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«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, στις 20:00 
 

 
Τρεις ιστορίες ζωής θα προκαλέσουν τα πιο δυνατά συναισθήματα με το άνοιγμα των 
πακέτων το βράδυ του Σαββάτου 8 Δεκεμβρίου,. 
 
Στο πιστοποιητικό γέννησης της Λένας, της αποστολέα του πρώτου πακέτου, αναγράφηκε 
ως όνομα μητρός, το όνομα της γιαγιάς της. Μετά από πολλά χρόνια κατάλαβε ότι η αδερφή 

της είναι η βιολογική της μητέρα. Τα παιδικά της χρόνια ήταν μαρτυρικά, αφού το ξύλο 
αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. Η Λένα για πολλούς ήταν το 
«μαύρο πρόβατο» και πολλά βράδια, προκειμένου να απομονωθεί, κοιμόταν στα παγκάκια 
και τις πλατείες. Η ζωή της επιφύλασσε και άλλες ανατροπές, αφού στη συνέχεια έπεσε 
θύμα κακοποίησης. Η Λένα, μέσω της εκπομπής, στέλνει το δικό της μήνυμα στις γυναίκες 
που κακοποιούνται και ελπίζει να συναντήσει ξανά μια γυναίκα που έπαιξε σπουδαίο ρόλο 
στην ζωή της, την οποία αναζητά χρόνια. Ποια είναι η παραλήπτρια;  

 
Με την φωνή της «έντυσε» μεγάλες  επιτυχίες της δεκαετίας του ’90, οι οποίες παραμένουν 
διαχρονικές. Συνεργάστηκε με την Bonnie Tyler και όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού 
πενταγράμμου. Ενώ βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο, η ίδια παρέμεινε ροκ και 
αντισυμβατική. Μετά από απουσία 10 χρόνων, φέτος επέστρεψε στην δισκογραφία με μια 
διαφορετική πρόταση. Ο λόγος, για την Σοφία Αρβανίτη, η οποία εξηγεί τους λόγους που 
επέλεξε να απομονωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς να το γνωρίζει, γίνεται η αφορμή για να 
τιμηθεί ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Πρόκειται για τον αδερφό της, έναν από τους ψαράδες 
που με αυτοθυσία το περασμένο καλοκαίρι στην καταστροφική φωτιά στο Μάτι, έσωσε με 
την βάρκα του 70 ανθρώπινες ζωές.  
 
Το άνοιγμα του τρίτου πακέτου κρύβει μέσα του μια μεγάλη ιστορία αγάπης. Μιας αγάπης 
που πέρασε πολλά, αλλά επιβιώνει. Ο Παναγιώτης έρχεται να κάνει πρόταση γάμου στην 
Αθηνά. Μια γυναίκα που εδώ και 13 χρόνια είδε την ζωή της να ανατρέπεται, αφού μετά 
από ένα ατύχημα καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω 
Facebook. Εκείνη πληγωμένη από τον τρόπο που της φέρθηκαν οι σύντροφοί της στο 
παρελθόν, είχε επιλέξει την απομόνωση. Ο Παναγιώτης, από την άλλη, «λαβωμένος» από 
τα βέλη του έρωτα, δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του και μετά από ένα μήνα 
ιντερνετικής γνωριμίας παρατάει τα πάντα στην Αθήνα για να βρεθεί στο νησί, κοντά της. Οι 
δυο τους πέρασαν και περνούν ακόμα και σήμερα πολλές δυσκολίες. Ο Παναγιώτης, όμως, 

δεν τρομάζει. Θέλει την Αθηνά δίπλα του. Εκείνη είναι έτοιμη να αποδεχτεί την πρότασή 
του; 
  
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης… 
 
 

«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν 
άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων! 


