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«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, στις 20:50 
 

 
Αυτό το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, στις 20:50, η Βίκυ Χατζηβασιλείου μας προσκαλεί  
να ξεκλειδώσουμε μαζί τρία πακέτα που θα προκαλέσουν συγκίνηση και θα γεννήσουν 
δυνατά συναισθήματα. 
 
Παραλήπτρια του πρώτου πακέτου είναι η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή. Η Πηγή ανοίγει το 

πακέτο της και θυμάται τη δύσκολη διαδρομή της από την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα, 
όπου ήρθε για να κυνηγήσει τα όνειρά της. Μιλά για την «εκτόξευση» της καριέρας της με 
την κατάκτηση των ολυμπιακών μεταλλίων αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που έχουν 
ακουστεί εις βάρος της, στο πρόσφατο παρελθόν. Ποια συγκινητική ιστορία κρύβεται πίσω 
από το μετάλλιο που έχει μέσα το πακέτο της;  
 
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η Βίκυ Χατζηβασιλείου θα μας συστήσει ένα ζευγάρι 

ελλήνων, που αξίζει να γνωρίσουμε. Ο δημοσιογράφος Άκης Τεμπερίδης και η χορογράφος 
σύζυγός του Βούλα Νέτου είναι οι πρώτοι έλληνες overlanders που έχουν κάνει ήδη μια 
φορά το γύρο του κόσμου, ενώ παράλληλα εργάζονταν. Τώρα ετοιμάζονται να το 
επαναλάβουν, αυτή τη φορά μαζί με την επτάχρονη κόρη τους. Οι δυο τους αφηγούνται 
ιστορίες από τις γειτονιές του κόσμου, θυμούνται τις δυσκολίες αλλά και τις όμορφες 
στιγμές που έζησαν στο πρώτο τους ταξίδι. Ποια είναι η έκπληξη που τους έχουν ετοιμάσει 
οι συντελεστές της εκπομπής, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η περιπέτεια του νέου τους 
ταξιδιού; 
 
Παραλήπτης του τελευταίου πακέτου είναι ένα 19χρονο παιδί, ο Δημήτρης, ο οποίος ζει 
στην επαρχία. Οι καταστάσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει, του στέρησαν το δικαίωμα 
στο όνειρο. Οι γονείς του τον εγκατέλειψαν μαζί με τα δίδυμα αδέρφια του, τα οποία είναι 
παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο Δημήτρης μεγάλωσε με τον παππού και την γιαγιά του και 
αναγκάστηκε να ενηλικιωθεί πριν την ώρα του, δουλεύοντας οπουδήποτε προκειμένου να 
συντηρήσει τα ανήμπορα αδέρφια του. Ο ίδιος ήθελε να σπουδάσει, άλλα δεν υπήρχε η 
οικονομική δυνατότητα, ούτε όμως και η ψυχολογική υποστήριξη. Ποια θα είναι η εξέλιξη 
που θα κάνει όλους να λυγίσουν; 
  
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης… 
 

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


