Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

«Πάμε Πακέτο»
Σάββατο 9 Μαρτίου, στις 20:50
Δυνατά κι έντονα συναισθήματα φέρνει στην οθόνη μας, το Σάββατο 9 Μαρτίου, το
άνοιγμα του Πακέτου.
Αποστολέας του πρώτου πακέτου είναι, μια νεαρή κοπέλα, η Σταυρούλα. Οι γονείς της
χώρισαν ένα χρόνο μετά την γέννησή της και την άφησαν στη γιαγιά της, για να την
μεγαλώσει. Το πακέτο της είναι άκρως συγκινητικό, αφού η αποστολέας καταθέτει δημόσια
όλα αυτά που «έκρυβε» για χρόνια στην ψυχή της.
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η Βίκυ Χατζηβασιλείου θα μας συστήσει τους
«Αγγέλους της Χαράς», μια ομάδα ανθρώπων που αξίζει να γνωρίσουμε. Οι τελευταίοι,
από το 2011 «πετούν» σταθερά στην τροχιά της κοινωνικής προσφοράς και της
αλληλεγγύης, χαρίζοντας μέσα σε αυτά τα χρόνια περισσότερα από 10.000 χαμόγελα. Οι
άνθρωποι αυτοί γράφουν, σκηνοθετούν και παίζουν σε διαδραστικές παραστάσεις στις
οποίες συμμετέχουν παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Παράλληλα, μέσω
εξειδικευμένων προγραμμάτων, εμψυχώνουν ηλικιωμένους σε Μονάδες Φροντίδας οι οποίοι
βιώνουν συναισθήματα θλίψης, μοναξιάς και φυσικού πόνου.
Η Τάνια με την αποστολή του πακέτου της θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε στα
θαύματα, μοιραζόμενη τη δική της εμπειρία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η αποστολέας,
όταν διένυε τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, έμαθε πως η αδερφή της βρίσκεται στο
νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση, και ότι οι γιατροί δεν της έδιναν καμία ελπίδα για ζωή.
Τότε συνειδητοποίησε ότι οι γονείς της είχαν μιλήσει ήδη με το γραφείο τελετών κι είχαν
οργανώσει όλα τα διαδικαστικά της κηδείας. Οδηγούμενη από μια σύμπτωση, η Τάνια
επικοινώνησε μέσω facebook με έναν ιερέα -τον παραλήπτη του πακέτου- και βίωσε το
θαύμα: Η αδερφή της επέστρεψε στη ζωή, διαψεύδοντας όλα τα προγνωστικά των γιατρών.
Όλα όσα αφηγούνται αποστολέας και παραλήπτης παρουσιάζουν ξεχωριστό και ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.
Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής επιστρέφει στο πλατό ο 19χρονος Δημήτρης από την
Σπάρτη, του οποίου η ιστορία συγκίνησε, πρόσφατα, όλη την Ελλάδα. Ο Δημήτρης, αυτός
ο έφηβος που με την βοήθεια του παππού και της γιαγιάς του μεγαλώνει μόνος του τα δύο
ανάπηρα αδέρφια του, μετά από την παρουσία του στην εκπομπή, χαμογέλασε για πρώτη
φορά. Και ανακάλυψε πως έχει δικαίωμα να ονειρεύεται, πως μπορεί να αντικρίζει το
μέλλον μέσα από μια πιο αισιόδοξη ματιά. Τώρα θα βρεθεί μπροστά σε μία ακόμα έκπληξη:
θα του αποκαλυφθεί η ταυτότητα του άγνωστου αποστολέα που θέλησε να του αλλάξει την
ζωή.
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης…
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν
άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων!

