Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

«Πάμε Πακέτο»
Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018, στις 20:00
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου το Σάββατο 17 Νοεμβρίου, στις 20:00, θα ξεκλειδώσει το
πακέτο της και όλα τα συναισθήματα θα «ξεχυθούν» στις οθόνες μας.
Ο Σπύρος στέλνει πακέτο στην σύζυγό του. Το ζευγάρι είναι μαζί οκτώ χρόνια. Η συμβίωσή
τους μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού ο αποστολέας πάσχει από διπολική
διαταραχή και χρειάστηκε να νοσηλευτεί έξι φορές όλα αυτά τα χρόνια. Η σύζυγός του ήταν
πάντα δίπλα του, κρατώντας του το χέρι, παρότι πολλές φορές τα όρια της υπομονής της
εξαντλήθηκαν. Ο Σπύρος θεωρεί πως αν βρισκόταν ο ίδιος στην θέση της, θα την είχε
εγκαταλείψει, γι’ αυτό και της έχει ζητήσει επανειλημμένως να τον χωρίσει. Ποιος είναι ο
λόγος που της στέλνει το πακέτο αυτό; Μήπως θέλει εκείνος πια να ορίσει το μέλλον της
σχέσης τους; Πώς θα αντιδράσει η παραλήπτρια στην κατάθεση ψυχής του συζύγου της;
Μετρά 24 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής στο kick boxing. Στέφθηκε 17 φορές παγκόσμιος
πρωταθλητής, έχοντας στο ενεργητικό του το εντυπωσιακό ρεκόρ των 179 αγώνων κατά
τους οποίους σημείωσε το εκπληκτικό νούμερο 157 νικών και των 87 νοκ άουτ. Ο λόγος για
τον «Ιron Mike», τον κατά κόσμο Μιχάλη Ζαμπίδη. Ο αγαπημένος πρωταθλητής
εξομολογείται στην παρουσιάστρια σημαντικές στιγμές της δύσκολης διαδρομής του και
ταυτόχρονα πραγματοποιεί το όνειρο ενός 28χρονου άνδρα: ενός ανθρώπου, που από τα
τέσσερά του χρόνια έμαθε να είναι μαχητής και δεν έχει σταματήσει στιγμή να ονειρεύεται.
Η νεαρή Στέλλα, η αποστολέας του τρίτου πακέτου, είχε μια έντονη εφηβεία, με πολλές
εξάρσεις και ακραίες συμπεριφορές οι οποίες πολλές φορές έφταναν τους δικούς της στα
όρια. Η αποστολέας αισθανόταν στο περιθώριο, «φλέρταρε» με την ανορεξία, έγινε ακόμα
και «τρόπαιο» από νεαρούς άνδρες που στοιχημάτιζαν ποιος θα την κατακτήσει. Μερικούς
μήνες πριν, τυφλωμένη από έρωτα, έβαλε μέσα στο σπίτι της τον σύντροφό της και τον
άφησε να αναστατώσει την οικογενειακή τους γαλήνη. Η ίδια δε δίστασε να καταγγείλει την
οικογένειά της στην αστυνομία και να την κατηγορήσει για ενέργειες που δεν έκανε. Έφυγε
από το σπίτι της, μιλούσε με εμπάθεια για την οικογένειά της, μέχρι που σύντομα έπεσε
στην παγίδα που είχε δημιουργήσει η ίδια κι έμεινε μετέωρη. Η πόρτα του σπιτιού της θα
ανοίξει ξανά;
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης…
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν
άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων!

