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«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 19 Ιανουαρίου, στις 20:50 
 

 
Το «Πάμε Πακέτο» επιστρέφει το Σάββατο 19 Ιανουαρίου, σε νέα ώρα, στις 20:50. Η 
Βίκυ Χατζηβασιλείου υπόσχεται τα πακέτα της και την καινούρια χρονιά να είναι γεμάτα 
ανατροπές, εκπλήξεις και χαρούμενα συναισθήματα.  
 
Η Μαριλένα έρχεται από την Κέρκυρα αποφασισμένη να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του 

γιου της. Θα μιλήσει για πρώτη φορά για τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε μετά τον 
αιφνίδιο θάνατο του συζύγου της: αναγκάστηκε για πολλές εβδομάδες να μείνει με τα τρία 
ανήλικα παιδιά της μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ενώ ακολούθησε  η απαγωγή των παιδιών της. 
Τι ήταν αυτό που την οδήγησε να βάλει τον εξάχρονο γιο της σε ίδρυμα; Ο 34χρονος τη 
συγχώρησε γι’ αυτή της την πράξη; Αυτό το πακέτο θα καταφέρει να τους φέρει ουσιαστικά 
κοντά; 
 

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τρεις γυναίκες μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες, 
μας συστήνουν  έναν άνθρωπο που αξίζει να γνωρίσουμε, τον Χάρη Αναστασίου. 
Μεγάλωσε δύσκολα μέσα σε ιδρύματα, ξενιτεύτηκε μικρός και επέστρεψε πριν από 25 
χρόνια στην περιοχή της Κατερίνης με σκοπό να μην αφήσει κανένα παιδί να υποφέρει. Ο 
ιδρυτής του «Βενιαμίν» μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει «υιοθετήσει» περισσότερα από 1.000 
παιδιά! Ποια είναι η έκπληξη που του έχουν ετοιμάσει οι συντελεστές της εκπομπής; 
 
Το άνοιγμα του τρίτου πακέτου, η ιστορία μιας εικοσάχρονης κοπέλας από την περιοχή της 
Αμφιλοχίας, η οποία  βγήκε νικήτρια από την μάχη της με τον καρκίνο δύο φορές. Θα  
σκορπίσει δύναμη και ελπίδα. Οι κολλητές της φίλες έρχονται στην εκπομπή και 
διοργανώνουν για την Μαρίνα το πιο όμορφο πάρτι γενεθλίων. Η παραλήπτρια με την 
στάση της απέναντι στη ζωή και με το φωτεινό της χαμόγελο που δεν έσβησε ποτέ από τα 
χείλη της σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς της, αποτελεί για εκείνες την ηρωίδα τους. Γι 
αυτό θέλουν  τα 20ά της γενέθλια να της μείνουν αξέχαστα. Με την βοήθεια της εκπομπής 
πραγματοποιούν το μεγαλύτερό της όνειρο. Τι ρόλο θα έχει σε αυτό η γνωστή χορογράφος 
Κλόντια Άννα Στόγια; 
  
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης… 
 
 

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


