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«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 20 Απριλίου, στις 20:50 
 

 
Μια εβδομάδα πριν από το Πάσχα, το πακέτο της Βίκυς Χατζηβασιλείου ανοίγει για να 
ξυπνήσει τα πιο βαθειά μας συναισθήματα και να εκπληρώσει όνειρα ζωής. 
 
Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα γνωρίσουμε μια γυναίκα που από την παιδική της ηλικία 
έκανε τον εθελοντισμό πράξη ζωής. Η Έλενα Σερεπίσου, ιδρύτρια του φιλανθρωπικού 

συλλόγου «Αγαπώ», μεγάλωσε χωρίς ανέσεις. Οι γονείς της, αν και άνθρωποι του 
μεροκάματου, την έμαθαν από μικρή  την αξία της προσφοράς. Η Έλενα, με το έργο της, 
εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες έχει προσφέρει χαρά σε εκατοντάδες οικογένειες που 
βιοπορίζονται δύσκολα και γι’ αυτό τον λόγο απέσπασε σημαντικές διακρίσεις. Ποια είναι η 
συγκινητική έκπληξη που της ετοίμασαν οι συντελεστές της εκπομπής; 
 
Ο πραγματικός αποστολέας του δεύτερου πακέτου δεν μπορεί να παρευρεθεί στο στούντιο 

αφού εδώ και έξι χρόνια είναι κατάκοιτος με 96% αναπηρία. Στη εκπομπή έρχεται ο 
πατέρας του. Ένας πατέρας που αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στο παιδί του και κατάφερε να 
συμβεί ένα μικρό θαύμα στην υγεία του γιου του. Ο ίδιος αναφέρεται στο ρατσισμό που 
βίωσε, στις στιγμές που όλοι του γύρισαν την πλάτη. Τον γιο του, όλα τα χρόνια της 
ασθένειάς του, δεν τον έχει επισκεφτεί κανείς. Άραγε πως θα αντιδράσει όταν μάθει πως 
έξω από την πόρτα του σπιτιού του βρίσκονται οι παίκτες της αγαπημένης του ομάδας, του 
ΠΑΟΚ; Ο αρχηγός της ομάδας του ΠΑΟΚ Αντελίνο Βιεϊρίνια και ο τερματοφύλακας 
Αλέξανδρος Πασχαλάκης φέρνουν το δικό τους πακέτο αγάπης, στο μαχητή της ζωής, 
τον Βαλάντη. 
 
Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα, o οποίος με κάθε εμφάνισή του στη σκηνή σκορπά 
απλόχερα το χαμόγελο και τη θετική του ενέργεια, επιστρέφει μετά από δέκα χρόνια στο 
«Πάμε Πακέτο», αυτή την φορά στη θέση του παραλήπτη. Ο λόγος για τον Μάρκο 
Σεφερλή. Ο αποστολέας του πακέτου του, είναι ο γνωστός μουσικός και συνθέτης, Νίκος 
Βεντουράτος. Ο ίδιος μοιράζεται δημόσια μια ιστορία που διαδραματίστηκε παραμονές του 
γάμου του Μάρκου με την Έλένα Τζαβαλιά. Μιας ιστορίας που είχε για τον ίδιο τόσο ψυχικό 
κόστος όσο και σωματικό. Γιατί ο Μάρκος συγκινείται και μένει άφωνος όταν βλέπει τον 
αποστολέα; 
 
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης… 

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


