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«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018, στις 20:00 
 

 
Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου το βράδυ, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και η Βίκυ 
Χατζηβασιλείου ετοιμάζεται να σκορπίσει απλόχερα χαρά και να κάνει αξέχαστες αυτές τις 
γιορτές τόσο για τους αποστολείς όσο και για τους παραλήπτες των πακέτων της. 
Συναισθήματα αγάπης, αλληλεγγύης, ανθρωπιάς θα χωρέσουν μέσα σε αυτό το 
χριστουγεννιάτικο πακέτο! 

 
Η Κατερίνα είναι μητέρα τριών παιδιών, τα οποία μεγαλώνει μόνη της. Τα δίδυμα, ηλικίας 
12 ετών, αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας: το ένα φέρει  βηματοδότη και το άλλο έχει 
ήπια μορφή νοητικής υστέρησης. Επιπλέον το τρίτο της παιδί διαγνώσθηκε με σύνδρομο 
down και άλλες παθήσεις που χρειάζονται συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Η Κατερίνα 
παλεύει μόνη της να σταθεί στα παιδιά της, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, αφού ζουν 
χωρίς θέρμανση, μερικές φορές χωρίς τα απαραίτητα, ενώ κάποιοι αναγκάζονται να 

κοιμηθούν ακόμα και στο πάτωμα. Όλα θα αλλάξουν αυτά τα Χριστούγεννα για την 
οικογένεια της Κατερίνας, χάρη σε αυτό το πακέτο αγάπης που θα βρεθεί κυριολεκτικά έξω 
από την πόρτα της. Ποια είναι η αποστολέας του κρύβεται πίσω από αυτή την έκπληξη; 
 
Η παραλήπτρια του δεύτερου πακέτου δεν πίστευε, μέχρι σήμερα, στον Άγιο Βασίλη. Μετά 
το άνοιγμα του πακέτου της, θα αναθεωρήσει, αφού θα τον δει ολοζώντανο μπροστά της! 
Έπειτα από μια σειρά διαδοχικών δοκιμασιών και εκπλήξεων που θα βιώσει, θα μείνει 
άφωνη όταν αντικρύσει τον αποστολέα. Ποια είναι η σοβαρή απόφαση που πρέπει να πάρει 
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα; 
 
Ο 62χρονος Γιώργος έρχεται με την ελπίδα ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα τα περάσει 
αγκαλιά με την μοναχοκόρη του, μετά από 33 χρόνια που δεν έχει νέο της. Η μητέρα της, 
μετά το χωρισμό τους, την έκρυβε ενώ εκείνος προσπάθησε με κάθε μέσο να την πάρει 
κοντά του. Έφτασε, μάλιστα, μέχρι το σημείο να κάνει απόπειρα απαγωγής. Τα ίχνη της 
κόρης του χάθηκαν και ο Γιώργος μετά από διάφορες αυτοκαταστροφικές επιλογές, 
αποφάσισε να γυρίσει από την Αμερική πίσω στην Ελλάδα. Δεν θέλησε να κάνει άλλο παιδί. 
Ήξερε πως κάπου στον κόσμο υπάρχει η κόρη του και ζούσε με την ελπίδα ότι κάποια μέρα 
θα την συναντήσει. Πως θα αισθανθεί όταν μάθει πως η κόρη του μέχρι πριν από λίγα 
χρόνια θεωρούσε άλλον για πατέρα της; Πώς ήταν η ζωή του κοριτσιού μέχρι σήμερα;  
Μια πρώτη συνάντηση πατέρα - κόρης η οποία  θα λυγίσει και τους πιο σκληρούς. 

  
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης… 
 
 
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν 
άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων! 


