Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

«Πάμε Πακέτο»
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, στις 20:50
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μας περιμένει το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 20:50 στο
καθιερωμένο ραντεβού, για να μας προσφέρει εκπλήξεις και δυνατά συναισθήματα.
Η Άννα έρχεται για να στείλει ένα διαφορετικό πακέτο στην καλύτερή της φίλη. Σκοπός της
είναι, με την βοήθεια της εκπομπής, να την δει να ξαναχαμογελά. Η παραλήπτρια, η οποία
είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, ύστερα από χορήγηση μιας αντιβίωσης πριν από τέσσερα
χρόνια, καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η ζωή της ανατράπηκε σε μια μέρα… Tώρα με
αυτό το πακέτο η φίλη της θα προσπαθήσει να τα αλλάξει όλα…
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η Βίκυ Χατζηβασιλείου θα μας συστήσει μια δραστήρια
γυναίκα, την Ελένη Μαντρατζή, δημιουργό και ψυχή της «Βαλκανικής Αμφικτιονίας». Η
Ελένη Μαντρατζή οργανώνει αποστολές σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης
προκειμένου να γνωρίσει ελληνικές κοινότητες, να κάνει αδελφοποιήσεις λαών και το
σημαντικότερο -με το φιλανθρωπικό και το πολιτιστικό της έργο- να δημιουργήσει
φιλέλληνες παντού. Προς τιμήν της άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων έχουν ψάλλει τον
εθνικό μας ύμνο. Μέσω της εκπομπής, η Ελένη Μαντρατζή θα βιώσει μια πολύ
συγκινητική έκπληξη!
Η Άνθεα είχε ταξιδέψει, πριν από μερικές εβδομάδες, από την Καλιφόρνια των Ηνωμένων
Πολιτειών προκειμένου να βρεθεί στη θέση της παραλήπτριας. Τότε το πακέτο της
προέρχονταν από μια φίλη της, με την οποία είχαν χαθεί κατά την περίοδο της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο. Σε εκείνη την εκπομπή, η Άνθεα ομολόγησε τον κρυφό της πόθο: ότι
πίσω από το πακέτο της περίμενε πως θα ήταν ο πατέρα της. Ένας πατέρας που φέρει το
επίθετό του, αλλά δεν γνωρίζει τίποτα άλλο για εκείνον αφού μια μέρα τους εγκατέλειψε και
δεν έδωσε ποτέ κανένα σημάδι ζωής. Τώρα έρχεται ξανά ως αποστολέας για να κλείσει αυτό
το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της. Άραγε μπροστά σε ποια μεγάλη ανατροπή θα βρεθεί;
Ποια θα είναι η εξέλιξη;
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης…
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν
άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων!

