Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

«Πάμε Πακέτο»
Σάββατο 23 Μαρτίου, στις 20:50
Τρεις ιστορίες ζωής, οι οποίες θα προκαλέσουν τα πιο δυνατά συναισθήματα, δίνουν
ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό, το Σάββατο 23 Μαρτίου, με το άνοιγμα του πακέτου.
Η 20χρονη αποστολέας του πρώτου πακέτου είναι μια «μαχήτρια» της ζωής, αφού από την
μέρα που γεννήθηκε αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα με την καρδιά της και έχει υποβληθεί
σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις. Μάλιστα, κατά την διάρκεια των παιδικών της χρόνων,
υπήρξαν συνομήλικοι της που την έθεσαν στο περιθώριο και της ασκούσαν bullying. Η
Χριστίνα, όμως, πάντα μέσα στο σκοτάδι αναζητούσε το φώς και η παραλήπτρια του
πακέτου της έγινε η έμπνευσή της, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Ο λόγος για την γνωστή
συνθέτη και μουσικό Ζωή Τηγανούρια. Ποιές αποκαλύψεις κάνει η παραλήπτρια του
πακέτου για την προσωπική της ζωή και για τα χρόνια που είχε πέσει σε κατάθλιψη;
Το άνοιγμα του δεύτερου πακέτου έρχεται να μας εκπλήξει, αφού μέχρι σήμερα στην
ιστορία της εκπομπής δεν είχε φτάσει ποτέ αντίστοιχο αίτημα. Παραλήπτριά του μια νεαρή
γυναίκα που μεγαλώνει μόνη της το δύο ετών παιδί της. Η Ελένη από τα παιδικά της χρόνια
«δοκιμάστηκε» αρκετά, αφού η μητέρα της την διαχώριζε από τα αδέρφια της, την έδιωξε
από το σπίτι, κλείστηκε σε ίδρυμα και υπήρξαν ημέρες που κοιμόταν στο δρόμο. Ποια είναι
η πολύ συγκινητική έκπληξη που θα βιώσει στην εκπομπή;
Ο Πίνο ταξιδεύει από την Γερμανία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη της βιολογικής του
οικογένειας. Στα 11 του χρόνια έμαθε όλη την αλήθεια για την υιοθεσία του και
συνειδητοποίησε ότι γεννήθηκε από Ελληνίδα μητέρα σε γερμανικό έδαφος και ότι εκεί
υιοθετήθηκε από τους Ιταλούς γονείς του. Πάντα ονειρευόταν τη στιγμή που θα έβρισκε τις
ρίζες του αλλά φοβόταν, αφενός την απόρριψη αφετέρου το να μην πληγώσει τους θετούς
του γονείς. Σήμερα, που εκείνοι έφυγαν από την ζωή, βρήκε το θάρρος να στείλει αυτό το
πακέτο. Άραγε ποια ήταν η ιστορία της βιολογικής του μητέρας; Πώς θα αντιδράσει ο
παραλήπτης όταν ακούσει για πρώτη φορά ότι έχει έναν ακόμα αδερφό που αγνοούσε τόσα
χρόνια την ύπαρξή του;
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης…
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν
άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων!

