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«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 26 Ιανουαρίου, στις 20:50 
 

 
Δυνατά συναισθήματα θα χωρέσουν στο πακέτο της Βίκυς Χατζηβασιλείου το Σάββατο 
26 Ιανουαρίου στις 20:50, στον Alpha! 
 
Η Άννα, μια γυναίκα που διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα, μέχρι σήμερα έχει βιώσει στη ζωή 
της πολλές ανατροπές. Διαχειρίστηκε την αποκάλυψη της υιοθεσίας της, απώλειες 

αγαπημένων προσώπων και κλονίστηκε πολλές φορές η εμπιστοσύνη της στους 
ανθρώπους. Πάντα κρατούσε τις ισορροπίες, αλλά όλα άλλαξαν ένα χρόνο πριν όταν 
γνώρισε τον Μιχάλη κι έχασε εντελώς τον έλεγχο! Μια… μπουγάτσα που έφτασε ξαφνικά 
έξω από το φροντιστήριό της, την μεταμόρφωσε και η ίδια σήμερα δεν αναγνωρίζει τον 
εαυτό της. Ποιος είναι ο λόγος που στέλνει αυτό το πακέτο στο Μιχάλη; Και γιατί θα μείνει 
άφωνη με την απροσδόκητη αντίδραση του;  
 

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η Βίκυ Χατζηβασιλείου θα μας συστήσει την ομάδα  
φοιτητών «Προμηθέας» της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πρόκειται για την ομάδα που έχει σχεδιάσει και 
κατασκευάσει το ηλεκτροκίνητο όχημα «Πυρφόρος», έχοντας αποσπάσει πολλές διακρίσεις 
ως προς την καινοτομία, την ασφάλεια και κυρίως την εξοικονόμηση ενέργειας. Μια ομάδα 
νέων που αξίζει να γνωρίσουμε! Ποια έκπληξη τους έχει ετοιμάσει η εκπομπή; 
 
Το άνοιγμα του τρίτου πακέτου θα φέρει στο φως μια συγκλονιστική ιστορία ζωής, η οποία  
«ξεπηδά» μέσα από τις στάχτες που άφησε πίσω της η φονική φωτιά στο Μάτι, τον 
περασμένο Ιούλιο. Ο Δημήτρης έρχεται με την ελπίδα να βρει τη Χριστίνα, τη γυναίκα που 
την ώρα της καταστροφής βρισκόταν σε πανικό με τα δυο μικρά παιδιά της εγκλωβισμένη 
μέσα στο αυτοκίνητό της. Ο αποστολέας με όση ψυχραιμία διέθετε, εκείνη την ώρα,  
προσπάθησε να τους σώσει από τις φλόγες. Έκτοτε δεν έμαθε εάν η Χριστίνα επέζησε, 
ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που μπόρεσε να συλλέξει. Εύχεται το πακέτο του να βρει 
την παραλήπτριά του, γιατί τόσους μήνες δεν μπορεί να σβήσει από τη μνήμη του την 
εικόνα αυτή. Η στιγμή που αποστολέας και παραλήπτρια θα αντικρίσουν ο ένας τον άλλον, 
δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. 
  
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης… 
 

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


