Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

«Πάμε Πακέτο»
Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018, στις 20:00
Το «Πάμε πακέτο» επιστρέφει για 14η σεζόν, ανανεωμένο, σε νέα ημέρα και νέα ώρα για
να γίνει η αγαπημένη συνήθεια του Σαββάτου. Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μας περιμένει στη
συχνότητα του Alpha, στις 20:00 και για την πρεμιέρα της έχει ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις.
Η κάμερα της εκπομπής ταξίδεψε μέχρι το μακρινό νησί του Αιγαίου, τους Αρκιούς. Το νησί
με τους 40 κατοίκους και με τον ένα και μοναδικό μαθητή του Δημοτικού Σχολείου, τον
μικρό Χρήστο. Ο Χρήστος, ανήμερα της Εθνικής επετείου, θα κρατήσει ψηλά την ελληνική
σημαία και θα παρελάσει περήφανος, έχοντας στο πλάι του μόνο τη δασκάλα του. Τι
έκπληξη του ετοιμάζει η εκπομπή που θα συγκινήσει;
Ο αποστολέας του δεύτερου πακέτου είναι νέος, γοητευτικός και έχει κατακτήσει στο
παρελθόν την κορδέλα με τον τίτλο: «το ωραιότερο σώμα του κόσμου». Ποια είναι η
γυναίκα στην οποία δηλώνει αιώνια αφοσίωση και που τώρα της στέλνει αυτό το πακέτο;
Στο τρίτο μέρος της εκπομπής, η Βίκυ Χατζηβασιλείου θα μας συστήσει την Μελένια. Μια
γυναίκα που αξίζει να γνωρίσουμε. Τα τελευταία 15 χρόνια επισκέπτεται εθελοντικά,
ντυμένη κλόουν, τις παιδιατρικές πτέρυγες των νοσοκομείων, προσφέροντας χαμόγελο στα
μικρά παιδιά που δίνουν την «μάχη» τους και δίνοντας δύναμη στους γονείς τους. Ποια
ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει αυτή την εθελοντική της δράση; Ποια μεγάλη έκπληξη την
περιμένει που θα την αφήσει άφωνη;
Το άνοιγμα του τελευταίου πακέτου θα προσπαθήσει να δώσει τέλος στον 40χρονο αγώνα
ενός ανθρώπου να εντοπίσει τα ίχνη του βιολογικού του πατέρα. Ο Σωκράτης γεννήθηκε
στην Κωνσταντινούπολη πριν από 53 χρόνια. Μεγάλωσε με τον παππού και την γιαγιά του,
και 13 ετών έμαθε πως ήταν καρπός μιας εξωσυζυγικής σχέσης της μητέρας του με ένα
αμερικανό στρατιώτη που υπηρετούσε σε μια ΝΑΤΟϊκή βάση στην περιοχή. Συγκεκριμένα, ο
πατέρας του είχε εξαφανιστεί λίγες μέρες πριν γεννηθεί ο αποστολέας. Από τότε έβαλε
σκοπό της ζωής του να τον εντοπίσει. Πως θα αισθανθεί όταν μάθει από τα αποτελέσματα
της έρευνας ότι ο πατέρας του μόλις τον προηγούμενο χρόνο από την γέννησή του είχε
παντρευτεί; Έμαθε ποτέ κανείς για την ύπαρξη του Σωκράτη; 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!
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