
 

   

 
Τρίτη 18 Ιουνίου 2019       

 
 

«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 22 Ιουνίου, στις 20:50 
 

 
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μας περιμένει το Σάββατο 22 Ιουνίου, στις 20:50, για να 
ανοίξουμε μαζί τα προτελευταία πακέτα της σεζόν. Απρόσμενες εκπλήξεις, θαυμασμός, χαρά 
και συγκίνηση είναι συναισθήματα που θα βιώσει ο θεατής αυτό το βράδυ του Σαββάτου.  
 
Η Χρύσα και ο Μηνάς πριν από  λίγες ημέρες ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Το ζευγάρι 

τα είχε όλα κανονίσει γι’ αυτήν την τόσο σημαντική στιγμή της ζωής του, αλλά λογάριαζε 
χωρίς το… «Πάμε πακέτο». Δύο φίλες του ζευγαριού αποφάσισαν να  στείλουν  στο ζευγάρι 
πακέτο ανήμερα του γάμου του. Με συνεργό τους τον τραγουδιστή Νίκο Απέργη 
διοργάνωσαν μια έκπληξη– έφοδο στο γάμο του,  την οποία θα τη θυμούνται για μια ζωή. 
Πώς καταστρώθηκε το σχέδιο τους, χωρίς να καταλάβουν τίποτα οι νεόνυμφοι; 
 
Ο Οδυσσέας Λάμπρου, αν και δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 18 του χρόνια, είναι ένα παιδί 

που σε κάνει να το θαυμάζεις. Πρόκειται για έναν δραστήριο έφηβο, με πολλές ανησυχίες 
και ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς. Το 2017 δημιούργησε τη δική του 
περιβαλλοντική ομάδα,  την Beach Cleaning, με σκοπό τον  καθαρισμό των ακτών και του 
βυθού της θάλασσας. Τι ανεπάντεχο έχει συναντήσει στο βυθό; Είναι ο «Οδυσσέας των 
βυθών» και αξίζει να τον γνωρίσουμε. 
 
Οι αποστολείς του τρίτου πακέτου έχουν κατακτήσει ήδη μια θέση στο βιβλίο Γκίνες και 
έχουν αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις -από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και από 
πολλούς εγχώριους και διεθνείς φορείς- για την προσφορά τους στο θεσμό της οικογένειας. 
19 αδέρφια τα οποία  γεννήθηκαν από τους ίδιους γονείς, 50 εγγόνια και 18 δισέγγονα 
συνθέτουν την μεγαλύτερη οικογένεια πολυτέκνων της χώρας μας, που από μόνη της θα 
μπορούσε να αποτελέσει ένα μικρό χωριό. Σήμερα στη ζωή βρίσκονται τα 15 αδέρφια. Όλα 
κατοικούν σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας εκτός από την παραλήπτρια, τη Στέλλα,  η 
οποία ζει στην Αμερική. Η οικογένεια επιθυμεί την επανένωση μετά από πολλά χρόνια και το 
συναίσθημα πληρότητας που φέρνει αυτή η συνάντηση δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. 
 
Η συνέχεια επί της οθόνης… 
 
 
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν 

άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων! 


