Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

«Πάμε Πακέτο»
Σάββατο 8 Ιουνίου, στις 20:50
Τρεις ιστορίες ζωής θα προκαλέσουν αίσθηση και αυτό το Σάββατο, 8 Ιουνίου, στο
«Πάμε πακέτο».
Έγινε ευρέως γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό ως ο «Κινέζος Θεσσαλονικιός» και με την
ευρηματικότητα και τη στρατηγική του κατάφερε να στρέψει τα βλέμματα όλων πάνω του.
Ο λόγος για τον Ορέστη Τσάνγκ, τον παραλήπτη του πρώτου πακέτου. Ο Ορέστης γίνεται
αποδέκτης μιας πολύ ιδιαίτερης πρότασης από τον αποστολέα, τον Βασίλη, ο οποίος
ταξιδεύει από την Ολλανδία για να βρίσκεται στο πλατό της εκπομπής. Ο Βασίλης
αριστούχος του Χημικού θέλει να «ανακατέψει» την δική του χημεία με του Ορέστη. Γιατί
χάνει τα λόγια του ο παραλήπτης όταν ανοίγει το πακέτο του;
Το άνοιγμα του δεύτερου πακέτου έρχεται να χαρίσει δύναμη κι ελπίδα στους ανθρώπους
που δοκιμάζονται στη ζωή τους. Παραλήπτης του είναι ένας άνθρωπος που είδε την ζωή του
να ανατρέπεται πολλές φορές. Ο Βαγγέλης νόσησε δυο φορές από καρκίνο και χρειάστηκε
να δώσει μάχη για να κρατηθεί ζωντανός. Το χειρότερο χτύπημα, όμως, ήταν ένα χρόνο
μετά τον γάμο του. Ενώ ο ίδιος είχε εφημερία στο νοσοκομείο, διεκομίσθη εκεί η σύζυγός
του η οποία ξεψύχησε στα χέρια του, μετά από τροχαίο δυστύχημα. Την απογοήτευση που
συσσώρευσε στη ζωή του ο ίδιος την μετέτρεψε σε δύναμη και αγάπη προς τον
συνάνθρωπο. Ποιος είναι ο συγκινητικός λόγος που τον φέρνει στο «Πάμε πακέτο»;
Η Έφη και η Μαρίνα πριν από 20 χρόνια, μέσα στις άγριες συνθήκες του πολέμου, επέλεξαν
να γίνουν οικογένεια. Μια ιδιότυπη σχέση μάνας–κόρης ξεκίνησε και η Μαρίνα ένιωσε για
πρώτη φορά ασφάλεια μέσα σε μία μητρική αγκαλιά, χωρίς να αναστατώνεται από τον ήχο
των βομβαρδισμών. Η δυνατή σχέση των δύο γυναικών διεκόπη απότομα και για 17 χρόνια
δεν έχει μάθει η μία νέα της άλλης. Η στιγμή της επανένωσης έφτασε και δε 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!

