
 
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018       

 
 

«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, στις 20:00 
 

 
Τρία πακέτα γεμάτα έκπληξη, χαμόγελα και αγάπη θα ανοίξει η Βίκυ Χατζηβασιλείου στην 
εκπομπή του Σαββάτου 10 Νοεμβρίου, στις 20:00. 
 
Παραλήπτης του πρώτου πακέτου είναι ο ηθοποιός-είδωλο της δεκαετίας του ’80, 
Διονύσης Ξανθός. Ο Διονύσης Ξανθός άφησε εποχή στη μεγάλη οθόνη, εξαιτίας των 

ακραίων χαρακτήρων  που υποδύθηκε. Ήταν ο  ναύτης-θύμα στην ταινία «Άγγελος» του Γ. 
Κατακουζηνού, ο αυτόχειρας θηριώδης επαναστάτης στην ταινία «Ο Γύρος του Θανάτου» 
του Ερ. Ανδρέου, ο λαϊκός ζιγκολό-έλληνας εραστής στην ταινία «Ο ζιγκολό της Αθήνας» 
του Γ. Λαζαρίδη. Βίωσε την αναγνωρισιμότητα, αλλά και πολλές περιπέτειες, τις οποίες 
εξομολογείται στη Βίκυ Χατζηβασιλείου, στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση. 
 
Η επόμενη καλεσμένη είναι η Άντα, μια γυναίκα που θα βρεθεί στο πλατό της εκπομπής 

χωρίς να  γνωρίζει ότι είναι παραλήπτρια πακέτου. Συνεργός στην ιστορία είναι η καλή της 
φίλη, Γεωργία, η οποία θέλει να της ανταποδώσει την βοήθεια που δέχτηκε από εκείνη σε 
πολύ δύσκολες στιγμές. Η παραλήπτρια δεν περιμένει αυτό που θα επακολουθήσει, καθώς 
οι εκπλήξεις διαδέχονται η μια την άλλη! Η ζωντανή σύνδεση με το σπίτι της στο Κερατσίνι 
θα την αφήσει, στην κυριολεξία, με το στόμα ανοιχτό! 
 
Το τρίτο πακέτο το στέλνει η Εύα, για να μας αποδείξει πως ποτέ δεν είναι αργά για να 
αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Μετά από έναν αποτυχημένο γάμο, ορκίστηκε να μη συνάψει 
ξανά ερωτική σχέση και έμεινε μόνη για 23 χρόνια! Όμως η ζωή είχε άλλα σχέδια για την 
γλυκιά Εύα. Όχι μόνο ερωτεύτηκε, αλλά μετακόμισε σε ένα χωριό με περίπου 700 
κατοίκους για να είναι δίπλα στον έρωτα της. Η Εύα κι ο Χρήστος είναι μαζί 6 μήνες και δε 
μπορούν να ζήσουν χωριστά ο ένας από τον άλλον ούτε για πέντε λεπτά. Η Εύα στέλνει 
αυτό το πακέτο στον Χρήστο, ως δημόσια δήλωση αιώνιας αγάπης, πίστης κι αφοσίωσης. 
Πως θα αντιδράσει ο…  ντροπαλός Χρήστος, στην πρωτότυπη δημόσια εξομολόγηση της 
συντρόφου του; 
 
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης… 
 
 
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν 

άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων! 
 
 
 


