
 
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 

 

 

«Το σόι σου» 

 
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 

 
Ιστορίες καθημερινής οικογενειακής τρέλας, θανατηφόρες ατάκες, παρεξηγήσεις, καυγάδες, 
γέλια, πείσματα, ζήλιες κι αγκαλιές.  
Αυτοί είναι οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι κι αυτό είναι ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ για 5η συνεχόμενη 
χρονιά! 
 

Τι θα δούμε: 
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018  
«Ο αρραβωνιαστικός της Μπέλας» 
Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα 
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 
Η Μπέλα, μετά από πολύ καιρό, έχει βρει έναν σύντροφο που έχει σοβαρό σκοπό. Έχει έρθει, 
λοιπόν, η στιγμή να τον γνωρίσει και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Πρόκειται για τον 
Μάκη, έναν παλιό της συμμαθητή. Ο Μάκης ήταν ερωτευμένος μαζί της από το Γυμνάσιο αλλά 
εκείνη τον έβλεπε πάντα φιλικά. Όλα αυτά μέχρι τώρα που τον ξανασυνάντησε και είδε πόσο 
έχει αλλάξει. Από ένα δειλό παιδί που φόραγε τα πλεχτά της μαμάς του έχει μεταμορφωθεί σε 
έναν πολύ προχωρημένο άντρα γεμάτο τατού και πίρσινγκ,  ο οποίος άφησε την καριέρα του 
στην Αρχιτεκτονική για να γίνει τατού άρτιστ.  Πώς θα αντιδράσει η οικογένεια Χαμπέα όταν 
βρεθεί μπροστά στον καινούριο εαυτό του Μάκη ή μήπως τελικά δεν έχει αλλάξει και τόσο 

πολύ; Ένας χαλασμένος θερμοστάτης και μια υποτιθέμενη ίωση θα φέρουν όλη την οικογένεια 
προ μεγάλων εκπλήξεων. 
Στο ρόλο του Μάκη ο Στέλιος Καλαϊτζής  
 
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018  
«Για μια θέση στο γύρισμα» 

Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας 
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 
Το αγαπημένο σίριαλ της Λυδίας και της Αντωνίας κλείνει μια πτέρυγα της κλινικής του 
Μενέλαου για να γυρίσει ένα επεισόδιο και εκείνες μπαίνουν σε ρυθμούς τηλεοπτικού 
πυρετού… Ζητούν από τον πεθερό τους να τους εξασφαλίσει πρόσβαση στο γύρισμα, αλλά 
δυστυχώς, μόνο μία θέση υπάρχει διαθέσιμη. Ποια από τις δυο τους θα θυσιαστεί για να δει η 
άλλη από κοντά το ίνδαλμα των εφηβικών τους χρόνων; Και ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο 
γοητευτικός ηθοποιός που θέλουν τόσο πολύ να δουν από κοντά; Ο Μενέλαος βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση, καλούμενος να αποφασίσει ποια νύφη του θα μπει στο… «χειρουργείο» και ο 
Σάββας με τον Κωνσταντίνο παρακολουθούν τις γυναίκες τους να κάνουν το ένα κόλπο πίσω 
από το άλλο για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόσβαση κάτω από τους τηλεοπτικούς 
προβολείς. Μέχρι, φυσικά, να αποφασίσει η Αλεξάνδρα να τους δώσει ένα μάθημα… 

 
 



Η σκηνοθεσία είναι του Σταμάτη Πατρώνη ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Αντώνης 
Αγγελόπουλος. Το σενάριο υπογράφουν οι: Νίκος Μήτσας, Δήμητρα Τσόλκα, Γιώργος 
Κόκουβας, Ζωή Κοΐβαρη. 
Παίζουν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ρένια Λουιζίδου, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος 
Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα 
Ασημακοπούλου, Βίβιαν Κοντομάρη, Γιάννης Δρακόπουλος, Σοφία Πανάγου, Σόλων 

Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα. 
 
 
«Το σόι σου»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00 


