
 
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 

 

 

«Το σόι σου» 
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 

Guest: Αμαλία Αρσένη 
 
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 11 Μαρτίου 2019 
«Μηδένα προ του τέλους…» 
Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα 
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης 
Ένα τηλεοπτικό κανάλι ενδιαφέρεται να κάνει σήριαλ ένα διήγημα της Μπέλας, με την 
προϋπόθεση να μεγαλώσει την ιστορία. Η εκδοτική της εταιρεία την πιέζει με τους χρόνους  
αλλά η έμπνευσή της έχει στερέψει και όπως φαίνεται θα χάσει την ευκαιρία. Μέσα στην 
απόγνωσή της, στρέφεται στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Χαμπέα για να την βοηθήσουν 
και όλοι σπεύδουν να δώσουν τη δική τους ανατροπή στην ιστορία του απεγνωσμένου έρωτα 
της Ερριέτας και του Χάρη. Η Μπέλα καταφέρνει στο παρά πέντε να παραδώσει την πρότασή 
της στο κανάλι, το οποίο ενθουσιάζεται με τη νέα εξέλιξη της ιστορίας και διατίθεται να 
πληρώσει καλά για τα δικαιώματα. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ενθουσιάζονται με την 
επιτυχία τους και την πιέζουν να τους πει με ποιανού πρόταση πήρε τη δουλειά. Η Μπέλα, 

όμως, δεν τους το αποκαλύπτει με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν έριδες ανάμεσά τους. Ποιου, 
τελικά, η ιδέα επικράτησε και γιατί η Μπέλα αρνείται να του δώσει τα εύσημα; Η απάντηση θα 
τους ξαφνιάσει όλους… 
 
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 
«Για μιαν Ελενίτσα» 
Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας  
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 
Κοιτάζει ο έρωτας διαφορά ηλικίας; Ο φτερωτός θεός χτυπά την Ελενίτσα, τη βοηθό των 
Ζουζουνέλ στο φαρμακείο, και όλα δείχνουν πως ο ώριμος άντρας που της πήρε το μυαλό 
είναι… ο Μενέλαος! Η Λυδία και η Αντωνία αναλαμβάνουν να διαλευκάνουν την υπόθεση του 
απαγορευμένου έρωτα και όταν τα στοιχεία τις οδηγήσουν στον πεθερό τους, θα κάνουν τα 
πάντα για να εμποδίσουν την Ελενίτσα να εξομολογηθεί τι νιώθει στον Μενέλαο. Πώς θα 

σταματήσουν τη «βόμβα» όμως, όταν η Ελενίτσα έρχεται έτοιμη για όλα, στο κυριακάτικο 
τραπέζι των Τριαντάφυλλων; Και κυρίως, πώς θα αντιδράσει η Αλεξάνδρα όταν βγει στο φως η 
αλήθεια για τις συχνές συναντήσεις του Μενέλαου με τη μικρή υπαλληλίσκο; Το σίγουρο είναι 
ότι το σόι θα γίνει και πάλι άνω-κάτω. Αυτή τη φορά… για μιαν Ελενίτσα. 
Στον ρόλο της Ελενίτσας η Αμαλία Αρσένη. 
 
Η σκηνοθεσία είναι του Σταμάτη Πατρώνη ενώ 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 


