
 
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 

 

 

«Το σόι σου» 

 
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 

 

Guests: Παρθένα Χοροζίδου, Νικόλας Απέργης, Αγγελική Λάμπρη 
 
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 12 Νοεμβρίου 2018 
«Η Βαλσαμούλα και ο Λεωνίδας»  
Σενάριο: Ζωή Κοΐβαρη - Δήμητρα Τσόλκα 
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 

Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 
Έπειτα από κάποια περίεργα τηλεφωνήματα του ανιψιού του Βαγγέλη, του Λεωνίδα, ο οποίος 
ρωτά τους Χαμπέους αν θα κατέβουν στο χωριό επειδή του έχουν λείψει, μία ακόμη έκπληξη 
περιμένει το σόι: Η σύζυγος τού Λεωνίδα, η Βαλσαμούλα, εμφανίζεται στην πόρτα των 
Χαμπέων και τον ψάχνει.  Ο ίδιος της είχε πει ότι έφευγε εσπευσμένα για Αθήνα, για να είναι 
στο πλευρό του θείου του που μπήκε, εκτάκτως, στο νοσοκομείο για εγχείρηση 
σκωληκοειδίτιδας. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν ισχύει και η Χαρούλα προσπαθεί να σώσει την 
κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από τα άλλα μέλη της οικογένειας. Πού ήταν, όμως, ο 
Λεωνίδας και πώς θα αντιδράσει ο Βαγγέλης όταν μάθει την «αλήθεια» για τον ανιψιό του; 
Στον ρόλο της Βαλσαμούλας η Παρθένα Χοροζίδου 
Στον ρόλο του Λεωνίδα ο Νικόλας Απέργης 
 
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 

«Η νύφη του Βορρά» 
Σενάριο: Νίκος Μήτσας  
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 
Χαράς ευαγγέλια για την Αλεξάνδρα, αφού ο Άρης την ειδοποιεί πως θέλει να φιλοξενήσουν τη 
φίλη του, η οποία θα ‘ρθει στην Ελλάδα απ’ την Αφρική, για λίγες μέρες. Τη λένε Στέλλα, είναι 
γιατρός και θα κόψει απότομα τη χαρά της Αλεξάνδρας, αφού ανακοινώνει στην οικογένεια ότι 
ο Άρης θα παραμείνει, τελικά, για άλλους έξι μήνες στην Αφρική. Η Αλεξάνδρα γίνεται έξαλλη 
και θεωρεί πως αιτία της απόφασής του είναι η Στέλλα. Τον ξελόγιασε και τον κρατά μακριά 
απ’ το σπίτι του! Οι υπόλοιποι της λένε πως η κοπέλα δεν μοιάζει τέτοιος άνθρωπος, αλλά 
εκείνη είναι πεπεισμένη πως κάτι ύποπτο συμβαίνει και θα κάνει ό,τι μπορεί για να το 
αποδείξει. Μήπως, λοιπόν, η Αλεξάνδρα δεν είναι τόσο παράλογη αυτή τη φορά; Και πώς 
γίνεται στο τέλος να ‘χει δίκιο, αλλά ταυτόχρονα και η Στέλλα να ‘ναι αθώα; Περίεργα 
πράγματα συμβαίνουν εδώ… 
Στον ρόλο της Στέλλας η Αγγελική Λάμπρη 
 



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 


