
 
Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 

 

 

«Το σόι σου» 

 
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 

 
Guests: Χατζηπαναγιώτης Χρήστος, Ιωάννα Πηλιχού, 

Γιώργος Αγγελόπουλος, Νίκος Μήτσας  
 
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 13 Μαΐου 2019 
«Alter ego» 
Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα 
Σκηνοθεσία Σταμάτης Πατρώνης 
Η Μπέλα ποστάρει ένα βίντεο με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον γνωστό σε όλη την Ελλάδα και 
ως Ντάνο. Οι Χαμπέοι αναρωτιούνται αν η οικειότητα μεταξύ τους οφείλεται στο γεγονός ότι 
εκείνος πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο σήριαλ που βασίζεται στο διήγημά της ή αν τρέχει 
και κάτι παραπάνω μεταξύ τους. Η Μπέλα υποστηρίζει ότι η σχέση τους είναι άκρως 
επαγγελματική αλλά η Χαρούλα και η Λυδία έχουν λόγους να πιστεύουν το αντίθετο. Οι 
Χαμπέοι ενθουσιάζονται στην προοπτική να προστεθεί στο σόι τους μία τόσο ξεχωριστή και 

διάσημη προσωπικότητα και αποφασίζουν να τον καλέσουν στο Κυριακάτικο τραπέζι της 
οικογένειας για να ανακαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει. Φυσικά, ως οικογένεια δεν 
διακρίνονται για την ψυχραιμία τους και τα πράγματα δεν αργούν να παρεκτραπούν… 
Guests: Γιώργος Αγγελόπουλος, Νίκος Μήτσας 
 
Τρίτη 14 Μαΐου 2019 

«Από τη Ρωσία με αγάπη»  
Σενάριο: Νίκος Μήτσας  
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 
Ένας οικογενειακός φίλος από την Πορταριά, ο Γεράσιμος, έρχεται για το Σαββατοκύριακο 
στους Τριαντάφυλλους και είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Ακόμα κι η Αλεξάνδρα! Γιατί ο Γεράσιμος 
είναι άνθρωπος σοβαρός και οικογενειάρχης! Όλη του η ζωή είναι γραφείο, σπίτι, εκκλησία και 
το αντίστροφο. Ακόμα και τώρα, στην Αθήνα, το Σαββατόβραδό του το πέρασε στην αγρυπνία 
του Αγίου Παντελεήμονα. Βέβαια, γύρισε ξημερώματα, μυρίζοντας αλκοόλ και το επόμενο πρωί 
μια εντυπωσιακή κοπέλα χτύπησε την πόρτα και απoκάλυψε ότι πέρασαν το βράδυ μαζί. Ο 
Γεράσιμος έχει, μάλλον, λερωμένη τη φωλιά του, κι αυτή είναι μια πληροφορία που, αν τη 
μάθει η Αλεξάνδρα, θα φτάσει σίγουρα και στη γυναίκα του. Ευτυχώς, το σπίτι έχει πολλά 
δωμάτια για να κρυφτεί κανείς! Το θέμα είναι αν, τελικά, θα καταφέρουν να κρύψουν και την 
αλήθεια. 

Guests: Χατζηπαναγιώτης Χρήστος, Ιωάννα Πηλιχού 
 



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 


