
 
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 

 

 

«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 21 Ιανουαρίου 2019  
«Της φυλακής τα σίδερα» 
Σενάριο:  Δήμητρα Τσόλκα 
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 
Ο Διονύσης έχει πιεστεί πολύ ψυχολογικά που δεν μπορεί, λόγω δουλειάς, να  είναι μαζί με 
την Αλίνα και το μωρό, οι οποίοι βρίσκονται στη Ρόδο για να επισκεφτούν τους γονείς της 
Αλίνας. Η  Χαρούλα ανησυχεί για τον γιο της και πιέζει τις αδελφές του να τον πείσουν να βγει 
απ’ το σπίτι για να ξεσκάσει. Με τα πολλά, η Μπέλα κανονίζει να πάνε μαζί σε μια φιλοζωική 
διαμαρτυρία που γίνεται στο αεροδρόμιο, με αφορμή την άφιξη της χολιγουντιανής celebrity 
Συλβάνα, η οποία συνηθίζει να φοράει πραγματικές γούνες. Η έξοδος, όμως, βγαίνει σε όλους 
ξινή. Ο Διονύσης συλλαμβάνεται με την κατηγορία ότι προκάλεσε σωματική βλάβη στη 
Συλβάνα, ρίχνοντάς της κόκκινη μπογιά στο πρόσωπο. Το άγχος όλων είναι να μην φτάσει 

τίποτα στα αφτιά της Χαρούλας και του Βαγγέλη αλλά αυτό είναι σχεδόν αδύνατο γιατί η 
είδηση του τραυματισμού της έχει γίνει πρώτο θέμα στις ειδήσεις καθώς η Συλβάνα είναι 
παγκοσμίου φήμης τηλεπερσόνα. Ως συνήθως, αντί να προλάβουν το κακό περιπλέκουν τα 
πράγματα ακόμα περισσότερο, κι εκεί που πίστευαν ότι είναι απλώς θέμα χρόνου να αποδειχθεί 
η αθωότητα του Διονύση, ο δικηγόρος του Βαγγέλη τούς προειδοποιεί ότι το συγκεκριμένο 
αδίκημα τιμωρείται με 25 χρόνια φυλάκιση! Ο νέος χρόνος φαίνεται να βρίσκει την οικογένεια 

Χαμπέα στα όρια της κατάρρευσης… 
 
Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 
«Υπάρχει κάποιο μυστικό…» 
Σενάριο: Νίκος Μήτσας  
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 

Ο Διονύσης εξακολουθεί να έχει κακή ψυχολογία, επειδή η Αλίνα και το μωρό λείπουν στη 
Ρόδο, και αναλογίζεται πώς θα μεγαλώσει ο Βαγγελάκης με δύο πολυάσχολους γονείς. Ο 
Σάββας, λοιπόν, αποφασίζει να αναλάβει δράση κι έτσι προτείνει στον Κωνσταντίνο να κάνουν 
και οι τρεις μαζί δημιουργικές δραστηριότητες, ώστε ο Διονύσης να βγει απ’ το σπίτι και να 
ξεχαστεί.  
Ο Κωνσταντίνος όμως αρνείται, προβάλλοντας ομολογουμένως περίεργες δικαιολογίες. Λίγες 

μέρες μετά, ο Σάββας μαθαίνει ότι ο αδελφός του βρέθηκε, τελικά, με τον Διονύση και μάλιστα 
χωρίς να του το πει. Έχει, λοιπόν, δίκιο η Λυδία που του λέει ότι ο Κωνσταντίνος θέλει, 



μάλλον, να τον αποφύγει επειδή τον κοροϊδεύει και τον υποτιμά χρόνια τώρα ή μήπως η 
αλήθεια κρύβεται αλλού και είναι κάτι που κανείς δεν φανταζόταν; 
 
 
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 


