
 
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 

 

 

«Το σόι σου» 

 
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 

Guest: Λευτέρης Ελευθερίου 
 
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 28 Ιανουαρίου 2019  
«Κυνήγι τρωκτικών» 
Σενάριο: Ζωή Κοΐβαρη - Δήμητρα Τσόλκα 
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 
Ένας απρόσμενος επισκέπτης κάνει την εμφάνισή του στο σπίτι των Χαμπέων. Η Χαρούλα 
ανοίγει πόρτες και παράθυρα για να αερίσει, αλλά εκτός από τον αέρα μπαίνει και ένα μικρό 
χαριτωμένο ποντικάκι. Το σπίτι κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τα 
γυναικόπαιδα απομακρύνονται μέχρι να πιαστεί ο εισβολέας. Ο φιλόζωος Διονύσης απαιτεί να 
βρεθεί λύση χωρίς να χυθεί ποντικίσιο αίμα και οι άντρες του σπιτιού καταστρώνουν σχέδιο για 
να πιάσουν τον εχθρό ζωντανό. Όμως, η συνεργασία των συγκεκριμένων αντρών δεν υπήρξε 
ποτέ μέχρι τώρα εύκολη, και αυτή η περίπτωση δεν διαφέρει, ειδικά αφού για άλλη μια φορά 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ο Μιχάλης. Μα πόσοι Χαμπέοι χρειάζονται για να πιάσουν ένα 
ποντίκι; 
 
Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 
«Ο βαφτιστικός» 
Σενάριο: Νίκος Μήτσας  

Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 
Από ‘κει που δεν το περιμένουν σκάνε οι λαχτάρες, πάλι, για τους Τριαντάφυλλους! Ποιος θα 
το ‘λεγε ότι το μωρό που βάφτισε πριν από 35 χρόνια η Αλεξάνδρα, για να βγάλει μία 
υποχρέωση από τις αποκηρυγμένες διακοπές στα Μάταλα, θα χτυπούσε ξαφνικά την πόρτα της 
θέλοντας να τον παντρέψει; Ο Μάνθος είναι ένας παραδοσιακός κτηνοτρόφος Κρητικός, με τα 
μαύρα ρούχα, το κεφαλομάντηλο και τις κατσίκες του, και η Αλεξάνδρα είναι έξω φρενών όταν 
ακούει ότι θα έρθει σπίτι της. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται να είναι μέχρι που ο Μάνθος της 
χτυπά την πόρτα. Γιατί μετά όλα αλλάζουν και νονά με βαφτιστήρι καταλήγουν να πίνουν μαζί 
ρακές για να «βρέξουν» την κουμπαριά. Μα τι πονηρό ετοιμάζει πάλι η Αλεξάνδρα; Ή μήπως 
τελικά αυτή τη φορά τα κίνητρά της είναι αγνά; Η ώρα της αλήθειας δεν θα αργήσει να έρθει… 
Στον ρόλο του Μάνθου ο Λευτέρης Ελευθερίου 
 

 



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 


