Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

«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 15 Οκτωβρίου 2018
«Εργασία και χαρά»
Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα
Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος
Ο λογιστής του Βαγγέλη ανακαλύπτει ότι στο χασάπικό του έχει κοπεί μία απόδειξη 30.000
ευρώ. Ο Βαγγέλης γίνεται έξαλλος με τον Μιχάλη καθώς πιστεύει ότι αυτός ευθύνεται. Πως
είναι δυνατόν αντί για 30 να πάτησε στην ταμειακή 30.000 ευρώ; Ο Μιχάλης δικαιολογείται,
λέγοντας ότι το πιθανότερο είναι να μην έκανε αυτός το λάθος γιατί δεν πηγαίνει σχεδόν ποτέ
στο μαγαζί πριν τις 09:30 αλλά φυσικά με αυτό το επιχείρημα το μόνο που καταφέρνει είναι να
εκνευρίσει ακόμα περισσότερο τον Βαγγέλη. Χαρούλα, γαμπροί και νύφες προσπαθούν να τον
συγκρατήσουν λέγοντάς του πως ό,τι και να έκανε ο Μιχάλης δεν του αξίζει τόσο άσχημη
συμπεριφορά. Ο Βαγγέλης, όμως, δεν πείθεται παρά μόνο όταν ανακαλύπτει ότι όλοι ψάχνουν,
πίσω από την πλάτη του, να βρουν άλλη δουλειά στον γαμπρό του. Μήπως, όμως, τα
φαινόμενα απατούν; Μία σειρά απανωτών παρεξηγήσεων θα φέρει την οικογένεια Χαμπέα προ
πολλών εκπλήξεων…
Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018
«Γαμπρός με το στανιό»
Σενάριο: Νίκος Μήτσας
Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος
Μετά τη μεγάλη επιτυχία των εμφανίσεών της πέρυσι στην Αθήνα, η Φωτούλα έρχεται μόνιμα
πλέον στην πρωτεύουσα για να εργαστεί στο κέντρο διασκεδάσεως «Τα Τσιγκέλια», αλλά και
για να ηχογραφήσει το πρώτο της cd. Αφήνει πίσω της, λοιπόν, τα πάντα και κυρίως τον
Μανώλη, τη σχέση της, αφού είναι σίγουρη ότι αργά ή γρήγορα θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά
της. Όταν, όμως, ο Μανώλης χτυπά την πόρτα των ‘ζουζουνέλ’, τους λέει ότι δεν έχει
πρόβλημα με τη νέα καριέρα της Φωτούλας και τους ζητά να μεσολαβήσουν κρυφά για να τα
ξαναφτιάξουν. Όλοι οι Τριαντάφυλλοι ενώνονται γι’ αυτόν τον ιερό σκοπό, αλλά η τύχη
μάλλον δεν είναι με το μέρος τους. Όταν η Φωτούλα θα καταλάβει πια τους σκοπούς του
Μανώλη, θα πάρει εκείνη την κατάσταση στα χέρια της. Το φινάλε, όμως, αυτής της ιστορίας
θα ‘ναι κάτι που κανείς δεν περιμένει…
Στον ρόλο της Φωτούλας η Δήμητρα Στογιάννη
Στον ρόλο του Μανώλη ο Χάρης Ασημακόπουλος
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντώνης Αγγελόπουλος και το σενάριο ο Νίκος Μήτσας η
Δήμητρα Τσόλκα, o Γιώργος Κόκουβας και η Ζωή Κοΐβαρη.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τ 212 212 4350-54 Ε pr1@alphatv.gr

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

Για περισσότερες πληροφορίες: Τ 212 212 4350-54 Ε pr1@alphatv.gr

