
 
Πέμπτη 28 Μαρτίου 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 1η Απριλίου 2019 
«Οικονομία δεν είπαμε;» 
Σενάριο Ζωή Κοΐβαρη 
Σκηνοθεσία Σταμάτης Πατρώνης 
Μπορεί να έχει μπει η Άνοιξη αλλά το κρύο στην Αθήνα καλά κρατεί και το πετρέλαιο στην 
πολυκατοικία του Σάββα και της Λυδίας μόλις τελείωσε. Η Λυδία, γνωστή σκορποχέρα, απαιτεί 
να βάλουν κι άλλο αλλά ο Σάββας, αιώνιος υπέρμαχος της οικονομίας, είναι διατεθειμένος να 
πει ακόμα και ψέματα στη γυναίκα του, για να γλυτώσει τα επιπλέον κοινόχρηστα. Η αλήθεια, 
όμως, δεν μένει κρυφή όταν έχεις κουτσομπόλα διαχειρίστρια και η Λυδία δεν θα το αφήσει 
αυτό να περάσει έτσι. Θα τον πληρώσει με το ίδιο νόμισμα για να δει τι ωραία είναι να ζεις με 
έναν τσιγκούνη. Τόση οικονομία, ούτε ο Σάββας δεν μπορεί να την αντέξει! 
 
Τρίτη 2 Απριλίου 2019 

«Το κουτί της Πανδώρας» 
Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας  
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 
Μια πλημμύρα στην αποθήκη της οικογένειας Τριανταφύλλου βγάζει παλιά μυστικά στο φως. 
Ένα από αυτά είναι ικανό να διαταράξει την ηρεμία της Αλεξάνδρας, γι’ αυτό και ο Μενέλαος 
φροντίζει να το κρύψει επιμελώς. Όμως, όταν το κρυφό κουτί φτάνει στα χέρια της Λυδίας και 
της Αντωνίας, εκείνες δεν μπορούν παρά να αναλάβουν δράση. Προέρχεται όντως από 

ερωμένη το δώρο που υπάρχει μέσα στο κουτί; Και αν ναι, τίνος; Ποια είναι η μυστηριώδης 
«Ζ» που τους κάνει άνω-κάτω; Ο Σάββας, η Λυδία και οι Ζουζουνέλ παίζουν… κρυφτό και 
σπασμένο τηλέφωνο, ενώ ο γάμος του Μενέλαου και της Αλεξάνδρας κινδυνεύει. Ή έτσι 
τουλάχιστον νομίζουν τα παιδιά τους, καθώς αυτό το «κουτί της Πανδώρας» κρύβει 
περισσότερες εκπλήξεις απ’ όσες θα περίμενε κανείς… 
 

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 


