Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

«Το σόι σου»
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Guest: Γαλήνη Τσεβά

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 Απριλίου 2019
«Όσα βλέπει η πεθερά»
Σενάριο Ζωή Κοΐβαρη
Σκηνοθεσία Σταμάτης Πατρώνης
Ο Βαγγέλης και η Χαρούλα γυρίζουν, μετά από ένα Σαββατοκύριακο στο χωριό, και βρίσκουν
το σπίτι τους αγνώριστο… στα μάτια της Χαρούλας. Η απόλυτη τάξη που είχε αφήσει η
Χαρούλα έχει δώσει τη θέση της στο απόλυτο χάος που δημιούργησαν ο Διονύσης και η Αλίνα.
Το τελειωτικό χτύπημα έρχεται όταν δοκιμάζουν τη μαγειρική της Αλίνας. Για άλλη μια φορά,
αποδεικνύεται ότι αυτή η νύφη δεν μοιάζει καθόλου στην πεθερά της. Η Χαρούλα αποφασίζει
να μάθει στην Αλίνα όλα τα μυστικά του νοικοκυριού και είναι διατεθειμένη να φτάσει στα
άκρα για να πετύχει τον στόχο της. Μόνο η Αλεξάνδρα θα βασανίζει τις νύφες της;
Τρίτη 16 Απριλίου 2019
«Ου κλέψεις»
Σενάριο: Νίκος Μήτσας
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Η Λυδία κουράζεται πολύ με τις δουλειές του σπιτιού και έτσι αποφασίζει με τον Σάββα να
πάρουν μια γυναίκα για να τη βοηθά, έστω μόνο με το σίδερο. Συγκεκριμένα, προσλαμβάνουν
τη Σπυριδούλα, την κυρία που βοηθά και την Αλεξάνδρα. Εξαιρετική στη δουλειά της και
πρόσωπο εμπιστοσύνης. Ή μήπως όχι; Μήπως είναι μόνο εξαιρετική ως επαγγελματίας, αλλά
όχι άξια εμπιστοσύνης; Κανένας από την οικογένεια δεν θέλει να πιστέψει κάτι τέτοιο, αλλά
πώς εξηγείται ότι μέσα σε μια εβδομάδα εξαφανίστηκαν ρούχα και από τα δύο σπίτια; Και
μάλιστα ρούχα από την ντάνα με τα σιδερωμένα; Ε, όχι, αυτό δεν γίνεται να συνεχιστεί! Η
Λυδία και η Αντωνία αναλαμβάνουν δράση, κρυφά από όλους, και σύντομα θα βγάλουν τα…
ασιδέρωτα στη φόρα!
Στον ρόλο της Σπυριδούλας η Γαλήνη Τσεβά
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

