Τρίτη 13 Νοεμβρίου 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 19 Νοεμβρίου 2018
«Η τελευταία επιθυμία»
Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος
Ο Βαγγέλης πάντα πίστευε ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου φέρει ένας ταχυδρόμος
είναι μερικοί φουσκωμένοι λογαριασμοί. Όταν, όμως, παρέλαβε την τεφροδόχο της θείας του
της Ευτέρπης, από την Αυστραλία, άλλαξε γνώμη. Ξενιτεμένη από χρόνια η θεία στην
Αυστραλία, είχε σαν τελευταία επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα και κατέληξε στο σπίτι των
Χαμπέων, στο Αιγάλεω. Και τώρα τίθεται το ερώτημα: Τι κάνεις μια τεφροδόχο; Κανένας δεν
τη θέλει μέσα στο σπίτι κι έτσι η θεία Ευτέρπη αλλάζει συνεχώς χέρια. Ο Βαγγέλης, που είναι
κατά της αποτέφρωσης, αποφασίζει να θάψει τη θεία στον οικογενειακό τάφο, στο χωριό. Η
ώρα να φύγουν για τη Μεσσήνη φτάνει, αλλά η θεία αγνοείται. Πού είναι, ρε παιδιά, η θεία;
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018
«Σόι χωρίς σύνορα»
Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος
Φεύγει κι άλλο μέλος της οικογένειας Τριανταφύλλου για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα; Όλες
οι ενδείξεις μαρτυρούν στην Αλεξάνδρα ότι ο πολυαγαπημένος της Μενέλαος είναι έτοιμος να
ακολουθήσει τα βήματα του γιου του και να μετακομίσει στην Αφρική, για να προσφέρει τις
υπηρεσίες του. Γιατί, όμως, της το κρατά κρυφό και πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά του όταν το
μάθουν; Υπάρχει κανείς που μπορεί να ηρεμήσει την Αλεξάνδρα προτού το ρίξει για άλλη μια
φορά στον Καρυωτάκη; Ένα τηλεφώνημα, μια αναζήτηση εισιτηρίων και ένας… σχεδόν
χωρισμός αναστατώνουν όλο το σόι, που ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε άλλη Ήπειρο…
Προσδεθείτε!
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

