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Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 

 

 

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

 

 
-Χαρούλα, μεζεδάκια! 
-Όχι άλλο σμέουρο, Αλεξάνδρα μου, σ’ ευχαριστώ! 
-Βαγγέλη, φτάνει με το κοκορέτσι, ούτε Πάσχα να ‘χαμε! 
-Μενέλαε, εσύ θα φας απ’ τα δικά μου! 
-Ρε Σάββα, πάλι πατατάκια πήρες; 
-Τα είχαν προσφορά, Λυδία μου, με ξέρεις τώρα εμένα, είμαι οικονόμος! 

-Αχ, Κωνσταντίνε μου, δάκρυσα πάλι με το Αλικάκι… 
-Μη μιλάς με μπουκωμένο στόμα, ζουζουνέλ, θα μου πνιγείς! 
-Τα γαρδουμπάκια πάντως, πεθερούλα, όνειρο! 
-Αμάν, μωρέ Μιχάλη, στο στόμα είναι ακόμα το κοκκινιστό, πάρε μια ανάσα! 
-Μωρό μου, εσύ θα φας λίγη χορτόπιτα; 
-Δεν θέλω άλλο, Διονυσάκο, απ’ το πρωί όλοι με ταΐζετε! 
-Μπράβο σε όλους σας… με μένα ούτε φέτος θα ασχοληθεί κανένας; 

 
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 8 Οκτωβρίου 2018 
«Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά»  
Σενάριο: Ζωή Κοΐβαρη - Δήμητρα Τσόλκα 
Σκηνοθεσία:  Αντώνης Αγγελόπουλος 
Μια φορά κι ένα καιρό μια πανέμορφη κοπελίτσα, που την έλεγαν Λυδία, χάθηκε στην Κηφισιά 
καθώς έστριψε σε ένα στενό, όταν έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου της.  
Από το συγκεκριμένο σημείο, έτυχε να περνά ένας ωραίος νεαρός, ονόματι Σάββας, που 
έσπευσε να τη βοηθήσει. Της έφτιαξε το λάστιχο, την κέρασε χυμό με παπάγια και ταμπάσκο, 
που είχε φτιάξει η μητέρα του, και… την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα! Το ίδιο συνέβη και στη 
Λυδία. Ο πατέρας της, όμως, την καλούσε συνέχεια στο κινητό και εκείνη αναγκάστηκε να 
φύγει πριν προλάβει ο Σάββας να της ζητήσει το τηλέφωνό της.  
Το ημερολόγιο έγραφε 2003 και δεν υπήρχαν social media, αλλά αυτοί οι δύο κατάφεραν να 

ξανασυναντηθούν και να ενώσουν τις ζωές και τα σόγια τους. Το πώς είναι μια άλλη ιστορία...  
 
Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 
«Ώρες κοινής ησυχίας» 
Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας 
Σκηνοθεσία:  Αντώνης Αγγελόπουλος 
Η Αλεξάνδρα έχει μόλις τρεις ημέρες διορία για να τελειώσει ένα γλυπτό της, για σημαντικό 
διαγωνισμό… Άσχημη στιγμή για να ξεκινήσει εργασίες ανακαίνισης ο άσπονδος γείτονας 
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Δελακούρτης! Τα τρυπάνια και τα κομπρεσέρ, εκτός από ηχορύπανση, προκαλούν και τα νεύρα 
της Αλεξάνδρας, που αναζητά καταφύγιο και έμπνευση στα σπίτια των γιων της. Κάπως έτσι, 
τα σαλόνια του Σάββα και του Κωνσταντίνου μεταμορφώνονται σε εργαστήρια τέχνης και η 
υπομονή της Λυδίας και της Αντωνίας δοκιμάζεται. Μήπως, όμως, η Αλεξάνδρα έχει στο μυαλό 
της να «ξεπληρώσει» με κάποιο τρόπο τις νύφες της για τη βοήθειά τους; Και από ποιο 
κομμάτι της ελληνικής μυθολογίας θα αντλήσει τελικά την έμπνευσή της; Σσς! Ησυχία και θα 

μάθετε! 
 
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντώνης Αγγελόπουλος και το σενάριο ο Νίκος Μήτσας η 
Δήμητρα Τσόλκα, o Γιώργος Κόκουβας και η 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 
 


