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Τετάρτη 17 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 22 Οκτωβρίου 2018 
«Ο πρώτος έρωτας»  
Σενάριο: Ζωή Κοΐβαρη – Νίκος Μήτσας  
Σκηνοθεσία:  Αντώνης Αγγελόπουλος  
Ο Βασίλης, ο περιβόητος εφηβικός έρωτας της Λυδίας, επιστρέφει μετά από 20 χρόνια στο 
Αιγάλεω. Η Μπέλα τον πετυχαίνει τυχαία στο σούπερ-μάρκετ και τον καλεί στο σπίτι της για να 
μάθει τα νέα του αλλά και για να θυμηθούν τα παλιά. Όμως, το ενδιαφέρον του Βασίλη για τη 

Μπέλα δεν είναι καθαρά φιλικό. Ούτε και της Μπέλας τής είναι αδιάφορος. Ωστόσο, προσπαθεί 
να τον απομακρύνει, τουλάχιστον μέχρι να μιλήσει στη Λυδία και να δει πώς αισθάνεται η 
αδελφή της γι’ αυτό το θέμα. Όλες της οι προσπάθειες πέφτουν στο κενό και αυτή η σχέση 
μοιάζει καταδικασμένη, αλλά ο Βασίλης δεν το βάζει κάτω εύκολα ακόμα κι όταν σύσσωμη η 
οικογένεια Χαμπέα ανακατεύεται στην υπόθεση.  
Στον ρόλο του Βασίλη ο Στέφανος Κοσμίδης 
 
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 
«Ξύλο που θα το φας…» 
Σενάριο: Νίκος Μήτσας  
Σκηνοθεσία:  Αντώνης Αγγελόπουλος 
Ο Σάββας ξεκινάει μαθήματα Κραβ Μαγκά με τον φίλο του τον Τάκη, ενώ η Λυδία τού 
υπενθυμίζει ότι κι ο Κωνσταντίνος ήθελε να αρχίσουν μια δραστηριότητα μαζί. Ο Σάββας τής 
ζητά, λοιπόν, να μην πουν τίποτα ακόμα σε κανέναν, για να γλιτώσει απ’ την γκρίνια του. Η 

Λυδία βέβαια, παράλληλα με όλα αυτά, έχει να αντιμετωπίσει και κάποια μικρά απανωτά 
χτυπήματα, που την κάνουν να έρθει στο κυριακάτικο τραπέζι με μελανιές στα χέρια, 
γρατζουνισμένο πρόσωπο και μαυρισμένο μάτι. Το γεγονός αυτό κάνει τη Φωτούλα να θυμηθεί 
τη θεία της στο χωριό, που έτρωγε ξύλο απ’ τον άντρα της. Οι υπόλοιποι, βέβαια, της 
οικογένειας τής λένε πως πρόκειται περί τυχαίων γεγονότων. Όμως, πόσο τυχαία μπορούν να 
θεωρηθούν όταν η Αλεξάνδρα κι ο Μενέλαος ακούν τη Λυδία να λέει στο τηλέφωνο ότι ο 

Σάββας το ‘χει παρακάνει με το ξύλο και χθες της έριξε μπουνιά; Είναι ο Σάββας, τελικά, 
σατράπης ή οι Τριαντάφυλλοι είναι έτοιμοι να πάθουν πανικό με το παραμικρό; 
Στον ρόλο της Φωτούλας η Δήμητρα Στογιάννη 
 
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 
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Ασημακοπούλου, Βίβιαν Κοντομάρη, Γιάννης Δρακόπουλος, Σοφία Πανάγου, Σόλων 
Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα. 
 
 
«Το σόι σου»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00 
 


