Πέμπτη 30 Μαΐου 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 3 Ιουνίου 2019
«Ο απεργός»
Σενάριο Ζωή Κοΐβαρη
Σκηνοθεσία Σταμάτης Πατρώνης
Ο Βαγγέλης επιτέλους δικαιώνεται! Μια πελάτισσα του χασάπικου κάνει παράπονα για τη
συμπεριφορά του Μιχάλη στο ταμείο και αποδεικνύεται ότι είναι όντως άχρηστος. Ο Βαγγέλης
του βάζει τις φωνές αλλά ο Μιχάλης επιμένει ότι είναι αθώος και ότι η πελάτισσα λέει ψέματα.
Δυστυχώς, κανένας στην οικογένεια δεν τον πιστεύει και ο Μιχάλης είναι διατεθειμένος να
φτάσει στα άκρα για να τους κάνει να τον πάρουν στα σοβαρά. Μέχρι απεργία πείνας θα κάνει.
Αποφασισμένος, όμως, είναι και ο Βαγγέλης που ξέρει πόσο λαίμαργος είναι και ρίχνει
συνέχεια πειρασμούς στον δρόμο του για να τον κάνει να τα παρατήσει. Σ' αυτή τη μάχη
γαμπρού με πεθερό όλα επιτρέπονται!
Τρίτη 4 Ιουνίου 2019
«Οικογένεια Ζουζουνέλ»
Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Τα καλά νέα επιτέλους έφτασαν! Χαρές, πανηγυρισμοί και σαμπάνιες για τους
Τριαντάφυλλους, αφού επιτέλους οι Ζουζουνέλ θα αποκτήσουν παιδάκι! Η υιοθεσία έχει
εγκριθεί και το παιδί θα έρθει στο νέο του σπίτι σε λίγες μέρες. Ωστόσο, μένει μια μικρή
λεπτομέρεια: Να προετοιμάσουν τον Μένιο για να του ανακοινώσουν ότι θα αποκτήσει
αδελφάκι. Δυστυχώς, όλα δείχνουν ότι ο Μένιος είναι αρνητικός στην ιδέα ενός νέου μέλους
στην οικογένεια, κι έτσι οι Τριαντάφυλλοι θα βάλουν τα δυνατά τους να τον πείσουν πόσο
ωραίο είναι να έχεις αδέλφια. Είναι αυτό, όμως, στ’ αλήθεια το πρόβλημα του Μένιου; Και τι
θα γίνει όταν το μωράκι φτάσει επιτέλους στο σπίτι; Η οικογένεια Ζουζουνέλ… μεγαλώνει και
θα έρθουν τα πάνω-κάτω!
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

