
 
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 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 10 Δεκεμβρίου 2018  
«Βαγγέλης Τζούνιορ» 
Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα 
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 
Η Αλίνα διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της και η οικογένεια Χαμπέα 
ετοιμάζεται να κάνει αγορές για να υποδεχτεί το νέο μέλος της. Ο Διονύσης και η Αλίνα, όμως, 
έχουν αντίθετη γνώμη. Γιατί να αγοράσουν καινούρια πράγματα για το μωρό και να 
επιβαρύνουν το περιβάλλον αφού τα παλιά της Όλγας και της Λυδίας είναι σε καλή 
κατάσταση; Η απάντηση για τον Βαγγέλη και τη Χαρούλα είναι απλή: γιατί είναι ροζ! Αυτό 
είναι και το σημείο που τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται. Η οικογένεια Χαμπέα μαθαίνει 
τι είναι το gender neutral αλλά και πόσο λίγη σημασία έχουν οι θεωρίες μπροστά στην πράξη. 
Η άφιξη του Βαγγέλη τζούνιορ θα τους κάνει να αναθεωρήσουν πολλά… 

 
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018  
«Ο πόνος του τραπεζίτη» 
Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας  
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης  
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 

Ποιος φοβάται τους οδοντίατρους; Κάποια μέλη της οικογένειας Τριανταφύλλου σίγουρα τους 
τρέμουν! Η Σάντρα και η Χαρά προσπαθούν να αποφύγουν την καθιερωμένη επίσκεψη στον 
οδοντίατρο και ο Σάββας είναι αποφασισμένος να επιβάλει την τάξη και να τις πάει έστω και με 
το ζόρι. Μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος έχει πονόδοντο και είναι η σειρά του να πάει  στον γιατρό. 
Ή μάλλον… να μην πάει, μιας και η φοβία του χτυπά κόκκινο! Ο μόνος τρόπος για να αποφύγει 
την επίσκεψη είναι μια μυστική συμφωνία με τη Σάντρα και τη Χαρά: Εκείνος θα τις αφήσει να 
κάνουν «κοπάνα» από τις υποχρεώσεις τους και εκείνες θα τον βοηθήσουν να κρύψει από όλη 
την υπόλοιπη οικογένεια ότι πονάει! Πόσο πόνο, όμως, μπορεί να αντέξει κανείς μέχρι να 
σηκώσει τα χέρια ψηλά; Στο κυριακάτικο τραπέζι των Τριαντάφυλλων, θα ειπωθούν όλα… έξω 
απ’ τα δόντια! 
 
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 


