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Τρίτη 30 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 5 Νοεμβρίου 2018 
«Κουνάντα» 
Σενάριο: Γιάννης Διακάκης 
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 
Η εγκυμοσύνη της Αλίνας προχωρά, όμως κανένας δεν τολμά να ρωτήσει το ζευγάρι για το 
όνομα του παιδιού. Ο Βαγγέλης και η Χαρούλα εύχονται να πάρει το όνομα του παππού, αλλά 

επειδή τρέμουν τι θ’ ακούσουν, αποφεύγουν τη συζήτηση. Μέχρι που η Μπέλα θα αποφασίσει 
να αγοράσει στον ανιψιό της μια ταυτότητα και θα κάνει την ερώτηση που όλοι φοβούνται. 
Πώς θα το πούν το παιδί; Η Αλίνα θα δώσει την απάντηση, αλλά ταυτόχρονα θα πυροδοτήσει 
και μεγάλη αναστάτωση στην οικογένεια. 
 
Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 
«Που ‘ν’ το, που ‘ν’ το, το δαχτυλίδι» 
Σενάριο: Γιώργος Κόκουβας 
Σκηνοθεσία:  Σταμάτης Πατρώνης 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αντώνης Αγγελόπουλος 
Κάθε άνθρωπος έχει τα ελαττώματά του. Έτσι και η Λυδία, όπως υποστηρίζει ο Σάββας, είναι 
πολύ απρόσεκτη με τα πράγματά της, ενώ ο Σάββας, σύμφωνα με τη Λυδία, και όχι μόνο, είναι 
ελαφρώς τσιγκούνης. Ο Σάββας αποφασίζει να βάλει τέλος στις «φήμες» που τον θέλουν 
σφιχτοχέρη, κάνοντας δώρο στη γυναίκα του ένα ακριβό δαχτυλίδι. Μόνο που η Λυδία 

αποδεικνύει ξανά το δικό της ελάττωμα, χάνοντάς το! Θα το πει στον Σάββα ή θα καταφέρει 
να του το κρύψει; Και πού χάθηκε τελικά το δαχτυλίδι; Λυδία και Αντωνία αποφασίζουν να 
λύσουν το μυστήριο, αλλά στο κυριακάτικο γεύμα των Τριαντάφυλλων, ο Σάββας αποκαλύπτει 
στην οικογένειά του άλλο ένα μυστικό πίσω από το χαμένο κόσμημα. Αυτή την εβδομάδα, στο 
«Σόι» θα παίξουν όλοι… «Πού’ν’το, πού’ν’το, το δαχτυλίδι»! 
 

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 


