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Άγιον Όρος (Ντοκιμαντέρ)..Η καρδιά μου βρίσκεται εκεί πάνω...και χαίρεται η ψυχή μου
χαρά ανεκλάλητη όταν μπορώ έστω και νοερά μέσα από κάποια ντοκιμαντέρ να ταξιδεύω
εκεί....Στο αγαπημένο Περιβόλι της Παναγίας μας. Όπου η αδιάλειπτη προσευχή παίρνει
σάρκα και οστά...από αυτούς που δουλεύουν στο περιβόλι Της....
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:20
Πρόβα... γάμου (1986). Κωμωδία με τους Κώστα Τσάκωνα, Ρένα Παγκράτη, Τόνυ Άντονυ,
Ηλία Κωνσταντίνου, Λάκη Ξάνθη, Μαίρη Παπανικολάου, Αλέκα Μακρή, Αλέκο Μαυρίδη.
Μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά, αλλά τα προβλήματα εκείνης της εποχής είχαν ως συνέπεια
όταν έγιναν δέκα χρονών να χωρίσουν και από τότε δεν ξανασυναντήθηκαν. Τα χρόνια
πέρασαν, τα δυο παιδιά μεγάλωσαν και πήραν το δικό τους δρόμο. Εκείνος άνοιξε ένα
γραφείο τελετών, αλλά νιώθει μεγάλη μοναξιά γιατί δεν κατάφερε να κάνει δική του
οικογένεια. Εκείνη, είναι μια ταλαντούχα τραγουδίστρια, η οποία ποτέ δεν ξέχασε τον
παιδικό της φίλο, που τον έχασε τόσο ξαφνικά. Η τύχη όμως παίζει για άλλη μια φορά το δικό
της παράξενο παιχνίδι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:00
Φίφης ο Ακτύπητος (1962). Κωμωδία με τους Σταύρο Παράβα, Σωτήρη Μουστάκα, Τερέζα
Βλάντη, Κώστα Καφάση, Σάσα Κάστουρα και Χρήστο Δοξάρα. Από τη μία ο Φώτης, σκληρός
καπετάνιος του εμπορικού ναυτικού. Από την άλλη, ο Φίφης, θηλυπρεπής καλλιτέχνης που
κάνει καριέρα τραγουδιστή σε νυχτερινά κέντρα. Δύο δίδυμα αδέλφια, τόσο ίδια αλλά τόσο
διαφορετικά μεταξύ τους, που έχουν κάποια κληρονομικά ζητήματα να ξεκαθαρίσουν...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23:20
Η Γυναίκα είναι Σκληρός Άνθρωπος (2005). Κωμωδία με τους Αντώνη Καφετζόπουλο, Φαίη
Κοκκινοπούλου, Ελένη Αποστολοπούλου, Γιώτα Φέστα και Φώτη Θωμαϊδη. Ο Τζόνι
Μανιάτης, είναι ένας επιτυχημένος διαφημιστής και... γυναικάς. Η Γεωργία, νυν γυναίκα της
ζωής του, θέλει επειγόντως να κάνει ένα παιδί. Η μητέρα του Ασπασία είναι εξαφανισμένη.
Η πιστή του γραμματέας Έρση, έχει κουραστεί από την ανεύθυνη συμπεριφορά του αλλά
προσπαθεί να τον βοηθήσει. Η κόρη του Άρτεμις, ξανασυλλαμβάνεται για κλοπή την
παραμονή της δίκης της, ενώ η πρώην γυναίκα του Μάρθα του ρίχνει όλες τις ευθύνες.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:55
Κυριακάτικο Ξύπνημα (1954). Κωμωδία με την ‘Ελλη Λαμπέτη, Δημήτρη Χορν, Γεώργιο
Παππά, Σαπφώ Νοταρά, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου και Κώστα Φέρρη. Η καθημερινή
διασκεδαστική μικροαστική ζωή της Αθήνας ξετυλίγεται μέσα από τις περιπέτειες της νεαρής
πωλήτριας Μίνας, που χάνει το κερδοφόρο λαχείο της, για να το βρει ο νεαρός Αλέξης. Ποιος
τελικά θα πάρει τα λεφτά του λαχείου, η Μίνα που αρχικά αγόρασε το λαχείο ή ο νεαρός που
τον αγόρασε από τον νεαρό που τον βρήκε.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:25
Μια Ρένα χωρίς Φρένα (1989). Κωμωδία με την Ρένα Βλαχοπούλου, Γιώργο Σίσκο, Ηλία
Κωνσταντίνου, Γιάννη Σμυρναίο, Αθηνά Μαυρομμάτη, Δημήτρη Παπαγιάννη, Τάσο
Ψωμόπουλο. Χορτάτη από λεφτά η πολυεκατομμυριούχος Ρένα προσβάλλεται από την νόσο
των πλουσίων, την ανία. Στην προσπάθεια της να ξεφύγει από την μονοτονία της εύκολης
ζωής της, γνωρίζεται με μια συντροφιά περιθωριακών τύπων για να μπλέξουν όλοι μαζί σε
μια σειρά από ξέφρενες και σπαρταριστές περιπέτειες.
KYΡIAKH 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:55

Γύφτικη Δυναστεία (1986). Κωμωδία με τους Μιχάλη Μόσιο, Τάσο Ψωμόπουλο. Μάγδα
Τσαγγάνη, Αλίκη Καμινέλλη, Λευτέρη Μελέτη, Τάσο Προύσαλη. Ο γύφτος Ταμτάκος,
θέλοντας να αναβαθμίσει τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειας του, αποφασίζει να αφήσει
το τσαντίρι, να νοικιάσει σπίτι και να αστικοποιηθεί.
KYΡIAKH 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:20
Εξιλέωση (1965). Μελόδραμα με την Μάρθα Βούρτση, Γιώργο Καμπανέλλη, Διονύση
Παπαγιαννόπουλο, Γιώργο Γαβριηλήδη, Μαρίκα Κρεβατά. Ο Πάνος αγαπάει την φτωχή
Ελένη. Ο πατέρας του όμως ένας αδίστακτος ιδιοκτήτης λατομείου, στην προσπάθεια του να
αποτρέψει τον γάμο τους, θα φτάσει στο σημείο να του πει ότι η Ελένη είναι αδελφή του και
έτσι ο Πάνος θ' αποδεχθεί το προξενιό του πατέρα του με την κόρη του πλούσιου φίλου του.
Πριν τον γάμο όμως θα μάθει την αλήθεια.
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:00
Ο Πατέρας μου ο Τζει Ζάρ (1984). Κυπριακή θεατρική κωμωδία με την Όλγα Ποταμίτου,
Ανδρέα Μαυρομμάτη, Καίτη Τσεριώτου, Αγγελική Φιλιππίδου και Σώτο Φιλιππίδη. Άλλη μια
σπαρταριστική κωμωδία από τον Πέτρο Ηρακλέους, από τα καθημερινά μιας τυπικής
Κυπριακής οικογένειας
ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:00
Με τον Φακό του Hellenic TV: Διάλεξη του Δρ. Τάσου Βαρθολομαίου στο Κυπριακό
Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green με θέμα την Ομοιοπαθητική. Θα παρουσιάσει το τι είναι η
ομοιοπαθητική και την θέση που έχει στην ιατρική και στην υγεία μας γενικά.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:00
Έξυπνοι και Κορόιδα (1962). Κωμωδία με τους Βασίλη Αυλωνίτη, Γεωργία Βασιλειάδου, Νίκο
Ρίζο, Ντίνα Τριάντη και Βαγγέλη Πλοίο. Διάφοροι τύποι της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας
προσπαθούν να «πιάσουν την καλή» με κομπίνες και μικροαπάτες.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:40
World Travel Market 2017. Συνεντεύξεις από την Υπουργό Τουρισμού της Ελλάδας Κα
Έλενα Κουντουρά και από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού της
Κύπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργο Λακκοτρύπη, καθώς και διάσκεψη τύπου του κ. Γιώργου
Λακκοτρύπη.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:55
Ηλέκτρα (1962). Δραματική ταινία βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη με την
Ειρήνη Παππά και Γιάννη Φέρτη. Πρωταγωνίστρια και τραγικό πρόσωπο είναι η Ηλέκτρα, η
οποία παντρεμένη μ’ ένα χωρικό περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να εκδικηθεί το
θάνατο του πατέρα της Αγαμέμνονα, βασιλιά των Μυκηνών, που δολοφονήθηκε από τη
γυναίκα του Κλυταιμνήστρα και τον εραστή της Αίγισθο. Η ευκαιρία παρουσιάζεται όταν
συναντά και πάλι τον αδερφό της Ορέστη πάνω από τον τάφο του πατέρα της. Και οι δυο
μαζί σχεδιάζουν και σκοτώνουν τη μητέρα τους Κλυταιμνήστρα και τον Αίγισθο. Η ταινία
υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας την ίδια χρονιά ενώ κέρδισε το
βραβείο καλύτερης κινηματογραφικής μεταφοράς στο Φεστιβάλ των Κανών.
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:15

