ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV1
Ο Γιος του Φύλακα (2006). Κοινωνική ταινία με τους Απόστολο Τότσικα, Ελένη Βεργέτη και Νικόλα
Αγγελή. Θύμα νεαρού δημοσιογράφου τηλεοπτικής εκπομπής με φάρσες, αρπάζει το δόλωμα του,
ένα πιστόλι, και τρέχει στο χωριό του στην Πίνδο. Ο δημοσιογράφος τον ακολουθεί ως εκεί για να
πάρει πίσω το πιστόλι, και μπλέκει σε μια ιστορία με φαντάσματα, κυνηγούς θαμμένων θησαυρών
και προκαταλήψεων απ' αυτές που επιβιώνουν στις απομονωμένες επαρχίες.
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:20
Το Βαρύ Πεπόνι (1977). Κωμωδία με τους Μίμη Χρυσομάλλη, Κατερίνα Γώγου, Αντώνη Αντωνίου και
Λήδα Πρωτοψάλτη. Ο Μίμης, ένας νεαρός επαρχιώτης καφετζής, μεταναστεύει στην Αθήνα, όταν η
περιοχή του απαλλοτριώνεται από μια μεγάλη τουριστική επιχείριση, για να μην αναγκαστεί να
δουλέψει ως γκαρσόν εκεί. Στην Αθήνα, με τη βοήθεια ενός φίλου του από το στρατό, του Αριστείδη,
προσπαθεί να αγοράσει δική του επιχείρηση, όμως τα χρήματα από την αναγκαστική απαλλοτρίωση,
είναι λίγα και η αγορά αναβάλλεται. Στο σπίτι του Αριστείδη μένει και η κουνιάδα του, η Τούλα, που
εργάζεται ως ράφτρια για να βγάζει τα προς το ζην. Ο Μίμης τη ζητάει σε γάμο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21:00
Ο Σταμάτης κι ο Γρηγόρης (1962). Κωμωδία με τους Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο, Γιώργο
Τσιτσόπουλο, Γιάννη Ιωαννίδη και Τάσο Γιαννόπουλο. Ο Γρηγόρης Γοργότσης και ο Σταμάτης
Μπάστακας είναι δύο συνεταίροι δικηγόροι, με εντελώς όμως διαφορετική φιλοσοφία ζωής και
εργασίας. Ο Γρηγόρης είναι σβέλτος, γρήγορος και προσπαθεί να αιφνιδιάσει τους αντιπάλους του,
ενώ αντίθετα ο Σταμάτης συνηθίζει να αγορεύει με τις ώρες και να αποκοιμίζει τους πάντες. Αυτοί
λοιπόν οι δύο αντίθετοι χαρακτήρες που έχουν βρει την χρυσή τομή για τη συνεργασία τους, θα
βρεθούν αντίπαλοι όταν θα θελήσουν να κατακτήσουν την νέα τους γραμματέα Άννα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:25
Όταν η Πόλις Πεθαίνει (1969). Δραματική ταινία με την Μέλπω Ζαρόκωστα, Ανθή Γούναρη, Ανδρέα
Μπάρκουλη, Μαίρη Χρονοπούλου και Φαίδωνα Γεωργίτση. Σε μια μαιευτική κλινική παρατηρείται
ένας ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός αποβολών. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για την ανακάλυψη των
προμηθευτών του φαρμάκου Προλουτόν-Προσινόλ. Ο Άρης Ραγκούσης, είναι ο αρχηγός της σπείρας
που εμπορεύεται παράνομα φάρμακα. Η φίλη του ηθοποιός Τζέλλα, δεν γνωρίζει από που
προέρχονται τα χρήματα με τα οποία γυρίζεται η νέα της ταινία. Η γνωριμία της με τον νεαρό γιατρό
Βασίλη θα της αποκαλύψει το πραγματικό πρόσωπο του Ραγκούση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21:20
Τα Βαποράκια (1983). Περιπέτεια με τους Δάνη Κατρανίδη, Κωνσταντίνο Τζούμα, Αντιγόνη
Αμανίτου, Άλκη Παναγιωτίδη και Χρήστο Καλαβρούζο. Ο Βαγγέλης, γνωστός στην πιάτσα και ως
"Μπος" διακινεί ναρκωτικά στην Αθήνα. Τα βαποράκια του είναι η φίλη του Μαρία, η τραβεστί
Ούρσουλα και ο Ρεμούλας. Ο προμηθευτής του είναι ο αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών Πέτρος,
ο οποίος για να δείξει στο τμήμα του ότι κάνει σωστά τη δουλειά του πιέζει τον Βαγγέλη να του
δώσει ονόματα από βαποράκια και τεκέδες. Τον απειλεί μάλιστα ότι θα τον συλλάβει και δεδομένου
ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος θα συνεχίσει τη δουλειά του με τον Βαλεντίνο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:50
Ο Άνθρωπος με τα Χίλια Πρόσωπα (1997). Κωμωδία με τους Νίκο Παπαναστασίου, Ελένη Κρήτα,
Γιάννη Ευαγγελίδη, Έφη Τσαμποδίμου, Νίκο Ξήτα κα Βαγγέλη Προτόπαπα. Μια πλούσια κυρία με τον
αδελφό της αναθέτουν σε ένα επίδοξο ηθοποιό διάφορους ρόλους για να τους παίξει όχι στο
θέατρο η τον κινηματογράφο, αλλά στην πραγματική του ζωή. Μια μεγάλη αμοιβή τον περιμένει αν
επιτύχει
KYΡIAKH 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21:05

Όταν Λείπει η Γάτα (1962). Κωμωδία με τους Βασίλη Αυλωνίτη, Ρένα Βλαχοπούλου, Νίκη Λινάρδου,
Γιάννη Βογιατζή, Νίκο Ρίζο και Σταύρο Παράβα. To ζεύγος Ζούμπερη μαζί με την κόρη τους Άννα
φεύγουν νια μια μίνι κρουαζιέρα. Το υπηρετικό τους προσωπικό Λουκάς, Μαριγώ και Έλλη, βρίσκει
την ευκαιρία να διασκεδάσει νια λίγο παριστάνοντας τον κύριο, την κυρία και την δεσποινίδα
Ζούμπερη, στο παραλιακό κέντρο που τραγουδάει ο Τέλης Στεφανής.
KYΡIAKH 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:35
Το Χρονικό μιας Κυριακής (1975). Κωμωδία με τους Θάνο Τζενερόλη, Δώρα Σιτζάνη, Πόπη Άλβα,
Γιώργο Λέφα, Στέλλα Παπαδημητρίου και Αντώνη Θεοδωρακόπουλο. Έξι ιστορίες μοναχικών
ατόμων, διαποτισμένες από μελαγχολία, ρομαντισμό και πίκρα, για κάποιες αξίες του παρελθόντος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21:00
Θα το Μετανιώσεις (2002). Αισθηματική κωμωδία με την Μάνια Παπαδημητρίου, Υβόννη Μαλτέζου,
Χρήστο Στέριογλου, Ράνια Οικονομίδου, Τάκη Βαμβακίδη, Ιωάννα Τσιριγκούλη, Κώστα Κάππα, Λένα
Κιτσοπούλου, Διώνη Κουρτάκη, Γιάννη Νταλιάνη. Το Μαράκι είναι μια πετυχημένη γυναίκα. Έχει το
καλύτερο ζαχαροπλαστείο στην επαρχιακή πόλη που μένει ενώ είναι πολύ δραστήρια στα κοινά.
Όταν μια μέρα θα λιποθυμήσει στην κεντρική πλατεία, θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε το
παρελθόν της.
ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:00
Με τον Φακό του Hellenic TV: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της ομογένειας του Λονδίνου. Διάλεξη της
Θεώνης Νεοκλέους. θέμα: “ Η Κατάκτηση της Κυπριακής Ελληνικής: Αναπτυξιακά στάδια και
ζητήματα διδιαλεκτισμού. Μια πρό(σ)κληση για τα παιδιά της ομογένειας ”
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20:00
Ο Άνδρας της Γυναίκας μου (1962). Κωμωδία με τους Γιάννη Γκιωνάκη, Μάρω Κοντού, Μάρθα
Βούρτση, Διονύση Παπαγιαννόπουλο και Γιώργο Κωνσταντίνου. Ο φαρμακοποιός Παναγιώτης
Παναγιωτίδης, αδιόρθωτος γυναικάς, κλείνοντας ένα μεσημέρι το φαρμακείο του, θα βρει απ' έξω
την προκλητική Λουλού και με μεγάλη του ευχαρίστηση θα την ακολουθήσει μέχρι τη θάλασσα και
αργότερα μέχρι το σπίτι της. Εκεί, με έκπληξη, θα ανακαλύψει ότι οι άνθρωποι του σπιτιού τον
γνωρίζουν, ότι ο ίδιος είναι ο άντρας της Λουλού, ότι ονομάζεται Ιορδάνης Στέκας και ότι πάσχει
από διχασμό προσωπικότητας. Ο γιατρός που έρχεται επιβεβαιώνει την κατάσταση. Ο Παναγιώτης
όμως αρχίζει να υποπτεύεται ότι κάτι κρύβουν όλοι αυτοί οι άγνωστοι, που βάλθηκαν να τον
τρελάνουν.
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20:45
Με τον Φακό του Hellenic TV: Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Η Κυπριακή Διάλεκτος στα Ελληνικά
Παροικιακά Σχολεία ― Πρακτικές Εφαρμογές» μέρος 1ον
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:00
Τζάκ ο Καβαλάρης (1979). Κωμωδία με τους Κώστα Βουτσά, Νέλλη Γκίνη, Νίκο Τσούκα, Μαίρη
Βιδάλη, Ντίνο Ιλιοπουλο. Ο Τζακ γυρίζει μετά από χρόνια στην Ελλάδα. Όσοι έλπιζαν στην βοήθεια
του, γρήγορα απογοητεύονται ιδίως ο ξάδελφος του Απόστολος, που περίμενε πολλά οπό την άφιξη
του. Ο Τζακ με την βοήθεια του αδελφού του Νίκου και της φίλης του Αντονέλας, οργανώνουν ένα
σχέδιο, για αρπαγή χρημάτων.
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:15

