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Αττίλας ’74 (1975). Ντοκιμαντέρ για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τα δραματικά
γεγονότα του καλοκαιριού του 1974.
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:30
Ο Αγαθιάρης και η Ατσίδα (1971). Κωμωδία με τους Γιάννη Γκιωνάκη, Άννα Μαντζουράνη,
Ρίκα Διαλυνά, Σωτήρη Τζεβελέκο, Σταύρο Ξενίδη, Γιώργο Μπάρτη, Μάκη Δεμίρη, Μανώλη
Δεστούνη, Θάνο Παπαδόπουλο. Στα γραφεία ενός εργοστασίου αναψυκτικών οι λογιστές
προσπαθούν να επωφεληθούν χρησιμοποιώντας διάφορα διαχειριστικά τερτίπια. Όμως η
έλευση του αγαθιάρη ανιψιού του βιομηχάνου θα αλλάξει τα πράγματα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:10
Ένας Δον Ζουάν για Κλάματα (1960). Κωμωδία με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μάρω
Κοντού, Καίτη Πάνου, Ανδρέα Μπάρκουλη, Άννα Φόνσου, Ντίνα Τριάντη, Γιάννη Γκιωνάκη,
Σαπφώ Νοταρά. Ένας ευκατάστατος άντρας είναι επιφορτισμένος να προσέχει την κόρη ενός
φίλου του, η οποία έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει. Η κοπέλα θα κάνει τη ζωή του άνω
κάτω και γρήγορα θα τον ερωτευθεί. Εκείνος, αν και συμπεριφέρεται σαν πατέρας, θα
δελεαστεί και θα την φλερτάρει από ζήλια προς τον γοητευτικό συμφοιτητή της ο οποίος την
πολιορκεί.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:40
Κατάχρησις Εξουσίας (1971). Αστυνομική περιπέτεια με τους Νίκο Κούρκουλο, Μπέτυ
Λιβανού, Μάνο Κατράκη, Γιάννη Αργύρη, Ανδρέα Φιλιππίδη, Σπύρο Καλογήρου, Γιώργο
Τσιτσόπουλο, Ντίνο Καρύδη, Νάσο Κεδράκα. Ένας αστυνομικός προσπαθεί να ανακαλύψει
τον δολοφόνο του αδελφού του ο οποίος ήταν πιανίστας και μορφινομανής. Ως μέλος του
Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, προσπαθεί να εντοπίσει τον αρχηγό μιας σπείρας εμπόρων
ναρκωτικών.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:30
Ραντεβού στην Κέρκυρα (1960). Κωμωδία με την Τζένη Καρέζη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Ελένη
Χαλκούση, Λυκούργο Καλλέργη, Βαγγέλη Πλοιό, Αλίκη Γκρέκα. Η Ντιάνα, η όμορφη και
τετραπέρατη κόρη του επιχειρηματία Λανίτη, στην προσπάθεια της να κατακτήσει με την
αξία της και όχι με τα πλούτη του μπαμπά της, την καρδιά του αγαπημένου της Ανδρέα, θα
υποδυθεί την φτωχή Μίρκα και θα πιάσει δουλειά στην Κέρκυρα στη ρεσεψιόν του
ξενοδοχείου που διευθύνει η μητέρα του Ανδρέα, η Ελένη.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:15
Το Τρελοκόριτσο (1959). Κωμωδία με την Τζένη Καρέζη, Ανδρέα Μπάρκουλη, Λάμπρο
Κωνσταντάρα, Αλέκα Στρατηγού, Κώστα Κακκαβά, Τάσο Δαρίο, Γιάννη Γκιωνάκη, Τάκη
Χριστοφορίδη. Μια κοπέλα, που έχει αδυναμία στο ψέμα, χωρίζει με τον αρραβωνιαστικό
της εξαιτίας μιας αγγελίας που έβαλε στις εφημερίδες. Όταν θα γνωρίσει έναν πλούσιο
νεαρό, θα υποδυθεί την πλούσια. Όταν εκείνος θα ζητήσει να γνωρίσει την οικογένειά της, η
κοπέλα θα οργανώσει μια ολόκληρη γιορτή σε κάποια βίλα όπου δουλεύει σαν κηπουρός
ένας φίλος της, ενόσω λείπουν οι ιδιοκτήτες.
KYΡIAKH 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:35
Απουσίες (1987). Κοινωνική ταινία με τους Θέμη Μπαζάκα , Πέμυ Ζούνη , Νικήτα
Τσακίρογλου , Κατερίνα Σαρρή. Ελλάδα, αρχές του εικοστού αιώνα. Περίοδος κατά την οποία
μια αστική οικογένεια βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης. Η μητέρα έχει εγκαταλείψει την

οικογένεια κι ο πατέρας, απόστρατος αξιωματικός, κρατά τις τρεις κόρες του καθώς και τον
νόθο γιο της μεγαλύτερης, κλεισμένους στο σπίτι. Μετά το θάνατό του, οι τρεις αδελφές ζουν
το προσωπικό τους δράμα, καθώς γνωρίζονται μ’ έναν λοχαγό της υγειονομικής υπηρεσίας,
τον Μουρούζη.
KYΡIAKH 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 23:05
Οι Απάχηδες των Αθηνών (1950). Μουσική ταινία με την Άννα Καλουτά, Λάμπρο
Κωνσταντάρα, Μίμη Φωτόπουλο, Φραγκίσκο Μανέλλη, Ντίνο Ηλιόπουλο. Ο Κώστας είναι
γνωστός στην πιάτσα ως "Πρίγκιπας". Οι δουλειές του είναι ύποπτες, όμως τις εκτελεί πάντα
με φινέτσα. Έτσι τώρα που έμαθε την άφιξη του ελληνοαμερικάνου Παραλή και της κόρης
του Βέρας, για την οποία ο Παραλής ψάχνει αριστοκράτη γαμπρό, αποφασίζει να
παρουσιαστεί μπροστά του σαν πραγματικός πρίγκιπας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:00
Θέατρο της Παροικίας: MY NAME IS NOT ZORBA BUT… I CAN DANCE (2017). Κωμωδία με
τους Βασίλη Παναγή, Κατερίνα Μπαροτσάκη, Αντυ Φραντζέσκου, Βασούλα Χριστοδούλου,
Μάρκο Καλογεράκη, Φοίβο Αλεξάνδρου, Έλλη Κυριάκου (Σαμπσάρα). Η ιστορία του έργου
εξελίσσετε στο εστιατόριο του Άντωνη Κουμή στο Βόριο Λονδίνο, όπου γίνονται οι
προετοιμασίες για το νέο του καλλιτεχνικό πρόγραμμα του. Ο Άντωνη Κουμή υποδέχεται την
Μαρία Λέλλα την νέα τραγουδίστρια η οποία θα αρχίσει δουλειά, αλλά θα αρχίσουν
ταυτόχρονα και τα προβλήματα με τον αστέρα του τραγουδιού Τώνη Πανταζόλουλο, που
επιχειρεί να την πάρει στο… κρεβάτι.
ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:00
Με τον Φακό του Hellenic TV: Διάσκεψη τύπου του υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας
Τέρενς Κουίκ στο Λονδίνο.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:00
ΟΙ Άνδρες Ξέρουν να Αγαπούν (1971). Κοινωνική ταινία με τους Νίκο Ξανθόπουλο, Κατερίνα
Βασιλάκου, Σωτήρη Μουστάκα, Γιάννη Βογιατζή, Ελένη Ζαφειρίου. Ο Φάνης είναι φοιτητής
της Ιατρικής και για να μπορέσει να σπουδάσει δουλεύει οδηγός μαζί με τον Φίλιππα,
μεταφέροντας κρέατα για λογαριασμό του κυρ-Αποστόλου. Μια μέρα θα πάρει με ωτοστόπ
την Άννα στην Αθήνα, όπου πάει για να σπουδάσει, αφήνοντας πίσω τα τρία αδελφάκια της.
Ο Βαρνάβας υποχρεώνει την Άννα να γυρίσει πίσω στο χωριό, για να τον παντρευτεί, αλλιώς
θα τους πάρει το σπίτι και τα αδελφάκια της θα μείνουν στον δρόμο.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:30
Με τον Φακό του Hellenic TV: Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονος, Μουσικοχορευτική εκδήλωση
με την Νεανική Χορωδία Σωτήρας "Μικροί Ρεμπέτες" από την Κύπρο.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:10
Πρέπει να Ζήσεις Αγάπη μου (1964). Μελόδραμα με την Γκέλη Μαυροπούλου, Στέφανο
Στρατηγό, Έφη Οικονόμου, Λαυρέντη Διανέλλο, Ανδρέα Φιλιππίδη. Μετά από έναν αγώνα
κατς, η Στέλλα προσκαλεί τον νικητή Πάνο και μια παρέα φίλων του κατς στο πάρτι που δίνει
στο σπίτι της. Σύντομα θα αρχίσει να αναπτύσσεται ένα αίσθημα ανάμεσα στον Πάνο και στη
Στέλλα. Η Στέλλα προερχόμενη από άλλο κοινωνικό περιβάλλον, θέλει να απομακρύνει τον
Πάνο από τα ρινγκ.
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:20

