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Ο Εξυπνάκιας (1966). Κωμωδία με τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Μαριάνα Κουράκου, Νίκο
Σταυρίδη, Αλέκο Τζανετάκο, Τζόλυ Γαρμπή. Ένας νεαρός ερωτευμένος προσλαμβάνεται σαν
υπάλληλος στην επιχείρηση του μέλλοντος πεθερού του για να κερδίσει την εμπιστοσύνη
του.
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:15
Μια Παπαδιά στα Μπουζούκια Νο.2 (1985). Κωμωδία με τους Νίκο Τσούκα, Καίτη
Παπανίκα, Γιάννη Γκιωνάκη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Ηλία Λογοθέτη, Βίνα Ασίκη. Ο Πάτερ Ακάκιος
έχει πολλά προβλήματα καθώς με την καθιέρωση του πολιτικού γάμου στην Ελλάδα έπεσαν
οι δουλειές. Η ρήξη με τον δήμαρχο είναι γεγονός. Γυρίζοντας από ένα ταξίδι στην Ιταλία ο
παπά-Ακάκιος βλέπει την ενορία του αλλαγμένη καθώς ο δήμαρχος έχει ανοίξει πολλά
κέντρα διασκέδασης, για να μπορούν οι δημότες να διασκεδάζουν φτηνά. Θεωρώντας αυτή
την ενέργεια σκάνδαλο, αποφασίζει να επέμβει με τον δικό του τρόπο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:30
Βέγγος ο Ερωτιάρης (1963). Κωμωδία με τους Θανάση Βέγγο, Κώστα Κακαβά, Έφη
Οικονόμου, Σόφη Ζάνου, Ντίνα Τριάντη, Περικλή Χριστοφορίδη. Ένας υπάλληλος, ο Στέφανος
Αυγερινός, αποφασίζει να αφήσει λίγες μέρες το γραφείο και να πάει διακοπές στον Πόρο,
στο ξενοδοχείο Χρυσή Αυγή. Στο πλοίο που ταξιδεύει βρίσκεται ο συνονόματος του ποιητής
και διάσημος καρδιοκατακτητή και οποίος αποφασίζει να παίξει ένα παιχνίδι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:50
Έξω οι Κλέφτες (1961). Κωμωδία με τους Ορέστη Μακρή, Διονύση Παπαγιανόπουλο,
Δημήτρη Νικολαΐδη, Μάρθα Καραγιάννη, Ανδρέα Ντούζο, Κούλη Στολίγκα. Ο τίμιος και
φτωχός καθηγητής θεολογίας μαθαίνει πως ο βαθύπλουτος αλλά ανέντιμος αδελφός του
είναι βαριά άρρωστος και πως σε μια προσπάθεια να επανορθώσει ότι κακό του έκανε του
μεταβιβάζει την ιδιοκτησία ενός μεγάλου εργοστασίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:15
Τζιπ Περίπτερο και Αγάπη (1957). Κωμωδία με τους ΝΊκο Σταυρίδη, Κώστα Χατζηχρήστο,
Γιάννη Γκιωνάκη, Μαρίκα Νέζερ, Νίκο Ρίζο, Φραγκίσκο Μανέλλη, Δήμο Σταρένιο. Ο Τάσος
είναι ένας βιοπαλαιστής περιπτεράς, ερωτευμένος με τη Φούλα. Μόνιμος φόβος του είναι τα
τροχοφόρα που τρέχουν με ταχύτητα δίπλα απ’ το περίπτερό του. Ο φίλος του Βαγγέλης
θέλει να τον βοηθήσει να ξεπεράσει το φόβο του.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:40
Το Έτερον Ήμισυ (2011). Κωμωδία με τους Κατσούλη Κρατερό, Δάφνη Λαμπρόγιαννη,
Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Κατερίνα Παπουτσάκη. Η Βίκυ και ο Φαίδων είναι δύο θεραπευτές
γάμου που φαινομενικά έχουν λύσει όλα τα συζυγικά τους προβλήματα, μέχρι να πέσουν
τυχαία πάνω στη Μαρίνα και στον Ζαχαρία, ένα ζευγάρι μανάβηδων το οποίο θα ξεσκεπάσει
την πλαστή ευτυχία τους.
KYΡIAKH 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:10
Μικρά Αγγλία (2013). Δραματική ταινία με τους Ανδρέα Κωνσταντίνου, Πηνελόπη Τσιλίκα,
Σοφία Κόκκαλη, Αννέζα Παπαδοπούλου, Μάξιμο Μουμούρη. Στην Άνδρο της δεκαετίας του
’30, η Μίνα, σύζυγος ναυτικού που λείπει διαρκώς σε ταξίδια, παντρεύει την κόρη της Όρσα
με τον νεαρό καπετάνιο και πλοιοκτήτη Νίκο Βατοκούζη και όχι με τον ορφανό υποπλοίαρχο
Σπύρο Μαλταμπέ με τον οποίο είναι ερωτευμένη. Όταν όμως ο τελευταίος γίνει περιζήτητος

καπετάνιος, θα παντρευτεί τη μικρότερη κόρη της Μίνας, τη Μόσχα, αναστατώνοντας έτσι
επικίνδυνα την οικογενειακή καθημερινότητα.
KYΡIAKH 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 23:10
Ένας Βλάκας με Πατέντα (1963). Κωμωδία με τους Γιάννη Μαλούχο, Φραγκίσκο Μανέλλη,
Νίκο Ρίζο, Βασίλη Αυλωνίτη, Λαυρέντη Διανέλλο, Βασίλη Καΐλα. Η αφέλεια του Πελοπίδα δεν
τον αφήνει να προκόψει στη ζωή του και αυτή είναι η αιτία που όλοι τον εκμεταλλεύονται
και τον κοροϊδεύουν. Ο θείος του Θεοδόσης τον παίρνει στο χωριό με σκοπό να του βάλει
μυαλό.
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00
Το Θύμα (1969). Κωμωδία με τους Κώστα Βουτσά, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Αλέκο Τζανετάκο,
Σπύρο Καλογύρου, Αθηνόδωρο Προύσαλη, Νίκο Τσούκα. Ο Μιχάλης καθώς υποψιάζεται ότι
κάτι δεν πάει καλά με του αδελφό του Δημήτρη, ο οποίος σπουδάζει γεωπόνος στην Αθήνα,
αποφασίζει να πάει ο ίδιος να ελέγξει την κατάσταση. Πράγματι ο Δημήτρης, που τώρα
ονομάζεται Τοτός, έχει παρατήσει τις σπουδές του και το έχει ρίξει στη διασκέδαση. Ο
Μιχάλης γίνεται έξω φρενών όταν βλέπει τι γίνεται και αποφασίζει να πάρει δραστικά μέτρα.
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:00
Με τον Φακό του Hellenic TV: Andronikos or the Painter
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:00
Εγώ, Εσύ και η Άλλη (1987). Κοινωνική ταινία με τους Νίκο Δαδινόπουλο, Αλέκα Λαμπρινού,
Γιώργο Πετρόχειλο, Τζένη Δάνια, και Δήμητρα Σεμερέτη. Ένα νεόνυμφο ζευγάρι οργανώνει
τον μήνα του μέλιτος τους σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Συμπτωματικά στην ίδια κρουαζιέρα θα
βρίσκονται για το ταξίδι του μέλιτος τους ο πρώην σύζυγος της γυναίκας του πρώτου
ζευγαριού με την νέα του γυναίκα. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να πλεχτούν τα
δύο ζευγάρια και το ταξίδι του μέλιτος να μετατραπεί σε εφιάλτη και για τις δυο πλευρές.
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:35
Με τον Φακό του Hellenic TV: Wine Festival 2018 Συνεντεύξεις Μέρος 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:55
Κάθε Σάββατο (1999). Κωμωδία με τους Κώστα Βουτσά, Νίκο Πουρσανίδη, Ελευθερία
Βιδάκη, Ναταλία Καποδίστρια και Περικλή Καρακωνσταντόγλου. Ο Θανάσης είναι ένας
δημοφιλής κωμικός του θεάτρου και της τηλεόρασης με μεγάλη αδυναμία στις γυναίκες.
Είναι χωρισμένος και βλέπει τον δεκαπεντάχρονο γιο του Αντώνη, μόνο κάθε Σάββατο. Το
Σάββατο που ακολουθεί, είναι ιδιαίτερη μέρα τόσο για τον πατέρα, όσο και για τον γιο. Ο
πατέρας έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά απτό συναισθηματικά και επαγγελματικά
προβλήματα και ο γιος έχει να κανονίσει το πρώτο του ερωτικό ραντεβού. Θα μπορέσουν
άραγε να βρουν ένα κοινό σημείο επαφής, ή, ως συνήθως, θα αφήσουν τα σπουδαία για το
επόμενο Σάββατο;
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:15

