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Αντίστροφη Πορεία (1986). Δραματική ταινία με τους Ανατολή Αθανασιάδου, Γιώργο Νινιό και
Κατερίνα Διδασκάλου. Ένας τραγουδιστής προσπαθεί να καταξιωθεί στο χώρο χωρίς την
παραμικρή υποχώρηση σε ό,τι αφορά τα "πιστεύω" του και την προσωπική του ζωή. Όμως, τα
κυκλώματα του τραγουδιού έχουν διαφορετική γνώμη.
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Κυνηγημένοι Eραστές (1972). Περιπέτεια με την Δώρα Σιτζάνη, Φαίδωνα Γεωργίτση, Άννα
Φόνσου, Θεόδωρο Ρουμπάνη, Λευτέρη Γυφτόπουλο, Γκιζέλα Ντάλι. Δύο νεαροί εραστές, ο
Άγγελος και η Ειρήνη, αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το χωριό τους στην Πελοπόννησο και να
αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στην Αθήνα. Ο Άγγελος ζητά μια μικρή οικονομική βοήθεια απ’
τον θείο του, τον σταθμάρχη, αλλά εκείνος αρνείται. Λογομαχούν έντονα και έρχονται στα χέρια.
Ο Άγγελος τον χτυπά και του αρπάζει μερικά χρήματα. Οι δύο νέοι τρέπονται σε φυγή και
μπαίνουν σε ένα φορτηγό που πηγαίνει στην Αθήνα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:15
Η Eρωμένη ( 1981). Ερωτικό δράμα με τους Ανδρέα Μπάρκουλη, Μαρία Χοζέ Καντούτο, Ανίτα
Γουίλσον, Κώστα Μπακάλη, Γιάννη Κωστή, Τάσο Πολυχρονόπουλο. Ένας καλλιτεχνικός
ιμπρεσάριος που ο γάμος του διέρχεται κρίση, ερωτεύεται παράφορα μια μαύρη χορεύτρια. Η
γυναίκα του όμως προσπαθεί να τους διαλύσει το δεσμό, επιστρατεύοντας την βοήθεια του
βοηθού του άνδρα της, αφήνοντας τον να πιστεύει ότι είναι ερωτευμένη μαζί του.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:30
Ο Παράς και ο Φουκαράς (1964). Κωμωδία με τους Kώστα Χατζηχρήστο, Μάρθα Καραγιάννη,
Βασίλη Αυλωνίτη, Γιάννη Βογιατζή, Νίκο Φέρμα, Μπέτυ Μοσχονά, Έφη Οικονόμου, Τζόλυ Γαρμπή,
Μάρθα Βούρτση. Ένας φτωχός λογιστής, απογοητευμένος που δεν μπορεί να παντρευτεί την
αρραβωνιαστικιά του και μη έχοντας άλλο τρόπο να βρει χρήματα για την εγχείριση της
άρρωστης μητέρας του, αποδέχεται την πρόταση που του κάνει ένας εξάδελφός του να
παντρευτεί με λευκό γάμο, μια ξένη καλλιτέχνιδα, ώστε να μπορέσει αυτή να παραμείνει στην
Ελλάδα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:55
Δελησταύρου και Υιός (1957). Κωμωδία με τους Βασίλη Λογοθετίδη, Τζένη Καρέζη, Ίλια Λιβυκού,
Στέφανο Στρατηγό, Δημήτρη Νικολαΐδη, Βαγγέλη Πρωτοπαππά. Ο Αντώνης Δελησταύρου, ένας
μεσήλικας και χήρος εργοστασιάρχης, αναθέτει στο γιο του Γιώργο τη διεύθυνση του
εργοστασίου με σκοπό να ξεκουραστεί απαλλαγμένος από τις ευθύνες που είχε σαν πατέρας και
σαν επιχειρηματίας και να προσπαθήσει, επιτέλους να ξαναπαντρευτεί και να ξαναφτιάξει τη ζωή
του.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:25
Η Νήσος (2009). Περιπέτεια με την Ελένη Καστανή, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Τάνια Τρύπη,
Βλαδιμήρο
Κυριακίδη, Δημήτρη
Τζουμάκη, Ελισάβετ
Κωνσταντινίδου,
Οδυσσέα
Παπασπηλιόπουλο, Κώστα Τριανταφυλλόπουλο. Η κλειστή κοινωνία ενός νησιού που όλα
δείχνουν να κυλάνε ήσυχα, αναστατώνεται από τον ξαφνικό και περίεργο θάνατο του άρχοντα
του τόπου, Θεμιστοκλή Δίκαιου, ο οποίος αφήνει πίσω του μια τεράστια περιουσία. Καθώς είναι
άκληρος, όλοι αναρωτιούνται σε ποιον θα μείνουν τόσα χρήματα. Η διαθήκη τους επιφυλάσσει
μεγάλες εκπλήξεις.
KYΡIAKH 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:00
Οι Ιππείς της Πύλου (2011). Περιπέτεια με τους Νίκο Καλογερόπουλο, Ηλία Λογοθέτη, Βάνα
Μπάρμπα, Γιώργο Κιμούλη, Τάκη Σπυριδάκη, Δημήτρη Καμπερίδη, Ιουλία Καλογρίδη, Αντώνη

Καφετζόπουλο. Ο Τηλέμαχος, ηθοποιός με ένδοξο παρελθόν και αβέβαιο μέλλον, εγκαταλείπει
στα πενήντα του την Αθήνα για να γλυτώσει από τις τράπεζες. Με τη βοήθεια του Μπάμπη του
“Φου”, βρίσκει καταφύγιο σ’ένα ερημωμένο κάστρο στην καρδιά της Μεσσηνίας. Μοναδικοί
κάτοικοι δύο αδέρφια που δε μιλιούνται και μια ανιψιά, η Δημοκρατία, που τους βαρέθηκε κι
έφυγε. Ο Τηλέμαχος την συναντάει τυχαία και μαγεύεται.
KYΡIAKH 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:10
Παντρεμένος με Πεθερά (1982). Κωμωδία με τους Σωτήρη Μουστάκα, Σωτήρη Τζεβελέκο,
Κατερίνα Γιουλάκη, Θάλεια Παπάζογλου και Έφη Θεοχάρη. Ο Μένιος, ένας αμετανόητος γυναικάς
με άπειρες κατακτήσεις στο βιογραφικό του, αποφασίζει να νοικοκυρευτεί και παντρεύεται τη
Σούλα. Παραδόξως, αν και οι φίλοι του μικρό τον φώναζαν Γκομένιο, για ευνόητους λόγους, δεν
καταφέρνει να αποδείξει τις ικανότητές του στη Σούλα, που παραμένει παρθένα ακόμα και μετά
το μήνα του μέλιτος. Από τη μια η απογοήτευση του Μένιου και από την άλλη οι πιέσεις της
πεθεράς του, που θέλει εγγονάκι, τον οδηγούν στο μοναστήρι του θείου του, όπου γίνεται
στυλίτης μοναχός. Εκεί, με τη χάρη του Θεού, ευλογεί με επιτυχία διάφορες γυναίκες, που έχουν
πρόβλημα στο να μείνουν έγγειες.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:00
Το Ποντικάκι (1953). Δραματική ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μίμη Φωτόπουλο, Διονύση
Παπαγιανόπουλο, Νίκο Ρίζο και Ρίκα Διαλυνά. Ο Λουκής μετά από μια επιτυχημένη διάρρηξη θα
καταφέρει να ξεφύγει από την αστυνομία, χάρη στη νεαρή ανθοπώλιδα Κρινιώ, που του
συστήνεται ως "Ποντικάκι". Θα την πάρει μαζί του στο κρησφύγετο του όπου μένει με τον
Βαγγέλη, την Χριστίνα και τον αρχηγό της συμμορίας, Κώστα. Ο Λουκής θα θελήσει να επανέλθει
στον ίσιο δρόμο και θα νοικιάσει ένα δωμάτιο. Θα προσπαθήσει να ξαναρχίσει τη ζωή του μαζί με
το ποντικάκι...
ΤΡΙΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:00
Με τον Φακό του Hellenic TV: Radiomarathon Centre- Χοροεσπερίδα για Παιδιά με Ειδικές
Ανάγκες.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:00
Ο Ανθός της Λίμνης (1999). Ιστορική ταινία με τους Λάκη Κομνηνό, Άκη Μαχαίρα, Βαγγέλη
Μουρίκη, Εύρη Σωφρονιάδου, Κατερίνα Μουτσάτσου, Γιάννη Κάσδαγλη. Η υπόθεση της ταινίας
εκτυλίσσεται στην Καστοριά του 1897 (επί οθωμανικής κυριαρχίας), παρακολουθώντας την
ενηλικίωση ενός εφήβου, κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας. Αφορά δε, στη διαχρονική «άνθηση» των νέων ανθρώπων που βιώνουν το
πέρασμα από μια εποχή που τελειώνει, σε μια καινούρια που θα γεννηθεί, επιθυμώντας,
βεβαίως, την ενεργό συμμετοχή τους στην αλλαγή.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:00
Με τον Φακό του Hellenic TV: St. Demetrios Greek Orthodox Church and Greek School Summer
Greek Festival
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:25
Ντελίριο (1983). Κοινωνική ταινία με τους Άλκη Παναγιωτίδη, Κώστα Τζούμα και Βαγγέλη
Κοτρώνη. Ένας νεαρός καλλιτέχνης θέλει να ζήσει και να δημιουργήσει αλλά όλα τον συνθλίβουν,
από τον παραγωγό, που του ζητάει να κάνει σενάριο τη ζωή του, την κοπέλα του, που είναι
γεμάτη απαιτήσεις, τον κοινωνικό περίγυρο με την ψευτοκουλτούρα, μέχρι τις "προοδευτικές"
ιδεολογίες κάτω από τις οποίες κρύβονται διάφοροι συμβιβασμοί
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:20

