ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV1
Η Ταξιτζού (1970). Κωμωδία με την Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Νίκο Ρίζο, Άλκη Γιαννακά,
Αντώνη Παπαδόπουλο, Γιώργο Παπαζήση, Νικήτα Πλατή, Ρίκα Διαλυνά. Η Δέσποινα
Στυλιανοπούλου είναι η καλύτερη Ταξιτζού της Αθήνας. Ο μεγάλος της καημός είναι ο
συνάδελφός της Αναστάσης ο οποίος συνεχώς την σνομπάρει, με αποτέλεσμα να μαλώνουν
πολύ συχνά. Η Δέσποινα σκέφτεται να τον κάνει να ζηλέψει για να κερδίσει το ενδιαφέρον
του. Ζητάει την βοήθεια λοιπόν, του Ζεν Πρεμιερ Άλκη Γιαννακά και τον παρακαλάει να
υποδυθεί τον ερωμένο της. Εκείνος δέχεται και το παιχνίδι αρχίζει!
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:30
Καλώς Ήρθε το Δολάριο (1967). Ηθογραφία με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Νίκη Λινάρδου,
Αλέκο Τζανετάκο, Σωτήρη Μουστάκα, Μάκη Δεμίρη. Ο Αμερικανικός στόλος έρχεται στο
λιμάνι του Πειραιά σε λίγες μέρες. Ο Σταύρος μαζί με την Φούλη, ιδιοκτήτες του μπαρ BLUE
ΒLΑCΚ, αναθέτουν στον Φίλιππο Αγγελούτσο την εκμάθηση στοιχειωδών αγγλικών σε δύο
από τις κοπέλες του μαγαζιού, την Τζίνα και την Λίζα. Ο Φίλιππος, ευυπόληπτος υπάλληλος
αλλά με μεγάλη ανάγκη από λεφτά δέχεται την πρόταση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:10
Η Αριστοκράτισσα και ο Αλήτης (1970). Αισθηματική περιπέτεια με την Καίτη Παπανίκα,
Νίκο Δαδινόπουλο, Βασίλη Αυλωνίτη. Ο Δημήτρης και η Άννα είναι ερωτευμένοι στο νησί
τους. Μετά την παρότρυνση του Αντώνιο, ο Δημήτρης θα δοκιμάσει την τύχη του στην Αθήνα
και θα γίνει επιτυχημένος τραγουδιστής. Πολύ σύντομα, θα ξεχάσει το παρελθόν του και την
Άννα και θα δημιουργήσει σχέση με την Μπέγκυ την κόρη του ιδιοκτήτη του κέντρου όπου
εργάζεται.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:40
Ο Ερωτόγυφτος με το Ντάτσουν (1998). Κωμωδία με τους Μιχάλη Μόσιο, Βίνα Ασίκη, Νίνα
Παπαζαφειροπούλου, Στέλλα Κωνσταντινίδου, Γιώργο Βασιλείου, Λευτέρη Μελέτη. Ο
Ταμτάκος μετά από καιρό γυρίζει στο τσαντίρι της γυναίκας του φέρνοντας μαζί του μια
κοπέλα. Την έχει κλέψει την ώρα του γάμου της και την έχει κάνει να πιστέψει ότι θα διώξει
την γυναίκα του και θα κρατήσει μόνον αυτή...
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:20
Αποκόμματα (2010).Ταινία μυστηρίου με την Άννα Ετιαρίδου, Λεονάρντο Σφοντούρη, Κώστα
Δελακούρα, Μαριάννα Πουλουτιάδου, Μάνο Καρατζογιάννη. Μια ομάδα νέων καλλιτεχνών
γυρίζει μια ταινία σχετικά με ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα, πάνω σε αποκόμματα εφημερίδων.
Οι παράλληλες ιστορίες κάπου ενώνονται και επηρεάζει η μία την άλλη.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:30
Αρέσω και Κυκλοφορώ (1986). Κωμωδία με τους Κώστας Βουτσά, Μάγδα Τσαγγάνη, Βίνα
Ασίκη, Δήμητρα Σερεμέτη. Τον Μπάμπη όλοι τον έχουν του μπάτσου και του κλότσου. Μόνο
η νοικοκυρά του, που τον γλυκοκοιτάζει, αποτελεί εξαίρεση. Ένας συνάδελφος του, για να
του κάνει πλάκα, διαδίδει ότι ο Μπάμπης κέρδισε στο λαχείο 80 εκατομμύρια. Τότε όλοι
αλλάζουν συμπεριφορά. Ο διευθυντής, οι συνάδελφοι, γυναίκες και άντρες.
KYΡIAKH 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:35
Άγγελοι του Πεζοδρομίου (1962). Κοινωνικό δράμα με μελοδραματικές πτυχές με τους
Μανώλη Βλαχάκη, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Άγγελο Μαυρόπουλο. Μια σπείρα
σωματεμπόρων παρασύρει συστηματικά νεαρά κορίτσια στην πορνεία και τη διαφθορά.

Ταινία κάπως τολμηρή για την εποχή της, αναφορικά με το γυμνό, παρουσιάζει τον σταδιακό
κατήφορο των κοριτσιών και τα συνακόλουθα προβλήματα, με περισσή συμπόνια απέναντι
στο δράμα τους.
KYΡIAKH 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 23:00
Η Κόμπρα από τα Γιάννενα (1986). Κωμωδία με τους Νίκο Ρίζο, Τάσο Προύσαλη, Νανά
Βενέτη, Θανάσης Λιάμη και Πόπη Μοντανάρη. Ένας απατεώνας επιχειρηματίας, μηχανεύεται
διαφορές ιδέες για να κάνει δουλειές του ‘’αέρα’’ και να κερδίζει χρήματα από τα υποψήφια
θύματά του. Στο τέλος όμως πάντα τον ανακαλύπτουν. Τελικά βρίσκει το ‘’τέλειο κόλπο’’ που
πιστεύει ότι θα έχει μεγάλο κέρδος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00
Ο Τρομοκράτης (1975). Κωμωδία με τους Κώστα Βουτσά, Μπέτυ Αρβανίτη, Νίκο
Δαδινόπουλο, Σωτήρη Τζεβελέκο, Στέλιο Λιονάκη, Γιώργο Λουκάκη και Νίκο Κούρο. Μια
ομάδα ανδρών αποφασίζουν να δημιουργήσουν το ‘’Τέλειο Κόμμα’’. Έτσι, βγαίνουν στο
δρόμο για να κάνουν γκάλοπ στους πολίτες για να διαπιστώσουν ποιο θα ήταν το ιδανικό
κόμμα γι ‘αυτούς. Αντιλαμβάνονται λοιπόν ότι ο κόσμος προτιμά λίγο απ ‘όλα τα κόμματα, γι’
αυτό αποφασίζουν να δημιουργήσουν το ‘’ανθρωπιστικό κόμμα’’ και κλέβουν στοιχεία από
πολλές παρατάξεις, το οποίο όμως τους δημιουργεί φοβερούς μπελάδες με την αστυνομία.
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:00
Με τον Φακό του Hellenic TV: Wine Festival 2017 Συνεντεύξεις από τους εκθέτες (μέρος 1ο)
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:00
Σάντα Τσικίτα (1953). Κοινωνική ταινία με τους Βασίλη Λογοθετίδη, Στέφανο Στρατηγό, Ίλια
Λιβυκού, Ευάγγελο Πρωτόπαππα, Σμάρω Στεφανίδου και Λουκία Ρούσσου. Ένας φτωχός
υπάλληλος, προκειμένου να βρει χρήματα για τον αρραβώνα του, αναγκάζεται να δεχτεί την
πρόταση ενός εξαδέλφου του να παντρευτεί εικονικά μια ξένη χορεύτρια, ώστε αυτή να μην
απελαθεί από τη χώρα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:50
Με τον Φακό του Hellenic TV: Εκπαιδευτικό συνέδριο που διοργάνωσε ο ΕΦΕΠΕ, με τίτλο
«Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης και πιστοποίηση ελληνομάθειας».
Κύριος ομιλητής στο εκπαιδευτικό συνέδριο ο καθηγητής κλασσικής φιλολογίας, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του κέντρου ελληνικής γλώσσας,
κος Ιωάννης Καζάζης.
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:20
Αγάπησα μια Πολυθρόνα (1971). Κωμωδία με τους Κώστα Βουτσά, Ελένη Ερήμου, Γιώργος
Παπαζήσης, Σταύρος Ξενίδης, Κατερίνα Γιουλάκη, Σταύρος Ξενίδης και Αθηνόδωρος
Προύσαλης. Ο Γρηγόρης συλλαμβάνεται για την κλοπή μιας πολυθρόνας. Στο δικαστήριο
εξηγεί την πονεμένη ιστορία του. Η θεία του Βαγγελίτσα είχε λεφτά αλλά τα προόριζε γι'
αυτόν μετά θάνατον. Για να γλιτώσει μια έξωση, αναγκάζεται να πουλήσει σ' έναν παλιατζή,
τέσσερις πολυθρόνες. Την ίδια μέρα θα πεθάνει η θεία του και στη διαθήκη της θα του
αφήσει μια περιουσία σε χρυσαφικά τα οποία όμως έχει κρύψει σε μια από τις πολυθρόνες.
Από εκείνη τη στιγμή θα αρχίσει ένας αγώνας για να βρεθούν οι πολυθρόνες, οι οποίες στο
μεταξύ πουλήθηκαν σε τέσσερις διαφορετικούς ιδιοκτήτες.
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:20

