ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV1
Καθένας με την Τρέλλα του (1981). Σπονδυλωτή κωμωδία έξι επεισοδίων. 1) Το θύμα των τροχών. 2)
Η εκπαίδευση. 3) Ένας πολίτης του σήμερα. 4) Το χωραφάκι. 5) Αδικημένη από την κοινωνία. 6)
Καιρός για ήρωες. Πρωταγωνιστούν: Μαίρη Χρονοπούλου, Γιώργος Πάντζας, Σωτήρης Μουστάκας,
Κώστας Πολίτης, Νίκος Τσούκας.
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:20
Σχολή για Σοφερίνες (1964). Κωμωδία με τους Θανάση Βέγγο , Ανδρέα Μπάρκουλη , Ντίνα Τριάντη ,
Ζαννίνο , Άγγελο Θεοδωρόπουλο. Ο Μπάμπης και ο Ντίνος έχουν από κοινού μια σχολή οδηγών στην
Αθήνα. Ο γοητευτικός Ντίνος ασχολείται με τις όμορφες και νεαρές πελάτισσες, ενώ οι λιγότερο
ελκυστικές περιπτώσεις, για τα γούστα του Ντίνου, μένουν για τον Μπάμπη. Ο Ντίνος θα ερωτευτεί
την Άννυ, την οποία η μητέρα της θέλει να παντρέψει με έναν πλούσιο. Ο Μπάμπης θα γνωρίσει τη
Μίρκα, η οποία θα του ζητήσει να παντρευτούν εικονικά για να σώσει την περιουσία της από τον
σπάταλο θείο της.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:00
Ένας Πρωτάρης στο Κολέγιο (1984). Κωμωδία με τους Σωτήρη Τζεβελέκο, Γιάννη Βογιατζή, Μίμη
Φωτόπουλο, Νίκο Ρίζο. Ένα παιδί από την επαρχία μπαίνει σ' ένα κολέγιο σωματικής αγωγής το
οποίο προετοιμάζει τους μελλοντικούς πρωταθλητές. Πρωτάρης όπως είναι, γίνεται αντικείμενο
εμπαιγμού από τους συμμαθητές του. Εκείνος όμως δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί με χίλιους δυο
τρόπους να τους αποδείξει ότι δεν είναι ο επαρχιώτης που νομίζουν, αλλά ένας σκληρός
καρδιοκατακτητής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:20
Ένας Νομοταγής Πολίτης (1974). Κοινωνική Σάτιρα με τους Σωτήρη Μουστάκα, Διονύση
Παπαγιαννόπουλο, Βαγγέλη Καζάν, Λουίζα Ποδηματά, Βασίλη Ανδρεόπουλο, Νόρα Κατσέλη, Γιώργος
Κυρίτση. Ο Γρηγόρης ζει κάτω από την καθοδήγηση και την καταπίεση της μητέρας του, της
οικογένειας, αλλά και της κοινωνίας που τον περιβάλλει εν γένει. Κάποια στιγμή ξεσπάει και φτάνει
στα πρόθυρα της τρέλας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:05
Η Αγνή του Λιμανιού (1952). Δραματική Αισθηματική Περιπέτεια με την Ελένη Χατζηαργύρη, Γιώργο
Γληνό, Αλέκο Αλεξανδράκη, Νίτσα Ζαφειρίου, Άννα Κυριακού, Σμαράγδα Βεάκη, Νίκο Ρίζο. Η Αγνή,
μια πόρνη του λιμανιού, θέλοντας να εκδικηθεί τον πατέρα της που έχει παρατήσει τη μάνα της
ανύπαντρη πριν γεννηθεί, τα φτιάχνει με το θετό γιο του και προσπαθεί να τον καταστρέψει.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:30
Ο Μαγκούφης (1959). Κωμωδία με τους Μίμη Φωτόπουλο, Γεωργία Βασιλειάδου, Μάρθα Βούρτση,
Γιάννη Φέρμη. Ένας περιπτεράς, ορκισμένος εχθρός του γάμου, αποτελεί πρόκληση για την
προξενήτρα σπιτονοικοκυρά του η οποία θέλει να τον παντρέψει με μια κοπέλα που τον αγαπάει
αληθινά.
KYΡIAKH 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:00
Διχασμός (1965). Κοινωνική ταινία με την Έλλη Φωτίου, Πέτρο Φύσσουν, Βαγγέλη Καζάν , Δέσπω
Διαμαντίδου. Ερωτικό-κοινωνικό δράμα που εκτυλίσσεται σε ένα νησί του Αιγαίου. Οι
σφουγγαράδες προετοιμάζονται για το επόμενο ταξίδι τους. Τα περισσότερα καΐκια ανήκουν στην
αρχόντισσα του νησιού, η οποία τους εκμεταλλεύεται σκληρά, μέχρι που ένας απ’ τους
σφουγγαράδες, ο Κωσταντής, εξεγείρεται κατά της άπληστης κι αυταρχικής γυναίκας. Όταν η
αρχόντισσα μαθαίνει ότι η μικρότερη κόρη της Θάλεια είναι ερωτευμένη με τον φίλο του Κωσταντή,
τον Γιωργή, το αναπάντεχο νέο δημιουργεί βαθιά ρήξη στο σπιτικό της.
KYΡIAKH 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:25

Ο Κώτσος και οι Εξωγήινοι (1980). Κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με τους Κώστα Βουτσά, Νίκο
Στολίγκα, Νίκο Τσούκα, και Μαίρη Βιδάλη. Η γη πρόκειται να καταστραφεί σύντομα από τους
ανθρώπους που κατοικούν σ` αυτή. Για να σώσουν τον πλανήτη μας οι ηγέτες του Κρόνου
επεμβαίνουν. Πρώτα, όμως, πρέπει να πειραματιστούν με έναν κάτοικο της γης. Ο υπολογιστής
επιλέγει τον Κώστα Κοτόπουλο από την Ελλάδα. Ο Κώτσος έχει στην ιδιοκτησία του μια μικρή
βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων, η οποία εγγίζει τα όρια της χρεωκοπίας λόγω των ξένων εταιριών που
έκαναν πρόσφατα την εμφάνιση τους στη χώρα λόγω της ένταξης της στην ΕΟΚ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:00
Με Φόβο και Πάθος (1972). Δραματική ταινία με τους Νίκο Κούρκουλο, Ελένη Ερήμου, Μάνο
Κατράκη, Γιώργο Μούτσιο, ΝίκοΠαπαναστασίου και Βασίλη Ανδρονίδη. Ο σεσημασμένος κακοποιός
Γιώργος Ζαρίφης, ξεψυχώντας στα χέρια του ανακριτή Νίκου Φαναριώτη, του αποκαλύπτει ότι αυτός
είναι ο δολοφόνος του Βενέτη. Ο Φαναριώτης συγκλονίζεται, γιατί αυτός ήταν που οδήγησε την
πρώην αγαπημένη του, Ελβίρα Βιάσκου στη φυλακή, με αυτή την κατηγορία. Αναφέρει το γεγονός
στους ανωτέρους του και όλη η κρατική μηχανή περιμένει την οργή της πανίσχυρης οικογένειας των
Βιάσκων, για την πλάνη που οδήγησε την Ελβίρα στη φυλακή...
ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:00
Με τον Φακό του Hellenic TV: Cyprus Week Theatro Technis, Raising the Flags, Orchestra & songs
EKA Choir
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:00
KATHERINE OF ALEXANDRIA (2015) Historic film from Director Michael Redwood, in English with
Greek subtitles. Cast: Peter O'Toole, Joss Ackland, Samantha Beckinsale, Kate Gartside, Edward Fox,
Constantine joins the Roman army to find his missing childhood friend. Once alerted to his friend's
whereabouts, he prepares for an all out war between the East and the West of the Roman Empire.
Emperor Maxentius of Rome becomes obsessed with young Katherine, slays her family and takes her
captive. Constantine, Katherine's childhood friend and an officer in the Roman army, learns of her
whereabouts and sets out to rescue her.
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:45
Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες (1960). Κωμωδία με τους Παντελή Ζερβό, Ντίνο Ηλιόπουλο,
Λαυρέντη Διανέλλο, Κώστα Χατζηχρήστο. Ο Στέλιος Κοντογιώργης ένας φιλήσυχος ράπτης, δέχεται
την επίσκεψη του θείου του από το χωριό που του ανακοινώνει ότι μεγάλη βεντέτα ξεκίνησε
ανάμεσα στους Κοντογιώργηδες και τους Μακρυκωσταίους. Τα ίδια περίπου λένε και στον Θωμά
Μακρυκωσταίο οι συγγενείς του και πως αν δεν προλάβει τάχα πρώτος να σκοτώσει τον Στέλιο, θα
τον σκοτώσει εκείνος.
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:30
Η Εύα δεν Αμάρτησε Ποτέ (1965). Κωμωδία με τους Γιάννη Γκιωνάκη, Ελένη Ανουσάκη, Μίμη
Φωτόπουλο, Τάκη Μιλιάδη, Γιάννη Φέρμη. Ο Μενέλαος είναι ένας καλοκάγαθος σουβλατζής, ο
οποίος βασανίζεται συνεχώς από υποψίες, μήπως και η γυναίκα του Εύα τον απατά. Οι γνωστοί του
στη γειτονιά που ξέρουν την αδυναμία του, του σκαρώνουν φάρσες με αποτέλεσμα να πεισθεί ότι
πράγματι η Εύα τον απατά. Αποφασίζει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:15

