ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV1
Ο Αδελφός μου κι Εγώ (1997). Κοινωνική ταινία με τους Βαγγέλη Γερμανό, Δημοσθένη
Παπαδόπουλο, Πέμη Ζούνη, Μυρτώ Αλικάκη, Κυριάκο Δαρίβα και Στάθη Λιβαθινό. Ένας φοιτητής
του Πολυτεχνείου, ο Θανάσης, λίγο μετά το θάνατο της μητέρας του, μετακομίζει στο σπίτι του
σαρανταπεντάχρονου αδελφού του Πέτρου, ο οποίος εξακολουθεί να ζει στην ατμόσφαιρα της
δεκαετίας του ’60. Ο Θανάσης βλέπει μια γυναίκα που μοιάζει πολύ με την Ελένη, την άλλοτε κοπέλα
του αδελφού του. Την παρακολουθεί επίμονα προσπαθώντας να διαπιστώσει αν πράγματι είναι η
Ελένη.
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:15
Το Σφάλμα μιας Μητέρας (1950). Δραματικά ταινία με την Ίντα Χριστινάκη, Ντίνο Δημόπουλο,
Θεόδωρο Μωρίδη, Μίμη Φωτόπουλο και Λυκούργο Καλλέργη. Η δραματική ιστορία μιας κοπέλας,
που κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, θέλοντας να βοηθήσει μια ελληνική
αντιστασιακή οργάνωση, βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα βρώμικο κύκλωμα πορνείας με Γερμανούς
στρατιώτες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:45
Ένας Ξένος στο Κρεβάτι μου (1987). Κωμωδία με τους Βύρωνα Κολάση, Ίριλα Καλύβα, Χρήστο
Ζορμπά και Γιάννης Μποσταντζόγλου. Ένα ζευγάρι και ο Τέλης, που μόλις έχει καυγαδίσει με τη
κοπέλα του, πηγαίνουν σε ένα πάρτι μασκέ και καταλήγουν μεθυσμένοι. Ύστερα από αρκετά
απρόοπτα, ο Τέλης θα βρεθεί μαζί με δυο γυναίκες που η μία αγνοεί την ύπαρξη της άλλης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23:00
Πρόδωσες την Αγάπη μου (1966). Αισθηματική ταινία με τους Αλέκο Αλεξανδράκη, ‘Αγγελο
Αντωνόπουλο, Βούλα Ζουμπουλάκη, Χρόνη Εξαρχάκο και Ντίνο Καρύδη. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος
είναι γοητευμένος από τη γνωστή πρωταγωνίστρια του θεάτρου Έμα Καρόλη και επιδιώκει με κάθε
τρόπο να τη γνωρίσει. Θα το καταφέρει κάτω από περίεργες συνθήκες. Η Έμα εντυπωσιάζεται από
τον νεαρό ιδιαίτερα όταν μαθαίνει ότι είναι συγγραφέας. Ο Γιάννης έχει γράψει ένα θεατρικό έργο,
το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, που η Έμα θα θελήσει να το ανεβάσει στο θέατρο και
προσπαθεί γι` αυτό να πείσει τον επιχειρήματα με τον οπαίο συνεργάζεται.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:30
Κάτω Από το Μακιγιάζ σου (2008). Κοινωνικό δράμα με τους Άριελ Κωνσταντινίδη, Βάνα Πεφάνη
και Σόφη Ζανίνου. Η Νίκη, υπάλληλος σε κατάστημα καλλυντικών, θέλει να κάνει παιδί. Ένα βράδυ,
επιστρέφοντας σπίτι της από τη δουλειά, χτυπάει με το αμάξι της ένα παιδί. Αν και αθώα, η Νίκη
έρχεται αντιμέτωπη με κάτι που δεν αντιμετωπίζεται…
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:50
Η Παγίδα (1962). Δραματική ταινία με τους Γιάννη Βόγλη, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Χριστόφορο
Νέζερ και Νίκη Τριανταφυλλίδη. Στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο, ο Μανούσος επιστρέφει μετά από
χρόνια στην ξενιτιά με την οικογένειά του για να σώσει την περιουσία του πατέρα του. Κάποιοι όμως
έχουν άλλα σχέδια, για την περιουσία του Μανούσου.
KYΡIAKH 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:05
Διαζύγιο Αλά Ελληνικά (1989). Κωμωδία με τους Ηλία Κωνσταντίνου, Κάτια Μυλωνά, Χρήστο
Φωτιάδη και Ρένα Μανιατάκη. Η Λένα και ο Κώστας είναι αποφασισμένοι να πάρουν διαζύγιο,
χωρίς καν να έχουν καταλήξει στην αιτία του διαζυγίου. Στο γραφείο του δικηγόρου τους, θα
θυμηθούν όλα όσα τους οδήγησαν εκεί και συγκρούονται, καθώς ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον
άλλον.
KYΡIAKH 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:30

Εδώ Πολυτεχνείο (1974). Ιστορική ταινία για τα πραγματικά γεγονότα του Πολυτεχνείου τα οποία
οδήγησαν στην πτώση του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. Γυρισμένη στην Ιταλία με τους
Εμίλιο Ντελ Πιάνε, Ενρίκο Φριτζέριο και Ντανιέλα Μορέτι. Καθώς η Ελλάδα περνούσε το έβδομο
έτος της δικτατορίας μια ομάδα φοιτητών κλείνεται στο Πολυτεχνείο και απαιτεί αλλαγή στα
πολιτικά δρώμενα της χώρας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:45
Από την Άκρη της Πόλης (1998). Κοινωνική ταινία με τους Στάθη Παπαδόπουλο, Θεοδώρα Τζήμου,
Κώστα Κοτσιανίδη, Παναγιώτα Βλαχοσωτήρου και Παναγιώτη Χαρτομαντζίδη. Μια παρέα
προσφύγων από το Καζακστάν ζουν στο περιθώριο και περνούν τον καιρό τους δουλεύοντας στην
οικοδομή, ενώ παράλληλα διαπράττουν μικρές κλοπές και κάνουν πεζοδρόμιο. Οι σχέσεις τους με
την οικογένειά τους δεν είναι και καλύτερες καθώς οι γονείς τους, τους προσγειώνουν στην σκληρή
πραγματικότητα, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν.
ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:35
Παροικιακό Ποδόσφαιρο: Ο αγώνας που μεταδόθηκε ζωντανά την περασμένη Κυριακή σε
μαγνητοσκόπηση. Ευκαιρία για όσους έζησαν ζωντανά τον αγώνα να τον ξαναδούν και να
ξαναζήσουν τις συγκινήσεις του. Ευκαιρία επίσης για όσους δεν μπόρεσαν την Κυριακή να δουν τον
αγώνα, να τον δουν. Ευκαιρία τέλος για τους παίκτες, προπονητές και παράγοντες των ομάδων που
πρωταγωνίστησαν να ξαναδούν τον αγώνα και να βελτιώσουν το παιχνίδι των ομάδων τους.
ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:15
Ο Τρελός Καμικάζι (1980). Κωμωδία με τους Θανάση Βέγγο, Βάσια Τριφύλλη, Κούλη Στολίγκα,
Δημήτρη Πιατά, Λαμπρινή Λίβα. Ένας φουκαράς βιοπαλαιστής αποφασίζει να ανοίξει μαγαζί που θα
νοικιάζει μηχανάκια. Όταν οι μηχανόβιοι της περιοχής τον ταλαιπωρούν, εκείνος θα μεταμορφωθεί
σε καμικάζι για να τα βγάλει πέρα μαζί τους.
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:40
Με τον Φακό του Hellenic TV: Ομιλία στο Hellenic Centre με θέμα: ''The Pan-Orthodoxy of Mt.
Athos'', από το Macedonian Society of Great Britain.
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23:05
Ζητείται Ψεύτης (1961). Κωμωδία με τους Ντίνο Ηλιόπουλο, Παντελή Ζερβό, Άννα Κυριακού,
Δημήτρη Νικολαΐδη, Θανάση Βέγγο και Μάρθα Καραγιάννη. Ο Θεόδωρος Πάρλας ή Ψευτοθόδωρος
δηλώνει επαγγελματίας ψεύτης και έρχεται από το χωριό του στην Αθήνα για δουλειά. Μια τυχαία
συμπλοκή στο λεωφορείο και ένα χαστούκι που θα δώσει σε έναν επιβάτη θα έχει συνέπειες.
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:30

