ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV1
Ένα Βότσαλο στην Λίμνη (1952). Κωμωδία με τους Βασίλη Λογοθετίδη, Ίλυα Λιβυκού, Ευάγγελο
Πρωτόπαππα, Λαλοπούλου Μαίρη και Σταθάτου Ντίνα. Ο Μανώλης Σκουντρής ένας τσιγκούνης αλλά
πιστός σύζυγος, είναι παντρεμένος επί δώδεκα χρόνια με τη Βέτα, χωρίς ποτέ να της έχει πάρει ούτε ένα
δώρο. Ένα βράδυ ο συνέταιρος του Γιώργος τον πείθει να βγουν οι δυο τους, με δύο όμορφες
Ελληνοαμερικάνες, την Μάργκαρετ και την Έβελυν και να διασκεδάσουν. Ο Μανώλης, διστακτικός στην
αρχή, μόλις πιει 2-3 ουισκάκια και μέσα στην πρωτόγνωρη μέθη του, θα μετατραπεί σε έναν
ασυγκράτητο κουβαρντά.
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:15
Καλώς Ήρθε το Δολάριο (1967). Ηθογραφία με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Νίκη Λινάρδου, Αλέκο
Τζανετάκο, Σωτήρη Μουστάκα, Μάκη Δεμίρη. Ο 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 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:40
Η Αριστοκράτισσα και ο Αλήτης (1970). Αισθηματική κωμωδία με την Καίτη Παπανίκα, Νίκο
Δαδινόπουλο, Βασίλη Αυλωνίτη. Ο Δημήτρης και η Άννα είναι ερωτευμένοι και ζουν στο νησί τους. Μετά
την παρότρυνση του Αντώνιο, ο Δημήτρης θα δοκιμάσει την τύχη του στην Αθήνα και θα γίνει
επιτυχημένος τραγουδιστής. Εκεί θα δημιουργήσει σχέση με την Μπέγκυ την κόρη του ιδιοκτήτη του
κέντρου όπου εργάζεται.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 23:05
Πολίτες Δεύτερης Κατηγορίας (1981). Κοινωνική σάτιρα με τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Ελένη
Ανουσάκη, Μαρίκα Νέζερ, Γιώργο Καππή, Βίνα Ασίκη, Μιχάλη Δεσύλλα, Λευτέρη Γυφτόπουλο, Ηλία
Λογοθέτη, Μιχάλη Μόσιο. Δύο αδέλφια, ο Μάρκος και η Ελευθερία, διευθύνουν ένα γραφείο που
νοικιάζει ανθρώπους για να προσφέρουν υπηρεσίες σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι άνθρωποι
αυτοί ζουν τις πλέον απίθανες καταστάσεις: ο Ταμτάκος θα κάνει τη νταντά σε σκυλάκια και θα
αντικαταστήσει τον πρωταγωνιστή μιας ταινίας. Ο Μάρκος θα μπει στη φυλακή, στη θέση ενός
επιχειρηματία, και ο δεύτερος θα μπορέσει έτσι να διευθύνει ανενόχλητος την προεκλογική καμπάνια
του κόμματος της Νέας Μονοκρατίας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:40
Ξενία (2014). Κοινωνική περιπέτεια με τους Γιάννη Στάνκογλου, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Κώστα
Νικούλι, Νίκο Γκέλια, Άγγελο Παπαδημητρίου. Μετά το θάνατο της μητέρας τους, δυο νεαρά αδέλφια
αλβανικής καταγωγής ξεκινούν από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη σε αναζήτηση του πατέρα τους, η
ανεύρεση του οποίου μπορεί να τους εξασφαλίσει την ελληνική ιθαγένεια.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:05
Διόρθωση (2007). Περιπέτεια με τους Γιώργο Συμεωνίδη, Ορνέλα Καπετάνη, Σαβίνα Αλιμάνι, Μπουγιάρ
Αλιμάνι. Ένας άντρας βγαίνει από τη φυλακή έχοντας με αφετηρία για την επανένταξή του έναν ξενώνα
κοινωνικής πρόνοιας. Από τις πρώτες μέρες της αποφυλάκισης του συναντάει στο δρόμο μια όμορφη
Αλβανίδα μητέρα με το παιδί της και αρχίζει να την παρακολουθεί, σαν να την ξέρει από παλιά.
KYΡIAKH 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:55
Δεμένη Κόκκινη Κλωστή (2011). Δραματική περιπέτεια με τους Θάνο Σαμαρά, Τάσο Νούσια, Ανέστη
Βλάχο, Στεφανία Γουλιώτη. Το 1945 σε ένα ορεινό ελληνικό χωριό ομάδες παρακρατικών τρομοκρατούν
και δολοφονούν τους αριστερούς που δεν έχουν δηλώσει υποταγή. Ένας από αυτούς, ο νεαρός
Λάμπρος, θα αναγκαστεί να βγει στο βουνό και για να προστατέψει την οικογένειά του θα ανοίξει
ακόμη έναν κύκλο αίματος.
KYΡIAKH 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:35

Φωνάζει ο Κλέφτης (1965). Κωμωδία με την Ρένα Βλαχοπούλου, Ντίνο Ηλιόπουλο, Διονύση
Παπαγιανόπουλο και Ανδρέα Ντούζο. Ένας άνεργος αλλά τίμιος λογιστής βρίσκει ένα χαμένο πορτοφόλι
και το πηγαίνει στον κάτοχό του, ο οποίος είναι απόστρατος στρατηγός και διευθυντής μιας μεγάλης
εταιρίας. Αυτός εντυπωσιασμένος από την τιμιότητά του τον διορίζει ως λογιστή. Εργαζόμενος εκεί,
ανακαλύπτει πως στην εταιρία γίνονται μεγάλες καταχρήσεις από μια ομάδα υπαλλήλων, με
επικεφαλής τον κουνιάδο του στρατηγού. Όταν όμως αποκαλύπτει την αλήθεια, ο αδίστακτος
καταχραστής κλέβει τα λογιστικά βιβλία και μηνύει τον λογιστή ως συκοφάντη.
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:40
Μια Μέλισσα τον Αύγουστο (2006). Κοινωνική ταινία με τους Θοδωρή Αθερίδη, Σμαράγδα Καρύδη,
Αντώνη Λουδάρο, Βίκυ Βολιώτη και Αλίνα Κοτσοβούλου. Ο έχων εμπορική απήχηση, σαν συγγραφέας,
Χάρης, συνοδευόμενος από την γυναίκα του, την νευρωτική Βασούλα, την ετεροθαλή αδελφή του
Χίλντα, με την ξενική νοοτροπία και την ερωμένη του Μαρία, μια εκκεντρική ψυχίατρο που για την
περίσταση, υποδύεται την κωφάλαλη Γερμανίδα φίλη, επιλέγουν μια απομονωμένη παραλία για να
περάσουν μια καυτή αυγουστιάτικη ημέρα. Για κακή του τύχη ο Χάρης, θα δεχτεί την δηλητηριώδη
επίθεση μιας μέλισσας, γεγονός που θα του προκαλέσει αλλεργικό σοκ, μεταμορφώνοντας τον από
ισχνό, λιπόσαρκο και αδύνατο ανθρωπάκο, σε έναν θηριώδη, χοντρό και καλοθρεμμένο γίγαντα.
ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:40
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 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:10
Λατέρνα Φτώχεια και Γαρύφαλλο (1957). Κωμωδία με τους Βασίλη Αυλωνίτη, Μίμη Φωτόπουλο, Τζένη
Καρέζη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Λαυρέντη Διανέλλο και Νίκο Φέρμα. Ο Παυλάρας και ο Πετράκης έχουν
σπαταλήσει τις 50.000 δραχμές που πήραν πριν δύο χρόνια από τον πατέρα της Καίτης και συνεχίζουν
με την λατέρνα να τριγυρίζουν τους δρόμους της Αθήνας. Η υγεία του Παυλάρα δεν είναι καλή και ο
γιατρός συστήνει ξεκούραση και καλή διατροφή. Ο Πετράκης κάνει έρανο, ανάμεσα στους φίλους, όμως
τα έξοδα είναι πολλά. Πηγαίνει να ζητήσει την βοήθεια της Καίτης, αλλά αυτή λείπει στο εξωτερικό. Με
βαριά καρδιά, κρυφά από τον Παυλάρα, πουλάει τη λατέρνα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:40
Με τον Φακό του Hellenic TV: Dinner and Dance που διοργάνωσε η κοινότητα των 12 αποστόλων στο
Grand Palace.
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:10
Ο Θόδωρος Και το Δίκανο (1962). Κωμωδία με τους Μίμη Φωτόπουλο, Σμαρούλα Γιούλη, Κώστα
Βουτσά, Νίτσα Τσαγανέα, Χρήστο Τσαγανέα και Δημήτρη Χοπτήρη. Ο Θόδωρος φοβούμενος μήπως
πάρει η κόρη του Χριστίνα τον κακό δρόμο, την κρατάει κλεισμένη στο σπίτι. Τελικά πείθεται και την
αφήνει να πάει για τρεις ώρες σε ένα πάρτι, μετά από τα παρακάλια της ίδιας και της μητέρας της, αλλά
και με την προτροπή του γείτονά του Παντελή, ο οποίος άφηνε πάντα τις κόρες τους ελεύθερες, η
μικρότερη μάλιστα η Ρούλα θα πάει και αυτή στο πάρτι. Μόλις φεύγουν τα κορίτσια από το σπίτι
καταφθάνει ο Θωμάς, μαζί με τη γυναίκα του. Είναι περίλυπος και ζητάει δανεικά για να στείλει την
κόρη του Ντίνα στο εξωτερικό, να γεννήσει κοντά στην αδελφή της. Η Ντίνα έμεινε έγκυος από έναν
νεαρό, που γνώρισε σ' ένα πάρτι και στην συνέχεια την εγκατέλειψε.
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:30

