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ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:00 
Ο Μιμίκος και η Μαίρη (1958). Μελόδραμα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ανδρέα 
Μπάρκουλη, Θανάση Βέγγο, Αλέκα Στρατηγου, Γιάννη Δαλιανίδη, Λικούργο Καλλέργη. Ο 
Πέτρος Πανδόπουλος φτάνει στην Αθήνα του1893 από τη Γερμανία νια να παντρευτεί μια 
άγνωστη, την Μαίρη Βέμπερ. Η Μαίρη είναι πανέμορφη, αλλά όχι ο τύπος του. Την ημέρα 
του αρραβώνα, ο φίλος του Πέτρου ανθυπίατρος Μιχάλης Μιμίκος, θα ερωτευθεί την Μαίρη.  

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:30 
Βασιλιάδες της Μυκόνου (2010). Κωμωδία με τους Νικ Γιαννόπουλο, Άλεξ Δημητριάδη, Ζέτα 
Μακρυπούλια, Βινς Κολόσιμο, Δημήτρη Σταρόβα, Μάνο Γαβρά, Κοστα Κιλιά, Κοσίμα 
Κοπόλλα, Γαλήνη Τσεβά.  Ένας Ελληνοαυστραλός κληρονομεί μια παραλία και μια ταβέρνα 
στην Μύκονο από έναν θείο τον οποίο δε γνώρισε ποτέ. Αγνοώντας την ελληνική νοοτροπία 
και κουβαλώντας την "αφέλεια" του μετανάστη, θα ταξιδέψει με τον κολλητό του στην 
Μύκονο. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με συγγενείς και τοπικούς παράγοντες, που όλοι θα 
προσπαθήσουν να τον εξαπατήσουν και να του βάλουν "τρικλοποδιές". 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  23:05 
Αμαρτωλά Νιάτα (1960). Κοινωνικό δράμα με την Κάκια Αναλυτή, Κώστα Κακκαβά, Διονύση 
Παπαγιαννόπουλο, Κώστα Κούρτη, Σάσα Καζέλη, Λυκούργο Καλλέργη. Ο Νίκος, γόνος μιας 
ευκατάστατης οικογένειας, με τη βοήθεια του φίλου του Κώστα μπαίνει κρυφά ένα βράδυ 
στο γραφείο του πατέρα του και κλέβει τα πολύτιμα κοσμήματα της μακαρίτισσας μητέρας 
του, κι αυτό επειδή ο πατέρας του τον είχε διώξει από το σπίτι γιατί είχε πάρει τον κακό 
δρόμο, χάνοντας τεράστια ποσά σε χαρτοπαιξίες. Μια παιδική του φίλη, η Ρίκα, προσπαθεί 
να τον επαναφέρει στον ίσιο δρόμο. 

  
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 
Τρελά Κανάλια (1987). Κωμωδία με τους Σωτήρη Μουστάκα, Χριστίνα Παππά, Γιάννη 
Ευαγγελίδη, Σπύρο Ιωάννου και Στέλλα Κωνσταντινίδου. Ο Φειδίας από μικρός ήθελε να γίνει 
ηθοποιός, αλλά δεν τα κατάφερε, σε αντίθεση με το φίλο του τον Δάμωνα. Όταν όμως 
συναντά ένα συμπατριώτη του και ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού, το όνειρό του αρχίζει να 
γίνεται πραγματικότητα. 

  
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:40 
Παράνομος Δεσμός (1989). Μελόδραμα με τους Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Αθηνά Μαυρομάτη, 
Σπύρος Μεριανός, Χαρά Κουκουτσέα, Τζένη Βαβαρούτα. Ο Στέφανος είναι ένας επιτυχημένος 
δικηγόρος και σύζυγος. Η ζωή του είναι ολοκληρωμένη όταν εντελώς απρόοπτα εισβάλλει 
στη ζωή του η Έλενα, συνάδελφος του η οποία είναι και αυτή παντρεμένη. Αυτό που ξεκινάει 
σαν επαγγελματική σχέση και φιλία, δεν αργεί να εξελιχθεί σε έναν "Παράνομο δεσμό". 

  
KYΡIAKH 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:40 
ΠρωινήX Περίπολος (1987). Δράμα επιστημονικής φαντασίας με την Michelle Valley (Μισέλ 
Βάλεϊ ), Τάκη Σπυριδάκη, Παναγιώτη Θανασούλη, Τάκη Λουκάτο, Ράνια Τριβέλα. Σε μια 
ερειπωμένη πόλη του μέλλοντος, μια γυναίκα περιπλανιέται ακούγοντας μόνο την πρωινή 
περίπολο που ειδοποιεί τον κόσμο να απομακρυνθεί. Προσπαθώντας να αποφύγει την 
περίπολο, θα κρυφτεί σε κάποιο κτίριο, κι εκεί θα συναντήσει έναν άντρα, με τον οποίο θα 
συνδεθεί μαζί του, για να γνωρίσουν τον έρωτα. 

  
  



KYΡIAKH 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  23:25 
Κακός ψυχρός κι Ανάποδος (1969). Κωμωδία  με τους Μίμη Φωτόπουλο, Κώστα 
Χατζηχρήστο, Νίκο Φέρμα, Καίτη Πανου, Τάκη Μηλιάδη, Δημήτρη Μπισλάνη, Μάνο Κατράκη. 
Ένας αφελής καφετζής από την επαρχία, ο Θύμιος Παπαχατζής  έρχεται στην Αθήνα να 
ζητήσει δανεικά από τον δίδυμο αδελφό του τον Κώστα, έναν πολύ γνωστό ηθοποιό, ώστε να 
μπορέσει να παντρευτεί την Παγώνα, την κόρη του κοινοτάρχη. Την ώρα που ο Θύμιος 
μπαίνει στο θέατρο, ο Κώστας λιποθυμά επί σκηνής και η παράσταση διακόπτεται. Οι 
υπεύθυνοι του θεάτρου πανικοβάλλονται, αλλά παρατηρούν κατάπληκτοι την απίστευτη 
ομοιότητα των δύο αδελφών και βγάζουν άρον-άρον τον Θύμιο στη σκηνή.  

  
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:35 
Ουδείς Αναμάρτητος (1986). Κυπριακή κωμωδία με τους Ανδρέα Αργυρίδη, Αγγελική 
Φιλιππίδου, Ανδρέα Κόκκινο, Κωστάκη Κωνσταντίνου, Σώτο Φιλιππίδη, Κυριάκο 
Κωνσταντίνου. Ο Παναής, ένας καλοκάγαθος θρησκευόμενος οικογενειάρχης, ξεκινά  από το 
χωριό του μαζί με τον φίλο του τον Ανδρόνικο για να πάνε στο Συνέδριο των Κατηχητικών 
στην Λευκωσία. Σταματούν στον δρόμο για καφέ αλλά καταλήγουν σε ένα club με 
χορεύτριες. 

  
ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 
Δύσκολοι  Αποχαιρετισμοί (Ο Μπαμπάς μου) 2002. Δραματική ταινία με την Ιωάννα 
Τσιριγκούλη, Γιώργο Καραγιάννη, Δέσπω Διαμαντίδου και Στέλιο Μάϊνα. Ο Ηλίας, ένα 
δεκάχρονο αγόρι που ζει στην Αθήνα στα τέλη τους δεκαετίας του '60, ξαφνικά χάνει τον 
πατέρα του. Η υπόλοιπη οικογένεια προσπαθεί να συνηθίσει την καινούργια πραγματικότητα 
εκτός από τον Ηλία ο οποίος αρνείται να πιστέψει ότι ο πατέρας του είναι νεκρός. Είναι 
σίγουρος ότι ο πατέρας του θα γυρίσει για να παρακολουθήσουν μαζί τους δύο Αμερικάνους 
να προσεδαφίζονται στο φεγγάρι.  

  
ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:15 
Η Νύφη Τόσκασε (1962). Κωμωδία με την Τζένη Καρέζη, Θανάση Βέγγο, Νίκο Ρίζο, Κούλη 
Στόλιγκα, Γιάννη Γκιωνάκη, Πάρι Αλεξάντερ, Πέτρο Κυριάκο. Οι γονείς της Καίτης θέλουν να 
την παντρέψουν με το Μήτσο Σκορδαλέα. Εκείνη όμως αγαπάει τον Δημήτρη ο οποίος 
υπηρετεί στη Λάρισα, και τη μέρα του γάμου της φεύγει από το σπίτι της και κρύβεται στο 
αυτοκίνητο του Χαρίλαου, ενός έμπορου ρούχων. Ο Χαρίλαος κάνει στάση σε ένα ξενοδοχείο 
και την ανακαλύπτει. Την επόμενη μέρα η Καίτη ξεκινά για τη Λάρισα με άλλο φορτηγό ενώ 
οι γονείς της ζητούν τη βοήθεια της αστυνομίας.  

  
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:05 
Με Φόβο και Πάθος (1972).  Δραματική ταινία με τους Νίκο Κούρκουλο, Ελένη Ερήμου, 
Μάνο Κατράκη, Γιώργο Μούτσιο, Νίκο Παπαναστασίου,  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...                                                                                                    

  
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:00 
Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο (1959). Κωμωδία με τους Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρη 
Παπαμιχαήλ, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Χρήστο Τσαγανέα. Ο γοητευτικός καθηγητής της 
Φιλολογίας Πάνος Φλωράς θα προσληφθεί δοκιμαστικά σε ένα ιδιωτικό Κολέγιο Θηλέων, με 
κακομαθημένες μαθήτριες της υψηλής κοινωνίας, οι οποίες κάνουν την ζωή δύσκολη στους  



καθηγητές τους.  

  
	


