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ΠΟΙΟΝ ΕΙΝΕ TO ΔΙΑΑΚΤΊΚΠΤΕΡΟΝ ΟΕΑΜΑ
Άπό τής άρχαιότητος ακόμη, άπ’ αύτής δηλαδή τής 

πρώτης έμφανίσεως του Θεάτρου, έθεωρήθη τούτο πάν
τοτε ώς ένα τερπνόν καί ωφέλιμον είδος διδασκαλίας, τό 
όποιον μαζύ με τήν διανοητικήν άνάπτυξιν, καλλιεργεί 
συγχρόνως καί τό καλλιτεχνικόν αίσθημα τοϋ κοινού. 
Διά τούτο ανέκαθεν ό κόσμος άπέβλεψεν εις αύτό, όχι 
μόνον ώς προς ένα υπέρλαμπρόν βωμόν τής τέχνης, αλλά 
καί ώς πρός ένα άνώτατον κοινωνικόν Σχολ»·ϊον, τό όποι
ον διαπλάττει τά ήθη καί δη ιιουργεί τού; υγιείς χαρα
κτήρας, άλλοτε μέν διά τής αύστηράς διδασκαλίας του 
μέ τό δράμα καί τήν τραγωδίαν, άλλοτε δέ διά τού φιλο
σοφικού καί μεμετρημένου σατυρισμού τών έκάστοτε πα- 
ρουσιαζομένων κοινωνικών σκανδάλων.

Τοιουτοτρόπως τό θέατρον κατέλαβε κατά τήν αρχαι
ότητα τοιαύτην θέσιν, ώστε έθεωρεϊτο πολύ βάρβαρος 
ή σί^ρουμένη θεάτρου πόλις.

Ή έκτίμησις αυτή πρός τήν έκτην τέχνην διείηρήθη 
μέχρις ημών—όχι βέβαια καί εις τάς λαϊκά; μας τάξεις, 
αί όποιαι δέν έγνώριζαν νά διακρίνουν ένα καλλιτέχνην τής 
σκηνής άπό έναν γκαραγκιοζοπαίκτην—καί ούτω κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους τό θέατρον ύτέστη πολλάς εξελί
ξεις καί διηρέθη εις πολύ περισσότερα τών δύο αρχικών 
ειδών του· Σύν τφ χρόνφ έδημιουργήύη τό σοβορόν μου
σικόν θέατρον, τό όποιον διεδέχθη τό έλαφρόν τοιούτον , 
άλλα καί τό όποιον συνετέλεσεν εί; τήν δημιουργίαν ακόμη 
έλαφροτέρων ειδών. Τό δράμα τό διεδέχθη ή απλή Ή- 
Οογρεφία, τό Μελόδραμα ή Όπερέττα καί τον χειρότε
ρον την φιλοσοφημένην κωμφδίαν άλλαι γραφόμενοι μέ 
αποκλειστικόν σκοπόν νά προχαλέσουν μίαν έντύπωσιν 
τής στιγμής. Τό δέ χείριστον ότι καί αυτήν τήν διεδέχθη- 
σαν ή πολύ ελαφρά καί κατόπιν ή εντελώς άσεμνος έπι- 
θεώρησις.

Πολλοί σύγχρονοί*  μας παρέστησαν μάρτυρες τού τρα
γικού αυτού κατρακυλίσματος τού θεάτρου, κατά τά τελευ
ταία δέ έτη ή κατάστασις έφθασεν εις τό μή περαιτέρω.

Δέν δμιλοϋμεν ειδικώς περί τού συγχρόνου έλληνικού 
θεάτρου, διότι τούτο δέν είναι παρά άπομίμησις τού 
παγκοσμίου τοιούτου, τό οποίον είς τήν δύνην τής κερδο
σκοπίας τών έκμεταλλευτών του, δέν έδίστασε να προβή 
καί είς τά τολμηρότερα ακόμη βήματα. Ό πολύς κόσμος 
έσυνείθισε κατ’ αυτόν τόν τρόπον είς τά έλαφρά είδη καί i 
επιδιώκει μόνον τήν επιφάνειαν. Τά σοβαρά έργα είναι 
πλέον ανιαρά δΓ αυτόν καί δέν εννοεί νά σκοτισθή είς τά 
βάθη τών έννοιών των. Ή σκέψις άντικατεστάθη άπό 
τήν Επιπολαιότητα καί ή κατάρρευσις είναι ραγδαία. 
Είς δλον τόν κόσμον τό σοβαρόν Δραματικόν καί Μουσι
κόν Θέατρον διατρέχει σοβαρωτάτην κρίσιν.

Κατόπιν τούτου είναι πολύ λογικόν τό έρώτημα : «Τό 
θέατρον έκτελεΐ σήμερον τόν προορισμόν του ;» Βεβαίως 
όχι. Οί πολλοί—ώ$ ειπομεν καί ανωτέρω—δέν ζητούν άπό
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αύτό τίποτε περισσότερον άπό τού νά σκοτώσουν την ώσα 
τους. Δέν μένουν, λοιπόν,' παρά ολίγοι πιστοί, οί όποιοι 
εξακολουθούν άκόμη νά διατηρούν άσβεστον τήν λαμπάδα 
τής λατρείας των πρός τήν τέχνην ! ..

Τά πράγματα, έκ πρώτης οψεως, έτσι τούλάχιστον πα
ρουσιάζονται, κατά τήν γνά»μην τής πίειονότητο; τών καλ
λιτεχνών. Εις τό οη ιεϊον αύτό άς μάς έπιτραπή νά μή 
συμφωνήσωμεν μέ τούς ολίγους έκείνους έκ τών καλλιτε
χνών, οί όποιοι έμειναν πιστοί καί δέν διέπραξαν καμμίαν 
ασέβειαν εις βάρος τής Κλασικής Τέχνης, άλλά και μέ 
όλου; τούς άλλους, οί οποίοι ήκολούΟησαν όλα τά άλλα 
θεατρικά είδη.

Καιά τά τελευταία έτη, όπως τό ομολογούν άλλως τε 
καί οί ίδιοι καλλιτέχναι, άποδεικνύεται δέ καί άπό τόν 
πυρετόν μέ τόν όποιον σχηματίζονται σήμερον < I διάφο
ροι θίασοι—είς τήν χώραν μας τούλάχιστσν—τό κοινόν 
δέν εννοεί, όχι μόνον τά σοβαρά, αλλά κανένα θεατρι
κόν είδος. Επομένως οί Λόγοι, οί δημιουργούντες τοι
αύτην κατάστασιν, πρέπει νά άναζητηύούν είς άλλο επί
πεδον.

Αί σημεριναί οικονομικά! συνΟήκαι είναι τοιαυται, 
ώστε είναι άδύνανον είς ένα οικογενειάρχην . νά όδηγήση 
τρία καί τέσσαρα μέλη τής οικογένειας του είς τό θέα
τρον, όπου είναι υποχρεωμένος νά πληρώση τέσσαρα ή 
πέντε εισιτήρια, άντιπροσωπεύοντα ένα ποσόν άντιστρό- 
φιος άνάλογον πρός τήν ισχνότη^α τού βαλαντίου του. 
Έξ άλλου ή ύ ιερβολική γυμνότης καί ή ασέβεια πρός τό 
κοινόν, ή προσγινομένη μέ διάφορα άσεμνα θεάματα έκλό- 
νισαν τήν πίστιν τού κόσμου δΓ όλα $έν γένει τά θεα*  
τρικά είδη. Οί πολλοί όταν σχηματίσουν μίαν Ιδέαν, δέν 
εξετάζουν ποτέ τήν προέλευσίν τη;.

—Τό θέατρον δτω; έγινε είναι άνήθικον !...διαμαρτύ
ρονται πολλοί.

Κανείς όμως δέν κάμνει διάκρισιν τού θεατρικού εί
δους. Εφ οσον δε οί περισσότεροι έξ εκείνων οί όποιοι 
δύνανται να πληρώνουν είναι ανίκανοι νά εκτιμήσουν 
τήν αληθή τέχνην, δεν τούς μένουν παρά τά έλαφρά θεα
τρικά είδη
Ο πολύς κόσμος, δ λαός, τό δαιμόνιον αύτό, τό οποίον 

είναι ικανόν νά εκτίμα, καί νά κρίνη έργα καί έκτελεστάς, 
είναι ανίκανον νά τά άπολαύσ»] διά τούς λόγου; τούς 
οποίους προανεφέραμεν.

Συμπέρασμα, ότι τό θέατρον είναι αδύνατον σήμερον 
πλέον νά προσφέρη τά φώτα του εις όλους, 
δέ δέν άποτελεϊται άπό 
μόνον, ώς υποθέτουν 
σκη’.ής.

Ποιον λοιπόν είναι 
ρώση έπί τού παοόντος 
ραγκιόζηε τού Μόλα,
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δυνς. Έφ’ όσον δέ οί περισσότεροι έξ εκείνων Ο > * X
- - να τήν αληθή τέχνην, δέν τούς [

j τά όποια κατήντησαν ηραγματικώς άνή&ικα ! 
Ό πολύς κόσμος, ό λαός, τό δαιμόνιον αύτό, τό όποιον — —

τά φώτα
- j τούς δυναμένου: 

τούλάχιστον οί

Η όλότης 
νά πληρώνουν 

καλλιτέχναι τής

τό θέααα, τό 
τό θέατρον ; 

Προορισμός τού χάρτινου θιάσου

οποίον θ’ άναπλη- 
Οχι βέβαια ό Κα-

αίθουσαν κατά τήν ώραν τής προβολής είνε πολύ ύποβοη*  
θητική διά τήν καλλιτεχνικήν άπόδοσιν, διότι £δέν κινδυ
νεύει κανείς ν’ άκούση τά τραυλι'σματα καί τά ψελλίσματα 
πολλών ηθοποιών τού θεάτρου, άμφοτέρων τών φύλων, ·, 
σήμερον ιδίως, < 
άπό ακατάλληλα στοιχεία, — -·
τησίας, τό όποιον πρυτανεύει μεταξύ τών 
ποιών. ' ' ' ,

Έκτος ---  -------
κατά τούτο τό θέαρον. Αί σκηναί του δέν διακόπτονται 
καθόλου άπό αδυναμίαν άποδόσβακ, διότι είνε είς θέσιν

------- όσον 
------; ‘ - γαλήνην ή

τήν τρικυμίαν, τήν πνοήν αυτού τού άέρος μέ τά φρίσσον- 
τα φύλλα θάμνων καί δένδρων, τάς άστραπάς καί τάς κα
ταιγίδας, στοιχεία τά οποία άν προσπαθήσουν νά διορθώ-

V -, σουν ή ν’ άποδώσουν μέ ίδιαζοντα τιόπον οί διάφοροι
νά εϊπωμεν ότι ό λόγος ζημιώνει । «νεοοτερισταί νής Τέχνης», όπως έπραξαν μέχρι σήμερον 

είς τήν ζωγραφικήν δέν θά κατορθώσουν τίποτε άλλο άπό 
τού νά γελοιοποιηθούν, άποπειρώμενοι νά διορθώσουν τήν 
μεγόλην Δημιουργόν Φύσιν.

Καί έπειδή ό λόγος περί ζωγραφικής, δέν εΐνε άσκοπον 
ν’ άναφ ρωμεν ότι ό κινηματογράφος δέν έζημίωσε τήν Τέ
χνην, ά Λά π^οσέθεσεν έπί πλέον είς αυτήν ένα σπουδαίο- 
τατον κλόδον, τόν τών ζωντανών σκίτσωνt ό όποιος αφού 
έ/ρησιμοποιήθη έν άρ ή διά τάς κινηματογραφικά; δημο
σιεύσεις, άπέβη κατόπιν άστείρευτον ταμείον ευθυμίας*  
διά τής μεθόδου τής «’Εμψυχον γελοιογραφίας*  άν κσί ή 
κινηματογραφία κατηγορήθη ότι έθανάτωσε τάς Καλάς
Τέχνας. λ ·'

Μέ δλην όμως τήν.φοβεράν άντίδρασιν ή οποία έτέθη 
άντ·μετωπος εΚ τόν κίνημα·ογράφον, αυτός στηριζόμενος 
είς τήν τεχνικήν του, κατώρθωσε να μεταβληθή καί είς 
άπ’ εύθείας παιδαγωγόν, χάρις »ίς τά μέσα πού διαθέτει 
διά τής κατχσκευής καλλιτεχνικών παιδαγωγικών ταινιών, 
αί όποίαι άνιικατέστηοαν τό φυσικόν μεταδοτικόν τού παι
δαγωγού καί άπεδείχθησαν μοναδικόν μέσον έφελκύσεως 
τής προσοχής καί τών πλέον άνεπιδέκτων μαθήσεως μα-< 
οητών.Μέ τ’ άνωτέρω θά ήτο παράλογον ν’ άπεσκοποΰμεν τήν 
μείωσιν τής καΑ.λινεχ\ικής άξίας τού θεάτρου τήν όποιαν

Είμώμεν όοον υύδοίς, δικαιούμεθα δ <ω; νά έρω- 
ί προσέφερεν ή τί προσφέρει τό νεώτερον

Καί όμως δέν διστάζει νά έρχεται * Δ.

του είναι νά ν’ άπσδιώχη μόνον τήν άνίαν μέ τό άβία- 
στο γελοίο πού προκαλούν αί σκιαί του.

Επομένως μοναδικόν διδακτικόν θεαματικόν μέσον 
άπομένει δ κινηματογράφος. Άπέβη πλέον τόν σ£θλεϊ »ν 
τής έποχή; μας. ’Εκείνο τό οποίον κουράζει άποδιδό- a 
δι’ εικόνων άπό τής οθόνης, όχι 

έκείνων οί όποιοι δειψοΰν διά μίαν κσ,λ?ιτε νικήν κα1 
δακτικήν άπόλαυσιν. άλλά καί έκείνων άκόμη οί c 
δέν έχουν καμμίαν διάθ^σιν νά θέσουν ι 

καλλιτεχνικής πανδαισίας. "Ωστε καί έπί ιού πρακτικού 
τούτου σημείου—εις τό όποιον θά έπρεπε ν’ άποδίδεται 
μεγαλητέρα τής συνήθους σημασία, ώ; ένέ/οντος τό άπο· 
τέλεσμα δέν είναι sv τάξει μέ τήν λογικήν οί διατει- 
νόμενοι oti ό λόγος βασιλεύει τπ<- θραιιατικάο τέ/νας.

Δυνάμεθα μαλιστα ΗΗ^ΗΗΗΗ|^^Β

κατά πολύ τό θέαμα καί δι’ ένα άλλον σπουδαιότερον 
λόγον, ιδίως είς τήν Ελληνικήν Τ ’
—διά νά μή εϊπωμεν όλοι—ήθοποίυί τού έλληνικού θεά· 
τρου*  ι 
είδος άπαγγελίας. 
των, ι. _ 
ομιλούν συνήθως μέ ένα ψευδές ύφος,

μενον μόνον διά τού λογου από σκηνής αναπαριστωμενον 
X." _“.S 5'Λ-··“ς *χ·,  μόνον δέν φαίνεται
άνιαρόν, άλλά προκαλεί άμέριστον ενδιαφέρον, όχι μόνον 
έκείνων οί όποιοι δειψοΰν διά μίαν καλλιτε νικήν κα1 δι
δακτικήν άπόλαυσιν. άλλά καί έκείνων άκόμη οί ότοϊοι 
δέν έχουν καμμίαν διάθ^σιν νά θέσουν είς κίτησιν τήν 
σκέψιν των, διά νά μετάσ/ουν έστω καί τής μεγαλητέρας

- - — «% / er ζά _ t 9 __* _ _ _  _ __ a αλ λ Λ
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τούτου σημείου—είς τό οποίον - * - / Λ__  ____
L - - -β.τέλεσμα δεν είναι sj 
I

Ε Δυνάμεθα μάλιστα

λόγον, ιδίως είς τήν Ελληνικήν Σκηνήν. Οί περισσότεροι *·- - - * I
Β · · w

έχουν διδαχθή ή έχουν συνειθίση ένα ιδιόρρυθμον 
,< ’Έχει δέ τόσον ρ'ζωθή είς τάς έξεις 

ώστε καί όταν εύρίσκονται μακράν τής σκηνής, 
_r____  - - - ,. _ . . . . καταφώρως ύπο.
κριτικόν, τό όποιον μειώνει κατά πολύ τήν φυσικήν άπόδο-

- - % «μ » ι e λ \ _σιν. .
τό όποιον είναι άκόμη φευδέστερον.

___ _ t τών φύλων,·- 
οπότε ή έλληνική σκηνή έχει πλημμυρισθεί 

χάρις είς τό πνεύμα τής άνεξαρ- 
> Ελλήνων ήθο·

τών άλλων δέ ό κινηματογράφος υπερτερεί καί

ν’ άναπαραστήση τόσον μίαν πολυτελή αίθουσαν, 
καί μίαν εξοχήν, ένα δάσος, μ αν λίμνην, τήν r—

είς τάς θεαματικός τέχνας. σουν ή ν’ άποδώσουν μέ ίδιαζοντα τι,οπον

Μετά τό ύφος έρχεται καί ή σειρά τού γέλοιου των.
__ , _ - Ή θορυβώδης καί 

βεβιασμένη άπόδοσίς του, τό άπομακρύνει πολύ άπό τήν 
αλήθειαν. ΑποδΓόμενον όμως άβίαστα συμφώ'ω; μέ 
τήν έιτασίν του, δηλαδή άν ποέπη νά είναι πλατύ ή χα- | 
μόγελο γίνεται τόσον άληθοφανές, όσον άληθές είναι καί 
τό συνειθισμένον όλου τού κόσμου.

Κατόπιν έχομεν καί τήν άπόδοσιν τών κινήσεων καί 
τών στάσεων, διά τήν οποίαν ισχύουν οί αυτοί καλλιτε
χνικοί νόμοι όχι μόνον δια τήν Ελληνικήν Σκηνήν, άλλά 
διά τό παγκόσμιον θέατρον. Πολλάκις παρατηρούνται 
προκειμένου περί αυτή;, τόσαι άνωμαλίαι είς τήν εκτέ
λεσήν δηλαδή έπίδειξις τών νιοτων είς τό κοινόν άδέξιαι 
κινήσεις κτλ. όσαι δέν παρουσιασθησαν είς μίαν προη- 
γουμένην πσράστασιν- Είς αύτά δέον νά προστεθούν καί 
αί άργοπορίαι τής μεταμφιέσεως τών ήθοποιών αί όποίαι 
συνεπιφέρουν καί βραδύτητα έμφανίσεως, ή οποία ώς εί
ναι έπόμενςν προκαλεί προφανώο σύγχισιν τών έ τί τής 
σκηνής συμπαικτών των. Επίσης ή φωνή τού 
ό οποίος πολλάκις έννοε ϊνά κάμνη γνωστήν τήτ παρουσίαν 

<— · — — 9 α. — 9 η ο *
τοΥ’. ' , καί ή σύγχισι;, · 
άξιους ήθοποιούς. 
τής σκηνής, < 
άπό τόν σκηνοθέτην τού θεάτρου» πολλάκις δέ εξέθεσαν 
καί σοβαρούς θιάσους είς ώρισμένας παραστάσεις των. 
► Ό σκηνοθέτης όμως τού στούντιο έχει είς τήν διάθεσίν 
του τήν μεγαλοποίησιν καί τήν σμίχρυνσιν, «ύπερεντυπώ- 
σεις»» φλού, μετασχηματισμούς, τεχνάσματα τού φακού, 
κάτοπτρα καί άνδρείκελα, χίλια άλλα μέσα καί δύναται 
νά πραγματοποιήσω δλας τάς έντυπώσεις πλαοτικάς καί 
ρυθμικάς—δυνατάς καί φανταστικός—έρμηνείας καί με
ταμορφώσεις. Επίσης δέ τήν αΐ< Λ e 
δοσιν τής μυστικιστικής έκστάσεως.

• — »» ·. 1 » rt Λ t ~ται ι 
όποια δέν τού φαίνεται Ικανοποιητική δύο καί τρεις φοράς, 
όπως δύναται νά κόμη ό σκηνοθέτη; τής σκηνής είς τάς 
δοκιμαστικός παραστάσεις του, μέ μόνην τήν διαφοράν 

ευτνχοΰς στιγμής 
9 όσον θά διατηρήται

αυτά δέον νά προστεθούν καί 

μςρανίσεως, ή οποία ώς εϊ-

ύποβολέως,

διά φωνής μεγαλητέρας τών έκτελεστών, τέλος δέ 
ή οποία ένίοτε καταλαμβάνει καί πολύ 

> °Όλα αύτά βεβαίως είναι άδυναμίαι 
αί όποίαι δέν είναι εύκολσν νά θεραπευτούν

σθησιν, ώς καί τήν άπό· 
, Έκιός τούτων δύνα- 

εύχερώς νά έπαναλάβη τό «γύρισμα» μιας σκηνής, ή ο» -- .* ------  ·--------- ---χ ;__
όπως δύναται νά κσμη ό σκηνοθέτης τής σκηνής είς τάς * * » % ν _  Λ.
ότι τό κινηματογραφικόν παίξιμον μιας 
δύναται τά μείνη σιερεότυπον ε·ιΓ _ 
καί ή ταινία, ενώ ένα λάθος τού ήθοποιού τού θεάτρου έ- 
νώπιον τού κοινού κατόπιν όλων τών δοκιμών, τό όποιον 
είνε δυνατόν νά γίνη είς ώρισμένην ψυχολογικήν στιγμήν,

καταστρέφη καί δλην τήν καλλιτεχνικήν έντύπωσιν. Έξ άλ

ίσως νά έκτιμώμεν όσον ούδεί 
τήσωμεν, τί 
Θέατρον;

’Ασφαλώς τίποτε! διαρκώς άντιμέτωπον μέ τόν κινηματογράφον, άλλοτε διά 
νά τόν συκοφαντήσω ώς καταστροφέα του καί άλλοτε διά 
νά τ< ΰ άμφισβητήση τόν τίτλον τής Τέχνης.

Εΐνε βέβαια άληθές, ότι όλο' έν γένει οί σκηνοθέται» 
μηδ*  αύτοϋ τού Γκρίφφιθ έξαιρουμένου, ύπέπεσαν είς λά
θη κατά τήν κινηματογράφησιν ώρισμένων σκηνών μερι- 

f cy χ w v ▼ 9 άλλοι δέ καί είς τήν έν γένει σκηνοθεσί·
ολοκλήρων τοιουτιύν, τούτο όμως δέν είνε σοβαρός λό- 

ά διατείνεεαι ότι τού co μειώνει τήν καλλιτεχνικήν
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ύ θεάτρου ύποπέση είς λάθη, τούτο βεβαίως δέν 
ujci/vovuv ό.. τό θέατρον δέν πρέπει νά συγκαταλέ
γεται μεταξύ τών Καλών Τεχνών, ούτε ότι πταίει τό θέα· 
τρον διά τό λάθος τού ήθοποιού ή τήν πλεονεξίαν τού θε
ατρώνου, όστις άναβιβάζει έπί σκηνής έργα, τών οποίων υ
πολογίζει έκ τών προτέρων τήν... άγοραίαν ζήτησιν.

Τό βέβαιον είνε ότι καί είς τόν κινηματογράφον τό 
κεψάλαιον παίζει σπουδαίοεατον ρόλον, ώς έκ τούτου δέ 
αί έπιθέσεις ή κριτική εναντίον ενός σκηνοθέτου πρέπει νά 
γίνονιαι πάντοται κατόπιν υπολογισμού τών υλικών μέσων 
τά όποια διέθεσε, διότι ό κεφαλαιούχος δέν έξετάζει μό
νον τήν καλλιτεχνικήν του δψιν, άλλά καί τάς οίκονομι- 
κάς του...ιδιότητας.

"Οταν εύρεθή τό απαραίτητον χρήμα διά τό «γύρισμα» 
είνε συνήθως άρκετόν διά μίαν μετρίαν σκηνοθεσίαν. *Ε-  

ι πειτα ό σκηνοθέτης είνε είς θέσιν νά «γυρίσω» ελεύθερος 
ην ταινίαν καί τά τής δώτη τόν προσωπικόν χαρακτήρα

νά τόν -----,... w _
νά τ^ΰ άμφισβητήση τόν τίτλον τής Τέχνης.

Είνε βέβαια ά 
μηδ*  αυτού τού 

— Α

κών έργων των 
αν < 
γος διά νά -------- .
αξίαν τού κ νηματογοάφου. ”Av ένας σκηνοθέτης ή ήθο· 
ποιος τού ; ' . 
ό ρείλεται είς τό διι W 1 I 
τρον διά τό λάθος τού τ * Π 9 C· 
I 
πολογίζει έκ τών προτέρων τήν

Λ Μ pc|jm»vr vvtw/ ---------

άλαιον παίζει σπουδαίοεατον ρόλον, ώς έκ τούτου δέ
— *-    ' — —■ — ~

οχι μόνον δεν δύναται νά προληφθή, άλλ’είνε επόμενον νά ε 
καταστρέψη καί δλην τήν καλλιτεχνικήν έντύπωσιν. Έξ άλ· r 
λου δέ καί ή σιωπή, ή οποία βασιλεύει είς τήν σκοτεινήν την
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ρα του, άν τον βοηθήσβ ή τύχη διότι ή σκηνή πού «γυρί
ζεται*  έξαρτάται άπό τήν αξίαν τού ήθοποιού, τήν όρεξίν 
του, τήν καιρικήν κατάστασιν ή τήν δύιαμιν των προβο
λέων, ά^ό τήν προσοχήν τού όπερατέρ καί τήν ποιότητα 
τού φωτογραφικού γαλακτώματος τής ταινίας ! Αί μπομ
πίνες αί όποϊαι «γυρίζονται» έγχαταλείπονται εις τήν διά- 
θεσιν τού έαφανιστού, τού οποίου ένα λάθος ήμπορεϊ νά 
άδννατίση ή νά καταστρέψη έργασίαν πολλών ήμερων. 
'Όταν έτοιμασθή ή ταινία, ή ποιότης της έξαρτάται άπό 
τόν έκτυπωτήν κιλ.

*Ας ύ ιοθέσωμβν τώρα, άν καί δέν συμβαίνει ποτέ, ότι 
άπό όλα τά ανωτέρω έμεινε Ικανοποιημένος ό σκηνοθέιης. 
Έτελιίωσε τήν έργασίαν του καί δύναται νά την ύπογράψη. 
Όταν όμως ή ταινία χρειάζεται ,τροποποίησιν είς μερικά 
μέρη, άναγκάζεται νά τήν θειορήση ώς περατωθεϊσαν, ελ
λείψει άλλων πιστώσεων. Άλλ’ ώς νά μή φθάνουν όλα 
αυτά, ό οίκος είς τόν όποιον άνήκει ή ταινία άπαιτεϊ πε· 
ρικοπάς καί μεταρρυθμίσεις. Οί ξένοι άγορασταί, οί διευ- 
θυνταί κάθε κινηματογράφου νομίζουν δικαίωμά των τήν 
μετατροπήν τής ταινίας, τήν οποίαν ήγόρασαν ή ένοικία- 
σαν πρός·..καλλιτέρευσίν της. Ό συγγροφεύς ή ό σκηνο
θέτης άν διαμαρτυρηθούν θεωρούνται άδιάκριτοι. Καί τοι
ουτοτρόπως «έν όνόματι τού βαλαντίου των κεφαλαιού
χων» πολλάκις θυσιάζεται ή καλλιτεχνική δψις τού έργου. 
Ή υπερβολική ταχύτης τής προβολής, ή συνοδεία τής ορ
χήστρας μετατρέπουν τόν αρχικόν χαρακτήρα του. Ό δη
μιουργός δέν δύναται νά ΐδη εις μίαν μακρυνήν πόλιν τήν 
κατάστασιν τής ταινίας, ή όποια άν καί δέν άναγνωρίζδται 
πλέον έκ των μεταβολών, έξακολουθεϊ έν τούτοις να φέρη 
τήν υπογραφήν του !...

Δυ τυχώς, τό έν Παρισίοις συγκροτηθέν τελευταίως 
Διεθνές συνέδριον τού Κινηματογράφου, δέν κατιόρθωσε 
νά δώση μίαν οριστικήν λύσιν εις αυτά τά τόσον λεπτά καί 
τόσον σοβαρά ζητήματα διά τήν άποκατάστασιν τής καλ
λιτεχνικής άξίας τού Κινηματογράφου.

Θά έπρεπε, κατά τήν γνώμην μας, άφ9 ενός μέν νά συ- 
νήπτετο μία διεθνής συμφωνία μεταξύ των διαφόρων σκη
νοθετών όλων τών χωρών τού κόσμου, νά μή δέχωνται τού 
λοιπού τήν άνάληψιν ένός έργου, χωρίς νά τούς χορηγήται 
καί ή ανάλογος πίστωσις διά τήν καλλιτεχνικήν άναπαρά- 
στάσίν του, μέ τό άνάλογον πάντοτε περιθώριον διά τήν 
έπανάληψιν ώρισμένων σκηνών καί μέ τό δικαίωμα έπο- 
πτείας κατά τήν έμφάνισιν καί έκτύπωσιν τών άνιιτύπων, 
άπορριπτομένης έν άνάγκη τής μή έπιτυχο ς έπεξεργασίας. 
Άφ*  ετέρου δέ διά μιάς άλλης διεθνούς συμβάσεως νά έ- 
ξησφαλίζετο ή άκεραιότης τής πνευματικής έργασίας τών 
εργατών τής άφώνου τέχνης, διά τών κατά τόπους διεθνών 
γραφείων πνευματικής έργασίας, άπαγορευομένης αύστηρώς 
τής περικοπής σκηνών, έκτος τής περιπτώσεως κρατικής 
λογοκρισίας, οί δέ όπερατέρ νά ύπεχρεούντο νά τηρώσι τήν 
κανονικήν ταχύτητα κατά τήν προβολήν. Τοιουτοτρόπως 
τό πνεύμα καί ή έν γένει άπόδοσις ένός έργου δέν θά ύφί- 
στα ντο τάς τερατώδεις πολλάκις Αλλοιώσεις τάς όποιας ύ- 
φίστανται σήμερον έξ όλων γενικώς τών έκμεταλλευτών 
τών ταινιών, οί όποιοι νομίζουν ώς δικαίωμά των τήν με
ταβολήν τής ξένης έργαυίας, σύμφωνα μέ τό κακότεχνον 
γούστο των καί χάριν τών κακώς έννοουμένων ατομικών 
συμφερόντων των.

Αλλά καί μέ δλας*  αυτός τάς περιπέτειας τών ταινιών, 
ή ευσυνειδησία τών σκηνοθετών καί τών έρμηνευτών τής 
έβδομης Τέχνης κατορθώνει ακόμη νά μάς τάς παρουσιάζη 
καλλιτεχνικός, συνδυάζουσα μέ τό διδακτικόν περιεχόμενον 
τών έργων καί τήν γοητείαν τής φύσεως, ή όποια καί μόνη 
εϊνε ικανή νά διεγείρη τό καλλιτεχνικόν αίσθημα τού κοινού 
καί νά έμπνεύση εις αυτό τήν αγάπην προς τό ώραϊον

Δέν διστάζω δέ νά εϊπω, ότι Ισως ό κινηματογράφος νά 
κατορθώση μίαν ημέραν, διά τής γοητείας τήν οποίαν έ- 
ξασκεϊ έπί τού κοινού, νά προχαλέση τήν προσοχήν αυτού 
έπί τού σοβαρού θεάτρου, τό όποιον σήμερον, ίσως έκ πα- 
ρεξηγήσεως, εξακολουθεί νά παρέχη είς αυτήν αντί τού μά
να χολήν, χωρίς νά ύπολογίζη ότι κάθε καλλιτεχνική έκδή- 
λωσις δέν εϊνε προορισμένη δι’ ένα καί τόν αυτόν σκοπόν, 
άλλ*  ότι κάθε καλλιτεχνικόν είδος έχει καί τόν ιδιαίτερον । 
προορισμόν του. Σπ· Καζάζης

του οποίου ένα λάθος ήμπορεϊ νά . _ / ? --  9 * - -

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ντ. ΚανίλλοπούΙου (ΣΓάτρας). Σάς έστάλησαν αί ζη· 

τηθεϊσα» φωτογραφίαι Βαλεντίνο, τρεις άποστολαί καί τό 
31 1925 φυλλάδιον.

Β. Δρονγαν (Κοζάνην). Τά τεύχη στέλλονται τακτικά 
εις όλους τούς συνδρομητάς. Συμβαίνει όμως επειδή οί 
ταχυδρομικοί ί’πάλληλοι εΐνε έλληνες καί αύτοί, νά κρα
τούν κανένα τεύχος γιά νά περνούν τήν ώραν τους. Γράψα- 
τέ μας, έν πάσει περιπτώσει, ποϊα τεύχη δεν έχουν λάβει 
νά τούς τά άποστείλωμεν κ^ί πάλιν.

Μηκαν (Καβάλλαν). Έστάλησαν 36 φωτογραφίαι εις 
έξόφλησι τού είς χεϊρας μαςποσού.

Ε, Ζωίτσην (Χανιά). Έστάλησαν 15 οριοτογραφίαι. Ε
πιταγή σχετική έλήφθη.

Δίδας Άμηςά χαι Σαρίηα (Π Φάληρον). Μέσον κ. Μα- 
στροκώστα σάς έστάλησαν αί φωτογραφίαι.

Β.Λογο&ένην (Λάρισσα). Γιατί διεκόψατε αποστολήν 
ανταποκρίσεων ; Παρακαλοΰμεν θερμώς ειδοποιήσατε 
μας* - , λΣκοτινιώτην (Ζαγοράν). Σάς έστάλησαν αί 12 
φωτογραφίαι ώς δώρον.

Άνδρ. Τονρνάν (Τρίπολιν). Ό κ. Μ. Χριστοδούλου 
ένέγραψε τον κ. Χριστόδουλον δΓ έτος άλλ*  έπλήρωσε μό
νον δι*  έν έξάμηνον. Τό φύλλον δε έστέλετο τακτικώς καθ*  
δλον τό διάστημα. Έάν είχε παράπονα άς μάς έγραφε. Πα- 
ρσκαλούμεν συστήσατε εις τούς κ. κ. ’Ιατρού καί Γ. Χρι- 
οτόπουλον Κινημ. ’Αττικόν όπως έγγραφούν. Κινημ. κίνη- 
σιν άποστέλλε«ε κατά δεκαπενθήμερον έπί τού παρόντος.
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εΐνε έλληνες καί αυτοί, νά κρα-
I 

ποϊα τεύχη δέν έχουν λάβει

Ο κ, Μ. Χριστοδούλου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κινηματογραφική μηχανή προ- 
βολής Simplex τελευταίου συστήματος πλήρης, 
μ*  φακούς, λάμπας, άνρουλέζ κλπ.Πληροφορίαι: 
Γραφεία έταιρίας ΙΡΙΣ ΦΙΛΜ, Βησσαρίωνος 
Θ. Άϋ'ήναι.

Πριν προμηΘενΟπτε κινηματογραφικά 
νήματα άζοτανθήτε εις τόν κ·
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Και θά πειόθήτε δτι θά έ;;ετε 
μηχάνημα ΡΑΤΗΕ εις

ενα γνήόιον 
ολυ*  όνμόέρονόαν

Η ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΗΣ “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ,.

ΕΙΣ ΧΑΛΚΙΛΑ, ΛΟΥΤΡΑ-ΑΙΔΗΨΟΥ, ΙΣΤΙΑ1ΑΝ (ξηροχωριον)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Τό προπαρελθόν Σάββατόν, 14 λήγ. μηνός έπραγματο- 
ποιήθη ή πρώτη έτησία έκδρομή τής «Πανελληνίου Ένόί- 
σεως Κινηματογράφων» (Π.Ε.Κ.), διάρκειας τριών ολο
κλήρων ήμερών, εις Χαλκίδα, Λίμνην, Λουτρά—Αιδηψού 
καί Ξηροχώρι. Εις τήν θαυμαιίαν αυτήν έκδρομήν ουμ- 
μετέσχον πλέον τών έκατόν είκοσι ατόμων έκ τού κινημα
τογραφικού κόσμου ’Αθηνών, Πειραιώς καί Επαρχιών.

Μεταξύ αυτών άχαφέρομεν τούς κ. κ. I. Σόρμπυ μετά 
τής κυρία του καί τής δίδος Μαυροδημάκη, Φαρέαν μετά 
τής κυρίας Φαρέα, Φωκάς μετά τής κυρίας Φωκά, τό ζεύ
γος Λαζάνη μετά τής δίδος θυγατρός των καί τού διαδό
χου Δ. Λαζάνη, Παπαντελίδην, Κραϊμτρ μετά τής κυρίας 
Κραϊμερ, Παπωστόφαν, Μαργουλήν, Γιαμαλίδην, Παπα- 
χριστοφίλου, Τσερτίνην. Δεληκατερίνην, Σταμέλον, οικο
γένειαν Ζωιτού, οικογένειαν Γάτου, Γ. Συνοδινόν μετά 
τής κυρίας του, Δ. Βουλγαρίδην μετά τής κυρίας του, οι
κογένειαν Κωνσταντίνι, Μσκρόπουλον, Δεσύλλαν, Σπυρί- 
δην, οίκογένειαν Α. Τριανταφύλλου, τόν δικηγόρον κ. Με-ι- 
σαλάν, τάς δίδας Μουσαίου, Δαμιανού, Μεγαλοοικοχόμου, 
Μουτσοπούλου, τόν λιμενάρχην Χαλκίδος, τούς δημο
σιογράφους Ήρ. Οικονόμου, Παρθένην καί Τσυρηκά- 
κιν, νόν έκ Πατρών κ. Π. Κουβέλην μετά τής κυρίας που- 
βέλη, τόν έκ Κρήτης κ. Κ. Λιναρδάχην, τόν έκ Τριπό- 
λεως κ. Ιατρού, τήν κ. Κορνηλίαν Ζαφειροπούλου κλπ.

Ή έκδρομή αύτη πλήν τού γνωστού σκοπού τών εκδρο
μών, τής ψυχαγωγίας καί άναπαύσεως έν συνδυασμω τα· 
ξειδίου θαλάσσης καί δάσους, είχε καί τόν σπουδαιότερον 
άκόμη σκοπόν νά γνωρισθούν έκ τού πληιίον καί όλοι οί 
έ τιχειρηματίαι κινηματογράφων καί ειδικών γραφ ίων, έκ 
τής γνωριμίας τών οποίων άσφαλώς πολλά έχει νά ώφε· 
ληθή ό κινηματογράφος. Καί αύιό το επέτυχε θαυμάσια ή 
«Πανελλήνιος Ένωσις Κινηματογράφων» (Π Ε.Κ) διά τού 
προέδρου της κ. Τριανταφύλλου και τών μελών τής οργα
νωτικής έπιτροπής. i• * • * *Πρ «ί, πρωί τού παρ. Σαββάτου, τά πέριξ τού σταθ
μού Λαρίσσης καφενεία ήρχισαν νά δέχονται τόν έναν μετά 
τόν άλλον τούς εκδρομείς. Οί περισσότεροι έξ αυτών άγου- 
ροξυπνησμένοι άτο τό φόβο μήπως χάσουν τό τραίνο, έπι
ναν τόν καφέ τους, άναμένοντες τήν ώραν τής έκκινήσεως. 
Τήν 6 45' τά μέλη τύς οργανωτικής έ ιιτροπής ειδοποιούν 
τούς έκδρομεϊς νά καταλάβουν τάς θέσεις των είς τά θαυμα- 
σίως διακεκοσμημένα πέντε ολόκληρα βαγόνια πρώτη, θέ- 
σεως. Δύο τρία σφυρίγματα τής ατμομηχανής καί όλος 
εκείνος ό εύθυμος κόσμος παίρνεται άπό τήν πρωτεύου 
σαν, τήν όποιαν άποχαιρετά μέ κινήματα μανδηλ'ών άπό 
τά παράθυρα καί τούς έξώστας τών βαγονιών ένώ ή μηχανή 
τού ότερατέρ κ. Τζανετή άπηθανάτιζε τήν έκχίνησιν Τό 
τραίνο κυλούσε πάνω στις πλούσιας σε ανθήσεις πεδιάδες 
καί έκανε νά χΟρταίνη τό μάτι τών εκδρομέων άπό τήν 
άνθησι τών όλοπρασίνων χωραφιών καί τήν θέαν τών ποι· 
κιλοχρόμων σπαρτών. Τά σφυρίγματα τής μηχανής ειδοποι
ούν άπό πολύ μακρυά τούς χωριάτες οί όποιοι στο πρωινό 
τους ξύπνημα βρίσκουν τήν έκπληξιν, νά χαιρετούν ένα 
έκτακτο τραίνο πού δέν τούς αφήνει τίποτε άλλο άπό πα· 
χειές τολύπες καπνού. Στή Μαλακάσα ολόκληρος ή μου
σική μπάντα τού Έμπειρικείου πού μένει στον Ώρωπό υπό 
τήν διεύθυνσιν τού άρχιμουσικού κ. Λεβέντη αναμένει τούς

εκδρομείς. Άμα τή έμφανίσει τής αμαξοστοιχίας ή μούσι· 
κή παιανίζει διάφορα θούρια διά τήν πανηγυρικωτέραν 
υποδοχήν τών εκδρομέων. Ή μουσική έπιβ'βάζεται καί 
αυτή έπί τής αμαξοστοιχίας καί υπό τούς ήχους της καί 
τά τραγούδια τών εύθυμων έκδρομέων γίνετχι ή έκκίνησις 
κατ’ εύθεϊαν πλέον διά τήν Χαλκίδα.* ♦ ♦

Ανάστατος ή Χαλκίς έπί τή έμφανίσει μας. Πλήθη 
κόσμου είς τόν σταθμόν άναμένουν τήν άφιξιν τώ^ εκδρο
μέων. *0  κ. Εύταξιας διευθυντής τού έν Χαλκίδι κίνημα· 
τογράφου «Παλίρροια» μετά τού άνταπο-ίριτού τού «Κι· 
νημ. Άστέρος» κ. Τσηρυκάκι άναμένουν είς τόν σταθμόν 
πρόθυμοι νά προτφέρουν τάς ύτηςεσίας των είς τούς έκ- 
δ^ομεϊς. Προηγούμενης τής μουσικής γίνεται ή έκκίνησις 
έκ τού σταθμού πρός τήν παραλίαν ένώ ή κινηματογραφι
κή μηχανή τού αγαπητού μας Μανώλη, κάνει άθόρυβα τήν 
δουλειά της.

Είς τόν λιμένα μάς άνέμενε σημαιοστόλιστος ή «Βασι
λική», ένα κομψό καθαοό κσρ ιβάκι πού έκτελεί τακτικά 
τήν συγκοινωνία Χαλκίδος-Λίμνης-Αίδηψού-Βόλου, δέχε
ται τούς πεινασμένους πλέον έκδρομεϊς γιά νά τούς μεταφέ- 
ρη διά τής Λίμνης είς τά Λουτρά—ΑΙδηψού. Εΐνε πειά με
σημέρι και τά στομάχια μας αρχίζουν νά διαμαρτύρωνται. 
Μετ’ ολίγον ή «Βασιλική» σύρει τήν άγκυρά της ένώ έμεϊς 
πεινασμένοι, σάν νά ήμεθα νησιικοί άπό δεκαημέρου, λό
γω τής άλλαγής τού άέρος, πέσαμε όλοι στό φαι. Καί τί 
φαΐ Θεέ μου ! Μπαρμπούνια ύπέροχς ψητό άρνί, σαλά-. 
τες, τυριά, φρούτα καί άφθονο ώραϊο κρασί τής Εύβοίος! 
Φαντασθήτε μέ τέτοια φαγητά νά χορτάσουν 12θέκδρομεϊς· 
Καί τό γλεντι ήρχισε ν’ άνάβη, τό τραγούδι νά γενικεύε
σαι καί ό φίλταιος κ. Μαργου/<ής νά ζηλεύση δόξαν Μπετ- 
χόβεν. Ξαφνικά στή πρύμνη τού καραβιού θεάται νά διευ- 
θύνη μέ τήν μπακέτταν (μπασιούνι) στό χέρι τήν μουσική 
ό κ. Μαργουλής. Χειροκροτήματα καί ζητωκρουγαί υπέρ 
τού έθελοντού μαέστρου ή δέ κινηματογραφική μηχανή καί 
τά Codak τών έκδρομέων άπηθανάτιζαν τήν ώραίαν καί 
εΰθυμον αύιήν σκηνήν.

"Ωρα 14.15' στή Λίμνη,'Ολόκληρας ή πόλις άνάστατος. 
Τό κιραβάκι μας πέφτει δίπλα στην ώραία εξέδρα καί ά- 
ποβιβαζόμεθι όλοι. Στήν παραλία ή μουσική έπαιάνιζε 
ένώ οί έκδρθμεϊς διασκορπισμένοι καθ’ όμίλουςέσυνέχιζαν 
τό γλέντι του:. Άπό ένα μπαλκόνι ή μηχανή λήψεως κά
νει τή δουλειά της ένώ ή κ. Φωκά μέ μιά ώμορφη χαρι
τωμένη παρείτσα σέ μ’ά βάρκα, θεάται νά τραβά θαυμά- . 
σια κουπί.

Μετά παραμονήν μιάς ώρας φεύγουμε άπό τήν.ώ- 
ρα'αν Λίμνην γιά τήν Αιδηψό. Ξαφνικά ό καιρός κατσου
φιάζει καί σε λίγο μιά βροχή δυνατή έκαμε όλη έκείνη 
τήν εύθυμη συντροφιά να κρυφτή σιά σ ιλονάκια καί στά 
υπόστεγα τής «Βασιλικής*.  Κατά τό σούρουπο πλησιά
ζουμε τά Λουτρά. Άπό μακρυά διακρίνομε άρκετό κόσμο 
στήν παραλία νά μάς χαιρε>ά μέ κουνήματα τών μανδη· 
λιών. Ή «Βασιλική» δμω; δέν σταματά στή\ συνηθισμένη 
άποβάθρα τών Λουτρών άλλά προχωρεί μπρος άπό ιό 
^ενοδοχεϊον τού Όσκάρ καί άγκυροβολεϊ οτήν μικρή σκά
λα προ τού μεγαλοπρεπούς ξενοδοχείου «Αύρα» εις τούς 
έξώστα; τού οποίου τριάντα καί πλέον, ομοιόμορφα ντυ
μένες, χαριτωμένες καμαριέρες μέ τής κατάλευκες ποδίτσές
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τους, περιμένουν νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των αχούς 
εκδρομείς.‘Υπό τούς ήχους τής μουσικής καί τό «γύρισμα» 
τής μανιβέλλας τής κινηματογραη ικής μηχανής, οί έκδρο- 
μείς αποβιβάζονται.
. Όλόκληρον τό προσωπικόν τοΰ ώραίου αύτοΰ ξενοδο
χείου εις διαρκή κίνησιν. Πρόκειται νά τοποθετηθούν εις 
τα δωμάτιά των οι εκδρομείς διά νά έτοιμασθοΰν διά τό 
δεϊπνον. Εις ένα διάδρομον ό φίλος κ. Τσερτίνης παζα
ρεύει ήσυχον ύπνον καί έπί τέλους αποφασίζει με τόν 
υποφαινόμενον ιά καταλάβουν ένα κοινόν δωμάτιον αφού 
προηγουμένως μέ διεβεβαίωσε δτι δεν θά ροχαλίζει.

*Η ώρα περνά καί όλος έκεϊνος ό κόσμος των έκδρο- 
μέων συγκεντρωμένος εις τά μεγαλοπρεπή σαλόιια τοΰ 
ξενοδοχείου «Αύρα» άρχίζει νά διαμαρτύρεται διότι αργεί 
νά σημάνη ό κόίδων τοΰ δείπνου,

'Επί τέλους φθάνει καί αύτή ή ώρα! Σε μιά μεγάλη 
αίθουσα τοΰ ξενοδοχείου, ή οποία μπορεί νά περιλάβη ά- 
νέτως πλέον των 2ϋ0 ατόμων. ‘Όλοι καταλαμβάνουν τάς 
θέσεις των έτοιμοι νά έπιπέσουν σάν πειναλέοι λύχοι κατά 
τοΰ θύματός των. Μερικοί βγήναν άπ*  τά όρια. ’Έ
φυγαν γτά δέκα ημέρες. ’Αλλά δεν πρέπει κανείς νά τούς । 
άδικήοη. Τέτοιο menu τέτοιας τύχης ήξιζε Τό παραθέτω 
χάριν τής ίσιορίας.

Ψαρόσουπα ταπιόκα αύγολέμονο, Σιναγρίδα βραστή μέ 
μαγιονέζα καί σαλάτα ρωσσική, κοτόπουλα ψητά μέ σα
λάτα, παγωτό, τυρί, φροΰτα, κρασί, καφές καί όλα αύ ·ά 
κατά βούλησιν.

Καθ’ δλην την διάρκειαν τοΰ γεύματος ή μουσική 
έπαιάνιζε διάφορα τεμάχια, ενώ όλοι οί μόνιμοι κάτοικοι 
των Λουτρών διότι ξένοι δέν ύπήρχον ακόμη,παρηκολού- 
θουν τό θέαμα. ί

Δέν έλειψαν εννοείται καί αί σχετικοί προπόσεις· ‘Ο 
δικηγόρος κ. Μεσσαλάς μέ ιό μικρόβιο τοΰ Ζακυνθίου 
πυιητοΰ, πρώτος προσεφώνησε έμμέ<ρως τόν πρόεδ 7ο τής 
Π.Ε.Κ. κ. Τριαντοφύλλου εύχαρισιήσας αυτόν διά τάς 
προσπάθειας του προς επιτύχ αν τής ώραίας αύτής εκ
δρομής. ,

Δέον νά τονισθή ιδιαιτέρως δτι δ κ Μεσσαλάς μέ τό 
ανεξάντλητο κέ4ΐ του, έδειδε μιά διαρκή ζωή εις τήν δλην 
έμφάνισιν.

Έπηκολούθησε κατόπιν χορός κοί γλέντι μέχρι πρω
ίας. ‘Ο κ. καί ή κ. Κουβέλη έκ Πατρών ά»ε άντλητοι στό 
χορό Επίσης ό κ. Φωκάς, ό κ. Σπι ρίδη', ή δεσπυινίςΛα· 
ζάνη, αι οίδες Ζ υΐτοΰ, ό κ. καί ή κ. Τριαντάφυλλου, ή 
κ. Συνοδινοΰ ό έκ Κρήτης κ. Κ. Λυναρδάκης κοί ό 
πάντοτε κομπλιμεντόζος πρός τό ώραϊον φύλον κ. Πα- 
παντε/άδης. Έδώ πρέπει νά έξαρθή ιό χορευτικόν τάλαν- 
τον τοΰ κ. Μαργουλή etc τούς εγχωρίους χορούς. Έσυρε j 
τόν τσάμικο χορό μέ τέιοια χάρι ώ^τε θά τον έζ λευαν 
καί αυτοί πού πατούν τά σταφύλια. ’Απέδειξε δμως δτι 
οΛι μόνον μουσικόν τάλαντον κατέχει, αλλά καί χορευτικόν.

Τήν έπομένην, J5 Μαϊου, πρωί, πρωί 30 καί πλέον αυ
τοκίνητα ά'έμενον εξωθι τοΰ ξενοδοχείομ «Αύ^α» νά με
ταφέρουν τούς έ*δρομείς  είς τό μαγευτικόν Ξηροχώρι. Ε
νας ένας έπιβαζόμεθα των αυτοκινήτων τά δ.τοΐα έν πομπή 
κυλούν τόν ώρ ιϊον δρόμον’ Λου ρών—Ξηροχωρίου.

Δέκα εξ χιλιόμετρα πέραν τών Λουτι ών πρός τό Ξηρο
χώρι, ένας συνοικισ ός προσφύγων, Νέος Πύργος Κων)· 
πόλεως, σημαιοστόλιστος ή δέ πρόσφυγες, καθυρώ: γεωρ
γικός πληθυσμός, πού μετέβαλε δλα εκείνα τά έλη είς 
γαίας παραγωγικός, έτοιμοι νά υποδεχθούν μέ ενθουσια
σμό τούς έκόρομεϊς- Πλησιάζουμε καί τρίβουμε τά μά ια 
μας άπό έκπληξι γιά τήν απροσδόκητο αύτή υποδοχή. Είς 
τό μέσον μέσον καί κατά πλάτες τής οδού μία μεγάλη 
επιγραφή μάς καταπλήσσει ακόμη περισσότερον μέ τάς 
έξής λέξεις.

«Τούς κηρυκας τής προόδου και Καλών τεχνών χαι· 
ρετΚει ό Νέος Πύργος Κωνοταντινονπόλεως^

Σταθμεύομεν πρό τού Σχολείου τοΰ Στνοικισμοΰ δπου 
οι μαθηταί μετά τών διδασκάλων των, τού προέδρου τ»ις

Κοινότητας κ. Σ. Κουγιουμτζόγλσυ καί δλων τών κατοί
κων τοΰ ωραίου αύτοΰ συνοικισμού μάς υποδέχονται μέ 
ζητωκραυγάς. Ό πρόεδρο: τής Κοινότητος προσεφώνησε 
τούς εκδρομείς διά μιάς συγκινητικής προσλαλιάς, ό δέ 
έκ τών έκδρομέων δικηγόρος κ. Μεσσαλάς άπαντών ηύχα- 
ρίστησε διά τήν ένθερμον αύιήν υποδοχήν. Εννοείται δτι 
δέν έλειψαν καί αι δωρεαί.Ούτω ό κ. Βελισσίριος διευθυν
τής τού μεγάλου κομμωτηρίου τής Λεωφ. Πανεπιστημίου 
προσέφερε υπέρ τής Κοινότητος τών προσφύγων δραχ. 
5000, ό δέ κ. Δ. Βουλγαρίόης διευθυντής τοΰ έν ΙΙειραιεϊ 
κινηματογράφου «Ήλύσια» δραχ. 1500.

’Υπό τάς ζωη?άς ζητωκραυγάς τοΰ πλήθους υπέρ τής 
«Π.Ε.Κ.» καί τοΰ κ. ’Αλκ. Τριανταφύλλου, τόν όποιον 
θεωρούν ευεργέτην των, άναχωρούμεν έκ τοΰ ώραίου καί 
προοδευτικού αύιού συνοικισμού κατ' εύθεΐαν γιά τό Ξη
ροχώρι δτου καί ή ιδιαιτέρα πατρίς τού προέδρου τής 
«Π.Ε.Κ.»

Λ *

‘Η άφιξίς μας είς τό Ξηροχώρι έχαιρετίσθη ένθουσιω- 
δώς ύφ’ ολοκλήρου τοΰ πληθυσμού. Προηγουμένης τής 
μουσικής, τού προέδρου τής Κοινότητος, τού Γυμνασιάρ- 
χευ κλπ. κατηυθύνθημεν είς τήν εκκλησίαν, τοΰ άγ. ’Αθα
νασίου δπου έτελέσθη δοξολογία. Κατά τήν έξοδόν μας έκ 
υου Ναού, ό όπερατέρ κ. Τζάνετης δέν άφησε νά τού δια- 
φύγη καί αύτή ή σκηνή.

Μετά τήν δοξολογίαν μάς έγένετο δεξίωσις είς τό Γυ· 
μνάσιον—ώς γνωστόν ιό Ξηροχώριον δ.ατηρεϊ πλήρες Γυ- 
μνάσιον τού οποίου μέγας εύεργέτης εΐνε ό κ. Άλκ. Τρι
αντάφυλλου—κατά τήν οποίαν προσεφέρθηΊαν αναψυκτι
κά, έξεφωνήθησαν λόγοι θερμοί καί προσεφέρθησαν διά
φοροι δωρεαί υπέρ τοΰ Γυμνασίου. Ούιω ή έται.ία «Σινέ 
Όριάν» πρΊσέφε^ε δυαχμάς4 χιλ. ή αΤΗστερν-Φίλμ> δραχ- 
μάς 3 χιλ. καί ή «Άμέρικαν Φ.λμ» δραχ. 3 χιλ. Επίσης 
προσέφεραν άνά £000 καί < ί κ.κ. I. Μαςγουελής καί Τηλ. 
Σπυρίδης. Ό έκ τών έκατομμυριούχων έκδρομέων συμπο- 
λί»ης μας κ. Μάρκο: Κωνσταντίνις προσέφερε διά μιάς 
ωραίας προσλαλιάς άφθονον ίώδιον καί όξυγόνον. Μετά τήν 
ώ^αίαν αύτήν δεξίωσιν δλοι οι εκδρομείς κατηνθύνθη'αν 
είς ένα ώραϊον κήπον έξω τής πόλεως ένθα υπήρχε όβί - 
λία; άφθονος κχί κοκορ τη δπου παρέμειναν δ.ασκηδάζον- 
τες υέχρι τών άτογευμα ιεών ώρών. Έν τω μεταξύ είς 
τό Ξηροχώριον διοργανώθη ύπο τής κοινότητος εορ
τή είς ήν μετείχαν καί τά σχολεία. Εύσταΰεϊς ηουστα- 
νελλοφόροι μαθηταί τού Γυμνασίου καί δεσποινίδες ιών 
καλλίτερων οίκο/ενειών μέ ώ αίας έθνικάς ένδυμασίας έχό- 
ρευον ύπο τούς ήχους τής μούσι ής καί τών έγχωρίων ορ
γάνων είς τήν κεντρικήν πλατείαν, πλήθη δέ κόσμου πα- 
ρη« λούί!ουν τήν ώ ,·αίαν αύτήν εορτήν. Περί τό εσπέρας 
οί εκδρομείς διά τών αύτοκινήτων έπέστρεψαν είς τά Λου
τρά δ «ου οί ζωηρότεροι έσυνέχισαν τό γλέντι μέχρι πρω
ίας σχεδόν, είς τήν «Αύραν».

Τήν Δευτέραν πρωί πρωί τό κομψό βαποράκι «Βασι
λική» αγκυροβολημένο μποός στο ξενοδοχείο «Αύρα» ξυ
πνούσε μέ τά σφυρίγματα του τούς έκδρομεϊς, τούς οποίους 
παρελάμβανε μετ’ ολίγον διά νά τούς μεταφέρη είς τήν 
μαγευτικήν Χαλκίδα. Έπωφε/.ηθέντες δέ έξέδραμον είς 
διάφορα μέρη τής πόλεως καί ιδίως είς τόν Αγιον Στέ
φανον δπου κατετρό τωσαν οκα τά κυδώ ηα στρείδια κ.λ.π. 
τά όποια άφθονούν έκεϊ.

Στάς 4. 30' τό τραίνο μετέφερεν τούς έκδρομεϊς, γεμά
τους ζωη, στήν πρωτεύουσα μέ τάς άρίστις έντυπώσβις καί 
μέ τήν εύχαρίστηοι δτι ηύεΰχησαν έπί τέλους δλοι αδελ
φωμένοι νά ξεχώσουν έστω καί δι * όλίγας ημέρας τις πί
κρες πού τούς ποτίζει τό δύσκολον έπάγγελμά τους.

Καί γι’ αύτό ή «Πανελλήνιος Ένωσις Κινηματογρά
φων», τό λαμτρόν αύτό σωματείον εινε άςιον θερμών συγ
χαρητηρίων καί ιδίως ό πρόεδρος είς τόν οποίον οφείλεται 
ή επιτυχής αύιή έμπνευσις.

Liedtke

01SBODOIOI ΦϋΙΟΠΪΛΙ UI0II1;
Οί ηθοποιοί τοΰ θεάτρου και τον κηνταατογράφου, όταν 

παίζουν είς έρωττκάς οκηνάς, φιλιούνται, αρά γε, αληθινά ή 
προσποιούνται ή νπαχρίνονται, όπως καϋ·*  δλην τήν έςάσκησιν 
τοΰ επαγγέλματος των ;

’Αμερικανός δημοσιογράφος είχε τήν περιέργειαν νά άπεν- 
■δύνη αύτήν τήν έρώτησιν εις τήν Γκλόρια Σβάνσον^ ή όπο^ 
ιδού τι άπήντησε :

— Τό φίλημα πον δίδεται τήν ώραν τής παραστάσεως εϊνε 
πάντοτε ψεύτικον, είναι μία επαγγελματική λεπτομέρεια, έκτος 
άν οί καλλιτέχναι είναι ερωτευμένοι μ,εταςύ των—πράγμα τό 
όποιον, σημειωτέο*,  σπανιώτατα συμβαίνει, 'Εννοείται δτι 
δσον μεγαλυτέρα είνε ή έντύπωσις τής φυσικότητας είς τόν 
θεατήν, τόσον ό καλλιτέχνης είναι περισσότερον άξιος τοΰ ό- 
νόματός του. Και δταν άκούωμεν νά λέγουν οί ΰεαται δτι φι- 
λοΰμεν ώμορφα, δέν ήμπορεϊιε νά φαντασδήτε πόσον δια&ρν- 
πτεται,,. ή επαγγελματική φιλοτιαία ματ !

Ολοι ημείς οί ή&οποιοί τον κινηματογράφου εϊ.αεδα κα· 
λοί φίλοι εις τό στούντιο. Μολονότι δέν άγαπώμεδα μέ έρωτα 
κυριαρχεί μεταξύ δλων τών μελών ενός και τοΰ αύτοΰ ΰιασου 
ειλικρινής συμπάθεια,

*Τό επάγγελμά μας, άλλως τε, δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ 
τά προσωπικά μας αίσ&ήματα. 3Αρκεί νά ^έλη ό σκη οδέτης 
μας και γενόμε&α αμέσως τρελλά ερωτευμένοι μεταξύ μας ή 
λυσσώδεις έχδροί,..

»Είναι γεγονός σημειώσατε, δτι πολλάκις φιλούμεδα στ 
αλήθεια. * Οταν τό απαίτηση ό σκηνοθέτης, χάριν τής μεγαλυ- 
τέρας φυσικότητας τήα ταινίας, προσποιούμενα δλους τούς 
βαθμούς τοΰ έρωτος δσον τό δυνατόν φυσικώτερα, παίζομεν 
εντελώς έκ τοΰ φυσιποΰ και τήν τελικήν σκηνήν τοΰ φίλημα·

\ τος· ' Ι Ι]
Αύτή ή φυσικότης έσκανδάλισεν αρκετά τήν 3Αμερικανικήν 

λογοκρισίαν έπι τών κιτηματογραφικών ταινιών. Καί θά έν 
θυμεΤσθε, βέβαια, δτι πρό καιροΰ εϊγαμεν μεγάλην διαμάχην 
μεταξύ τής λογοκρισίας αύτής καί τών διευθυντών τών κηνι· 
ματογραφικών επιχειρήσεων, δσον άφορφ τό μήκος..,τοΰ τελι~ 
κοΰ φιλήματος, ή οποία κατέληξεν εις τό νά κανονισθή ένας 
ώρισμένος αριθμός «ποδών» , — τοΰ μετρικού συστήματος, εν
νοείται, αφού δέν άγαπώμεν μέ τά πόδια,*

*ΕΙς τό ζήτημα τοΰ φιλήματος έπαγγελματικώς ενρισκόμε- 
θα υπό τάς ιδίας συνθήκας υπό τάς οποίας ενρίσκεται ό κτί
στης έμπρός εις τό σπίτι πον κτίζει, ή ή δακτυλογράφος εμ
πρός εις τήν μηχανήν της, * Εχομεν να κάμω μεν μίαν έργασίαν 
από τήν οποίαν πρέπει νά μείνη εύχαριστημένος ό προϊστάμε
νος, Ρόλον δέ προϊσταμένου εις τήν περίστασιν αυτήν παίζει 
ό σκηνοθέτης, Πήτε μου τώρα, τι δουλειά έχει μέσα εις δλα 
αύτά ό έρως ;

»Δέν είναι διόλου απαραίτητον νά αγαπά κανείς αληθινά 
τόν συνάδελφόν του διά νά παίξη μίαν ερωτικήν σκηνήν, ^Αν 
ή ύπόθεσις αύτή ή το πραγματική, τι χρειάζεται τότε τό τάλαν· 
τον «Ις τόν καλλιτέχνην ■;

*Καί άν ήτο πάλιν πραγματική, ό κινηματογράφος θα ή τον 
ή π^έον διαφθαρμένη έργασία, αφού μία ηθοποιός έπρεπε νά 
εύρίσκεται έκάστοτε είς τρυφερός σχέσεις μέ διαφόρους συνα
δέλφους της, έφ3 δσον δέν παίζομεν τάς έρωτικάς σκητάς πάν
τοτε μέ τόν ίδιον συνάδελφοι μας /

*ΕΙς τό στούντιο οί καλλιτέχναι απαρτίζουν μίαν μεγάλην 
οικογένειαν, Βοηθοΰνται αδελφικώς μεταξύ των καί ή μεγάλη 
έξοικείωσίς των αποκλείει τάς περισσοτέρας φοράς οιονδήποτε 
άλλο αίσθημα. Θά έχετε παρατηρήσει, άλλωζ τε δτι δ αριθμός 
τών γάμων μεταξύ συναδέλφων είς τό ίδιον στούντιο είναι 
σχετικώς έλάχιστος.

<ιθί ηθοποιοί υπανδρεύονται βέβαια, πολύ μεταξύ των, είνε 
σπανιώτατον δμως ένας πού παίζει τόν ρόλον τοΰ έραστοΰ νά 
παίρνη γυναίκα του εκείνην ποΰ παίζει τόν ρόλον τής έρωμέ· 
νης. Καί οί δύο έσυνήθισαν τόσον πολύ νά παίζουν μαζύ^ ώστε 
δέν τούς αρέσει νά παίξουν καί είς τήν πραγματικότητα ερωτι

κήν σκηνήν όμοίαν μέ εκείνην ποΰ παίζουν είς στούντιο,
^Συμπεραίνω λοιπόν, κατέληξεν ή Γκλόρια Σβάνσον, χωρίς 

φόβον διαφεύσεως, δτι οί έρασταί καί αί έρωμέναι τοΰ κινη· 
ματογράφου έχουν αρκετήν εργασίαν, ώστε νά μήν ήμποροΰν νά 
σκεφθοΰν τίποτε άλλο έκτος από τήν έργασίαν των.

ΑΙ ΕΥΧΑΙ
is: rwm ssakjs uro: ths coaa ηϊγζρϊ 

ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΗΣ
Μεταξύ τών συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων τά ό

ποια ελαβεν ή γόησσα Πόλα Νέγκρι έκ μέρσυζ τών φίλων 
και θαυμαστών της απ' δλα τά μίρη τού κόσμον έπ 
ευκαιρία τών γάμων της, συγκαταλέγεται καί έν λακωνι- 
κώτατον άλλα λ α» εγκάρδιον τής Γκλόρια Σβάνσον, έηι- 
βεξ'αιοΰν τήν άποκατάστασιν τών σχέσεων τών δύο καλλι- 
τεχνίδων τών όποιων ή διακοπή είχε προκαλέσει ώς γνω
στόν ατελεύτητα σχόλια.

NEOS ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ UNITED ARTISTS

9Ο Joseph Μ. Schenek ό σύζυγος τής Νόριεας Ταλ- 
μάτξ και γαμβρός τής Κωνστάνς Ταλμά*ζ  καί τον Buster 
Κήτον, έξελέγει πρόεδρος τών <’Ηνωμένων Καλλιτεχνών*  
είς άντικατάσιασιν τον κ, Χίραμ 'Άμπραμς ούτινος έσχά- 
τως άνηγγέλθη ό θάνατος. . , ·* ;

‘Ο κ. Schenk καί ό Τσάρλν Τσάπλιν, ό όποιος εν
ρίσκεται πάντοτε έν Νέα Ύόρκη, παρέστησαν αντοπρο- 
σώπως κατά τήν σννεδρίασιν καθ*  ήν έγένετο ή άνω 
έκλογή· ή Μαίρη Πίκφορ, ό Ντούγκλας Φαίρμπαγκξ ή 
Γκλόρια Σβάνσον και J Σ. -·*·.-
προοωπεύσντο.

Χίραμ “Αμπραμς ούτινος έσχά- 

σννεδρίασιν

ό D. W. Γκρίφφιθ, έπίσης άντι·

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διά κάθε κινηματογρα

φικήν μηχανήν, 80 ο)ο Οικονομία εις ρεύμα και . 
είς άνθρακας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ είς κάθε Κινηματογράφον,
ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ, Διαρκής μεγάλη παρα

καταθήκη έξατρέτων ποιοτήτων καθώς καί 
απάντων τών κινηματογραφικών έξαρτημάτων

— · * * · Μ. a %. j. -

ΤΑΙΝΙΑΙ, Αί καλλίτεροι ταινίαι πού προβάλλονται 
σήμερον έν ‘Ελλάδι άνήκονσι είς τόν Οίκον,

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
Χαριλάου Τρικούπη 5. Γραμματοθύρίς 56

„Τ7]λεγρ. Αιεύθννσις Στάμελφιλμ^Σ^-—
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Κινηηατογμαάικός Άάτΐιρ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ “ΑΣΤΕΡΩΝ,, ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

0 ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Καθημερινώς καταφθάνουν εις τά γραφεία μας δηλώ 
«εις συμμετοχής εις τόν Μεγάλον Διαγωνισμόν διά τήν 
έκλογήν μιας νέας καί ενός νέου οί όποιοι θά άνακηρυ- 
χθοΰν άστέρ,ς τής οθόνη;.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ηάντες, νέοικαι δεσποινίδες 
16—25 ετών, έξ ολοκλήρου τής Έλ/άδος καί το” ‘Εξωτε
ρικού έλληνες. Όσοι επιθυμούν *νά  λάβουν μέρος δέον νά 
μάς άποστείλωσι μίαν καλλιτεχνικήν φωτογραφίαν των καί 
τό κατωτέρω δημοσιευόμενον δελτίον συμπεπληρωμένον 
Οί έτιθυμούντες νά δημοσιευθή ή είκών των είς τόν «Α’ι- 
νηματογραφικδν Άοτ&ρα*  δέον νά μάς έμβάσωσι δρχ. ΤΟ 
διά τήν αξίαν τού κλισέ. ’Ανεξαρτήτως τής δημοσιεύσεως 
ή μή τής είκόνος, άπασαι αί φωτογραφίαι μετά τού σχε
τικού δελτίου θά τεθούν υπό τήν κρίσιν τής έπιτροπής ή 
οποία 0ά έκλέξη τέσσαρας έξ έκαστου φύλου. Έχ ιών 
οκτώ αυτών υποψηφίων ή Paris International Films διά 
τού διευθυντού της κ. Ματώ θά έκλέξη μίαν νέαν καί ένα 
νέον οι όποιοι θά παρακληθούν νά λάβουν μέρος είς τό 
«γύρισμα» μιάς ταινίας έν Παρισίοις.

’Επειδή μελετάται νά «γυρισθή» υπό ώρισμέχης εται
ρίας έν ’Αθήναις, έργον κινηματογραφικόν, θά παρακλη- 
θούν όσαι καί όοοι έκ τών υποψηφίων τού Διαγωνισμού 
μας επιθυμούν νά λάβουν μέρος, πράγμα τό όποΐπν θά 
συντέλεση κατά πολύ είς τήν έπιτυχίαν τού σκοπού τών υ
ποψηφίων μας.

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όνοαατε πόνυ μον η ψευδώνυμον
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ΑΙ ΧΕ1ΡΕΣ ΤΟΥ ΟΡΛΑΚ
Παύλος Όρλάκ

ΛΤΑ ΠΟΛΙΤΟΓ
Πειραιώς, ετών 16, νόονς 1·3θ y·, (ίάρος 

κιλά 4 >, ιιε/αγοοινη7 w

Κατόπιν τρομενάς καταστροφής, όπου δύο αμαξοστοι- 
χεΐαι συνηντήθησαν επί τής ιδίας γραμμής, οί φανοί τής 
είς βοήθειαν σπευδούσης άμαξοστοιχείας επιτρέπουν ,νά 
διακρίνη τις ευ απερίγραπτου χάος από συντρήματα, άπό 
τά όποια έξέρχονταιστεναγμοί πληγωμένων καί ρόγχοι ψυ- 
χοραγούντων.

Μεταξύ τών θυμάτων εύρίσκεται καί ό διάσημος μου- 
σ κός Παύλος Όρλάκ, τσύ ότοίου τά δύο χέρια ήσαν εντε
λώς συνιετρημμένα, αυτά τά χέρια τά όποια τήν προτε
ραίαν μέ τήν άριστοτεχνίαν του; είχαν μαγέψει τόν ένθου- 
σιασμένον κόσμον.

Ματαίως ή γυναίκα του ή Ύβόννη καθικετεύει τόν διά 
σημι ν χειρούργον Σερράλ όπως σώση τάς χεϊρας τού συ
ζύγου της. Ό άκροτηριασμός φαίνεται απαραίτητος. Μο
λαταύτα συγκεκινημένος μέ τήν οδύνην τής νέας γυναικός, 
ό χειρούργος αποφασίζει νά ριψοκινδυνεύσω ένα ανήκου
στου πείραμα. Έπειχειρεϊ (νά έπικολλήση. άποκόπτων 
τάς χβίρας τού άριστοτέχνους.νά έπικολλήση τσς χεϊρας τού 
δολοφόνου Βασσαίρ θανατωθέντος τήν ιδίαν ημέραν τού 
οποίου τό σώμα εύρί
σκεται είς τήν κλινικήν. 
Ώς έκ θαύματος ή έγ- 
χείρησις έπιτυγχάνει 
καί μερικάς εβδομάδας 
άργόιερα ό Όρλάκ είς 
τόν όποιον ή άντικατά- 
στασις αύτη δεν τού έ- 
γένετο γνωστή με
τά χαράς αποκτά τήν 
χρήσιν τών χειρών του. 
Έν τούτοις ή χαρά τού 
Αριστοτέχνου έπ σκιά- 
ζεται ημέραν καί νύ
κταν, μία δψις ανθρώ
που κακού καί σκληρού 
δεν παύει νά έμφανίζε- 
ται εμπρός του. Άλλα 
φοβούμενος μή τόν έ- 
κλάβουν ώς τρελλόν, ό 
Όρλάκ δέν τολμά Αα
κάμη λόγον είς ούδένα. Μιά μέρα επί τέλους μανθάνβι 
τήν σκληράν αλήθειαν. Ξυπνήσας βρίσκει έπι*  τής κλίνης 
του μίαν έ ιιστολήν ή οποία τόν πληροφορεί ότι τά χέριχ 
του δέν εΧν3 άλλα παρά τού δολοφόνου Βασσαίρ θανατωθέν
τος διά φόνον. Έκτοτε δέν δύναται νά ήσυχάση. Αυτά τά 
χέρια τού δολοφόνου τά όποϊα φέρει, φωνάζουν αιιια καί 
προτού παρέλθει αρκετός χρόνος άναμφιβόλως θά τόν κά
μουν καί αύτόν δολοφόνον.

Ό Όρλάκ φεύγει άπό τήν κλινικήν καί έπιστυέςει 
σπήτι του άποφεύγων νά άγκαλίάση τήν γυναϊχα του καί 
νά τείνει τά χέρια του είς οίονδήποτε. Κρυφίως προμηθεύ
εται τάς έφημερίδας αι όποϊαι έγραφον περί τού εγκλήμα
τος ιού δολοφόνου Βασαίρ τόν όποιον άνεκάλυψε ευκόλως 
ή Άσιυνομία χάρις είς τά ίχνη τά όποϊα άφησαν τά δά
κτυλά του έπί τών έπίπλων τού θύματός του.

Ό Παύλος Όρλάκ φρικιά άναλογιζόμενος οτι φέ
ρει αυτά τά χέρια τού δολοφόνου τών οποίων τά αποτυ
πώματα εύρίσκονται εις τήν υπηρεσίαν τής ανθρωπομετρί
ας καί αναγράφονται είς τά χρονικά τού έγκλήματος. Ό 
καλλιτέχνης μανθάνει προς τούτοις ότι ό Βασαίρ διέπραξε 
τό έγκλημά του τή βοήθεια ενός Εγχειριδίου τό όποιον 
έφερε χαραγμένο έπί τής λαβής ένα X καί επιστρέφων 
σπήτι του ό Όρλάκ ευρίσκει ένα έγχειρίδιον μπηγμένον

ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΟΡΤΑΚΟΣ
Έκ Θεό)νικης, 20 έτών, υψονς 1.66 ιι·, 6άρονς 60 

κιλά 9 μελαχροινός

Κόνραντ Φάϊντ

είς τήν θύραν τού διαμερίσματος καί έπί τής λαβής τού 
οποίου ό δυστυχής βλέπει κατάπληκτος τό μοιραϊον X τού 
εγχειριδίου τού Βαποίρ.

Έν τούτοις ή βραχεία άνάρρωσις τού Όρλάκ έπέφερε 
τήν οικονομικήν δυσχέρειαν. Πιεζομένη άπό τους όφειλέτας 
ή σύζυγος Ύβόννη άποραγίζει να ζητήση βοήθειαν άπό 
τόν πατέρα τού συζύγου της άλλ’ ό φυλάργυρος τήν άπο- 
πίμπε*  ή δέ θαλαμηπόλος της Ροζίνα τήν συμβουλεύει νά 
στείλή αύτόν τόν σύζυγόν της ιίς τόν πατέρα του. Ό Όρ
λάκ πηγαίνει εύρίσκει τόν πατέρα του δολοφονημέιον καί 
είς τό στήθος του έμπηγμένον έν έγχειρίδιον μέ τό σήμα 
X. Ή Αστυνομία είδοποιηθεϊσα κάμνει έπί τόπου περιέρ
γους ανακαλύψεις. Ό γηραιός ύτηρέτης τού θύματος είχε 
άπομακρυνθή τής οικίας τού κυρίου του διά μιάς επιστολής 
τή; οποίας ό γραφικός χαρακτήρ άναμφηβητήτως ά'αγνω- 
ρίζε αι ότι είνε ό τού Βασσαίρ. '

* Εντρομος ό Όρλά < απομακρύνεται κ ιί άναλογίζεται 
ότι είνε εκείνος πού φέρει τά χέρια τού Βασσαίρ Καί επο
μένως εκείνον θά ενοχοποιήσουν. Αίφνης αίσθάλεται ότι 

παρακολουθεί ιαι γυρί
ζει καί ; αναγνωρίζει 
τόν άγνωστον τού ο
ποίου ή απειλητική φυ
σιογνωμία άπό τόσου 
καιρού τόν βασανίζει, 
ό άνθρωπος τόν προ- 
σκαλεϊ επιβλητικό ιατα 
τά τόν άκολουθήση 
καί τόν οδηγεί είς μί
αν έρηπωμένην οικίαν 
καί απαιτεί παρ’αυ
τού νά τού φέρη χρή
ματα τήν έπομένην νύ- 
κια. Γιαιί χρήμα έ
ρωτά έκπληκτος ό Όρ- 
λά< «γιά τά χέρια μου 
πού φέρεις» είμαι ό 
Βαπσαιρ τού όποιου έ
κοψαν τήν κεφαλήν τήν 
Ιδίαν ημέραν τήν ο

ποίαν αί χείρες σ< υ έθρυμματίσθθ τσν καί ενώ ό χειρουρ
γός Σερράρ έπ$τύγ(ανε νά σάςέπιδιο _»θώση τά χέρια ό βοη
θός του ποοσεπάθησε νά κολλήση τήν κεφαλήν είς τούς ώ
μους μου., ό Όρλάκ ήσθάνθη Ίό πνεύμα του νά ζαλίζεται 
όπου διηγείται είς τήν σύζυγόν του τήν τρομεράν συνάντη- 
σιν καί τόν κίνδυνον τόν όποιον διατρέχει νά κατηγορηΟή 
ώ: δολοφόνος τού πατρός του. Ή Ύβόννη τόν καθησυχά
ζει καί τόν προτρέπει νά μεταβή εις τόν Εισαγγελέα καί 
νά διηγηθή τήν περιπέτειάν του. Ό Είσαγγελεύς τόν προ
τρέπει νά πάγη τήν έπομένην νύκτα είς τήν συνάντησιν καί 
ή ’Αστυνομία θά έλάμβανε τά μέτρα της.

Τό μεσονύκτιον ό Όρλάκ συναντάται μέ τόν ιιυστηριώ- 
δη άγνωσ ον, ή σύλληψ’ς τού οποίοι δίδει φως είς τό αγω
νιώδες αύιό μυσ’ή αον.Ό ψευδοβασσαίρ δέν είνε άλλος πα
ρά κάποιος ΝΟΡΡΑ βοηθός τού χειρούργου Σερράρ. Ό 
ΝΟΡΡΑ πού ύτήρξε φίλος τού Βασσαίρ είχε κατασκευάσει 
γάντια άπό καουτσούκ τά όποια άπέδιδον άκριβώς τά άπο 
τυπώματα τών χειρών τού Βασσάρ. ’Εφοδιασμένος μέ αυ
τά τά γάντια έπραξε τό έγκλημα διά τό όποιον κατηγορήθη 
καί έσκοτοιθη ό ταλαίπωρος πραγματικός Βασσάρ καί μέ 
αυτά τά ίδια γάντια έδολοφόνησε τόν γέροντα Όρλάκ. ‘Η 
ερωμένη καί συνένοχός του Ροζίνα είνε αύτή ή θαλαμηπό
λος τής Ύβόννης ήτις την προέτρεπ τής μετάβασιν τού



Κινηπατογραόίκός Άοτήρ Κ»νη(ΐατογρας>»κός Άότίίρ

MIA ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ “ΚΙΝΗΜ- ΑΣΤΕΡΟΣ,.

01 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΝ MOM Α0ΗΝΩΝ-ΠΕ1ΡΑ1ΩΣ
Πώς λειτουργούν χαΐ εις ποιαν κατάαζααιν εύρίσκονται.—Al 

μηχανικοί των έγκαταστάσεις.— eH μουοικη καί τό κοι
νόν.— Τά ύπερ καί τά κατά ενός έ τάστου.

Ο ΗΛΙΟΣ (Νέας KokkivuV).

Ό συνοικισμός τής Ν. Κοκκινιάς ηύτύχησε >ά έχη 
άπό του; πρώτους κινηματογράφον χά ις εις τόν πρό
σφυγα έπιχτιρημο' ίαν κ. Γ. Μποζατζίδην. Οταν πρω- 
τοάνοιξε ό κινηματογρά j ος αυτός πρό 4 ετών άν δέν ά- 
πατώμαι τό είχα πληροφόρησή από κάποιον πρόσφυγα 
ό όποιος *ΐχεν  έλθη στα γραφεία τής εφημερίδάς είς την 
οποίαν είργαζόμην τότε διά νά μέ παρακαλέοη νά γράφω 
δυό λόγια διά τό προσφυγι^όν ίπιχειεημοτικόν πνεύμα. 
Και εΐχτ γράψει τότε είς τόν «Νέον Ά}ώνα» μερικά πράγ
ματα χωρίς νά έχω, τό ομολογώ, καλά καλά γνώσιν τής 
καταστάσεως και τών συνθηκών υπό τάς όποιας έλει- 
τούργει ό κινηματογράφος αυτός. Ίδου όμως τώρα που 
μας δίδεται ευκαιρία όπό τών στηλών του «Κινηιιατ· 
Άότέρος» νά πτριγράψωμεν τόν ^Ήλιοντ» λεπτομερέ 
στερο*.  CO κ. Μποζατζίδης δύναται νά είνε υπερήφανος 
διά δύο λόγους. Κρώτον διότι εφρόντισε νά ίδρύοη είς 
την Κοκκΐνιάν κινηματογράφον τέλειον από άπόψεως 
κτιρίου, ευρυχωρίας, εγκαταστάσεων, ά*έσεως  και άσφα- 
λε·α κ -ι δεύτερον διότι εξησφάλισβ τήν προβολήν ταινιών 
ίκλικτών. Καί μόνο^ότι αί ταινίαι τού **Ηλίου»  εΐνε 
προελεύσεως τής ^Τριάγκλο εΐνε άρκετόν νά πιστεύουν 
οι άναγνώσται και πρό πάνιων οι ΰαμώνες τού «* Ηλιου» 
τής Ν. Κοκ*ινιάς  ότι όσα γράφομεν ανωτέρω διά τόν κ. 
ΙΆποζατζίδην δεν εΐνε ύπερβολαί. Ή μηχανή τού <* Η
λιου*  διατηρείται εν καλή καταστάσει είς τοόπον ώστε νά 
μή δίδει ουδέποτε αφορμήν διαμαρτυριών είς τούς &εατάς.

*0 « 'Ηλιος*  έπέροσε και’ άρχάς και αυτός δνσκόλους 
ημέρας, χάρις όμως είς τήν υπομονήν τού διευόυντού 
και ιδιοκτήτου κ. ιήποΖατζίδη κατώρ&ωσε νά 
έπιβλη&ή, καί σήμερογ λειτουργεί κανονικά αί δέ ει
σπράξεις του έπιτρέπο' ν είς τόν διευ&υντήν νά πρ^βλέπη 
είς ιό μέλλον με μίαν δικαιολογημενην αισιοδοξίαν.

Τό «9Εκλαίρ εΐνε ό δεύτερος κινηματογράφος πού 
ιδρύόη εις Ν. Κοκκ νι^ν από πρόσφυγα έπιχειρηματίαν. 
’Ακριβώς απέναντι τού «Ηλιου» καί είς τό ανω πάτωμα 
τού κτιρ'ου συγκεντρώνει όλα τά προσόντα έ*ός  καλού 
καί ευπροσώπου κινηματογράφου.

‘Η αΐ^ουσά του ευρύχωρη μέ καθίσματα καινουργή 
άνοιγοκλειόμενα καί*μέ  ύπερώον επίσης άριστα διαρρυ&- 
μισμένον ιίμπορεΐ νά παραβ^η&ή μέ τά καλλίτερα κινη*  
ματο&έατρα τού Πειραιώ;. Ηλούσιαι ηλεκτρικοί έγκατα- 
στάσεις, καθαρά ' κα*  πολυτελής έπίπλοοσις, ά/ιόλυτος 
τάξις εισόδου κα< εξόδου «vrd είν^ τά κυριώτερα γνωρί
σματα τού «' Εκλαίρ». *Ιδ  αιτέρως ή κα&αριότης τού κι
νηματογράφου αυτού εΐνε δίκαιον νά έπαινε&ή. CO ιδιο
κτήτης τού «Έκλαίρ» γνωρίζων κάλλιστα προφανώς τήν 
σημασίαν τού ιίιλου πού εόωκε είς τόν κινηματογράφον 
του (ώς γνωστόν α'Εκλαίρ» σημαίνει, λάμψις, αστραπή) 
προσεπά&ησε νά καταστήση καί τό εσωτερικόν τού &εά·

συζύγου τη; είς τόν γέροντι Όρλάκ διά νά τόν ένοχοποι- 
ήση· e , . .

"Ωστε ό Βασσάρ άπέθανε αθώος. Ο Παύλος Όρ
λάκ άηηλλάχάη πλέον από κάθε εφιάλτην καί δύναται νά 
βρή τή χαρά τής ζωής. Τά χέρια ποΰ φέρει ήσαν τιμίου 
ανθρώπου.

τρου εφάμιλλον πρ^ς τόν τίτλον του. Πολύ δικαίως δέ 
είς τό α’Εκλαίρ*  συχνάζει ό εκλεκτότερος κόσμος τού 
συνοικισμού και τών παρ', αυτόν συνοικιών τού Πει
ραιώς,

Τό Λ'Εκλαίρ*  προβάλλει ταινίας προερχομένας από 
τήν αΦάναμετ» καί όλα τά άλλα γραφεία πλήν τής «Τρι- 
άγκλ». 3Ενοεΐται ότι καί αί ταινίαι τού κινηματογράφου, 
αυτού εΐνε εξ ίσου εκλεκτοί χάρις ύέ είς τήν μηχανήν 
του τύπου « 'Ερνε^αν» προβάλλονται μέ απόλυτον στα
θερότητα έξασφαλίζουσαν τάς ώραιοτέρσς τών έντυπώ- 
σεως είς τούς θεατός.

Τό «9Εκλαίρ*  αλλάζει πρόγραμμα τοίς τής εβδομά
δας αί δέ έργασίαι του εΐνε ικανοποιητικοί. *0  ιδιοκτή
της ναι διευθυντής τού κινηματογράφου αυτού δικαιούται 
νά φρονή ότι προσφέρη σοβαράς υπηρεσίας ιίς τόν συνοι
κισμόν Η. Κοκκινιάς καί ότι έργ' ζόμενος κατά τόν εύ· 
συνειδητόν αυτόν τρόπον συντελεί τά μέγιστα είς τήν ά- 
νάπτυξιν τών καλλιτεχνικών αίσθημάτω t τών προσφύγων
'‘ΑΛΑ ΜΓΊΡΑ-,

Κάποιος Επιχειρηματίας, Πειραιώτης άτυχώς, ά- 
νακαλύψας εκεί πλησίον ιού α *Ε*λαίρ*  μίαν μάνδραν 
ήλθε καί τήν μετέ8αλεν ι ίς κινηματογράφον δώσας μάλι
στα t ίς αυτόν τό όνομα « Άλλάαπ^α*  eH είσοδος κα1- ή 
έξοδος τού κινηματογράφου αυτού είνε αόρατοι. Αί κα- 
τοίκίαι τώ^ 3Εσκημώων αί όποΐαι ώς γνωστόν έχουν τάς 
μικροοκοπικωτέρας θύρας ώρισμένως έμπρός είς τόν 
κινηματογράφον αυτό*  πρέπει νά θεωρούνται μέγαρα. 
’.Αλλά μήπως μ νον αυτό εΐνε πού υποβιβάζει τόν κινη
ματογράφον αυτόν είς βαθμόν σταύλου; *Η  ρυπαρότης 
καί ή δυσωδία του υπερβαίνει κ’ί αυτήν ακόμη ιών Βου
στασίων αί δέ άράχναι π ^ύ κρέμονται σάν πολυέλεοι 
από τά ράκη καί τούς τενεκέδες τής οροφής δίδουν τήν 
έντύπωσιν αληθούς κατοκόμβης έγκαταληφθε'σης πρό 
SOO ετών. Μέ λίγα, λόγια ό κινηματογράφος αυτύς δέν 
έκπληρεΐ καμμίαν ούτε τάς στοιχειοδεστέρας διατάξεις 
τού διατάγματος περί κινηματογράφων καί άπορουμεν 
πώς ή αστυνομία επιτρέπει ακόμη τήν λειτουργίαν του. 
Περιττόν νά προσθέσωμεν ότι ή «’Αλλάμπραη προβάλλει 
μόνον έπεισοδιακάς ταινίας καί τούτο όιότι είνε πολύ ευ- 
θυνα'ι καί αί πλέον κατάλληλοι δι*  εύ<ολον πλουτισμόν 
τού έπιχειρηματίου. Μ,άς κατηγόρησαν εκ παρόμοιας ά- 
φορμής ότι υβρίζομε τού; τοιού ους επιχειρηματίας κα- 
τακρίνοντες τά κινηματοθέατρά των. Προσκαλονμεν ό
μως τούς κυρίους αυτούς νιέπισκευθούν τήν «Άλάμπρα» 
τής Κοκκινιάς καί νά εΐπουν κατόπιν άν έχωμε δίκαιον 
νά στιγματίζουμε τέτοιους επιχειρηματία; καί άν όχι πού 
νά εύρωμεν καλά σημεία είς ιό θέατρον αυτό διά νά τό 
έκθειάοωμεν. Εν πάσει περ^πτώσει άποφεύγοαε νά γρά· 
ψωμε τ.ποτε άλλο διά τόν ιδιοκτήτην τού κινηματογρά
φου αυτού διότι ή αηδία μας εχει έξαντληθή.

Εις τό ποοόε^ζέςΧ Οί κινηματογράφοι τής Κωνσταν
τινουπόλεως «Όπερά», «ΛΙτλέκ» κ^ί Αλάμπρα».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗ^ις

Άφίχθη είς τήν πόλιν μαςό κ. Σπυρ. Βραχνός διευ
θυντής τού έν Καλάμαι; Κινηματογράφου «'Αθηναϊκός* . 
Ό κ. Βραχνός κατά τήν ενταύθα παραμονήν του έπρο- 
μηθεύθη πλέον τών εκατόν ταινιών εκ τών Εκλεκτότερων 
τής τελευιαί >ς παραγωγής από όλα τά έν Αθήναις λει- 
τονργούντα γραφεία ταινιών.

ΜΜ ΎΙΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΚΗ , .

“Η ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΜΕ ΜΕΛΛΕΙ,, 
ΕΙ2 ΤΟ ΠΔΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΝ 

Η ΜΥΝΗΣΙΣ ΤΟΥ HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΚΑ.ΤΆ. ΤΛΓΧΓ κ. κ.

ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΗ, ΜΠΕΝΊΑ ΚΑ! ΜΕΡΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ κ. 2ΖΚΕΝΔΕΡΙΔΜ
ΛΙΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ

Τήν προπαρελθούααν Τετάρτην 18 Μαίου ό « Κινημα
τογραφικός Άστήρ*  ύηεστήριξβν ένώπιον τού Ιίλημμε- 
λειοδιχείου τήν μήνυσίν του κατά τών κ. κ. Σκενδερίδη 
διευθυντοΰ του έκι τινα: ήμέρας εις κινηματογράφον μετα- 
βληθέντος θεάτρου «Κεντρικόν», Μπέντα άν ιπροστόπου 
τής εταιρίας κινηματογραφικών ταινιών »Φάνα »ετ> κηί 
Μερτικά ύταλλήλου τοΰ προσωπ κοΰ του θεάτρου <Κεντρι- 
κέν» έπί εξυβρίσει. ‘Ωςήϊο φυσικόν άλλως τε ή *Ελληνική  
Δικαιοσύνη απένειμε μέ την όιακρίνουσαν αύτήν άμερολη- 
ψίαν καί ευθυκρισίαν τό δίκαιον έξ ολοκλήρου είς τόν 
διευθυντήν μας κ. *Ηρ  Β. Οικονόμου έναντίον τοΰ οποίου 
έσιρέφετο ή αξιόποινος πράξις δι t ιήν ότοίαν κ ιτεδικά- 
σθη ό δράστης κ. Σκενδερίδης. *Αλ/ι ’ άς έκθέσωμεν τά 
πράγματα λεπτομερέστερον διά νά μάθουν καί οι άνα· 
γνώσται μας τά γεγονότα.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΤΠ0ΘΕΣΕ2Σ

Τόν παρελθόντα Δεκέμβριον ό κ. Σκενδερίδης ένοικίασε 
διά 15 ήμέρας τό θέατρον «Κεντρικόν» μέ τήν πρόθεσιν 
νά προβάλη εις αύιό μίαν ταινίαν τής «Φάναμετ» τήν «Κυ
ρίαν δέν μέ μέλλει» είς τήν οποίαν παίζει ή γνωστή καί 
δημοφιλής ά?Λως τε είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν Γκλόρια 
Σβάνσον. ‘Η προβολή τής ταινίας αυτής έθεωοήθη σπου· 
δαΐον γεγονός από τούς έπιχηρηματίας οί όποιο’, έχάλα- 
σαν τόν κόσμον τότε νά διαφημίσουν τό έργον είς τρόπον 
ώστε νά εφελκύουν τήν περιέργειαν ιοΰ κοινού. Ό Κινημα
τογραφικός Άστήρ*  τηριον πάντοτε στάσιν άψογον π ρός δ· 
λας τάς ταινίας κ ιί άκολουθών άμερόληπτον πρόγραμμα 
έναντι αυτών άπέηευγε νά γράψη οίανδήποτε κριτικήν έκ 
τών προτέρων δυναμενη νά θεωρηθή σκόπιμος καί έν πολ· 
λοϊς κακόβουλος. Αφήκε νά προβ/ιηθή ή ταινία καί νά έκ- 
φράση τήν γνώμην μέ τό θάρρος καί τήν πσρησίαν ποΰ 
τό διακρίνουν αδιαφορών διά τήν έντύπωσιν ποΰ θά έπρο- 
ξειούσεν είς τούς ενδιαφερομένους. Ώς θά ενθυμούνται 
οί άναγ\ώσται ή πρώτη τής «Κυρίας δέν μέ μέλλει έγέ- 
νετο μετά πάση; επισημότητα;, παρέστησαν δέ είς αύτήν 
καί ό πρβσβευτής τής Γαλλίας, πολλοί άλλοι έ άσημοι καί 
πλήθος κόσμου μεταβάντος είς τό θέατρον κατόπιν τής τε
ράστιας διαφημίσεως τού έργου. Άτυχώς διά τόν επιχειρη
ματίαν τό έρ/ον δέν ήρεσεν είς τό κοινόν μερικαί δέ τε
χνικά! άνωμολίαι έπιτυμβασαι έκ τή, κακής λειτουργίας 
τής μηχανής συνετέ/.εσαν έτι περισσότερον είς τήν αποτυ
χίαν τού εργ· υ. Καί ώ; ήτο φυσικόν τάς έποπένας ήμέρας 
τό κοινόν ήρ-ιιώνετο βαθμηδόν μέχρι τοιούτου σημεί)υ 
ώσιε νά ζημιώση ή έπιχίρησις αρκετά.

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» κατά τήν συνήθειάν του 
έγραψε τότε μίαν κριτικήν καί κατέκρινε τό έργον τονί- 
σας ότι ανεξαρτήτως τής έπιτυχίας τήν οποίαν έσημ’ ίωσεν 
έν Ευρώπη ή ταινία αύυή, είς τάς Αθήνας δέν κατώρθωσε 
νά έπιβληθή. Κατέκρινε δέ συγχρόνως είς τήν κριτικήν 
εκείνην καί τούς αυτοσχεδίους έπιχειρηματίας οί όποιοι 
μή έχοντες γνώσιν τών κινηματογραφικών πραγμάτων έπε- 
χείρησαν νά μετέλθουν τό έπάγγελμα τού έπιχειρηματίου 
κινηματογράφων διά ήμέρας ώς εάν έπρόκειτο περί ερ

γασίας μή άπαιτούσης ούδέν προσόν καί ούδεμίαν γνώσιν. 
Αύτά έννοεΐιαι τά έγραψεν ό «Κινηματογραφικές Άστήρ» 
διά τόν κ. Σκενδερίδην δ ττις διά πρώτην φοράν να'εγίνετο 
είς κινηματογραφικός έπιχειτήσεις. Ό κ. Σκενδερίδη; ευ
θύς ώ; έλαβεν γνώσιν τής κριτικής έκείνης τού «Κινημα
τογραφικού Άστέρος» ένόμισεν ότι αντί άλλης τίνος δια
μαρτυρίας ή ένεργείας ήδύνατο νά αύτοδικήση καί νά επι
τυχή τήν ίκανοποίησίν του δι*  Ιδίων μέσων. Παραλαβών 
δθεν δύο φύλλα το3 «Κινηιιατογραφικού Άστέρος» περιέ- 
χοντα τήν κριτικήν τά έτοιχοκόλλησε έκατέρωθεν τής έξω- 
θύρας τού θεάτρου μέ άλλα: κριτικάς ευρωπαϊκών φύλλων 
καί έθεσε τήν εξής έπιγραφήν. «’Ιδού τί γράφει ό Εύρω- 
παϊκός τύπος διά τήν «Κυρίαν δέν μέ μέλλει» καί τί γρά
φει ένας γελοίος έκβιαστής δ διευθυντής τοΰ «Κινηματο
γραφικού Άστέρος». Αί τοιχοκολλήσεις αύιαί παρέμειναν 
είς τήν έίώθυραν τοΰ θεάτρου έπί δύο συνεχείς ήμέρας 
περιελθοΰσαι δέ είς γνώσιν τού διευθυντοΰ μας κ. Η. Οι
κονόμου προεκάλεσαν τήν μήνυσιν αυτού κατά τών κ.κ. 
Σκενδερίδη, Μ τέντα καί Μερτικά έ τί έξυβρίσει, τά, λε
πτομέρειας της οποίας παραθέτομεν κατωτέρω άπό τά 
πραττικά τής διεξαχθείση; δίκης._ _ ,

Η ΔΙΚΗ

Τό Πλημμελειοδικεΐον τήν προπαρελθούσαν Τετάρτην 
ήτο πλήαες άπό κόσμου διανοουμένων, λογίων, δημοσιο
γράφων καί φίλαιν τού κινηματογράφου. Τήν 10 1)2 πε
ρίπου δ πρόεδρος τού δικαστηρίου δίδει τό σημεϊον τής 
έναρξεως τής δίκης. Ό κ. Οίκονόμορ προσέρχεται είς τό 
δικαστήριον μέ συνήγορόν του τόν διαπρεπή δικηγόρον καί 
άριστον ποινικολόγον κ. Άμβράζην. ‘Ως συνήγοροι τών 
κατηγορουμένων πιρίστανται τού μέν κ. Μτένεα δ κ. Λα
δάς τών δέ κ. Σκενδερίδη καί Μερτικά ό κ. Μιχαλόπου <ος.

‘Υπό τοΰ κ. Προέδρου καλείται κατ’ άρχός ό μηνυτής 
διευθυντής τού αΚινη ·ατογραφικού Άστέρος» κ. Οικο
νόμου δστις κατέθεσαν ότι δ ίδιος έγραψε τήν κριτικήν 
είς τό περιοδικόν του διότι εΐχεν ύποχρέωσιν π4ός τούτο 
απέναντι τών αναγνωστών του. Παρατηρεί έν τούτοι; δτι 
ιοΰτο δέν έπρεπε νά έξωθήση τόν κ. Σκενδερίδην είς τήν 
πράξιν εκείνην καί νά τόν έξυβρίοη καθ’ δν τρόπον τόν εξύ
βρισε. Άλλοίμονον, εΐπε, άν κάθε μία δυσμενής κριτική 
έπληρώνετο δι*  αύτή; τής τόσον πρωτοτύπου μεθόδου τήν 
δ ιοίαν μετεχειρίοθη δ κ. Σκενδερ δης. Μήπω; δι’ άλλα 
έργα, προσέθεσεν, δέν έγράφησαν τέτοιες κριτικές ; Έπρε
πε τότε <ί έ'διαφερόμενοι ν’ ακολουθήσουν τό σύστημα 
τού κ. Σκενδερίδη ;

Έν τέλ'ΐ καταθέτει δτι καί δ Ιδιος μετέβη ε!> τό θέα
τρον «Κεντρικόν» καί είδεν ιδίοις δμμασι τάς συκοφαν
τικός τοιχοκολλήσεις.

Πρ· Ναί, άλλα είς τάς κριτικάς, μού φαίνεται δτι δέν 
υπάρχει λό^ος οί διάφοροι έπιχειρηματίαι ν*  άποκαλοΰνται 
«Ψιλικατζήδες» ώς σείς άπεκαλέσατε τούς τότε έπιχειρη- 
ματίας τή; ταινίας τής «Κυρίας δέν μέ Μέλλει».

Μννητής· Ττως κύριε Πρόεδρε, νά ήτο δριμεία ή 
φράσις πού έγράφη, άλλ’ έπρεπε νά γραφή προκειμένου

(
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περί μιας προσωρινής έπιχειρήσεως, ή οποία προέβαλλε 
την ταινίαν την μίαν ημέραν καί την διέκοπτε την έπο- 
μενην.

*Αμ6ράζης· (Συνήγορος πολιτικής αγωγής). «Ψιλικα
τζήδες» έγραψεν ό μηνυτής διά νά χαρακτηρίση ανθρώ
πους πού δεν έγνώριζαν καλά από κινηματογραη ικός επι
χειρήσεις. Πώς λέμε π. χ. τόν άδέξιον γιατρό «άλμπανη;» 
έτσι καί επί τής προκειμένης ύποθέω;.

Ιίροεδρ. (προς τόν μηνυτήν). *Η  Γκλόρια Σβάνσον 
πού πρωταγωνιστούσε εις την ταινίαν δέν εΐνε μεγάλη ή- 
θοποιός τού κινηματογράφου ; Φρονείτε λοιπόν ότι μπο
ρούσε ν*  άποτύχη εις τό έργον αύτό ;

Μννητής, Δέν έχει αύτό σημασίαν. Εΐνε μεγάλη ηθο
ποιός, αλλά εις τό έργον αύτο δέν τής «έσιεκε» ό ρόλος.

Εις τό σημεϊον τούτο ό κ. Λαδάς συνήγορος τού κατη
γορουμένου κ. Μπέντα έΛεμβαίεων λέγει ότι ό «Κινημα
τογραφικός Άστή./*  έγραφε ν έκ προθέσεως την κριτικήν 
έκείνην διόιι δλοι οί κινηματογράφοι των cΑθηνών μετά 
των δ τοίων συνεργάζεται ό κ. Οικονόμου έχουν κηρύξει 
μποϋκοτάζ κατά τής έταιρ ας «Φάναμετ» εις τήν οποίαν 
άνήκεν ή τ ανία.

Οτκονόμον·—Μέ συγχωρεΐτε κ. συνήγοςε, έγώ δέν 
συνεργάζομαι μέ κανένα, τό δέ περιοδικόν μου δέν εΐνε 
όργανον ούδενός.

Λαδάς·—Άν ή «Φάναμετ» σάς έπλήρωνεν έναν ποσόν 
διά νά γ.άψετε μερικά κολακευτικά διά τήν ταινίαν, δέν θά 
τό έκάματε ;

Οικονόμου·—Δέν πωλούμεν τήν συνείδησίν μας κ. 
συνήγορε.

Λαδάς· —Δέν θέλω νά πω αύτό. ’^ννοώ υπό τύπον δι· 
αφημίσεως.

Όπωιδήποτε, συνεχίζει ό κ. Λαδάς, ό κ. Μπέντα δέν 
δυνατοί νά έχη ευθύνην διά τάς τοιχοκολλήσεις διότι ό κ. 
Μπέντχ δέν ήτο ό επιχειρηματίας καί συνεχώς δέν ήτο άνα- 
μεμιγ,ιένος είς τήν ύτόθεσιν αυτήν.

Ό κ. Οικονόμου όχολογεϊ ότι κάμνει πόλεμον κατά τής 
«Φάναμετ» φρονών ότι προ παντός πρέπει νά ύποστηρι- 
χθοΰν οί ελληνικοί κινηματογράφοι, καί όχι αΐ ξέναι έ- 
ταιρίαι.

Ό κ. Λαδάς επίσης υποστηρίζει ότι τόν ίδιον πόλεαον 
έκαμε κατά τής «Φάναμετ» ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» 
καί κατά τόν διαγωνισμόν πού έξελέγηή δίς Ντί\α Σαρρή.

Η ΕΞΕΤΑΣ1Σ ΤΩΝ ΜΑΡΤΤΡΩΝ

Κατόπιν αρχίζει ή έξέτασις τών μαρτύρων τής κατηγο- 
ρίας

Ό μάρ^υς κ. ’Ιωσήφ Χέπ, ό γνωστός οπερατέρ, κατα
θέτει ότι είδε ίδίσις όμμασι τόν πίνακα εις τόν όποιον είχε 
τοιχοκολληθή ή υβριστική φράσις κατά τού κ. Οικονόμου, 
καί ψέγει τόν κ. Σκενδερίδην, ό όποιος έπρεπε, εάν θεω
ρούσε τόν έαυτόν του θιγόμενον έκ τής κριτικής, νά ζητή- 
ση ίκανοποίησ.ν διά τής νομίμου οδού.

•—“Ολοι οί κινηματογράφοι ποίζουν μεγάλα καί έ- 
κλεκτά έργα ; <

Μάρτ.—*Οχι,  πάντοτε.
Πρ·—Τήν κριτικήν αυτήν πώς τήν θεωρείτε ; ’Εάν 

εΐσθε σεις ό επιχειρηματίας δεν θά θυμτόνατε ; Δέν θά σάς 
έζημίωνε ;

Μάρτ·—Άν ήτο καλόν τό έργον, ασφαλώς δέν θά 
έ/ράφετο. Έπειτα ή κριτική εΐ\ε δικαίωμα τού δημοριο- 
γράφου, ασκούμενη, ασκείται πάντοτε έντός ώρισμένων 
ορίων.

*Ο μάρτυς κ. Κασκάκης καταθέτει έπίσης έπιβαρυντικά 
κατά τού κ. Σκενδερίδη.

Ι1ο·—Έχει ανάγκην ό κόσμος νά διαβάση τήν κριτι
κήν διά νά μάθη άν εΐνε καλόν ή όχι ένα έργον ;

ΛΙάρτ•—Τής περισσότερες φορές ή’Χριτ κή έχει έπίδρα- 
σιν έπί το« κόσμου. Αλλά τί τά θέλετε ; “Ενα έργον 
όταν εΐνε καλό ή κακό διαδίδεται έντός ωρών από στόμα
τος είς στόμα. Αυτή εΐνε ή καλυτέςα κριτική.

Άαόράζης. Έτσι εΐνε κύριε Πρόεδρε. Πώς έγεινε 

γνωστόν ότι c «Λεμβούχος τού Βόλγα» καί ό «Μιχαήλ 
Στρογκίοφ» ήσαν μεγάλα καί άριστουργηματικά έργα; 
Αυτά ήσαν πράγματι.Καί μάλιστα έγράφησαν ευμενέστατοι 
κριτικοί γι’ αυτά καί υπό τού ημερησίου τύπου. *Αν  δέν 
ήξιζαν θά έγαάφοντο αντίθετοι,όπως συνέβη μέ τήν «Κυρίαν 
δέν μέ μέλει». Έπειτα ό σκοπός τού κ. Οικονόμου ήτο 
άγιος καί Ιερός. ’Ήθελε νά άποδίξη είς τόν κόσμον νά μή 
πάη νά πετάξη τά λεπιά του.

Κατόπιν καλείται ό μάρτυς κ. Τάκης Παπαπαχριστο- 
φίλου λογιστής τής «Άμέρικαν Φίλμ».

Ό κ. Παπαχριστοφίλου καταθέτει ότι ό κ. Σ/ενδερίδης 
κακώς έπραξε νά έξυβρίση τόν κ. Οικονόμου, ό όποιος 
έξετέλεσε τό καθήκον του. Εΐνε γνωστόν, λέγει, όιι ή προ
βολή τής έν λόγω ταινίας άπέτυχεν οίκτρώς, ώ; δύνανται 
νά όμο?,ογή«ουν καί οί κατηγορούμενοι. Έν όλίγοις έγεινβ 
πολύς θόρυβος διά τό τίποτε. Ή δέ έπιχείρησις, πού δέν 
ήτο «ψιλακατζήδικη» ώς τήν έχαρακτήρισεν ό κ. Οικονό
μου πάντως ήτο γελοία

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Προσκαλείται κατόπιν τή αιτήσει τής πολιτικής αγωγής 
ώς μάρτυς ό κ. Δήμος Βρατσάνος διευθυντής τού «Κϊνι;- 
ματοχροΐφίκού Κόσμον» δστις είς σχετικήν έ^ωτησιν τού 
κ. Προέδρου λέγει ότι : Πολύ καλά έκαμε ό κ. Οίκονόιιου 
πού έγραψεν τήν κριτικήν. Έτσι, κατ' αυτόν τόν τρόπον 
έπρεπε νά γραφή. Ό κ. Σκενδερίδης δέν εϊχε κανένα δι
καίωμα νά τόν έξυβρίση έτσι. Έπρππε νά τόν μηνύση εάν 
ένόμιζε out τού έβλαψε τήν έπιχείρησιν καί.τίποτε περισ
σότερον. Μήπως έγώ ό ίδιος δέν έγραψα δυσμενεστάτην 
κριτικήν διά τό έργον «Ποτέμκιν» ;

Πρ· Ναι άλλα όχι μ’ αυτήν τήν γλώσσα.
Μάρτ·—Δέν έχει σημασίαν. Εΐνε ζήιημα έχφράσεως 

καί δι ιτυπώπεως. Ή κριτική, κύριοι εΐνε δικαίωμα τών 
ειδικών. Κανείς δέν μπορεί νά τούς έμπ<>δίση νά γράφουν, 
νά εκθέτουν τήν γνώμην των. Αύιό εΐνε όλο.

Είς μίχν στιγμήν ό κ. Πρόεδρος έρωτά τόν μάρτυρσ.
—Δέν σάς φαίνεται οπωσδήποτε ότι ή κριτική δέν ήτο 

γραμμένη είς ύφος εύπρεπές καί κατά συνέπειαν ήτο κολά· 
σιμός ;

Ό μάρτυς όμως δ ά μιάς ώραιοτάτης ευστροφίας απο
φεύγει ν’ ά ιαντήση κατ’ εύθεϊαν είς τό ερώτημα καί λέγει:

—Δέν εϊμ,αι Πάροδρος κ. Πρόεδρε. Εϊμαι μάρτυς. Τό 
άν ήτο ή όχι κολάσιμος ή κριτική, αύεό θά τό κρίνετε 
σεις. ’Εκείνο τό όποιον έχω έγώ νά εΐπω εΐνε ότι ή κριτι
κή δέν δύναται νά έ^νοηθή άνευ τής άπολύτου έλευθερίας 
τής σκέψεως.

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ

Άκολούδως ό πρόεδρος καλεΐ ει; απολογίαν τούς κα
τηγορουμένους.

Πρώτος απολογείται ό κατηγορούμενος κ. Σκενδερίδης 
όστις έν άοχή ώμΆόγησεν δ τι αύτός εΐνε ό γράψας τάς υ
βριστικός έπιγραφάς. Δικαιολογών δέ τήν πράξιν του ταύ- 
την εΐ ιεν ότι ό Άστ^ρ» λόγω τής τε
ράστιος κυκλοφορίας τήν ό ιοίαν έχει μεταιύ τών ι^ίλων 
τού κινηματογράφου καί τού ’Αθηναϊκού κοινού ήδύνατο 
νά ζημιώση τουλάχιστον κατά 2000 εισιτήρια ήμερησίως 
τήν έπιχείρησιν. Εύρεθείς διά τούτο είς ψυχολογικήν κα· 
ταστασιν ασυνήθη, προέβη είς τό πραξικόπημα, νομίξων 
ό ι διά οΰ τρόπου τούτου ύπερήσπιζε τήν έπιχείρησιν του.

Ό κ. Μπέντα υποστηρίζει ότι ένοικίασε απλώς τήν ται
νίαν είς τόν κ. Σκενδερίδην χωρίς νά οναμιχθή ποσώς εις 
τήν ύπόθειιν. Έ νόσον δέ ή έκβασις τής έπιχ ιρήσεως τού 
ήτο αδιάφορος, δέν ή ο δυνατόν καί να ένέχεται είς τήν 
αποδιδομένην είς αυτόν κατηγορίαν.

Όσον άφορφ τόν κ. Μεριίκαν, ούτος έδήλωσεν ότι ήτο 
διευθυντής τού προσωπικού τού κινηματογράφου καί έτό- 
νισεν ότι ούτε γνώσιν είχε τής κριτικής, ούτε άνεμίχθη κα·

είς τήν τοιχοκόλλησιν τών υβριστικών έπιγραφών.
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Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΖΗ

Ακολούθως ό συνήγορος τής πολιτικής αγωγής κ. Άμ- 
βράζης λαμβάνων τόν λόγον εΐπε περίπου τά έξής :

Παριστάμεθα ώς πολιτικώς ενάγοντες διά τήν ψυχικήν 
οδύνην καί δπω: συνάμα εΐπομεν, ότι δέν ζώμεν είς επο
χήν, καθ’ ήν άχλόζ κ ί σκότος περιεχεϊτο έφ*  όλης τής λε- 
γομένης σήμερον πεπολιτισμένης ανθρωπότητας καί είς ήν 
έπο ήν διά τής πράξειύς των οί κατηγορούμενοι ή θέλησαν 
νά μάς οπισθοδρομήσουν.

νΟχι, κ. Δικασταί, δέν ζώμεν είς εποχήν, καθ’ ήν ετί
θετο φραγμός εις τε τήν δίανόησιν καί τήν κρίσιν, αλλά 
τουναντίον ζώμεν είς έποχήν φώτων καί έλευθερίας 
τού νού V · , · j

Έκρίναμεν έν έργον καί ή κρ’σις ημών αύτη ήτο σύμ
φωνος καί προς τό δίκαιον καί προς τήν αποστολήν τού 
ύφ*  ημών έκδιδομένου περιοδικού. Καί έν Ευρώπη καί είς 
όλας τάς πεπολιτισμένας χώρας τά αυτά συμβαίνουν. ’Εν
θυμούμαι ότι έν Πορι ίοις άπεδοκιμάσθη ή παράστασις 
τού «Ριγολέττου» τόν όποϊ >ν ό έξοχο; μουσικοσυνθέτης του 
είχε δώσει όπως παιχθή υπό τόν τίτλον «Ό βασιλεύς δια
σκεδάζει» καί πλεϊσται ό ^αι κρίσεις καί σχόλια έγράφησαν 
τότε.

Κατόπιν ό κ. Άμβράζης είσέρχεισι είς τό νομ κόν μέ
ρος καί έξετάζει τήν γενομένην υπό τών κατηγορουμένων 
προσβολήν, ώ; προς τόν τόπον, τόν χρόνον, τά μέσα καί 
έάν αύτη έσχεν έπιβλαβή έπιρροήν είς τήν ύπόληψιν καί 
τά έργα τού έπαγγέλματος τού κ. Οικονόμου-

Έάν άπεκάλεσαν χυδαΐον έκβιασμόν, λέγει ό κ. Άμ· 
βράάης, τήν κρίσιν ημών, πώς πρέπει ν*  άποκαλέσωμεν 
ημείς τήν πράξιν των τούτην;

’Αλλά καί μεθ’ όλα ταύτα, δέν θά εϊχωμεν κανένα λό
γον νά μή ζητήσιυμεν έπιείκειαν διά τούς κοτηγι ρουμένους 
έάν ή πράξις των έγένετο κατόπιν παραφοράς καί ταραχής, 
αλλά λόγω τής διαρκείας τής πράξεως, διότι τό τοιχο
κόλλημα εύρίσκετο έπί ημέρας υπό τήν κοινήν περιέργειαν, 
αποκλείεται ή σύγχιτις καί υπάρχει ή ψύχραιμος σκέψις καί 
λογική.

Καταλήγων ό κ. Άμβράζης, λέγει ότι ή άπόφασις ή 
χαταδικαστική δέν θά εΐνε μό'αν ίκανοποίησις τού μηνυ- 
τού άλλά καί κόλαφος κατά τών κατηγορουμένων οϊτινες, 
πλουτίζοντες, ώς πλουτίζουσιν, χλευάζουσι τούς πάντας 
καί τά πάντα καί νομίζουσιν εαυτούς τοσούτον ασφαλείς, 
ώστε ούδ*  αυτών τών νόμων τήν ίσχύν νά ύπολογίζωσιν.

Ό συνήγορος τού κ. Σκενδερίδη ύτοστηρίζων τόν πελ,ά- 
την του λέγει ότι ούτος κατόπιν τής δυσμενούς κριτικήςεύ- 
ρέθη είς τοιαύτην ψυχολογικήν κατάστασιν ώστε ήναγκάσθη 
σχεδόν χωρίς νά θέλη νά χάμη δ,τι έκαμε, ουδόλως προτι- 
θέμενος πάντοτε νά άποδώαη τήν ύβριν είς τόν κ. Οικονό
μου, άλλ’ είς τόν ύπογράφοντα τήν κριτικήν Λίτκε. Έν τε
λεί ζητεί τήν έπιείκειαν τού δικαστηρίου.

Οί κ. κ. Λαδάς καί Μιχαλόπουλος ζητούν έπίσης τήν 
άθώωσιν τών κατηγορουμένων κ. κ. Μπέντα καί Μερτικά, 
ουδόλως άναμιχθέντων εις τήν ύπόθεοιν ώς άπεδείχθη έκ 
χής διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Περαιωθείσης τής δ'κης τό Δικαστήριον άποσύρεται 
όπως συσκεφθή καί έκδώση τήν άπόφασιν. Μετά, παρέλευ- 
<Ην 20 λεπτών τό δικαστήριον επανέρχεται είς τήν αίθου
σαν ό δέ πρόεδρος άναγινώσκει τήν άπόφασιν διά τής ο
ποίας οί μέν κ. κ. Μπέρτα καί Μερτίκσς κηρύσσονται α
θώοι ό δέ κ. Σκενδερίδης ένοχος μέ μετρίαν σύγχυσιν. 
’Ακολούθως ό είσαγγελεύς προτείνει τό όριον τής ποινής 
Χαί τό Δικαστήριον καταδικάζει τόν κ. Σκενδερίδην είς 
Χβσσάρων ήμερων φυλάκισιν, 2ΐ0 δραχμών χρηματικήν ποι

νήν, 300 δραχμών αποζημίωσην διά ψυχικήν 
μηνυιού χαί τά έξοδα καί τέλη τής δίκης.

οδύνην τού

ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ

Άνεξαρτήτως τού δικαίου τό όποιον άπενεμηθη είς τόν 
«Κ<κ?/,ί<ατοχραψ<κόν Αστέρα» πράγμα το οποίον ύπηρξε 
δι*  αύτόν καί τόν διευθυντήν του κ. Οικονόμου jiia πλή
ρης ίκανοποίησις, δφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι, τό Δι- 
καστήριον έστάθη καθ’ ό*ην  τήν διάρκειαν τής όικης εις 
τό ύψος τής αποστολής του πράγμα διά τό οποί »ν ω; Ελ
ληνες δέν δυνάμεθα παρά νά ύπερηφανευόμεθα., Ή όξύ- 
της τής άντιλήψεως και ή εύθυκρισία τού κ. προέδρου των 
Πλημελδίοδικών επέτρεψαν τόσον είς τούς δ αδίκους όσον 
καί τούς άχροατάς ν’ ά'υψώσωσιν είς τήν συνείδησήν των 
τήν έννοιαν τής ελληνικής δικαιοσύνης καί νά ενισχυσωσιν 
έιι μάλλον τήν πρός αυτήν άκλόνητον πιστιν των.

Οσον αφορά τήν άπι,ζημίωσιν τήν δποίαν τό Δικαστή- 
ριον κατεκύρωσεν είς τόν α Κινημ^τ9γραφικδν Αστέρα*  
διά ψυχικήν οδύνην, δηλούμεν ότι άδιαφορούμεν δι’αυτήν 
καί άν αύτη άνήρχετο είς τό άνώτατον ποσόν τό οποίον ο
ρίζει ό νόμος. 'Ημείς ένδιεφέρθηαεν κυρίως δια τήν κλο- 
νισθεϊσαν ύπόληψιν καί άξιοπρέπειάν μαζ, έθεωρησαμεν 
δέ ζήτημα τιμής τήν άποκατάστασιν αύιο>ν ένωπιον τού 
κοινού καί τήν τιμωρίαν τού ύβοΐυτού μας.

Μακράν τού νά κινούμεθα από ταπεινά συμφέροντα φι
λοχρηματίας, χαρίζομεν τόσον τήν διά ψυχικήν μας οδύνην 
άποζημίωσιν όσον καί τά έξοδα καί τέλη τής δίκης, τα ο
ποία κατ’ άπόφασιν τού δικαστηρίου επιβαρύνουν ιόν κα- 
ταδικα’θέντα άντίδικόν μας. Μάς εΐνε αρκετή ή ηθική ί- 
κανοποίησις τήν όποιαν μάς άπένειμεν ή ελληνική δικαιο
σύνη.

HELIOTROPE FILM
Προχειμένον νά «γυριοϋ'ϊρ εργον βΕλληνιΗ0ν 

ή έϊαιρία μας ηροακαλεϊ πάντα βονλόμενον νά 
αυμμετάσχΐ] είς τό ^γύρισμα^ χοϋ έργου.

ΠληροφορΙαι είς τά γραφεία τής «Agio - 
Hellenic Film Co» Χαλχοκονδύίη 39 γ 
^Α'&ήναι.

Τά γνήσια μηχανήματα Κινηματογράφου^ 
έξαριήματα, λάμπες οικονομίας, απαντα 
κατασκευής Πατά, κα&ώς και τά γνήσια 
κάρβουνα πρ'βολής, μάρκας «Noris» 
ρίσκονται έν διαρκή παρακαταθήκη παρά τω

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
‘Οδός Κάντγγος άο· (ί ΑθΗΝΑΙ

καί παρά τω κ.

Σ ΜΑΛΛΑΧ



Κινηματογραφικός Ά^τηρ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαοματ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
πτοτραι^υς

Κινημ. Χάϊ-Λάϊφ — "Ως καζακλείς τ^ς χειμερινής περιό
δου προεβλή&η ή χαριτωμένη κωμωδία «Αί περιπέτειαι τού 
Χάρολδ Λό’ύδ*  ή οποία υπερήρεσεν. Τό εν λόγω κέντρον από 
τής παρελ&ούσης Δευτέρας διέκοψε τάς εργασίας rov λόγω τής 
θερινής περιόδου,

Πολύ ενδιαφέρουσα ή δίκη των ύβρισ'ών τον αΚΐ· 
νηματογραφικοϋ Άότέρος». Διήρκεσε δέ 2 1)2 ώρες, 
Τήν ηαρηχολ'ίνΌ'ηοε πολύς καί εκλεκτός κόσμος, τρεις 
δε δημοσιογράφοι εκριτούΟαν πρακτικά. Μεγάλην έντύ- 
πωσιν εηροζενησε κ’ί ή άγόρευαις του συνηγόρου κ. Άμ- 
βράζη άποδείξας ότι λόγω νής διάρκειας τής πράξεως ά· 
πικλείετο ή σύγχισις καί υπήρχε ψύχραιμος σκέψις καί 
λογική,

‘Η ικανοποίησες τού «Κινηματογραφικοί Ά<$τέ- 
ρος_> υπήρξε πλήρης διά τής έκδο&ιίσης καταδίκασεικής 
άπσφάνεως, έδό&η δε ούτοο ένα μάθημα εις εκείνους οι 
όποιοι ίνόμιξαν οτι ή απορούσαν νά &έσουν φραγμόν εις 
την κρίσιν καί τήν διανόησιν, iH πραξίζ δε τού κ. Οίκο· 
νόμου, τού νά μη αξίωση και λάβη παρά τού καταδικα- 
σ&έντος τό υπό τού δικαστηρίου δοθιν διά τής άποφάσεως 
ποσόν διά ψυχικήν οδύνην, αποτελεί περιφρόνησίν προς 
τούς ύβριστάς του καί άποδεικνύει τήν Εντιμότητα τού 
χαρακτή>>ος του τήν όποιαν ήθέλησαν μερικοί μυαροί 
συκοφάνται ιά αμφισβητήσουν,

*

Τέασαρτς εκ τών κεντρικών χειμερινών κινηματογρά
φων εξακολουθούν τάς εργασίας των9 με έργα ώς επί τό 
πλεΐστων παλαιά ή και επαναλήψεις. 'Εννοείται εως τό 
τέλος τού μηνός τά δύο τουλάχιστον «Αττικόν* καί 
«Σπλέντιτ* θά κλείσσυν, εκτός τού αΙΙανθέου* τό όποιον 
πιθανώς νά λειτουργήση καί όλόκληρον τόν ^Ιούνιον δε
δομένου οτι ή σάλα του είνε γεμάτη ανεμιστήρας. Γνω
στήν δεν είνε ακόμη πότε θά κλείση τό «Σάλον ΛΙντεάλ». 
ΙΙάντως, κατά τήν γνώμην μας δύναται νά λειτουργήση 
ολόκληρον τό θέρος, μέ τήν ποικιλίαν τού προγράμματος 
(ώς γνωστόν υπάρχει και βαριετέ πλήν τού κινηματογρά
φου) καί 0ιά τόν λόγον δτι άφαιρεΐται όλόκληρος ή στέγη 
του.

9Αφθονία θερινών κινηματογράφων εφέτος. Κάθιέκα- 
τό μέτρα καί ένας κινη *ατογράφος. Rai γεννάται τό ερώ
τημα. Θά ικανοποιηθούν όλοι ; Ήαεΐς μολονότι τό εύ- 
χόμεθα από καρδίας, έν τούτοις άαφιβάλομεν· Είνε δε 
γεγονός ότι σπα'ίως δεν ύ σολογιξωμεν όρθώς. Καί κατά 
τήν αρχήν τής παρελ, χειμερινής περιόδου καί είς τό 30ον 
τεύχος, έγράψαμεν τήν πρόβλεψίν μας, ή one ία δυστυ· 
χώς έα ηλήθευοε. Διότι καί οι παλαιοί κινηματογράφοι 
δεν έκέρδισαν καί οι δημιουργηθέντες τότε νέοι «’Ολύμ
πια», ·Ούφα .Παλας» καί «Κοσμικό», .έχασαν μεγάλα πο
σά, πράγμα π^ύ ασφαλώς κάνει τονς τότε ένοικιαστάς 
τών ανωτέρω θεάτρων νά οκεφθούν αν πρέπει νά έπτ- 
ναλάβουν τοιούτου είδους πειράματα.

Λέγεται ότι τό Μετοχικόν Ταμεϊον τού Στρατού εις 
τό όποιον ανήκει τό οίπόπεδον τών πρώην Βασιλ, Σιαύ- 
λοον, άπεφάοεσε νά κτίση μέγαρον εις ολόκληρον τήν πρό- 
οψιν τής οδού Σταδίου κάτωθεν τού οποίου θά ύπάρχη 
ένας τεράστιος κινηματογράφος. Οί ενδιαφερόμενοι άς 
σπεύσουν νά πωληθούν μαζύ μέ τάς οικογένειας των διά 
νά τό ενοικιάσουν. Liedthe

Κινημ. ‘Ολύμπια,—Προεβλήθη ή μεγάλη επιτυχία τής 
Μαίη Μουρραίη ^Τό περιδέραιου τής Τ&αρίνας» από δέ τής 
παρελ&ούσης Δευτέρας «Ενας ανάρμοστος γάμος^ μέ τήν

14 15

Βαργινίαν Βάλλυ και τόν Eugene O’Brien με αποτυχίαν.
Λινημ. Σπλέντιτ.—ΙΤροεβλή&ησαν τά έργα «Οί εκατομ

μυριούχοι» καί «Το (λύμα τής τύχης».
Κινημ. 9Ηλύσσιτ,—ΤΙοοεβλήιλησαν τά εξής έργα:

Ο άπαχης Ζιλώ», «'Η μορμόνες« μέ τήν Μούραιη και 
άντικατέστησε τήτ παλαιάν μιχανήν, υπό νέας τοιαύτης μάρ
κάς «Nitzsehe» ή οποία μένει σιδερά καί άνευ διακοπής 
καί θορύβου καϋ’ δλητ τήν διάρκειαν τής προβολής

Κινημ. Χρυσοστομίδ ·υ,—Μετετράπη διά τήν θερινήν 
περίοδον εις λαϊκόν βέατρον. Ε. Βρυέννι~ς
θεςςαλονικιι

Κινηι* *.  Λ. Πύργου. — Προεβλή&ησαν τά έργα «"Η κό
ρη του σκότους» καί «"Η ζωή μιας κοκόττας». Τήν ποοοεχή 
εβδομάδα «Εις τόν κλωβόν τών λεόντων» μέ τόν Μασίστα.

Κινημ. *Αθήναιον, — Προεβλή&ησαν τό τέλος του έργου 
«Ματίας Σαντώρφ» καί «'Ο υπερασπιστής τών αδυνατών».

Κινημ. Πατέ. — Προεβλντ&ησαν «*Η  γυναίκα τσϋ Κενταύ
ρου» καί «'Ο σιωπηλός κατήγορος».

Κινημ. Διονύσια.— Προεβλήθησαν τά έργα «Ίσάρλεστον» 
καί «II πριγκήπισσα Ρεπανάκι».

Κινημ. Πάλας —ΤΙροεβλή&ησαν «"Η είσοδος απ εδώ» 
μέ τόν Ρ. Ντιξ καί «Τό κλαπέν κοράσιον.«

Κινη 4% ‘Αλάμπρα. — Προεβλή&ησαν τά έργα «Ιό ιερόν 
μίσος» εις 9 πράξεις καί «"Η στιγματισμένη γυναίκα.

b ινημ. 9Αττικόν.—Προεβλήΰησαν μέ επιτυχίαν « Ο δο- 
κτωρ Μαμπύζ» καί «Ματίας Σαντώρφ».

Κινημ. Κεννρικόν, Ρουαγιάλ, ’ Ολύμπια καί Μσντέρν. 
— Προβάλλονται συνέχειαι διαφόρων επεισοδιακών,

Κνηα. Φοϊνιξ (Τούμπας). ■ Προεβλήίίησαν τό τελος^ 
τών «Μυστηρίων τών Παρισίων,» «"Ο πάτερ Σαρλω» και
«*Εγώ  τόν σκότωσα» . Ανταποκριτής
Π ΑΤΡΑI

ι Κινημ. Πάνθ·ον (Ταράτσα). — Προεβλη&ησαν τά έργα 
«Νά γαμβρός νά μάλαμα» μέ αρκετήν επιτυχίαν, «Τό φάν
τασμα τής νΟπερας» μέ τόν Λόν Τσάνεύ, «Μοδέρνες γυναίκες» 
ή «'Ο γάμος», «'Η σειρήν τής Σεβίλλης» μέ τήν Πρισσίλα 
Ντήν. «'Η Κίρκη» μέ τήν Μάε Μούρραιν και «"Ο τυχερός 
έξίπρακτος κωμωδία μέ τόν Μπήστερ Κήτον. Ιήν Δευτέραν 
30 Μαίου δά προβληθή «"Η Ρόμολα» μέ τήν Λίλιαν, Τζύς.

Κινηα Π.υ9εον (αίθουσα).Προβάλλεται τό επεισοδια
κόν «*Η  αμαξοστοιχία του εξπρές»,

Κινημ. Ίντεάλ. — Προεβλή&ησαν «Τό ανδος τής νυκτός 
τμέ τήν Νόρμα Τάλιιατζ, «*Ερως  καί Τέχνη» μέ τόν Ρκαί 
ζκε «Τά τρία κεριά», «Τό στέμμα», «"Ο κύριος χα>ρις κα

τοικία» μέ τόν *ΑΪλεξάντ^ρ καί «"Η κοοη τής Μουνμαρτρης» 
μέ τήν Βαρβάρα Λά Μάρρ. Προσεχώς «"Ιερουσαλήμ», «ζΐιο- 
γωνισμός καλλονής» κλπ. Κ. Άνδριόπουλος
κοζαχττ

Κινημ. Ώρίων. — Προεβλήθησαν «"Η κυρία μέ τά εκα
τομμύρια» εί; δύο έποχάς, μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν, «*  Η Σέλ- 
λη» καί δίπρακτος κωμωδία Σαρλώ, Β. Δρουγος
ΙΥΡΟ^

Κνη*.  Απόλλων. — Προεβλή&ησαν «Τό χρυσό μου» με 
τήν Νέγκρι, «3Από τά δόντια τής τίγρεως», «Εύγενής πρίγ- 
κηψ», «Τό μέντιουμ» καί «Τό κορίτσι τής γειτονιάς τών Πα
ρισίων» μέ τό οποίον καί έκλεισε τάς πύλας των.

Κι*ημ.  Πάνθεον.—9Από τής προπαρελ&ούσης Τετάρτης 
έκαμε έναρξιν ό παρά τήν πλατείαν Μιαούλη ανωτέρω κινημα
τογράφος υπό τήν διεύδυνσιν τον κ, Δούγκα. "Η πρεμιέρα 
του μέ τό έργοι «"Ο ματωμένος έρως ήτο επιτυχής. Επίσης 
προεβλήθηοαν "Ο κουρσάρος», «Κλεώ ή χορεύτρια» καί «* Η

I νήσος τών πειρατών» μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν.
Μ, Γιαννίρης

ΗΟ ΛΟ£

Κινημ, ’Αχίλλειον.—"Ενώπιον αρκετού κόσμου προεβλή-

. ύ)η μέ 
Βίλλυ 
κους»

μεγάλην επιτυχίαν τό έργον «"Αγνή Σουζάνα» μέ τόν 
Φρίτς. "Επίσης προεβλήθησαν «"ΤΙ φωτιά», «Τσίρ- 
καί «Οί δύο μάγκες» μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν.

"Ένα μεγάλο ενγε άρμόζει εις τήν διεύθυνσιν τού «"Α
χίλλειου» διά τά φιλοπρόοδα αισθήματά της.

Κινημ. Άργυλλα. — Προεβλήθησαν τά έργα «Δύναμις 
καί ώμορφιά» t καί διά δευτέραν φοράν χάριν τών μαθητών 
τών σχολείων, «"Π κόρη τού δάσους» καί «Οί νεόπλουτοι», 
9Από τής παρελ. εβδομάδας ήρχισε λειτουργίαν εις τό ύπαι
θρον, μάς παρουσίασε δέ τά έργα «Πίσω άπό τό μέτωπο», 
«Αυτός είναι ό έρως» καί «Το ύφαίστιον».

Κινημ, Πανελλήνιον, - "Ήρχισε τάς παραστάσεις του 
εις τό ύπαιθρον καί προέβαλε τα έργα «Τό ίπποδρόμιον»,«Το 

.. κύκνειον άσμα» τό όποϊοε ήρεσε, 
άγνοΜτος» μέ τήν Γκρίφφιθ, 

.. χή πριγκήπισσα».
Κινημ. ’Εξωραϊστικής. —9Εν μέσω μεγάλης κοσμοσυρ

ροής έκαμε έναρξιν τών παραστάσεων του μέ τά έργα // κα- 
. ταιγίς» καί « Π πριγκήπισσα τής Ν, 

θυνσις τού ανωτέρω κινηματογράφου 
ρουσιάση σειράν εκλεκτών ταινιών.

Η ωραία 
«"Η. ξανθούλα» καί «'Η πτω

"Υόρκης». "Η διεύ- 
ύπόσγετοι τά μας πα-

Π. Μαλικιώσης

τά έργα «Τό $ύμα τού 
, «Μαδημένα λουλού· 
«Ματωμένη καρφίτσαν

Κινημ. *Ατ τικόν. —Προεβλήθησαν 
ιπποδρομίου», «"Αγωνία», «Παλ.ηάτσοιτσ 
δια», «Σάλλυ» μέ τήν Κολιν Μούρρ, 
καί «Χίμαιρα νεότητος».

Κινημ. "Αλή^ιον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Δαυίδ καί 
Γολιάθ» μέ επιτυχίαν, «Κλό-κλό» μέ τήν Μαντζίνι, «Βοκάκι- 
ος», «Διπλούς έρως» καί κωμωδία Ζιγκοτοό,

Τήν έρχομένην εβδομάδα ό Κινηματογρ. «"Αλήσιον» μεια- 
φέρεται είς τόν κήπον τού κ. "Ιατρού μέ τον τέον τί’λον «Πάν- 
θεον*  είς τόν όποιον θά προβληθούν κατά σειράν όλα τά έργα 
τής «Τριάνγκλ».

"Επίσης τήν έρχομένην έβδοιιάδα κάνει έναρξιν ό νέος θε
ρινός κινηματογράφος «"Αθήναιον» ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. 
Β. Χριστοπούλου, ό όποιος υπόσχεται ότι θά προβάλη σειρόν 
εκλεκτών έργων.

Ανδρ. Τουρνάς

τού έργου «Τό 
» καί «Κολυμπρί»· Προ-

Κινημ. Μεγας. — Προεβλήΰησαν το τέλος 
θαύμα τών λύκων», «"Ιβάν ό τρομερός 
σεχώς «' Q Κόκκινος πειρατής.

Κινημ. Έθν. Κήπου —Προεβλήθη «Τό στίγμα» μέ τήνΟΙίκρι.
Κινημ, Ρέμβ }ς. — Προβάλλει διάφορα επεισοδιακά, ανάξια 

λόγου». Νικ. Μαρκίδης
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κινημ, "Ηραΐον.—Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο πλοίαρχος 
Μπάρκλεϋ», « Ο άγριος επισκέπτης» καί «Ό αήττητος» μέ 

- τόν Μπάρθελμες.
Κινηα. ΙΙάνθεον. — Προεβλήθησαν τά έργα «Φαιδώρα» 

καί «"'Εξ ήμέραι έρωτος καί αγωνίας». Δελαηάβ

Πρωτοφανής υπήρξε ή κίνησις εις τούς δύο 
φους συγχρόνως τής πόλεως μας, προβάλλοντες τό έργον 
Αθλιοι» μέ τόν Γκαμπριό εις 4 έποχάς. "Επίσης είς 

σηματογράφον «"Ολύμπια» προεβλήθη καί «" 
γιγάντων» τό όποιον έσημείωσεν αποτυχίαν. ΕΙς τόν 
«Αίγλη» προεβλήθη «Τό ίπποδρόμ ον ού διαβόλου» 

R νυχίατ.
Από τής προπαρελ. εβδομάδάς έκαμε 

ραστάσεών του ό θερινός κινηματογράφος 
συνοικίαν Παν γίας

κινημ,ατογρα- 
«Οί
κι-

0 δρόμος τών 
κινηματ. 

με έπι- 

έναρξιν τών πα- 
«Μετέωρα» είς τήν 

συνοικίαν Παν γίας με τό έργον «"Ο καπετάν Κήδ».
Επίσης καί έτερος τοιούτος «Παλλάς» εις τήν συνοικίαν 

^ουγιολου υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Σκορδίλη μέ τό έργον 
*Ή θεά τού δάσους».

Η προβολή τής ταινίας «"q βαρκάρης τού Βόλγα» άπηγο- 
ρενθη υπό τών αρχών τής πόλεώς μας θεωρηθεώης ώς έπι 
κινδύνου. Γ. ΝιτσόπΟυλσς
-ΚΡΡΑΙ

Κινημ. Πάνθεσν. — Προεβλήίλη τό έργον «"Από την πορ

Κινηματο

των

τών παρα- 
; Ρέμβη» μέ τό έργον 
θερινός κιιηματογρά-. 
αλύβδινος άνθρωπος» ,

Η εύθυμοςΠροσεγέστατα «'

τα τής ύπηρεσίας» μέ τήν Μαίρη Πίκφορδ.
Κινημ. "Ορφεύς καί Πατέ. — "Εκλεισαν τάς 

λόγω τής θερινής σαιζόν,
Τήν παρελθ, Κυριακήν 22 λήγ. έκα’ΐε εναρξτν 

στάσεοόν του ό θερινός κινηματογράφος n 
«Γύρο άπό τόν γάμο». "Επίσης κσ 
φος «"Ορφεύς» μέ τό έργον « 
ν Ηδη δέ προβάλλει τόν «Φάουστ». 
Χήρα».

Κινηα "Ομόνοια. — Προεβλήθη 
Χίρολδ τίόϋό καί ούχί «"Ο υπ" ά( 
έγράφη έκ παραδρομές .
λήγοντος μηνός διαρκούσης τής προβολής τού έργου «Κουραμ
πιές» ά^εφλέγη ή ταινία έξ άπροσεξίας τού όπερατέρ, ένος τέ
ως εφημεριδοπώλου. "Εκ τής άναφλέξεως έκάη ή ξυλίιη καμ
πίνα προβολής, έξ πράξεις τού έργου «Κουραμπιές», η τελευ· 

άαφότερα έογα
Γ. Χαλκίδη;'

«r Ο Κουραμπιές» μέ τόν 
. 1473 κατάδικος» όπως 

Κατά τήν παρελθούσαν Ίε άρτην \^ην

πίνα προβολής, έξ πράξεις τού έργου 
ταία πράξις τού έργου «Πριγκηπικός 
τής Φάναμετ καί ή μηχανή

έρω9»

συνέχειαι διαφό- 
κηδεία τού Βα· 

ουνεκέν-

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησ αν αί 
ρων επεισοδιακών έργων, δύο Ζουρνάλ, ή 
λεντΐνο, «Λουκρητία Βοργία» τό όποιον μολονότι 
τρωσε αρκετόν κόσμον έν τούτοις δέν ήρεσε λόγτρ ιών άκα- 
τανοήτων σκηνών καί τής μεγάλης φθοράς τής ταινίας Ε
πίσης προεβλήθησαν «Μεγαλοφυια- καί παραφροσύνη» με 
τόν Μοσζούκιν, τό όποιον παρηκολουθήθη μέ εξαιρετικόν 
ενδιαφέρον ιιΜόννα Βάνα» τό όποιον ήρεσε σημείωσαν επι
τυχίαν α’Αοιστοκράται λωποδΰται» μέ αποτυχίαν καί «* Ο Κα- 

Λίαν προσεχώς ανοίγει τάς πύλης τον ό

.

πε’άν Ρασκάς«
νέΰς υπαίθριος κινηματογράφος τού α Πανθέου» τελείως επι
σκευαστείς δά προβλη&ώσι δέ αί καλλίτεροι ταίιίαι τής 
παγκοσμίου παραγωγής.

Κ^νημ. Σαπφώ.
πεισοδιακών έργων, «Το καθήκον ύπεράνω 
τήν Βιρτζίνια Βάλλυ καί τό τελευταίου (;) έργον

— Προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων έ- 
«Τυ καθήκον ύπεράνω τού μίσους» μέ 

* " κατά σχετι
κήν διαφήμησιν τής διευθύνσεως τού ανωτέρω κινηματογρά
φου, τού Βαλεντίνο «Κόμπρα^. "Έχομεν νά κάμωμεν, μίαν 
σύστασιν είς τήν διεύθυνσιν τής «Σαηφονς» ■ Λα μή επανα· 
λάβη ψευδείς διαφημίσεις, Μέ τήν ανωτέρω διαφήμισιν προ- 
ε*άλεσε  συγκέντρωσιν θαυμαστών τού Βαλεντίνον άλλα διότι 
δέν ήτο τό τελευταίου του έργον καί διότι δέν ηρεσε δισφήμη-

f., * % f α / · 5 ' /Κσε ουτω τον κ 
καέα ; "Επίσης 
φυματίωσιζ» 
ξήγησιν τού

νηματυγράφον του, Γί λέτε γι αυτά κ. 
προεβλήθησαν ένα πολεμικόν ζουρνάλ», 

έξαιρετικώς δοθεϊσα διά τά σχολεία κατ' 
σχολιάτοου καί τού ιατρού κ. Ραπανη καί 

έπισιημονική ταινία «Τά "Αφροδίσια νοσήματα» κατ ^πεξη- 
γησιν τού κ. 
κ, Φριλίγγου. 

καί

επε-
C

Α. Δελενάρδού καί τού Ιατρού τής πόλεώς μας 
"Επίσης προεβκήθησαν τά έργα «Κορίτσια φυ- 

«" Ο υιός τής τρελλής» μέ επιτυχίαν.
Α. Σωφ^ονιάδης

Κιιηιι. Πολυθέαμα. — Προβλή&η τό έργον 
μου» μέ τον Κούγκαν.

«Τό άγοράκι

Κινημ. 9Αθηναϊκός.^Προεβλήθησαν τά έργα « Η επι
στροφή τού Ταρζάν», «"Ο πλα ωνικός έρως», α Η επιστροφή 
τού πολεμιστού» καί «Στο μόνον της βασιλείου».

Κινημ. ’Αμερικανικός —IIροεβλήθησαν τά έργα «"Η χο
ρεύτρια μέ τά γουσά πόδια» παί «"Η κόρη τής καταιγίδας».

Κινημ, Πατέ. — "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Τό θύμα τής 
αλαζονείας», "Επίσης προτβλήθη «"Ο δαίμων τού βορρά».

τά έργα < 
και τόν 

Οι δύο μάγγες».

Κινημ "Αχίλλε ιον,— Προεβλή^ησαν 
Καϊσαρ τού Βαξάν» μέ τήν Πόλα Νέγκρι 
καί κωμωδία

Μοοένο

πύργο
ι Ν τες

Α. Άκροθαλασσίτης

Κινημ. Παλίρρίια. — Προεβλήθησαν τά έργα «"Ο 
τού ψεύδους», «"Π δούκισσα τού Μπούφαλο» καί «( 
καμπρίστίσ,
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• ι

No

Μ

η

69
163
122

258
89

153
324
326

34

74

300

86
53

220
49

209
51

3

245
230
195
111

84

» 60
» 20
» 244 
> 59
1091)1 
1608)6 
1608)5 
1740)2 
1740)7

1669)2
1669)3
1663)1

1573)2
1562)1

Σέβερεν Μαρς
Κυρία Μ, Μορένβ

Φράνς Ντελιά

Αίμ, Γκιόνε
Ζώρξ Μηιοκώ

Αουσν Σαντξερμά’ ο 
Φρ, Μηερτ νι 
Φρ, Μηερτ ίνι 
Διομ. Ζακομηίνι 
Κάμιλ^ο ντέ Ρίζο 
Κάμιλλο *τέ  Ρ<ζο

Σεοίλ Τρνάν 
Σεοίλ Τρνάν 
Μηελι,τσιόνι Στάνιο 
Μίλτον Σίλς

Μαίρη ΙΙίκφορδ 
Μαίρη ΙΙίκψορδ 
Ρέτζιναλδ Ντέννν 
Άντ, Μορένο 
Μαίρη Φίλμηιν

ΛΓ4» Μποΐΐξ 
ΡακέΙ ΜέλΙερ 
Αόν Τσάνεν
ΙΤειοίλΙα Ντην

Ντονγ. Φαΐρμηαγχς

Ντοΰγ, Φαίρμηαγκς
Κόνβεν Τηρλ 
Ζωρζ Ο’ Μηριέν 
IIόλα Νέγκρι

Μάί Λΐνιερ, Σαρλώ 
Mai Φαίρμαγχς

Ρ^δ. Βαλεντίνο 
Ροδ, Βαλεντίνο 
Ροδ, Βαλεντίνο 
Ροδ. Βαλεντίνο

» »
Λνα Μάοα

Κόνραδ Φάϊντ

Λνα

ilva Ποϋττι
1268)2 
1273)1 
1562)3 
1269)1 
1:-69)2 
1700)1 
1700)2 
1700)3 
1700)4 
1700)5 
1664)1 
171 )1 
1636 1 
1620)1
1622)1 
1730)2 
1535)1 
1535)2 
1719)1 
1511)2 
1501)4 
1445)3 
1665)1 
1665)3 
1705)2 
1412)2 
1412)4 
1412)5 
1602)1
1602)2 
1566)1 
1566)2 
1576)1

1599)2

1533)1
1533)2
1688)4
1503)1 
1540)1 
1540)2 
1689)4

1739)2 
1385)1 
12'4)3 
1607)1 
1390)1 
1707)1 
1707)2 
1681)1

587)1 
1343)1 
1737)2 
1548)1 
1545)1 
1543)3 
1722)1

»

»
»
Β

Ρακέλ Μέλίερ 
Μπρίνχμαν

Λ'ίουρα ΑαπΑά,τ
Χάρρν Αίτχε 

> »
> »

Β, Μηάνκν, Βαλεντίνο

Λίτκε καί Κ, Φάϊντ 
Μαίρη ΙΡκφορδ

1375)1 
1697)1 
1;"Λ7)1 
1598)1 
1296)3 
1525)1
712)1 

1524)1 
1587)2 
1454)3 
1449)3 
1199)1 
1510)2 
1604)2 
1558)1

Πόλα

Βλ.

Νέγκρι

Γκαϊνταρώβ

Βέρνερ Φντερ^ρ 
τ> »

Λή Πάρυ

»
Γκλόρια Σβάνσον

»

Βίλμα Μηάνκν

»

ΧάροΜ Λόΰί

Βάλτερ Σλέζακ 
".Εντν Πόλο

>
Μαίντν Κρίστιανς

*
'Έννν ΙΙόοτεν

?>

Ραμδν Νοβάρρο

1720)1 
1760)1 
1559)1 
1590)1 
1695)1
1552)2 
17CD1 
1404)1 
1534)1 
1534)2

1529)1 
15?9)2 
1724)2

1232)1

1232)3
1676)1 
[676)2

Μαροέλα 'Αλμηάνι 
Γιόχαν Ρίμαν 
Τζαΐκν Κουγκαν 
"Οσοι Όσβάλντα 
Αίβιο ΙΙαβανέλλι 
Μάε Μονρραιν

»
’Αρτ ”Ακορδ 
Ριχ. Κορτεξ 
Βέρα Βορονί^α 
Σ. Πέτροβιτς 
9Αλες Τερρν
Ελλεν Ρίχτερ 

Ίβάν Μοοξονκιν
»

Μαρία Κόοντα 
Κάρμεν Μηόνι 
Να αλί Κοβάνκο 
Άδελφαί Σίστερς 
Νόρμαν Κέρρν 
*Όβγα Τσέχοβα

»
Ριχάρδος ΝτΙξ 
Πώλ Ρίχτερ 
Μηέττν Μπρόναον 
Ντ» Φαίρμηαγκς 
Ροδ Βαλεντίνο

τΐίλιαν Χάρβεν

»

Λιλή Νταμίτα

»
»
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1.50


