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III
Είναι γνωστή ή έφευρ’τικότητα και ή έ τιχειρηματικό- 

τητα τοΰ Ρωμηοϋ. Δημιουργεί έπιχειρήσεις άπό το τίπο
τε. Φτάνει μόνο νά τοΰ γεννηθή ή σκέψη δτι έχει Ικανό
τητες, γιά νά άποτολμήση τά πιό παράβολα σχέδια. Και 
καταντάει νά κτίζη ισπανικούς πύργους πού δέν είναι ντυ
μένοι μέ θρύλους, άλλά μέ τόν διαφανή πέπλον τής γε
λοιότητας. Ό Ρωμηός χαρακτηρίζεται άπό τό κυνήγημα 
τοΰ άγνώστου, πού φαντάζεται πάντοτε δτι τοΰ έπιφυλ- 
λάσσει εκπλήξεις. Αύτή ή όβεβαιοτης τοΰ αύριο είναι ή 
άτμόσφαιρα πού τοΰ αρέσει, αποτέλεσμα τοϋ μεσημβρινού 
κλίματος, τής θερμής ιδιοσυγκρασίας του. Δέν έχει τίπο
τε άπό τήν λεπτήν, τήν υπολογιστικήν σκέψιν τοΰ ανθρώ
που τοΰ Βορρά. Θά έπιχειρήση πάντοτε μέ τό χέρι στήν 
καρδιά, άδιάφορον άν ό νοΰς λειτουργι ΐ ελαττωματικά. Δι’ 
αύτό καί πάντοτε θρηνεί περισσότερον έπί τών διασκορ 
πισμένων ερειπίων τών σωριασμένων ονείρων του. Είν’ 
αλήθεια πώς έχει τή δύναμη νά μήν άποθαρρύνεται κΓ 
άπό τήν τέφρα νά άντλή δυνάμεις πρός νέαν έξόρμησιν. 
Τά βήματά του σέ κάθε του πράξη ασταθή στήν άρχή, θά 
γίνουν άργότερα σταθερά, ισόρροπα, δταν πνεύση ό άνε
μος τοΰ ψυχρού υπολογισμού καί κάθε ενέργεια τή διέπει 
ή πείρα τής άποτυχίας καί δχι ή όρμητικότητα τοΰ πρώ
του ένθουσιασμοΰ.

’Υπάρχει κάποιο λαϊκό ισπανικό ρητό πού μιλώντας 
γιά τις ίκανόιητες κάθε λαοΰ δίνει μέ απλότητα όμοιους 
χαρακτηρισμούς. Κάποιος θυμόσοφος Έλλην πρόσθεσε 
καί τό δικό μας. «"Ενας Ρωμηός—εφημερίδα, δυό Ρωμη- 
οί—έπιχείρησις, τρεις Ρωμηοί Έπανάστασις». Δέ μπορεί 
καλύτερα νά κυριολεκτηθή τό δεύτερο μέρ >ς τοΰ χαρα
κτηρισμού παρά στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις τοΰ 
τόπου μας. Ή Μικρασιατική καταστροφή, ή σπασμωδικό- 
της στις ενέργειες τών μετέπειτα Κυβερνήσεων, ό οργα
σμός τοΰ χρήματος, ό εύκολος πλουτισμός τών χρηματι- 
στικών κόλπων, ή αστάθεια τής καταστάσεως, δλα αυτά 
ήσαν πρόσφορο έδαφος διά τήν άνάπτυξιν παντοειδών σχε
δίων. ’Υπήρχε ή εύπιστία τήν οποίαν χαρίζει τό χρήμα 
καί πού ευνοεί παρόμοιες απόπειρες. ’Αρχίζουν δειλά νά 
ξεμυτίζουν οί πρώτες Κινηματογραφικές έπιχειρή- 
σεις. Δέν έλειψ τν οί αστείες άπότειρες διαφόρων νεαρών 
κυρίων πού νόμισαν δτι εύρισκαν έδαφος διά τά αποθέ
ματα τών ασθενικών τους φιλοδοξιών. Έτσι είδαμε στά 
1925 καί 1926 γά διαφημίζονται διάφορες έταιρείες μέ γε
νικούς διευθυντάς, σκηνοθέτας, ήλεκτρολόγους, όπερατέρ, 
φαντασιώδη έκατομμυρίων κεφάλαια μέ προσεχείς έγκα- 
ταστάσεις στούντιο στά Φάληρα, στό Ψυχικό καί δπου 
άλλοΰ ή φαντασία ήθελε οργιάσει. ’Εννοείται δτι πέραν 
τών διαφημίσεων—αί όποϊαι έμειναν αί περισσότεροι, α
πλήρωτοι—οί θερμοκέφαλοι νέοι, πού δέν παρέλειψαν καί

τά ονόματα τους ν’ αλλάξουν—οί Άηδονόπουλοι έγιναν 
Rossignols μετακληθέντες έκ Γαλλίας καί όμιλοΰντες ά
πταιστος τήν γλώσσαν τών παρά τήν Άκρότολιν Συνοι
κιών—περιώρισαν τήν όρμητικότητα τους, έξήτμισαν τόν 
ένθουσιασμόν τους καίτήνάνοχήν τών άλλων καί έστρεψαν 
άλλοΰ τήν ένεργητικότητά των. "Αλλοι εις τήν κατάκιησιν 
τής καρδιάς επιδόξων αστέρων, άλλοι είς τήν άπόιιησιν 
τής^δόξας τοΰ προσκηνίου τοΰ έλαφροΰ θεάτρου.

Ή πρώτη όμολογουμένως σοβαρή, συστηματοποιημένη 
καί άξα έκτιμήσεως προσπάθεια εΐνε τώνσδελφών Γα- 
ζιάδη. Δέν έπέιυχαν ίσως τίποτε πού νά πλησιάζη έστω 
καί σχετικώς τά δυια τής τέχνης. "Ενοιωσαν δμως τή σο
βαρότητα τής δουλειάς των. Καί αύτό εΐνε κάτι’ έφ’ δσον 
άρχίζεις τά πρώ.α βήμιτα, αρχίζεις τή δημιουργία κινη
ματογραφικής παραδόσεως σ’ έναν τόπο πού αγνοεί τή 
βιομηχανία τής νέας τέχνης καί πρόκειται νά δημιουργή- 
σης ένα τρόπο εργασίας, τόν όποιον άλλοι πού θάκολου- 
θήσουν τάχνάρια σου, θά μιμηθοϋν.Καί τό κοινό έξετίμη- 
σε τήν προσπάθεια τής Dag - Film καί τήν ύπεστήριξε. 
Οί αδελφοί Γαζιάδη άνταπεκρίθησαν στήν ανεπιφύλακτη 
αύτή εκτίμηση τοΰ κοινοΰ ; Αύτό μένει νά έξετάσουμε.

Στά 1927 ή Dag—Film «γυρίζει» τό πρώτο πρωτότυπο 
έργο της. Βέβαια πώς τόν ίδιο χρόνο είχε «γυρίσει» 
και τόν «Προμηΰέα Δεσμώτη» στούς Δελφούς, άλλά αύτό 
δέν μπορεί νά χαρακτηρισθή παρά ώς απλή κινηματογρά
φησή καί δχι ώς άπόπειρα δημιουργικής έργασίας- Τό 
«“Ερως καί κύματα», αξίζει τόν κόπο νά συζητηθή. Εί
παμε πώς οί Έλληνες παραγωγοί δέν τράβηξαν έναν ώ- 
ρισμένο δρόμο, πού θά έπέτρεπε εύρυτέρας προβλέψεις 
εμπορικών αποτελεσμάτων. Ή παραγωγή τους δέν προ
έρχεται άπό καθορισμένο πρώτα πρόγραμμα. Δέν έξήτα- 
σαν τούς ορούς τοΰ περιβάλλοντος, δέν έσφυγμομέτρησαν 
τάς διαθέσεις, τάς τάσεις τοΰ κοινοΰ. Τό πρώτο φίλμ τής 
Dag —Film όμολογουμένως έσημείωσε εμπορικήν έπιτυ
χίαν, όφειλομένην κυρίοις είς τό δτι παρουσιάσθη ώς ή 
πρώιη σοβαρά προσπάθεια. Καί έχει σημασία ή πρώιη 
έπιτυχία γιαιί αυτή θά καθορίση τό πνεύμα πού θά κυ
ρίαρχη σιήν κατόπι παραγωγή. Τό «’Έρως καί Κύματα» 
δέ στάθηκε άφορμή νά έκτιμήσουμε τάς διαθέσεις τοΰ 
κοινοΰ. Τό κοινό γέμισε τις σάλλες μέ τήν υπερηφάνεια 
τήν σοβινιστική, δτι έπί τέλους καί ή Ελλάδα άπεκτησε 
παραγωγή. Έτρεχε νά άγοράση εισιτήρια μέ τήν έλπίδα 
πώς έτσι βοηθάει τήν πρόοδο τής κινηματογραφικής βιο
μηχανίας. Τό πρώτο έλληνικό φίλμ έπρεπε νά χαράξη μιά 
καινούργια νότα γιά νάκούσουμε τήν απήχησή της καί 
σύμφωνα μέ τήν έντασή της νά διαγράψουμε μελλοντικές 
κατευθύνσεις.Τί εΐνε ή ύπόθεσις τοΰ«Έρως καί Κύματα»; 
Ή άξια του έγκειται στό νά μή λέη τίποτε. Μιά ιστορία 
κοινή πού θά μπορούσε νά βρεθή κάλλιστα καί σ’ ένα
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δποιοδήποτε αμερικανικό φίλμ τής σειράς. ’Απ’ τούς κ. 
Λ. Άστέρην καί Δ. Γαζιάδην, ανθρώπους μέ κάποια α
νώτερη άντίληψι καί κοσμοπολίτικη μόρφωση θά περί- 
μενε κανείς περισσότερη πρωτοτυπία. Ήθέλησαν νά γρά
ψουν κάτι πού νά μήν είνε ούτε ηθογραφία ού'τε ανάλα
το κοινωνικό δράμα. Κάτι λεπτό μέ αέρα κοσμοπολίτικο. 
Δέν τό κατόρθωσαν ή δέ θέλησαν νά τό κατορθώσουν. 
Τό σενάριό ιούς χωλαίνει. Στερείται ίσοροπίας, όμοιο- j 
γενείας, ένότητος. Δέ λέει πολλά πράγματα, ή μάλλον τί
ποτε. Καί δμως ή πρώτη αύτή ταινία έ'πρεπε νά στηρίξη 
τό βάρος τής μελλούσης παραγωγής !

Στά 1929 ή Dag-Film μάς χαρίζει «Τό λιμάνι τών 
δακρύων», πρώτη απόπειρα ηθογραφικού νά πούμε φίλμ, 
πού θά τό ακολουθήσουν ή «Άστέρω» καί οί «Άπάχη- 
δες τών Ά&ηνών». Τό δεύτερο φίλμ τών αδελφών Γα- 
ζιάδη δέν έδικαίωσε τάς ελπίδας τού κοινού. 'Υπερβάλλει 
σέ ελαττώματα τό πρώτο. "Αν έκεϊνο είχε κάποια έλαφρή 
δροσιά,τό δεύτερο τούτο τήν εξαφανίζει μέσα στήν άπιθα- 
νότητα τής ύποθέσεοτ:. Μελοδραματισμοί, υπερβολές αφό
ρητες, αργή δράσις, κάτι πού μέσα του δέν πάλλει ή ζωή, 
ούτε καν ή μαγική, ή γλυκειά εκείνη πιθανότης τών πα
ραμυθιών. Οί κ. κ. Δ. Γαζιάδης καί Όρ. Λάσκος, οί συγ
γραφείς τοΰ σεναρίου, πσρορμήθησαν ίσως άπό εμπορική 
σκοπιμότητα στή σύλληψη μιας τέτοιας ύποθέσεως- Τό 
βέβαιον όμως είναι δτι σήμερα τό κοινό άποζητάει τή θε
τική πραγματικότητα τής ζωής, ντυμένη τά μαγνάδια τής 
φαντασίας, κατά τρόπο δμως ανεπιτήδευτο, έτσι πού ή 
αυταπάτη πού θά δημιουργηθή μέσα του νά μήν αποξενώ
νεται εντελώς άπό τήν άλήθεια. Γιατί δέν πρέπει νά γε
λιόμαστε. «Εκείνο πού είναι άληθινό είναι κι’ ωραίο», 
έγραφε κάποτε ένας μεγάλος ποιητής. Καί δέ φαίνεται νά 
είχε άδικο. Τό «Λιμάνι τών δακρύων» δέν έχει άλήθεια. 
Άν καί προσπαθεί νά μάς δώση τύπους τής έλληνικής 
ζωής, δέν κατορθώνει μολαταύτα ούτε μιά εικόνα άληθι- 
νής ζωής νά μάς δώση. Οί ήρωες τού έργου κινούνται 
γιατί έτσι τό θέλησε ό σεναριογράφος καί όχι γιατί ή φυ
σική έξέλιξις τής δράσεως τό απαιτεί. Ή συνοχή στήν έ- 
κτύλιξη τής ύποθέσεως δέν επιτυγχάνεται ούτε κατά φαν
τασίαν. Καί ή διαρκής έκείνη άθλιότης πού επικρατεί στό 
έργο, οί άνούσιοι ρομαντισμοί, ή συχνή χρήσις τών δακρυ- 
γόνων άδένων. ή προσπάθεια τών ηθοποιών ν’ άποτελέ- 
σουν καρικατούρες ξένων άστέρων, δλ’ αύτά συντείνουν 
στήν ανία τού κοινού, τό όποιον όπως είπαμε καί άλλοτε, 
ευχαριστείται στή γρήγορη εναλλαγή τών εντυπώσεων, 
στις βίαιες καί άμεσες συγκινήσεις. Τό «Λιμάνι τών Δα
κρύων» θυμίζει τά παληά εκείνα μυθιστορήματα τών ρο
μαντικών, ποΰ διάβαζαν οί γεροντοκόρες στά παράθυρα 
τών σπιτιών τους, περιμένοντας νά φθάση ό νυμφίος. Ή 
«Άστέρω» μπορούμε νά πούμε πώς ήτανε ή πρώτη ται
νία πού μάς Ικανοποίησε κάπως, παρ’ δλη τήν αντίθετη 
γνώμη τών πολλών. "Εχει μέσα της αγνότητα, καθαρότη
τα, κάτι άπ’ τόν άέρα τών έλληνικών βουνών. Ό κ. Νιρ
βάνας, ό σεναρίστας, προσπάθησε νά μάς δώση μιά εικό
να ζωής στήν ελληνική ύπαιθρο. Βέβαια πώς δέν τό κα- 
τώρθωσε απόλυτα, σέ μερικά μάλιστα σημεία ή πραγματο
ποίησή κάθε άλλο παρά σοβαρή είναι. Μολαταύτα μάς δί
νει τή ζωή τοΰ ελληνικού βουνού μέ τήν αφέλεια τών 
κατοίκων του, μέ τις συνήθειές τους. Μάς δίνει μιά πε- 
ριωρισμένη άποψη τής ζωής αυτής μέσα σ’ ένα ώρισμένο 
επεισόδιο. Δέν σηκιόνεται άπ’ τή μερικότητα σέ γενικούς 
τύπους. Καί δμως αξίζει τόν κόπο ή «Άστέρω» νά χαρα- 
κτηρισθή σάν μιά προσπάθεια άξια προσοχής, σά μιά ά 
πόπειρα προσαρμογής τών παραγωγών στόν άκριβή χαρα
κτήρα τών πρώτων προσπαθειών τοΰ ελληνικού Κινημα
τογράφου. Κ. ΔΑΦΝΗΣ
Στό επόμενο: Οί άλλες ταινίες τής Ντάγκ Φίλμ.—Ό κ.

Μαδράς στόν ελληνικό Κινηματογράφο.—Ή άλλη 
Ελληνική παραγωγή.— Ήθοποιοί—Σκηνοθέται— 
Σεναρίσται.—Γενικά συμπεράσματα.

—Οί ύποστηρίξοντες τόν «Κινηματογραφι
κόν ’Αστέρα» υποστηρίξουν αύτό τοϋτο τό συμ- \ 
φέρον τους.

Ο κ Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

Είς τό προηγούμενον φύλλον τού «Κιν. Άστέρος», ό 
συνεργάτης μας κ. Κ. Δαφνής, γράφων περί τοΰ 'Ελληνι
κού Κινηματογράφου άνέφερε μεταξύ άλλων καί τήν σχε
τικήν δράσιν τοΰ κ. Βρατσάνου. κρίνας, συμφώνως πρός 
τάς άνιιλήψεις του, καί τόν ρόλον τόν όποιον δ κ. Βρα
τσάνος διεδραμάτισεν είς τήν σύντομον ίστορίαν τής 'Ελ
ληνικής Κινηματονραφίας. Δυστυχώς ό συνεργάτης μας 
άνεφέρθη συγχρόνως καί είς τήν άλλην κοινωνικήν δρά- 
σιν τοΰ κ. Βρατσάνου, πράγμα άσχετον πρός τό κρινόμε- 
νον θέμα. ΟΙ γενικοί αυτοί χαρακτηρισμοί, ώς ήτο φυσι
κόν, δέν είχον εύάρεστον άπήχησιν καί δ κ. Βρατσάνος 
δέν παρέλειψε νά δισμαρτυρηθή. Χωρίς ή Διεύθυνσις τού 
περιοδικού νά παύση νά συμμερίζεται άνεπιφυλάκτως τάς 
γνώμας τού συνεργάτου της διά τήν δράσιν τού κ. Βρα
τσάνου είς τό πλαίσιον τού κινηματογράφου, μολαταύτα 
δέν παραλείπει νά έκφράση τήν λύπην της πρός τόν φί
λον κ. Βρατσάνον. δΓ οσα άσχετα πρός τήν κινηματογρα
φικήν δράσιν του έγράφησαν.

’Επί τοΰ ίδιου θέματος έλάβομεν σχετικήν έπισιολήν 
τοΰ συνεργάτου μας, τήν όποιαν καί ευχαρίστως δημοσιεύ- 
ομεν. Ή Διεύ&υνσις

Κύριε Διευθυντά,
Σάς ευχαριστώ γιά τήν καλωσύνην σας νά μοΰ γνω

στοποιήσετε τά δσα έκ μέρους τού κ Βρατσάνου διεββά- 
σθησαν σχετικά μέ τούς χαρακτηρισμούς τής δράσεώς του 
μέσα στήν ιστορία τής Έλληνικής Κινηματογραφίας πού 
έδημοσιεύθησαν στό προηγούμενο. "Οσο γιά τή θέση τού 
κ. Βρατσάνου ώς παράγοντος προόδου τοΰ Κινηματογρά
φου στήν Ελλάδα, ό υποφαινόμενος δέν πρόκειται ν’ άνα- 
σκευάση τίποτε, διότι εξακολουθεί καί θά έξακολουθή νά 
έχη τήν Ιδίαν γνώμην διά τήν σχετικήν δράσιν τοΰ κ. 
Βρατσάνου. "Οσο διά τούς γενικωτέρους χαρακτηρισμούς 
δ υποφαινόμενος λυπεΐται διότι έκρίθησαν ύπερβολικώς 
καί τοΰ άπεδόθη πρόθεσις προσωπικής έπιθέσεως εναντί
ον τοΰ κ. Βρατσάνου, τόν όποιον ούτε κατ’ δψιν γνωρίζει. 
Άν δ κ. Βρατσάνος νομίζη τόν εαυτόν του θιγόμενον, δ 
υποφαινόμενος δέν έχει καμμίαν δυσκολίαν νά άνακαλέση 
τούς χαρακτηρισμούς του, τούς ξένους πρός τήν κινημα
τογραφικήν δράσιν, οί όποιοι παρεισέφρυσαν στή γενική 
διατύπωσι τών απόψεων τοΰ γράφοντος. Ό κ. Βρατσάνος 
μάλλον συμπαθής ώς άτομον είς τόν γράφοντα δύναται 
νά χαρακτηρισθή.

Θά ήθελα, κ. Διευθυντά, νά τονίσω άκόμη ότι ή άμφι- 
σβήτησις τής καλής πίστεως τών γραφομένων μου, δέν α
ποτελεί τίτλον τιμής διά τόν αμφισβητούντο. Έκρινα, μέ 
τό μέτρον τών δυνάμεων μου βέβαια, αμερόληπτα όλες τίς 
προσπάθειες καί δέν παρέλειψα ούτε θά παραλείψω νά 
χαρίσω τόν στέφανον τής δάφνης είς~εκεΐνες πού τό αξί
ζουν. Άν άλλοι έχουν τήν διάθεσιν νά μοΰ αμφισβητή
σουν τεχνικήν μόρφωσιν διά τήν κρίσιν τέτοιων ζητημά
των, δέν είμαι εγώ εκείνος πού θά διαμαρτυρηθώ. Θά 
παρακαλέσω μόνον νά μού προβάλλουν τάς περγαμηνάς 
τής ίδικής των καταρτίσεως καί νά δοκιμ.ογραφήσουν, έ
στω καί δοκιμαστικώς έπί τοιούτων θεμάτων.

Μετά τιμής 
Κ. Δαφνής

Άθήναι 15]6]1931
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ΚΑΒΑΛΛΑ

’Αποστόλου.Σάμψον Έλέκτρικ. βίταφον,
’Ολύμπια. Τόμπις, ’βίταφον.

ΛΑΡΙΣΣΑ
Πλατεία Φρουρίου. Σάμψον Έλέκτρικ, βίταφον.

ΒΟΛΟ Σ
’Αχίλλειον. Κλάγκφιλ, βίταφον-μουβιτον.
Έξωραϊστικής. Σάμψον Έλέκτρ κ, βίταφον

XI Ο Σ
Άστήρ. Σάμψον Έλέκτρικ, βίταφον

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Λεσβιακόν. Σινεμεκάνικα. μούβιτον-βιτα ρον.
Πάν&εον. ΐάιιψον Έλέκτριτ, βίταφον.

ΚΑΛΛΜΑΙ
Τριανόν. Σάμψον Έλέκτρικ, βίταφον·
"Εσπερος. Κινοτόν, βίταφον.

ΠΑΤΡΑΙ
Πάν&εον. Σάμψον Έλέκτρικ, βίταφον.
Ούφα Πάλας. Κλάγκφιλμ, μούβιτον βίταφον.
Ζενίϋ·· Ούέστερν Έλέκτρικ μούβιτον, βίταφον.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ούφα Πάλας. Κινοτόν, βίταφον.

ΝΛΥΠΛΙΟΝ
Τριανόν. Σίμπλεξ, βίταφον.

ΑΡΓΟΣΓΟΛΙΟΝ
Σπλέντιτ. Κινοτόν, βίταφον.

ΤΡΙΚΚΑΛΑ
Ούφα Πάλας. Κινοτόν, βίταφον.

ΤΡΙΠΟΛΙΣ
’Αττικόν. Κινοτόν, βίταφον.

ΣΥΡΟΣ
Πάν&εον. Σάμψον Έλέκτρικ, βίτατρον.

ΚΕΡΚΥΡΑ
Ποικιλιών. Ζερβοπούλου, βίταφον.

ΞΑΝΘΗ
Μέγας. Σάμψον Έλέκτρικ, βίταφον.

ΣΕΡΙΆΐ
Κρόνιον. Σ ίμψον Έλέκτρικ, βίταφον.

ΒΑΘΥ-ΣΑΜΟΥ
’Απόλλων. Σινεμεκάνικα, βίταφον.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ήλύσια. Κλάγκφιλμ, μούβιτον-βίταφκν.
Χαρίλαος. Σάμψον Έλέκτρικ, βίταφον.
Παλλάς Τόμπις, βίταφον μούβιτον.
Πάνϋ·ε>ν. Σ ίμψον Έλέκτρικ, βίταφον.
Σπλέντιτ. Σ ίμψον Έλέκτρικ, βίταφον.
Διονύσια. Τόμπις βίταφον καί μούβιτον Νίτσε.

Συμφώνως μέ τόν ανωτέρω πίνακα, καθ’ δλην τήν Ελ
λάδα λειτουργούν 71 ήχητικοί κινηματογράφοι. Είς αυτούς 
έχουν έγκατασταθή 7 ήχη ικά μηχανήματα διαφόρων συ
στημάτων, τών δτοίων ό αριθμός κατά ^σύστημα εχει ως 
εξής: Ούέστερν Έλέκτρικ 6, Ρ· Κ. Α. 2, Κλάγκφιλμ 6, 
Σινεμεκάνικα 5, Τόμπις 3, Πέϊσαντ, L, Κινοτόν 14, Κολ
στερ Έλέκτςκ 2, Φωνοσινεμά 9. Σάμψον Έλέκτρικ 1-9, 
Ζερβοπούλου 9, Πατέ 1, Κολούμπια 1 καί Σίμπλεξ 1.

ΑΘΗΝ Ί
... ιίάν&εον. ('Οδός Πανεπιστημίου) Ούέστερν Έλέκτρικ 

μ°1Άργςβ(δδός Άχαρνών). Κλάγκφιλμ, μούβιτον-βι- 

τα<ί>1ί'χλΐί. (Ζαππείου) Ούέστερν Έλέκτρικ, μούβιτον-βιτα- 

φ0ν’Αλκα?άρ. (οδός Θ. Δεληγιάννη) Ούέστερν Έλέκτρικ 
μ0υ1έχκνλό^.Ιί(λεωφ. Συγγροΰ) Ζερβοπούλου, βίταφον.

"Αστρα. (δδός Θ. Δεληγιάννη) Σαμψον Ελέκτρικ βι- 
ταφ^;μ°ΧΓ(δϊίΓΗατησίων) Ούέστερν Έλέκτρικ, μού-

Ζέφυρο5°'(Πλατεία Θησείου) Σινεμεκάνικα, μούβιτον- 

(δδός Άγ. Μελετίου) Λ. C. A. Photophone. 
μούβιτον-βίταφον. , , .,

Γκλόρια. (Πλατεία Αμερικής) Κλάγκφιλμ, μου,Τι co 
βΐτΑελφοτ. (οδός Άχαρνών) Σινεμεκάνικα, μούβιτον-βίτα- 

'^Πετσάλη. (Πλατεία Θησείου) Σάμψον Έλέκτρικ, μου- 
βιτον βίταφον. , ,, , ο,Δεξαμενή. (Πλατεία Δεξαμενής) Κινοτον, βιταφο' · 

Πανα&ήναια. (λεωφ. ’Αλεξάνδρας) Κολστερ Ελεκτ

«· <— Α· μ.»β„«ν·0ί<«·
φ0'Κυβέλεια. (όδόςΠατησίων) Σάμψον Έλέκτρικ, βίταφον. 

Λούξ. (λεωφ.’Αλεξάνδρας) Κλάγκφιλμ, μούβιτον βιτα

'^Βερντέν. (λεωφ. Αλεξάνδρας) Ζερβοπούλου, βίταφον. 
Σπλέντιτ. (Συν. Ν. Φιλαδέλφεια) Σαμψον Ελέκτρικ, 

Πανελλήνιον. (λεωφ. Συγγροΰ) Ζερβοπούλου, βίταφον. 
Κρνστάλ. (Χαροκόπου) Κόλστερ Έλέκτρικ, βίταφον. 
Ροζικλαίρ. (δδός Πατησίων) Phonoctneina, μουβιτον-

Κοτοπούλη. (Πλατ. 'Ομόνοιας) Ουεστερν Ελέκτρικ, 
βίιαφον μούβιτον. , ,ο α,

Διάνα. (Π. Φάληοον), Σινεμεκάνικα μούβιτον βίταφον. 
Μπομπονιέρα. (Κηφισιάς) Κινοτόν, μουβιτον-βιταφον. 
’Ελλάς (δδός Άθηνάς). Πατέ, βίταφον.
’Αθηναϊκόν. (δδός Εύπόίιδος). Κολουμπια, βίταφον. 
Πανόραμα, (δδός Γ' Σ)βρίου) Κινοτόν, βιιαφιη·. 
Κυψέλη, (οδός Ζακύνθου), Patent, μουβιτον-βιταφον. 
Γραφεία Μετρό Γκόντουΐν. Κινοτον, βίταφον. 
Αύρα (δδός Λένορμαν 131) Κινοτόν, βίταφον. 
Κήπος Μάμου. (’Αμπελοκήπους) Κινοτον, βίταφον. 
Πάλλας. (Παγκράτι), Ζερβοπούλου, βίταφον.
Κρόνος. (Συν. Ν. ’Ιωνίας) Ζερβοπούλου, βίταφον. 
Άλκαξάρ. (Ν. Φάληρον) Σάμψον Έλέκτρικ, βίταφον.

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Ίντεάλ. ('Αγία Σοφία) Κινοτόν, βίταφον. 
Παλλ,άς. (Συν. Ταμπουρίων) Κινοτόν, βίταφον. 
Κρνστάλ. (Συν. Ν. Κοκκινιάτ) Κινοτον, βίταφον. 
Ήλύσσια. (Φίλωνος 67), Ζερβοπούλου, βίταφον. 
Φώς ('Οδός Β' Μεραρχίας) Ζερβοπούλου, βίταφον. 
Ά&ήναιον. (Συν. Ταμπουρίων), Ζερβοπούλου βίταφον.

ΔΡΑΜΑ
Μέγας Σάμψον Έλέκτρικ, βίταφον.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 7

Τί
__________________________ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

KIM 1■ KAI ί ΒΜ EIJBffllffflJ
ΒΙΕΝΝΗ, Ιούνιος, (τοϋ έκτάκτουτυνεργάιου μας). 'Ο 

όμιλών κινηματογράφος κατακτά διαρκώς έδαφος εις τήν 
Εύριόπην. Είς τό Βερολϊνον δέν υπάρχουν παρά ί έως 5 
άκόμη κινηματοθέατρα δπου προβάλλωντρι βωβές ταινίες. 
Στό Ηαρίαι έπίσης. Στό Λονδΐνον δέν υπάρχουν παρά 3-4 
συνοικιακά κινηματοθέατρα πιστά είς τάς παραδόσεις τοΰ 
παλαιού κινηματογράφου, πού τά πρόσωπα κινούνται 
χωρίς νά όμιλοϋν. Είς τήν Βιέννην έκ τών 150 κινηματο
γράφων, οί 140 προβάλλουν όμιλούσας ταινίας έκ δέ τών 
υπολοίπων δέ*α  τοιούτων οί έξ τό τρέχον θέρος με
ταβάλλονται είς όμιλοϋντας.

Ή πρόοδος δμως αυτή τοϋ όμιλοϋντος κινηματογράφου 
ήρχισε να έπιφέρη σιγά, σιγά τόν μαρασμόν τοϋ θεάτρου. 
Καί εις τήν φιλόμουσον άκόμη Βιέννην τόσον τό θέατρον 
τής πρόζας, δσον καί τό μουσικόν τοιοΰτον, διέρχεται κρί
σιν, ήτις έάν πισ,τεύσωμεν είς τάς προφητείας τοϋ Μπέρ· 
ναρ Σώ, θά καταλήξη εις τόν τέλειον έξαφανισμόν αΰτοΰ. 
Μεγάλοι ήθοποιοί τοΰ θεάτρου τής πρόζας καί τοΰ μου
σικού τοιούτου παρουσιάζονται σήμερα είς τήν οθόνην. Ό 
μεγάλος δραματικός ήθοποιός ’Αλέξανδρος Μωϋσή, (έλλην 
καταγόμενος έκ Μακεδονίας), τελευταίως μάς παρουσιά
ζεται περισσότερον είς τήν οθόνην παρά είς τήν σκηνήν 
τοΰ κραιικοΰ θεάιρου τής Βιέννης. 'Ο περίφημος τενόρος 
Ριχάρδος Τάουμπερ, δ Σάαρτς, δ Ζάν Κιπούρα καί τόσοι 
άλλοι, άνά τόν κόσμον γνωστοί πρωταγωνισταί τοΰ μούσι 
κοϋ θεάτρου,τραγουδούν σήμερα καί παίζουν έπί τής οθό
νης πολύ συχνό ιερά παρ’ δτι έπί τής σκηνής.

’Αντιθέτως, άστέρες πρώτου μεγέθους τοΰ κινηματο 
γράφου, άρνοΰνται νά παίξουν είς δμιλοΰντα φιλμ, καί 
έγκαταλείποιιν καί τήν τέχνην άκόμη, άφοΰ δέν εύρίσκεται 
κανείς ρεζισέρπού νά άναλαμβάνη νά «γυρίση»βωβήν ται
νίαν.

Ή "Εννυ Πόιτεν, ή οποία παρεσύρθη πέρυσι καί έπαι 
ξεν είς ομιλούσαν ταινίαν, ευρίσκει δτι κατήντησεν άντι- 
παθηιική, διότι ή φωνή της είναι σκληρή, καί δηλώνει 
δτι δέν θά ξαναπαίξη πλέον έφ’ δσον πλάι της υπάρχει 
μικρόφωνον. 'Η Γκρέτα Γκάρμπο, πού δλοτ τήν άτοκα- 
λοΰνώο ίαν. χωρ'ς δμως νά συγκινή κανέναν ή ώμορφιά 
της, μετεπείσθη, καί έτσι τό έρχόμενον έτος θά παρου
σίαση ή εις τό πρώτον τη; δμιλοΰν φίλμ. 'Ο Έμιλ Γιάν- 
νιγκς παίζει είς δμιλοΰντα φίλμ, άφοΰ δέν ευρίσκει, ώς 
λέγ> ι, νά παίξη είς βωβά τοιαΰτα. Πάντως άφ’ ής έποχής 
παίζει είς όμιλού.,ας ταινίας αισθάνεται τόν εαυτόν του 
όλιγώτερον ήθοποιόν 'Η προσοχή πού δίδει είς τάς κινή
σεις του διά νά μήν προξενήση κανένα θόρυβον πού θά 
προδώ τει άμέσως κατόπιν τό καιροφυλακτοϋν μικρόφωνον, 
τόν κάνει νά παιζη μέ συστολήν, νά παίζη δχι τόσον φυ
σικά, δτως είς τήν βωβήν ταινίαν.

Άφ’ ετέρου ήθοποιοί δχι τόσον γνωστοί εις τήν βωβήν 
τέχιη-, παρουσιάζονται σήμερα είς τόν δμιλοΰντα κινη · 
ματογράφον νά διεκδικοϋν τά πρωτεία. Ό Βίλλυ Φρίτς, 
δ νέος κατακτητή; τών γυναικείων καρδιών, μέ τό άτεχνο 
παίξιμό του καί τήν χαριτωμένην του φωνήν, ώς σχολιά
ζει,δ κριτικός τής Βερολινείου Κινηματογραφικής Έπιθε- 
ωρήσ.ως, καιήντησε σήμερα περίφημος άνά τόν κόσμον- 
'Ο Άλεξάντερ, ό Κόρτνερ, δ Φόρστ καί τόσοι άλλοι πού 
άλλοτε παρο σιάζοντο μέ δειλίαν καί φόβον είς ρόλου; 
δευτερεΰοντας, τριτεύοντας >αί τεταρτεύοντας πολλάκις, 
σήμερα πρωταγωνιστούν χάρις είς τήν φωνήν των είς τά 
σοβαρώτερα έργα τής νεωτέρας κινηματογραφικής παρα
γωγής.

Είς τήν ’Αμερικήν βέβαια δ όμιλών κινηματογράφος 
παρουσιάζεται μέ πολύ μεγαλυτέρας άπαιτήσεις. Παρ’ δλα 
ταΰτα δμως δ βασιλεύς τοΰ γέλωτος τοΰ αίώνος μας, δ 
Τσάρλι Τσάπλιν, άρνεϊται νά δμιλήση, καί ούτε θά δμι- 
χήση ποτέ άπό τής οθόνης. Χαρακτηριστικοί είναι αί δη- 
ώσεις του σχετικώς μέ τό ζήτημα αυτό πού δημοσιεύον

Γνώααι διαφόρων διάσημων άστέρων

ται είς τό τελευταϊον φύλλον τή; Μεγάλης Βιενναίας κι
νηματογραφικής έπιθεωρήσεως «Μάϊν Φίλμ». «Μέ έρω- 
τάτε, λέγει, διατί δέν παίζω είς δμιλοΰσαν ταινίαν καί 
διατΐ τό νέον μου έργον «Τά φώτα τής πόλεως», 
δέν είναι όμιλοΰν. Ή έρώτησις αυτή είνε 
τόσον κοινή γιά μένα, έφ’ δσον μέχρι τώρα έχω λάβει 
χιλιάδας έπιστολών μέ τήν έρώτησιν αΰιήν. Θά σάς άπήν- 
των κατ’ εύθεΐαν είς τήν έρώτησιν σας, έάν ήμπορού- 
σατε νά μοϋ είπήτε καί σείς διατί πρέπει νά παίζω είς 
όμιλούσας ταινίας. Κατ’ έμέ δ πραγματικός ήθοποιός 
χάνει πολύ παίζων εις δμιλοΰντα φίλμ ύπό τόν αυστηρόν 
έλεγχον τοΰ μικροφώνου. Έκτός δμως αύτοΰ, έγώ παίζω 
καί θέλω νά παίζω δι’ δλον τόν κόιμον καί δχι μόνον 
διά τούς γνωρίζοντας τήν γλώσσαν πού ομιλώ. Έχω φί
λους στήν Κίναν, στήν ’Ιαπωνίαν, στήν ’Ασίαν, στήν Ευ
ρώπην, παντού. Διατί νά προτιμήσω οί φίλοι μου νά πε- 
ριορισθοΰν μόνον μεταξύ τών Αμερικανών καί "Αγγλων ; 
"Ε.τειια υπάρχει καί μία μερίς άνθρώποιν πού άγαποΰν 
τόν βωβόν κινηματογράφον καί ή μερ·ς αυτή είναι άρκε- 
τά μεγάλη καί άποιελεΐται άπό άνθρώτους δλου τοΰ κό
σμου. Έγώ προτιμώ νά παίζω διά τούς άνθριότους αύ-
ΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΠΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιυιΙΙΠΠΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠίΙι

Μιά υπέροχος σκηνή άπό τήν νιωιέραν ταινίαν παρα· 
ραγωγής Μετρό Γκόλντουϊν Μάΰερ «Ό άνύπανδρος 
μπαμπάς», ομιλούσα γαλλιστί 100 ο'ο, είς ήν πρωταγω
νιστεί ή χαριτωμένη Λιλή Νταμιτά. Συμπράττουν καί οί 
γάλλοι καλλιτέχναι Άντρέ Λυγκέ, Ζώρζ Μολόϊ, Άντρέ 
Μπυρζέρ, Φρανσουάζ Ροζέϊ, Μαρσέλ Άντρέ καί Άντρέ 

Μπερλέϊ.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
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‘Ο Κόνραντ Φάϊντ ύπέγραψε νέον συμβόλαιον μέ τήν 
Οΰφα τοΰ Βερολίνου δυνάμει τοΰ δποίου αναλαμβάνει τήν 
ύπόχρέωσιν νά ύτοδυθή τόν ρόλον τοΰ Μέττερνιχ είς τό 
έργον «Τό συνέδριον τής Βιέννης».

—Ό Γουσταϋος Φραΐλιχ θά παίξη παρά τό πλευράν 
τής Μπριγγίτε Χέλμ είς τό φίλμ «Δόξα» παραγωγής Πατέ 
Νατάν Μανταντόρ Φίλμ.

—Ή εταιρία Rkord-Filin τοΰ Έλσιγκφορς, θά «γυ- 
ρίση» τό φίλμ Le Tundra εις δύο έκδόσεις" φιλανδικήν 
καί γερμανικήν. Ε’ις τήν τελευταίαν έκδοσιν θά λάβουν 
μέρος οί γερμανοί καλλιτέχναι Μπέρναρ Γκαϊιζγκε καί 
’Ελισάβετ Φρίσκ.

—Ό σκηνοθέτης Ρίσαρ "Οσβαλντ μετά τής έταιρίας 
Sascha της Βιέννης θά «γυρίση» δύο νέα φίλμ,|τά Victo
ria et son Hnssard καί Pannre comme line souris d’ eg- 
Use. Τών άνωτέρω φίλμ θά π 'ραχθοΰν καί δύο γαλλικαί 
έκδόσεις.

—Τελευταίως παρετηρήθη μεγάλη πτώσις τών μετοχών 
τής άγγλικής έταιρίας Γκωμόν Μπρίτις. Άπό την τιμήν 
τών 75 γαλλικών φράγκων κατήλθον είς τά 39.

—Αγγέλλεται έκ Στοκχόλμης δτι ά'εταλύφθη έκεϊ 
καί έτέθη είς χρήσιν ένα νέον σύστημα λήψεως φωνής έ
πί δίσκων έκ μετάλλου, τό όποιον θά προσφέρη μεγάλας 
ύπηρεσίας είς τήν έκμετάλλευσιν τών δμιλουσων ταινι
ών. Οί νέοι δίσκοι θά δύνανται νά χρησιμοποιηθούν μέ
χρι 125 φορών άνευ ούδεμιάς βλάβη;, τό δε μεγεθος των 
θά άνταποκρίνεται μέ μήκος ταινιών 390 μέτρων διάρκει
ας 12 λεπτών.

—Ή Πόλα Νέγκρι υπέγραψε συμβόλαιον μετά τής α
μερικανικής εταιρείας R. Κ. Ο· Πατέ, διά λογαριασμόν 
τή; όποιας θά «γυρίση» είς διάφορα φίλμ.

—Τηλεγραφήματα έκ Νέις Άόρκης άνηγγειλον οτι η 
περίφημος καλλιτέχνις τή; οθόνη; Κλάρ ι Μπόου παρε- 
φρόνησε λόγο) άπωλείας τή; μεγάλης περιουσίας της.

—Ό μικρός μαύρος καλλιτέχνη? τής Μετρό Γκόλντου
ϊν Μάγιερ ' δ όποιος ένεφανίζε·ο, πάν
τοτε είς τάς κωμωδίας τή; άνωτέρω έταιρίας καί εσκόρ- 
πιζε τόν γέλωτα είς πάντα θεατήν, άπεβιωσε προ εικοσα- 
ημέρου είς Χόλλυγουντ ιί; ηλικίαν 11 έτών. Ο μακαρί
της ήτο δ μόνος καλλιτέχνη; δ όποιος ένεφανίσθη είς τήν 
οθόνην είς ήλικίαν τριών έτών.

τούς. Είμαι ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου καί η τέχνη 
μου έγκειται είς τήν παντομίμαν, καί έξαρτάται άπό ,ιό 
καλόν ή κακόν παίξιμό μου καί δχι άπό τάς ιδιοτροπίας 
τοΰ μικροφώνου, τό όποιον μπορεί νά μεταδίδη τήν φω
νήν μου τοσον παρηλλαγμένην, πού κι’ έγώ ο ίδιος να δυ- 
σκολεύωμαι νά τήν γνωρίσω. Ό όμιλών κινηματογράφο; 
είναι κάτι τό νέον καί δ κό τμος τόν ύπεδέχθη ώς μίαν 
πρωτοτυπίαν μέ ενθουσιασμόν, δ όποιος όμως θά πέση 
πολύ συντόμως, προτοΰ κάν ή νέα αυτή εφεύρεσις γίνη 
παλαιά. Έν τέλει δέν βλέπω διά ποιον λόγον πρεπει νά 
παίζω είς δμιλοΰνια φίλμ καί οϋχί είς βωβά τοαΰτα 
Έγώ θά έξακολουθήσω έν τούτοις νά παίζω χω
ρίς νά δμιλώ, μέχρις δτου βρεθή κανείς πύ νά μοΰ υπό
δειξη τόν λόγον διά τόν όποιον πρέπει νά παίζω , και νά 
δμιλώ.» Αύτά μέχρι τής ώρας δηλώνει σοβαρά δ μεγα
λύτερος κωμικός τοΰ κόσμου, ό Σαρλώ.» , *

Δέν είναι δμως βέβαιος άν θά εξακολούθηση ια εχη 
τάς αύτάς γνώμας καί διά τό προσεχές του φήλμ, διότι 
ύπάρχουν καί οί πιστεύοκτες, δτι όλος αύτός δ θόρυβος 
έδημιουργήθη ύπ’ αύτοΰ διά διαφημιστικούς σκοπούς τής 
τελευταίας του ταινίας «Τά φώτα τής πόλεως».

ΒΙΕΝΝΑΙΟΣ

ΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ ΤΗΐ ΜΕΤΡΟ
Σχετικώς μέ τάς κυκλοφορησάσας φήμας περί διακο

πής τή; παραγωγή; γαλλικών ταινιών ύπό τής Μετρό 
Γκόλντουϊν Μάγιερ, άνακοινοΰται ύπ’ αύτής δτι δέν είνε 
τοΰτο άληθές, άλλ’ δτι άτέλυτε πάντας τούς γάλλους 
καλλιτέχνας τού; όποιους είχε προσλάβει δι’ όρισμένον 
χρονικόν διάστημα καθ’ όσων έτελείωσ-: ή πρ ιγματοποί- 
ησις όλων τών ταινιών γαλλικής βερσιόν.

Συμπληρωματικώς ή Μετρό άνακοινοϊ δτι πλήν 
τών έν Χόλλυγουντ γαλλικών στούντιο της, έπαψαν την 
παραγωγήν καί τά άμερικανικά της στούντιο διά πέντε 
μόνον εβδομάδας, διά νά άιαπαυθοΰν οί καλλιτέχναι καί 
τό προσωπικόν.

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ 812 TCH κ. ΓΚΡΕΤ2ΗΝ
Την παρ. Παρασκευήν 12 τρ. δ επίτιμος πρόε

δρός τής II. Ε. Κ. κ. Παν. Γκρέτσης, κατερχόμενος 
τήν κλίμακα τοΰ κινηματογράφου του καί δλισθή- 
σας κατέπεσεν ,έ'Ξ αυτής. Έκ τής πταόσεως δ αγα
πητός κ. πρόεδρος έπαθε θλάσιν τής αριστερός του 
χειρός.

Είς τον κύριον Γκρέτσην ολόκληρος ό κινηματο
γραφικός κόσμος καί Ιδιαιτέρως ή διεύθυνσις τοΰ 
«Κινημ. Άστέρος» εύχεται περαστικά.

01 ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΝΑ ΤΗΝ ΪΑΑίΑΑ έΝΤ UPOSQilOI MAS

Καθίσταιείς πάντας γνωπόν δτι περιοδεύουν α- 
νά τήν Ελλάδα ώς αντιπρόσωποι τοΰ «Κινηματο
γραφικού Άστέρος» μέ τό δικαίωμα της εισπραξεως 
συνδρομών οί κ. κ. Μιχ. Στραβελακης καί Δημ. Δη- 
μακόπουλος, παρ χκαλοΰνται δέ παντες οι φίλοι μας 
δπως παράσχουν είς αυτούς πάσαν συνδρομήν διά 
τήν έπιτυχίαν τών προσπαθειών των.

Ή Διεύ&υνσις

[ ΤΟΜΟΙ "ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,
I ΤΩΝ ΕΤΩΝ

| 1927 - 1928 - 1929 - 1930
Τόμοι «Κινηματογραφικού Άστέρος» τών 

1 έτών 1927, 192S καί 1929. πωλούνται είς τά 
1 γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχυδρομι- 
Ξ κώς είς τούς αίτούντας^έκ τών επαρχιών καί 
Ξ τού ’Εξωτερικού. ...
- I ιμή έκαστου τόμου διά τό εσωτερ. δρχ. 1C0
: , » » » » έξωτερ. δρχ. 200
ϊ ©ί άγορασταϊ ενός, οίουδήποτε τών άνω- 
ϊ τέρω έτυν τόμου, δικαιούνται δωρεάν’ και ε- 
Ξ νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τού 
= 1930, χρησιμότατου είς ολους τούς οπωσδήποτε
ί ασχολούμενου; μέ τά κινηματογραφικά ζη- 

Ξ τήματα.
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0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ί 0 ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ ΕΙΣ τον ΟΜΙΑΟϊΝΤΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ

’Εάν οί Ρώσσοι σκηνοθέται Σέργιος Άϊζενσιάι’ν καί 
Βοεβολέντ Πουντόβκινείνε γνωστοίγιά τήν έπιφυλακτικότη- 
τά των σχετικώς γιά τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον, δέν 
συμβαίνει όμως τό ίδιον καί διά τόν Βόριδα Χουμιάτσκυ 
τόν νέον πρόεδρον τής «Σόβκινο» τοϋ Σοβιετικού Κινημα
τογραφικού Τραστ τοΰ ίδρυθέντος τήν άνοιξιν τοΰ 1930. 
'Ο Χουμιάτσκυ καιέβαλε κάθε προσπάθειαν διά νά πα- 
ραγάγη κατά τό τρέχον έτος τουλάχιστον 50 μεγάλα φίλμ 
ήχητικά καί διά νά πλουτίση περίπου 1500 κινηματοθέατρα 
μέ έγκαταστάσεις όμιλοϋντος.

Μία άπό τάς μεγαλυτέρας φροντίδας τών ιθυνόντων 
τήν κινηματογραφικήν β ομηχανιαν έν Ρωσσία, είναι ή 
κατασκευή μιας κολοσσιαίας κινηματογραφουπόλεως, πλη
σίον τοΰ χωρίου Ιίοτιλίκα, δχι μακράν άπό τήν Μόσχαν. 
Αύτό τό Ρωσσικόν Χόλλυγουντ, έάν πιστεύοη κανείς τόν 
Ρωσσικόν καί Γερμανικόν τύπον, θά είναι πλουτισμένο 
μέ ολας τάς τεχνικός τελειοποιήσεις καί έφευρέσεις. Δέκα- I 
πέντε φίλμ θά είναι δυνατόν νά γυρίζωνιαι» ταΰτοχρόνως I 
καί, έάν ύπαρξη ανάγκη, δλη ή πόλις θά δύναται νά με- ’ 
ταβληθή είς ένα τεράστιον στούντιο ποΰ θά έπιτρέπη τάς ■ 
πλέον μεγαλειώδεις σκηνοθεσίας. Πιστεύεται δτι θά κα- 
τορθωθή ευκόλως νά «γυρισθοΰν» τουλάχιστον 60 φιλμ 
κατά τό πρώτον έτος είς τήν Ποτίλικα. Ή εργασία περι
ορίζεται αύστηρώς είς τό επτάωρον. Ια έργασιήρια θά 
παράγουν περίπου 1.400.000 μέτρα ταινίας τόν χρόνον. 
Αύτό τό έργοστάσιον τοΰ φίλμ, δπως τό άποκαλοϋν άπό 
τώρα αί Ρωσσικαί εφημερίδες, θά άπασχολή τακτικά 1. 
500 - 2θ00 πρόσωπα χωρίς νά υπολογίζεται εις αυτά τό 
άφθονον προσωπικόν τών καλλιτεχνών καί φιγκιοι·ράν. I

'Ο διευθυντής τής παραγωγής τής «Σόβκινο» δ νεα- 
ροττατος Βλαδιμήρ Συτρίν, εκφράζει τήν πλήρη εμπιστο
σύνην του δσον άφορή τήν πώλησιν τών φιλμ πού θά πα- 
ράγωνται είς τήν Ποτίλικα.Τά έξοδά ιων θά καλύπτονται 
εύκολιύιατα έκ τής προβολής των έστω καί μόνον είς τήν 
Ρωσσίαν, δπου, κατ’ αύτόν—δ άριθμός τών θεατών-άκρο- 
ατών θά ύπερβάλη τούς 3.500.000 κατά τό 1933 Ή Σό- 
βκινο, διά νά έπιτύχη αύτό τό ίλιγγιώδες άποτελεσμα, έ- I 
μελέτησε τό ζήτημα τή; τιμής τών εισιτηρίων. Μ-χρι τοΰ- I 
δε ή είσοδος είς τούς κινηματογράφους ήτο 5 καπίκ διά! 
άγροτικούς έργάτας, τούς πτωχούς αγρονόμους καί τούς 
άσχολουμένου; μέ τάς συνεταιρικός αγροικίας, τών δποί- | 
τά κέρδη είναι ελάχιστα., Είς πολλάς πόλεις καί χωρία ή ! 
είσοδος είναι τελείως έλευθέρα, έφ’ δσον προβάλλονται 
επιστημονικά φίλμ. Τά μέλη τών πλέον εύπορούντων τά
ξεων, καί ιδίως οί «κουλάκοι» πληρώνουν 25 καπίκ διά τήν 
είσοδον αυτών είς τάς σκοτεινός αίθούσας.

Τό πρόγραμμα παραγωγής τής «Σόβκινο» προβλέπει 
διά τό 1931, 160 περίπου σιωπηλά φίλμ, 350 κουλτονρι- 
στικά καί 50 όμιλοΰντα. Άπό τά τελευταία γίνεται πολύς 1 
λόγος διά τό «Coolies du Kaiser*  παρμένο άλό ένα μυθι-1 
στόρημα τοΰ Θεοδώρο<υ Πλιβιέ ποΰ περιγράφει ιάςουγκι-| 
νήσεις καί τάς έπαναστάσεις τοΰ γερμανικοΰ ναυτικού με
τά τόν πόλεμον. Τό φίλμ αύτό θά σκηνοθετηθή άπό τόν ί 
γερμανδν σκηνοθέτην ’Έρβιν Πισκάτορ, δ δποϊος άλλω- 
στε υπέγραψε συμβόλαιον μέ τό ρωσσικόν κινηματογρα
φικόν τράστ διά τήν παραγωγήν πολλών φίλμ, έκαστον 
τών όποιων θά «γυρισθή» είς 4 γλώσσες.

Είς άπό τούς πρωταθλητάς τοΰ ηχητικού φίλμ είς τήν 
Ρωσσίαν εϊνε ό ’Αλέξανδρος Ντοβτσένκο, δημιουργός με
ταξύ άλλων ιοϋ περίφημου έργου «‘Π γή». ΓΟ Νιοβτσέν- 
κο είναι πεπεισμένος δτι ή βασιλεία τοΰ βωβοΰ κινημα
τογράφου έληξε πλέον δρισιικώς.

Άπό τά άνωτέρω εξάγεται τό συμπέρασμα, δτι έργά- 
ζονιαι πυρετωδώς είς τήν Σοβιετικήν Ρωσσίαν. Είνε τό 
κράτος τό όποιον άνιελήφθη καλλίτερον τόν σπουδαϊον 
ρόλον ποϋ παίζει δ κινηματογράφος ώς προπαγανδιστικόν 
μέσον.

Ο παλαιός μας γνώριμος Ρώσσος καλλιτέχνης 
’Ιβάν Μοσζοΰκιν θά «γυρίση» λίαν προσεχώς μίαν 
ομιλούσαν γαλλιστί ταινίαν μέ σκηνοθέτην τόν διά
σημον Α. Βολκώφ, διά λογαριασμόν τής Gloria 
Film.

ΑΙ ΠΡ0ΒΑΗΘΕΙ2ΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
Ηϊ ΤΟΪΣ Α0ΜΑΤΚΟΠ ΚΙΝ1Τ0ΓΡΑΦ0Π

ΑΠΟ 8-20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Απο ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ντροπαλές νύφες. Εύθυμο άλλά καί σκανδαλιστικό έργον 
παραγωγή; Μετρό Γκόλτουϊν 1131-32. Μιά πολύ χαρακτη
ριστική σκηνή το·> έργου μέ τήν ώραιοτάτην Τζόαν Κρα- 
ουφορτ. Παρά τό πλευράν της ή Άννίτα Παίητζ, Ντό- 

ροθυ Σεμπάστιαν καί Ρόμπερ Μοντγκόμερυ.

Άλλά εκτός τούτου εί>αι καί τό κράτος είς τό όποιον 
περισσότερον ένδ.αφέρονται διά την καλλιτεχνικήν πλευ
ράν τοΰ κινηματογράφου καί άπό τό όποιον πρέπει νά ά- 
ναμείνη κανείς πολλά.

Ό Σύλλογος τών Πρωτοπόρων τοΰ Κινηματογράφου δ 
όποιος ιδρύεται κατ’ αύ.σς είς τήν πόλιν μας καί τοΰ ό
ποιου είς άπό τούς κυριωιέρους σκοπούς είνε ή έπιδίωξις 
τής καλλιτεχνικής μορφώσεως τοΰ κοινού διά τής προβο
λής φίλμ άνω τέρας καλλιτεχνικής άξίας, δέν θά έπρεπε 
νά φρονιίση διά τήν εισαγωγήν μερικών νεωτέρων φίλμ 
Σοβιετική; παραγωγής είς τις·Αθήνας διά νά ίδωμεν 
καί ημείς έκ του σύνεγγυς τήν εργασίαν πού έπιτελεϊται 
έκεϊ;

Β. Παπαμιχάλας

«Ποιος δ ένοχος», «"Ενα βράδυ στό μέτωπο» «Το μυστικόν 
τοΰ κίτρινου δωματίου» καί «Ρίο-Ρίτα».

Δεξαμενής. «Τό τραγούδι τοϋ λύκου», «Δικαίωμα δ 
'έρως», «Δύο καρδιές σένα βάλς», «’Αγάπη δίχως τέλος», 
! « Γά χείλη σου εϊνε μελωδία» καί «Ή απολυτρωσις». ,

ΠαναΘήνάια. «Τό γκρέμισμα ένός κόσμου», «Άγάπη 
δίχως τέλος», «Αδελφική έκδίκησις», «Ήνήσος τώνχαμέ
νων καραβιών», «Στρίγκλα» καί «Αυτί; τήν νύχτα ίσως».

Κρυατάλ. (Χαροκόπου) «Ή στρίγκλα», «Μόνον έσένά 
άγάπησα τρελλά», «Έτσι κανείς σάν άγαπήση» καί «Ό 
βασιλεύς τής "Τζάζ».

Κυβέλεια. «Δικαίωμα δ έρως», «Μία έρωτική νύχτα», 
«Ό λοχαγός τής Α. Φρουράς», «"Αχ! μπαμπάς μου είσαι 
θησαυρός», «Αευκός γάμος» «Τό τραγοΰδι τής Φλόγας».

Κωίτάκη. «Άννυ τοΰ Μονπαρνάς», «Μελωδία τής 
καρδιάς», «Καζανόβα», «Γιοσιβάρα» καί «Κιβωτός τοΰ 
Νώε».

Νεάπολις. «’Έρωτες μεσονυκτίου», «Παντρεμμένοιστό 
Χόλλυγουντ», «'Ο δρόμος τοΰ Παραδείσου», «Άερομαχίαι 
στό δυτ. μέτωπο» καί «Άν μέ θέλης έλα σύ». * ,

ΙΙαλλά;. «Ή παγίς«, «Τό μίσος» καί «Έγώ τόν σκό
τωσα». . , , ,

Πανελλήνιον. «Τραγωδία στά χιονιά», «Λουλούδι στη 
σκιά», «Ό άγγελος τοΰ καμπαρέ» καί «Τό μαργαριτάρι τής 
Ανατολής».

Πανόραμα. «Λουϊζιάνα» «Τραγική έκδίκησις», «Μοι
ραία άγάπη», «Ό λεβέντης τής Άριζόνας», «Άγάπη πού 
σκοτώνει» καί «Μοντέρνα γυναίκα»·

Ροζικλαίρ. «Μαραμένα κρίνα», «Γαιιπρός άπό πεί
σμα», «Σκάνδαλον Ιπποδρομιών», «Ή αιχμάλωτος», «Ό 
υιός τών Θεών»; «Ή νήσος τών χαμένων καραβιών», «Θα 
τρομάξω καί τούς οκτώ».

Ελλάς. «'Ο βασιλεύς τής ζούγκλας», «'Η κατάσκο
πος», «Άστρον ευτυχίας». , e „

Αίγλη. «'Η A. Υ. διατάσσει». «Δικαίωμα ο ερως», 
«Έρως μεσονυκτίου», «Ό δρόμος τοΰ Παραδείσου».

Κυψέλη. «Χαρούμενα νειάτα», «Τό μυστικόν ^τοΰ κί
τρινου δωματίου». «Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς», « Ερωτες 
μεσονυκιίου».

Κήπος Μάμου. «'Ο άθάνατος αλήτης», «Γυναίκα 
τοΰ δρόμου·, «Τό ξανθό άηδονάκι», καί«Τά χείλη σου είνε 
μελωδία ·.

Βερντέν. «'Η νύμφη τοΰ συντάγματος»,
Διάνα. «Κατηγορούμενε άπαλλάτεσθε», «Δυο καρδιές 

I σ’ ένα βάλς», «Ρίο Ρίτα», Ποιος δ ένοχος».

Πάνθεον. «Οί προικοθήραι», «'Η διάσωσις».
"Εσπερος. «'Ο βασιλεύς τών Παρισίων», «Άρθούρ», 

«Ρίο Ρίτα», «Αυτή τή νύχτα ίσως» καί «Νεάπολις ή πόλις 
τών τραγουδιών».

Άλκαζάρ. «Παντρεμμένοι στό Χόλλυγουντ», «Από
ψε ή ποτέ», «Κατηγορουμένη έγέρθητι», «Βαρκαρόλλα 
τής άγάπης», «Αδελφική έκδίκησις», «'Ο βασιλεύς τών 
τζαμπατζήδων ».

Γκλόρια. «Τά κορίτσια τοΰ Ρήνου», «Μιά βουτιά 
στήν ευτυχία», «Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς», «Μιά γυναίκα 
ποϋ...», «Ή ζωή τών φοιτητών» καί «Κατηγορουμένη έ- 
γέρθητι».

Κάπιτολ. «Ποιος δ ένοχος», «Μιά γυναίκα πέρασε», 
♦ Χάϊ-Τάγκ», «Έρωτες καλλιιέχνιδος», «Ούδέν νεώτερον 
άπό τό δυτ. μέτωπον».

Ζέφυρος. «Ό βασιλεύς τής Τζάζ», «Άγάπη δίχως 
τέλος», «Στοργή», «Έρωτες μεσονυκτίου», «Τό ψεύδος» 
καί «Ή νύχτα είνε δική μας».

Πετσάλη. «Νήσος χαμένων καραβιών», «Νυχτερινή 
ώρα», «Ή τελευταία διαταγή», «Τά κορίτσια τοΰ Ρήνου», 
«Ζωγραφιστός άγγελος» καί «Αί άερομαχίαι τοΰ δυτικού 
μετώπου».

"Αστρα. «Ξεβούρκωμα», «Τό τραγοΰδι τής φλόγας», 
«Τό τραγούδι τοΰ λύκου», «Θυσία έρωτος» καί «Άγάπη 
δίχως τέλος».

’Αθηναϊκόν. «Κοΰρσα τοΰ θανάτου», «Μυστηριώδης 
έξαφάνισις», «Κυνήγι εκατομμυρίων», «Τό κορίτσι τοΰ 
καμπαρέ», «Κουρσάρος μέ τή μάσκα·, «Μετά τόν Θεόν», 
«Βαγαπόντης ποιητής».

ΑΪγκλόν. «Πριγκήπισσα Τρούλαλα», «Τό ξεβούρκω
μα». «’Ιδιωτική της ζωή», «’Ερωτικόν παραλήρημα», 
«Φλεγόμενον μέτωπον».

"Apns· «Μόνον έσένα αγάπησα τρελλά·, «‘Ο βασιλεύς 
τών τζαμπατζήδων», «Τό ξανθό άηδονάκι», «Μοιραία 
συνάντησις», «Μιά φίλη χρυσή σάν καί σένα».

Δελφοί. «Βιεννέζικα καπρίτσια», «Ξανθό άηδονάκι»,
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ΔΗΛΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
GAUMONTFRANCOFiLM

AUBERT
Η Γαλλική εταιρία Γκωμον—Φράγκο—Φιλμ—Ώμπέρ διαψεύδει κατηγο- 

ρηματικώς τας κακοβούλως διαδοΌ'είσας ψευδείς είδήσεις δτι τό έν Παρι- 
οίοις μεγάλο Κινηματο&έατρον GAUMONT PALACE *V** ’ 
τέοτηαε μηχανήματα όμιλοΰντος άλλου συστήματις έκτος τών ιδικών της.

Ιο μονον αλη&ες rival δτι τό άνωτέρω νέον κινηματοθέατρου τής εται
ρίας Γκωμόν — Φράγκο — Φιλμ — Ώμπέρ, ι>ά λειτουργήση μέ μηχανήιιατα 
GAUMONT RADIO CINEMA 31, τά μόνα κατάλληλα διά 
τοιοντον κολοσσιαΐον Κινηματοθέατρον, 6.000 θέσεων.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
’Αντιπρόσωπος τοϋ Γαλλικού Οίκου

GAUMONT —FRANCO—FILM—AUBERT
Πανεπιστημίου 83, Τηλέφ. 64—95
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■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΪΠΡΟΝ
ΛΑΡΝΑΚΑ (Τού άνταποκριτού μας). Μέχρι τέλους 

’Απριλίου προεβλήθησαν εις τούς κινηματογράφους τής 
πόλεώς μας τά εξής έργα :

Μαχρίδη. «Ρωσσική θύελλα» μέ τόν Τζών Μπάρρυ- 
μορ, «Άστρον εύτυχίας», «Κόκκινη πόλις» μέ τήν Μύρνα 
Λόου καί «Καρμελίτα» μέ τήν Ντέλ Ρίο καί τόν Ντόν 
Άλβαράντο. ’Επίσης προέβαλε τά εξής έργα : «Γιά μιά 
θεατρίνα» μέ τήν Λιάνα Χάϊτ, «Τό παιδί τής ερήμου», 
«*ν>  έβδομος ούρανός» μέ τήν Ζαννέτ Γκαίηνορ καί τόν 
Σάρλ Φαρρέλ πολύ καλό καί μέ έπιτυχίαν, «Τό κορίτσι 
τοϋ μπαλέττου» μέ τήν "Αλις Χουάϊτ, «Ό δίγαμος» μέ 
τόν "Αϊνρικ Γκέορκ καί τήν Μπέιτυ "Αμάν πού νιά πρώ- 
την φορά τήν βλέπουμε, άρ<ειά καλό, «’Λπηγορευμένη 
ευτυχία» μέ τόν Ραμόν Νοβ.ίρο καί τήν Ρενέ Άντορέ, 
«Τό Αονδϊνον μετά τά μεσάνυκτα» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ, 
τήν Μαριελίν Ντάϊ καί τΐ>ν Κόνρατ Νάγκελ μέ έπιτυ
χίαν.

Σάλον Ροζ (Κυπριανού) «Κόκκινη γυναίκα» μέ τήν 
Αύα ντέ Πούτιι, «'Ο υπασπιστής τή; β ·σιλίσσης» μέ ιόν 
Πέτροβιτς,«Τό φόβη-ροντών βουνών», καί «Τό ρόδον τής 
Σιαμπούλ» μέ έπιτυχίαν. Έπίσης προεβλήθησαν τά έργα. 
«Τό κορίτσι τοϋ καμπαρέ», «Τέμπο Τέμπο» μέ ιόν ακρο
βάτην Άλμπεριίνι καί τήν Χιλτα Ρόζ, «Παρί Γκέρλς» 
μέ .τήν συμπαθεστάτην Σούζυ Βερνόν, μέ έπιτυχίαν πού 
ώφείλετο κατά μέγα μέρος σιήν ώραία πρωιαγωνίσιριά 
του, «Τό μεγαλύτερο του κόλπο», έργο αστυνομικής ύ- 
ποθέσεως μέ πρωταγωνιστάς τήν Λότιε Λόριγκ καί τόν 
Χάρρυ Πήλ, ό όποιος υποδύεται έπιτυχέστατα δύο ρό
λους. «Ό έκδικητής» μέ τόν Φρέντ Χούμς, «Ξεπεσμένη 
Κόμησσα» μέ τήν Ντίνα Γκράλλα καί τόν Βέρνερ Φύτε- 
ρερ έργο διασκεδαστικό, εύθυμο, μέ έπιτυχίαν. Στ. Δη μ.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Μ GM.
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΑΙΖΟΝ 1931 - 1932

Ή Μετρό ετοίμασε διά τήν σαιζόν 1931-32 48 μεγά
λος ταινία; όμιλούσας, ώς έπίσης καί 197 μικροτέρας. Οί 
κυριώτεροι τελευταίοι αστέρες τής Μ-Γ-Μ είναι : Νόρμα 
Σήρερ, Μποΰστερ Κήτον, Τζών Τζίλμπερ, Γκρέτα Γκάρ- 
μπο καί Ραμόν Νοβάρρο. 'Υπάρχουν άλλοι δώδεκα πρω- 
ταγωνισταί έκ τών οποίων οί πέντε γνωστότατοι είς τήν 
Νέαν 'Υόρκην. Μεταξύ άλλων θά ίδωμεν τόν Τζών 
Τζίλμπερ στό έργον ΣΕΡΙ ΜΠΙΜΠΙ έκ τοΰ μυθιστορή
ματος τοΰΓκασιόνΛεροΰ.Τό περίεργον είνε δτι είς τά νέα 
έργα τή; Μ-Γ-Μ παραγωγή; 1931-32 όμιλοΰν διά τούς 
Άδόλφ Μενζοϋ, Αιονέλ Μπαρρυμορ, Ρέτζιναλδ Νιέννυ, 
Λούϊς Στον ώς δευτερεύοντας ήθοποιούς καί δχι ώς α
στέρας, ένώ άλλαι έταιρεϊαι αμερικανικοί τούς διαφημί
ζουν μέχρι σήμερον ώς άστέρας-

Μεταξύ τών σκηνοθετών τών νέων αυτών ταινιών 
ευρίσκομεν τού; Κλάρενς Μπράουν. Σεσίλ ντέ Μίλ, Ζάκ 
Φέϋντερ, Κίγκ Βίντορ Άρθουρ Ρόμπισον, ΓΙώλ Φέγιος 
καί Β. .. Βαν Ντάηκ....

bER FILH
Γερμανικόν κινηματογραφικόν περιοδικ ν 

είς μέγα σχήμα
Rillers'asie 71 Β rlin. S.W 68

Ή γενική οικονομική κρίσις έπέδρα- 
σε ασφαλώς καί έπί τής δλης κινημα
τογραφικής κινήσεως τοΰ τόπου μας.

ΟΙ θερινοί κινηματογράφοι, έξαιρέ- 
σει δύο-τριών, μονολότι εύρισκόμεθα 
είς τάς τελευταίας ημέρας τοΰ ’Ιου
νίου καί επομένως στήν καρδιά τοΰ 
καλοκαιριού, μετά δυσκολίας άνταπο- 
κρίνονται είς τά έξοδά των. Διότι άν 
έξαιρεθή μιά Κυριακή, δλαι αί άλλαι 
ήμέραι τής έβδομάδος σημειώνουν α
σφαλώς παθητικόν είς τάς έπιχειρή- 
σεις.

Είς τήν ιδίαν περίπου κατάστασιν 
καί ίσως είς πολύ χειροτέραν, εύρί- 
σκονται καί δλοι οί έπαρχιακοί Κινη
ματογράφοι, οί όποιοι καί είναι πολύ 
περίεργον πώς συντηροΰνται.

Διότι, δταν μέ τόν βωβόν κινηματο
γράφον, πού δέν είχον ανάγκην ορχή
στρας κλπ. εξόδων καί αί ταινίαι ένοι- 
κιάζοντο φθηνότερα,δέν άντεπεκρίνετο 
είς τάς υποχρεώσεις των, πώς είναι 
δυνατόν ν’ άνθέξουν τώρα, οπότε τά 
έξοδά των έτριπλασιάσθησαν χωρίς νά 
αυξηθούν οί θεαταί, οί όποϊοι σημειω- 
τέον είς τάς έπαρχίας είναι πάντοτε 
οί Ιδιοι, έν άντιθέσει μέ τάς ’Αθήνας, 
πού πάντοτε θά ύπάρξη ό κινητός πλη
θυσμός ;

'Οπωσδήποτε ή κατάστασις αυτή είς 
ήν περιήλθεν ή έν Έλλάδι κινημαιο 
γραφία πρέπει τά θεωρηθή ώς πολύ 
σοβαρά. Πρέπει, οί έπιχειρηματίσι δ 
λων τών κινηματογραφικών κλάδων 
(έμποροι καί έκμεταλλευιαί ταινιών, 
διευθυνταί θερινών καί χειμερινών κι
νηματογράφων, αντιπρόσωποι κινημα
τογραφικών μηχανών καί ήχητικών μη 
χανημάιων κλπ.) νά συσσωματωθούν 
καί ν’ άποτελέσουν μίαν δύναμιν διά 
τή; οποίας καί μόνον θά δυνηθοΰν ν’ 
άντεπεξέλθουν είς τάς δεινάς αΰτάς 
περιστάσεις. Μόνον οδτω θά δυνηθοΰν 
νά έπιτύχουν καί μίαν έλάττωσιν φο
ρολογίας καί μίαν υποφερτήν ειδικήν 
κινηματογραφικήν νομοθεσίαν.

Τούς έξευτελισμούς τούς οποίους ύ- 
φίσταται σήμερον ό έλλην έπιχειρη- 
ματία; τοΰ κινηματογράφου, δ όποιος 
πληρώνει τά 70 ο)ο τών είσπράξεών 
του είς τό Κράτος προκαταβυλικώς, 
μόι’ον διά τή; Ένώσεω; τών δυνάμε- 
ών των θά ήτο δυνατόν νά τούς άπό- 
φύ^ουν. Τότε ασφαλώς ούδείς αρμόδι
ος τού 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών 
θά έτολμοϋσε νά παραπέμψη οίονδή- 
ποτέ έπιχειρηματίαν κινηματογράφου 
είς τήν κυρίαν Θειακάκη διά νά ρυ
θμίση αυτή τάς έμπορικάς του έργα- 
σίας.

Τό ύπό τόν κ. Φϊνον Διοικητικόν 
Συμβούλιον τής Π. Ε. Κ. δι’ οΰς λό
γους άνεφέραμεν είς τό προηγούμενον 
τεΰχο; παρητήθη, τήν προσεχή δέ Πέμ
πτην 2 Ίουλ. ένεργοΰνται άρχαιρεσίαι.

"Ας συσσωματοιθούν έπί τή εύκαιρίρ

αύτή πάντες οί πραγματικώς πονοΰν- 
τες τάς έπιχειρήσεις των, καί άς έκλέ- 
ξουν τούς καταλλήλους έκείνους, οϊτι- 
νε; θά δυνηθοΰν νά φανούν άξιοι τής 
άποστολής των.

Αί τοιαΰται, ώς ή Π. Ε Κ. όργα- 
νώσεω; είς δλα τά κράτη τοΰ κόσμου, 
δχι μόνον έν στενή συνεργασίρ. μετά 
τών κρατικών αρμοδίων ρυθμίζουν τά 
τής λειτουργίας τοΰ μεγάλου αΰτοΰ έμ- 
πορικοΰ κλάδου άλλά καί είς τάς Βου- 
λάς άκόμη άπηστέλλουν αντιπροσώ
πους των διά τών οποίων εύρίσκονται 
είς διαρκή έπαφήν μετά τών έκάστοτε 
Κυβερνητών.

Ή Π. Ε. Κ- άς θελήση νά ζητήση 
άπό τήν Κινηματογραφικήν "Ενωσιν 
τής Πολωνίας τό Καταστατικόν, τό ό
ποιον άφοΰ μελετήση, διανείμω είς τούς 
έλληνας έπιχειρηματίας άντίγραφα αύ- 
τοΰ διά νά εϊδουν οί ένδιαφερόμενοι 
πώς όργανοΰνται καί πώς άλληλοϋπο- 
στηρίζονται οί ξένοι συνάδελφοί των.

Φέρομεν ώς παράδειγμα τούς Πολω
νούς συναδέλφους των οϊτινες μολονό
τι άριθμοΰν βίον έλεύθερον ολίγων μό
λις έτών κατόρθωσαν δχι μόνον νά 
οργανωθούν παραδειγματικώςάλλά καί 
νά χρησιμεύσουν ώςΐύπόδειγμα είς τούς 
άλλους.

* *
"Ηρχισαν νά καταφθάνουν αί πρώται 

ειδήσεις περί είσαγιογής έν Έλλάδι νέ
ων ταινιών διά τήν περίοδον 1931-1932. 
Κατ’ αΰτάς, τριάκοντα περίπου ταινίαι 
έκ τών όποίιον είκοσι δύο γαλλικοί, θά 
φέρη τό γραφεϊον τής Μετρό Γκόλ- 
ντουϊν. Περί τάς 35 θά φέρη τό γρα
φεϊον τών κ κ. Άμολοχίτη-Βουλγαρί- 
δη, είκοσι περίπου ή Σινέ Όριάν, 15 
ό κ. Λουπώ παραγωγής Osso, 25 ό κ. 
Άργύρης τάς όποιας >ατά νεωτέρας 
πληροφορίας θά έκμεταλλευθήό κ. Τρι- 
ανταφύλλου, περί τάς 15 τό γραφεϊον 
Μαυροδημάκη καί Σια έκ τών όποιων 
αί πλεϊσται είς γαλλικήν γλώσσαν καί 
4-5 τό γραφεϊον τοΰ κ. Φραγκέτη μέ 
τό όποιον ώς πληροφορούμεθα συνε
ταιρίζεται δ κ. Φουσιάνης. Δέν είναι 
άκόμη γνωστόν πόσαι ταινίαι θα φέ
ρουν τά άλλα γραφεία ταινιών ώς τά 
τή; Φόξ. ’Αδελφών Σαντίκου, Συνοδι- 
νοΰ καί Παπαστόφα, Συμβατικής, Κου- 
ρουνιώτη, Σπυρίδη, Τζόριζογλου, Πε- 
τρίδη, Σουλίδη κ. ά.

Πάντως, άν κρίνη κανείς άπό τάς 
πρώτας κυκλοφορούσας φήυας, αί ται- 
νίαι αί δποϊαι πρόκειται νά είσαχθοΰν 
καί έφέτος είς τήν ελληνικήν άγοράν 
θά ύπερβοΰν κατά πολύ τάς περισυ- 
νάς.

* *
Πραγματικόν στόλισμα τών ’Αθη

νών άπβτελοΰν μερικοί θερινοί κινη
ματογράφοι. Τό νέον έπί τής όδοΰ Ά
γιου Μελετίου «Κάπιτολ», τό έπί τής 
πλατείας ’Αμερικής «Γκλόρια», ό έπί

τής όδοΰ Πατησίων «"Εσπερος», τό έπί 
τής όδοΰ’Ασκληπιοΰ «Νεάπολις» τών κ. 
κ.Ί αμπακοτούλου καί ΧαλκιοΛούλου,τό 
«Άλκαζάρ· καί τό έπί τής-λεωφ. Αλε
ξάνδρας «Λούξ» είνε πραγματικώς ά
ξια ιδιαιτέρας προσοχής διά τήν ώραίαν 
έμφάνισιν καί καθαριότητα των. Ή έ- 
πικρατοΰ.ταείς αύτάτάξις είνε παραδειγ
ματική καίτιμά ιδιαιτέρως τάς διευθύν
σεις των.

Σχετικώς μέ τήν αναγραφεϊσαν είς 
τό προηγούμενον τεύχος είδησιν καθ’ 
ήν ή έλληνική εταιρία παραγωγής ται
νιών «Ντάγκ Φίλμ» άπεφάσισε τήν δι- 
άλυσίν της, μάς παρεσχέθη άρμοδίως ή 
πληροφορία δτι ή εϊδησις αύτη δχι 
μόνον δέν τυγχάνει άληθής άλλ’ ίσως 
καί νά έτέθη σκοπίμως είς κυκλοφορί
αν. Ή «Ντάγκ Φίλμ»,θάέξακολουθή ώς 
καί πρότερον νά συνεχίζει τάς έργασί- 
ας της βαδίζουσα σταθερώς έπί τοΰ 
προγράμματος της καί δτι συντομότα
τα θά άναγγείλη καί τήν παραγωγήν 
■νέων ταινιών έπί τή βά »ει τής νεωτέρας 
κινηματογραφικής τέχνης.

'Η «Ντάγκ-Φίλμ» θά παρουσιάση 
είς Παρισίους είς ένα έκ τών κενιρι- 
κωτέρων κινηματογράφων τής γαλλι
κής πρωτευούση; τά δύο της τελευταία 
έργα «Άστέρω» καί «Άπάχηδες τών 
Αθηνών» τών οποίων ή πρεμιέρες θά 
τεθοΰν ύπό τήν προστασίαν τή; έλλη- 
νικής πρεσβείας. Πρός τόν σκοπόν τού
τον άνεχώρησε διά Παρισίους καί ό έκ 
τών διευθυντών τής έ αιρίας κ. Δ. 
Γαζιάδης.

I Τήν παρ. Πέμπτην 18 τρέχ. είς τήν 
αίθουσαν τοΰ Κινηματογράφου «Σαλόν 
Ίντεάλ», συνήλθον είς "Εκτακτον Γε
νικήν Συνεύλευσιν τά μέλη τής Π. Ε. 
Κ. κατόπιν προσκλήοεως τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου, τό όποιον άφοΰ έ- 
θεσεν ύπ’ δψιν τών μελών διάφορα σο
βαρά ζητήματαδημιουογηθένταλόγωτής 
παθητικής άντιδράσ.ως μερίδυς τινός 

| τής κιν. οικογένειας ύπέβαλε τήν παοαί- 
τησιν αΰτοΰ, παρακαλέσαν συγχρόνως

I τήν Συνέλευσιν νά άιοδεχθή τήν άνω
τέρω πρότασιν καθ’ δσον δέν επιθυμεί 
νά φέρη τάς βαρυτάτας εύθύνας 
μιας έκρύθμου καταστάσεως ή όπο-'α ά
σφαλτος θά δημιουργηθή όσονούπφ 

Ιλόγφ τής έγκληματικής άδιαφορίας ο
ρισμένων μελών προευχομένης έκ τής

I παθητικής αύτών στάσεως έναντι ιών 
ένεργειών τοΰ Δ. Συμβουλίου, 

। Μετά μακράν συζήτησιν ή Γεν. Συ-, 
,νέλευσις άπεδέχθη τήν παραίτησιν τοΰ 
Δ. Σ. καί δρισε, συμφώνως τφ Κατα- 

[στατικφ, τάς νέας αρχαιρεσίας μετά 
δεκαπενθήμερον, δηλαδή διά τήν 2αν 
’Ιουλίου έ.έ.

| Ή προσεχής Γεν. Συνέλευσις ή τις 
κατά πάσαν πιθανότητα θά γίνη είς 
τήν αίθουσαν τοΰ Επαγγελματικού
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Έπιμελητηρίου ’Αθηνών, προβλέπεται 
αρκετά ένδιαφέρουσα, καθ’ όσον πρό
κειται νά θιγοΰν πολλά καί διάφορα 
ζητήματα άτιια ενδιαφέρουν αύιήν 
ταύτην τήν ύπόσιασιν τού Σωματείου 
τών Κινηματογραφιστών.

γίνη τό πρώτον έν Έλλάδι ή καί περί 
εκείνων οί όποίαι πρόκειται νά είσα- 
χΗοίν έκ τοϋ’Εξωτερικού. Έάν λοιπόν 
ή ερμηνεία αύτ>| πρέπει νά δίδεται καί 
ύπό τοϋ νομοθέτου, τότε έν τίνι δικαι-

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πληροφορούμε θα ότι τό Ύπουργεΐ- 
ον τών Εσωτερικών κατόπιν έιεργειών 
τής ίΐ.ΕΚ. διέιάξ-: τήν διεύθυνσιν 
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών δπως χορη- 
γήση άδειας προβολής, μέ τόν'χαρσ- 
ρακτηρισμόν «κατάλληλοι καί δι’ α
νηλίκους κάτω τών 16 έτών» είς δλας 
τάς μέχρι σήμερον κυκλοφορησάσας έν 
Έλλάδι ταινίας, μέ τήν σύστασιν δ
πως, οί διευθυνταί τών γραφείων ται
νιών περικόψουν άπ > τάς ταινίας τάς 
τυχόν υπαρχούσας οκηνσς, τάς θιγού- 
σος τήν ηθικήν τής νεολαίας. Λί 
ταινίαι αύται θά κυκλοφορούν έλευ- 
θέρως, διά τήν τυχόν δέ παράβασιν 
τών συστάσεων τοΰ Υπουργείου, θά 
εΰθύνωνται οί ένοικιασταί τών ταινιών 
καί δχι οί διευθυνταί τών κινηματο
γράφων·

υπο του νομοθετου, τότε εν τινι δικοί- Ήλύσια. Διέκοψε τάς προβολάς λό- 
ωμαιι η Αστυνι μια δεν χορηγεί αδείας γφ τοΰ θέρους.
είς ταινίας αί όποίαι έκυκλοφόρησαν Διονύσια. Προεβλήθη τό έργον «Έ- 

- , - _ , - ,------------- -------: να βράδυ στό μέτωπον» καί διέκοψε
θησε πλην των ενήλικων και τα 90 ο]ο χ^γφ τοϋ θέρους.
.ών ανηλίκων; | ΐϊαλλάς. Διέκοψε λόγφ τοΰ

Μήπως σφάλομεν έρμηνεύοντες ώς j Έϋνιν.όν. Προεβλήθησαν 
έρμηνεύομεν τό ειδικόν τοΰτο άρθρον κός Σεΐχης», «Γιασμίνα» καί 
τοΰ νόμου; | πριγκήπων».

είς ταινίας αί ότοϊαι έκυκλοφόρησαν 
ελευθέριος καί τάς όποιας παρακολού-

Πατέ. ’Αργεί.
’Απόλλων. Προεβλήθησαν 

:____ ________ : _ . τλ α,.·-------

βέρους, 
ό «Λευ- 

« Νύχτες

δπου πέρυσι ήτο τό Πάνθεον, ύπό τήν 
διεύθυνσιν τών έξ Αίγιου Κων Άλε- 
ξανδροπούλου καί Παναγιωτοπούλου 
μέ μηχανικόν τόν κ. Ιωνέσκο καί μέ 
ήχητικά μηχανήματα ΚΙΝΟΤΟΝ έκα
με δέ έναρξιν μέ τό «Τά χείλη σου 
εϊναι μελωδία» ομιλούσα όπερέγτα Γερ- 
μανιστί μέ τήν Χάρβεϋ Καί τήν Φρίτς 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν συγκέντρωσαν 
άρκετόν κόσμον. Τιμαί είσιτ. Α' θέσις 
δρ. 15. Β' 10.

Πάνϋεον (θερινός). Ό κ. . Χατζό- 
πουλος έγκατεστάθη είς τήν μαγευτι
κήν θέσιν τής πόλεώς μας <Ό Κουρά, 
μπας» μέ είσοδον δρ. 4 μετά ποτού. 
"Εναρξις έντός τής έβδομάδος συνο
δεία ορχήστρας. Σ. Παπ.
ΑΜΦΙΣΣΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Τό ξεβούρκωμα» καί τό κορίτσι 
τού μπαλέτιου». Γιαλέσσας
ΑΛΕΞίΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τσάρεβιτς» καί «Άστέρω».

Πανελλλήνιον. Προεβλήθησαν τά 
φίλμ «Τσέκα», «Τρελλή Λόλα», «Μα
ρία, Μαριάνα, Μαριέττα» καί ή «Ε
πάνοδος».

Μέ τά άνωτέρω έργα έληξε καί ή 
σαιζόν τών χειμερινών κινηματογρά
φων.

Πανελλήνιον (ϋερινός). "Εναρξις λί 
αν προσεχώς. Ταβλάς
ΛΕΥΚΑΣ

’Απόλλων (ϋερινός). Προεβλήθησαν 
τά έργα «"Οιαν τά νειάτα διψούν», 
«Δεσμοί άγάπης», «Φλορίντα», «Τό κο
ρίτσι τών 5» καί ή «Βιέννη πού χο
ρεύει» άπαντα μέ σχετικήν έπιτυχίαν.

Τσιρς
= uNOH

Μέγας. Τό τελευταίον είκοσαήμερον 
προεβλήθησαν τά έργα «’Αντίο Μα- 
σκώτ», «Πόνοι τοΰ παρελθόντος», «ΟΙ 
τρεις γελωτοποιοί»,, «’Αστραπιαίος κα- 
βαλλάρης», «Λημέρι ληστών» καί διά
φοροι κωμωδίαι.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
•Τρεις ατρόμητοι», «Ό σαλπιγκτής»,

1 ύπέρ τού Συλλόγου «Εργατική 
(πρόοδος», «Τό κόκκινο καπέλλο» καί 
διάφοροι κωμωδίαι.

‘Ωραία ϋέα (Θερινός). Λίαν προσε
χώς άρχεται τών έρνασιών του ύπό τήν 
όιεύθυνσιν τοϋ κ. Χατζηξάνθη.

Καξαντξής
ΚΟΖΑΝΗ

Ώρίων. ’ Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ή ψευτοχ^α». Προσεχώς εγκαινιά
ζεται ό υπαίθριος κινηματογράφος ό 
όποιος θά μάς παρουσιάση θαυμάσια 
έργα. ΔΓ ένα δεκαήμερον δίδει είς τήν 
πόλιν μας παραστάσεις ό θίασος Χαλ- 
κούση.

Δόξ. Παπ.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Σπλέντιτ (όμιλών). Κατά τό παρελ
θόν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν έ-

1 πιτυχώς τά έργα «Ή κιβωτός τού

αμελείτε τούς άνδρας», «Ό ποτέρας», 
τό έπεισοδιακόν «Ό βασιλεύς τής τα
χύτητας» καί «Ό έμπορος τής Βενε
τίας».

Σμπόνιας
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Γαμπρός άπό Πείσμα» μέ τόν Μποΰ- 
στερ Κήτον, διάφορα Μίκυ Μάους, 
σόρτς, κωμωδίαι, τό έπίκαιρο «Ποδο
σφαιρικό μάτς Όλυμπιακού-Παναθη- 
ναϊκού» «Ή κόρη τού Βόλγα» μέ σχε
τικήν έπιτυχίαν καί έτερμάτισε τάς 
παραστάσεις του.

Πάνϋεον. Δ]σΐς Χατξανδρέας-Φω- 
καεύς. Έκαμε έναρξιν κατόπιν μεταρ
ρυθμίσεων μέ τό διασκεδαστικό έργο 
«Αύτή τήν νύχτα ϊσως...» μέ τήν Τζέ- 
νη Γιοϋγκο καί διάφορα Μίκυ Μάους 
καί κωμωδίας. ’Εξακολουθεί τήν προ- 

; βολήν μέ τό περίφημον έργον τού Ρε- 
μάρκ «Ούδέν νεώτερον άπό τό μέτω
πον».

Λεσβιακόν. Προεβλήθησαν σόρτς, I 
Μίκυ Μάους καί τά «Μαραμένα κρίνα» , 
ώς εύεργετική ύπέρ τοΰ προσωπικού । 
καί έτερμάτισε τάς παραστάσεις του 
λόγφ τής θερινής σαιζόν.

Διά τήν θεαματικήν κίνησιν τών κω- , 
μοπόλεων τής νήσου Λέσβου «Πλωμά- ' 
ριον, Πολυχνϊ«ος, Γέρα, Άγιάσσος, 
καί Μόλυβον θά γράψωμεν λεπτομε
ρώς τήν προσεχή εβδομάδα.

Σωφρονιάδης
ΒΑΘΥ (Σάαοιι)

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Έρως καί Διάβολος» καί «Ή γή τής 
ήδονής» μέ έπιτυχίαν.

Οί λοιποί κινηυατογράφοι τής πόλε- । 
ώς αργούν, Πούλμαν
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. Ό Κινημ. λόγφ τής 
ζέστης έξήλθε είς τό προαύλιόν του 
μέ τιμάς είσιτηρ. Α' θέσις δρ. 7 (τα- ί 
ράτσα) Β' 5. Προεβλήθησαν τά φίλμ I 
«Κατάσκοποι» τής Οΰφα είς 2 έποχάς 
μέ έπιτυχίαν «Ναύτης τοΰ γλυκού νε
ρού», «Σατανική παρέλασις», «Τό μυ
στηριώδες άεροπλάνον» έπεισοδιακόν 
εις έποχάς καί τό έλλην. παραγωγής 
αΤό Λαγιαρνί». Είς τό άνω κέντρον έ- 
δόθησαν καί δύο θεατρικοί παραστά
σεις ύπό τοΰ ενταύθα έρασιτεχνικοΰ 
'Ομίλου, καί ή άλλη ύπό μαθητών τού 
Βου Γυμνασίου.

Αύρα. (Θερινός*  έπιχείρησις κ. Εύ
στρατιάδη, μέ είσοδον Δρ. 4 μετά πο
τού. Προεβλήθη τό έργον «Τό Κορίτσι 
τοΰ Μπάρ». Άτυχώς δμως είς τήν 5ην 
πράξιν λόγφ άπροσεξίας τοΰ βοηθού 
τού μηχανικού άνεφλέγη ή ταινία, καί 
προεκλήθη πυρκαίά, ή οποία άπετέ- 
φρωσε τήν καμπίναν προβολής μέ 2 
πράξεις έκ τού έργου καί έπέφερε ση
μαντικός ζημίας είς τήν μηχανήν. Με
ταξύ τών θεατών προεκλήθη πανικός 
άνευ λόγου, διότι ό χώρος ήτο άνοι- 
κτόσ.

Οϋφα Πάλας, (θερινός). Ένκατε- 
στάθη είς τό καφενεϊον Παράδεισος,

ΠΑΤΡΑ I

Μολονότι εύρισκόμεθα είς τήν θερι
νήν περίοδον, έν τούτοις ούδεμία άξία 
λόγου κινημ. κίνησις παρατηρείται. "Η
δη λειτουργεί μόνον ό θερινός κινη - 
ματογράφος ^«’Αλάμπρα» μέ τό παλαι
όν μηχάνημα όμιλοΰντος. Εκτός τής 
«Άλάμπρας» έφέτος θά λειτουργήσουν 
τό «Ζενίθ» μέ μηχανήματα Ούέστερν 
Έλέκτρικ καί τό «Οΰφα Πάλας» είς 
τήν πλατείαν Υψηλών Άλωνίων μέ 
μηχανήματα «Κλάγκ Φίλμ». ’Ιδιοκτή
της καί διευθυντής τοϋ νέου κινημα
τοθεάτρου είναι ό κ. Σωτήριος Πε- 
τρόπουλος.

"Ηδη κατά τό λήξαν δεκαπενθήμε
ρον οί κινηματογράφοι μας παρουσία
σαν τά εξής φίλμ.

Πάνϋεον (Ταράτσα). «Οΰδέν νεώτε- 
ρον άπό τό δυτικόν μέτωπον» μέ πρω
τοφανή έπιτυχίαν», «Τό Εξπρές 113», 
«Είς τήν χιόραν τών κανιβάλων», άνε- 
πιτυχώς καί «Οί χαμένοι θησαυροί» 
Είσιτήριον δρχ. 5.

Άλάμπρα (όμιλών». «Ούδέν νεώτε- 
ρον άπό τό μέτωπον», «Τό ραγισμένο 
βιολί», «Ή άγνωστος» καί «Δάφνης 
καί Χλόη». Είσιτήριον δρχ. 10. Προσε
χώς ό έρως θριαμβεύει».

‘Ιντεάλ. Παιδικός κινηματογράφος 
μέ διάφορες έκπαιδευτικές ταινίες, Μί- 
κι-μάους καί κωμωδίες.

Ζενίϋ. "Εναρξις προσεχώς.
Οϋφα Πάλας. Έναρξις έντός τοΰ 

’Ιουνίου. ‘Ανίριόπουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

’Αλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά βωβά 
φίλμ «Άναδυομένη ’Αφροδίτη», «Τά 
τρία πάθη» καί «Ούγγρικοί έρωτες».

Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά βωβά 
φίλμ «Κακομοίρες γυναίκες», «Μουλέν 
Ρούζ» καί «Λουλοΰ» άνεπιτυχώς.

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν τά έπί
σης βωβά φίλμ «Κοντέσα Μαρίτσα», 
«Στήν-άλλη ζωή» καί «’Απάτη».

Πουλακάκη. Άπό δεκαπενθημέρου 
συνεχίζει έπιτυχώς τάς παραστάσεις 
του τό ελληνικόν Μελόδραμα.

Ή έφετεινή θερινή σαιζόν ήνοιξε μέ 
πολύ άνησυχαστικάς προβλέψεις διά 
τάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις. 
Παρά τά όπωσδήποτε καλά έργα πού 
προβάλλονται, δυστυχώς παρατηρείται 
άσυνήθης άπροδυμία τοΰ συχνάζοντας 
εις τούς κινηματογράφους κοινού, λό
γφ τής τρομερός κρίσεως. Έάν τά 
πράγματα δέν μεταβληθοΰν, ή λειτουρ
γία τών κινηματογράφων θά καταστή 
δυσχερής καί προβληματική.
ΠΡΕΒΪΖΑ

Απόλλων. "Ηρχισε τάς παραστάσεις 
του ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γαβα- 
νόζη καί προεβλήθησαν μέ καταπλη
κτικήν έπιτυχίαν τά έργα «"Οταν τά 
νειάτα διψούν», «Δεσμοί αγάπης», 
«Φλωρίντα» καί «Έρωτες καρναβα
λιού».

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«’Ερωτικόν», «Τό καραβάνι πρός τήν 
δύσιν» είς δύο έποχάς, «Λόκτωρ Μαμ- 
πύζ» είς τρεις έποχάς, «Γυναίκες μή

Θά μάς έπιτραπή έπίσης νά ύποβά- 
λωμεν είς τό Συμβούλων τής Π.ΕΚ., 
μίαν πρότασιν σχετικήν μέ τήν αϊτη - 
σιν χορηγήσεως άδειών διά τάς ταινί
ας τάς όποιας ή Δ. τής Άσιυνομίας 
«χαρακτήρισε άκαταλλήλους δΓ άνη- 

1 λίκους.
Τό άρθρον 7 παράγ. 1 τοΰ Νόμου 

4767 λέγει τά εξής: «Κατά τών άπο- 
φάσεων τής ’Αστυνομικής άρχής ό εν
διαφερόμενος έχει τό δικαίωμα προ
σφυγής εντός δέκα ημερών άπό τής 

। κοινοποιήσεως τής έν άρθρφ 6 παρ. 
! 1 άποφάσεως τής Άστυν. Διευθύνσεως 
I έν Άθήναις ένώπιον Επιτροπής άπο- 
ί τελουμένης κλπ.» 
ί Προτείνομεν λοιπόν :
[ Νά συγκεντρώση ή Π.Ε.Κ., ώς έπί· 

- ·;7Ρ7 ’ ■ οημος έκπρόσωπος απάντων τών έ-Νουου 4767. π ρι ,Αθήναις γραφείων τπινιών> πάσας 
. „ | τάς χαρακτηρισθείσας ύπό τής Άστυ- 

। νομίας ώς άκαταλλήλους διά τήν νε- ,— ----- ■ —-—» , _ , ,
• ολαίαν ταινίας καί συμφώνως τφ ά- ’Ολυμπία.. Προεβλήθησαν «Ρομολα» 

, | νωτέρω άρθρφ τοΰ νόμου, νά προσ- και “Μεγας 1 υχοδιώκιης». * , ,
£ 1 ψύγη είς τήν έν λόγω έπιτροπήν δι' | Κυβέλεια. Προεβλήθησαν « Η επα- 

αίτήσεώς της, δπως τεθοΰν ύπό τήν νοδοσ» καί «Μία νέα Ντυιιπαου». 
κρίσιν της καί δοθεί είς αύτάς ό άρ- 
μόζων χαρακτηρισμός.

„ Ή μεγάλη αύτή έπιτροπή συμφώ-
χώρον ^ως τή παραγράφφ 3 τοΰ άρθρου 7,

Ύπ’ δψιν τών άμέσως ένδιαφ.τρομέ- 
νων (Ύπ. ’Εσωτερικών καί Π.Ε.Κ.) ό 
<Κινηματογραφ. ’Αστήρ» έπιθυμεΐ νά , 
θέση μερικά .ζητήματα, σχετικά μέ 1 
τήν ερμηνείαν τού Ν"···"· κνοσ 
Κινηματογράφων.

1) Ή δειιτέρα παράγραφος το*'  άρ 
1 τού άνωτέρω νόμου λέγει τά εξής : 
«Είς πόλεις πληθυσμού άνω τών ΙΟ1 
χιλ. κατοίκων ό ανοικτός χώρος πρέ- I 
πει νά είναι πάντοτε περιπεφραγμένος 1 
κατα τρόπον παρεμποδίζοντα τελείως . 
τήν έξωθεν θέαν».

Άρα κατά τήν παράγραφον 2 τοΰ 
Αου άρθρου, έπιτρέπεται ή λειτουργία 
κινηματογράφου είς ανοικτόν χ*';™'

’Απόλλων. Προεβλήθησαν «Οί μον
τέρνοι πειραταί», «Τό θωρακισμένο 0- 
πόγειο» καί έκλεισε διά τήν θερινήν 
περίοδον.

Πάνθεον, Προεβλήθησαν «Τό μεγά- 
( λο στοίχημα»,«Τά χρονικά τών Γκρήσ- 
' χους», «'Ο γαλάζιος άγγελος», «’Ο έ
νοχος», «Ό άγνωστος προσώπιδοφό- 
ρος», «Ή γυναίκα μέ τό μαστίγιον», 
«'Ο λευκός σεΐχης», «Στό χείλος τής 
αβύσσου» καί «Ή δίψα τοϋ χρυσού».

Αττικόν. Προεβλήθησαν δ «Ιπτά
μενος καβαλλάρης», «’Εγκλήματα πρω- 
τευούσης», «Ό εύνοούμενος τής Τσα
ρίνας», «Σαχριζάτ», «Χρυσοθήρας» 

: καί «Λευκή κόλασις».
Άλκαξάρ. ’Αργεί.

I Μοντέρν. Προεβλήθησαν «Επικίν
δυνος ’Αποστολή», «'Ο κουρσάρος μέ 
τήν μάσκα», «'Ο ένοχος έτιμωρήθη», 

I «Τό μεγάλο στοίχημα», «Καρχαρίας» 
'καί «Λευλή κόλασις»·

καί ε!ς πόλεις κάτω τών 10 χιλ. κατοί
κων.

Έρωτώμεν λοιπόν, έφ’ δσον εις μίαν 
πόλιν 5 χιλ., έπί παραδείγματι, κατοί
κων, λειτουργεί κινηιιατογράφος έν ά- 
νοικτφ χώρφ καί ό κινηματογράφος 
οΰτος προβάλη μίαν ταινίαν άπηγόρευ- 
μένην διά τά παιδιά, πώς είναι δυνα
τόν τά παιδιά τής έν λόγφ πόλεως νά 
μή παρακολουθήσουν τήν προβολήν 
τής ταινίας συμφώνως τφ άρθφ 9 πα
ράγραφος πρώτη, τοΰ ίδιου νόμου; έφ’ 
δσον ή προβολή κατά τό άρθρονΆον 
τοΰ ίδίου έπίσης νόμου θά γίνεται έν 

"Ύΐνοικτώ χώρφ;
2) Ή πρώτη παράγραφος .τοΰ 5ου άρ 

θρου τοΰ νόμου 4767 λέγει έπί λέξει 
τά έξήτ:

'«Πρό πάσης προβολής κινηματογρα
φικής ταινίας ή καί πρό τής εισαγωγή: 
αΰιής έν Έλλάδι υποβάλλεται είψτήν 
διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Αθηνών ή 
Θεσσαλονίκης αϊτησις περί χορηγήσε- 
ως άδειας, μετά περιληπτικής αντιγρα
φής τής δποθέσεως τοΰ έρ-'Ο"»

Έπ ·μένω: ιό άνωτέρω άρθρον, κατά 
τήν άντίληψιν μας, όμιλεϊ μόνον περί 
γών ταιι ιών τών ότοίων ή προβολή θά

νοδος» καί «Μία νέα Ντυμπαρύ».
I Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν «Οί έρωτες 
i Ρασποϋτιν» καί «Ό εύνοούμενος τής
Τσαρίνας' 

I Σαλαμί 
οφείλει να αποφανθη^ ανεκκλητως εν- R) -
τος 48 ωρων απο της υποβολής της 1 , 5 *
ποοσωυνησ. δια rar 300 -η νπί 400 τπι.- '

ιίς. Έκαμε έναρξιν τήν 6 τρ.
«Μάσκες τού Σατανά»· 

„'χ. άλλαγή προγράμμα · 
έργον «Οί κοζάκοι τοΰπροσφυγής, διά τάς 300 ή καί 400 ται

νίας τάς δτοίας θά ύποβάλη δι’ αίτή- 
σεώς της ή ΠΈ.Κ. ύπό τήν κρίσιν 
τής έπιτροπής.

Έρωτώμεν λοιπόν : Είναι δυνατόν 
ή έπιτροπή ν’ άποφανθή έν ός 48 ώ- 
ρών διά τόν κολοσσιαΐον αύτόν άρι- 
θμόν τών ταινιών πού κατ’ ανάγκην, 
έχει άλλωστε καί ύποχρέωσιν, πρέπει 
νά παράκολουθήση καί δλων τήν προ- 
β ίλήν; Ό νόμος δέν καθορίζει αν 
διά κάθε μίαν ταινίαν πρέπει νά ύπο- 
βάλλεται ιδιαιτέρα αϊτησις.Μία αϊτησις 
διά 500 ταινίας είναι νομιμοτάτη.

Ύποβάλλόμεν ώς αμερόληπτοι κρι- 
ταί, τήν σύστασιν ταύτην είς άμφότερα 
τά ένδιαφερόμενα μέρη μ έ τήν πεποί- 
θησιν, δτι πρό παντός ίό Ύπουργεϊον 
θά θελήση νά μ«λετή τη τό έφσρμοστόν 
ή άνετράρμοστον τοΰ έν_λόγφ νόμου διά t, 
νά λήξη ιιία.*κατάσ'ασις  ή οποία μόνον ' προεβλήθησαν «Νύχτες Σ'καγου», «Κα 
ζημίας πρ ικαλεϊ, ύλ'κός μέν τις τά. ’ OS...,.»».
πιχε-ρήσεις'ήθιεάς δέ καί ύλικάς 
τό Κράτος., ς

Ο ΑΡΓΟΣ

Ντον».
Χαρίλαος. “Εναρξις τήν Πέμπτην 11 

τρέχοντος μέ τό έργον «Ή δίψα τοΰ 
Χρυσοΰ» μέ τήν Ντέλ Ρίο·

Καραβάν Σαράι. Έναρξις τήν Πέμ
πτην 11 τρέχοντος μέ τό έργον «Μαμά 
Κολιμπρί >.

Κίγκ Τξώρτξ. “Εναρξις Σάββατον 
13 τρέχ. μέ τό έργον «Νύχτες Πριγκή- 
πων».

Λ. Πύργος. "Εναρξις Παρασκευή 12 
τρ· μέ τό έργον «Τεσσαρες Διάβολοι» 
καί μέ είσοδον έλευθέραν.

Αίγλη. "Εναρξις Σάββατον 5 τρέχ. 
μέ τό έργον «Ό άγγελος τοΰ δρόμου».

“Εσπερος. Νέος Κινηματογράφος 
παρά τήν πλατείαν Διοικητηρίου ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ.Γκεντάλια’Αλλα- 
λούφ. Έκαμε έναρξιν τήν 30 Μαΐου 
μέ τό έργον «Άπασσιονάτα». Έπίσης

” , ” ι
t.1 τάσκοπος τής Όδψτσοΰ», «Χρυσόθή- 

^ς'ρατ» καί τά «Καλλιστεία 1921».
| Ζάππειον. "Εναρξις τό Σάββαιον 13 
τρέχ. μέ τό έργον «'Ο ένοχος» καί μέ 
γενικήν είσοδον δραχ.· 3 Σινεφίλ
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Νώε», «Μαΰροι Διάβολοι» καί ό «Τρα
γουδιστής τής Τζαζ» μέ τόν Τζόλσον.

Παρευρέθη ή έκλεκτοτέρα μερ'ις τής 
κοινωνίας τής π'λεώς μας, μειαξύ τών 
οποίων διεκρίναμεν τόν κ. καί τήν κ. 
Έρικ Ρέϋμοντ, τόν κ. καί τήν κ. Με- 
λισσαράτου, κ. καί κ. Σ Μεταξά, Ά- 
ποστολιάδου, τόν κ. διευθυντήν τή; 
Νομαρχίας μετά τής κυρίας του, δίδας 
Κυπριώτου, Γιαννουλάτου, Παναγάτου, 
Μεταξά, Μαριάτου, τούς κ. κ. Πετρό- 
πουλον, Βάλλιάνον, Βλαχόύλην, Τζα- 
νετάτον, "Αννινον, Μήλαν, Μαράτου, 
Μεντώρον, Καππάτον, Βουτσινάν καί 
άλλους.

Απόλλων (βωβός). Μέ πλήρη ορχή
στραν ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ μαέσ
τρου Άβαταγγέλου έκσμε έναρξιν καί 
προεβλήθησαν τά έργα «Ίβανγκορόδ», 
«Στά καταγώγια» «Μοσσαλίνα· καί 
«Τό κίτρινο διαβατήριο». Βουτσινας
ΓΑΡΓΑΛ'ΑΝΟΙ

Πάν&εον. Ιίροεβλήθησαν τά έργα 
«Ή κόρη τής Βιέννης > καί «Ή κόρη 
τής καταιγίδας, ΙΙαντελής
XI ΙΤ

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα 
έργα «Τεντερλόϊν», «Μυστηριώδης φω
νή», «Μάσκες τοΰ σατανά», <Λουλοΰ- 
δι στή σκιά» καί «Οί ερυθροί επιδρο
μείς».

Άστήρ (Θερινός—όμιλών). ’Έκαμε 
έναρξιν τήν 4 ’Ιουνίου μέ μηχάνημά- ' 
να Σάμψον Έλέκτρικ καί προεβλήθη- 1

σαν μετά μεγάλης έπιτυχίας τά έργα 
«Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς», «Τρόικα», 
μίκι μάους, σόρτς, «Ή Ντολλυ τό ρί
χνει έξω» καί «’Έρως τζόκεϋ . Προσε
χώς «Μαραμένα κρίνα».

Τά μηχανήματα είναι άπό πάσης ά- 
πόψεως τελειότατα είς άπόδοσιν ήχων» 
φωνής καί συγχρονισμού κινήσεων. 
Θερμά συγχαρητήρια οφείλονται είς 
τόν κ. Μ- Δημόπουλον- Βουδούρης
X an 10

Δημ. Κήπου. ’Έκαμε έναρξιν τοΰ 
θερινό·-' κινηματογράφου καί προεβλή
θησαν έπιτυχώς τά έργα «Καρτιέ λα- 
τέν», «'Ιερόν χρέος» καί «Τά λευκά 
ρόδα τοΰ Ζιλμόρ».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ή ρωσ- 
σική θύελλα», «’Εγώ τόν σκότωσα» 
καί «Ό Χριστός»· Ε. Κ.
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. Κατά τό παρελθόν δε
καπενθήμερον προεβλήθησαν «Τό μυ
στήριον τοΰ κίτρινου δωματίου» καί 
«Ή Μανουελίτα». "Ηδη διέκοψε τάς 
έργασίας του λόγφ τοΰ θέρους.

Έξωραΐστική. "Εκαμε έναρξιν καί 
προεβλήθησαν τά έργα «Ζωγραφιστός 
άγγελος», «Τό τραγοΰδι τής ερήμου», 
«Καρδιές στήν εξορία» καί «Ρωμαντι- 
κές καρδιές».

Κύματα. Διάφορα έπεισοδιακά». 
ΚΕΡΚΥΡΑ

’Ολύμπια (θερινός). Προεβλήθησαν

τά έργα «Πριγκήπισσα Ιπποδρομίου», 
«Βεντέτα», «’Αστυνόμος μέ πυγμή», 
«Τραγωδία γυναικός», «'Ο πέλεκυς 
τής Δικαιοσύνης», «Ανθρώπινα ράκη» 
«Ή λεγεών τών ξένων», «Ή τιμή τοϋ 
ναύνη», «Τραγωδία μιας κοκόττας», 
«Ταξί μεσονυκτίου» καί «’Ατιμασμένη 
παρθένος», Προσεχώς «Τίποτε νεάιτε- 
ρον άπό τό μέτωπον».

Κερκυραϊκός. (θερινός) Προεβλήθη
σαν τά φίλμ «’Απολύτρωσις», «Τό ά- 
στρον τής ευτυχίας», «Φτερά τής καται- 
γίδος», «Τό καρναβάλι τής Βενετίας», 
«Μοντέρνοι πειραται», «Καπετάν φα
σαρίας» καί «Τραγικόν τέλος μιάς ή- 
θοποιοΰ». Προσεχώς «Ποιητής καί Τσά

ι ρσς».
Άκταΐον (θερινός). Προεβλήθη το 

έργον «Τό λυκόφως τής δόξης»· ’Ήδη 
έγκαθιστά ήχητικά μηχανήμα Ζερβό · 
πούλου.

Ποικιλιών (χειμερινός). Προεβληθη- 
σαν τά έργα «Τραγική στιγμή», «Λη
στής μέ τό στανιό» καί «Δαίμων τής 
θαλάσςης». "Ηδη διέκοψε.

Δημ. Θέατρον (χειμερινός). Προεβίη- 
θησαν«'Η μεγάλη καταστροθή τοΰ δυτ. 
μετώπου», «Μακρυά άπ’ τόν κόσμον», 
«Είς τήν χώραν τών κανιβάλλων» καί 
έκλεισε λόγω τοΰ θέρους.

Ή άπαγόρευσις τής εισόδου τών α
νηλίκων εις τούς κινηματογράφους έ- 
πέδρασε τόσον καί είς τάς κινημ. επι
χειρήσεις τής πόλεώς μας ώστε νά κα
θίσταται προβληματική ή λειτουργία 
τών κινηματοθεάτρων. Μπιζέλη.

Η ΚΙΝΗΜΤΟΓΡΙΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΪΠΤΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ—’Ιούνιος (Τοΰ τακτικού άνταποκρι- I 

τοΰ μας). Μέχρι τής 15ης τρ. είς τούς κινηματογράφους 
τής πόλεώς μας προεβλήθησαν τά εξής έργα:

Ριάλτο. Προεβλήθησαν νά φίλμ «’Αλληλούια» ή «'Η 
ψυχή τών μαύρων», «Φιγκσρώ» μέ τήν Μαρί Μπέλ, «Ό 
βρυκόλακας Δρακούλα» ένα άπό τά δυνατώτερα έργα τής 
Ούνιβέρσαλ, «Ή σταχτοπούτα τών Παρισίων» καί «Έ- 
γεννήθη κατά λάθος» μέ τόν Ντούγκλ. Φαίρμπανκς υιόν.

Ροναγιάλ. Προεβίήθησαν τά «Κάτω άπό τό φεγγάρι 
τοΰ Τεξάς», «Παύσεις τοΰ διαβόλου» καί «Άννα Κρίστι» 
μέ τήν Γκάρμπο.

Μαξέστικ. Προεβλήθησαν τό «Νυμφευόμεθα» ομιλού
σα γαλλιστί μέ τήν Άλίς Κοσέα, <Ή έξαδέλφη μου άπό 
τή Βαρσοβία», «Είς τό ήμισυ τοΰ ουρανού», «'Ο καθείς 
μέ τήν τύχη του» καί «Οί ίππόιαι τοΰ όρους».

Άμερ Κοσμογκράφ. Προεβλήθησαν «Τό άγνωστον 
άριστούργημα», «Ή κυρία πρεσβευτοΰ»«'Θ σωφέρ τής δε- 
σποινίδος», «Ή περιπλοκή^τής Ντωβίλ» καί «Ή κόρη 
τοΰ λύκου».

Ζόσν Πάλας. «'Υπό τά ερείπια», «Ό κίνδυνος τής 
παραλίας»· καί «Διακεκριμένη θέσις» μέ τήν Μπάλφουρ.

Μωχάμετ Άλυ. «Άπό γυναίκα σέ γυναίκα», «Κεραυ
νός» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ, «Λεβή καί Σια» καί τά «Νυ
χτοπούλια».

“Εντεν. «Οί ρωμαίοι τοΰ άέρος» καί «'Ο είσαγγελεϋς 
Χάλερ».

Κονρσάλ. «Ή ώρα τοΰ έρωτος» καί έπανάληψις πα
λαιών καί άναξίων λόγου έργων.

Κονκόρδια. «Ή Άνάστασις», «Ζεϊν.άμπ» αιγυπτιακής 
παοαγωγής έργον, «'Ο καρχαρίας» καί «'Ο βασιλεύς τής 
Τζαζ». . . ' , , , ,

Μπελβύ. «Ή μνηστή τοϋ Ούραγκάν», «Ή άξια τής 
δόξης» καί «Ό Ναπολέων».

Ίμπεριάλ (Κήπος). «Ή ταχεία αμαξοστοιχία 104», 
*Ό δήμιος τών καρδιών» καί «Γέλα παληάτσο».

Άμπασαντέρ. «Αυτό εΐνε τό Παρίσι», «Οί κλέπται 
τής Βαγδάτης» καί «Τό άτμόπλοιον Βίλλ».

Άνεχώρησεν διά Βερολϊνον ,ό κ. Β. Άθανασόπουλος 
διευθυντής τής Άλλιάνς Συνιματογραφίκ Έζυψιάν διά 
τήν εκλογήν νέων ταινιών-

Αναχωρεί έπίσης διά τήν Ευρώπην ό γεν. διευθυντής 
τής Ούνιβέρσαλ κ. Πώλ Σλάτερμουντ μετά τής κυρίας 
του χάριν αναψυχής.

Αναχωρούν έπίσης είς Εΰρώπιν διά τήν προμήθειαν 
ταινιών οί κ. κ. Α. Παλαιολόγος καί Τ. Σαρολίδης τοΰ 
κινηματογράφου Ριάλτο. Σειρηνίδης
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