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ΤΟ ΚΡΟΤΟ! Κ1Ι Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ!
Αρθρον τοϋ κ. Σ. Β. Μαρκεζίνη, δικηγόρου, Διδάκτορας τών 

Πολιτικών καί Οικονομικών Επιστημών

Ή κατά τήν τελευιαίαν κυρίως δεκαετίαν τεραστία μαντικήν δσον ολίγον ρεαλιστικήν μειοψηφίαν. Ταύτα πάν- 
άνάπτυξις τού κινηματογράφου έπισκιάσαντος παν άλλο । τα σαφώς κατανοήσαντα τά προηγμένα είς τόν πολιτισμόν 
θέαμα, κατέστησεν ύπό πάσαν έποψιν έμφανή τήν μεγά- . δσον καί είς τόν κινηματογράφον Κράτη (Γερμανία, Ά- 
λην σημασίαν αύτοΰ παρουσιαζομένην κυρίως ύπό τριπλήν1 μερική, Γαλλία) προσεπάθησαν διά ήθικής δσον καί ύλι- 
μορφήν, ήτοι : Ή σημασία τοΰ κινηματογράφου ώς μέσου ««r nnnarnaiar νό ιϊπηΑύηη,,ν τλ Ά.,Λ-
έκπολιτιστικού (άνθρωπιστική άποψις τοΰ φίλμ) άναμφι- 
σβητήτου άξίας· ή τοιαύτη ώς σπουδαιοτάτου παράγοντος 
τής δημοσίας καί έν γένει τής πολιτικής οικονομίας (οι
κονομική άποψις τοΰ φίλμ) καί τέλος ώς μέσον ευχερούς 
δσον καί άξιολόγου προπαγάνδας (κοινωνική άποψις τοΰ 
φίλμ). Άλλ’ ή τοιαύτη πολλαπλή άξία τοΰ κινηματο
γράφου, μοναδική ίσως διά μίαν τέχνην καί δή τόσον 
νέαν, επόμενον ήτο νά προσελκύση ένωρίς τό ένδιαφέρον 
τοΰ έπισήυου κράτους. Τοΰ γεγονότος δέ τούτου άμε
σος συνέπεια ύπήρξεν ή διαμόρφωσις άληθοΰς κινημα
τογραφικής πολιτικής (είς τά προηγμένα κυρίως Κράτη) 
άποβλεπούσης είς τήν κατά πάντα τρόπον έκμετάλλευσιν 
τών προσόντων τοΰ κινηματογράφου, μετά τοΰ ταυτοχρό
νου δυνατού περιορισμού τών μειονεκτημάτων αύτοΰ. Κα
τά ταΰτα δμιλοΰντες περί κινηματογραφικής πολιτικής 
ένός Κράτους νοούμεν τήν τακτικήν ήτις πλαισιοϊ τό σύ- 
νολον τών περί τόν κινηματογράφον διατάξεων τούτου 
πρός δσον ένεστι καλυτέραν έκμετάλλευσιν τής τριπλής 
κυρίως άπόψεως τοΰ φίλμ. Άλλ’ ας είσέλθωμεν ήδη είς 
τάς λεπτομέρειας.
Α'. ’Ανθρωπιστική άποψις τοϋ φίλμ

Ένταΰθα δέν νοοΰμεν μόνον τό είδος έκεϊνο τών κινη
ματογραφικών ταινιών τών καθαρώς έκπαιδευτικόν χα- 

ρ ακτήρα έχουσών ή καί τών κατ’ εύρυτέραν έννοιαν μορ
φωτικών (είδησεογραφικόν, ιστορικόν, διδακτικόν καί κυ
ρίως παιδαγωγικόν φίλμ) άλλά καί έκείνας, αϊτινες χωρίς 
νά παρουσιάζουν τοιούτην άμεσον μορφιοτικήν έπίδρασιν 
έπί τών μαζών, έν τούτοις διά τής καθ’ αύτό καλλιτεχνι
κής των αύτοτελείας έπιτυγχάνουν έμμέσως τό αύτό ή καί 
πλέον. Πρόκειται δηλ. γενικώς μέν περί πάσης κινηματο
γραφικής ταινίας, τής δποίας τό ύλικόν (σενάριο καί έκτέ- 
λεσις) καί δ τρόπος τής παρουσιάσεως (σκηνοθεσία) πα
ρουσιάζουν άπαιτήσεις, είδικώς δέ καί κυρίως τήν σπά
νιάν άλλοτε συχνοτέραν δέ τανΰν σειράν τών πρωτοπορια
κών φίλμ. Κατά ταΰτα πάσα ταινία μή καθαρώς έμπορι- 
κή (χωρίς έννοεϊται ν’ άρνούμεθα είς αύτήν οίανδήποτε 
μορφωτικήν άξίαν) συντελεί καί προάγει τό παγκόσμιον 
κουλτουρ. Τοΰτο δέ είναι άναμφισβήτητον ού μόνον διότι 
άνεγνωρίσθη σχεδόν γενικώς ή αύτοτέλεια τοΰ κινηματο
γράφου ως τέχνης, άλλά καί διότι καί οί άρνούμενοι αύ- 
τφ πάσαν τοιαύτην άξίαν ή καί συγχέοντες μέ τό θέα- 
τρον (αντίληψιν τήν οποίαν επόμενον ήτο νά , αύξηση ή

κής προστασίας νά βοηθήσουν κατά τό δυνατόν τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ οΰτω κατά τήν εΰρεΐαν έννοιαν μορφωτικού 
κινηματογράφου. Τήν πλέον κλασσικήν έν προκειμένη» ει
κόνα εμφανίζει ή Γερμανία, δπου σύλλογοι τοιαύτης άπο- 
στολής υπάρχουν παμπληθείς μετά ειδικών εντύπων. Αί 
μεγάλοι κινηματογραφικοί έταίρεϊαι άμιλλώνται είς τήν 
παρουσίασιν τών έκλεκτοτέρων κουλτουριστικών φίλμ, 
άτινα αφορούν μεγάλην αναλογίαν τής παγαρωγής των. 
Τό δέ Κράτος καί ύλικώς προστατεύει ού μόνον διά τής 
έλαφροτάτης φορολογίας έν πολλοϊς δέ καί πλήρους άτε- 
λείας, άλλά καί διαθέτει σοβαρώιατα ενίοτε κονδύλια πε- 
ριορίζον έν ανάγκη άλλα τοιαΰτα έκ τοΰ προϋπολογισμοΰ. 
Καί τοΰτο είς Κράτη διερχόμενα κρίσιν οικονομικήν σο- 
βαροτάτην ώς ή Γερμανία.

Άλλ’ αί κατά μέρος προσπάθειαι συνετέλεσαν είς τήν 
δημιουργίαν μιας ενιαίας προσπάθειας πρός διάδοσιν τοΰ 
μορφωτικού φίλμ. ’Ιδέαν ήν κυρίως έκπροσωπεϊ τό ' υπό 
τής Κ.Τ.Ε. ίδρυθέν Διεθνές Ίνστιτοΰτον Μορφωτικοΰ 
Κινηματογράφου. Τό τοιοΰτον ένδιαφέρον τής Κ.Τ.Ε. ή
το αναμενόμενον δπως καί δ ρόλος τοΰ νεαροΰ έτι έν 
Ρώμη εδρεύοντας οργανισμού, αναμένεται σημαντικός ό
χι δμως καί τόσον σπουδαίος έφ’ δσον θελήσωμεν νά 
λάβωμεν ύπ’ δψει τήν είς παρόμοια ζητήματα δράσιν πα
ρομοίων οργανισμών. Θέλομεν δηλ. νά ύποστηρίξωμεν δτι 
σχεδόν τό παν έξαρτάται άπό ήμάς μόνους.

Καί έρωτάταΓ είς ποιον σημεϊον εύρισκόμεθα ήμέϊς ; 
Άτυχώς είς κάθε άλλο παρά εύχάριστον.

Τό έπίσημον κράτος σχεδόν πάντοτε παρεϊδε τήν σπου- 
δσιοτάτην σημασίαν τοΰ φίλμ. Ή σποραδική ένίσχυσίς 
του έμφανίζεται άναξία λόγου. Δέν μένει παρά ή ιδιωτι
κή πρωτοβουλία, ήτις καί κατορθοϊ εί μή τί άλλο τουλά
χιστον νά δείξη κάποιαν κίνησιν. Φυσικά δέν θά ήτο δυ
νατόν ν’ άπαιτήσωμεν σοβαράν ΰποστήριξιν εις στιγμάς 
τόσον δύσκολους, θά ήρκούμεθα δμως είς τό ένδιαφέρον 
έκεϊνο ποΰ άρκεϊ τουλάχιστον ν’ άποδείξη δτι άντιλαμβα- 
νόμεθα τόν σπουδαϊον ρόλον δν διαδραματίζει νΰν δ κι
νηματογράφος (α).

πρωτοεμφανισις τοΰ δμιλοΰντος) άποτελοΰσιν μικράν ρω-κ.νησις.

(α)Κατά τήν παρατηρηθεϊσαν έν τούτοις κατά τό 1913 
κίνησιν υπέρ τοΰ παιδαγωγικού κινηματογράφου, ή Ελ
λάς είχε δείξει σοβαράν ένεργητικότητα παραγγείλασα 
σεβαστόν άριθμόν κινηματ. μηχανών είς άγγλ. έργοστά- 
σια διά χρήσιν τών σχολείων· Οί πόλεμοι άνέστειλαν πάν
τα ταΰτα καί μόλις έσχάτως πάλιν παρατηρεϊται ποιά τις
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Β' Οικονομική ϋηοιρις τοϋ φίλμ
Τό κεφάλαιον τοΰτο στερούμενον τής σπουδαιότητος 

τοΰ προηγουμένου είναι πάντως σοβαρώτατον καί εμφα
νίζεται, θά ήδύνατό τις νά εϊπη,πολυπλοκώτερον εις προ
βλήματα.

'Ο κινηματογράφος ώς βιομηχανία καί έπιχείρησις εν
διαφέρει αμέσως μέν τά οικονομικά ένός κράτους έφ’ δ
σον άποβλέπομεν είς αυτόν ώς σπουδαϊον φορολογικόν 
παράγοντα (άντίληψις δημοσιονομική), έμμέσως δέ διά 
τοΰ σημαντικωτάτου ρόλου, δν διαδραματίζει δσον αφορά 
τήν ιδιωτικήν οικονομίαν (άντίληψις πολιτικοοικονομική). 
Τά προηγμένα κράτη σαφώς άντιληφθέντα τήν διπλήν 
ταύτην έπίδρασιν τοΰ κινηματογράφου έπί τών οικονομι
κών τής χώρας έπεχείρησαν φυσικά νά τήν έκμεταλλευ- 
θοΰν. Άλλά τοΰτο άπήτει δχι σπασμωδικα καί επιφανει
ακά μέτρα· Ήτο άνάγκη τακτικής, ή οποία δΰναται νά 
χαρακτηρισθή έπιγραμματικώς οΰτως είπεϊν,ώς εξής- κάθε 
μέτρον άφορών άπό τής άπόψεως αυτής τόν κιν)φον δέον 
πάντοτε νά λαμβάνηται κατόπιν συνδυασμοΰ τών άπαιτή- 
σεων, α'ίτινες παρουσιάζουν ή τε καθαρώς δημοσιονομική 
άποψις καί ή πολιτικοοικονομική τοιαύτη. Πάσα παρέλ- 
κυσις άπό τής άρχής ταύτης περικλείει τόν σοβαρόν κίν
δυνον τής άποτυχίας τοΰ ληφθέντος μέτρου. Πρέπει λοι
πόν τό Κράτος ρυθμίζον τήν φορολογικήν του πολιτικήν 
νά μή ένθυμήται μόνον τήν άνεγνωρισμένην δημοσιονο
μικήν άρχήν δτι, βαρύς φόρος κάμπτων τήν παραγωγήν 
είναι άντιοικονομικός, άλλά καί τούς ειδικούς δρους καί 
άπαιτήσεις τάς οποίας παρουσιάζει έν προκειμένφ δ κινη
ματογράφος. Καί πρόκειται περί τών άπαραιτήτων μέτρων 
τών άφορώντων τήν προστασίαν αύτοΰ.

Δέν εϊμεθα φίλοι τής άπολύτου προστατευτικής πολι
τικής, ήτις άλλωστε καί μάλλον καταδικάζεται νΰν καί 
σχετικώς έχομεν σαφές παράδειγμα τήν άποτυχοΰσαν ά- 
πόπειραν έν τή φασιστική Ίταλίφ πάντως καί ή παντελής 
έλλειψις προστασίας τής έγχωρίου βιομηχανίας, δέν συνι- 
στάται. Ή γλισχρότης τών παρ’ ήμΐν μέσων άπό τε ύλι- 
κοΰ έμψύχου καί άψυχου καί άλλοι ειδικοί λόγοι ο'ίτινες 
άλλοτε μάς άπησχόλησαν κατ’ έπανάληψιν, μάς έκαμαν 
πάντοτε νά άποβλέπομεν είς τό μέλλον τής έγχωρίου 
κινηματογραφοβιομηχανίας άπαισιοδόξως. Τοιαυτη πρό- 
βλεψις επόμενον νά περιορίση τά δρια μιάς προστατευτι
κής πολιτικής, έφ’ δσον ούτως αύτη καί παρεχόμενη δέν 
θά προσέφερε σπουδαία πράγματα. Θά προσέφερε δμως 
σημαντικός υπηρεσίας έάν άφεώρα τάς μεγάλας έπιχειρή - 
σεις καί ύπέθαλπε τήν δημιουργίαν μορφωτικών ταινιών. 
Ούτω πως άν άπηλασσόμεθα τοΰ οίκτροΰ θεάματος τής 
παραγωγής 7 μετριωτάτων ή οίκτρών ταινιών άπό 10 (!) 
ή καί πλέον παραγωγούς καί εϊχομεν μίαν ταινίαν άπό 
μίαν σοβαρόν έπιχείρησιν (άς έπιδιχωθή έν άνάγκη καί 
ένα τράστ) θά ήδυνάμεθα σοβαρώς νά έλπίζωμεν είς μίαν 
καλυτέραν αΰριον. ’Εξ άλλου προστασία άφορώσα κΰκλον 
μορφωτικών ταινιών θά παρουσίαζε πλέον άμεσα καλά 
άποτελέσματα ώς έκ τοΰ δτι αί δυσχέρειαι αί παρουσια- 
ζόμεναι διά τήν δημιουργίαν καλλιτεχνικών φίλμ δέν έμ- 
φανίζονται καί ένταΰθα.

Ή μέριμνα δμως τοΰ Κράτους πρέπει νά στραφή άλ
λοΰ. Ή κινηματογραφική βιομηχανία πάντως δέν πρόκει
ται νά άποτελέση ποτέ σπουδαϊον οικονομικόν παράγον
τα. Τό παράδειγμα τής ’Αμερικής, οί δροι τής Γερμανίας 
ή αί έξαίρετοι προσπάθειαι τής ’Αγγλίας άσφαλώς δέν 
πρόκειται νά έχουν παρ’ ήμΐν έφαρμογήν. Άλλ’ δ κινη
ματογράφος ώς έπιχείρησις παρουσιάζει έτι παρθένον τό 
έδαφος έν Έλλάδι. Οί 250 ελληνικοί κινηματογράφοι θά 
ήδύναντο νά διπλασιασθοΰν χωρίς νά άποτελοΰν πληθιό- 
ραν καί τό σπουδαιότερον νά όργανωθοΰν είς αυτοτελείς 
καί σοβαράς έπιχειρήσεις. Έκ μόνου τούτου πόσον μεγά
λοι θά ήσαν αί ώφέλειαι τής δημοσίας οικονομίας! 'Ο δι
πλασιασμός τών κινηματογράφων δέν πρόκειται φυσικά 
νά τροφοδοτηθή έκ διπλάσιάς εισαγωγής ταινιών ώστε 
νά μάς άντι τείνουν τυχόν δτι ούτω ή νέα εκροή συναλ
λάγματος θ< έπέδρα έστω καί κατά μικράν κλίμακα δυ- 
σμενώς έπί τοΰ έμπορικοΰ ισοζυγίου. Ένφ λοιπόν τοιοΰ-

τον επιχείρημα θά-έστερεϊτο σοβαρότητας άντιθέτως τά 
μεγάλα πλεονεκτήματα ούδεμιάς χρήζουν διασαφήσεως. 
Πολλαί χεϊρες θά εύρισκον ήδη έργασίαν, κυκλοφορία 
χρήματος θά έγίνετο μεγαλύτερα, αν μάλιστα ληφθή ύπ’ 
δψει πόσοι ειδικότητες ένδιαφέρουν τόν κινηματογράφον 
καί τέλος τό κράτος θά είσέπραττε ήδη πολύ περισσοτέ
ρους φόρους.

"Ολα ταΰτα ήγνοήθησαν άτυχώς παρ’ ήμΐν. Οί δεινο- 
παθοΰντες κινηματογραφισταί (άς σημειωθή δμως δτι 
σπανίως διεχειρίσθησαν καλώς τά τόσον ζωτικά δΓ αυ
τούς ζητήματα) έχορτάσθησαν πάντοτε μέ υποσχέσεις. 
Καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον τήν έλλειψιν προστασίας ένί- 
σχυε ή βαρυτάτη φορολογία. "Οπως καί άνωτέρω έλέχθη 
άπεβλέψαμε είς τήν έπιφάνειαν’ αϋξανομένου τοΰ ποσο
στού τοΰ φόρου, αυξάνει ή άπόδοσις τής φορολογίας καί 
δμως δχι! Είνε θαΰμα πώς άντέχουν άκόμη αί υπάρχου- 
σαι έπιχειρήσεις καί μάλιστα είς τοιαύτην έποχήν κρίσεως 
άλλ’είνε γεγονός δτι καί καθημερινώς έλαττοΰνται άριθ- 
μητικώς καί ύλικώς έξασθενοΰν ένφ θά έδει νά ηΰξανον. 
Τοιαυτη λοιπόν κρατική πολιτική άγουσα είς τήν χρεω- 
κοπίαν τοΰ κινηματογράφου έν Έλλάδι καί τήν δημιουρ
γίαν μιάς νέας τάξεως άνέργων, φυσικά δέν είνε δυνατόν 
νά έπαινεθή.
Γ’ Κοινωνική αηοιμις τοϋ φιλμ

Ή πανθομολογουμένη δμως έπίδρασις τοΰ φίλμ έπί 
τών μαζών δπως δύναται νά καταστή άντικείμενον θετι
κής υπέρ τής Κοινωνίας έκμεταλλεύσεως ώς ε’ίδομεν ίδίφ 
διά τοΰ Μορφωτικού Κινηματογράφου οΰτω καί άντιθέ
τως ν’ άποβή μέσον προπαγανδιστικόν καί διαφθοράν ά- 
ναμφισβητήτου άξίας. Τοΰτ’ αύτό καί τό γεγονός τής έπι- 
δράσεως τοΰ κινηιιατογράφου έπί τής παιδικής ηλικίας ά- 
ναγκαίαν καθίστησι τήν λήψιν μέτρων προστατευτικών 
τοΰ δημοσίου συμφέροντος. Τοΰτο κατενοήθη ένωρίτατα 
άπό τά προηγμένα Κράτη καί άπήντησε σοβαράς δυσχερεί- 
ας ένεκα τών σχετικών έν προκειμένφ συνταγματικών δι
ατάξεων.

Τό σύνταγμα ώς γνωστόν προστατεύει τήν έλευθερίαν 
τοΰ τύπου καί ώς έκ τούτου φυσικά αποκλείει πάν μέτρον 
προληπτικόν (λογοκρισίαν) έναντίον τούτου καί έπιτρέπει 
μόνον τοιαΰτα κατασταλτικά καί δή ύπό ούσιώδεις περιο
ρισμούς. Έγεννήθη λοιπόν κατά πρώτον ή διαφωνία έν 
Γερμανία περί τοΰ άν ό κινηματογράφος είναι τΰπος (1)· 
Ή άπάντησις εύνόητον δτι ήτο έξοχου σημασίας, διότι, 
χαρακτηριζομένου τοΰ κινηματογράφου ώς τύπου πάσα λο
γοκρισία έπ’ αύτοΰ άποκλείετο. Τινές (2) θεωροΰν τόν 
κινηματογράφον ώς τΰπον ύπό τήν εύρεΐαν σημασίαν τής 
λέξεως (3). "Αλλοι έκριναν τόν κινηματογράφον ώς θεα
τρικήν παράστασιν άρα δέν ύπήγετο είς τόν περί τύπου 
νόμον καί έπετρέπετο ή λογοκρισία. Ή τελευταία αΰτη 
γνώμη ήτο ή κρατούσα καί παρά τφ Oberverwaltungs 
gericht (1) ώς καί έν Βαυαρία τοΰνατίον έν Βάδη εΰρη- 
ται δλωςάντίθετος νομολογία(5).Ή τοιαύτη διαφωνία στε
ρείται νΰν σημασίας καθότι τό νέον δημοκρατικόν σύντα
γμα έπιτρέπει σαφώς τήν καθιέρωσιν κινηματογραφικής

(1) Σημειωτέον δτι τό μέχρι τοΰ 1918 πρωσσικόν σύν
ταγμα ορίζει άρθρ. 23 «jeder Preusse hat das Recht, 
durch Wort, Schrift, Druck und bildiche Darstel- 
lung seine Meinung frei zu auesseru... Παρόμοια τά 
κείμενα καί άλλων γερμανικών συνταγμάτων.

(2) "Ιδε Wolf-Czapek Die Kinematographie Wesen 
Entstehung und Ziele des lebenden Bildes καί Hel
wig, Filmzensur und Reichspr«ssgesetz έν Achiv, 
des oeffentlichen Rechts, τ. XXVIII.

(3) . "Ιδε σχετικώς τόν Reichsgesetz uber die presse 
τοΰ 1874. Παρομοίαν εύρυτάτην έννοιαν τοΰ τύπου (ήτοι 
πάν μηχανικόν ή χημικόν μέσον δΓ ού έπιτυγχάνεται ή πα
ραγωγή μεγάλου άριθμοΰ όμοιων άντιτύπων κλπ.) αποδί
δουν οί Moge, Meyer ώς καί νομοσχέδιον Ν. Δημητρακο- 
πούλου κατά τό 1911.

(4) Τό άνώτατον πρωσσικόν διοικητικόν δικαστήριον.
(5) Άπόφασις 7]1911 τοΰ Uerwalungegerichtshof.

(1) Ν. τοΰ 1929 περί «Lichtspieigesefz».
(2) . "Ιδε Ν· Ν. Σαριπόλου Συντ Δίκαιον, έκδ. Δ' τόμ. 

Γ' σελ. 115). Σύμφωνος I. Γεωργιάδης.
(3) Οί νεώτεροι ίδίρ. Γάλλοι τάσσονται υπέρ τής γνώ

μης αύτής. Τό δτι ύποστηρίζεται ή άποψις αύτη κυρίως 
από σοσιαλιστάς δέν δύναται ούδόλως νά θεωρηθή ώς ε
πιχείρημα διά τήν άσφάλειαν τοΰ άστικοΰ κράτους (ιδε 
ιδία Duguit).

λογοκρισίας διά νόμου (1) ενώ άπαγορεύει ταύτην διά τό 
θέατρον πλήν έν είδικαϊς περιπτώσεσι.

Καί παρ’ ήμΐν έγεννάτο παρόμοιον ώς έν Γερμανία 
ζήτημα περί τοΰ άν έφαρμόζονται καί διά τούς κινηματο
γράφους αί περί τύπου προστατευτικοί διατάξεις τοΰ συν
τάγματος. 'Ο Σαρίπολος (2) άπήντα άποφατικώς δεχόμε
νος τόν κινηματογράφον ώς θεατρικήν παράστασιν. Τό ( 
νεώτερον δέ σύνταγμα τοΰ 1927 άκολουθεϊ είς τό σημεΐον 
τοΰτο τό Γερμανικόν...» Έξαιρετικώς διά τούς κινηματο
γράφους δύνανται νά ληφθοΰν προληπτικά μέτρα πρός 
προστασίαν τής νεότητος...» ("Αρθρ. 16). Σχετικός νόμος 
παρ’ ήμΐν είνε δ 4767J1930 «Περί κινηματογράφων». Περί 
τούτων νΰν δ λόγος.

Ό άναφερθείς νόμος στηριζόμενος είς τήν σχετικήν 
διάταξιν τοΰ συντάγματος δέν είνε ώς πρός τοΰτο (κατά 
γράμμα δηλ.) άντισυνταγματικός ούδ’ έν ταϊς γενικαϊς 
γραμμαϊς κατακριτέος, τούναντίον μάλιστα άποτελεϊ μέ
τρον άναγκαϊον δι’ ούς άκριβώς λόγους έν τοίς πρόσθεν 
άναφέρομεν. Άτυχώς δμως προσεκτικωτέρα μελέτη αύτοΰ 
τόν παρουσιάζει ώς νόμον έν πολλοϊς δεσμευτικόν κατά 
τόν μάλλον δέ έπιδεκτικοΰ ή ούσιαστικοΰ ώς έδει περιε
χομένου. ’Ιδού διατί:

Κατ’ άρχήν τήν νέαν διάταξιν τοΰ συντάγματος θεω- 
ροΰμεν καί άτυχή. Ή λογοκρισία έδει νά άπηγορεύετο 
άνεξαρτήτως τοϋ άν τό φίλμ είνε τύπος ή δχι. Κατασταλ
τικά μέτρα καλώς έφαρμοζόμενα ύπεραρκοΰν διά τήν 
προστασίαν τής δημοσίας τάξεως ένφ ταύτοχρόνως δέν 
έμφανίζουν ανελευθερίαν μή άρμονιζομένην πρός τήν σή
μερον, ούδέ περικλείουν τούς κινδύνους τής λογοκρισίας(3). 
Καί τοΰτο μέν μόνον δι’ άναθεωρήσεως τοΰ συντάγματος 
δύναται νά θεραπευθή, κάλλιστα δμως δ νομοθέτης θά 
ήδύνατο νά αύτοπεριορισθή κατά τό δυνατόν είς τό ση- 
μεϊον αύτό καί ό δικαστής προκειμένης έφαρμογής νά 
κρίνη ύπό εύρυτέραν άντίληψιν.

Τοΰτο δμως δέν συνέβη. Τό Κράτος άδιαφορήσαν 
σχεδόν ή δλως πλημμελή άκολουθήσαν τακτικήν έναντι 
τών κινηματογράφων ώς πρός τά προηγούμενα κεφάλαια 
αύτοΰ, έπεδείξατο, ώσεί θέλων νά άναπληρώση ταΰτα, εις 
τήν προκειμένην άποψιν σημαντικήν δραστηριότητα. Καί 
κατηρτίσθη μέν ό νόμος έπί τή βάσει τών έκ τής έφαρ
μογής τοΰ καταργηθέντος Ν. Δ. τής 29J7J27 «περί κινη
ματογράφων» διδαγμάτων τής πείρας, άλλά τοΰτο μόνον 
έκ τής έγκυκλίου (άριθ. 297) τοΰ Ύπ. Εσωτερικών έμφαί- 
νεται, ούχί έξ αύτοΰ τοΰ νόμου. Μέτρα άφορώντα τόν κι
νηματογράφον δέν λαμβάνονται μόνον σχετικώς μέ τήν. 
μίαν άποψιν αύτοΰ καί αν ή έν προκειμένφ ξένη νομοθε
σία είναι αύστηρά, ’ίσως έν τισι αύστηροτέρα τής ήμετέ- 
ρας, συμβαδίζει δμως μετά σειράς μέτρων έξαιρετικώς 
προστατευτικών τοΰ φίλμ καί ή κινηματογραφική πολιτική 
είς αύτό αποβλέπει, τήν μεγίστην έίίμετάλλευσιν τών έκ 
τοΰ φίλμ όφελημάτων διά τοΰ ταύτοχρόνου περιορισμού 
τών τυχόν κακών παρακολουθημάτων αύτοΰ. Θά ίδωμεν 
κατωτέρω ποιαν σημασίαν έχει τοΰτο.

Ήμεϊς παρεβλέψαμεν τά πάντα καί εϊδομεν πάντοτε 
τό φίλμ ώς δαμόκλειον σπάθην έναντίον αύτής τής ύπο- 
στάσεως τής κοινωνίας, δέν θά έλειπε ή νά τό περιλά- 
βωμεν είς τό ιδιώνυμον ! Μέ αύτήν τήν άντίληψιν φυσι
κόν ήτο νά νομοθετηθή νόμος αύστηρός καί μεγαλοϊδεά- 
της, είς καί αύτός έκ τών εκπροσώπων τής σημερινής μα
νίας τής αντιγραφής ξένων νομοθεσιών καί δή τούλάχι- 
στον ούχί είς δλα τά σημεία. Άλλά, λέγει Άρχύτας δ 
Πυθαγόρειος, «Δει τόν νόμον άκόλουθον ήμεν τά φύσει, 
δυνατόν τοίς πράγμασι, συμφέροντα τά πολιτικά κοινωνία, 
αϊτέ γάρ ένός τούτων, αϊτέ πλειόνων, αϊτέ πάντων άπο-

λείπηται, ήτοι ού νόμος ή ού τέλειος νόμος έσεΐται*.  Καί 
έρωτάται: ό «περί κινηματογράφων» νόμος 4767 ήκολού- 
θησε τούλάχιστον τάς στοιχειώδεις αύτάς άρχάς ;

Καί πρώτον καίτοι άφ’ ένός κρίνομεν τόν κινηματο
γράφον ώς δημόσιον θέαμα, έν τούτοις άφήνοντες πλήρη 
άσυδοσίανείς τό θέατρον στρέφομεν πάσαν τήν προσοχήν 
μας είς τόν κινηματογράφον. Καί φυσικά ή δύναμις τοΰ 
κινηματογράφου ώς πρός τήν προπαγάνδαν είναι εύνοη- 
τως άνωτέρα, άλλά καί έν τοίς στενοϊς αύτοΰ δρίοις 
καί πρός τήν έκτασιν, ή άσυδοσία τοΰ θεάτρου φθάνει ε’ις 
άκρα πολύ τολμηρά. Ή είδικότης μου ώς κινηματογραφι
κού κριτικού, άπό έτών μοί έπέτρεψε νά παρακολουθήσω 
τήν ολότητα σχεδόν τών κατά τά τελευταία έτη προβλη- 
θέντων φίλμ. Λοιπόν ούτε έν δύναται έστω καί πόρρωθεν 
νά συγκριθή μέ τάς έλευθέρας σκηνάς τής πλέον περιο
ρισμένης έπιθεωρήσεως. Άς μή νομισθή δτι ζητούμεν πε
ριορισμόν καί έπί τών θεάτρων, τούναντίον, άλλ’ ελευθε
ρίαν καί έπί τών κινηματογράφων, ούχί άσυδοσίαν, έφ’δ
σον τά κατασταλτικά μέτρα (systeme repressif)^ άσφα
λώς δέν καθιεροΰν τοιοΰτον τι. Ή τοιαύτη δμως δλως ά- 
νισος πολιτική δικαιολογεί φυσικά τήν άγανάκτησιν τών 
κινηματογραφιστών. Τούτο άλλωστε άντίθετον τή φύσει(9).

Έξετάζοντες ήδη κατά μέρος τάς διατάξεις τοΰ νό
μου, παρατηροΰμεν τό έν πολλοϊς πρακτικόν άνεφάρμο- 
στον αύτόν.

Άντιπαρερχόμεθα τά άφορώντα τήν έγκατάστασιν καί 
τήν λειτουργίαν τών κινηματογράφων, άτινα άλλωστε άπο- 
βλέπουν είς τήν άσφάλειαν τών θεατών καί μόνον δέν 
δύνανται κατ’ άρχήν νά κατακριθωσι, άν καί άτυχώς ή 
τοιαύτη πρόνοια, μή λαμβανομένη έξ ίσου διά πάντα τά 
θεάματα, παρουσιάζει ποιάν έπιπολαιότητα. Μάς ένδιαφέ
ρουν κυρίως τά άρθρα τά άφορώντα τόν προληπτικόν έ
λεγχον καί τήν προστασίαν τής άνηλίκου νεότητος (άρθρ. 
5 έδ. 1 καί 2, άρθρ. 6 έδ. 1—4, άρθρ. 7 έδ. 3 «αί άρθρ. 
9 παρ- 1)·

Κατά τό άρθρ. 5 διά τήν προβολήν πάσης ταινίας ά- 
παιτεϊταιίάδεια τής άστυνύμίας Αθηνών ή Θεσ]νίκης, πα- 
ρεχομένη έπί τή βάσει προσαγομένης περιληπτικής άναγρα- 
φής τής ύποθέσεως τοΰ έργου. Στηριζομένη ή Αστυνομία 
έπί τοΰ στοιχείου τούτου καί μόνον δύναται νά άπαγορεύ- 
ση τήν προβολήν τής ταινίας ώς κρινομένης έπιβλαβοΰς 
διά τήν νεότητα. Ή διάταξις αΰτη στηρίζεται κατά τόν 
νομοθέτην έπί τής σχετιτής έν προκειμένφ έλευθερίας, ήν 
παρέχει τό Σύνταγμα. Άλλά τοΰτο δέν συμβαίνει κατ’ ού- 
σίαν, πράγματι ύπό τό πρόσχημα τής προστασίας τής νεό
τητος άρσις πάσης τοιαύτηξ τοΰ κινηματογράφου.

Τό γράμμα, πολλώ μάλλον τό πνεύμα παντός συντάγ
ματος καί πάσης νομοθεσίας, δυσμενώς διάκειται πρός 
πάν προληπτικόν μέτρον καί δικαίως καθότι κρίνεται τοΰ
το πολύ βαρύ καί δεσμευτικόν. Άκριβώς διά τοΰτο ή προ
ληπτική λογοκρισία άποτελεϊ πάντοτε τήν έξαίρεσιν καί 
ώς τοιαύτη περιβάλλεται παντός άναγκαίου περιορισμού 
καί τοιαύτης προστασίας, ώστε.νά μή κινδυνεύη ούδέ πόρ
ρωθεν νά καταστρατηγηθή τό άληθές πνεύμα τοφιλε
λευθέρου νομοθέτου. Τουτ’ αύτήν άκριβώς τήν έννοιαν 
έχει καί ή σχετική τοΰ ήμετέρου δημοκρατ. συντάγματος 
διάταξις. Ό πρός έφαρμογήν της δμως νόμος παρέβλεψε 
τά πάντα, τό άρθρον αύτοΰ 5 είναι τόσον εύρύ, τοσούτον 
άόριστον, ώστε κατ’ ούσίαν καταργεί τόν κανόνα, δέν υ
ποστηρίζει τήν έξαίρεσιν.Τοΰτο κατεννοήθη ύπό τοΰ Ύπ. 
’Εσωτερικών, τό όποιον προσπαθεί διά τής ύπ’ άριθ- 2471 
1930 Έγκυκλίου (ήτις σημειτοθήτω δέν είναι νόμος ούδ’ 
άποτελεϊ αύθεντικήν ερμηνείαν νόμου) αύτοΰ νά κολάση 
τό πράγμα, πλήν ματαίως,

Ό χώρος δέν μάς έπιτρέπει νά ένδιατρίψωμεν είς λε
πτομέρειας ούτε άλλωστε ή άποστολή τοΰ παρόντος άρ
θρου. Ειδική καθαρώς νομική μελέτη τοΰ ζητήματος πι
θανόν νά μάς άπασχολήση μελλοντικώς. Νΰν άρκούμεθα 
ε’ις τό δτι οΰτως ή άλλως ή κρίσις τής Αστυνομίας δέν 
είναι έκείνη ήτις θά ήτο άπολύτως κατάλληλος νά λύση

(9) Περαιτέρω δ αύτός Άρχύτας «...τοΰτο δε εστι το 
άνάλογον καί τό έπιβάλλον έκάστφ κατταί έκάστφ άξίαν».



β ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΜΡ 7
τόσον ουσιώδες πραγματικόν γεγονός περί τοΰ άν ή τάδε 
ταινία θίγει ή οϋ τήν νεότητα καί μάλιστα δταν ή κρίσις 
αϋτη στηρίζεται είς απλήν περίληψιν τής ύποθέσεως τής 
ταινίας (δριον τό όποιον αγωνίζεται νά εύρύνη ή ερμη
νευτική έγκύκλιος δχι καί τόσον εντός τών ορίων τής α
ληθούς έρμηνείας τοϋ νόμου) καί έξαιρετικώς τήν προβο
λήν αύτής. Τοϋτο δέ καθότι είναι άναμφισβήτητον δτι ή 
έπίδρασις μιας ταινίας ουδέποτε σχεδόν στηρίζεται έπί 
τής ύποθέσεως, άλλά έπί τοΰ τρόπου τής παρουσιάσεως 
αύτής. Ούτε άλλωστε τό παρεχόμενον είς τόν θιγόμενον 
δικαίωμα πρασφυγής είναι τοιοΰτον ώστε νά δύναται νά 
θεραπεύση τά ώς άνω άτοπα. Ή § 3 τοΰ άρ. 7 είναι χα
ρακτηριστική καί αύτή τής δχι τόσον ύπό πραγματικήν άν- 
τίληψιν καταρτίσεως τοΰ νόμου.

Ταΰτα τηρουμένων τών αναλογιών εφαρμόζονται καί 
έπί τών διατάξεων τών άφορωσών τούς κάτω τών 16 έ
τών ανηλίκους. Κατ’ αρχήν φυσικά ούδόλως τό μέτρον 
είνε κατακριτέον, άλλά καί ένταΰθα τά δρια τής έφαρ - 
μογής έδει νά ώσι στενά καί σαφώς καθωρισμένα πρός 
άποφυγήν τοΰ κινδύνου τών αύθαιρεσιών. Μή λησμονοΰ 
μεν άλλωστε δτι έφ’ δσον ό περιορισμός τοΰ περιφράγ
ματος δέν ισχύει παντοΰ μοιραίως άνήλικοι θά παρακο
λουθούν είς άνοικτοΰς κινηματογράφους ταινίας άπηγο- 
ρευμένας δι’ αύτούς. Φυσικά θά μοΰ άπανιήσουν, τοϋτο 
δέν άφορά τόν νόμον άλλά τάς κατόπιν αρμόδιας άρχάς 
οϊτινες ύποχρεοΰνται νά άπομακρύνουν είς τοιαύτην περί- 
πτωβιν τούτους. Άλλ’ αύτό προϋποθέτει μέσα άτινα άτυ
χώς ήμεϊς δέν έχομεν. Τό θέαμα παρετηρήθη νϋν είς 
Κηφισσιά, δπου άπό τίνος λειτουργεί παρά τό "Αλσος 
υπαίθριος κινηματογράφος μέ έλευθερίαν κυκλοφορίας 
άνηλίκων. ’Ιδού λοιπόν δτι, άνήλικος ταινίαν τήν όποιαν 
δέν είδε είς χειμερινόν ’Αθηναϊκόν κινηματογράφον 
τήν άπολαμβάνει άνεμποδίστως παραθερίζων είς Κηφισ- 
σιάν. Καί φυσικά δέν πρόκειται περί τοΰ μοναδικού πα
ραδείγματος.

Τά ολίγα αύτά δέν είναι τά μόνα τρωτά τοΰ παρόντος 
νόμου, άλλά πάντως καταφανές καθιστοΰν εις πάντα τό 
γεγονόςδτι δένέπεδείχθη ή δέουσαπροσοχή διά τήν κατάρ- 
τισιν τοιαύτηςύψίστης σημασίας νόμουάλλά ένδιαφέρθημεν 
καί έδώ είς έντυπωσιακάς μάλλον ή ούσιαστικάς διατάξεις. 
Συμηέρααμα

Φυσικά θλιβερόν. Τήν μεγάλην σημασίαν τοΰ 
κινηματογράφου δέν κατενοήσαμεν. Τά σχετικά πρός 
αύτόν μέτρα υπήρξαν άνέκαθεν σπασμωδικά, χωρίς 
ρυθμόν καί σύνδεσμον. Ύπό τοιούτους δρους ούδέ λέξις 
περί κινηματογραφικής πολιτικής, τοιοΰτον τι φαίνεται 
πώς άπέχει πολύ είσέτι άπό ημάς, άφοϋ άτυχώς υπάρχουν 
άκόμη παρ’ ήμϊν καί οί άπολύτως περιφρονητικώς πρός 
τήν τέχνην αύτήν όμιλοΰντες.

Άλλά διαπιστοΰμεν καί έτερον θλιβερόν συμπέρασμα, 
ένδιαφέρον πλέον μόνον τήν οικογένειαν τών κινηματο
γραφιστών, τής όποιας τά, τύχας άν καί δέν άποτελώ 
μέλος αύτής, παρακολουθώ πάντοτε μετ’ ένδιαφέροντος 
ώς πας φίλος τοΰ κινηματογράφου. Δηλ. δέν έπεδείξατο 
τήν στάσιν ο'ίαν ήρμοζε. Κατατριχομένη πιθανώς άπό έσω- 
τερικάς διχονοίας καί · περισπασμούς ήμέλησε νά φανή 
ήνωμένη πρό τοιούτων ζητημάτων. ’Εγώ τούλάχιστο 
φρονώ δτι μιά ΠΕΚ τελείως είς τό ύψος της θά ήδύνατο 
νά άποτρέψη πολλά δυσάρεστα καί νά έπιτύχη πολλά τά 
καλά. Άλλ’ εύτυχώς τό μέλλον είναι είσέτι εύρύ.

Σ. Β. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ

—Κατ’ έπίσημον στατιστικήν έπί 17097 κινηματογρά
φων έν ταϊς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις, οί 13515 έχουν έγ- 
καταστάσεις ήχητικών μηχανημάτων.

—Ό σκηνοθέτης Ζάν Κέμ «γυρίζει» τά «έσωτερικά» 
τοΰ έργου La fuile ά Γ Anglaise είς τό στούντιο Χαΐκ. 
Πρωταγωνίστρια θά είναι ή ώραία καλλιτέχνις Μόνα Γκο- 
γιά.

— Είς τό έν Ζουανβίλ στούντιο τής Πατέ Νατάν, δ 
Λεόνς Περρέ «γυρίζει» τό έργον «Μετά τόν έρωτα» τοΰ 
Άνρί Ντυβερνουά.

ΦΟΞ ΦΙΛΜ “ΕΛΛΑΣ,,
Είς τό «ρ,β. 162 τής 8 Ιουνίου 1931 τρΰλίον τής 

, Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, έδημοσιεύθη τό Καταστα 
τικόν τής νέας Κινηματογραφικής Εταιρίας ύπό τήν έπω- 
νυμίαν «Ανώνυμος Κινηματογραφική 'Εταιρία Φόξ Φίλμ 

। Ελλάς», άντικείμενον καί σκοπός τής οποίας εΐνε : Ή 
άπόκτηοις δι’ άγοράς ή άλλως πως καί ή έκμετάλλευσις 
καθ’ απασαν τήν Ελλάδα κινηματογραφικών ταινιών πά- 
σης φύσεως.

Διάρκεια τής έταιρίας ορίζεται είκοσιπενταετής, τό δέ 
κεφάλαιον καθορίζεται είς 500.000 δραχμάς, όλοσχερώς 
καταβλητέας τοϊς μετρητοΐς, διαιρείται δέ είς πεντακοσί- 
ας μετοχάς ονομαστικής άξίας χιλίων δραχμών έκάστης. 
Έκ τοΰ εταιρικού κεφαλαίου οί συμβαλλόμενοι ίδρυταί 
τής έταιρίας άναλαμβάνουσι τήν έξής έκαστος συμμετοχήν: 
α') Έύγαρ Τζάντκερ δραχμάς 400.000, β') Σ. Σταμέλος 
50.000, γ') Ίωάν. Ααζαρΐμος 25.000 καί Γ. Μαλτάς 25.000. 
Καλυπτόμενου ούτω τοϋ κεφαλαίου λαμβάνει έκαστος τάς 
άναλογούσας μετοχάς έκ τών έν καιρφ έκδοθησομένων 
τοιούτων, ήτοι : Τζάντκερ 400, Σταμέλος 50, Ααζαρΐμος 
25 καί Γουλ. Μαλτάς 25.

Ή εταιρία διοικεΐται ύπό Συμβουλίου άποτελουμένου 
έκ τριών τούλάχιστον μέχρι πέντε, κατ’ άνώτατον δριον, 
μελών, έκλεγομένων υπό τής τακτικής Γεν. Συνελεύσεως 
άνά έκάστην τριετίαν. Διά τήν πρώτην τριετίαν τό Δ. 
Συμβούλιου άποτελεΐται έκ τών κ. κ. Ε. Τζάντκερ, Σ. 
Σταμέλου καί I. Λαζαρίμου. Ή τακτική Γ. Συνέλευσις 
τοϋ 1934 θέλει έκλέξη τό νέον Δ. Συμβούλιον.

Ή αμοιβή τών μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου θά κανονί
ζεται έκάστοτε δι’ ειδικής άποφάσεως τών τακτικών συ
νελεύσεων τών μετόχων.

"Εδρα τής έταιρίας ορίζονται αί Άθήναι.
Ή έν γένει διεύθυνσις καί διαχείρισις τών εταιρικών 

υποθέσεων άνατίθεται είς τόν γεν. διευθυντήν τής έται
ρίας, ώς τοιοΰτος δέ μέχρι τοΰ 1934 διορίζεται δ κ. Ε. 
Τζάντκερ.

Ή τακτική Γ. Συνέλευσις έκλέγει έτησίως δύο έλεγ- 
κτάς πρός έλεγχον τών βιβλίων καί λογαριασμών. Διά τόν 
έλεγχον τής διαχειρίσεως τοΰ Α' διαχειριστικού έτους μέ
χρι τής 31 Δεκεμβρίου 1931 διορίζονται άπό τοΰδε έλεγ- 
κταί οί Παράσχος Γεωργιάδης ιδιωτικός υπάλληλος καί 
Βλάσιος Βαλτινός δικηγόρος καί άναπληρωταί αύτών οί 
Γεώργ. Λίβανός καί Γεώργ. Σταυρίτης.

η mu m ottmam we
Ύπό τόν άνωτέρω τίτλον ό γερμανός σκηνοθέτης Γιό- 

χαν Μπέχερ έπρσγματοποίησεν ένα περίεργον φίλμ, τό ό
ποιον άναπαριστρ δλόκληρον τήν βιογραφίαν τοΰ περίφη
μου κινηματογραφικού παραγωγού Ούΐλλιαμ Φόξ, άλλοτε 
προέδρου τής ομωνύμου έταιρίας. Ή ταινία παρουσιάζει 
τόν περίφημον Φόξ άπό μικράς ήλικίας, δτε πτωχότατος 
καί άσημος ένεφανίζετο ζητών έργασίαν πρός έξασφάλι- 
σιν τροφής καί κατοικίας μέχρι καί τής έποχής (έτος 
1930) καθ’ ήν έφιλοδόξησε νά μονοπωλήση τήν κινηματο
γραφικήν παραγωγήν, οπότε συνεκεντρώθησαν όλοι οί ά- 
μερικανοί παραγωγοί καί τραπεζιτικοί παράγοντες, οϊτινες 
διάδιαφόρων χρηματιστηριακώνκόλπων έπέτυχον τήν πτώ- 
σιν του, ρίψαντες αύτόν καί πάλιν εις τήν άφάνειαν.

Είς τό περίφημον αύτό έργον, τοΰ όποιου ή έξέλιξις 
παρουσιάζει πρωτοφανές ένδιαφέρον, λαμβάνουν μέρος οί 
καλλιτέχναι Άϊνριχ Γκέοργκ, Χίλντε Κέρμπερ, Πάουλ 
"Οττο, Τεοντόρ Λόος, Μάξ Μπίγκ, "Αϊνριχ Σχρότ. Αοΰτ- 
βιγκ "Αντερσεν κ. ά.

01 AONKIXSTAI_TB2 ΤΕΧΝΗΣ
Έγένετο κάποτε συζήτησις μεταξύ μελλόντων Ελλή

νων ήθοποιών καί σκηνοθετών τοΰ κινηματογράφου, έξ 
έκείνων οϊτινες πολλά υπόσχονται καί όλίγα έκτελοΰν. Συ- 
ζήτησις κατά τήν όποιαν τυχαίως παρευρεθε’ις καί νομί- 
σας ότι πολλά εϊχον νά ωφεληθώ έκ ταύτης, έχάρισα με- 
ρικάς στιγμάς πολυτίμου χρόνου διά νά τήν ακούσω.

Έπρόκειτο λοιπόν περί τής μελλούσης σπουδαίας πα
ραγωγής των, διά τής όποιας θά έπεδείκνυον τό άφθαστου 
τάλαντόν των έν τή σκηνοθεσίφ καί τή ήθοποιΐα. 'Η φω
τογραφία θά ήτο «άμεμπτος» καί «καθαρωτάτη». Ή σκη- 
νοθεσ'α, άναλόγως τού θέματος τοΰ σεναρίου, «συγχρονι
σμένη» μέ τά ήθη καί έθιμα τοΰ τόπου είς τόν όποιον υ
ποτίθεται ότι έξελίσσεται τό δράμα, μέ τά κοστούμια τής 
έποχής κτλ· t , ,

,.φώς» άπλετον θά ερρίπτετο πανταχοθβν και θα ε- 
πλήρου λαμπρότητος τό έργον, τών, μελλόντων μέ δάφνας 
νά στεφανωθούν, δυστυχών φαντασιοπλήκτων.

Ό πρωταγωνιστής προεξοφλεί τήν έπιτυχίαν του με 
τήν «τελείαν μιμικήν» τοΰ προσώπου του, τήν άνεγνωρι- 
σμένην «φωτογένειάν» του καί τήν «σπουδαιότητα τού παι
ξίματός» του. Ή νεαρά πρωταγωνίστρια, ητις, ας μή λη- 
σμονώμεν ν’ άναφέρωμεν, ήτο εύρημα τού σκηνοθέτου, 
θά έπέρναγε καί αύτήν τήν Γκρέτα Γκάρμπο ακόμη εις 
τό παίξιμο καί εΐς τήν έμφάνισιν. Τά δεύτερα μέρη (διεκ- 
δικοΰντα μεταξύ των προτεραιότητα γνώμες) άτινα θ’ α- 
νελάμβανον τούς διαφόρους τύπους τοΰ έργου, εδήλουν 
μετ’ έπισημότητος είς τόν σκηνοθέτην τήν σπουδαιότητα 
τής συμβολής των έν τφ συνόλφ του φίλμ, δια την άρτι- 
ωτέραν έμφάνισιν αύτοΰ. Έν τέλει ό σκηνοθέτης^ εβεβαι- 
ου αύτούς περί τής τελείας άρεσκείας του, καί ύπέσχετο 
ότι ή άξια των θά έπληρώνετο, προβλέπων τήν επιτυχίαν 
τών εισπράξεων τοΰ μέλλοντος άριστουργήματός του.

Άφοΰ ήκουσα τόσα σπουδαία πράγματα και εσημειωσα 
έν τή μνήμη μου όσα ήσαν σπουδαιότερα, άπήλθον επι
φυλασσόμενος πλέον νά ϊδω μετά παρελευσιν ωρισμενου 
χοόνου, τούς καρπούς τής γονίμου φαντασίας των. Δεν 
φαντάζεσθε λοιπόν τήν αισχύνην μου όταν, μετά τα οσα 
ήκουσα, είδα τήν ταινίαν αύτήν είς τόν κινηματογράφον. 
*Η «άμεμπτος καί καθαρωτάτη» φωτογραφία, μουντζουρο- 
γραφία άξια πάσης μομφής. Ή 

ΕΥΘΥΜΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

' Ο Π βό ε 6 ρ’ο ς στά... ΑΣΤΡΑ

θεσία κάθε άλλο παρά συγχρονισμένη.
'Ο «πρωταγωνιστής» όχι φωτογενής ή ώααΐος, άλλά 

αφύσικος καί πρωτότυπος .Καί ή νεαρά πρώτα ,ωνιστοΰσα, 
ώραϊα ναι μέν, άλλ.’ άνεπιτυχής καί άνέκφραστος.

Αύτό ήτο τό έργον τοΰ, παρ’ ολίγον νά τό. έπίστευον, 
γίγαντας σκηνοθέτου καί τής κομπανίας του.

Αύτο ήτο τό δημιούργημα τής άπαραμίλλου ελληνικής 
αισιοδοξίας.

Ό Δόν Κιχώτης, ό άθάνατος 'ιππότης τοΰ Θερβαντές, 
άναγινώσκων τ 1 ίπποτικά βιβλία τής έποχής του, άπέκτη- 
σε τοιαύτην φαντασίαν, ούτως ώστε, συναντών, έπί παρα- 
δείγματι, κατά τόν δρόμον του κοπάδι προβάτων, καί νο- 
μίζων ότι πρόκειται περί τοΰ έχθροΰ τόν όποιον πάντοτε 
προσεδόκα, έπέπιπτε κατ’ αύτών καί έξεκοίλιαζε μερικά 
διά νά ίκανοποιήση τήν έξαψίν του. Τοιουτοτρόπως καί 
οί κύριοι αυτοί, περί τών όποιων ό λόγος, παρακολουθή- 
σαντες μερικάς ταινίας καί σχηματίσαντες έστω, μίαν ί- 
νέαν περί τής κινηματογραφικής τέχνης, ένόμισαν δτι μό- 
τον μέ άκρατον αισιοδοξίαν θά ήδύναντο νά δημιουργή
σουν κάτι. Καί έδημιούργησαν πράγματι, άλλά μέ μόνον 
δόν σκοπόν νά ικανοποιήσουν τήν έξημμένην φαντασίαν 
των, δπως δ Δόν Κιχώτης μέ τά πρόβατα.

Δέν άρκεϊ, άγαπητοί μου κύριοι, όποιοι καί άν εισθε 
σείς, μόνον αισιοδοξία. Απαιτείται πείρα. Καί πείρα δέν 
άποκτάται μέ αισιοδοξίαν καί άνεπτυγμένην φαντασίαν, 
άλλά μόνον συνδυάζεται μέ αύτάς, δταν υπάρχει.

Μελετήσατε λοιπόν καλώς, ή μάλλον σοβαρώς τά πράγ
ματα, καί μήν έξάπτεσθε καί αίσιοδοξεϊτε. Δέν άμφισβη- 
τοΰμεν τήν καλήν σας προσπάθειαν γιά τήν ώραία τέχνη 
τοΰ κινηματογράφου!

Μή βιάζεσθε δμως, διότι καί τό κράνος τοΰ Μαμπρί- 
νου, μέ τό όποιον ήθελε νά στεφθή δ Δόν Κιχώτης καί 
άφοϋ τό άπέκτησε, δέν ήτο παρά μία... λεκάνη πτωχού 
κουρέως, έντός τής όποιας ούτος έκανε τήν σαπουνάδα διά 
τούς πελάτας του.

Γιάννης Μπιζάνος

—Τήν 30ήν ’Ιουνίου έ. έ. είς τό παρισινόν κινηματο- 
θέατρον «Ροσεσουάρ» έδόθη ή πρεμιέρα τοΰ νέου έργου 
Le train des Suicides.

—Τήν 1 ’Ιουλίου έ. έ. είς τό Μουλέν Ρούζ τών Πα
ρισίων έδόθη ή πρεμιέρα τοΰ νέου έργου τοΰ "Αλεξ Ναλ- 
πάς En Bordee.
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\ΛΑΝΓΚ ΦΙΛ/ΥΧ

KLANGFILM
'Η Εταιρία μηχανημάτων όμιλούντος Κινηματογράφοι» ΚΛΑΓΚ—ΦΙΑΜ άνακοινεΐ ότι, έν τή έπιθυμια της νά 
έζυπηρετήση τούς κινηματογράφους καί τών μικροτέ^ων άκόμη πόλεων, παρήγαγε ΝΕΟΝ ΤΎΠΟΝ μηχανημάτων 
έφάμιλλον τών ήδη έγκατασταθεντων, έφωδιασμένον '·έ ΜΟΎΒΙΤΟΝ καί ΒΙΤΑΦΟΝ άτινα θά είναι προσιτά είς 
κάθε έπιχείρησιν λόγω τής άπολύτου οικονομικής τι^ν^ιμής καί τών έξαιρετικών ευκολιών εις τούς όρους 
πληρωμής.

Τά νέαταΰτα μηχανήματα απαράμιλλα είς φυσικοτάτην άπόδοσιν ήχου, διαλόγου καί μουσικής, θά τεθούν 
είς κυκλοφορίαν άπό τού προσεχούς μηνός Αύγουστου.

Ή τιμή των θά άνέρχεται περίπου είς 150.000 δραχμάς

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΤΣΗ 8
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ΠΑΝΕΑΑΒΪΙΟΖ ΚΙΜΕΜΑΤ0ΓΡΑΦ2Κ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ 

’Έτος ίδρύσεως 1925
ΓΡΑΦΕΙΑ : 'C0&5 Εΰπόλιδος 14—Άθήναι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Έν Άθήναις τή 27-7-1931

Κύριε Συνάδελφε,
Γνωρίζομεν ύμϊν ότι κατά τάς διενεργηθείσας αρχαι

ρεσίας τής ήμετέρας Όργανώσεως Π.Ε.Κ. τής 2ας ’Ιου
λίου, τό νέον Διοικητικόν Συμβούλων έλαβεν ύπό τής γεν. 
Συνελεύσεως τήν ρητήν εντολήν δπως εκκαθάριση τούς 
λογαριασμούς τής Π.Ε.Κ. μετά τών διαφόρων γραφείων, 
μελών καί έν γένει οφειλετών αυτής, πολλφ δέ μάλλον 
τώρα δτε τό ύπουργεϊον τής ’Εθνικής Ο’ικονομίας άπεφά- 
σισε τόν γεν. έλεγχον δλων τών Σωματείων τής 'Ελλάδος.
Έν τοιαύττ] περιπτώσει παρακαλοΰμεν υμάς κ. Συνάδελφε | 
άν τυχόν έχετε έκρεμεϊς λογαριασμούς μετά τής Π.Ε.Κ. 1 
δπως είδοποιήσητε τό ταχύτερον καί εί δυνατόν εντός 5 । 
ημερών, άπό τής λήψεως τής παρούσης τό ήμέτερον Δ]κόν ’ 
Συμβούλων δπ«ρ θέλει άποστείλει τόν έντεταλμένον τα
μίαν καί τακτοποιήσητε τούτους. Άλλως άν κ. Συνάδελ
φε κωφεύσητε καί κατά τήν παρούσαν πρόσκλησιν καί δέν 
άπαντήσητε δεόντως, εΐμεθα υποχρεωμένοι, αφ ενός υπο 
τής Γεν. Συνελεύσεως καί άφ’ ετέρου άπό τό ύπουργεϊον ( 
Εθνικής Οικονομίας νά προβώμεν εις τά ένδεικνυόμενα 
μέτρα είς τοιαύτας ύποθέσεις, διά νά μή καί ήμεϊς φέρω- 
μεν ποινικάς εύθύνας.

Έν άναμονή άπαντήσεώς σας.
Κατ’ έντολήν τής Γεν. Συνελεύσεως τής 2ας Ιουλίου έ.έ. 

Μέ συναδελφικήν άγάπην
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Δραμματεύς
Π. Γκρέτσης Διον. Λαζάνης

ΔΗΛΩΣΙΖ
Διαλυθείσης της εταιρείας Κ. Φραγκέτης καί 

I. Άρτέμης τήν άπόλυτεν ιδιοκτησίαν καί διεύ 
θυνσιν τοϋ γραφείου ένοικιάσεων ταινιών καί 
πωλήσεων μηχανημάτων όμιλοΰντος κινηματο
γράφου συστήματος Samson Electric άνέλαβον 
έγώ προσωπικώς, παρακαλώ <5έ πάντας τους εν 
»Ελλήδι συναδέλφους όπως διά πάσαν συνεργα
σίαν άπευ&ύνονται εις τά γραφεία μου, "Οδός 
Χαλκοκονδύλη άρ. 39α Αθήνας.

Μετά τιμής
Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΔΙΕΥΟΥΝΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
’Έχω τήν εύχαρίστησιν νά φέρω είς γνώσιν 

τών φίλων Διευθυντών Κινηματογράφων ό'τι ή 
Κινηματογραφική 'Εταιρία «.’ΈΡΩΣ ΦΙΛΜ» 
(Αδελφοί Λάσκου) μοί έπεδαφίλευσε τήν εξαι
ρετικήν τιμήν νά μοί άναθέση τήν άποκλειστι- 

ι κήν έκμετάλλευσιν τής ώραιοτέρας 'Ελληνικής 
' ταινίαι
' “ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ,,
καί παρακαλώ όπως οί ενδιαφερόμενοι νά εξα
σφαλίσουν τήν προβολήν τοΰ μοναδικού τούτου 
αριστουργήματος τής Ελληνικής κινηματογρα
φίας σπεύσουν νά μοί γνωρ'σουν τοΰτο εγκαί
ρως, ΐνα δυνηθοΰν νά εξασφαλίσουν σειράν προ
τεραιότητας, λαμβανομένου ύπ’ οψει τοϋ γεγο
νότος δτι ή ζήτησις αυτής πανταχόθεν είναι έ- 
ξαιρετική.

ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μητροπόλεως-Πατρώου 9—Άθήν,.ι 

Τηλ]κή Δ]σις: “ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΦΙΛΜ,,

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ- 

ΡΗΣΙΣ, λειτουργούσα άπδ ετών εν Άθήναις, 
μετά τοϋ ακινήτου έκ πήχεων τετρ. χιλίων πε
ρίπου, πλήρους σκηνής θεάτρου, 500 καινουρ
γών καθισμάτων, μηχανής προβολής κινηματο
γραφικών ταινιών, ηλεκτρικής έγκαταστάσεως 
όμιλοΰντος κλπ. κλπ. εις άρκειά συμφέρουσαν 
τιμήν. Πληροφορίαι δίδονται είς τά γραφεία τοϋ 
«Κινηματογραφικού Άστέρος» καθ’ έκάστην.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ

Κ. Παρταλίδης Θεσ]νίκη 1-6-931 μέχρι 30 11-931
Κινημ. Μέγας Δράμα 1-7 931 » 30-6-932
Στ. Παπαδοπούλας Καβάλλα 1-7-931 30-6-932
Δημ. Ράμπιας Καβάλλα 1-7-931 » 30-12-931
Θ. Παπαθεμιστοκλής » 1-7-931 » 30-12-931
Άνδο· Νικολινάκος » 1-7-931 » 30-12-931
Δημ· Τσακίρης Άθήναι 1-7-931 » 30-6-932
Βασ. Ντούρος Χαλάνδριον 1-7-931 » 30-6-932
Τ. Τριανταφύλλου Θάσος 1-7-931 » 30-6 932
Σ. Πετρόπουλος Πάτραι 1 1-931 > 39-12-931
Γερ. Γαρμπής Άργοστολιονί-ΐ-νόΐ 30-12 931
Φλωράτος—Μπαρμπάτης » 1-8-931 30-7-932
Π. Κουβέλης Πατραι 1-7-931 30-6-932
Ν. Καπιτζόγλου Κοζάνη 1-8-931 » 30-7-932
I. Τσαμαδός Άθήναι 1-8-931 » 30-7-932

KiniHTomroi ϊπδρςιοη ι 
’Εάν ΰέλετε νά εΐσθε έξησφαλισμένοι οτ 

θά εχετε ΚΑΛΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ 

τάς έλληνικάς ταινίας
«ΠΑΛΗΑΤΣΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

(' Ο "Ελλην Σαρλώ)
«ΚΑΤΝ ΚΑΙ ΑΒΕΛ»

(Γιά τό φιλί μιάς τσιγγάνας)

Γενικός αντιπρόσωπος 
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πατρώου 9, Άθήναι

Ή κίνησις τών θερινών κινηματο
γράφων τών ’Αθηνών κατά τάς τελευ
ταίας εβδομάδας ύπήρξε πολύ μετρία 
λόγω τής άπουσίας τοΰ κόσμου άνά 
τάς διαφόρους έξοχάς. Εννοείται δτι ή 
άφορμή αύτή ένέτεινε έτι περισσότε- 
ροε τήν ύφισταμένην κρίσιν ε’ις βαθ
μόν ώστε πολλοί κινηματογράφοι οϊτι- 
νες έφυτοζωοΰσαν, νά ύποστοΰν τοι- 
οΰτον οικονομικόν κλονισμόν ώστε νά 
είναι ζήτημα άν θά δυνηθοΰν νά άν- 
θέξουν έπί πολύ.

Έκ παραλλήλου καί οι θερινοί τών 
Επαρχιών διέρχονται μεγάλην κρίσιν 
πράγμα τό όποϊον άναγκάζει τούς πλεί- 
στους έξ αύτών νά διακόπτουν τάς προ- 
βολάς των.

Ή κατάστασις δμως αύτή—προκει- 
μένου περί τών Επαρχιών—πρέπει νά 
έπισύρη τήν προσοχήν τών διαφόρων 
άθηναϊκών γραφείων τά όποια πρέπει 
νά σκεφθοΰν κατά ποιον τρόπον θά 
είναι δυνατή ή ένίσχυσίς των, δεδομέ
νου δτι τό κλείσιμον τών Επαρχιακών 
κινηματογράφων ή καί αί μεγάλαι των 
ζημίαι θά έχουν άντίτυπον καί εις τά 
γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών.

♦ *
Έπέστρεψεν έκ τοΰ άνά τάς Πάτ

ρας, Ίονίους νήσους καί Ήπειρον τα- 
ξειδίου του, ό ήμέτερος διευθυντής κ. 
Ήρ. Οικονόμου έντυπώσεις τοΰ όποιου 
θά δημοσιευθοΰν είς τό προσεχές τεΰ- 
ζ,°ς·

Άνά τάς Επαρχίας έπίσης τής Ελ
λάδος συνεχίζει τήν περιοδείαν του καί 
δ έκ των συνεργατών τοΰ «Κινημ. Ά« 
στέρος» κ. Κ· Δαφνής, μετά τήν έπι- 
στροφήν τοΰ οποίου θά δημοσιευθοΰν 
έκτενεΐς περιγραφαί τής καταστάσεως 
τών Επαρχιακών κινηματογράφων.★

Ή έν Έλλάδι εισαγωγή κινηματο
γραφικών ταινιών διά τήν προσεχή πε
ρίοδον 1931-32 θά άνέλθη κατά τούς 
μετριωτέρουςύπολογισμούςείςπλέον τών 
300 ταινιών. Κατά τάς μέχρι τοΰδε 
συγκεντρωθείσας πληροφορίας ή Σινέ 
Όριάν θά φέρη 25-30 ταινίας μεταξύ 
τών οποίων συγκαταλέγονται τά: «Νύ
χτες Βενετίας» δμιλοΰσα γαλλιστί, μέ 
τόν Ζώρζ Άλεξάντερ, «Ό χορός» τοΰ 
σκηνοθέτου Τίλλε ομιλούσα" γαλλιστί, 
Victoria und Ihr Hussar μέ τόν’Ιβάν 
Πέτροβιτς δμιλοΰσα γαλλιστί, «Μιά έ- 
ρωτική περιπέτεια» τοΰ σκηνοθέτου 
Τίλλε δμιλοΰσα γαλλιστί, μέ τήν Μαί- 
ρη Γκλόρυ καί Άλμπέρ Πρεζάν, Mos- 
cou en Flammes άπό τό μυθιστόρημα 
τοΰ Τολστόϊ «Πόλεμος καί Ειρήνη» δ- 
μιλοΰσα γαλλιστί, μέ τόν Ίβάν Μοσ- 
ζοΰκιν, ένα μέ τόν Ζάν Κιεποΰρα τόν 
πρωταγωνιστήν τοΰ «Νεάπολις ή πόλις 
τών τραγουδιών», «Ρουά ντέ Παλλάς» 
τοΰ Κιστεμάκερς μέ τόν Πέτροβιτς δμι- 
λοΰσα γαλλιστί, «Αά ντάμ ντέ σέ Μα- 
ξίμ» τοΰ σκηνοθέτουΚόρντα, «Κοντρο-

λέρ τοΰ Βαγκόν-λί» μέ τόν Ρεμύ, τοΰ 
σκηνοθέτου Άλ. Κόρντα, δμιλοΰσα 
γαλλιστί, «"Ενα βάλς γιά σένα» Es 
war einmal ein Walz.r, δπερέττα τοΰ 
Φράντς Λέχαρ κατά σκονοθεσίαν τοΰ 
Βίκτωρος Γιάνσον, «Ή έξαδέλφη μου 
άπό τή Βαρσοβίρ» τοΰ σκηνοθέτου 
Καρμίνε Γκαλόνε μέ τήν Ποπέσκο, 
«Γυναίκα γιά μιά νύχτα» δμιλοΰσα 
γαλλιστί, μέ τήν Φρ. Μπερτίνι καί τόν 
Ζάν Μυρά, σκηνοθεσία Μαρσέλ Λερμ- 
πιέ. «Ή λεγεών τών ξένων» τοΰ Βολ- 
κά>φ μέ τόν Μοσζοΰκιν, δμιλοΰσα γαλ
λιστί, «Ένα καπρίτσιο τής κυρίας 
Πομπαντούρ», μέ τον Άντρέ Μπωζέ, 
Liebe and Trompetenblasen δπερέττα 
τοΰ Μάρη Ρόλαντ, κ. ά.

Άπαντα τ’ άνωτέρω έργα θά προ- 
βληθοΰν άπό τής οθόνης οΰ κίνημα 
τοθεάτρου «Σπλέντιτ·, τής Σινέ Όρι
άν, τό όποϊον ώς γνωστόν είναι έφω- 
διασμένο μέ μηχανήματα Ούέστερν Έ- 
λέκτρικ.

Τό γραφεϊον τοΰ κ. Μαργουλή πλήν 
τής παραγωγής τής Αμερικανικής Ε
ταιρίας Οΰνιβέρσαλ, έξησφάλισε καί 
τήν παραγωγήν τής γαλλικής εταιρίας 
Osso. Είς τόν πίνακα τών έργων τοΰ 
γραφείου τοΰ κ. Μαργουλή συγκαταλέ
γονται μεταξύ τών άλλων καί τά Une 
soir de Rafle, «Τό άρωμα τής κυρίας 
μέ τά μαΰρα», Paris Beguin, «Ό ά
γνωστος τραγουδιστής», «Θά είμαι μό
νη μετά τά μεσάνυχτα», «Ή Άνάστα- 
σις» δμιλοΰσα μέ τήν Λοΰπε Βελέζ καί 
τόν Τζών Μπόολς, «Τρικυμία», ή δ- 
περρέτα τοΰ Στράους «Νυχτερίδα» όμι- 
λοΰσα γαλλιστί κ. ά.

Τών άνωτέρω έργων ή προβολή δέν 
έξησφαλίσθη είσέτι πάνιως είναι σχε
δόν βέβαιον δτι θά προβληθούν μερι
κά έξ αύτών είς τά πλέον κεντρικά ά- 
θηναϊκά κινηματοθέατρα.

Ή εταιρία «Συμβατική» έξησφάλισε 
καί δι’ έφέτος τήν παραγωγήν τής γερ
μανικής εταιρίας U. F. Α· θά φέρη δέ 
άσφαλώς 20 περίπου φίλμ τά πλεϊστα 
εις δύο έκδόσεις γαλλικήν καί γερμα
νικήν, γνωστού όντως δτι ή «Οϋφα» 
συνεργάζεται διά τάς γαλλικάς έκδόσεις 
μετά τής Παρισινής κινηματογ. εταιρί
ας Άλλιάνς Σινεματογραφίκ Έροπέν. 
Μεταξύ τών άνατέρω έργων άτινα θά 
προβληθούν άπό τής οθόνης τοΰ κομ
ψού κινηματοθεάτρου «Οϋφα Πάλας» 
και πολλά έξ αύτών είς δύο συγχρόνως 
κινηματοθέατρα, συγκαταλέγονται καί 
τά: «Το συνέδριο χορεύει» μέ σκηνο
θέτην τούς Πόμμερ καί Σαρέλ. Είς 
τήν γερμανικήν έκδοσιν τοΰ άνωτέρου 
έργου^ πρωταγωνιστούν ή Αίλιαν Χάρ- 
βεϋ, ό Βίλλυ Φρίτς καί δ Κόνρατ Φάϊτ, 
είς δε τήν γαλλικήν ή Χάρβεΰ, δ Άν
ρύ Γκαρά, ή, Λίλ Ντάγκοβερ καί δ 
Μπερναρ (ο άμίμητος Ζύλ) τοΰ έργου 
«Άν (ιέ θέλεις έλα σύ». Έπίσης «Μιά 
νύχτα στό Μόντε Κάρλο» τών Πόμμερ

καί Σβάρτς, έκδοσις μόνον γαλλική μέ 
τόν Ζάν Μυρά καί τήν Καίτη φόν 
Νάγκε, «Στή μυστική ύπηρεσία» τοΰ 
σκηνοθέτου Ραμπίνοβιτς, έκδοσις μό
νον γερμανική μέ τήν Μπριγγέτα Χέλμ 
καί τόν Βίλλυ Φρίτς. «Άετηδεύς» τοΰ 
διασήμου Ροστάν, σκηνοθεσία Τουρ- 
ζάνσκυ έκδοσις γαλλική, «Ποτέ μου 
πειά δέν θ’ άγάπήσω» σκηνοθεσία τοΰ 
Ραμπίνοβιτς, δμιλοΰσα γαλλιστί, μέ 
τήν Χάρβεΰ καί τούς Άντρέ Ροάν καί 
Άνρύ Μπερνάρ (Ζύλ), «Ή Α. Μ. δ έ
ρως» τοΰ Τζόε Μάϋ είς δύο έκδόσεις’ 
γαλλικήν και γερμανικήν. Είς μέν τήν 
πρώιην τούς κυριώτερους ρόλους κρα
τούν ή ’Άννα Μπέλλα καί οί Ζάκ Τρε- 
βίλ καί Λεπρένς είς δέ τήν δευτέραν 
ή Καίτη φόν Νάγκε καί δ Φράνς Λέν- 
τερερ. Έπίσης τά έργα «Δυό καρδιές 
κι’ ένας κτύπος» τοΰ σκηνοθέτου Τίλ
λε είς δύο έκδόσεις’ γαλλικήν μέ τήν 
Χάρβεΰ καί τόν Μπερνάρ και γερμα
νικήν μέ τήν Χάρβεΰ καί τόν Β. Φρίτς, 
«Ρόννυ» τοΰ Πόμμερ,ή πρώτη δπερέτ
τα διά κινηματογράφον τοΰ Κάλμαν είς 
δύο έκδόσεις’ γαλλικήν μέ τήν Χάρβεΰ 
καί τόν Γκαρά καί γερμανική μέ τήν 
Καίτη φόν Νάγκε καί τόν Β. Φρίτς, 
«Γκλόρια» έκδοσις μόνον γαλλική μέ 
τήν Μπριγγέτα Χέλμ καί τόν Άντρέ 
Λυγκέ, νύχτες χαβάγιας» δπερέττα τοΰ 
Άμπραχάμ, σκηνοθεσία Τζενινά, «Κό- 
μησσα Μόντε Χρήστου» τοΰ Ραμπίνο
βιτς μέ τήν Μπριγγέτα Χέλμ, «Μαρί 
αχ Μαρί» τοΰ Λούπου Πίκ, «Νεράϊαδα 
τής άποκρηάς» δπερέττα τοΰ Κάλμαν 
κ. ά.

Ή Μετρό Γκόλντουΐν θά κυκλοφο- 
ρήση είς τήν Ελλάδα τριάκοντα περί
που ταινίας έκ τών δποίων αί 22 πε
ρίπου είς γαλλικήν γλώσσαν. Μεταξύ 
αύτών συγκαταλέγονται : «Ό τραγου
διστής τής Σεβίλλης» δμιλοΰσα γαλλι
στί μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο, τήν Σουζύ 
Βερνόν καί τήν Πιερρέτ Καγιόλ, «Ή 
δίκη τής Μαίρη Ντάγκαν» ομιλούσα 
γαλλιστί μέ τήν Ούγκέτ Ντυφλό καί 
τούς Σάρλ Μπουαγιέ καί Μπυρζέρ, 
«"Αννα Κρίστι», «Τό ρωμάντσο» καί 
«Έμπνευσις» τοϋ Κλάρενς Μπρόουν 
μέ τήν γόησσα Γκρέττα Γκάρμπο ο
μιλούσα άγγλιστί, «Εμπρός Μάρς» ή 
«Ό Μπάστερ στό μέτωπο» τοΰ σκηνο
θέτου Έντγκαρ Σάντγουϊκ δμιλοΰσα 
άγγλιστί, «Ζήτω τό κέφι» δμιλοΰσα 
γαλλιστί μέ τήν Λιλή Νταμιτά, Άδόλ- 
φον Μανζού, Άντρέ Αυγ. έ καί Μπυρ
ζέρ, «Χορέψτε τριλλές, χορέψτε» δμι- 
λοΰσα γαλλιστί μέ τήν Κράουφορντ, 
«Έάν δ αύτοκράτωρ τό ήξευρε» ομι
λούσα γαλλιστί μέ τήν ώραίαν Τάνια 
Φεντόρ, Φρανσουάζ Ροζέ καί Άντρέ 
Αυγκέ, «Ό άνήπαντρος μπαμπάς» ο
μιλούσα γαλλιστί μέ τήν Λιλή Νταμι- 
τά, Μενζοΰ, Λυγκέ καί Μπυρζέρ, «Ή 
πληρωμένη» δμιλοΰσα γαλλιστί μέ τήν 
Τζόαν Κράουφορντ, «"Οταν είσε ώ-
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ραία» όμιλοϋσα γαλλιστί μέ τήν Ντα- 
μιτά καί τόν Μπυρζέρ, Μανζοΰ καί 
Λυγκέ, «Ντροπαλές νύφες» τοΰ σκη
νοθέτου Χάρρυ Μπωμόν αέ τάς Τζόαν 
Κράουφορντ, Άννίτα Πέϊτζ καί Ντό- 
ροθυ Σεμπάστιαν όμιλοϋσα αγγλιστί, 
τρία γαλλικά έργα μέ τούς διάσημους 
κωμικούς Λώρελ καί Χάρντυ (χονδρός 
καί λυγνός), «Νέα Σελήνη» καί «Ό 
"Ασωτος» δμιλοΰσαι αγγλιστί μέ τόν 
βαρύτονον Λώρενς Τίμπετ, «Τζέννυ 
Αύντ» όμιλοϋσα γαλλιστί μέ τήν Γκρέϊς 
Μούρ, ’Αντρέ Μπερλύ καί Άντρέ Λυγ
κέ, τό βραβευθέν είς τόν διαγωνισμόν 
τών εκλεκτών έργων τοΰ 1930 «Ή δια
ζευγμένη» όμιλοϋσα αγγλιστί μέ τήν 
Νόρμα Σήρερ, «Ό κύριος Λεφόξ» ομι
λούσα γαλλιστί μέ τήν Μπαρμπάρα 
Λεονάρτ καί τόν Άντρέ Λυγκέ, «Αλ
ληλούια» ή «Τό τραγούδι τής μαύ
ρης φυλής» όμιλοϋσα αγγλιστί κ. ά.

Πλεϊστα τών άνωτέρω έργων τής 
Μετρό Γκόλντουϊν θά προβληθούν κα
τά πάσαν πιθανότητα είς τά κετρικά 
κινηματοθέατρα ’Αττικόν, ‘Απόλ
λων καί ένδεχομένως είς τό ΙΙάν9·εον 
και Σπλέντιτ.

Έπίσης τό νέον γραφεϊον «Έρμεσ- 
φίλμς» τοΰ κ. Δ. Τσακίρη, θά φέρη 8 
νέας γαλλικάς ταινίας μεταξύ τών δ- 
ποίων άναφέρονται τά: Pas stir la 
bouche ("Οχι στό στόμα) μέ τάς Μαν- 
τελέν Γκετύ, Άλίς Τισσό καί τόν γνω 
στόν μας Ρίμσκυ, ό όποιος έσκηνοθέ- 
τησε καί τό έργον, «Άρπακτικά ένστι
κτα» (Rapacite) τής Nicaea Films 
μέ τόν Γκαστόν Ζακέ καί τάς Φλω- 
ράνς Γκραίΰ καί Ρενέ Λεφέμπρ, «Ό 
κύριος τοΰ μεσονυκτίου» μέ τούς Ζάν 
Βιμπέρ τής γαλλικής Κωμωδίας, Ζάν 
Γκιτόν καί τάς ΖοσσελίνΚαέλ καί Μα- 
ροέλ Σιμόν, «"Ασπρος σάν τό χιόνι» 
όπερέττα μέ τήν Στόκφελντ καί τόν 
Κοβάλ, «Λωρέτ» παραγωγής Nicaea 
μέ τόν ΤζίμΖεράλντ, Ζάν Μπερνάρ 
κ. ά. Τό γραφέν εις τό προηγούμενον 
φΰλλον, δτι ό κ. Τσακίρης θά φέρη 
μεταξύ τών άλλων καί τό Jean de la 
lune δέν είναι ακριβές.

Τό γραφεϊον τών αδελφών Κουρου- 
νιώτη πλήν τών ταινιών τάς όποιας 
άνεφέραμεν είς τό προηγούμενον τεύχος 
θά φέρη έπίσης καί 6 —7 ταινίας πα
ραγωγής Braivmberger.

Ή εταιρεία «Μαυροδημάκης καί Σία 
βεβαιοΰται δτι θά φέρη πε(?ί τάς 15 
ταινίας διαφόρων παραγωγών μεταξύ 
τών όποιων άναφέρονται: «Οί άγγελοι 
τής κολάσεως»,τό μεγαλύτερον άερο- 
πορικόν φίλμ τοϋ Χόβαρτ Χιούζ πα
ραγωγής Ηνωμένων Καλλιτεχνών Ε- 
chces de Roi όμιλοϋσα γαλλιστί, «Τό 
μαύρο καί τό άσπρο» παραγωγής Bra- 
umberger ένα μέ τήν Λιάνε Χάιτ, ένα 
έπίσης μέ τόν τενόρον Τάουμπερ, 
Street girl μέ τήν Μπέττυ Κόμπσον 
παραγωγής Ράντιο, «Αλληλούια» πα
ραγωγής έπίσης Ράντιο, Tempete sur 
la Mont Blanc λ. ά.

Άπαντα τά άνωτέρω έργα θά προ
βληθούν άσφαλώς άπό τοΰ κινηματο
γράφου «Κοποπούλη», γνωστού όντως

δτι ένοικιάσθη τοΰτο ύπό τοΰ κ. Α. 
Ζερβού, συνεταίρου τοΰ κ. Μαυροδη- 
μάκη.

Τό γραφεϊον τών κ.κ. Άμολοχίτη— 
Βουλγαρίδη άνέλαβε, ώς έγράψαμεν 
καί είς τό προηγούμενον τεΰχος, τήν 
έκμετάλλευσιν τών (ταινιών τής έται
ρίας «Παραμάουντ» θά φέρη δέ διά 
τήν προσεχή περίοδον πλέον τών πεν- 
τή κοντά ταινιών, έκ τών όποιων 23 
εις γαλλικήν γλώσσαν. ’Επίσης, πλήν 
τών άνωτέρω, 60 μίκι-μάους, κωμωδί
ας δμιλούσας γαλλιστί μονοπράκτους 
καί διπράκτους, διάφορα σόρτς καί τά 
Παραμάουντ-Νιούς. Μεταξύ τών έρ
γων άναφέρονται τά εξής : «Παρέλασις 
τοΰ έρωτος» μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ καί 
τήν Μάκ Ντόναλντ, «Le petit cafe» 
μέ τόν Σεβαλιέ, όμιλοϋσα γαλλιστί, 
«Μορόκο» τοΰσκηνοθέτου Στέρνμπεργκ 
μέ τήν Μαρυλίν Ντίτριχ, τόν Γκάρυ, 
Κοδπερ καί τόν Α. Μενζοϋ, «La gran
de mare» όμιλοϋσα γαλλιστί μέ τόν 
Σεβαλιέ, δύο όμιλούσας ταινίας μέ τόν 
Χάρολδ Λόϋδ,«Κατάσκοπος X 27» τοΰ 
Στέρνμπεργκ, μέ τήν Μαρυλίν Ντίτριχ 
καί τόν Βίκτωρα Μάκ Λάγκλεν δμι- 
λοΰσα γαλλιστί, *'Ο  άνθρωπος μέ τό 
φράκο» μέ τήν βασίλισσαν τής μόδας 
Σουζύ Βερνόν καί Φερνάν Γκραβέ δμι- 
λοΰσα γαλλιστί, «Κατηγορητήριον» τοΰ 
Μπουκοβέτσκυ, ομιλούσα γαλλιστί μέ 
τήν Μαρσέλ Σαντάλ καί τόν Γκαστόν 
Ζακέ, «Ό στρατηγός Πλατώφ» μέ τήν 
Σούζυ Βερνόν καί τόν Μπατσέφ όμι- 
λοΰσα γαλλιστί, «Τό μυστικόν τοΰ ια
τρού» μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ καί τόν 
Μαξουντιάν, «Παύσεις τοΰ διαβόλου» 
μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ, «"Ας παντρε- 
φτοΰμε» μέ τόν Φερνάν Γκραβέ δμιλοΰ- 
σα γαλλιστί, «Μιά τρύπα στόν τοίχο», 
όμιλοϋσα γαλλιστί μέ τόν Ζάν Μυρά, 
«Ό βασιλεύς τών θαλασσών» μέ τόν 
Ζ. Μπάνκροφτ, «Τά τέσσερα λευκά 
πτερά» μέ τόν Κλάϊβ Μπρούκ καί τόν 
Νόαχ Μπήρρυ, «Στή φρίκη τοΰ πολέ
μου» μέ τόν Γκάρρυ Κοΰπερ όμιλοϋσα 
άγγλιστί, «Καρτιέ Λατέν» σκηνοθεσία 
"Αλεξ Κόρντα μέ τόν Άνρύ Γκαρά, 
«Ή επιστολή» μέ τόν Άντρέ Ροάν καί 
τόν Γκαμπριό, «'Ο άγγελος τής νυ- 
κτός» μέ τήν Νάνσυ Κάρολ, όμιλοϋσα 
άγγλιστί, «Marius» τοΰ σκηνοθέτου 
Κόρντα όμιλοϋσα γαλλιστί μέ τόν πε- 
ρίφημον Ρεμύ κ· α.

Τό νέον γραφεϊον τοϋ κ. Φιλ. Πα- 
παδοπούλου θά φέρη έπίσης δύο ηχητι
κός ταινίας τής Βέγκερωφ Φίλμ, τά: 
«Χαμένοι άνθρωποι» μέ τήν Μαρυλίν 
Ντίντριχ καί «Γυναίκες στόν γκρεμνό» 
μέ τήν "Ελγκα Μπρίνκ, τόν Άντρέ 
Ροάν καί τόν Παβανέλλι, άρκετά έπί
σης σόρτς μούβιτον φινλανδικής παρα
γωγής καί ένα μέ τόν περίφημον φιν- 
λανδόν πρωταθλητήν τοΰ δρόμου 
Νοΰρμι.

Ή έταιρία Συνοδινός καί Παπαστό
φας θά εΐσαγάγη κατ’ έλάχιστον δέκα 
νέας ταινίας παραγωγής Μπρίτις Ίν- 
τερνάσιοναλ, μεταξύ τών όποιων περι
λαμβάνονται αί κατωτέρω: «"Ας αγα
πούμε καί ας γελοΰμε» τοΰ σκηνοθέ

του Ά’ι’χμπεργκ, πλουσιωτάτη όπερέτ
τα είς δύο γλώασας», «'Ο κύριοι τοΰ 
μεσονυκτίου» είς τήν γαλλικήν, τό με
γαλειώδες έργον τοΰ σκηνοθέτου Χίτσ- 
κοκ «Παραδοξότητες πλουσίου» τοϋ ό
ποιου ή ύπόθεσις είναι καθαρώς κο- 
σμοπολιτική, «Κάρμεν» διασκευή τής 
ομωνύμου όπερας μέ τήν διάσημον πρί- 
μαν Ναμάρα, «Ή οικογένεια τής συ
ζύγου μου· δπ«ρέττα έξαιρετικοΰ πλού
του τοΰ σκηνοθέτου Μόντυ Μπάνκς, 
κινηματογραφικήν έκδοσιν τοΰ περιφή- 
μου έργου τοΰ Λουι Βερνένγ a fa- 
φοπ d' aimer κλπ.

Τό γραφεϊον τοΰ κ. Άργύρη (Προ
τεκτοράτο τοΰ κ. Τριανταφύλλου) θά 
εΐσαγάγη τάς παραγωγάς τών γαλλικών 
εταιριών Πατέ Νατάν καί Ζάκ Χα'ικ 
αί δποϊαι—ώς διαφημίζεται τουλάχι
στον—θά προβληθοΰν άπό τής οθόνης 
τοΰ κομψού κινηματοθεάτρου «Πάν
θεον» .

*' *
Είς τόν κ. υπουργόν τών ’Εσωτερι

κών, τόν διευθυντήν τοΰ υπουργείου 
τών ’Εσωτερικών κ. Γεωργιάδην, τό 
Διοικ. Συμβούλιον τής Π.Ε.Κ. καί 
πάντα επιχειρηματίαν κιν- έν Έλλάδι 
συνιστάται ιδιαιτέρως ή μελέτη τοΰ είς 
άλλην σελίδα δημοσιευομένου άρθρου 
ύπό τόν τίτλον «Τό Κράτος καί δ Κι
νηματογράφος» τοΰ εκλεκτού συνερ
γάτου μας νομομαθοΰς κ. Σπύρου 
Μαρκεζίνη (Ro—Μα). Ό κ. Μαρκεζί- 
νης υίός τοΰ πολιτευτοΰ Κυκλάδων κ. 
Β. Μαρκεζίνη, βαθύς γνώστης τών κι
νηματογραφικών νομοθεσιών διαφόρων 
Κρατών, διά τοΰ δημοσιευομένου άρ
θρου του άποδεικνύει τό άνεφάρμο- 
στον τοΰ Νόμου αύτοϋ ώς έχει έν τή 
Χώρα μας, θά είναι δέ ευχής έργον άν 
οί ιθύνοντες σήμερον τά κινηματογρ. 
κοινά θελήσουν νά δώσουν ιδιαιτέραν 
προσοχήν έπί τής έφαρμοζομένης ώς 
έχει σήμερον ελληνικής κινημ νομοθε
σίας, ή όποια τείνει νά έκμηδενίση τε
λείως τόν ελληνικόν κινηματογράφον.

Πληροφορούμεθα δτι οί κ. κ. Ε. Ρα- 
πτίδης καί Φιλοπ. Παπηδόπουλος άπε- 
φάσισαν νά «γυρίσουν» λίαν προσεχώς 
ελληνικήν ταινίαν ύπό τόν τίτλον «Ελ
ληνική Ραψωδία» μέ σενάριο καί σκη
νοθεσίαν τοΰ καλλιτέχνου κ. Γιάννη 
Πρινέα καί όπερατέρ τοϋ κ. Δ. Μερα- 
βίδην. Ή νέα αΰτη ελληνική ταινία θά 
είναι, ώς λέγεται, όμιλοϋσα καί άδου- 
σα τό πλεΐστον δέ μέρος αυτής θά 
πραγματοποιηθή είς ειδικά εύρω- 
πα’ΐ'κά στούντιο.

* * *
Ή είς άλλην σελίδα δημοσιευομέ- 

άνακοίνωσις τής ΠΕΚ,ή καλοΰσα τούς 
παρανόμως κατακρατοΰντας χρήματα 
τοΰ Σωματείου, νά καταβάλλουν αύτά 
είς τό Ταμεϊον, μάς καταπλήσσει κυ- 
ριολεκτικώς καί μάς δίδει τό δικαίω
μα νά έρωτήσωμεν τό Δ. Συμβούλιον 
έν τίνι δικαιώματι παραμελεί τά κα- 
θήκοντά του καί δέν έφαρμόζει τήν εν
τολήν τής Γ. Συνελεύσεως; Ποιαν δι
καιολογίαν τής άνεπαρκείας του θά

εύρη νά παρουσιάση είς τόν έλεγχον 
τόν όποιον πολύ συντόμως, ώς πληρο
φορούμεθα, θά ένεργήση τό αρμόδιον 
Ύπουργεϊον;

Τό είς τό μέγαρον τοΰ Μετοχικού 
Ταμείου Στρατοΰ νέον μεγάλο κινη- 
ματοθέατρον, πληροφορούμεθα ασφα
λώς δτι ένοικιάσθη όριστικώς ύπό τοΰ 
έν Αμερική έλληνος έπιχειρηματίου 
κινηματογράφων κ. Διπλαράκου άντί 
τοΰ ποσοΰ τών 35.000 δολ. έτησίως.

Ό νέος δμως αυτός κινηματοθεα- 
τρικός κολοσσός, παρ’ δλας τάς διαβε
βαιώσεις, δέν θά είναι είς θέσιν νά 
λειτουργήση πρό τής παρελεύσεως τοΰ 
τρέχ. έτους, παρ’ δλας τάς προσπάθει
ας, ας καταβάλη ή ύπηρεσία τοΰ Με
τοχικού.

'Ο κινηματογράφος Σπλέντιτ τοΰ 
Πειραιώς τών αδελφών Γιαμαλίδη κα- 
τεδαφίσθη καί άνεγείρεται είς τό ίδιον 
οϊκόπεδον μέ προσθήκην καί τό παρα- 
πλεύρως τοιοΰτον, νέόν μεγαλοπρεπές 
κινηματοθέατρον 1200 περίπου θέσεων 
έπί τή βάσει σχεδίων τοΰ άρχιτέκτονος 
κ. Κριεζή. Τό νέον πειραϊκόν Σπλέν- 
τιτ ιδιοκτησία τοΰ κ. Όδ. Ματζίνη έ- 
πιχείρησις άδελφών Γιαμαλίδη, ',θα δι
αθέτει χώλλ 22X6 μ., κεντρικήν θέρ- 
μανσιν, καθίσματα άναπαυτικώτατα ή 
δέ αίθουσα του θά έχη μήκος 82 μ. 
πλάτος 17 1)2 καί ύψος 11 μέτρων. Δι
άκοσμος άπλοΰς καί μοντέρνος.

Ό “Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σαλαμίς. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Λευκός γάμος», «Πρώτη άγάπη», 
«Γυναίκα τοΰ δρόμου», «Φλόγα θανά
του», «Τρελλός Τραγουδιστής» καί 
«Ψευτοχήρα».

Καστέλλα. Προεβλήθησαν «Ό άρ- 
χιδούξ τοΰ μπαλέτου», «'Υπό τό βάρος 
τοΰ παρελθόντος», «Αυτός πού δέχεται 
ραπίσματα», «Ζήτω δ έρως», «Χοΰλα» 
«Τό θΰμα», «Κύκνειον άσμα» καί «Κα
φέ Σαντάν».

Κιγκ Ζώρζ. «Βενενόζα»,«Άσφάλτ» 
«Τσίρκους», «Μαΰρος πειρατής» καί 
«Τιτί ό βασιλεύς τών άλητών». Κατά 
τά διαλείμματα τά Καλουτάκια.

Λ. Πϋργος. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ή μαιτρέσσα τοΰ Σατανά», «Κρίνος 
στό βόρβορο», «Δράματα οίκων άνο- 
χής», «Δράμα τοΰ Μάττερχορυ», «Κτη
νώδη Πάθη», «Μέγας τυχοδιώκτης» 
καί «'Ο κλέπτης».

Ζάππειον. Προεβλήθησαν «Ή χο
ρεύτρια τών Θεών», «Ματωμένο τρι
αντάφυλλο», «Άνάστασις», «Πάτερ 
Σαρλώ», «Τό μάτι τοΰ νεκροΰ», «'Ο 
μαΰρος πειρατής» καί «Τρωικός πόλε
μος».

Χαρίλαος. Προεβλήθησαν τά «Σταυ
ρός καί μάουζερ». «*Ο  ευνοούμενος τής 
Τσαρίνας», «’Ερυθρά πόλις», «Τρελλός 
τραγουδιστής», «Κατάσκοπος τοΰ σεΐ

χη», «Μπροντουαίη μπέμπις» καί «Βα
ρώ νος άτσίγγανος».

Καραβάν Σεράϊ. Προεβλήθησαν «Τό j 
γαμήλιον έμβατήριον», «Γυναίκα καί 
νευρόσπαστο», «Επάνω τά χέρια», | 
«Πρίγκηψ καί άπάχισσα», «Αυτός πού . 
δέχεται ραπίσματα», «Γαλάζιος , Δού- 
ναβις» καί «"Οταν ή σάρξ υποκύπτει».

Άστήρ (συνοικισμός Χαριλάου). 
Προεβλήθησαν «Τό θωρακισμένο ύπό- I 
γειο», «Έξομολόγησίς του»,, «Ό χρυ- | 
σοθήρας», «Ή πρώτη άγάπη», «Ό j 
βαρκάρης τοΰ Βόλγα» καί «Αυτός πού 
δέχεται ραπίσματα». , , [

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά «Ζήτω δ 
έρως», «Λευκός γάμος» καί «Ρόμολα».

Άχίλλε.ον. Προεβλήθησαν τά φίλμ | 
«Οί τρεις γελωτοποιοί», «Παγκόσμιος 
πόλεμος» καί «"Ορνεα θαλασσών».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Ή τρελ- 
λή Λόλα». «'Ο λευκός γάμος», «Τε
χνητός άνθρωπος», «Άπηγορευμένος 
καπός», «Σεράϊ» καί στά διαλείματα 
βαριετέ.

"Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Επάνω τά χέρια», «Τίγρις», «Μέγας 
τυχοδιώκτης», «Ό μαΰρος πειρατής», 
«Μεγάλη περιπέτεια», «Ρασπουτίν», 
«Τσίρκους», «Ή κόρη τής καταιγίδας», 
«'Υπό τό βάρος .τοΰ παρελθόντος», 
«Ναυμαχία τοΰ Σαντιάγκο» καί «Λευ
κή σκλάβα».

ΙΙάν&εον. «Ή κατάσκοπος τοΰ Σεΐ
χη», «Τιτί ό βασιλεύς τών άλητών», 
«Κλέφτης τής Βαγδάτης», «Ό τρελλός 
τραγουδιστής», «Βαρώνος άτσίγγανος», 
«"Εφοδος», «Τό θΰμα» καί «Τό ορ
φανό τών Παρισίων».

"Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Τό κλει
δί τής ευτυχίας», «Γυναίκα καί νευ
ρόσπαστο», «Θωρακισμένο υπόγειο», 
«Λευκός Σεΐχης» καί «Οί λησταί τοΰ 
Όλύμπου».

Μοντέρν. «Εναέριος άπαγωγή», 
«Μόντε Χρήστος» παλαιά έκδοσις, 
«Τρεις φαντάροι» καί «Επάνω τά χέ
ρια».

Φοϊνιξ.Τότέλος τοΰ«Μόντε Χρήστο», 
■ Οί λησταί τοΰ Όλύμπου» καί Δρά
ματα οίκων άνοχής».
ΠΑΤΡΑΙ

’ Αλάμπρα. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
«Γκρέμνισμα ένός κόσμου» καί «Θεία 
Δίκη».

Ζενίϋ·. «"Ενα ταγκό γιά σένα», «'Η 
νύχτα είναι δική μας», «Βαρκαρόλα 
τής άγάπης», «Φόξ Φόλλις», «Είς τήν 
χώραν τοΰ μειδιάματος» καί «"Ενα 
βράδυ στό μέτωπο».

Ούφα. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Κα
τηγορουμένη έγέρθητι», «Ή Α.Υ. δια- 
τάσσει», «Μελωδία τής καρδιάς», «Ό 
άγαπημένος τών Θεών», «Τό ρωμάν- 
τζο τής Σεβίλλης» καί «Τό βάλς τοΰ 
βαγκόν-λί».

ΙΙάρκον 'Αγ. Άνδρέου. Προεβλήθη
σαν «Τό μονοπάτι τών γάτων», «Σε- 
νορίτα», «Ατιμασμένη παρθένος», «'Η 
εύνοουμένη τοΰ τσάρου» καί «Φωτιά 
στό Βόλγα». ’ Ανδριόπουλος
ΒΟΛΟΣ

Έξωραϊστικής. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Νό νό Νανέτ», «Ξεβούρκωμα»,

«Αγνή αμαρτωλή» καί'«Εύανζελίν». 
Προσεχώς «Τό φλεγόμενον μέτωπον».

Κύματα."! Διάφορα έπεισοοιακά καί 
περιπετειώδη. Παπαβασιλείου
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Οί ίπ.τόται τής άρβύλλας», «Ματωμέ
νες καρδιές» καί τό έλληνικόν «Αστέ- 
ρω», κατά τήν προβολήν τοΰ δποίου 
παρετηρήθη μέν πρόθυμος προέλευσις 
τοΰ κοινοΰ έπιθυμοΰντος νά ύποστη- 
ρίξη τά έλληνικά φίλμ, μή ίκανοποι- 
ηθέντος δμως άπολύτως.

Βόσπορος. Προεβλήθησαν «Ή χρυ
σή μάσκα», «Επίγειος παράδεισος», 
«Γυναίκα καί τιμή». «'Η λεγεών τών 
ξένων», «Ουγγρική μελωδία» καί «Έν 
όνόματι τοΰ αύτοκράτορος» μέ μετρί- 
αν έπιτυχίαν.

"Αλάμπρα. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ριφ καί Ράφ άεροπόροι», «Τέμπο— 
Τέμπο», «Σόνια Βερανώφ», «Μεσσα- 
λίνα» «Ό μοδέρνος Καζανόβας».
ΚΟΖΑΝΗ

Καραδήμου. Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Η ώραιότερες γάμπες τοΰ Βερολί
νου», «Τά τρία ώρολόγια» καί «Τό 
στερνό φιλί». "Ηδη δίδει παραστάσεις 
δ θίασος Μαρνέλλη—Μύλλερ.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Γαμπρός άπό πείσμα», «’Αγάπα με 
κι’ δ κόσμος είναι δικός σου», «Μον
τέρνο Παρίσι», «Ή άτιμασμενη παρ
θένος», «Ό κόμης Μόντε Χρήστος» 
«Οί ιππείς τής έρήμου»· «'Όταν η πό
λις κοιμάται», «Ή γή», «Τό λιμάνι 
τών ονείρων», «Κατηραμένο καραβάνι» 
«Φυγή άπό τήν κόλασι»,' «Μοντέρνοι 
πειραταί», «Ό ληστής», «Μυστηριώδες 
άεροπλάνο» είς δύο έποχάς καί «Νί
κη ή θάνατος». Γρυπάρης

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα 

«Άερομαχίαι δυτικού μετώπου» «Υίός 
τών Θεών», «Ραγισμένο βιολί», « Ε
ρως καί διάβολος», «Μιά έρωτική νύ
χτα» καί «Ή νύμφη τοΰ συντάγματος».
ΧΑΝΙΑ

"Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Πέτσινη μάσκα», «Άβτέρω», «Τό 
καρναβάλι τοΰ έρωτος», «Ό γΰρος τοΰ 
κόσμου μέ 5 πεντάρες», «Πώς γλεντρ 
δ Γιάννης», «Ύπερτάτη θυσία», «Γυ
ναίκες άπαγορεύονται» καί «’Ατρόμη
τος άεροπόρος».

Δ. Κήπου. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή Κιβωτός τοΰ Νώε» καί «Μυστική 
διαθήκη. Έν τω μεταξύ έδωσε μερικές 
παραστάσεις καί δ θίασος Ξύδη.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Χρυσά διαζύγια», «Ληστής τής έρή
μου», «Ριψοκίνδυνος καί γενναίος», 
«Ή μπαλαρίνα τής Μόσχας» καί 
«Κοντέσσα Μαρίτσα». Ό μοναδικός
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κινηματογράφος τής πόλεώς μας διέρ
χεται κρίσιν, λειτουργεί δέ μόνον Σάβ- 
βατον καί Κυριακήν.

Κοσμικόν. Ύπό τήν διεύθυνσιν τού 
κ. Γ. Βιολάκη θά λειτουργήση μετ’ ό- 
λίγας ήμέρας καί έτερος κινηματογρά
φος ύπό τήν άνωτέρω επωνυμίαν.

Πετρακάκης
ΑΛΕΞϊΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ

Πανελλήνιον. «Τό σπήτι τοΰ ψεύ
δος», «Ή εΰνοουμένη τού αΰτοκράτο- 
ροτς», «Τό άσύρματο τηλέφωνον» καί 
«Τό λάβαρον τοΰ 21». Ταβλας
ΛΑΡΙΣΣΑ

Πλατεία Φρουρίου. Προεβλήθησαν 
«Ό τραγουδιστής τής Τζάζ», «Μαρι- 
έττα», «Τά κορίτσια τοΰ Μπρόντγουαί- 
ϋ», «Τό παιδί τού δρόμου», «Μιά πρό
βα στά γρήγορα», «Ή γροθιά τοΰ σα
κάτη», «Μεθυσμένοι οπό τό μέτωπο 
στό Παρίσι», «Τό τραγοΰδι τοΰ φυλα
κισμένου», «Τέσσαρες διάβολοι», «Χα
λύβδινοι άνδρες», «Ή Ελένη τής Τροί
ας», «Συζυγικοί θυσίαι», «’Αγάπη χω
ρίς τέλος», «Τραφαλγκάρ», «Σάν ή 
καρδιά κτυπά» καί διάφορα Μίκυ Μά
ους·

‘Ολύμπια. Προεβλΐ]θησαν τά φίλμ 
«Μιά νύχτα στή Σιγκαπούρη», «Επί
γειος παράδεισος», <'Η γή τής ηδονής» 
«Τό βέλος τοΰ διαβόλου» καί «'Ο με
γαλύτερος πυγμάχος»

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ίβάν ό τρομερός», «Τό μάτς ’Ολυμ
πιακού Παναθηναϊκού», «Νύχτες 
πριγκήπων», «Μυστικός ταχυδρόμος, 
«Μουλέν Ρούζ». «Σκλάβα τής ερήμου» 
«Δικτάτωρ» τελείως κατεστραμένη, «Ή 
παγίς», «Βαριετέ» καί «Φανφάν λά τυ- 
λίπ». "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θία
σος Ξύδη.
ΠΟΛΥΧΝιΤΟΣ Λέσβου

Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον 
μας προεβλήθη τό έργον «Ή «μωρία».
Μόλυβο;

Προεβλήθησαν τά έργα «Μοντέρνα 
γυναίκα» καί «Ή δικηγορίνα».
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Αφάνταστος κρίσις μα
στίζει τόν κινηματογράφον μας. Προε - 
βλήθησαν τά έργα «Τό ξανθό άηδονά- 
κι», «Ή γή τής ήδονής», «Ή νήσος 
τοΰ μαρτυρίου» καί έκλεισε ελλείψει 
θεατών. Σωφρονιάδης
ΑΡΑΜΑ

Παναρέτου (όμιλών). Προεβλήθησαν 
«Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως», «Θυσία έ
ρωτος», «Ή κιβωτός τοΰ Νώε» καί 
«Νύχτες πόνου καί ήδονής».

Πανόραμα. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Τό έγκλημα τοΰ φάρου», «Πάτ καί 
ΙΙατασσόν» καί «Άγριοκόριτσο».

Afeyaj. Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Εκ
βιασμός καί συκοφαντία» καί «Ό έκ- 
δικητήζ τής ιππασίας».

Μ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά

έργα «Τό σκάνδαλον τοϋ Βάδεν-Βά- 
δεν», «Στερνό φιλί», «Φρίτς ό πυγμά
χος», «Γιοσιβάρα», «Τό καρναβάλι τής 
Νίτσας», «Έρως καί λησταί», «Μεγά
λη θυσία γιά τόν έρωτα», «Ή νεότης 
θριαμβεύει», «Ό κόμης τοΰ Τέξας», 
«Ό δούξ τοΰ. Παπεγχάϊμ», «Ή χορεύ
τρια των Θεών» καί «Τό σπήτι τοΰ 
■ψεύδους». "Ολα τ’ άνωτέρω έργα προ
εβλήθησαν μέ πρωτοφανή αποτυχίαν, 
ώστε ν’ αναγκάζει τόν διευθυντήν του 
νά βλέπη τό μέλλον ώς ένα πύρινο ε
ρωτηματικό. Κωσταντας

ΒΑΘΥ(Σάμου)

’Αττικόν (ϋ·ερινός). «'Ο έπιβάτης», 
«Τό ρόδον τής Νέας Ύόρκης», «Μόργ- 
καν ή σειρήν», «‘Η φωλεά τών λη
στών» καί «Παρίσι».

Φάληρον (ίλερινός). Προεβλήθησαν 
«'Ο τυχοδιώκτης» καί «Ή φωλεά τοΰ 
έρωτος»

διάφορα άλλα έπεισοδιακά. Βογιατζής
'ΞΑΝΟΗ

! Μέγας. (όμιλών). «Έρως γιά μιά 
νύχτα» καί «Ό πειρατής τοϋ ποταμού» 
καί έκλεισε λόγω τοΰ καιρού».

Ύπό τήν άνωτέρω επωνυμίαν έκαμε 
έναρξιν θερινός κινηματογράφος προ
εβλήθησαν δέ τά έργα «Οί κατάσκοποι 
τής ’Οδησσού», «Ή κατά φαντασίαν 
πριγκήπισσα» καί τό περιπετειώδες 
«Ριψοκίνδυνος καί γενναίος».

’Ωραία Θέα (Θερινός). Προεβλή
θησαν τά έργα «Νύχτες αγωνίας», 
«Γαλάζιος Δούναβις», «Μεγάλη πόλις» 
καί «"Ανοιξις έρωτος».

ί Ή γενική κρίσις άφ’ ένός καί τά 
μεγάλα ένοίκια τών ταινιών άφ’ έτέ- 
ρου, φέρουν τάς κινηματογραφικός ε
πιχειρήσεις τής πόλειός μας είς τό ά- 

। διέξοδον. Οί θεαταί τών «πρώτων» 
παραστάσεων μετροϋνται είς τά δά- 
κτμλσ, τάς άλλας δέ ημέρας αί προβο- 
λαί γίνονται ενώπιον κενών καθισμά
των. Καζαντζής

Γενικώς παρατηρεϊται πρωτοφανής 
κρίσις είς τάς κινηματογραφικός επι
χειρήσεις τής πόλεώς μας. Οί κινημα- 
τογραφισταί μας εύρίσκονται είς άπό- 
γνωσιν. "Ας έλπίσωμεν δτι είνε άπο- 
τέλεσμα τής θερινής περιόδου κατά 
τήν όποιαν ό περισσότερος κόσμος εύ- | 
ρίσκεται είς τάς έξοχάς, καί δτι ό χει- 
μών θά άποζημιώση έπαρκώς τούς 
επιχειρηματίας μας. Α. Πούλμαν

ΚΑΛΑΜΑΙ

Άλκαζάρ (δμιλών). Προεβλήθησαν 
τά έργα «Ρωσσική θύελλα», «Τό χρή
μα», «Άπηγορευμένη εύιυχία», «Φιλώ 
τό χέρι σας μαντάμ», «Μή ρωτάς για
τί», «Θεία γυναίκα», «Σόνια», «Νύχ
τα γάμου» καί «Ή πριγκήπισσα καί 
τό ταξί της».

Ζέφυρος (δμιλών). Προεβλήθησαν 
τά έργα «Λευκή σκιά», «Αιχμάλωτος 
τών άγριων», «Ίβαγκορόδ», <Ό ύπα- 
σπιστής τής βασιλίσσης», «Ό βασιλεύς 
τής ερήμου», «Ρίφ καί Ράφ», «'Η ζωή 
του μού άνήκει» καί «Κίνδυνος—θά
νατος» άπαντα μέ έπιτυχίαν.

Μιχάλου
ΣΕΡΡΑΙ

Κρόνιον. Περατωθείσης τής άνεγέρ- 
σεως τοΰ νέου αυτού Κινηματοθεάτρου 
τό όποιον τιμά πραγματικά τήν πόλιν 
μας, ή διεύθυνσις του εύρίσκεται ήδη 

ί είς διαπραγματεύσεις διά τήν έγκατά- 
στασιν ήχητικών μηχανημάτων.

Τροκαντερό. «Νύχτες καταιγίδος», 
«Τό ματωμένο βέλος», «Κοέν καί Κέλ- 
λυ στό μέτωπο», «Μεταξύ άνθρώπων 
καί θηρίων», «Σταυρός καί μάουζερ» 
καί διάφορα έργα επεισοδιακά.

Ρέμβη. «Ό άγγελος τοΰ δρόμου», 
*Ή έξομολόγησις». «Οί τρεις γελωτο- 

|ποιοι», «Ό κύριος Μόντε Κρίστο», 
«Οί λησταί τοΰ Όλύμπου» καί διάφο
ρα έπεισοδιακά.

Διονύσια. «Κβό Βάντις», «Μαύρο 
ντόμινο», «Θαλασσόλυκος», «Τό φάν
τασμα τοΰ Λούβρου», «Τσάρεβιτς καί

ΧΑΛΚΙΣ

Κεντρικόν.«Ό κινηματογραφιστής», 
«Τραγικός έρως» καί «Μόνον εσένα ά- 
γάπησα τρελλά».

Πάνϋ·εον. Έκραγείσης πρό ημερών 
πυρκαϊάς δέν λειτουργεί πλέον.

Μπούφαλο (βωβός). Προεβλήθη τό 
έργον «Όταν δ έρως πληγώνει».

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. Δίδει παραστάσεις έλ
ληνικόν μελόδραμα.

Οϋφα Πάλας. Προεβλήθησαν τά 
έργα «’Αθάνατος άλήτης», «Ζιγκολό», 
«Μαύροι διάβολοι», «Στόν παγωμένο 
ποταμό·, «Εύφλεκτη καρδιά», «Ή ι
διωτική της ζωή», «Νικητής τής άγά- 
πης», «Άερομαχίαι τοΰ δυτικού με
τώπου» καί διάφορα σόρτς.

Αύρα. Ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Παλίγκα, προεβλήθησαν τά έργα «Διά 
τήν έλευθερίαν», «Ναυάγιον» είς δύο 
έποχάς, «‘Ο κόμης τοΰ Έσσεξ», «Τό 
σκάνδαλον» καί «Βαριετέ».

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν «Οί άπά- 
χηδες τών Παρισίων, «’Αγάπη στήν 
έρημο», «Σάν άστραπή», «Κλεισμένα 
χείλη», «’Ακροβασία θανάτου» «'Ο μι
κρός Μίκη Γκρόγκαν», «Αιχμάλωτος 
τοΰ έμίρη», «Τό παιδί τοΰ Ιπποδρομί
ου», «Θύμα τοΰ καθήκοντος», «Τό 
ίπποδρόμιον τοΰ θανάτου», «Οί άν
θρωποι τού δρόμου», «Τό παιδί τού 
δρόμου» εις 4 έποχάς, «Σάγκα», «Μαν- 
τρέν» είς 5 έποχάς έπιτυχώς καί «Ζα- 
ζά» μέ τήν Σβάνσον.

Πάν&εον (Μώλου). Προεβλήθη
σαν αί ταινίαι «Τά θύματα τού Κα
ναδά», «Δήμιος», «Φαζίλ», «Ό βασι
λεύς τής ταχύτητος», «Ή άλυσσος ποΰ 
σπάζει» καί άλλα έργα προβληθέντα 
είς τόν προηγούμενον κινηματογράφον.


