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ΑΘΗΝΑΙ

'Η προβολή τοϋ «Δάφνις καί Χλόη» μ’ εκαμε 
νά σκεφθώ διάφορα πράγματα τά όποια, ένεκα τοϋ 
γενικωτέρου των ενδιαφέροντος φαντάζομαι πώς, 
σκοπίμως θά άπετέλουν ένα ά'ρθρον εις τόν «Κιν. 
’Αστέρα».

’Άν καί είναι φανερόν, έν τούτοις χρήσιμος θά 
ήτο καί μία έπεξήγησις' τό άρθρον δηλ. αυτό απέ
χει πολύ άπό τοϋ νά θεωρηθή καί κριτική. Άπλού- 
στατα λαμβάνει αφορμήν άπό τό άναφερθέν φίλμ 
διά νά καταλήξη, έπί τή βάσει διαφόρων συλλογι
σμών είς γενικώτερα συμπεράσματα. ’Άλλως τε μέ 
τάς συμπαθείς προσπάθειας τών κ. κ. Λάσκου καί 
Μελετοπούλου άσχολεΐται άπό ά'λλης στήλης έκλε- 
κτός συνάδελφος.

Έρχόμεθα είς τό θέμα. ”Αν έ'χωμε ύπ’ δψει 
μας δτι ό κ. Λάσκος είναι περισσότερον ποιητής 
παρά σκηνοθέτης καί δ κ. Μελετόπουλος περισσότε
ρον ροτμαντικός (πάντοτε ύπό τήν έποψιν τής τέχ
νης) παρά ρεαλιστής, τότε δέν θά δυσκολευθοΰμε 
νά δικαιολογήσωμε τήν έκλογήν τοΰ θέματος.

Έρωτατε δμως’ήτο έπιτυχής; Λεν δυσκολεύομαι 
νά άπαντήσω δχι.

Τό βουκολικό αυτό είδύλλιον συγκ-αταλέγεται σ’ 
εκείνα τά έργα τά όποια έκπροσωποϋν καί άντιπρο- 
σωπεϋουν μίαν έποχήν. Τέτοια παραδείγματα υπάρ
χουν πάμπολα. Θά μπορούσαμε νά άναφέρωμε μιά 
σειρά άπό τις κωμωδίες τοϋ Άριστοφάνους μέχρι 
τοϋ θαυμάσιου βρεττανικοϋ θρύλου τοϋ Τρίσταν καί 
τής Ιζόλδης.

Τά έργα αυτά,σχεδόν πάντοτε κατά κανόνα, υπο
κρύπτουν μίαν κεντρικήν ιδέαν, κάτω δηλ. άπό τήν 
εικόνα τής έποχής των, καί γιά ιά ειδικευθοΰμε στό 
προκείμενον, τόν έρωτα ή τήν έπιλογήν τοϋ είδους, 
όπως θά έλεγεν δ Σοπενχάουερ.

’Αλλά έδώ άκριβώς έγκειται τό πρόβλημα. Είνε 
εύκολο πράγμα, αυτή τή βαθύτερα ά'ποψι τοϋ ειδυλ
λίου νά τή δείξωμε σ’ ένα φίλμ προωρισμένο γιά πο
λύ κοινό,καί τό κοινό αυτό νάτήν έννοήση; Καί δ κίν
δυνος τής παρεξηγήσεως δέν είνε μεγαλύτερος δταν 
ή τυχόν πιστή άπόδοσις τής έποχής δέν συμβιβάζε
ται, άλλά συγκρούεται μέ τάς σημερινός άντιλήψεις;

’Ιδού πώς σκέπτομαι. Τό «Δάφνις καί Χλόη» 
μπορούσε νά λάβη μορφήν φίλμ πρωτοπορίας ή νά 
προωρισθή γιά μικρό διανοητικό κΰκλο, τότε δέ μόνο 
γιά πολύ κοινό άν έπαιρνε μιά διασκευή συγχρονι
σμού, άλλά μιά τέτοια άπόπειρα εινε πάντοτε επικίν
δυνος καί χρειάζεται πάντα εξαιρετικά στιβαρούς ώ
μους.

Λοιπόν τό δροσερό, τό γλυκύ αύ ό ειδύλλιο δπως 
εινε, γίνεται υποκείμενον παρατοήσεως, παρεξηγεϊ- 
ται. Στή πρεμιέρα τοϋ «’Αττικού» είχα τήν άτυχία 
νά περιτριγυρίζωμε σχεδόν άπό δχι καί τόσο μορ
φωμένους άνθριόπους' τρία κορίτσια τοΰ λαού καί 
ένας οικογενειάρχης, άλλά τούτοχρόνως κατ’ έξαίρε- 
σιν καί άπό τινας έκπροσώπους τοΰ έκλεκτοΰ κό
σμου. Καλή ευκαιρία γιά ψυχολογία. Θέλετε ν’ άκού- 
σετε τά συμπεράσματά μου;

Μία άπό τις πιο καλές σκηνές τοΰ φίλμ καί άπό 
τις ωραι ίτερες τοΰ ειδυλλίου, εινε δταν ή Χλόη πρό
κειται νά έκλέξη μεταξύ τοϋ Δάφνιδος καί τοΰ ά'λ- 
λου. Τότε άκριβώς οί άντίζηλοι άραδειάζουν καθείς 
τά προτερήματά του. Ή σκηνή δλοζώντανη, γεμάτη 
χάρι καί δροσιά καί δ κόσμος γελά .. νομίζει δτι πρό
κειται περί κωμικής σκηνής τήν όποιαν έπίτηδες καί 
καταλλήλως παρενέβαλεν δ σκηνοθέτης. Ή έκλεκτές 
παρακαθήμενες σιωπούν, ή ά'λλες κυριολεκτικώς μ’ 
έχουν έκνευρίσει μέ τά σχόλια των,

Φθάνομε κατόπιν στό έκλεκτότερο σημείο τοΰ 
ειδυλλίου, στις στιγμές πού τό είδος μιλεΐ μέ ια των 
καί οί ήρωές μας δέν μπορούν νά τό έννοήσουν. Στή 
σκηνή αυτή, πολύ δύσκολη, επόμενον ήτο νά σκον- 
τάψη ή πραγματοποίησίς της. Άλλ’ αυτό εινε αδιά
φορο- τό γεγονός εινε δτι κανείς δέν τήν άντέλή- 
φθη. 'Η γαλαρία γελούσε, οί γείτονές μου τά έχαρα- 
κτήριζαν ως άηδίες, εκείνες δέ πού διέκρινα ως ε
κλεκτότερες...έσοκάροντο καί ήθελαν νά φύγουν [Σε
μνοτυφία μιά φορά!] Καί έτσι ή καρδιά τοΰ έργου 
μπορεί, νά πή κανείς δτι προκαλεΐ διάφορα σχόλια, 
δλα δμως άπέχουν τής πραγματικής Ιδέας τοϋ ειδυλ
λίου. Μπορεί λοιπόν κανείς ν’ άρνηθή δτι τό έργον 
παρεξηγεΐται;

Μπορεί νά μοΰ ποΰν: ’Εμείς δέν είχαμε άπαι-
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τήσεις καί μή ζητείς νά μας δής άπό ένα ανώτερο 
επίπεδο. Λοιπόν, τότε έχουν περισσότερο ά'δικο. Δι
ότι αν δέν έπήγαιναν μ’ ένα ιδανικότερο σκοπό δέν 
θάπρεπε νά εκλέξουν τό έργον αυτό ποϋ ή νοοτρο
πία του δέν συμβαδίζει διόλου μέ τή σημερινή καί 
ήταν παρακινδυνευμένο κατά πόσον θά μπορούσε 
ν’ άρέση. 'Η πραγματοποίησις ενός τοιούτου έργου 
’ίσως φαίνεται απλή, έν τοΰτοις πόσο δύσκολη τήν 
έδειξαν τά πράγματα!

Είπαμε καί στήν αρχή" τόν κ Λάσκο τόν προ- 
σείλκυσε τό ειδύλλιο, είδε σ’ αυτό ένα πρωτότυπο 
καί δροσερό φίλμ.’Ο κ. Μελετόπουλος πάλιν εύρήκε 
σ’ αυτό ένα θέμα λεπτό, κάτι πού επόμενον ήτο νά 
συγκίνηση έναν π’ άγαπμ τήν τέχνην καί ποϋ ενθου
σιάζεται άπό κάθε τι ποϋ θά μπορούσε ν’ άφήση 
λίγο δρόμο σέ πρωτοπορία. Άλλά δταν δέν τά κατα- j 
φέρνουμε νά «γυρίσωμε» ένα φίλμ οπωσδήποτε τής 
προκοπής, είναι ουτοπία νά ζητήσουμε νά πρωτοπο ι 
ρήσωμε.

Δέν θέλω νά θίξω κανένα, άκριβώς επειδή συμ
παθώ τάς προσπάθειας των. Νομίζω δμως δτι τά I 
λόγια αυτά ’ίσως τούς ωφελήσουν γιά τό μέλλον.

"Ετσι λοιπόν κάθε τάσις πρωτοπορική αυ
τονόητο ήταν άπό μιας άρχής καταδικασμένη σ' α
ποτυχία, δχι μόνον γιατί ού'τε ό κ. Λάσκος ούτε δ 
κ. Μελετόπουλος έχουν τήν πείραν εκείνην πού θά 
έχρειάζετο έν προκειμένφ (πού δέν τήν έχει άλλωστε 
κανείς στήν Ελλάδα), άλλά καί διότι στις πρώτες 
των δημιουργίες χρειάζονται έργα πού θα τούς δώ
σουν άσφαλεΐς βάσεις γιά ένα μέλλον καί δχι γρήγο
ρα γρήγορα άσσοι. Μή λησμονούμε δτι ούτε ή φύ- 
σις κάνει άλματα.

Παράδειγμα λοιπόν κι’ αυτό ένα στά παλλά ποΰ 
τόσο ρόλο παίζει σ’ ένα φίλμ ή έκλογή τού σεναρίου 
καί μάλιστα στή δική μας παραγωγή, ποΰ τά μέσα 
καί ή πείρα καί τό υλικόν τής λείπει.

Αυτό πρέπει νά γίνη άπολύτως άντιληπτόν καί 
σ’ αυτό θά συντελέσουν μεταξύ τών άλλων καί ή έ- 
πικράτησις τής πραγματικότητος.Νά μήλέμε δηλ.αύ- 
τό θά ήταν ωραίο νά γίνη, άλλά τί μπορεί νά γίνη.

Μιά καί καταπιαστήκαμε μέ τήν παραγωγή ται
νιών, πράγμα στό όποιον διαφωνούσαμε πάντα, πρέ
πει τουλάχιστο νά σκεφθοΰμε σοβαρότερα,τί μπορού
με καί αν μπορούμε νά κάνωμεκάτι. “Ενα λοιπόν 
άπό τά πρώτα στοιχεία εΐνε καί ή έκλογή καταλλή
λου σεναρίου.

’Ίσως, γιά νά έίδικεύσωμε πάλιν τό ζήτημα, θά 
έκαναν κάτι πιο άξιόλογο, οί πάντοτε άξιέπαινοι δη
μιουργοί τοΰ «Δάφνις καί Χλόη». Άλλά δέν πειρά
ζει, υπάρχει καιρός γι’ αυτούς έφ’ δσον πράγματι, 
δπως τό έδειξαν, ένδιαφέρονται γιά τήν τέχνη.

Ro-' a

—Οί συνδρομηταί μας εΐνε φίλοι μας, οί φί
λοι των συνδρομητών μας ίγγραφόμενοι αυν- 
δρομηταί είς τόν «Κινηματογραφικόν Άατέρα» 
γίνονται καί δικοί μας φίλοι.

η μτμι mi
ΤΟΥ ΦΙΛΜ “ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ,,
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Λόγο) τής κακοκαιρίας πού έπεκράτει είς τό Λά- 

τιουμ κατάτό δεύιερον δεκαπενθήμερον τοΰ Δεκεμ
βρίου καί τό πρώτον δεκαήμερον τού Ίανουαρίου 
τό φίλμ «Ή Γενέτειρα» έπερατώθη μερικάς ημέρας 
βραδύτερον τής δρισθείσης έποχής. "Οπως έλέχθη 
ήδη αί πρώται σκηναί τής έλδιαφεραύσης ταύτης ι
στορίας έκτυλίσσονται μέσα εϊςμίαν μεγάλην έπαυλιν 
τής «Campagna Romana». Δι’ αυτό έξελέγη διά 

ι τά έξωτερικά ένα χαρακτηριστικόν μέρος είς τά περί- 
ί χωρά τής Τερρατσίνα. Οί δυο πολυπληθείς θίασοι 
τών ’Ιταλών καί Γερμανών καλλιτεχνών μέ τούς 
σχετικούς σκηνοθέτας, δπερατέρ κ τ.λ έπί ένα ώρι- 
σ ένον διάστημα έπήγαν καί κατώκησαν είς τήν μι- 
κράν ταύτην πόλιν. Φυσικά εινε περιττόν νά σημει- 
ωθ η ή έκπληξις τών κατοίκων διά τήν πλημμύραν 
ταύτην τών ξένων εις μίαν εποχήν, έλάχιστα ένδεδει- 
γμένην διά θαλάσσια λουτρά.

Έν τούτοιςτά λουτρά δέν έλειψαν έφ’δσον πλεΐ- 
σται σκηναί έγυρίσθη αν ύπό άδιάλλακτον βροχήν.

Μέ παρόμοιον καιρόν ή έργασία ήτο σκληρά δι’ 
δλους άλλά είς αντάλλαγμα αί σκηναί εΐνε έξαιρετι- 
κά ρεαλιστικοί, ιδίως έκεϊναι πού παρουσιάζουν τήν 
πυρκαϊάν μιας έπαύλεως περιστο.χιζομένη^ύπό θυ
ελλώδη ουρανόν.

Τώρα τό φίλμ είς άμφο τέρας τάς γλώσσας έτε- 
λείωσε καί ό Άλεσάντρο Μπλασσέ'ΐ δπως καί ό 
Κωνσταντέν Νταβίντ έργάζονται πυρετωδώς διά τήν 
περάτωσιν τού μοντάζ. Αυτό τό φίλμ, τό οποίον διά 
τάς χαρακτηριστικός λαϊκάς παραδόσεις πού περιέ
χει καί τήν ποιότητα τών καλλιτεχνών, θά σημειώση 
νέαν λάμψιν τής ’Ιταλικής Κινηματογραφίας. Θά’εΐ- 
νε έτοιμον πρός προβολήν περί τό τέλος Φ]ρίου.

ΑΊΒΧΩΡΗΣΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Μετά τό πέρας τών έργασιών τού φίλμ «Γενέ
τειρα», οί καλλιτέχναι τής γερμανικής έτδόσεως έγ- 
κατέλειψαν τήν Ρώμην. 'Η ξανθή καί γοητευτική 
Μαρία Σόλβεγκ άνεχώρησε μέ τό αύτοκίνητόν της 
διά τήν Βιέννην δπου πρόκειται νά πρωταγωνιστήση 
είς ένα φίλμ πού θά «γυρισθή» διά λογαριασμόν 
μιας νέας Αυστριακής εταιρείας. Οί άλλοι καλλιτέ- 
χναΰ Ρενέ Στομπράβα, Βιντερστάϊν Γκένσοβ καί 0- 
λαφ Φιόρντ έπέστρεψαν"είς Βερολΐνον δ.ιου τούς 
άναμένουν νέα συμβόλαια.

Ό Χάνς Σλέτωβ, προκειμένου νά άναχωρήση δι*  
Αμερικήν, άνεχώρησεν επίσης διά τό Βερολΐνον. 
Έγκαταλείπων τήν Ρώμην έδήλωσεν (δπως έδήλω- 
σαν ήδη καί οί σύντροφοί του) δτι θά κρατήση ά- 
λησμόνητον ένθύμισιν άπό τήν ’Ιταλίαν τήν Ρώμην 
καί τήν «Cines».

Ή μοναδική καλλιτέχνις τοΰ γερμανικού θιάσου 
πού παρέμεινε είς τήν Ρώμην είναι ή γοητευτική 
Μαίρη Κίντ, προσληφθεΐσα ύπό τής «Cines» διά

Μ..———
ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ

Έκμετάλλευσις “Αστρο Φιλμ

Ταινία μουσικώς συχρονισμένη
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 

Ευθύς έξ άρχής σπεύδω νά δηλώσω δτι πρόκειται περί 
φιλότιμου προσπάθειας τής νεοϊδρυθείσης εταιρείας <’’A- 
στρο-Φίλμ», καί ώς τοιαύτην πρέπει νά τήν κρίνωμεν. | 
Άλλ’ ας έξετάσωμεν ιδιαιτέρως τά διάφορα σημεία τοΰ 
φίλμ.Πολλοί ήμφισβήτησαν τήν εκλογήν τοΰ σενάριο. Κατ’ 
έμέ δ κ. Όρέστης Λάσκος δέν έπεσεν έξω. Πρό παντός 
ποιητής, λάτρης τοΰ ωραίου γενικώς καί τής φύσεως ιδιαι
τέρως, φυσικόν ήτο νά θελχθή άπό τό λεπτότατον είδύλ- 
λιον τοΰ Λόγγου. ’Εκτός τούτου θά έσκέφθη, καί πολύ δρ- 
θώς, δτι είς μίαν χώραν δπως ή 'Ελλάς, μέ άφ’ ένός τό
σον περιωρισμένα τά υλικά καί τεχνικά μέσα, άφ’ ετέρου 
δμως διαθέτουσαν υπέροχους φυσικάς καλλονάς, έπρεπε 
νά εύρη ένα θέμα πού νά περιορίζω εις τό έλάχιστον τήν 
εργασίαν τοΰ στούντιο· Τέλος θά έζύγισε τό ζήτημα καί 
ολίγον έμπορικώτερον. Ό κόσμος έβαρύνθη πλέον τήν 
φουστανέλλαν καί τάς δήθεν λαϊκός ήθογραφίας. Διατί 
λοιπόν νά μή καταφυγή εις ένα πρωτότυπον καί λαϊκόν 
περιβάλλον ; Καί αυτά μέν δσον άφορφ τό σενάριο. ’Επέ
τυχε τώρα είς τήν προσπάθειάν του ; Δέν δισιάζω νά άπαν- 
τήσω: δχι. ’Εκείνο πού γίνεται άμέσως άντιληπτόν είναι 
δτι στερείται τής άπαιτουμένης πείρας. Είναι προφανές 
δτι προσπαθεί νά μάς παρουσιάσω κάτι τό άξιόλογον, άλ
λά δυσιυχώς σχοντάπτει πάντα λογφ άνεπαρκοΰς γνώσεως 
τών κινηματογραφικών ζητημάτων. Τό ντεκουπάζ καί τό 
μοντάρισμα τοΰ έργου του δέν είναι άμεμπτα καί ώς συ
νέπεια τούτων ό ρυθμός τοΰ φίλμ ελαττωματικός. ’Επί
σης άδυνατεϊ νά κυβερνήσω τούς ήθοποιούς του. Τούς ά- 
φήνει είς πλήρη ακυβερνησίαν. Έκιϊ πού φαίνεται κατα- 
φανέστερον τοΰτο, είναι δταν τά πρόσωπα πού κινούνται 
είς τήν σκηνήν είναι πλειότερα τοΰ ένός. Ή ώραιοτάτη 
ώς έμπνευσις καί φωτογραφία σκηνή τών νυμφών, κατα- 
στρεφεται κυριολεκτικώς άπό τάς άδεξίους κινήσεις τών 
ήθοποιών. "Οταν δμως φύγομεν άπό τό τεχνικόν μέρος, δ 
κ. Λάσκος μάς δίδει ολόκληρον τόν εαυτόν του καί τήν 
καλλιτεχνικήν του ψυχήν. Τρεις είναι οί κυριώτεροι έρμη- 
νευταί του: ή Λουκία Ματλή, δ ’Απόλλων Μορσύας καί ό 
σπουδαιότερος δλων, ή φύσις. 'Υπέροχα «έξωτερικά», δια-1 
λεγμένα μέ γοΰστο άληθινοΰ καλλιτέχνου, κοσμούν τό φίλμ 
καί έπαναφέρουν είς τήν μνήμην μας τάς περιγραφάς τοΰ I
Λόγγου.’Από τούς ήθοποιούς ό ’Απόλλων Μαρσύας πλησιάζει, 
σχετικώς πάντοτε, περισσότερον πρός τήν άλήθειαν. Τό 
στύλ τής ύποκρίσειός του. παρά τ»ς ώρισμένας ύπερβολάς 
καί μερικάς άνεπιτυχεϊς έκφράσεις, διατηρεί τόν άρμόζον- 
τα τονον. 'Η Λουκία Ματλή διαθέτει ένα ύπέρο,.ον σώμα 
καί έχει έμφυτον τήν πλαστικότητα καί χάριν τοΰ βαδί
σματος καί τών κινήσεων, άλλά τό πρόσωπόν της ψυχρόν 
καί συχνά άχρωμάτιστον. Είς αύτό φαντάζομαι δτι δέν I 
είναι τελείως άμέιοχος καί δ κ. Λάσκος. Οί λοιποί ήθο· I 
ποιοι είναι τόσον μέτριοι, ώστε περιττόν νά ένδιαφερθή 
κανείς δι*  αυτούς, άλλωστε καί ή συμβολή των είς τό φίλμ 
περιορίζεται είς τό έλάχιστον. Θά ήθελα νά έπεκταθώ πε
ρισσότερον καί νά άναπτύξω διεξοδικώς τάς διαφόρους

τήν ερμηνείαν ένός πρωτεύοντος ρόλου παρά τό 
πλευρόν τοϋ Άρμάντο Φαλκόνι, είς τό φίλμ «Ru- 
bacuori» τό όποιον πραγματοποιείται ήδη ύπό τήν 
διεύθυνσιν τού Γκουΐντο Μπρινιόνε.’

σκηνάς τοΰ φίλμ, άλλά δυστυχώς ό χώρος τής παρούσης 
στήλης δέν μοΰ τό έπιτρέπει.

Τάς άνωτέρω παρατηρήσεις δ κ. Λάσκος πρέπει μάλ
λον ώς υποδείξεις διά μίαν καλυτέραν έργασίαν τής αύ- 
ριον νά έκλάβη, παρά ώς κρίσεις διά τήν σημερινήν του 
έργασίανΓΕίναι νέος καί έάν εξακολουθήσω νά έργάζεται μέ 
τόν αυτόν ζήλον καί τήν αυτήν πίστιν είναι βέβαιον δτι 
πολλά έχομε νά περιμένουμε άπ’αυτόν. Είναι—διατί νά τό 
κρύψωμε—μία άπό τάς έλαχίστας έλπίδας τής δυστυχούς 
έλληνικής κινηματογραφίας.

Τό φίλμ, παρ’ δλον πού δέν κατενοήθη τελείως άπό τό 
κοινόν καί πού ώρισμένα σημεία, τά ώραιότερα, έγιναν ά*  
φορμή διαφόρων σχολίων καί έπικρίσεων, ήρεσε καί έση- 
μείωσε σημαντικήν έπιτυχίαν. Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
Έκμετάλλευσις Συμβατικής

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ένα έπεισόδιον τοΰ Γαλλογερμανικοΰ πολέμου. Ό έ 
ηρωισμός 13 στρατιωτών οί δποϊοι άποθνήσκουν μέχρις 
ενός, μαχόμενοι διά νά βοηθήσουν τήν ύποχώρησιν τών 
Πρωσσικών στρατευμάτων. Τό σενάριο καλό ώς ιδέα α
δικείται καταφανώς άπό τήν μεγάλην μονοτονίαν τοΰ πε
ριβάλλοντος. ’Εκτυλίσσεται ολόκληρον μέσα είς ένα άλευ*  
ρόμυλον, μειονέκτημα σοβαρόν, τό δποΐον καλύπτουν έν 
μέρει ή άριστουργηματική φωτογραφία (ιδιαίτατα αί μετά 
τήν μάχην σκηναί τής άρχής) καί ή παρουσία τοΰ Κόν- 
ρατ Φάϊτ. 'Ο γερμανός καλλιιέχνης διατηρεί είς τόν ό- 
μιλοΰντα, δλας τάς γνωστάς άρετάς ποΰ τόν καιέστησαν 
περίφημον άνά τό διεθνές κοινόν. Είναι κρίμα πού τε
λευταίως τόν βλέπομεν τόσον σπανίως. Ή Κορίνα Έβανς 
δίδει τήν αισθηματικήν νόταν είς τό φίλμ. Έφ’ δσον άν- 
τιπροσωπεύει τόν μοναδικόν γυναικεϊον ρόλον έπεβάλλετο 
νά ή ιο καλλιτέρα. Κοινόν άρκετόν, έπιτυχία σχετική.

Βίων ΙΙαπαμιχάλης

Ο ΑΛΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ
Έκμετάλλευσις I. Μαργουλή

Ταινία δμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Ένα κινηματογραφικόν μελόδραμα πραγματοποιηθέν 
ύπό τοΰ Γερμανοΰ σκηνοθέτου Λούντβιχ Μπέργκερ καί έ- 
χον ώς θέμα ένα έπεισόδιον τής ζωής τού Γάλλου πόιη- 

I τοΰ Φρανσουά Βιγιόν. Τό ίδιον θέμα τό είδαμε καί πρό 
τριετίας είς τόν κινηματογράφον ώς βωβόν μέ πρωταγω- 
νιστάς τόν Τζών Μπάρρυμορ καί τόν Κόνρατ Φάϊτ. ’Εάν 
έπρόκειτο νά κάμω σύγκρισιν τών δύο εκδόσεων ή προτί
μησές μου θά έκλινε μάλλον υπέρ τής πρώτης παρά τά 
σοβαρά μειονεκτήματα πού περιείχε.

Τό φίλμ είναι έξ ολοκλήρου έγχρωμον. ’Από τής άπό- 
ψεως ταύτης είδαμε πολύ άνώτερα έργα (Τραγόΰδι τής 
Φλόγας, Βασιλεύς τής Τζάζ.) 'Ο Λούντβιχ Μπέργκερ, έ
κτος τοΰ δτι τό μηχάνημα Technicolor δέν φαίνεται ά- 
κόμη έν τάξει, δεικνύει μίαν άδικαιολόγητον προτίμησιν 
πρός τά κτυπητά χρώματα, καί ιδιαίτατα πρός τό κόκκι
νο, καί τά διάφορα ταμπλώ έχουν συχνά τήν σφραγίδα 
τοΰ κακού γούστου.Σκηνοθεσία πλουσία, μέ άφθονον κίνησιν όχλου, καί 
τεχνική άρκετά ικανοποιητική δι’ ομιλούσαν ταινίαν.Πρω

ί ταγωνιστεϊ δ Ντένις Κίγκ. Διάσημος καλλιτέχνης τοΰ θε
άτρου δέν μπορεί νά λησμονήσω τελείως τήν καταγωγήν
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του. *0  τόνος τής φωνής του συχνά μελοδραματικός. Μάς 
Ικανοποιεί απολύτως ως τραγουδιστής. Παρά τό πλευράν 
του δυό άπό τά σπάνια ευρήματα καί ελπίδας τοΰ όμιλοΰν- 
τος : ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί ή Λίλιαν Ρόθ, Ή πρώτη 
είναι άπό τάς έλαχίστας καλλιτέχνιδας πού συνδυάζουν έ. 
πιτυχώς τήν φωτό μέ τήν φωνογένειαν. Όσον αφορά 
τήν δευτέραν παρ’ όλον πού δέν διαθέτει τήν φωνήν τής 
Μάκ Ντόναλτ έχει τόσα άλλα προτερήματα ώστε άσφα
λτός δσονούπφ θά έπιβληθή ώς «άστήρ.» Δυστυχώς άμφό- 
τεραι δέν ευρίσκουν τήν ευκαιρίαν είς τό φίλμ αύτό νά μάς 
δείξουν τό μέτρον τών δυνάμεων των. Ό Βάρνερ Όλαντ 
καλούτσικος καί άριστος ό Πέτζι είς τόν ρόλον τοΰ τρελ- 
λοΰ βασιλέως.

Τόφίλμ έδώ ήρεσεν άλλά πάντως έρχεται ολίγον αρ
γά διά νά σημειώση τήν έπιτυχίαν ή οποία τοΰ προωρί- 
ζετο. Β. Παπαμιχάλης

ΕΝΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓ , 
Έκμετάλλενσις Συμβατικής

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

Πρόκειται περί μιάς όπερέττας χωρίς απαιτήσεις, του
ναντίον μάλιστα μέ τετριμμένην ύπόθεσιν καί όχι άξιό- 
λογον πραγματοποίησιν. Καί δμως χάρις είς τά νόστιμα 
τραγούδια καί γενικώς είς τό μουσικόν μέρος τό φίλμ πα- 
ρακολουθεϊται άκούραστα.

Περίπου τά Ιδια θά μπορούσε νά πή κανείς καί διά 
τούς ηθοποιούς.Κατορθώνουν, ό Βίλλυ Φόρστ τουλάχιστον 
καί κατά δεύτερον λόγον ή Μπέττυ Μπέρτ καί ό Χάνς 
Μπραουζεβάτερ, νά κρατηθοΰν σ’ ένα επίπεδο συμπάθειας.

Τεχνικόν μέρος πολύ καλό. Τό συμπέρασμα μετρία 
καλλιτεχνικώς ταινία,σημειώσασα δμως κάποιαν έπιτυχίαν.

Fo-Ma

£ ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
Έκμετάλλενσις Χάϊ—Φιλμ

Ταινία ηχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Ταινία έξ ολοκλήρου έγχρωμος, παρουσιάζουσα έν 
συγκρίσει πρός τάς μέχρι σήμερον προβληθείσας έγχρώ- 
μους ταινίας, τό μέγιστον πλεονέκτημα τών καθαρωτάτων 
καί φυσικωτάτων χρωματισμών ώστε άνιιθέτως πρός αύ- 
τάς νά μή κουράζη τούς οφθαλμούς τών θεατών άλλά νά 
παρακολουθήται εξαιρετικά ευχάριστα.

Ή ύπόθεσίς της καθαρώς ισπανική, έκτυλίσσεται είς 
πλούσιον περιβάλλον, άρκετή δέ περιπέιεια καθ στφ τό 
έργον εύχάριστον δΓ δλας τάς κατηγορίας τών θεατών. 
Τά ισπανικά τραγούδια καί οι χοροί αρκετά έπιτυχεϊς προ
σδίδουν μίαν ιδιαιτέραν καλλιτεχνικήν αξίαν είς τό έρ
γον. Ή πρωταγωνίσταια τοΰ έργου Μάργκεριτ Άλλαν, ε
ξαιρετικά ώραία, κρατεί λίαν Ικανοποιητικά τόν ρόλον 
της. ’Αρκετά συμπαθής καί ό πρωταγωνιστής Άλεξάντρ 
ντ’ Άρσύ. Γενικώς πρόκειται περί μιάς ταινίας μέ έμπο- 
κήν άξίαν·

η m sioumm
Τό τμήμα τής Βιομηχανίας τοΰ Κινηματογρά

φου εις τό Ύπουργεΐον τοΰ Έμπορίοο τής Οΰασιγ- 
κτώνος άνακοινοΐ δτι εις τάς 'Εν. Πολιτείας εργά
ζονται μόνον διά τήν διαφήμισιν τοΰ κινηματογρά
φου υπέρ τάς δυο χιλιάδας εταιρείας. Έξ άλλου δΓ 
άλλων αριθμών άποδεικνΰει τόν σπουδαιότατον 
ρόλον τόν όποιον παίζει ή κινηματογραφική βιομη
χανία εις τόν έν γένει οικονομικόν οργανισμόν τής 
Χώρας.

Ο ΙΤΑΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΚΚΟ
ΤΟ “ΚΑΚΟΥΡΓΟΔΙΚΕΪΟΝ,,

Ό υπουργός τής Δικαιοσύνης Ρόκκο μετά τήν 
παρακολούδησιν τοΰ φιλμ τής «ί ines» τής Ρώμης 
«Κακουργοδικεϊον», έξέφρασε τάς κρίσεις του έπ’ 
αύτοΰ καί έπί τών δυνατοτήτων τής ’Ιταλικής κινη
ματογραφίας :

«Παρηκολούθησα μέζωηρόν ένδιαφέρον τήν προ
βολήν τοΰ όμιλοΰντος φίλμ «Κακουργοδικεϊον», τό 
όποιον κατά τήν γνώμην μου, σημειώνει ένα τελικόν 
βήμα πρός τήν δημιουργίαν μιάς βιομηχανίας και 
μιάς καδαρώς ’Ιταλικής τεχνικής τοΰ ήχητικοΰ κινη
ματογράφου. Δέν αμφιβάλλω ποσώς δτι σχηματίζον- 
τες καί διατηροΰντες έ'να θίασον ’Ιταλών καλλιτε 
χνών είδικώς προετοιμασμένων διά τήν τέαν ταΰ- 
την μορφήν τής τέχνης (ή πείρα μάς διδάσκει δτι ή 
έπιχείρησις δέν είναι διόλου εύκολος) καί ιδίως, έρ- 
γαζόμενον μέ πρωτοτυπίαν, προσπαθοΰντες νά ά- 
ποφύγωμεν κάδε ξενικήν μίμησιν, ή ’Ιταλική κινη
ματογραφία, χάρις είς τήν ηχητικήν ταινίαν, δά εί
ναι άκόμη όποια ήτο κατά τήν γένεσιν τοΰ κινημα
τογράφου : 'Υποβλητική έκδήλωσις Τέχνης είς τόν 
άνώτατον βαθμόν καί πηγή οικονομικού καί ηθικού 
πλούτου διά τό Κράτος».

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεϊον 
Τράπεζαι 
Ιδιόκτητοι ταινιαι 
Συνεταιρικοί Ταινιαι 
ΣΙΜΠΑΕΞ
Έπιπλα καί μηχαναι 
Συνετ)κά Έπιπλα 
Χρεώσται
Γραμμάτια Εισπρακτέα 
Άξίαι πρός εισπρα^ιν 
Πρακτορεϊον Θεσσ)νικης 
Τρεχούμενοι λογαριασμοί 
’Επισφαλείς άπαιτησεις

χρεωστικοί

βΠΛΛΥΣΙΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΓ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Πωλείται άμέσως πλήρης κινηματογραφική έ- 

πιχείρησις, λειτουργούσα ήδη άπό οκταετίας, μέ 
πρώτης τάξεως πελατείαν, ευρισκόμενη είς πε
ρίοπτου ·&έσιν τών Ά&ηνών. Πληροφορίαι καΰ'’ 
έκάστην είς τά γραφεία μας.

ΔΟΥΝΑΙ
Είς ’Ενοίκια 
Είς Γενικά Έξοδα 
Είς Ασφάλιστρα 
Είς Μισθούς προσωπικού 
Τόκους καί Προμήθειας 
Είς έπισφαλεΐς απαιτήσεις 
Είς άποθεματικόν δΓ άπό- 

σβεσιν έπίπλων
Είς ’Ιδιοκτήτους ταινίας 
Είς Συνετ. ταινίαςΚέρδη καθαρά’πρός διανομήν

70000.—
184558.55

14050.40
385671.85
221025-95

3892.75

61850.30
1777657.10

557660.35

ΦΙΙΤΑΓΡΑΦΙΛΙ - ΦΒΤΟίΡΑΦίΑΐ

Αί καταλληληλόιεραι φωτογραφίαι μεγέ
θους 20X26 (ακηναΐ άπό διάφορα νεώτερα ά- 
μερικανικά έ'ργα) διά κάδρα πρός στολισμόν 
γραφείων καί δωματίων, είς μεγάλην συλλο
γήν, πωλοΰνται εις τά γραφεία τοΰ «Κιν. 
'Αστέρος» Φειδίου 11 καί άποστέλλονται είς 
τούς έπιθυμοϋντας έκ τών επαρχιών, άντί δρ. 
ΔΕΚΑ έκαστη.

Σ. . . . . . όίΚΟΝΟΜΪΚΠ ΚΙΝΒΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΚ 2ΕΑ1Σ
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΦΙΛΜ ανώνυμος εταιρία εν αθηναις 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον μετοχικόν μετ. 6150 πρός 100

» Άποθεματικόν
Κέρδη καί ζημίαι ύπΛΓοιπον είς νέον
Πιστωταί

15152.30
2790.15

1175595.—
513117.90 I Πιστωταί232908.05 Γραμμάτια πληρωτέα538957.20 ' Τρεχούμενοι λογαριασμοί πιστωτικοί

17695.— | Προκαταβολαί ώς Έγγύησις
190601.90 Προσωρινοί Λ)σμοί

63870.— I ’Εκκρεμείς λογαριασμοί
26.000.- ‘ ‘

Προσωρινοί Λ)σμοί 
Εκκ^μόϊς λογαρια^·· «ι 
Μερίσματα πληρωτ. παλ.

185988.70' , Χρήσεων , 10710,-
1146066 15 ' Μερίσματα πληρωτ. χρησεως .15571.05' 1929 32821.30

Ποσοστά Γεν. Δ)σεως χρήσ. 1929 
Ποσοστά Δ. Σ. χρήσ. 1929

I Φόροι Δημοσ. παλ. χρ. 84388.45
. Φόροι Δημοσίου χρήσεως
I 1929 11607.85
' Έλεγκταί

4124316.40
ΛΛΕΡΙΔΟΣ “ΚΕΡΔΗ KRI ZHMIRI,

615000.—
52024.15
4636.96

1810865.35
583106.30
56.1624.95
258740.55
40114.65
45198.90

43531.30
2732.65
4744.35

95996 30 
4C00 —

4124316-40

Iι 'Υπόλοιπον παλ· χρήσεως
I Κέρδη καθ’ δλον τό έτος
I Άπό ένοικιάσεις μηχανών 
ι Άπό ’Ενοικιάσεις ταινιών
I Άπό Δικαιώματα ταινιών 
, Άπό Δικαιώματα συν)κών ταινιών

3276367.25
60468.35

3336835.60
. — I

Διά&εσις κα&αρών κορδών Δρ. 60.468.36

Τακτικόν άποθεματικόν 5 ο)ο συμφώνως τφ Καταστατικά) 
Τακτικόν μέρισμα πρός 7 Δρ. κατά μετοχήν έ) 6150 μετοχών 

Μεϊον Φ. Κ. Π.
Ποσοστά Δ)σεως 25 ο)ο άφαιρουμένων τοΰ τακτ. άπ. καί μερ. 

Μεϊον Φ. Κ. Π.
Ποσοστά Δ. Σ. 15 ο)ο άφαιρουμένων τοΰ τακτ. άποθ. καί μερ. 

Μεϊον Φ. Κ. Π.

Υπέρ ’Ελεγκτών
Φόροι Δημοσίου

ΔΑΒΕΙΝ
3104.40

55906.25
70300. -

1130679.55
1388662.65

688182.75

4β.050· — 
10228.70

3598.75
866.10

2159.25
513.05

'Υπόλοιπον εις Νέαν χρήοιν

3336835.60

3023.40

32821.30

2732.65

1646.20

11607.85 55831.40
4636.9ο 

60468^35

Τό έκ δραχμών 5.35 μέρισμα κατά μετοχήν, άπηλλαγμένον παντός φόρου, πληρωθήσεται έπί τή προσαγωγή τής ΰπ’ 
άριθ. 6*  μερισματαποδείξεως, μετά τήν έγκρισιν τοΰ παρόντος ’Ισολογισμού ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως.

-------ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Άν. I ση έπί σειράν τευχών, λόγφ τής ειδικής άναλύσεως, ήν θά 
■ >--έκαστος λογαριασμός πρός τελείαν κατανόησιν

ι, καθ’ δν έχουν συνταχθεϊ οΰτοι.

Κατ’ έντολήν τοΰ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ______
ΑΛΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Δημοσιεύοντες ήδη καί τόν βον ισολογισμόν τής Έταιρίας Άμέρικαν Φίλμ, δηλοϋμεν δτι άδυνατοΰμεν νά άπαιτήση έκαστος 
προβώμεν είς άνάλυσιν αυτών, καθόσον αΰτη θά διαρκέ-1 τοΰ τρόπου, καθ’ ί
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0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΝΙΪΚΗΝΥΠΗΡΕΣΙΑΝ
Οπως κάθε νεα έφεύρεσις, έτσι καί ό κινηματο

γράφος είχεν είς τήν άρχήν της διαδόσεώς του σφο
δρούς κατηγόρους. ’Εάν διά τά ποδήλατα έλεγαν δτι 
ευνοοΟν τους κλέπτας νά άπομακρύνωνται ταχέως έκ 
τοΟ τόπου τής δράσεως των, διά τόν κινηματογρά
φον έλέχθη δτι δημιουργεί κλέπτας καί δολοφόνους 
και εκδικητάς καί πάσης φύσεως κακοποιούς. Καί 
οσον άνακριβεϊς άπεδείχθησαν αί προβλέψεις διά τό 
άθωότατον ποδήλατον, τόσον άληθεϊς είς πολλά ση 
μεϊα άπεδείχθησαν οί φόβοι διά τον κινηματογρά
φον. Η έφευρεσις έπεδίωκε πρό παντός τήν κατά- 
πληξιν τοΰ πολλοΰ Κοινού. Καί μαζί μέ τήν έφεύρε- 
σιν των μηχανημάτων, έφε ρέθησχν καί τά θέματα 
και αι περιγραφαί και αί έντυπώσεις, πού θά συνετέ- 
λουν είς τό νά δημιουργήσουν τά έκατομμύρια έ 
κείνα τών μαζών, που έσαγηνεύθη σαν καί' σαγηνεύ
ονται άηό τά κινηματογραφικά καταπληκτικά κατορ
θώματα. Δέν ύπήρχε δύσκολος προσπάθεια, έαικίν- 
δυνος έπίχείρησ^ς, άγωνιώδης λεπτομέρεια, συνταρα
κτική περιγραφή, τραγική καί τρομακτική ταύτο 
χρονως φαντασιοπληξία, που νά μή έγινεν άντικεί- 
μενον συγγραφικής συρραφής διά τόν κίνηματογρά 
φον Τό κοινόν παρέμενεν έ «θαμβόν πρό τών κατορ 
θωματων.

Η έξέλιξις τής μηχανικής έφευρέσεως ύπήρξε 
τοιαυτη, ώστε καί τό πλέον φαντασιώδες κα όριωμα 
ήταν είς θέσιν ό κινηματογράφος νά τό παρουσιάση 
καί νά τό κάμη μάλιστα τρομακτικώιερον. Οί λη- 
σταί καί οί δολοφόνοι δΐίφευγο'ν τήν σύλληψν χάρις 
είς τεχνάσματα, πρό τής έφευρ κότητος τών όποιων 
τό Κοινόν έμενεν κατάπληκτων. Οί άστυνομικοί πα
ρουσίαζαν βεβαίως τά άντίδοτα είς τήν έφευρικότητα 
τών κακοποιών. Άλλά δέν παρουσιάζο^το ποτέ μέ 
συμπάθειαν καί μέ άγάπην ένώπιον τού κοινού. Άν- 
τιθέ.ως, οί κακοποιοί ήσαν πάντοτε συμπαθητικοί 
Τό Κοινόν έχειροκρότεί καί έν.θουσ άζετο μέ κάθε 
κατόρθωμά των, καί ένας αλαλαγμός ή ούετο δσά- 
κις ένα, άσ υνομικός .. την έπάθαι ε καί έπιπτεν είς 
τήν παγίδα, πού τού έστήνετο.

“Εκτατέ ή προσοχή τού ψυχιατρικού κόσμου τών 
ειδικών περί τήν έγ,ζηματολο,Ιαν καί τήν ψυχανά 
λυσιν τών κακοποιών, έστρ φη καί πρός τόν κίνημα 
τογράφον ως μίαν τών άφορμών τής καταπληκτικής 
έξαπ^ώ εως τού έγκλήματος είς δλας τάς χώρας Αί 
ψυχολογικά! πήγα τοΰ έγκλήματος είναι βεβαίως ά- 
νεξιχνίασ οι. Είς τήν πλειονότητά των οί έγκλημα- 
τίαι δέν έχουν οί ίδιοι σαφή έπίγνωσιν τής άφορμής 
που έγέννησεν είς τόν έγκέφ λόν των τήν διάθεσιν 
πρός διάπραξιν τοΰ έγκλήματος. Συχνότατα αί άντι- 
φάσεις των προέρχονται μάλλον άπό τήν συγκεχυ
μένων άντίληψιν, πού έχουν δια τήν άφορμήν τοΰ ά- 
δϊκήματος, παρά άπό τή προσπάθειαν συγκαλύψεως 
ή δικαιολογίας.

Ό κινηματογράφο; έθεωρήθη όπωσδήποτε ένα 
κακόν. Καί έναντίον αύτοΰ τοΰ κακοΰ άντέδρασαν δ-

λα περίπου τά Κράτη, άπό τινων δέ έτών άσχολεί- 
ται μέ αύιόνκαί μέ τήν έπίδοασιν, τήν οποίαν άσκεΐ 
κυρίως έπί τής νεότητος, ή Κοινωνία τών Εθνών.

Εκ τών τόσων μελετών καί έκθέσεων πού έγιναν 
επί τοΰ ζητήματος, άπεδείχθη δτι εις τήν διά τής 
κινηματογραφική; ταινία προπαγάνδισιν τοΰ έγκλή
ματος, τό άντίδοτον τής ήθική. κζΐ τής οικογενεια
κής παραδόσεως παραμένει άσθενέστα ον. Αί κακαί 
ταινίαι θά συντελέσουν όπωσδήποτε είς τήν διάπλα- 
σιν χαρακτήρων προδιατεθειμένων διά τό κακόν, καί 
εαν ή οικογενειακή άνατροφή δέν είναι έξαιρετι-ώς 
σοβαρα καί αύστηροτάτη, ό νέος καί ή νέα θά εΰ- 
ρονν μίαν ευκαιρίαν διά >ά έκδηλώσουν τήν λανθά- 
νουσαν έγκληματικήν διάθεσιν. ΧωρΠ νά θεωρούνται 
α. κινηματογραφικά ταΐ-ίαΐ ώς ή αποκλειστική πη
γή τών έγκλημάτων, έξισχοΰν πάντως μεγάλην έπί*  
δρασιν καί δικαίως έλήφθησαν καί λαμβάνονται τόσα 
Ρ·έτΡ*  πΡ ί έλεΪΧοντής κι ηματογραφ κής παραγω
γής. Ετί τοΰ ζητήματος αύτοΰ συ εχίζονται αί με- 
κέ αι καί πλεϊστα δσα Ίνστιτοΰτα καί διεθνείς δργα 
νισμοί άσχολοΰνται μέ τήν έπίδρασιν τοΰ κινηματο
γράφου έπί τής νεότητος.

Απο τΐ'ος χρόνου μία άλλη άποψις τής έπιδρά- 
σεως τοΰ κινηματογράφου ήρχισε νά συ.η-ήταιζω- 
ηρως. Μελετάται άπό ειδικούς καί έγ-ληματολό- 
γους, κα ά πόσον θά ή ο δυνατόν νά τεθή δ κινημα
τογράφοι είς τήν ύπηρεσίαν τής διώξεως τοΰ έγκλή
ματος. Καί έκ τών μελετών αύτών έξήχθη τό συμπέ
ρασμα δτι ό κινηματογράφος θά ήδύνατο νά χρησι
μοποιηθώ ώς μέσον τεχνικής, ψυχολογικής καί έγ- 
κληματολογική, μελέτης.

Γπάρχουν πολλαί περιπτώσεις, κατά τάςδτοίας 
Q κινηματογράφος παρέσχε πολύτιμον και άκουσ'αν 
συνδρομήν είς τήν Δικαιοσύνην. Άλλά ή συνδρομή 
αύ η ή:ο έντελώς τυχαία 'Ο «όπερα-έρ» ήτο λ. χ. 
άπησχολη··ένις είς τήν κινηματο-ράφησίν μιά; έρ- 
γατικης άπε. γίας, ή δποία αίφνιδίω; έξειλίχθη είς 
στοσιν, τή; όποιας τά έπακόλουθα ήσαν δια ό ήτες 
καί 'εηλασίαι. *0  κινηιιατο-'ραφικ'ς φακός συνε α- 
βε τήν εικόνα τών κυριωτέρων δρασ ών καί άκόμη 
σημαντηκώ ερον,άπετύπωσε τήν πράξιν ένος έκάστου 
έκ τών στασιαστών. Ή δίκαιο ύνη έχει τοιουτοτρό
πως^; χεϊρας της δλσυςτούς ένοχους?

Αλλοτε παλιν, καθ’ στιγμήν δ κινηματογράφος 
άπετυπωνε τήν σκηνή τής άφίξεως μιάς προσωπικό- 
τητος, έγένετο άπόπειρα δολοφ νίας τήν όποίαν έπί- 
σης άπετύπωσε ή κινηματογραφική ταινία. Είς μίαν 
άπεργίαν έν Βερολίνο», κινηματογραφηθεΐσαν καί είς 
τας στίγμα; τών έπαναστατικών έκδηλώσεων τών 
άπεργών, συνέβησαν τόσα έκτροπα, ώστε ή άστυνο- 
μία δέν ήδυνηθη νά συλλαβή τού; ένόχους,ούτε νά δι
απίστωση δλων τά άδικήματα. Καί ή κινηματογραφι
κή ταινία προσήχθη ένώπιον τοΰ δικαστηρίου. Πολ
λοί έκ τών κατηγορουμένων άρνούμενοι τήν ένοχήν 
των άπεδείχθησαν διά τής ταινίας οί κυριώτεροι δρά-

'Ο κινηματογράφος θά παράσχη έπίσης ύπηρε
σίας διά τήν διάλισιν τών άμφιβολιών πού γεννώνται 
είς τήν άστυνο Παν δσον άφορα τήν ενοχήν ή μή 
τών συλλσμβανομένων άτόμων. Τήν στιγμήν τής συλ- 
λήψεώς των θ*  έπρεπε νά κίνηματογραφούνταΐ άμέ- 
σω; δΓ δτι οί μορφασμοί των καί ή στάσις των είνε 
χαρακττ ριστικαί δύνανται δέ νά χρησιμεύσουν άρ- 
γότερα διά τήν έξακρίβωσιν τής άθωότητος ή τής έ
νοχή;. Οί μ ρφασμοΐ θά είνε κα’ αύτοί έν στοιχειον 
είς τήν δλην έρευναν.

Τό σύστημα αύιό έφηρμόσθη είς τό Ανόοερον κα
τά τήν περ φημ'-ν ύπόθεοιν τοΰ κρεοπώλου Χάρμαν 
καί τοΰ συνενόχου του Γκράνς. Είς δλους τού; κινη
ματογράφους ροεβλήθησανταινίαι παριστώσαι τούς έ- 
τόχους.Εικοσινάιομα τούςάνεγ-ωρισαν καίκα έθεσαν 
περί αύτών ζίαν ένδιαφερούσας λρπτομερείας τής 
ζωής των. Καί τά 20 άτομα έδήλωσαν δτι δέν άνε 
γνώρισαν τούς ένόχους έ-ι τών δημοσιευθεισων είς 
τόν Τύπον φωτογραφιών καί δτι μόνον αί χειρονο- 
μίαι των καί τό βάδισμά των είς τήν κιν)κήν ταινίαν 
τούς έπέτρεψακ την άναγνώρισιν.

Ό κινηματογράφο, δύναται άκομη να ,προστατευ- 
αη τό κοι όν έναντίον .τών κακοποιών. ’Εάν κατα
σκευαστούν τ ι ίαι δεικ ύουσαι δλα τά μέσα πού με- 
ταχειρ.ζοντυΐ οί κακοποιοί διά τάς κλοπάς, διαρρή
ξεις «αΐ οιπά κακουργήματα, τό κοινόν θά είνε κα
λύτερον είς τ-έ)ΐν νά προστατευθή.

‘Ο κι ηματογρνφο; καλείται ν· παράσχη άναμφί-. 
βόλω;μεγ>/ας ύπηρεσίας είς τήν Άσ υνομίαν καζ 
είς τήν Δίκαιο’ύνην.Τα σημερινά του γιγαντιατεχνι
κά μέσα θά χρησιμοπιΐη ούν έπιτυχώς δΓ αύτόν τόν 
σκοπόν. 'Ο κι ηματο;ράφος εΐνε τό τ^λευταΐον δπλον 
τής άστυνομί ς έναν ίον τών κακοποιών.

Έλατραί στενοχωρίαι όμιλο ν, άλλά τής λύπγ}ζ 
ή γλώσσα είνε δε »ένη. ^“e αν

Ή κοινή άδυναμία τών γυνα'ών, αί δποΐαΐ ΰ- 
πήοξαν ώναΐαι, είνε τό νά λησμονούν δτι δέν εΐ
νε πλέον το αΰται. Λα,ροαφοκχω

αται ιών έκταόπων. Άλλοι τούς όποιους κανείς δέν 
ύποπτεύετο, άπεδείχθησαν ένοχοι κα’. συνελήφθη- 
σαν. Πο .λαί παρόμοιοι περιπτώσεις άριθμοΰνται είς 
τά κινηματογραφικά χρονικά. ,

Ό κίνημα ογράφος δύναται άναμφισβητήτως να 
παράσχη πολυτίμους ύπηρεσίας είς τήν δικαιοσύνην. 
Πόσας φοράς δέν άκούομεν δτι τό δικαστήρίον,μετέ- 
βη είς τόν τόπον έ ός έγκλήματος ί α διαπιστώση έ- 
κεΐ ώρισμένας λεπτομερείας, καί άντιληφθή σαφώς 
τούς δρους καί τάς συνθήκας, ύφ’άς 5 επράχθη τό 
έγκλημα ; Ποιον έγκλημα δέν «άναπαρίσταται» υπό 
τής Δικαιοσύνης δΓ αύτόν τόν σκοπόν ; Είςτό,ση- 
μεϊον τοΰτο οί ειδικοί φρονούν δτι δ κινηματογράφος 
καλείται νά παίξη τόν σπουδαιότερων ρόλον. Άκόυη 
καί διά μίαν σύγκρουσιν αύτοκίνήτων, συχνότατα δ 
δικαστής μεταβαίνει έπί τόπου διά νά άντιληφΒή τας 
συνθήκας, ύπό τάς δποία; συνέβη τό δυστύχημα. Καί 
άνδέν μεταβαίνη δΓ δλας τά; πτριπτώσεις, πάντως 
δέν δύναται ν’ άποφύγη διά τάς κυριωτέρας. Ιδού 
λοιπόν δτι ό κινηματογράφος θά βοηθήση έπί τοΰ 
προκειμένου τήν δ απίστωσιν τών συνθηκών ένός άδι- 
κήματος καί ιδού δτι άντί νά γίνεται ή άναθεώρησις 
ίνός αδικήματος ή έγκλήματος ένώπιον τών δικασ ών 
οί όποιοι δέν θά συγκρατήσουν βεβαίως δλας τας φά
σεις καί λεπτομερείς, είναι προτιμότερον νά «άνα- 
παραστήση» ό κίνημα ογράφος έ ώαιον τών δικαστών 
τόν τόπον καί τάς φά εις ιού έγκλήματος. Βεβαίως 
ύπάρχουν οί άντιλέγοντες, δτι τό ε ό κόσμος δέν θα 
πηγα.νη πλέον είς τάς α.θούσας τών κινηματογρά
φων, άλλά είς τό δικαστήριον, δπου θά είναι βέ αιος 
δτι θά ϊδη συνταρακτ κά κα1. συγκ'νητι ά θεάματα.

Δέν είνε άπολύτως βέβαιον τοΰτο Άλλά καί βέ 
βαιονάν ήτο ύπάρχει τρόπος νά ληφθοΰν προσ’ατευ 
τικά μέτρα. Είνε προτιμότερον νά ληφθοΰν μερικά 
περιοριστικά μέτρα, άπ - τοΰ νά άφεθή δ δικαστή» νά 
παρααυρθή είς δικαστικήν πλά.ην, άπό άγνοίκν με
ρικών λεπτομερειών.

'Η «άναπαράστασις» ένός έγκλήματος έπί κή βά
σει τών δμολογιών τώνκυριωτέ ων ένόχων, δύναται 
έπίσης νά βοηθήση τήν Δικαιοσύνην είς τό νά έξΐ- 
τύχη τήν όμολογίκν τών άλλων κρατουμένων, άλλα 
μή ομολογησάντων. Μία τοιαύτη άναπαράστασις έ
γένετο έν Γαλλίφ πρό τίνος χρόνου. 'Η άστυνομία 
εϊχε συλλάβει δύο έ όχους τή; δολοφονίας ένός τρα
πεζίτου. 'Ο είς ώμολόγησε καί προσέθεσεν δτι έφο- 
νευσε διά μαχαίρα. τόν τραπεζίτη < βοηθούμενος άπό 
τόν έπίσης συλληφθέντα σύντροφόν του δστις δμως 
ήονεΐτο πάσαν συμμετοχήν. 'Η άστυνομία προέβη 
είς τήν άναπαράστασιν τοΰ έγκλήματος καί έκινημα 
τογράφησε τήν τραγικήν σκηνην μέ ήρωας φαντα
στικούς, άλλα όμοιάζοντας μέ τό θΰμα καί τους δο
λοφόνους. Ή ταινία προεβλήθη κατόπιν ένώπιον τοΰ 
άρνουμένου τήν^ένοχήν του δολοφόνου, δστι; προέβη 
πλέον είς πλήρη έξοαολόγησιν. Άλλη χρησιμοποί- 
τσις τοΰ κινηματ-γράφου ύπό τής άσιυνομίας, εΐνε 
ή έφαρμοζομέ η ήδη προβολή έπί τής οθόνης δλων 
τών κινηματογράφων τής χώρας, τών εικόνων των 
καταζητουμένων κακοποιών, τούς δποίους ή άστυνο
μία ανακαλύπτει δΓ αύτοΰ τοΰ τρόπου εύκολωτατα.

lllllllinillllllllllllllllllllllllllllllHIHW^

•Η συνεογάτις μας Δίς "Ιρις Σκαραβαίου ήτις άνεχώρησε 
διά Παρισίους δπως έπισκεφθή διάφορους εκλεκτας προ
σωπικότητας τοΰ κινηματογράφου και μελετηση κατα τας 
διαφόρους έπισκέψεις της εις τα Παρισινά στούντιο τας 
νεωτέρας προόδους τής έβδομης τέχνης. Η Δις Σκαρα
βαίου θά άποστέλη έκεΐθεν σχετικας ανταποκρίσεις αιτι- 
νες θά δημοσιεύονται είς τόν «Κινηματογρ. Αστέρα»
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: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
Καί κατά τήν παρ. εβδομάδα, δέν 

παρετηρήθη ζωηρά κίνησις είς Ο
λους γενικώς τούς .κινηματογράφους 
τής πόλεώς μας, Είς τοΰτο συνέτεινε 
πολύ καί ή έπικινδύνως έξαπλωθεϊσα 
έπιδημία τής γρίππης ή οποία κατέστη 
τελευταίως λίαν επικίνδυνος.

Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλή
θησαν εις τούς κεντρικούς κιν)φους 
τά έξής πρώτης βιζιόν έργα: Είς τό 
Πάνθεον μιά γαλλική κωμεντί «Ό βα
σιλεύς τών τζαμπατζήδων» αρκετά έ- 
πιτυχώς,είς τό Σάλον Ίντεάλ έσυνεχί- 
σθη διά δευτέραν έβδομάδα τό ρωσι
κής ύποθέσεως έργον «Οί κοζάκοι τοΰ 
Ντόν» μέ έλαχιστοτάτην άπόδοσιν, είς 
τό Σπλέντιτ τό θαυμάσιον έργον «’Α
λήτης βασιληάς» ταινία παραγωγής 
Παραμάουντ, είς τό Ονφα Πάλα; ή 
γαλλική βερσιόν τοΰ θαυμάσιου γερ
μανικού έργου τής ΟΥΦΑ «'Ο δρόμος 
τοΰ Παραδείσου», εις τόν ’Απόλλωνα 
μιά ώραιοτάτή ομιλούσα κωμωδία τής 
Μετρά Γκόλντουϊν «Ό σκηνοθέτης» 
μέ τόν Μποΰστερ Κήτον, είς τό ’Ατ
τικόν ή πρώτη ταινία τής έλληνικής 
έταιρίας "Αστρο Φίλμ «Δάφνης καί 
Χλόη» μέ αρκετήν έπιτυχίαν καί είς 
τό Κοτοπούλειον μιά γαλλική όπερέτ- 
τα ύπό τόν τίτλον Arthur παραγωγής 
"Οσσο.

***
Σάν νά μή έφθαναν τόσα καί τόσα 

επίσημα καί άνεπίσημα, διότι υπάρχουν 
καί μερικά πού λειτουργοΰν ίγκόγνιτο, 
γραφεία ταινιών πού έδημιουργήθησαν 
είς τάς ’Αθήνας, πληροφορούμεθα δτι 
καί νέον τοιοΰτον επίσημον ίδρύθη ή 
πρόκειται νά ίδρυθή, τής έταιρίας 
Films Osso, τής οποίας μάλιστα αντι
πρόσωπος, κάποιος κύριος Λουπώ κα
ταγόμενος έκ Κωνσταντινουπόλεως, ευ- 
ρίσκεται εις τήν πόλιν μας, ένοικίασε 
δέ καί τήν πρώτην ταινίαν, Arthur, 
είς τό Κοτοπούλειον, προβληθεΐσα 
καθ’ δλην τήν παρ. εβδομάδα.

Τό γεγονός δμως αυτό τής ίδρύσεως 
τόσων γραφείων ένοικιάσεως ταινιών, 
αριθμός δυσανάλογος πρός τήν ανάγ
κην μιας χώρας ως ή Ελλάς, δημιουρ
γεί μίαν κρίσιμον κατάστασιν διά τά 
γραφεία, ή οποία μοιραίας θά τά φέρη 
εις μαρασμόν.

Όπως δήποτε ημείς, · ονολότι δέν 
γνωρίζομεν τόν κ. Λουπώ,. τοΰ εύχό- 
μεθα έν τούτοις έπιτυχίας είς τό έργον 
του, τάς οποίας καί έλπίζομεν, καθ’ δ- 
σον τά έργα τής γαλλικής νοοτροπίας, 
είναι πάντοτε διά τό κοινόν μας προ
τιμότερα.

*
Ό έν Λάρίσση διευθυντής τοΰ Κινη

ματογράφου <Όλύμπια» κ. Τζεζαϊρλί- 
δης δι’ έπιστολής του μάς καθιστά 
γνωστόν κάποιον ήδίκημα τό όποιον 
διαπράττει είς βάρος του τό ένταΰθα 
γραφεϊον τής Φόξ Φίλμ, άποδεικνύουσα 

οΰτω τήν κακοπιστίαν της έναντι τών 
συναλλασσομένων μετ’ αυτής.

Σχετ.κός μάλιστα άτέ στείλε —ως 
μάς γνωρίζει—καί διαμαρτυρίαν πρός 
τό ειδικόν Διαιτητικόν πενταμελές Δι- 
καστήριον τής Π.Ε.Κ. έκθέτων λεπτο
μερώς τήν ύπόθεσιν καί παρτκαλών 
δπως ένεργήση τά δέοντα διά τήν ά· 
πόδοσιν τοΰ δικαίου του.

Μάς εκπλήττει τρομερά ή καταγ- 
γελλομένη αυτή πράξις τής Φόξ Φίλμ 
έναντι τών πελατών της καί θέλομεν 
νά πιστεύομεν δτι θά θελήση νά ίκα- 
νοποιήση τάς δικαίας—έφ’ δσον θά ά- 
ποδειχθοΰν δίκαιαι—απόψεις τοΰ κ. 
Τζεζαϊρλίδη, αν δέν έπιθυμεϊ νά χάση 
τήν έκτίμησιν τοΰ ’Επαρχιακού κόσμου 
έπί τοΰ οποίου κυρίως πρέπει νά στη- 
ρίζη τάς έλπίδας της.

'Ο "Αργος

ΕΙΣΤΑΣ ιΠΑΡΧΙΑΣ
Π El ΡΑ ΙΕΥΣ

Χάϊ-Αάΐφ. Μέ έπιτυχίαν προεβλήθη 
τό έργον «Μή ρωτάς γιατί» μέ τήν Λί
αν Χάϊτ, τό όποιον ήρεσεν.

Κάπιτολ. Προεβλήθη τό έργον «Τό 
ματωμένο καμπαρέ».

Σπλέντιτ. Προέβαλε τήν τελευταίαν 
ταινίαν τοΰ Κόνρατ Φάΐτ «Τελευταία 
διαταγή».

Φως. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη 
τό «’Ερωτευμένο θαλασσοποΰλι», άπό 
δέ τής Πέμπτης «Φάουστ» μέ τόν Ρ. 
Κορτέζ.

Ήλύσια. «Σκιά τοΰ έγκλήματος», 
«Πάντα πανταχοΰ παρών» μέ τόν Τόμ 
Μίξ «'Η 13η ώρα», «’Εκδικητικόν 
φάντασμα» κάί «Αίματωμένος τηλέ
γραφος». Β. Μανος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διονύσια. Προβάλλεται ή ομιλούσα 
γαλλιστί ταινία «Βαρκαρόλα τής αγά
πης» μέ τήν Σιμόν Ζερντάν, ’Εκτός 
προγράμματος Μίκι Μάους. Γεν. είσο
δος δρ. 15 καί παιδικά 7.

Ήλύσια. Τήν Παρασκευήν 30-1-31 
έκαμε αλλαγήν προγράμματος μέ τό 
έργον «Κατηγορουμένη έγέρθητι» είς 
τήν γαλλικήν γλώσσαν μέ τούς Γκάμ- 
πυ Μόρλεϋ, Σάρλ Βανέλ καί Άντρέ 
Ροάν. ’Εκτός προγράμματος Μίκι Μά
ους. Γεν. είσοδος δρ. 20 παιδικά 10.

Πάλλας. Προβάλλεται «Ό υπασπι
στής τών Ουσάρων» είς γαλλικήν γλώ- 
σαν μέ τήν Μέντυ Κρίστιανς καί Ζάν 
"Αντζελο έπιτυχώς. ’Εκτός προγράμ
ματος τά έπίκαιρα Φόξ μούβιτον. Γεν 
είσοδος δρ. 10 καί παιδικά 7.

Πατέ. Προβάλλεται τό έργον «Καρ- 
τιέ Λατέν» (δ«υτέρα βιζιόν) μέ τούς 
Ίβάν Πέτροβιτς, Κάρμεν Μπόνι καί 
Τζίνα Μανές. ’Εκτός προγράμματος

Μίκι Μάους. Γεν- είσοδος δρ. 10 καί 
παιδικά 5.

’Απόλλων. Προβάλλεται τό έργον 
«Διψασμένη γιά φιλιά» μέ τήν Κόλλιν 
Μούρ καί νέον Μίκι Μάους. Γεν. εϊσ. 
δρ. 10 καί παιδικά 5.

Λ. Πύργος. ’Αργεί λόγω τοΰ δτι είς 
τάς αίθούσας^του γίνονται διάφοροι 
χοροί.

’Εθνικόν. Προεβλήθη τό ελληνικόν 
έργον «Άπάχηδες τών ’Αθηνών» καθ’ 
δλην τήν παρ. έβδομάδα. Στά διαλείμ
ματα ό μεταμορφωτής Λάμπο. Γεν.εί
σοδος δρχ. 10 καί παιδικά 7.

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν «Ό τε- 
τευταϊοςμορφασμός» καί τά «Άπάχικα 
αισθήματα» ύπό τόν τίτλον «Ό χορός 
τοΰ Ζαβά. Στά διαλείμματα Γιαμάτο 
Ρεβύ· Γεν. είσοδος δρχ. 10 καί παιδι
κά 7.

Σπλέντιτ. Ή επιτροπή κινηματο
γράφων Θεσ)νίκης έπιθεωρήσασα τούς 
κιν)φους Σπλέντιτ καί ’Αττικόν εύρε 
αυτούς σχεδόν ακαταλλήλους πρός λει
τουργίαν καί άπεφάσισεν δπως ό κιν. 
Αττικόν κλείση όριστικώς, ως τελείως 
ακατάλληλος, δπως εύρίσκεται, δ δέ 
κιν. Σπτέντιτ κάμη τάς απαραιτήτους 
έπισκευάς ήρχισε δέ λειτουργών άμέ
σως άπό τής επομένης ήμέρας Τρίτης 
27-1-31 καί έπρόβαλε τό έργον «Χα-

κοσμήματα» καί Πέμπτη-Κυριακή 
το έργον «'Η μικρούλα τοΰ μπάρ».Γεν. 
είσοδος δρ, Ί καί παιδικά 5.

Αττικόν. ’Αργεί δι’ ούς λόγους 
προανεφέραμεν.

Μοντέρν. Προεβλήθησαν «Ρίφ καί 
Ράφ πυροσβέσται», «Κατάκτησις αί 
θέρος» καί «Χαμένα κοσμήματα» μέ 
τόν "Εντυ Πόλο. Γεν. είσοδος 3.85.

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Ό πύρ
γος τού Μυστηρίου» μέ τήν Λάουρα 
Λαπλάντ καί Πέμπτη-Κυριακή «Όνει- 
ρον ώμορφιάς» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ. 
Γεν. είσοδος δρχ. 7 καί παιδικά 4.

'Ολύμπια. Προεβλήθη «Σόνια Βε- 
ρανώφ» καί δίπρακτος κωμωδία. Άπό 
τής ερχόμενης Δευτέρας γεν. είσοδος 
δρ. 3.

Φοΐνιξ. Προεβλήθη «Γκωσσό» μέ 
τόν Ντούγκλας Φαίρμπανκς. Γεν. είσο
δος δρ. 10 καί 8 καί παιδικά 5.

Πάνθεον. "Εναρξις τήν προσεχή 
έβδομάδα νέου κινηματογράφου όνομα- 
ζομένου Πάνθεον ύπό τήν διεύθυνσιν 
τών κ. κ. Στ. Κάτσιου καί Σία.

ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν ένα περι
πετειώδες μέ τόν Τςάκ Χόξυ καί «Ή 
Φλωοίντα». ’Επίσης εξακολουθεί καί 
τάς παραστάσεις του δ θίασος Ίατρί- 
δη-Νέζερ.

Αέσβιακόν-δμιλών. Προεβλήθησαν 
τά έργα «Έσκότωσα γιά τήν τιμή μου 
«Τό τραγούδι τοΰ Σόχο», «Μανουελίτα 
καί δύο επίκαιρα Φόξ Μούβιτον Νιούς.

Τήν προσεχή έβδομάδα «Παντρεμμένοι 
στό Χόλλυγουντ» καί Φόξ Φόλλις.
ΠΟΛΥΧΝ Τ0Σ Λέσβου

Τό φιλοπρόοδο αυτό μεγάλο χωριό 
τής νήσου μας, μάς έπεφύλασσε μιά ε
ξαιρετική καλλιτεχνική έκπληξι. Πρό
κειται περί τής ίδρύσεως ένός κινημα
τοθεάτρου 200 θέσεων μέ τελείαν έγ- 
κατάστασιν μηχανήματος^ προβολής 
συστήματος Etoile (;) καί δλα τά απα
ραίτητα κομφόρ ένός μοντέρνου θεά
τρου. Ή άνωτέρω καλλιτεχνική προ
σπάθεια οφείλεται στόνκ. I. Καλλονάν. 
δστις δεκάκις μέχρι σήμερον άπέκτησε 
τήν έκτίμησιν καί ύποστήριξιν τών 
συμπολιτών του καί κάθε φίλου τοΰ ω
ραίου καί τής καλλιτεχνίας."Ηδη συνε- 
βλήθη μετά τής ’Αθηναϊκής εταιρείας 
Σινέ Όριάν διά μίαν σειράν εκλεκτών 
ταινιών τάς όποιας θά προβάλη Έ- 
ναρξις τήν προσεχή έβδομάδα.
ΠΑΤΡΑ!

Πάνθεον— αίθουσα (όμιλών) Προ
εβλήθησαν τά φίλμ «Άερομαχίαι τοΰ 
Δυτικού μετώπου» μέ εξαιρετικήν έπι
τυχίαν «Οί τρεις γελωτοποιοί», «Αυτή 
τή νύχτα ίσως» μέ έπιτυχίαν καί Μίκι 
Μάους. Προσεχώς «Ζωγραφιστός άγ
γελο; ».

Πάνθεον (ταράτσα). Προεβλήθησαν 
«Ό "Εντυ Πόλο στις σφηκοφωληές» 
καί «Οί τρεις γελωτοποιοί».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Λουλούδι στή σκιά», «Ή ανατολή» 
καί « Άπηγορευμένη ευτυχία».
ΒΟΛΟΣ 
Άχίλλειον. όμιλών. Κατά τήν λήξα- 
σαν έβδομάδα προεβλήθησαν «Τά κο
ρίτσια τού Ρήνου», «Ερωτική φλόγα», 
καί «Τό ραγισμένο βιολί».
ΛΑΡΙΣΣΑ

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Ή φυλακισμένη καρδιά», «Γυναϊ- I 
κες στό Βόρβορο», «δ Πανικός», «Κβό . 
Βάντις», «Ό δρόμος πρός τήν διαφθο-| 
ράν» καί ή «Μαιτρέσσα τοΰ Σατανά». ।

'Η διεύθυνσίς τού άνωτέρω κινη
ματογράφου σύμφτονα μέ τήν ύπόσχε- , 
σίν της έκαμε πρό τίνος έγκατάστωσιν 
ήχητικοΰ συστήματος Σούπερφον, ή 
πρώτη δέ προβληθέϊσα ήχητική ταινία 
• Φάουστ» έσχεν άτιτυχίαν μάλλον, I 
καθ’ δσον δέν άπεδίδοντο καλώς οί ή
χοι, τό δέ κοινόν ουδόλως ίκανοποιή- 
θη έκ τής καινοτομίας καί πρό τοιαύ- 
της καταστάσεως εύρεθεϊσα ή Διεύθυν 
σις τού Κινηματογράφου ήρχισε προ- 
βάλλουσα πάλιν βωβάς ταινίας.
ΚΥΠΑΡΓ ΤΙΑ

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
,«"Εμποροι γυναικών» καί «Ό Τζάκ» 
μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς έγκατάστασις 
δμιλούντος. Γορτύνιος
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έξής 
έργα: «Ό βασιλεύς τής έρήμου», Τά
φος τοΰ Ίνδοΰ» είς δύο έποχάς, «Γρή- 
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Προεβλήθη ή δευτέρα εποχή τοΰ 
«Ζήτω ό αθλητισμός».

γορος σάν αστραπή» καί «Δεκαήμερον».
Σμπόνιας

ΛΕΥΚΑΣ
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έρ

γα: «Μανικιουρίστα ά λά γκαρσόν», 
«Ό πρόεδρος» καί «Χορεύτρια» α
πάντα μέ αρκετήν έπιτυχίαν. "Ηδη α
ναμένεται ή προβολή τοΰ φίλμ «Ρωσ- 
σική θύελλα».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ: 
<Γρήγορος σάν άστραπή, «Κρύπτη τών 
ληστών», «Δρόμος γιγάντων», «Θύμα 
έρωτος» καί «Δεΐπνον δισεκατομμυ- 
ριόύχου». Τσιρς
ΧΑΝΙΑ

Ίδραϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν 
«‘Η κόρη τήςΒιέννης» καί «Νιμπελούγ- 
κεν.»

^στλέντττ.Προεβλήθη ή ταινία «Η
ρωικός Ταχυδρόμος :

’Ολύμπια. Έπανελήφθη ή προβολή 
τοΰ έργου «’Ερυθρά πόλις». Ε. Κ. 
ΤΡΙΚΚ· ΛΑ

Πανελλήνιον (όμιλών). Προεβλή
θησαν τά έργα «Οί Κοζάκοι», «Λευκός 
Γάμος»,«Ήπριγκήπισσα τής Τζάζ», «Ό 
τραγουδιστής τής Τζάζ», «ή έπανάσ:α- 
σις τοΰ 1821» ταινία ελληνική, «Κον
τός καί Μακρής» καί «Μοντέρνα Στα- 
χτομποΰτα» μέ τήν Κολίν Μούρ,

Ούφα Πάλας (όμιλών). Προεβλήθη
σαν «"Ερως καί Διάβολος», «'Ο Βασι
λεύς τών ’Ερυθροδέρμων», «Ματωμέ
νες θάλασσες» καί διάφορα Ζουρνάλ.

Παφίλης
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Δέν παίζουν μέ τόν έρωτα» καί «Νυ
κτερινή ώρα». Λόγφ τής οικονομικής 
κρίσεως δ κινηματογράφος τής πόκεώς 
μας λειτουργεί τετράκις μόνον τής ε
βδομάδας. Ι· F.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«δ παγκόσμιος πόλεμος» μέ κοσμοσυρ
ροήν καί «Ραμόνα» μέ τήν Ντολόρες 
Νιέλ Ρίο. Γ.Μ.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Θέιπις. Προεβλήθησαν τά έργα«Λη- 
στής Άριζόνας», «Τό ύπ’ άρ. 13 τα- 
χυδρομεϊον», «Ουράνιον τόξον» καί 
«Ληστής τής έρήμου».
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Δημ. Καφενεΐον. "Εκαμε έναρξιν 
μέ τό έργον «Τό λυκόφως τής δόξης» 
μέ μεγίστην κοσμοσυρροήν «Τό θύμα», 
«Τό κύκνειον άσμα» κάί μερικαί κω· 
μωδίαι.

Είναι αξία επαίνων ή νέα διεύθυν- 
σις τοΰ ώς άνω κινηματογράφου διά 
τήν ώραίαν έκλογήν τών έργων.
ΒΑΘΥ (Σάμου)

’Αττικόν. Προεβλήθη τά έργον «Κρα 
σί, γυναίκα, γλέντι».

Ήραΐον. Προεβλήθη μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν τό ελληνικόν έργον «Όπαλη- 
άτσος τής ζωής». Πούλμαν
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης) Ρέμβη. 'Όπως

Προεβλήθη «Ή κόρη τοΰ Γλεντζέ»·1 πεισοδιακά.

ΚΑΛΑ Μ AI
Τριανόν. Προεβλήθηστν «Ουγγρι

κή Ραψωδία» καί «Τροπικός "Ερως».
"Εσπερος. Προεβλήθησαν’» Ό θα

λασσοπόρος», «Μόνον έσένα άγάπησα 
τρελλά» καί «Τράφαλγκαρ». Μιχάλου 
ΑΓΡΙΝΙ0Ν

Θέσπις. Τήν παρελθοΰσαν έβδομά
δα προεβλήθησαν τά έργα : «Ληστής 
τής έρήμου», «Αγριόγατος τής Άριζό- 
νας», Μυστηριώδες Ταχυδρομεΐον». 
«Ρομπέν τών Δασών», «Ουράνιον τό- 
ξον» καί «’Εξπρές 113». "Οπως βλέπε
τε δ λαμπρός διευθυντής τοΰ «Θέσπις» 
μή φειδόμενος δαπανών, προβάλλει εις 
τόν κινηματογράφον του, καθημερι
νώς σχεδόν καί νέον έργον. Πρέπει 
λοιπόν οί συμπολϊται νά τόν υποστη
ρίξουν είς τήν θαυμαστήν του προσπά
θειαν ήιις τιμά τό Άγρίνιον.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Φωλεά έρωτος», «Κάτω τά χέρια «Το 
παλλικάρι», « Επιδέξια χέρια» καί «βα
σιλεύς 'Ιπποδρομίου» μέ τόν "Αρτ Ά- 
κόρντ. F. Γ.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Δημοτ. Θέατρον. Προεβλήθησαν τά 
έργα ΟΙ άπάχηδες-, «Τό κορίτσι τοΰ 
μπιλέττου», «Ή πόλις τών φαντασμά
των» καί «Τάμεσβαρ».

Ποικιλιών Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ό Πανικός», «Οί ίππόται τής άρβίλ- 
λας», «Ό Ιπτάμενος άνθρωπος »καί«Ό 
μιναρές τοΰ θα άτου». Μπιξάλης*
ΕΔΕΣΣΑ

Μ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά 
έργα <Ή κυρία μέ τή μάσκα», «Τό γα
λάζιο ποντίκι» καί «Μία νέα Ντυπαρύ» 
άπανια μέ έπιτυχίαν.

Βέρμιον. Προεβλήθησαν <Ό Κουρ
σάρος μέ τή μάσκα», «Οί θεατρίνοι», 
μέ έπιτυχίαν καί «Μητρόπολις» μέ α
ποτυχίαν. Κωνσταντας
ΗΡΑΚΛΕΌ.Ν

’Απόλλων. Προεβλήθησαν «Οί έρυ- 
θροί έκδρομεϊς», «Ταξείδι στήν ’Αφρι
κή» καί «Ανθρώπινα ράκη«.

Πουλακάκη. Προεβλήθη «Ή τίγρις 
τής ’Ισπανίας» καί διέκοψε τάς προ- 
βολάς του λόγφ τής άφίξεως τού θιά
σου Άλ. Γονίδη. Ό παρατηρητής 
ΣΗΤΕ1Α Κρήτης

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«δ έκφυλος», «Ή κόρη τού γλεντζε», 
καί «Στήν άλλη ζωή»
ΣΕΡΡΑΙ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μυσιικό: Ταχυδρόμος», «Έσχάτη προ 
δοσία», «Ψευτοχήρα». « Όνέος μέ τή 
μάσκα», «Θυσία πατρός» καί «Άρχι- 
δούξ τοΰ Μπαλέττου» διά μίαν μόνον 
έσπέραν. Διατί;

Όρφεύς. Προεβλήθησαν «"Οταν οί 
άνδρες αγαπούν», «Ό Γολγοθάς μιάς 
γυναικός», μέ έπιτυχίαν, «Τρομερά έκ- 
δίκησις» καί «Άπλοι φαντάροι».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν «Βερντέν» 
καί διάφορα έπεισοδιακά.

πάντοτε διάφορα έ- 
Βογιατξής
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Η ΚΙΗΗΒΙΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΠΟΡΤ ΣΑ.ΤΤ. (Τοϋ τακτικού άνταποκριτοΰ 

μας.)—Κατά τάς δυο παρελθούσας εβδομάδας είς 
τον Κινηματογράφον τής πόλεώς μας Έλδοράδο, 
προεβλήθησαν τά έργα «Μανωλέσκο» μέ τήν Μπρι- 
γκίτε Χέλμ, «Τό παιδί τοΰ ’Έρωτος» τοΰ Μπατάϊγ 
μέ τόν Καλταίν καί Ζάν ’Άντζελο καί μία κωμω
δία ηχητική καί μέ σκυλιά ή οποία ήρεσεν υπερβο
λικά.

Είς τόν κινηματογράφον Άμπϊρ έπίσης προε · 
βλήθησαν τά έργα «Παντρεμμένοι στό Χόλλυγουντ» 
καί «'Η γλυκά τής αγάπης» μέ τόν Βίκτωρ Μπωσσέ. 
Προσεχώς ή «Παρέλασις» τής Παραμάουντ.

Καί είς τόν κινηματογράφον Μαξέστικ έγένετο , 
έναρξις όμιλοϋντος συστήματος Οΰέστερν Έλέτρικ ’ 
τήν 2ϋήν παρελθόντος μηνός μέ τό έργον «Ό τρελ- I 
λός τραγουδιστής». ’Ήδη προβάλλεται ή δπερέττα ' 
«Νό—Νό—Νανέτ» μέ την Μπερνίς Κλαίρ Τήν^ 
προσεχή εβδομάδα ό Ραμόν Νοβάρρο είς τό έργον 
«Chauson Paienne». Στυλιανόν

Η ΕΞΑΑΕΛΦΗ ΜΟΗΠΟ ΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Είς τά έν Νιουμπάμπελσμπεργκ στούντιο τής 

Οΰφα ήρχισε τό «γύρισμα» τής ταινίας «Ή έξαδέλ- 
φη μου άπό τή Βαρσοβία» άπό τό γνωστόν θεατρι- 

‘ κόν έργον τοΰ Λουΐ Βερνέϊγ, μέ πρωταγωνίστριαν 
διά τήν γαλλικήν βερσιόν, τήν Έλβίρα Ποπέσκο, ή 
οποία μέ τό φιλμ αυτό ντεμπουτάρη είς τόν όμι- 
λοΰντα κινηματογράφον. Τήν άνωτάτην ταύτην καλ
λιτεχνικήν διεύθυνσιν άνέλαβε ό γνωστός σκηνοθέ
της Γκαλόνε. Ταύτοχρόνως «γυρίζεται· καί γερμα
νική βερσιόν μέ πρωταγωνίστριαν τήν Λιάνε Χάνΐτ 
καί μέ σκηνοθέτην τόν Κάρλ Μπέεζε.

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιψ

ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
ΛΑΡΝΑΚΑ (Κύπρου). Τοΰ άνταποκριτοΰ μας. 

Είς τόν κιν]φον τής πόλεώς μας Σάλον Ροζ τοΰ 
κ. Κυπριανοϊ προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν 
τής Ντέλια» μέ επιτυχίαν «Λουλοΰ» μέ τήν Λουΐζα 
Μπροΰκς, «Κοΰρσα τιμής», «Τό τελευταίο σύνορο» 
καί «Οί λησταί τοΰ Όλύμπου» μέ τόν Λά Ρόκ

Έπίσης είς τόν κινηματογράφον Παράδεισος 
τοΰ κ. Μακρίδη προεβλήθησαν τά έργα «Σόνια» μέ 
τήν Σβάνσον, καί «Τό ξύπνημα» μέ τήν Μπάνκυ,τό 
όποιον ΰπερήρεσε. Στ. Δημ.

Σύζυγος ή όποια φέρε μεγάλην προίκα εϊνε τό 
δαρύτερον φορτίον τό όποιον ήμπορ·ΐ νά σηκώοη g. 
νας άνδρας.

. Άντιφάνης
Ένας τρόπος τοΟ νά άποκαλέσ^ τις τόν άλλον 

τρελλόν, εϊνε τό νά μή προσέχη είς δ,τι λέγει

I ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ,, [ 
ΤΩΝ ΕΤΩΝ ί

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

: έτών 1927, 1928 καί 1929, πωλοΰνται είς τά ϊ 
1 γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχυδρομι- Ξ 
ϊ κώς είς τούς αΐτοΰντας έκ τών επαρχιών’ καί ϊ 
Ξ τοϋ ’Εξωτερικού. :
Ξ Τιμή έκαστου τόμου διά τό έσωτερ. δρχ. 100 : 

• * » » » έξωτερ. δρχ. 150 :
Οί άγορασταί ενός, ©ίουδήποτε τών άνω- ϊ 

ϊ τέρω έτών τόμου, δικαιούνται δωρεάν καί έ- ϊ 
ϊ νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τοΰ = 
Ξ 1930, χρησιμότατου εις ©λους τούς οπωσδήποτε ί 
Ξ ασχολούμενους μέ τά κινηματογραφικά ζη- ϊ 
Ξ τήματα. I

Συνολικός άρι&μ.ός προβί.η’&ειοοίν ταινιών κατά Γραφεΐον *Εκμεταλλευσεως
Φόξ Φίλμ 31 —Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 26 — Μαργουλή 34 — Σινέ Όριάν 10 — Μέτρο Γκολντουίν 15 -ΙΙαξ Φιλμ 1
Συμβατική 12—Μαυροδημάκης καί Σία 3—Χάϊφίλιι 1—Ι.Κουρουνιώτης 4—Κ.Σουλίδη 5—Κλ. Καρρά 2 ΑστροΦίλμ 1
Άμέρ. Φίλμ 3-Τ. Σπυρίδη 1·Άδ. Σαντίκου 6-Κ· Φραγκέτη 3 Μάρκογλθύ-1-Ντάγκ Φίλμ 1-Films Osso Φ-Διρμίκη 1

Τίτλος έργου ’Αρχικός τίτλος Είδος ταινίας Παραγωγή Κινηματογρ. Γραφεϊον Έκμε- 
ταλλεύσεως

&
Τδ χαμένο τσέππελιν The lost Zeppelin 'Ομιλούσα Tiffany Κοτοπούλη Κ. Φραγκέτη
Τό ξεβούρκωμα Ladies of Leisure ’Ηχητική Columbia ’Αττικόν Άδ. Σαντίκου
Μή ρωτάς γιατί Das Lied ist aus 'Ομιλούσα Super Film Πάνθεον Άμέρικαν Φίλμ
Τό βάλς τοΰ βαγκόν λί Ein walzer im Schlafcoup6 » U. F. A. Οΰφα Πάλας Συμβατική
Πρέπει νά δής τό Παρίσι » Fox Film Ίντεάλ Φόξ Φιλμ
Δικαίωμα ό έρωε ; The single Standard ’Ηχητική M. G. M. ’Απόλλων Μετρό Γκόλντ.
Τό Γεράκι Fox Film Ίντεάλ Φόξ Φιλμ
’Εξπρές 113 Βωβή > 'Ελλάς »
Μεγάλος κίνδυνος » » > »
Ληστής τής έρημου » »

"Ασσος ιπποδρομίου » > » »
Μεθυσμένος στό Παρίοι » » » >
Φτερά τής καταιγίδος 
Γυναίκα πού δέν ξεχνά

»
'Ομιλούσα » ’Απόλλων

»
I. Κουρουνιώτη

ΙΙοϊος δ ένοχος ; Der Greifer » B. I. P. Σπλέντιτ Χαί Φίλμ
’Αγαπημένος τών Θεών Der liebling der Gotter U. F. A. Οΰφα ΙΙάλας Συμβατική
Τραγούδι τών ιιαρισίων Chanson de Paris » Paramount Άττικ.- Ίντ. I. Μαργουλή
Περιπέτειαι σενορίτας On th? Border » Warner Br. 'Ελλάς Άμολ.-Βουλγ.
Χρήμα πού σκοτώνει Hard boiled Rose > > Τριανόν »
’Αδελφική έκδίκησις State Street Sadie • » ’Αθηναϊκόν »
Μοιραία συνάντησις Sweethearto and Wines > FirstNation. Κοτοπούλη
Ίουδήθ καί Όλοφέρνης Jndith et Holopherne Βωβή Pittaluga Ροζικλαίρ Κληρον. Καρρά
Νόμος τών όπλων The Gun Low » -· Radio Ροζικλαίρ »
Ρομάντζο Σεβίλλης Romance of Seville ηχητική B. I. P· Στλέντιτ Χαί—Φιλμ
Περιπλανώμενος λεβέντης Shadow Ranch ομιλούσα Columbia Άθηναϊ κόν Άδελ- Σαντίκου
Άπάχικα αισθήματα Une Java βωβή Mappem. F. 'Ελλάς Κ. Σουλίδη
Τελευταία διαταγή Die lelzte Kompagaie ομιλούσα U. F. A. ’Απόλλων Συμβατική
Άπάχηδες The apache βωβή Columbia ’Ελλάς Άδελ. Σαντίκου
Ποιητής καί Τσάρος Poete et Tzare » Ρωσσική » Κ. Σουλίδη
Κοζάκοι τοΰ Ντόν Das Donkozakenlied ήχηιική D. Uuivers. Ίντεάλ I. Μαργουλή
Στρατηγός Κράκ General Crack ομιλούσα Warner Κοτοπούλη Άμολ. Βουλγαρ.
Ρασιλεύς τής Τζάζ King of Jazz ομιλούσα Universal ’Αττικόν I. Μαργουλή
Τραγούδι Χαϊδελβέργης Lied aus Haidelberg ομιλούσα U. F. A. Οΰφα Πάλας Συμβατική
Σκιά εγκλήματος Eyes of the Underwold βωβή Universal Ροζικλαίρ I. Μρργουλή
Δάφνης καί Χλόη Daphnis et Chloe » "Αστρο Φίλμ ’Αττικόν "Αστρο Φίλμ
Ό Σκηνοθέτης Free and Easy ομιλούσα M. G Μ ’Απόλλων Μετρό Φ'λμς
Κοιλάς τής κολάσεως Valley of Heil βωβή M. G. Μ. ’Αθηναϊκόν Μετρό Φίλμς
’Αλήτης βασιληάς Roi Vagabond ομιλούσα Paramount Σπλένιιτ Ι· Μαργουλή
Κάϊν καί "Αβελ Cain et Abel βωβή \ιρμίκη Πανόραμα Διρμίκη
Arthur Arthur δμιλοΰσα Κοτοπούλη Films Osso
Βασιλεύς τζαμπατζήδων Roi des Resquilleurs ομιλούσα Path6 Natan Πάνθεον J
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