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) πρωταγωνιστής τοΰ πολεμικού Ζργου παραγωγής «Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ», η'Υπό τΛ χα

ρακώματα», τό όποιον προεβλή&η ίπιτυχώς κατά τήν παρελ&οΰσαν Εβδομάδα είς τό
«Σάλον Ίντεάλ». ’Εκμετάλλενσις «Χάϊ-ΦΙλμ» Γ. Σννοδινός καί Γ. Παπαατόφας
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Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Πραγματο ποιη&είσης τής έγκαταστάσεως έν Λιμένι Βαϋ·έως Σάμου

‘Ιδού τί τηλεγραφούν οί ίδιοκτήται τοΰ κινηματογράφου «ΑΠΟΛΛΩΝ» κ. κ. Άνεζίνης 
καί Μπερεσής:

THF FASTFRN TFI FCRAPH COMPANY I TO Athens stawh

ΕΝΤΟΣ TOY ΜΗΝΟΣ 0A ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΔΕΛΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΖΕΦΥΡΟΣ ,, 
ΔΙΑΝΑ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΙ ΕΛΛΜΔΜ, ΤΟΥΡΚΙΑΝ, ΑΛΒΑΝΙΑΝ- ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & Γ.ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

Α· ΤΣΑΤΣΑΠΔΣ ΦΡΑΓΚΩΝ 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3

MNQTON
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΕΥ©ΥΝΓΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΣΑΣ

Ζητοϋντες προσφοράς άπό τό ’Εξωτερικόν διά τήν ήχητικήν σας έγκατάστασιν

Η ΠΕΙΟ ΦΘΗΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μέ τά διάφορα έξοδα έγκαταστάσεως καί τάς αποζημιώσεις τών ξένων μηχανικών πού τάς 

ένεργοϋν και τάς μετέπειτα έπισκευάς πού πληρώνονται ήγεμονικώτατα

Ι9ΜΕ1 ΠΙΑ E.ISOSA ΙΟ ΠΕΟΙΑΙΑΑΣΙ» 1ΗΖ IAISH9 SAS ΠΙ93ΉΡΑΕ
ΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

KINCTCN
Είναι παραδωτέαι έν λειτουργίφ είς τό ϋ'έατρόν σας μέ δωρεάν έπίβλειμιν και έπισκευάς έπί 
ενετός. Έκτελοϋνται πλήρεις εγκαταστάσεις Μούβιτον, Βϊτα&ον, IV’όν ιζε

έφαρμοζόμεναι είς οίονδήποτε τύπον μηχανής προβολής
Είδικαί συσκευαί Βϊτα,φον (33 στροφών) αυτόματοι μέ διπλούς δίσκους, δυνάμεναι νά προβάλωσν 

διά μιάς μηχανής προβολής, ά'νευ διαλείμματος τρεις ολοκλήρους πράξεις
Αί αυταί συσκευαί πρθβολής χρησιμοποιούνται καί ώς ΛΙον Συγχρόνιζε (78 στροφών) 

’Εγκαταστάσεις ΚΒΟΤΟΝ λειτουργούν μέχρι σήμερον είς τούς κινηματογράφους ‘rX.'f i'i'Ks.'AW 
(Ά&ηνών), Ι1αν0ρ·>!»« (Ά&ηνών), Λε/φοι ('Χύ-ηνών), 2%.Ο. Λ.Ο. (Ά&ηνών), Γραφεία 
Μέταο Γκόλντουϊν (Ά&ηνών), ι*.  ρυατά’Κ (Ν. Κοκκινι&ς), "ΐίβπερο; (Καλαμών) Οΰ- 
φα Πάλας (Τρικκάλων) καί Οΰφα ΙΙάλας (Αίγιου).

Ε1ΜΕ9Α 91 ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΡΟΙ El ΙΑΑΑΑ1 ΕΑΪΕΙΡΟΑΟΓΟΙ ΚΕΖΰΙΪΟΙ ΤΟΪ ΜΒΙΑΙΟΓΡΑΤΠ
Καί ένεργοΰμεν τάς έγκαταστάσεις καί τήν έπίβλειμιν μόνοι μας

ΧΕΠ-ΝΟΒΑΚ & Σ'*
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 28—Κάτω&ι ξενοδοχείου ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΕΑΝ

ΑΘΗΝΑΙ

ΤΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΥΚΟΑΙΑΙ ΠΑΗΡΩΜΗ2 ΑΦΑΝΤΑΜ 2ΠΦΕΡ0ΠΑΙ
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΠΡΟΣΦΘΡΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Η ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΣΑΣ
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ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ
Έτησία Δρ,
‘Εξάμηνο; »
Τρίμηνος »
’Εξωτερικοί) Γενικώς 

Έτησία Δραχμαΐ 200.— 
Εξάμηνο; » 100. —
Αΐ σννδρομαι απαραιτή

τους προπληρώνονται

ΕΤΟΣ 8OV ΑΡ. 9 (268)

1S.JI ' I
Δεκαπενθήμερος Κινηματογραφι'ή Έπιθεώρησις 

jj ’Ιδιοκτήτης—Διευθυντής
ί*Ι  ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ί

Ί Γραφεία : όδό; ΦΕΙΔΙΟΥ άρι8. 11 W
ίΐ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56 καί 67-36 W

πΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος. . . Δρ. 10.— 
Ή σβλΐς ... > 1000.—
Κατ’ αναλογίαν τά κλά

σματα.
Ίδιαίτεραι συμφωνίαι διά 

δημοσιεύσεις άγγε? ιών 
διάρκειας.

&

Π

Π Π πΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5

Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤ. ΓΡΛΦΟΥ
Το Σύνταγμα τής Ελληνική; Δημοκρατίας στό άοθρο 

16 μεταξύ άλλων περιλαμβάνει καί τά έξή; : Ή λογοκρι
σία, ως και παν άλλο προληπτικόν υέτρον, απαγορεύονται. 
.Εξ «ιρετικώς δια Κινηματογράφους δύνανται νά λη- 
φθουν προληπτικά μέτρα πρός προστασίαν τής νεότητος. 
Έπι τού εδαφίου αυτού βασίστηκε ό νομοθέτης γιά τήν 
συγγραφή τοϋ νόμου 4767. Δέν πρόκειται νά ασχοληθούμε 
με τις λεπτομερειες τοΰ νομού καί τήν πρακτική εφαρμο
γή των, εφ δσον, άπό γενικής θεωρητική; άρχής, όρμώ- 
Ρε7'’)> ,^εω-°®ΙΛε το θετρον τής λογοκρισία; ανελεύθερο 
και|ελαχιστα συντε?ιεοτικο στην προαγοιγή καί ανάπτυξη 
τής τέχνης. Μάς ενδιαφέρει ή πλευρά εκείνη τοΰ ζητήμα
τος που μάς αποκαλύπτει καθαρα οτι αίτια τής επιβολή; 
λογοκρισίας είναι ή τεραστία έπέκτασις καί δύναμις τού 
Κινηματογράφου. Ή λογοκρισία τοΰ Κινηματογράφου 
στον τοτο μας δέν είναι μεμονωμένη τοπική έκδήλωσις. 
Είναι μία μόνον μορφή τής προσπάθειας, τήν όποιαν κα
ταβάλλουν τά Κράτη νά προασπίσουν τούς πολίτας των 
απ' τό μόλυσμα τής , άνηθικότητος καί αποτελεί, κατά 
τους νομοθέτας, εκδήλωσιν φωτισμένη; προνοίας. Φιλε
λεύθερα Κράτη μέ δημοκρατικά; παραδόσεις, ή ’Αγγλία 
π. χ. θεσμοθετούν προληπτικά μέτρα. ’Αλλά δέν είναι 
μονον ο φοβος τής άνηθικότητος καί τής διαφθοράς πού 
παρορμά τα Κράτη εις λήψιν άψυχολογήτων καί άμελε- 
τητων πολλές φορές μέτρων. Ή μεγάλη δύναμη τής'υπο
βολής που κατέχει ό Κινηματογράφο; μπορεί θαυμάσια 
να χρησιμοποιηθή για τόν προπαγανδισμό επαναστατικών 
ιδεών. Και ίσως ό τελευταίος αύτός λόγος είναι καί 
η κυριωτερα αφορμή πού οί Κυβερνήται αναπτύσσουν τή 
δραστηριοτητά τους καί συναγωνίζονται άλλήλους πρός 
παρεμποδισιν με οσον τό δυνατόν αυστηρότερα μέτοα 
τής εξαπλώσεως κάθε ταινίας ποΰ δέν άκολουθεϊ πιστά 
την ηθική καί τάς άρχάς, έπί τών ότοίων στηοίζονται τά 
σύγχρονα Κράτη. Οί Κυβερνήται είναι συνεπείς" μέ τό ά 
ξίωμά των καί τήν άποστολή των. ’Αλλά ά; δοΰμε πόσον 
συμβιβάζεται ό υπερβολικός αυτός φόβος μέ τή σημερινή 
θέση τών,πραγμάτων καί αν καί κατά πόσον δικαιολο
γούνται τά έπιβαλλόμεγα άναχρονιστικά μέτρα.
, Πρώτα-πρώτα, ας εξετάσουμε μέ λίγα λόγια τί είναι 
ηίτικη και με ποια μορψη παρουσιάζεται σήμερα μέσα στό 
συγρονο Κράτος. Οί φιλόσοφοι δρίζουν τήν ήάική ώς ένα 
σύστημα αξιών. Μ’ άλλα λόγια ένα σύνολο κανόνων, δπως 
θα ελεγε η Λιττρε, που πρετει νά διευθύνουν τήν έλευ 
θέραν ένέργειαν του ανθρώπου. Ή ήθική δμως δέν είναι 
έννοια στατική, υφισταται επιρροας καί εξελίσσεται καί 
διαπλασσεται άνάλογα μέ τις συνθήκες κάθε εποχής. Για
τί απλούστατα κάθε εποχή έχει καί τή δική της ή θική. 
Ό Άνατόλ Φράνς τή θέλει άνεξάρτητη άπό τή θρησκεία 
και τη φιλοσοφία, άποτέλεσμα τής συνηθείας, μόνης ικα
νής δυνάμεως νά ένωση τούς ανθρώπους σ’ ένα ’κοινό 
συναίσθημα. Έξ αιτίας τοΰ λόγου αύτοΰ οί έννοιες τής ή-

Τοϋ συνεργάτου μας κ. Κ. Δάφνη

θικής δεν ,ημποροΰν ν’^αποβλέπουν στήν αιωνιότητα. ’Αλ
λά, καί ο. άξιε; καί οί εννοιε; τής ηθικής ποικίλουν στις 
διάφορες χώρες, άνάλογα μέ τις ειδικές συνθήκες ζωής 
και το χαρακτήρα κάθε λαοΰ. Ή προσπάθεια μερικών 
φιλοσόφων τοΰ 18ου αιώνα νά δώσουν απόλυτη καί δογ
ματική ενότητα στις εννοιες τής ηθικής ναυαγεί καί οί 
τελευταίες αυτές άποκτοΰν σχετικότητα, ξεθωριάζουν.

ε'να μεγάλο πρόβλημα τής ήθικής καί δέν πρόκειται 
εδώ με τά λίγα αυτά λόγια νά τό εξετάσουμε. Θέλουμε 
νά κάμουμε νοητό πώς ήθική θεσμοθετηιιένη δέ μπορεί 
να Η πίστη, τόσο στή θεότητα όσο καί στήν ή
θική ερχεται κατ’ ευθείαν άπό μέσα μας, δέ μπορεί νά 
μάς επιβληθή έξωτερικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ό ναμοθέ- 
της δέν μπορεί νά προβάλη τήν ήθική καί νά δικαιολο- 
γηση μ’^αύτήν τά νομοθέτήματά του, έφ’ δσον δέν υ
πάρχει ούτε καν σχετικόν μέτρον έπί τή βάσει τοΰ οποίου 
θά στηρίζη τήν κρίση του γιά τήν ήθικότητα ή τήν άνη- 
θικοτητα μιας ταινίας. Βέβαια ότι υπάρχει παντοΰ ή λε- 
γομένη Κρατική ηθικη που ό νομοθέτης κυρίως προα
σπίζει. Αλλα δέν πρόκειται νά μετατοπίσουμε έπί τοΰ 
πεδίου αύτή τή συζήτηση.
. Η τ χνη είναι βέβαιο πό»ς συγγενεύει μέ τήν Ήθική, 
επηρεάζεται απ αυτήν. Π οιο είναι δμως τό στοιχείο τό 
ηθικό στήν τέχνη ; "Ο Όσκάρ Ούάϊλδ θάπαντοΰσε πώς 
οπού υπάρχει τόωραίο υπάρχει καί τό ήθικό. Συνηθίζουν 
νά κατηγορούν ώ; άνήθικη τή γυμνότητα. "Ισως ναχουν 
δίκηο όταν σκοπός τής γύμνιας είναι νά προκαλέση τό 
ξύπνημα τών έρωτικών ένστίκτων. Άλλ’ δταν τό γυμνό 
έχει έναν,τέτοιο σκοπό στόν έξελιγμένο καί καλλιτεκνικά 
διαπλασμενο θεατή,το μόνο πού μπορεί νά προκαλέση εί
ναι η, αηδία.,’Αλία πόσες ταχα ταινίες μάς παρουσιάζουν 
γυμνές σκηνές; Οί σκηνοθέται, πού δέν είναι, ώς έπί τό 
πλεϊστον άνθρωποι τυχαίοι, δέν άποτολυοΰν τίποτε πού 
νά ξεφεύγη άπό μία καθορισμένη καλλιτεχνική γραμμή. 
Είναι άνθρωποι πού έχουν τήν αίσθηση τοΰ ωραίου κι’άν 
κάποτε ξεφεύγουν απ την ανώτερη καλλητεχνική άντίλη- 
ψι πού πρε.τει νά διεπη τις προσπάθειες των είναι γιατί 
τα γούστα τοΰ, κ,οινοΰ τούς άναγκάζουν. Τό έμπορικό 
φιλμ ελαβε μια τόσο μεγάλη διάδοση έξ αιτίας αύτοΰ τοΰ 
ίδιου τοΰ κοινού που ζητάει νά κορέση τά πάθη του, νά 
εύχαριστηθή με εύκολη προσπάθεια. Δέ μπορούμε δμως 
νά πούμε δτι δταν τοΰ παρουσιάζεται εύκαιρία δέν τρέ
χει στις Κινηματογραφικές σάλλες νά χαρή τήν απόλαυση 
την καλλιτεχνική πού παρουσιάζει έ'να προσεκτικά πραγ
ματοποιημένο φίλμ. Παράδειγμα γιά τόν τόπο μας ή ται
νία «Στό Δυτικόν μέτωπον».

Ή επιβολή λογοκρισίας παρουσιάζει καί μία άλλη ά- 
πσψη. Ή τέχνη είναι αυθύπαρκτη καί θέλει ν’ άναπνέη 
τον αέρα τής άπολ,ύτου έλευθερίας γιά ν’ άναπτυχθή προ
οδευτικά. "Οταν τήν περιωρίσουμε, τής · καθορίσουμε τά 
όρια τής κινήσεως της, τήν καταδικάζουμε αύτομάτως σέ

ENAS ΕΜΑΦ» ΜΑΓΟΝΙΣΚΟ: 

τι ωΐι» ■ 
tn ‘-niimiatt ®,

Είς τά γραφεία μας καταφθάνουν καθημερινώς έπι- 
στολαί φίλων αναγνωστών τοΰ περιοδικού μας, διά τών 
οποίων μάς συγχαίρουν δια τήν πρωτοβουλίαν τής καθιε- 
οώσεως ΛΑΧΕΙΟΥ διά τούς άναγνώστας μας. Τό γεγονος 
αύτό άφ’ ένός μάς κάνει νά ύπερηφανευόμεθα δια την εμ- 
πιστοσύνην τών άναγνωοιών μας αφ ετέρου μάς δίδει 
τό θάρρος νά συνεχίσωμεν καί μετά τήν λήξιν τού πρω- 
του λαχείου τδ ούοτημα τούτο, αττο το οποίον πάντως οι 
άναγνώσται μας ώφελούνται, χωρίς νά έπιβαρύνωνται δΓ 
ούδεμιάς έπί πλέον τής αγοράς τοΰ φύλλου δαπανης.

Οΰτω λοιπόν συνεχίζεται ή άπό τοΰ προηγουμένου 
τεύχους είς τό έξωφυλλον δημοσιευσις τοΰ Δελιίου λα
χείου, τά όποια μαζυ με το εις το πρόσεχες ,δημοσιευθη- 
σόμενον θά άποκόψουν οί άναγνώσται μας καί άφοΰ συμ- 
πληοώσουν καί τών τριών δελτίων τά κενά, θ’ άποστει- 
λουν είς τά γραφεία μας δυνάμει τών δποίων θά δικαι
ούνται νά λάβουν μέρος είς τόν διαγωνισμόν τοΰ λαχείου.

Ή αρμόδια έπιτροπή τοΰ λαχείου, άφοΰ συγκέντρωση 
δλα τά Οελτία τών αναγνωστών μας (έπαναλαμβάνομεν 
δτι πάς έπιθυμών νά λάβη μέρος εις τόν διαγωνισμόν τοΰ 
λαχείου, οφείλει ν’ άποκόψη καί άποστείλη καί τά τρία 
συνεχή δελτία λαχείου), θά θέση είς τήν κληρωτίδα ολα 
τά ονόματα τών μετεχοντων είς τόν διαγων σιιόν λαχείου, 
έκ τής οποίας θά εξαχθούν πέντε, οί τυχεροί τών ο
ποίων θά λάβουν τά εξής ΔΩΡΑ·

Ιον. Μιαν έτησίαν συνδρομήν «Κινημ. Άστερος».
2ον. Δώδεκα μεγάλας φωτογραφίας ηθοποιών 18X24.
3ον. Μίαν έξάμηνον συνδρομήν «Κινημ. Άστέρος.» 
4ον. Έξ μεγάλας φωτογραφίας ήθοποιών_ 18X21 καί 
δον. Τρεις μεγάλας φωτογραφίας ήθοποιών 18X24.
Πλήν τών ανωτέρω πέντε τυχιρών δ «Κινημ. Άστηρ» 

θά δώση είς δλους εκείνους πού θά λάβουν μέρος βις τόν 
διαγωνισμόν τοΰ λαχείου καί δέν θά συμπεριλαμβάνωνται 
φυσικά εις τούς πέντε πρώτους, άνά μίαν φωτογραφίαν 
μεγέθους 18χ24. , ,

Τά δελτία τοΰ λαχείου θά γινωνται δεκτά εις τα γρα
φεία μας μέχρι τής ημέρας τοΰ ΙΙάσχα,καθ’ δσον τήν έδδο- 
μάδα τής Διακαινησιμου θά γίνη ή κλήρωσις τοΰ λαχείου, 
τά ονόματα δέ τών τυχερών ώς καί δλων έκείνων, οΐιινες 
θά λάβουν μέρος είς τόν διαγωνισμόν θά δημοσιευθοΰν 
είς τό έπόμενον τοϋχος τής 19 Απριλίου έ. έ.

Συνιστώμεν δθεν είς τούς άναγνώστας μας νά παρακο
λουθήσουν μετ’ένδιαφέρονιος τό πρώτον τοΰιο ΛΑΧΕΙΟΝ 
του «Κινηματ. Άστέρος» καί Λ,ά τό συστήσουν καί είς τούς 
φίλους των, διότι τούτο θά είναι ή απαρχή άλλων σπου- 
δαιοτέρων λαχείων τών όποιων ή ενέργεια θά γίνη 
άμέσως μετά τήν λήξιν τοΰ άνωτέρου πρώτου καί τών ο
ποίων οί τυχεροί θά λάβουν δώρα άξίας χιλιάδων δραχμών-

μαρασμό. Ή τέχνη δημιουργεί καλά καί κακά έργα. Ό 
χρόνος, ό ταξιθέτης τών άξιών, καθιερώνει τις άληθινες 
αξίες καί σβύνει άγύριστα δσες έζησαν μονάχα χάρις είς 
συμπτώσεις. "Ενα τέτοιο κριτήριο μπορεί νά δημιουργηθή 
καί γιά τόν Κινηματογράφο. Τό κοινό καί δ χρόνος,δημι
ουργούν τις άξιες. Ό προληπτικός έλεγχος άντί νά έξυπη-1 
ρετεΐ τήν Ήθική γίνεται όργανο μικροπρολήψεων διαφό
ρου μορφής. Ή έλευθερία άφήνει τις ατομικές δυνάμεις 
νά δώσουν τό maximum τής προσπάθειας των καί δίνει 
καί σιό κοινό τήν εύκαιρία νά μορφώση συνήδειση ,Κιμη- 
ματογραφική καί ν’ άναπνύξη τις κριτικές του ικανότητες.

Έξ άλλου υπάρχει καί μιά ζσοβαρωτέρα πλευρά του 
ζητήματος. Ό κινηματογράφος σήμερα είναι καί Τέχνη 
καί Βιομηχανία. Στήν ’Αμερική άποτελεϊ εθνικόν κεφά- 
λαιον, ένφ στή Γερμανία, στή Γαλλία, στήν ’Αγγλία, ε
κατομμύρια ολόκληρα είναι αφιερωμένα σέ Κινηματογρα
φικές έπιχειρήσεις. Καί ή Βιομηχανία επίσης θελει ελευ
θερία γιά νά άναπτύξη τή δραστηριότητα της. ^Πώς μπο
ρεί νά προοδεύση ή Βιομηχανία αύτή δταν έρχεται τό 
Κράτος καί τοΰ περιορίζη τήν παραγωγή μέ τή δημιουργία 
τή; άβεβαιότητος άν θά έπιτραπή ή προβολή τής ταινία;, 
Εκατομμύρια χάνονται, έπιχειρήσεις|καταστρέφονται γιά 
νά δουλεύη τό Κράτος τυφλά στήν άφημερημένη έννοια 
τής Ήθικής·

Ή Γαλλία, ή Γερμανία, ή ’Αγγλία, ή ’Αμερική, ή Ί- 
απωννα ενα gcoqo αλλα Κρατί], καθιερώνουν τον τιρολτ]- 
πτικο έλεγχο στόν Κινηματογράφο, άλλα έξ αύτών γενικόν, 
άλλα δέ μόνον είδικώς γιά τή νεότητα. Ή προσπάθεια 
νά βοηθήσουμε σιήν διάπλαση τής νεότητος πάνω σέ· βά
σεις ήθικές είναι βέβαια άξιέπαινη καί δέν πρόκειται κα
νείς γι’αύτό νά διαμαρτυρηθή. Ή άπαγόρευσις τής ει
σόδου νέων κάτω τών 16 έτών, αν καί παρουσιάζεται αρ
κετά δύσκολη ή έφαρμογή της, λύει τό_ ζήτημα χωρίς νά 
ύιιάρχχι ανάγκη προοΙΙέτον προληπτικού ελεγχου. Αλλ η 
έπιβολή τοϋ έλέγχου έχει άλλοΰ τήν αιτίαν της. Παρατη
ρούμε συχνά στις ένέργειες τοΰ Κράτους καποια ασυνέ
πεια. Προβάλλει πώς ή λογοκρισία είναι ενα μέτρο αναγ
καίο προστασίας τής ήθικής τών πολιτών του. Άλλα τό
τε γιατί ή μέριμνά του—έφ’ δσον στή λογοκρισία δίνει 
γενικό ωφελιμιστικό χαρακτήρα—δε στρέφεται στόν περι
ορισμό καί άποκλεισμό τών ταινιών έκείνων που προ- 
σπαθοΰν νά δικαιολογήσουν τήν καλλιτεχνική τους γυ
μνότητα μέ τή γύμνια τών γυναικών πού προβάλλουν στο 
πανί, μά πολεμάει άγρια δλα έκεϊνα τά πρωτοποριακά 
φίλμ πού ή πραγματοποίησή τους δέ συμφωνεί με τις αρ
χές πάνω στις όποιες οργανώνεται καί διοικεϊται το 
σύγχρονο Κράτος; Ή ανακολουθία αυτή δείχνει πώς το 
Κράτος λίγο ένδιαφέρεται γιά τή ψυχική πόρωση και τις 
έγκληματικές ροπές τών πολιτών του, ένφ προσπαθεί με 
κάθε τρόπο νά έξορίση κάθε τι πού θά ανέπτυσσε και θα 
προήγαγε τό καλλιτεχνικό του κριτήριο. Διάβολε!

Οί έπαναστάσεις δέ γίνονται έπειδή το«Ποτεμκιν», είναι 
σοβιετικό φίλμ, ούτε τα Κράτη καταλύονται άν «η,Γενική 
Γραμμή» τοΰ Άϊγενστάϊν στήν κραγμάιωση της ακολου
θεί έναν πρωτότυπο, καί όχι σύμφωνο μέ τις αστικές πε- 
πεποιθήσεις δρόμο. "Επειτα ποια γνώση έχουν οί διάφοροι 
αστυνομικοί διευθυνταί καί δικαστικοί των Κινηματογρα
φικών ζητημάτων γιά νά είναι ή κρίση τους ακριβοδίκαιη 
καί σιηοιγμένη στή βαθεϊα γνώση τών διάφορων καλλι
τεχνικών προβλημάτων τή; νέας τέχνης έτσι που να μη 
χωρούν αύθαιρεσίες καί άκριτες αποφάσεις ; Ολη όμως 
αύτή ή αλχημεία τής λογοκρισίας εκδηλομένη; δια πρωτο
βαθμίων, δευτεροβαθμίων καί δέ συμμαζεύεται επίτροπων, 
ομολογούμε δτι μάς είναι ακατανόητος επειδή δε μπο
ρούμε ν’ άνακαλύψουμε τή βάση που στηρίζεται. Ισως 
τήν υποπτευόμεθα, άλλά δέ μπορούμε να τη διακηρύξου
με μέ πλήρη βεβαιότητα. ,

Χρειάζεται ώς αντιστάθμισμα μια άλλη προσπάθεια, 
αύτή δμως προερχόμενη ατό τούς φίλους τού Κινηματο
γράφου. Θά μπορούσαν νά ίδρυθοΰν Κινηματογραφικοί Ο
μιλοι, καί έδώ καί είς τις έπαρχίες, που με διαλύεις, διά
φορά έντυπα καί μ’ δποιοδήποτε άλλο μέσον θα προσπα
θούσαν νά διδάξουν στό μεγάλο κοινο την αξία της Κι-

νηματογραφικής Τέχνης, νά πειθαρχήσουν τά γοΰστα 
του, νά τό κάμουν ν’ άγαπήση τόν Κινηματογράφο ώς 
μέσο ψυχικής έξυψώσεως καί διαπαιδαγωγήσεις.

Στό έξωτερικό υπάρχουν μεγάλες τέτοιες οργανώσεις 
πού εργάζονται μέ θαυμαστή έπιτυχία. Συγγραφείς καί 
διανοούμενοι στέργουν νά βοηθήσουν τήν ,προσπάθειά 
τους, δταν δέν γίνονται πρωτοπόροι του άγώνος των. 
Στό τόπο μας δυστυχώς, οί λόγιοι φυλάνε τάς επάλξεις 
τής ψήθ-Ή των καί τό θεωρούν, άπό αγνοια βέβαια, ταπει
νωτικό νά γράφουν ή νά μιλούν γιά τόν Κινηματογράφο. 
Οί νέοι πού δέν έχουν προλήψτις μά έχουν τή φλόγα τοΰ 
ένθουσιασμοΰ καί τής δημιουργίας, θά μπορούσαν νά πρω
τοστατήσουν σέ κάτι παρόμοιο.

Κ. ΔΑΦΝΗΣ
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‘Ο γερμανικός κινηματογράφος πριν προλάβη νά συ- 
νέλθη άπό τήν απώλειαν τοΰ Λούπου Πίκ θρηνεί τώρα 1 
τόν Μουρνάου. Ό διαπρεπής σκηνοθέτης κατά τηλ]μα 
έξ Αμερικής έπεσεν θύμα αΰτοκινητικοΰ ατυχήματος.

Ό Λούπου Πίκ μάλλον άγνωστος έν Έλλάδι ή του
λάχιστον καί ώς σκηνοθέτης καί ώς ήθοποιός ελάχιστα 
συγκινών τό κοινόν μας, συγκατελέγετο έν τούτοις είς τά 
έκλεκτά τέκνα τής έβδομης τέχνης. Τό ταλέντο του καί ή 
φήμη του είχον πολύ ένωρίς ΰπερβή τά γερμανικά σύ- ■ 
νορα. Άλλά τό κενόν καθίσταται πραγματικώς δυσανα- 
πλήρωτον μέ τόν θάνατον τοϋ Μουρνάου.

Γεννηθείς τήν 28 Δ]βρίου 1889 άπέθανεν είς τήν San'a 
Barbara τής Καλλιφορνίας τήν 11 Μαρτίου 1931 ύ.τοκύ- 
ψας είς τά τραύματά του (σοβαράν θραϋσιν τοϋ κρανίου). 
Κατηυθύνετο είς τήν Νέαν Ύόρκην διά νά παραστή είς I 
τήν πρεμιέραν τοΰ τελευταίου του φίλμ όρισθεϊσαν διά 
τήν 16 Μαρτίου. Κατά παράδοξον τρόπον ή τελευταία 
του έργασια συνδυαζομένη μέ τάς σπουδαίας οίκονομικ ίς 
του δυσχερείας, τάς όποιας έσχάτως μόνον είχε διευθε
τήσει, τον είχε καταστήσει μελαγχολικόν καί κάπως ά- 
παισιόδοξον. Κι’ ό ατυχής δέν έ.τρόφθασε νά ίδη τήν 
νέαν του έπιτυχίαν.

Ό Μουρνάου κάμνει τήν επίσημόν του έμφάνισιν τόν 
’Ιούλιον τοΰ 1920 διά τοΰ έργου του «Der Bucklige nnd 
die Tanzerin*  τό όποιον έπακολουθεϊ μετά ένα μήνα τό 
*Der Janus kopf*  μέ πρωταγωνιστήν τόν Κόνρατ Φαϊτ. 
Τόν Δεκέμβριον του αϋτοϋ έτους παρουσιάζει τό «Ή 
νυκτερινή πορεία· μέ τόν Φάϊτ, τόν "Ολαφ Φίορ καί 
τήν "Ερνα Μορένα. Τόν ’Απρίλιον τοΰ έπομένου έ
τους παίζεται τό «Schloss Vogelod» μέ τήν Τσέχοβα.

Μετά έν έτος παρουσιάζει τό «-Xosferalu- τό όποιον 
έπακολουθεϊ εύθύς άμέσως (Μάρτιος 1922),«'Ο άγρός πού 
καίει» μέ σενάριο τής Χάρμπου καί πρωιαγωνιστάς τόν 
Β. Κράους, τόν Β. Γκαϊνταρώβ καί τήν Λύα ντέ Ποΰττι. 
Ή έργασία αύτή άποτελεϊ σπουδαϊον σταθμόν εις τήν 
καρριέραν του.'II Γερμανινή κριτική διαβλέπει είς αύτον 
ένα μελλοντικόν άσσον καί δέν ήτατάτο. Τό αύτό έτος 
παρουσιάζει «Τό φάντασμα» μέ τήν ιδίαν σεναριογράφον 
καί πρωταγωνίστριαν τήν Λίλ Ντάγκοβερ.

Αί μεγάλαι του έπιτυχίαι τόν φέρνουν καί ήτο έπόμε 
νι.ν στήν Οϋφα όπου καί ντεπουτάρει τόν ’Ιανουάριον το® 
1924 μέ τό «Τά οικονομικά τοΰ Μ. Δουκός». Πρωταγω· ' 
σταί τοΰ έργου, τοΰ οποίου τό σενάριο οφείλεται καί πά
λιν στήν Χάρμπου είναι ό Άμπελ, ό Λίκτε καί ή Μαίντυ 
Κρίστιανς.

Τόν Δεκέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους παίζεται στό Βερο
λίνο τό έργο του ποΰ τόν άνέδειξε καί τόν έφερε στήν σει
ρά τών άσσων σκηνοθετών τής Γερμανίας· πρόκειται περί 
τοΰ «τελευταίου τών άνθρώπων». Σ’ αύτό συνεργάζεται 
μέ τόν Γιάννικς κατ’ άξιρπαρατήρητον τρόπον. Τό πρωτο- 
πορικό αύτό φίλμ προκάλεσε μεγάλον θόρυβον, συνήντησε 
σοβαρές άντιδράσεις άπό τήν παγκόσμιον κριτικήν, έπε- 
βλήθη όμως καί παραμένει ώς έν άπό τά άριστουργήματα 
τοΰ βωβοϋ φίλμ.

Τόν Μουρνάου κατέχει τώρα μιά μεγάλη ιδέα νά κινη
ματογράφηση τόν Φάουστ· Τό 1925 περνρ χωρίς νά κάνη 
τήν έφανισή του καί τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1926 παρουσιάζει 
τόν «Ταρτοΰφο» μέ τόν Γιάννικς, Κράους καί Ντάγκοβικ, I 
μιά νέα του έπιτυχία μετά άπό τήν όποια καταπιάνεται 
οριστικά στήν πραγματοποίησι τών μεγάλων του σχεδίων.

"Οταν τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1926 έπαίζειο ό Φάουστ δ 
Μουρνάου έθριάμβευε καί ό δρόμος γιά τήν ’Αμερική τοΰ 
ήνοίγετο πιά διάπλατα. Ό Φάουστ τοΰ Μουρνάου ποΰ 
συνδυάζει τό θρΰλο μέ τό άθάνατο δημιούργημα τοΰ 
Γκαϊτε παραμένει κι’ αΰιός άθάνατος στήν Ιστορία τοΰ 
Γερμανικοΰ φίλμ.

Καί τώρα στήν ’Αμερική. Έκεϊ καταπλήσσει μέ τήν 
«Αυγή» του (1929), τήν οποίαν άκολουθεΐ, «Οί τέσσαρες 
διάβολοι» (τό 1929). 'Γό επόμενον έτος παρουσιάζει «Τό 
καθημερινό ψωμί». Καί τελειώνει τήν καρριέρα του μέ τό 
«Ταβκ» (1931) έτσι απότομα καί τόσο νέος, καρριέρα πού 
μέσα σέ 10 χρόνια τόν έφερε στήν πρώτη μοίρα τών σκη
νοθετών τοΰ παγκοσμίου φίλμ.

Ό Μουρνάου, τόν όποιον διέκρινε έξαιρετική έκλε- 
κτικότης, συνειργάσθη πάντοτε μέ διαπρεπείς φυσιογνω
μίας τοΰ φίλμ. Ό Πόμμερ, ό Φρόΰντ, δ Χόφμαν, δ Βά- 
γνερ (οί τρεις διαπρεπείς φωτογράφοι) δ Ρόχους Γκρίζι, 
ή Τέα φόν Χάρμπου ήσαν τακτικοί συνεργάιαι του. Οί 
ήθοτοιοί πού έπαιζαν σέ φίλμ του έδειξαν πάντοτε τό 
πλεΐστον τών δυνάμεων των.’Οξυτάτης παρατηρητικότητας 
διέβλεψε σέ άσήμους μεγάλα ταλέντα δπως στή Καμίλη 
Χόρν καί στή Ζανέτ Γγκέϋνορ.

Ό Μουρνάου δέν υπήρξε πολύ παραγωγικός, άπό τήν 
δεκαπεντάδα δμως τών φιλμ του, τό τρίτον τουλάχιστον 
ύπήρξεν παγκοσμίου φήμης.

Όταν ό Μουρνάου ένεφανίσθη διεκδικών τίτλους 
σπουδαίους εύρέθημεταξύ δύο άκρων δδών τής τοΰ Λάνγκ 
μέ τό υπεράνθρωπο καί τήν τόλμην της καί τής τοΰ Ντυ- 
πόν [είδος διαδόχου στή Γερμανία, τήν έποχή εκείνη (Βα
ριετέ) τοΰ Λοΰμπιτς] μέ τό καθαρώς άνθρώπινον. Δέν ή- 
κυλούθησεν ούτε τήν μ'αν ούτε τήν άλλην. "Εμεινε άν
θρωπος, άλλ’ άνθρωπος μύστης. Κι’ αύτό άκριβώς τό μυ
σταγωγικό χρώμα ποΰ δίνει στά φίλμ του καί ποΰ τόν δι
ακρίνει στό έργο του, στή σχολή του μιά ίδ αιτέρα αίγλη, 
κάτι ποΰ εύχαριστεΐ, συγκινεϊ καί ένθουσιάζει Τόν δρό
μον αύτόν τόν ήκολούθησε πάντα καί δταν άκόμη φαινο
μενική δείχνεται κάπως διαφορετικός

*0 παγκόσμιος κινηματογραφικός τύπος αφιερώνει μα- 
κρά άρθρα γιά τή δράσι του, οί κινηματογράφοι προβάλ
λουν τά έργα του, οί συιεργάται του, οί φίλοι του, οί 
θαυμασιαί του γερμανοί καί ξένοι καί μαζί μ’ αύτούς κά
θε ειλικρινής φίλος τοΰ φιλμ θλίβονται γιά τήν άπ "λεία 
ενός τόσον έκλεκτοΰ ταυ τέκνου. Βο Μα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ANOP0S2 Σ
ΤΗΣ GAUMONT - FRANCOFILM

Αί γερμανικαί κινηματογραφικά! έφημερίδες πληροφο
ρούνται έκ Β-ρολίνου δτι μεταξύ τών παρισινών κινηματο
γραφικών κύκλων κυκλοφορεί έπιμόνως ή είδησις, καθ’ 
ήν ένας δμιλος γαλλικών τραπεζών άναλαμβάνει νά ένι- 
σχύση οίκονομικώς τήν εταιρίαν Gaumont Franco film 
Aubert. Έπί κεφαλής τοΰ ομίλου εύρίσκεται ή Τράπεζα 
’Εθνικής Πίστεως, ή όποια θά άγοράση τά 6 ο]ο τών με
τοχών τής άνω εταιρείας τών όποιων ή ονομαστική άξια 
είναι 200 φράγκα κατά μετοχήν.

Χάρις είς τήν ένίσχυσιν ταύτην τά κεφάλαια τής κι
νηματογραφικής αύτής έταιρείας θά άνέλθουν άπό 84.000. 
000 είς 100-000.000 γαλλικά φράγκα.

Μ Κ1ΝΠΜΑΤ0Θ3ΔΤΡα^ SIS ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Κατά τάς πληροφορίας τών άμερικανικών έφημερίδων 

άπεφασίσθη νά διατεθούν έφέτος 84.000.000 δολλάρια — 
υπέρ τά 6 δισεκατομμύρια δραχμών—διά τήν άνέγερσιν 
νέων κινηματοθεάτρων εις τάς διαφόρους πόλεις τών Ή- 

| νωμένων Πολιτειών.

'Άρ&ρον τοϋ κ. Ro—Va

ΣΗΜ€ΙΟΣΟΥΛΕΣ

ΤΟ ΕλΛΗΝΙΚΟ_ΦΙΛΜ ΕΚΠΝΕΕΙ
«Ή Dag-Film θά περιορίση την παραγωγήν της ίνα 

μή Ιδη τά κεφάλαιά της μετοχετευόμενα είς τό τομεϊον 
τών ένοικιαστών τοΰ φόρου δημοσίων θεαμάτων!»

Μ’ αύτά τά έκφραστικά λόγια άπάντησε ό κ. Γαζιά- 
δης στόν «Κίνημαιογραφικό Άστέρα»--άπόσπασμα άπό 
τήν έπιστολή του ή δποία κατεχωρήθη οτό προηγούμενο 
φύλλο—πού είχε δημοσιεύσει ιήι εΐδησι πώς τάχα ή Dag 
Film πρόκειται νά διαλυθή. "Ωστε, λοιπόν, ή έταιρ'ία 
αύτή ή μεγαλύτερη, είλικρινώς έλλητική φίρμα, ολιγοστεύ
ει τήν παραγωγή τη;, ά.εώνει τό «γύρισμα» καί περιορί
ζει κι’ δλας τό προσωπικό της.

Καί βέβαια' άφου δέν τής παρέχονται οί απαραίτητες 
εύκολίες γιά νά μπι ρέση νά έγκατκστήση κι’ έδώ μηχα
νήματα όμιλοΰντος, αφοΰ δέν είναι δ.ναιό νά εξακολου
θήσω γυρίζοντας «ήχητικά—συγχρονισμός δηίαδή φίλμ 
καί φωνογραφικών δίσκτον—γιατί ούτε ή φιλοτιμία τών ά- 
δελφών Γαζιάδη ιό επιτρέπει, άλλά ούτε καί ιό κοινό, 
φανιάζουμαι, θ’ άνεχό αν καί πάλι νά παρακολουθήσω 
τήν κωμική αύτή sonorite, άφοΰ τό κράτος αθέτησε τις 
υποσχέσεις του πώς δήθεν θά υποστήριξή τήν ελληνική 
βιομηχανία ταινιών, άφοΰ έπιμένει νά φορολογή τόσο κα- 
ταθλιπτικά τά ελληνικά έργα, άφοΰ, άφοΰ, < φοϋ...

Καί μήπως είναι μόνο ή Dag-Film πού κλονίστηκε ; 
Μπά, κάθε άλλο. Κι’ δλες οί άλλες σχεδόν οί έισιρεϊες. 
Παραδείγματα : Μιά έπαρχιακή φίρμα αύ.ή, παρουσίασε 
τό έργο της σέ κάποιο συνοικιακό κινηματογράφο, άλλη 
δέν κα'όριτωσε άκόμα νά τό προβάλη παρ’ δλες ιϊς προ- 
σπ θείες τοΰ διευθυντοΰ της, άλλη διαφημίζει τήν ταινία 
της άπό καιρό χωρίς ν’ άποφασίση καί νά ένοικιάση κεν
τρικό κινηματογράφο γιά τήν προβολή της, μιά πάλι έπαυ
σε, μέ τό δίκηο της πλέον νά γυρίζη κλπ. κλπ. Δηλαδή 
δλες αύτές ή εταιρείες, έκτος βέβαια τής τελευταίας πού 
ήδη πήρε τήν άπόφασί της, τήν προσεχή περίοδο δέν θά 
μπορέσουν νά πραγματοποιήσουν ούτε ένα καν κινηματο
γραφικό έργο. Κ’ έτσι ή ελληνική κινηματογραφία πού, εί- 
μαστσν τόσο βέβαιοι, θά μπορούσε νά προοδεύσω, έπνίγηκε 
στή γένεσί της άπάνω· Καί είναι ή είδησις αυτή γιά δλους 
πού ένδιεφέρθησαν άληθινά γιά τήν καλλιτεχνική της ά· 
νάπτυξι τόσο, τόσο λυπηρή.

'Οπωσδήποτε νομίζω πώς θά μπορούσαμε συντονίζον
τας δλοι τις δυνάμεις μας, κΓ ας είναι έστω πενιχρές, νά 
προσφέρονμε μιά μεγάλη έκδούλευσι στήν ελληνική βιομη
χανία. Δηλαδή: Νά διοργανω&ή μιά δημοσιογραφική 
εκστρατεία πρός διαφώτισι τοϋ κράτους καί τής κοινής 
γνώμης γιά τις ωφελιμότητες ποΰ μπορεί νά εχη 
μιά χώρα δταν άναπτυχ&ή ή έ&νική κινηματογραφική 
βιομηχανία της, πώς ήδη οί πρώτοι καρποί της άρχι
σαν νά ωριμάζουν καί στόν τόπον μας, νά ΰποδειχ&ή ε
πίσης πώς πρέπει νά έλαττω&ή στό ελάχιστο δ φόρος 
δημοσίων θεαμάτων έπί τών ελληνικών ταινιών',κ.λ. Οί 
παραγωγοί Ιδίως, άφοΰ είναι οί άμέσωςένδιαφερόμενοι, δέν 
πρέπει νά καθήσουν μέ δεμένα τά χέρια.

”Ας υποβάλουν ύπομνήματα στά όποια νά έξηγοΰν 
«έν πλάτει» τά δίκαια αίτήματά τους, ποιά πρόνοια, ποιά 
φροντίδα αρμόζει νά ληφθή. Καί ή Π.Ε.Κ σέ τέτοια πε- 
ρίπτωσι νά μή άδρανήση. Καί έπιτροπή άκόμη νά σχημα- 
τισθή κι’ άς παρουσιασθή στόν κ. υπουργό τής Παιδείας 
τόν φίλο τής καλλιτεχνίας, δπως λένε. Ή ελληνική κι
νηματογραφία δέν πρέρει νά πεθάνη. Πρός Θεοΰ. Μοιά
ζει αύτή τή στιγμή μέ ένα άρρωστο πού βαρυαλγει καί 
πού έχε» άνάγκην μεγάλων περιποιήσεων καί φροντίζων. 
Άς έρθουμε δλοι στό πλευρό της, άς τή βοηθήσουμε δσο 
μπορο μεν.'Ο «Κινηματ. ’Αστέρας» τουλάχιστο, θάναι 
πάντα πρόθυμος νά τήν έξυ«ηρετήση.

Πραγματικά τό φωτεινό όνειρο πού έπλάσαμε πώς θ’ 
Αποκτήσουμε κι’ έμεΐς έπί τέλους έθνική βιομηχανία ται
νιών δέν πρέπει νά διαλυθή καί έτσι στυγνά μάλιστα, πού 
τώρα δλοι είχαμε νομίσει πώς μπήκε πλέον στήν όδό 
τής πραγματώσεως. Ή έβδομη τέχνη πρέπει νά εύδοκι-

‘0 Ραμόν Νομάρρο καί ή Μαρσελίν Νταίϋ

μήση καί στόν τόπο μας, άφοΰ άλλωστε άρκετά προηγού
μενα μάς πείθουν πώς είναι, άνενδοιάστως, δυνατό.

Τό θέατρο σ’ δλη τήν Ελλάδα περνά κρίσι, πένεται, 
φυτοζωεί. ’Άν ναυαγήσουν καί'οί προσπάθειες πρός δημι
ουργία έθνικής βιομηχανίας ταινιών, τότε ή καλλιτεχνία 
μας θά κλονισθή στά γερά, θά χτυπηθή στά κ ιίρια καί 
θά τούς σαρώση, δπως παρασύρει τό καψερό σιμούν τούς 
Απέραντους όγκους άπό άμμο, τό Αμερικανικό καί τό 3ύ- 
ρωπαϊκό talking ! ΚΓ ένφ κι’ αύτές οί μικρές χώρες 
θά έχουν νά έπιδείξουν έθνική καλλιτεχνία, έθνικά φίλμ, 
προσπαθώντας νά εδραιώσουν τήν κινηματογραφική βιο
μηχανία τους—παράβαλε Δανία κλπ. —έμεΐς δέ θάχουμε 
νά παρουσιάσουμε τίποτα, ή καλύτερα μιά φορά είχαμε, 
προσπαθήσαμε, άλλά τό Κράτος έφέρθηκε άστοργα, άδικα 
καί σκληρά, ώστε καπνός ήν καί διελύθη, πομφόλυγες ή
σαν καί διερράγησαν!»

’Εμπρός κ. κ. παραγωγοί, ρεζισέρ, ήθοποιοί, δημο
σιογράφοι, δσοι ένδιαφέρεσθε, τέλος πάντων γιά τόν ελλη
νικό κινηματογράφο. Διαφωτίσετε, υποδείξετε, επιμένε
τε. ’Άς μήν άφίσουμε τό κράτος νά πνίξη τήν εύγενή προ
σπάθεια τόσ ον 'Ελλήνων, οί όποιοι έφιλοδόξησαν νά δη
μιουργήσουν έθνικά φίλμ, ώς άλλοι Γάλλοι Γκωμόν καί 
Πατέ, τήν προσπάθεια πού είχε κΓ δλας κατακτήση δλο 
τόν έσω καί έξω έλληνισμό, τήν προσπάθεια πού, σκεπτό- 
μενοι σωβινιστικά, μπορούσε τόσες εθνικές έκδουλεύσεις 
νά προσφέρω·

Άλλά, δυστυχώς, τό κράτος κωφεύει, Αδιαφορεί κ’ ε
μείς Αδρανούμε.

Κύριοι παραγωγοί, ρεζισέρ, ήθοποιοί, δημοσιογράφοι 
κ. λ. τό ελληνικό φίλμ έ κ π ν έ ε ι !

ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ .



&ΙΝΗΜΑΊΌΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

H ΚΡΙΤΙΚΗ MAS
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ 
Έκμετάλλευσις Μετρό Γκόλντουϊν Φιλμ

όμιλοΰσα γάλλιού ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ ΣΠΛΕΝΤIΤ

Ή πρώτη όμιλοΰσα ταινία τοΰ Ζάκ Φέϋντερ «γυρι- 
σθεϊσα,είςτά έν Χόλλυγουντ στούντιο τής Μειρό Γκόλν
τουϊν. “Οπως διά τόν Λερμπιέ οϋτω καί διά τόν Φέϋντερ 
μάς προξενεί κατάπληξιν ή έκλογή τοΰ θέματος. Κατό
πιν μέ λύπην μας βλέπομεν ότι ό ρόλος τοΰ γαλλου 
Maitr e είς τήν παρούσαν πραγματοποίησιν περιορίζεται 
είς ρόλον καθαρώς θεατρικού σκηνοθέτου. 11έντε ή έ'ξ 
ντεκόρ έν συνόλφ, μέσα εις τά όποια έκτυλίσσεται όλό- 
κλήρος ή ύπόθεσις με τελείαν ακινησίαν τής φωτογραφι
κή? μηχανή?· Περιμέναμε άλλα πράγματα άπό τόν Φέίν- 
τερ. Φαίνεται ότι ό δημιουργός τής «Τερέζα Ρακέν,» 
μέ τήν αλλαγήν περιβάλλοντος καί μεθόδων είς τό Χόλ
λυγουντ έχασε τήν δύναμιν καί τήν πρωτοτυπίαν πού τόν 
διέκρινε. Αυτό τό διεπιστώσαμεν ήδη είς τό «Φίλησα» άλ- ! 
λά σήμερον έπιβεβαιοΰται κατά τόν τρανώτερον τρόπον.

’Ανεξαρτήτως δμως τών άνωτέρω πρέπει νά όμολογή- 
σωμεν δτι έφ’ δσον τό πεδίον δρίσεως είναι τόσον π:ριω- 
ρισμένον δ Φέίντερ έδειξε άρκετήν ικανότητα διά νά κρα- 
τήση τό ένδιαφέρον μας μέχρι τέλους χάρις είς έ'να έπιδέ- 
ξιον ντεκουπάζ, τούς μελετημένους φωτισμούς του, οι ό
ποιοι συντελούν έκάστοτε είς τήν δημιουργίαν τής καταλ
λήλου άτμοσφαίρας, καί τήν καλήν διεύθυνσιν τών ήθο- 
ποιών του, παρά τά άνομοιογενή στοιχεία πού διέθετε.

Ό Άντρέ Λυγκέ έπιβάλλειαι άπ’ άτρου είς άκρον, μό
νον πού εις τά δραματικά σημεία ένθυμεϊται τήν θεατρι
κήν καταγωγήν του. "Οσον άφορφ τήν Ζέττα Γκουντάλ, 
κατορθώνει νά σταθή είς έ'να έξωτικόν ρόλον έστερημέ- 
παντελώς άληθοφανείας καί άνθρωπισμοΰ.^ Ή γαλλική 
προφορά της ολίγον βαρειά.

Γενικώς πρόκειται περί περιπετειώδους φίλμ, εις τό 
όποιον ή φαντασ α παίζει τόν σπουδαιότερου ρόλον, καί 
τό όποιον συνιστάται κυρίως διά τάς έπαρχίας. Έδώ ή έ
πιτυχία του υπήρξε σχετική. Β. Ποίπαμιχάλης

ΕΝΆ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΆΔΙ
Έκμετάλλευσις Άμέρικαν Φίλμ

Όμιλοΰσαγαλλιστί ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ

Ένα άκόμη άστυ,νομικό φίλμ, τό όποιον δέν προσθέ
τει τίποτε τό νεώτερον μέσα είς τά τόσα άλλα τοΰ εί
δους αϋτοΰ πού είδαμε έφέτος. Τό σενάριο, παρμένο άπό 
ένα άγγλικό μυθιστόρημα, είναι πολύ περιορισμένο άπό 
άπόψεως κινήσεως καί άλλαγής ντεκόρ καί περιβάλλοντος. 
Ή σκηνοθεσία καί ή τεχνική τοΰ Ένρύ Φεσκούρ άπογοη- 
τευτική. Οί ήθοποιοί σώζουν δπωσδήποτε τήν κατάστα- 
σιν καί κατορθώνουν νάκινήσουν τό ένδιαφέρον μας.'Ο Λε· 
όν Ματώ, παρ’ δλον πού έγέρασε άρκετά πλέον, παραμέ
νει συμπαθής καί κρατεί μέ άρκετήν έπιδεξιότητα τόν 
ρόλον τοΰ άστυνομικοΰ. Ό Μαξουντιάν τονίζει κάπως, 
περισσότερον τοΰ δέοντος τήν χονδροειδή πλευράν τοΰ 
ρόλου του. Ή Άναμπέλα καί ή ’Αλίς Φιλντ καλούτσικες.

Γενικώς πρόκειται περί έργου τής σειράς μέ σχετικήν 
έμπορικήν άξίαν. Β. Παπαμιχάλης

ΕΝΑ ΤΑΓΚΟ ΓΙΑΤεΝΑ
Έκμετάλλευσις Άμέρικαν Φίλμ

όμιλοΰσα Γερμαν ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

"Οσοι είδαν τό «Μή Ρωτφς γιατί» τοΰ ίδιου σκηνοθέ
του καί μέ τόν ίδιον πρωταγωνιστήν, έσπευσαν άθρόοι νά 
παροκολουθήσουν καί τό «Ένα Ταγκό γιά σένα» μέ τήν 

πεποίθησιν οα θά εύρεθοΰν πρό ένός παρομοίου φίλμ. 
Δυστυχώς ή άπογοήτευσις υπήρξε γενική. "Οχι διότι τό 
«ένα ταγκό γιά σένα» δέν έχει άρκετά προτερήματα, άλλά 
διότι κάθε θεατής τό συνέκρινε άσυναισθήτως μέ τό προ- 
ηγούμενον φιλ και μιά τοιαύτη σύγκρισις φυσικόν ήτο νά 
αποβή πρός βλάβην τοΰ δευτέρου.

Τό μ,εγαλείτερον μειονέκτημα τοΰ παρόντος έργου έγ
κειται εις τό σενάριο. Όχι μόνον πολύ ένδιαφέρον δέν 
είναι αλλά συχνά καθίσταται καί άρκετά χονδροειδές. 
Σκηνοθεσία έπιμελημένη καί φωτογραφία διαυγεστάτη. 
Μουσική οφειλώμενη είς τόν Ρόμπερ Στόλτζ, ευχάριστη, 
οχι όμως άπό έκεΐνες πού άοήνουν έντύπωσιν. Ό Βίλλυ 
Φορστ, πάντοτε συμπαθής, άδικεΐται τήν φοράν ταύτην 
απο τον ρόλον του, ο οποίος είναι ολίγον καραγκιοζίστι- 
κος. II 1· e Mallen δέν λέγει άπολύτως τίποτε. Κρίμα 
διότι είναι ό μοναδικός γυναικείος ρόλος. Οί λοιποί ήθο- 
πο,ιοι μεταξύ τών οποίων διακρίνονται ό Πάουλ ’Όττο, 
καί δ Έρνεστ Βέρεμπες, εϋσυνήδειτοι.

Β. Παπαμιχάλης

Ο ΠΟΘΟΣ ΠΟΥ ΣΒΥΝΕΙ
Έκμετάλλευσις J. Μαργουλή

Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ

I _ Ενα ασθενές καί μετριώτατο θέμα πού χρησιμεύει 
ώς βάσις ενός,ίσης δυναμεως ,φίλμ. Ή συμβαιικότης τό 
διακρίνει άπ αρχής, μέχρι τέλους. Οί ήθοποιοί κάμουν ό
τι μτοροΰν δισ νά δώσουν κάποιαν ζωήν είς τούς άναι- 
μικούς ρόλους πού ερμηνεύουν χωρίς όμως πάντοτε νά 
τό κατορθώνουν. Ή Νάνσυ Καρολ, μία άπό τάς εύνοου- 
μενας καλλιτέχνιδ,ας τής στιγμή;, τήν οποίαν διά πρώτην 
φοράν βλε.τομεν εις την πόλιν μας, παίζει άρκετά καλά 
καί τραγουδεϊ χαριτωμένα. Ό Πάουλ Λούκας, δ ούγγρος 

t καλλιτέχνης, ο οποίος εβαπτίσθη' ύπό τής διευθύνσεως 
τοΰ «Τριανοΰ» Έλλην, κρατεί τόν άχαρι ρόλον του συγ
κρατημένα καθώς έπίσης καί δ γνωστός ζέν πρεμιέ Ρί- 
τσαρ Άρλεν.

Ή μόνη άξιοσημείωτος σκηνή τοΰ φίλμ είναι ή συν
θετική άποψις τής Νέας Ύόρκης.

Τό φίλμ έδώ δέν ήρεσεν.
Β. Παπαμιχάλης

Η ΝΤΟΛΛΥ ΤΟ ΡΙΧΝΕΙ ΕΞΩ
Έκμετάλλευσις ΣυμβατικήςI ■ ■ ---

Όμιλοΰσα γερμ, ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

Ό Νέλσων, είς τόν όποιον κυρίως οφείλεται ή μουσική 
τοΰ φιλμ χαίρει μεγάλης φήμης στό Βερολϊνον, ή Ντολλυ 
Χάς, ή τσακπίνα πρωταγωνίστρια τύΰ θεάτρου του καί δ 
Κούρτ Γκερόν έκπροσωπούν σχεδόν τό Nelson Theater 
στο φιλμ. Ολα μαζί δηλ. αποτελοΰν τό φίλμ αύτό, τό ο
ποίον άν δένξμάς κάνη μεγάλη έντύπωσι, δέν μποροΰμε ό
μως ν< άρνηθοΰμε ότι μάς παρουσιάζει μερικές σκηνές 
νόστιμες.

ί Εκτός τής Ντόλλυ Χας, στό είδος της όμολογουμένως 
, καλής ό Κούρτ Γκερόν, ό Καρλβάϊς (Φρέντ). ό Άμπελ 
παίζουν καί αυτοί καλα. Άξιοσημείωτον άκόμη τό τεχνι
κό μέρος τοΰ φίλμ.

, Πρόκειται δηλ. περί ενός φίλμ δπωσδήποτε καλοβαλ
μένου (σκην. Αίιβυκ) οχι δμως καί τόσον δικής μας νοο
τροπίας, έξ οΰ καί ή όχι σημαντική έπιτυχία του.

Ko—Ma

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε Κ

Τό νέον Διοιχ. Συμ,βούλιον τής Π. Ε. Κ. εκφράζει 
πρός δίπανια τά μέλη τής ‘Ενώσεως τάς ευχαριστίας 
τον διά τήν τιμήν ήν προσήνεγκον αύτω άναθέσαντα τα 
συμφέροντα τών απανταχού τής ‘Ελλάδος συνάδελφων 
και διάτήν εύόδωσιν τών οποίων τό Διοικ. Σνμβού .ιον 
επικαλείται τήν άμέριστον ηθικήν συνδρομήν αυτών βε
βαίων οντων δτι τό συμβούλιον θά καταβάλη πάσαν 
προσπάθειαν δπως φανεί αντάξιον τής άνατεθείσης 
αυτω εντολής. Τό Διοικ. Συμβουλιον

0 ΗΔΕΛΦΟΣ ΤΟΫΥζΑίΚΥ KOYTKRO
Αί γερμανικαί κινηματογραφικαί εφημερίδες, αγγέλλουν 

ότι ό πενταετής Ρόμπερ Κοΰγκαν βαβίζει έπί τά ίχνη 
τοΰ διασήμου αδελφού του, τοΰ γνωστού μας Γζαικυ ι 
Κοΰγκαν, καί πρόκειται νά έμφανισθή κατ’ αύτάς είς μίαν 
ταινίαν. Ό μικρός Ρόμπερ έμενε μέχρι τοΰδε είς τήν άφά- 
νειαν καί έμαθήτευσεν εις ένα σχολείον. "Ηδη όμως οί 
γονείς του| έσκέφθησαν ότι ένας κινηματογραφικός ά
στήρ δέν ήτο άρκετός διά τήν οίκογένειάν των καί έδέ- 
χθησαν μίαν άπό τάς πολλάς προτάσεις πού τούς εΐχεν 
ύποβληθή έκ μέρους διαφόρων εταιριών.

u "Wi ths ras„ Ji: ram
Κατά πληροφορίας τών αύστριακών κινηματογραφικών 

έφημερίδων, ή νέα ταινία τοΰ Σαρλώ «Τά φώτα τής πο 
λεως» θά προβληθή είς Βιέννην τήν Ιην τοΰ προσεχούς 
μηνός ’Απριλίου.
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ΑΠΑΧΗΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ — ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ ΜΑΡΙΤΣΑ 
ΑΣΤΕΡΩ — ΜΠΟΡΑ

Λ|Μ\ΝΙ ΔΑΚΡΥΩΝ — ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ
Αϊτινες οπού έπαίχθπσαν καϊ παίζονται είς τό ’Εσωτερικόν καί τό ’Εξωτερικόν έσχον 

ρεκόρ εισπράξεων καί είσιτηρίων
Μπορντερό φόρου Δημ. βεαμάτων είς τήν διάδεσιν παντός

ΤΈΡΜΑ m ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΝ _
ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ ΚΑΙ ΓΟΎβΡΝΕΡ

’Αγγέλλεται έκ Νέας'Υόρκης ότι κατά, τάς πληροφο
ρίας τών άμερικαΊκών έφημερίδων αί τράπεζαι αί. όποΐαι 
ιΐχον μεσολαβήσει μεταξύ τή; Παραμάουντ καί τής Γου
ώρνερ κατώρθωσαν νά φέρουν είς πέρας τάς συνεννοήσεις 
των όπως τεθή ένα τέρμα είς τόν μεταξύ τών δύο τούτων 
συναγωνισμόν. Έπετεύχθη μάλιστα νά γίνη μία κοινή συ
νάντησή τοΰ Χάρρυ Γουώρνερ με τον Adolph- Zukor, 
κατά τήν συνάντησιν δέ ταύτην θά υπογραφή καί τό σχε
τικόν σύμφωνη τικόν. ,

Ώς γνωστόν δ μεταξύ τών δύο έταιριών ανταγωνισμός 
έστρέφετο κυρίως είς τό ποια απο τας δυο,θα κατόρθωνε 
διά πλειοδοσίας νά προσλάβη τήν Huth Chitterfon, τόν 
AAili<m Powell, τήν Kay F arcis, τήν Constance 
Bennet καί τόν George Baucrof .

Hismiiu εϊ iuuT
Έλάβομεν έχ. Σάμου τό ακόλουθον τηλεγράφημα 

τοϋ έκεϊ άνταποκριτοϋ μας κ. Αιμίλιου Πούλμαν, στα- 
λέν μετά τάς δόκιμά; τών έγκατασταθέντων μηχανη
μάτων όμιλοϋντος είς τό έν Βαθύ (Σάμου) νεον κινη- 
ματοθέατρον «Απόλλων».

ΒΑΘΥ (Σάμου). Άριθ. τηλεγρ. 382 Μαρτίου 14.— 
Γενική δοκιμή κινηματογράφου «'Απόλλων», εγκατα- 
στήσαντο; όμιλοΰντα «Σ.νεμεκάνικα» έστέφθη υπό 
πανηγυρική; επιτυχία;. Άπόδοσις όμιλίας, ήχων, μου
σικής φυσικωτάτη ανώτερα Οϋέστερν. Διαβιβάσατε θερ
μότατα' συγχαρητήρια εταιρίαν Συνοδινος—Ταπαστοφας 
καί Σινεμεκάνικα. Αιμίλιος Πούλμαν
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ΑΙΓΑΑΕΙΙ(Λ Μί ΤΟΝ ίϊΕίΜΦΕΙ ΤΒΪ 'WKI0ZH
Ελλάδα τή λογοτεχνία μας ; Κάτι τέτοιο φαίνεται πώς I 
έλεγε μιά μικρή είδησοΰλα πού διαβάσαμε κάποιο πρωΐ. [ 
’Αμερικανοί έπιχειρηματίαι τοΰ Χόλλυγουντ ζήτησαν άπ’ । 
τό θεατρικό συγγραφέα κ. Θ. Ν. Συναδινό, νά «γυρίσουν» 
άντί άδροτάτης βέβαια, άποζημιώσεως, τό γνωστό έργο ί 
του, πού τόση έδώ έσημείωσε έπιτυχία, τόν «Καργκιόζη». I 
Τό πράγμα είναι άρκετά εύχάριστο καί συγκινεΐ κι’ εμάς 
πού δέν έχουμε τήν Ικανοποίηση υλικής άμοιβής, δπως ό 
συγγραφέας. ’Αλλά γιά νά δούμε, τό γεγονός αυτό είναι 
εύχάρ στο σηιιεΐο, πού θά έπιτρέψη νά στηρίξουμε κάποιες 
έλπιδες γιά τήν άναγνώριση τή; λογοτεχνίας τοΰ τόπου 
μας, στό εξωτερικό καί τή χρησιμοποίησή ιη; άπό ένα δρ- ι 
γανο τόσο πλαιειάς διαδόσεως, δσο ό Κινηματογράφος, ή 
άτλούστατα μία σύμπτωσις όρειλομένη σ’ ένα στιγμιαίο 
ενθουσιασμό έξ αιτίας τοΰ Ιδιαιτέρου χρώματος τού έργου 
καί τής θαυμασίας ερμηνείας του, άπ’ τήν Κοτοπούλη σιή 
Βοστώνη ; Τείνουμαι μάλλον νά πιστέψουμε ιό δεύτερο, 
δταν λάβουμε ύ.τ’ δψιν τόν ήθογραφικό χαρακτήρα τής 
πεζογραφίας μας καί τήν σημερινή εξέλιξη τοΰ φίλμ παρ- 
λάν. Στή διεθνή αγορά τοΰ Κινηματογράφου δέ μπορούν 
νά σταθούν έργα χωρίς κοσμο.τολιτική μορφή. Ή Ελλη
νική πεζογραφία, μέσα στήν οποίαν ό ξένος έπιχειρηματίας 
θάψαρέψη, έχει στενέ] ιοτικ.στική καί ήθογραφική χροιά. 
"Αν ξεφεύγη κάποτε άπό τό ζωγράφισμα τύπων ανθρώπι
νων είναι γιά νά πέση σέ μιά πλατυαστική ψυχολογική 
άνάλυση, πολύ λίγο χρήσιμη στή δουλειά τοΰ Κινηματο
γράφου. Ό τελευιαϊος'αύιός—τ. ΰλάχιστον γιά σήμερα— 
θέλει μιά γρήγωρη εναλλαγή εικόνων, γοργότητα στό ξε- 
τύλιγμα τής ϋποθέσεως, μιά άτμόσφαιρα μαγική δπου δλα 
θάρχονται καί θά περνάνε σάν τή γλύκα τοΰ φιλιοΰ σέ 
δυό κοραλένια χείλια. Είναι αύτή ή ψυχολογία τοΰ μεγά
λου κοινού πού θέλει κάτι τό γρήγωρο καί φευγαλέο, μιά 
άτμόσφαιρα παραμυθιοΰ. Ή εποχή μας γεμάτη σκέψη έ 
φήμερη, άποφεύγει τό διανοητικό κόπο. Άφίνεται νά τήν 
παρασέρνη τό κύμα τών αισθημάτων πού έναλάσσονται 
μέ τήν ταχύτητα τών συννέφων σ’ ένα σκοτεινό ούρανό. 
Τό ήθογραφικό φίλμ, μονάχα στον τόπο πού τό παρήμ.γε 
μπορεί να σταθή γιατί έχει τό χρώμα τής ζωή; του. ’Αλλά 
κι’ έκεΐ δχι πολύ. Ιδίως στήν Ελλάδα καθίσταται προ 
βληματική ή έπιτυχία μιάς τέιοιας ταινίας, γιατί τό κοινό 
μας έχει συνηθίσει νά βλέπη τούς ήρωες τών διαδραμαιι- 
ζομένων υποθέσεων σ’ ένα περιβάλλον πού δέν τοΰ είναι ___ , __ ___ __ ________ _____ lr___ __
γνώριμο καί πού τοΰ κινεί τήν περιέργεια μέ τή γοητεία [σκοπός τους καί ά.τοιέλεσμα είναι νά διεγείρουν 
τοΰ άγνώσιου.—Οί σκέψεις δμως αύτές δέ μπορο ν νάχουν | τικά ένστικτα, ’W.s .
καμμιά σχέση μέ τό έργο τοΰ κ. Συναδινοΰ, πού πρόκειται 
νά γυριστή σιήν ’Αμερική καί νά Άμερικανοποιηθή κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε νά μάς παρουσιασθή·.·. άγνώριστο.

Συναντούμε τόν κ. Συνοδινό στό γραφείο τή; διευθύν- 
σεως τής ’Επαγγελματικής σχολής Θεάτρου. Μάς ύποδέ- 
χετε μέ τό συνηθισμένο του συμπαθητικό χαμόγελο, πού 
δείχνει έναν άνθρωπο ευχαριστημένο άπ’ τή ζωή του. Γι
ατί δχι ; "Αρχισε άπό ταπεινός δημοσιογραφίσκος γιά νά 
φθάση νά γίνη ό γνωστός συγγραφέας τής σήμερον, έτσι 
πού καί οί δύο κόσμοι, νά ξέρουν τό δνομά του. Καί δέ 
λέμε καμμιά υπερβολή δταν γράφουμε πώς είναι γνωστός 
κι’ έξω άπ’ τά σύνορά μας. Στον τελευταίο διαγωνισμό 
τοΰ । omite de Diffusion arlisiique et litteraire par 
le Cinema γιά τή συγγραφή σεναρίου μέ περιεχόμενο 
σχετικό μέ τις έπιδίώξεις τής Κοινωνίας τών ’Εθνών καί 
στόν όποιον έλαβε μέρος καί ή Ελλάς, ό συγγραφέας 
μας πήρε μιά άπ*  τις καλύτερες θέσεις. Κι’ άν δέν βρα
βεύτηκε φτάνει πώς τδνομά του είναι γνωστό στήν κ. ‘Ε
λένη Βακαρέσκο, μέ τούς εύκολους ενθουσιασμούς γιά 
κάθε τι τό έλληνικό.

Ό κ. Συναδινός πρωτοφάνηκε ώς θεατρικός συγγραφέ-

‘Ώστε λοιπόν άρχισαν νά προσέχουν κι’ έξω άπ' τήν ας στά 1912, δταν ακόμη ήταν αρχισυντάκτης στήν «Ά- 
"" κρόπολη» τοΰ μακαρίτη Γαβριηλίδη, μέ τις «Μπλόφες». Τό

έργο του σημείωσε αρκετή επιτυχία κι’ άπό τότε άφιερώ- 
θηκε στό θέατρο μέ πραγματική άγάπη καί προσήλωση. 
Παρουσιάζει διαδοχικά στά τελευταία χρόιια 10 ολόκλη
ρα έργα καί πέρισυ στήν «Ελεύθερα Σκηνή» τή θεατρική 
διασκευή τοΰ «Έρωτοκρίτου» πού τόσο ενθουσίασε τό ’Α
θηναϊκό κοινό καί τόν ίδιο τόν συγγραφέα μέ τις εισπρά
ξεις. "Εχει άκόμη νά δώση γιά διδασκαλία τις θεατρικές 
διασκευές τή; «’Οδύσσειας» τοΰ 'Ομήρου καί τόν «Δόν 
Κιχώτη» τοΰ Θερβάντες καί τέσσερα δράματα. Μιά πλού
σια συγγραφ'κή συγκομιδή πού τή διακρίνει ή έλλειψη 
τής προχειρότητας. Τό έργο τοΰ κ. Συναδινοΰ τό χαρα
κτηρίζει μιά λεπτή, άνθρώπινη παρατήρηση τών πραγμά
των τής ζωή:. Οί ήρωές του, οί τύποι του είναι όλότελα 
άνθρωποι, βαθειά μελετημένοι, κινούνται μέσα σέ μ ά ά- 
τμόσφαιρτ φυσικέ] πούσυγκινεΐ καί συναρπάζει μέ τήν α
πλότητά ιης. "Ο,τι γίνεται στό θέατρον τοΰκ· Συναδινοΰ 
φαίνεται νά γίνεται αυθόρμητο, ή πράξη είναι αποτέλε
σμα μιας φυσικής συναρμογής τών γεγονότων. Κι’ άπ’ τή 
φυσικότηια αύιή, ζωγραφισμένη μέ λεπτά χαρίσματα, 
βγαίνει ή φιλοσοφία τοΰ συγγραφέα. Τή σκέψη του τήν 
υποβάλλει. Δέν γίνεται ατό σκηνής δογματικός Ιεροκήρυ
κας, ούτε επαρχιακός ρή ωρ προσπαθών νά συναρπάση τό 
αμόρφωτο άκροατήριό του μέ σχηματικές παρομοιώσεις. 
Απλά ή δραματική δρά >η προχωρεί, καλλιεργείται στήν 
ατμόσφαιρα τή γενική τοΰ έργου, γιά νά καταλήξη σέ μιά 
απλή, άκόμη καί στήν τραγικότητά της, λύση. Τό τέλος 
είναι μιά λελογισμένη συνέπεια τής δλης δραματικής πλο
κής· Δέν εχει τίποτε τό αυθαίρετο γιατί ό συγγραφέα; 
στοχάζεται, παρατηρεί, αναλύει κι’ ύστερα δημ ουργεϊ μέ 
δεξιοτεχνία, απαράμιλλη. Καί στήν κουβέντα του τό ίδιο 
απλός καί όρθολογιστικ «ς.Τόν ρωτάμε νά μάς πή τή γνώ
μη του γιά τή σημερινή θέση τοϋ Κινηματογράφου, άν καί 
κατά πόσον έκφράζει τή ρευστότητα τής έποχής μας.

—Βέβαια, μάς λέει, δ Κινηματογράφος είναι μιά μορ
φή τέχνης καί κανείς όέ μπορεί ν’ άρνηθή τήν τεραστία 
διάδοση του καί τή σημασία του. "Ομως έχω τή γνώμη 
πώς λίγες είναι οί περιπτώσεις πού παρουσιάζεται μέ καλ
λιτεχνική άξίωση. 'Ο εμπορικός χαρακτήρας τών ταινιών 
καί ή τάση του κοινοΰ νά έπιτυγχάνη τήν απόλαυση καί 
τή χαρά χωρίς προσπάθεια, δημιούργησαν τήν πληθώρα 

' εκείνη τών σαχλών καί ανούσιων αισθηματικών φίλμ πού 
, „..i λ—.........τ.._. ..α χΰ. έρω.

.. Έξ άλλου διάφορες άστυνομικές ταινίες μέ 
τήν άσύνδετη πλοκή τους, τις άσυνάρτητες περιπέτειες 
κατωρθώνουν νά άναπτύοσουν τις εγκληματικές ροπές, 
πού υπολανθάνουν άσχημάτιστες στις άδιάπλαστες άκόμη 
νεανικές ψυχές. ’Επαναλαμβάνω πώς δέ φταίνε οί έπιχει- 
ρηματίαι, οί όποιοι άπλώς συμβιβάζονται μέ τά γοΰστα 
τοΰ καταναλωτοΰ. Γι’ αυτό θά έπρεπε νά γίνη μιά σοβα
ρά προσπάθεια διαπαιδαγωγήσεως τοΰ Κοινοΰ, ώστε νά ά- 
ναπτυχθή σ’ αυτό κάποιο κριτήριο καλλιτεχνικό καί μία 
συνείδησις κινηματογραφική, έτσι πού νά μή δέχεται πα
θητικά, άν δχι ενθουσιαστικά! τά διαφόρου μορφής, καί 
προελεύσεως έργα. Κι’ ένα τέτοιο έργο, μιά ενσυνείδητος 
καί άμερόληπτη κριτική τοΰ καθημερινοΰ τύπου θά μπο- 
δοΰ νά τό κατορθώση.

—Έχετε τή γνώμη δτι τό θέατρο άργά ή γρήγορα θά 
ύποσκελίση τόν Κινηματογράφο;

—Καμμιά θετική πρόβλεψις έπί τοΰ ζητήματος αΰτοΰ 
δέν μπορεί νά ύπάρξη. ' Εχω δμως τή βεβαιότητα δτι τό 
θέατρο είναι άναντικατάστατο στό είδος του. ’Απ’ τό Κι
νηματογράφο λείπει ό Λόγος πού άποδίδει σέ διάφορες 
βαθμίδες καί άποχρώσεις τις ψυχικές δονήσεις, τόν πολυ- 
ποίκιλλο κόσμο τών άνθρωπίνων αισθημάτων. Τό φιλμ

παρλάν έπέτυχε μόνον μιά καρικατούρα φωνής, που στόν 
λεπταίσθητο καί πνευματικά θρεμένο θεατή τό λιγώτερο 
πού προξενεί είναι ό πονοκέφαλος. Ή άνωτερότητα τού 
θεάτρου έγκειται στό λόγο καί στή ψυχική επαφή πού ύ·1 
πάρχει μεταξύ τού θεατού καί τοΰ ζωντανού ηρώα ποΰ 
δρά καί παθαίνεται καί έκδηλώνεται σέ λίγα μέτρα άπό- ! 
στάση. Θαυμάζω τόν Γιάννιγκς καί τόν Σαρλώ γιατί νοι
ώσανε ποιά είναι ή κατεύθυνση ή πραγματική τής τέχνης 
τών σκιών. Ό Κινηματογράφος είναι μάλλον μιμική έκ- 
φρασις καί δέν υποτιμώ καθόλου τήν άξια του καθορί- 
ζοντάς τον κατ’ αυτόν τόν τρόπο. Τουναντίον νομίζω πώς 
αν έπανέλθη στήν αρχική του έκφραση θα έπιτύχη μεγά
λα καί πραγματικά καλλιτεχνικά άποιελέσματα.

—Ό Εέυιι Bai by σέ κάποιο άρθρο του στό «Inhao- 
sigeant» σημειώνει πώς δ Κινηματογράφος είναι τό όργα
νό τό προωρισμένο νά βοηθήση σιήν προσέγγιση τών 
λαών καί στό προπαγανδισμό καί τή διάδοση τών Ιδεών, 
Τί νομίζετε πάνω σ’ αυτό ;

—Είμαι σύμφωνος μέ τόν Leon Β ilby μέ τήν προϋ
πόθεση δμως ή Κινηματογραφική παραγωγή νά άπευθύνε- 
ται περισσότερο στό νοητικό παρά σιίς αισθήσεις. Τό θε 
αμα νά άπο τήση πνευματικό περιεχόμενο, νά γίνη καλλι
τεχνική δημιουργ.α. Δυστυχώς δμως τίποτε δέ δείχνει δτι 
τό σημερινό κοινό πού συχνάζει συνήθως στις Κινηματο
γραφικές σάλλες θά έστεργε μιά τέτοια αλλαγή· Ή άναζη- 
τησις τής εύκολου εύχαριστήσεως, τό άπομακρύνει μίλλια 
ολόκληρα άπ’ τήν άνάγκη νά σκεφθή. _ , , ,

Καί ήσυζήτηση θάέξακολοϋθοΰσε στόν ίδιο τόνοκαι με 
ιδιαίτερη ευχαρίστηση τοΰ υποφαινομένου πού θαταν, σέ 
θέση νά προλέγη περισσότερες σοφές σκέψεις στούς ανα
γνώστες του, αν τό κουδούνι τής σχολής δέν καλοΰσε τόν 
κ. Συναδινό στά καθηγητικά του καθήκοντα, ’ Υστερα 
άπό τόν Κινηματογράφο ή Δραματολογία. Δέν υπάρχει 
καμμιά άνακολουθία. Ό συγγραφέας ξέρει νά τά συμβιβά
ζει θαυμάσια καί πρό πάντων δταν ή καμπύλη τών εισ
πράξεων λαμβάνει τήν άνιοΰσαν. Τόν αποχαιρετάμε καί... 
άποφεύγουμε νά σκεφθοΰμε δτι δήποτε. Κ· Δα ς

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Η

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

, 1
। Ή πρώτη Γαλικη βπερεττα 4
। βμιλοΰσα καί άδουσα 100 ο/ο Α

I ΑΡΘΟΥΡ <
I ΣτηνοΑέτης δ διάσημος Leonce Perret I
► Μουσική τοΰ Christine I

—Ή Παραμάουντ ετοιμάζει μίαν νέαν ταινίαν τό σε
νάριο τής όποιας έχει γράψει δ διάσημος άμερικανός συγ- 
γραφεύς Sinclair Lewis καί τής ό.τοίας ό τίτλος θά είναι: 
«Άς παίξουμε τούς βασιληάδες».

—Ή "Αννα Μαίϋ Γουώγκ ή διάσημος Κινέζα πρωτα
γωνίστρια τής οθόνης εΐχεν έναγάγει έιώπιον τών άμερι- 
κανικών δικαστηρίων κάποιον αυτοκινητιστήν, ό όποιος 
έτραυμάτισε θανασίμως τήν μητέρα της. Καί τό δικαστή- 
ριον κατεδίκασε τό αύτοκινητιστήν νά πληρώση είς τήν 
"Ανναν Μαίϋ Γουώγκ 50.000 δολλ. ώς άποζημίωπιν.

—Ό «Τσέββυ», δπως έχουν έπωνομάσει οί άμερικανοί 
τόν Μωρίς Σεβαλιέ πρόκειται νά πρώτα.ω πτήση είς μί
αν νέαν ταινίαν, μέ ρεζισέρ τον Χάρρυ ντ’ Αρραστ.

— Μετά τόν θάνατον τοΰ Λουΐς Βολχάϊμ ό όποιος πρω- 
τηγωνίστει είς τήν ταινίαν ρεπόρτερ, ό ρόλος του έδόθη 
είς τόν Άδόλφον Μενζοΰ, ό όποιος θά τόν συνέχιση.

—Ή Γκρέτα Γκάρμπο θά πρωταγωιιστήση είς τήν 
ταινίαν «"Ανθρωποι μέσα είς τό ξενοδοχ ϊον» μέ ρεζισέρ 
τόν διάσημον Φέγιος.

—Είς τήν Γαλλίαν τά «Φώτα τής πόλεως» του Σαρλώ 
θά προβληθούν είς τό θέατρον Μαριβώ, τοΰ όποιου ό δι
ευθυντής Λεόν Βολτέρα έξη ιφάλισεν ι ίς τόν Σαρλώ ένα 
έλάχιστον ποσοστόν 3.000.000 γαλλικών φράγκων·

—Κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους 1930 αί εισπράξεις τών 
παρισινών κινηματοθεάτρων άνήλθον συνολικώς είς 307 
ΟΟΟ.ΟΟΟ φράγκων έναντι 230 έκατομ. φρ. τοΰ προηγουμέ
νου έτους 1929.

—Ό William G. O’Brien ό όποιος μέχρι τοΰδε ήτο 
εις άπό τούς διευθυντάς τής Fox Movielone ώνομάθη δι- 
ευθυνιής τών Pathe Neux δι’ ολόκληρον τήν Ευρώπην.

—Ή γερμανική κινηματογρ ιφική εταιρεία Aafa όπέ-„ 
γράψε συμβόλαιον μειά τοΰ διασήμου γάλλου θεατρικού 
συγγραφέως Λουΐ Βερνέϊγ, ό όποιος άναλαμβάνει νά έργα- 
σθή έφεξής, καί έπί ώρ.σμένον χρονικόν διάστημα, διά λο
γαριασμόν τής εταιρείας ταύτης, γράφων τάς υποθέσεις 
ταινιών τάς όποιας θά κινηματογραφήση ή Aafa έντός τοΰ 
τρέχοντος έτους.

I 
I

I 
I
I 
►
I 
I 
I

I

Μέ πρωταγωνιστάςί ’
Τόν πασίγνωστου και άμίμητον κωμικόν (

τής Comedie Franijaise (
BOUCOT (

Καί τή συμπράξει: I
LILY Ζ EVaCO—MARGUERITE DU- (

COURET—ROBEKT DaRTHEZ (
BEVER κλπ. (

Στό έργον αυτό εμφανίζεται δλη ή χάρις καί 
ή ευβυμη ζωή τοΰ Παρισιοΰ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΣ 
Γυρισμένη στό Παρίσι καί στή Νίκαια, με τη ζωη I 

τών καμπαρέ καί τών λουτροπόλεων (

II %1‘ΛΧΙΙΙ'Εΐ Ι ΛΙ Sea τ-.ολ,ε-η 
έχμετάκλευβίν ΟερτνοΟ 1<ενηι».χτογράφου 
Χ«τάλληλ<»ν οίκόπ.ιτΐον έκτάσε<ος 1θι>Ο 
τετρ. ρ.έτρων έπί τηςόδαΐ Γ’ ΧεπτΒμ.- 

καί πλιησέον τ<»υ νέου σταίήκοίί Ή- 
λεκτρ. Χεδηρ >δυόμ.ου Κηφισίας. ΙΙλη- 
ροφυιμίχε Ά,γ. Για<ν<>ϋζον γωνία Κ.%ρ> 
ρόρη ζαί Βουρέοσ.

ΠΩΛΟΥΝΤXI έκατόν καινουργή καΰ'ίσματα 
Κινηματογράφου καί Πιανόλα μεϋ'’ έκατόν μου
σικών τεμαχίων είς άρίατην κατάατασιν. Πλη- 
ροφορίαι είς τόν Κινηματογράφον «Έλλάς^>, ό- 
δός Άϋ'ηνας.

I 'Αποκλειστική έκμετάλλευσις

' ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ ΚΟΜΠΑΝΥ α.ε. ]
1 ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΑΖΙΑΔΗ
I ΑΘΗΝΑΙ
) ΜΗΤΡΟΤΤΟΛΕΩΣ I I

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κινηματογραφική ταινία «'Ο 
Βίος καί τά ηά^η τοϋ Χριατοΰ» παραγωγής Ι
ταλικής αΤαίνες» είς πέντε μέρη καί μέ πλού
σιον διαφημιστικόν ύλικόν άντί 3.003 δραχ
μών. Πληροφορίαι Ν. Φραγκουδάκην, Βόλον.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ένοικιάζεται,είςτιμήνεύκαιρίας 
πλήρης κινηματογραφική μηχανή προβολήςΕτη^- 
minPresident καινουργής, λειτουργήσασα μόνον 

ί 2μήνας. Πληροφορίαι είς τά Γραφεία μας.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Ή άφόρητος ζέστη ή άπό δεκαπεν- ' 

θημέρου καί πλέον ένσκύψασα είς τήν 
πόλιν μαςέπέδρασεν κατάέ'να ποσοστόν 
καί είς την κίνησιν τών κινηματογρά
φων, Κατά τήν παρ. εβδομάδα έπί 
παραδείγματι καί άναλόγως τών προ- 
βληθέντων έργων, ή κίνησις δέν ήτο 
καί τόσον Ικανοποιητική, πράγμα τό 
όποιον ώφείλετο κυρίως είς τόν και
ρόν ό όποιος ήνάγκαζε τό πλεϊστον 
μέρος τών συμπολιτών μας νά προτιμά 
τό ύπαιθρον.

Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 
προεβλήθησαν τά έξης έργα Α' βιζιόν.

Σαλόν Ίντεάλ. «Ύπό τά χαρακώ
ματα» έπιτυχώς.

’Απόλλων. «Άτλαντΐκ» τοΰ Ννυπόν 
έπιτυχώς.

Οΐίφα Πάλας. «Τά χείλη σου είνε 
μελωδία» διά δευτέραν έβδομάδα. ’Ε
πιτυχία μικρά.

’Αττικόν. «Στό γκρέμνισμα ενός κό
σμου» μέ μικράν έπιτυχίαν.

Σπλέντιτ. «Ή ύπεράσπισις έχει τόν 
λόγον» μέ μ[κράν έπιτυχίαν.

Πάν&εον. «"Ενα ταγκό γιά σένα» έ
πιτυχώς.

Κοτοπούλη. «"Ενα φώς στό σκοτάδι» 
άνεπιτυχώς.

Τριανόν. «Σό Μπότ» καί «Μπρον- 
τγουαίη» δευτέρα βιζιόν, άνεπιτυχώς.

Κατά τήν παρ. έβύομάδα προεβλή- 
θησαν είς τούς ίδιους κιν)φους τά κά
τωθι:

Σαλόν Ίντεάλ «Τό ψευδός» μέ τόν 
Γιάννιγκς μέ μικράν επιτυχίαν.

‘Απόλλων. «Άτλαντΐκ» διά 2αν έ- 
βδομάδαμικράν έπιτυχίαν.

Οΰφα Πάλας. «Ή Ντόλλυ τό ρίχνει 
έξω» έπιτυχώς·

‘Αττικόν. «ΙΙές το μέ τραγούδια» έ
πιτυχώς.

Σπλέντιτ. «Άν μέ θέλης, έλα σΰ» 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Πάν&εον. «"Ερως τσιγγάνων» έπι- 
τυχώς. .....

Κοτοπούλη. «’Απόψε ή ποτέ» μέ μι- 
κράν έπιτυχίαν.

Τριανόν.«"Ενας πόθος πού σβύνει» ά- 
νεπιτυχώς.

Διά τήν προσεχή έβδομάδα άναγγέλ- 
λονται τά «Ταρακανόβα» ’Αττικόν καί 
«"Ανθρωπος πού σκότωσε» ’Απόλλων.

Έκ καθήκοντος ύπενθυμίζομεν καί 
πάλιν πρός τούς κ. κ. Διευθυντάς κι- 
νημ)φων καί γενικώς πρός τόάναγνω- 
στικονμας κοινόν ότι—ή έφαρμογή τοϋ 
άρθρου 9 τοΰ Νόμου 4767 περί κινη
ματογράφων τόν όποιον πρέπει πάντο 
τε νάέχουν δπ’δψιν των κ.κ.οί διευθυν- 
ταί κιρήφων, έφαρμόζεται άνευ ούδεμι- 
άς άναβολής άπό 1ης προσεχούς μηνός 
’Απριλίου. Ώς γνωστόν διά τοϋ άρ
θρου αύ τοΰ άπαγορεύειαι άπολύτως ή 
είσοδος εις τούς κιν)φους είς παιδιά 
γενικώς, ηλικίας κάτω τών 16 έτών.

Κατά πόσον όμως θά είναι δυνατή 
ή έφαρμογή τοϋ άρθρου τούτου τοΰ 
Νόμου έν Έλλάδι, άμφιβάλλομεν. Είνε 
άληθές ότι είς δλα τά κράτη τό μέ- 
τρον τοΰτο έφαρμόζεται άλλά προη
γουμένως τά κράτη αυτά έφρόντισαν 
νά δημιουργήσουν είδικάς αίθούσας 
καί ταινίας διά τούς νέους καί κατόπιν 
έφήρμοσαν τόν νόμον, πάντοτε δέ έν 
μέτρφ. Έδώ δμως τίνι τρόπφ θά 
συμβιβασθοΰν τά πράγματα; Μήπως 
διά τοϋ πολλαπλασιασμού τών παιδι
κών παραστάσεωντάς όποιας οργανώνει 
ό «Σύνδεσμος Παιδ. Κινηματογράφων»; 
Δέν πιστεύομεν νά σκέπτονται οί αρμό
διοι σοβαρως τοιοΰτον τι. Ούτε καί 
είναι δυνατόν δ νόμος, δ άστοχος αυ
τός νόμος καί εις ούδεμίαν λογικήν 
στηριζόμενος αυτός νόμος, νά άφαιρέ- 
ση τήν ψυχαγωγίαν τοΰ νέου, τοϋ έ- 
φήβου έννοοΰμεν καί δχι τών μπεμπέ- 
δων. Διότι δ σημερινός νέος άπό ηλι
κίας. 12 άκόμη έτών δέν είνε παιδί 
πλέον είνε άνδρας σωστός καί μέ τά 
δλα του. Τό ίδιο συμβαίνει καί είς τό 
έιερον φΰλλον.

Έν πάσει περιπτώσει, έχομεν ενώ
πιον μας ένα νόμον τοΰ Κράτους τόν 
όποιον πρέπει νά σεβώμεθα. ’Αλλά 
πρέπει καί οί αρμόδιοι έν τή έφαρμο
γή του νά είνε έλαστικοί καί νά μή 
δημιουργούν πράγματα τά όποια θά 
άπυβαίνουν πρός ζημίαν τών πτωχών 
βιοπαλαιστών,οΐτινεςμέτήνύφισταμένην 
ήδη κρίσιν θά καταστραφοΰν τελείως, 
άνεπανορθώτως.

Λέγεται, μεταξύ τών ένδιαφερομένων 
κινηματογραφικών κύκλων, δτι οί κεν
τρικοί άθηναϊκοί κινηματογράφοι διέρ
χονται κρίσιν. Τοΰτο έγράφη καί παρ’ 
ήμών κάποτε καί είνε άληθές δτι οί 
πλεϊστοι κεντρικοί άθηναϊκοί κινημα
τογράφοι διέρχονται κρίσιν καί μάλι
στα σοβαροτάτην, απορίας άξιον δέ 
είνε πώς άνιέχουν. Δέον δμως νά έξε- 
τασθή πόθεν προέρχεται ή κρίσις αΰιη 
ή όποια τείνει νά παρασύρει είς τόν δ · 
λεθρον ολοκλήρους κινηματογραφικός 
έπιχειρήσεις.

Κατά τήν άντίληψίν μας λοιπόν, ή 
κρίσις αυτή οφείλεται μάλλον είς προ
ηγουμένως έμφανισθεϊσαν είς τούς έγ- 
κεφάλους τών διευθυντών τών ’Αθη
ναϊκών κινημ. έπιχειρήσεων κρίσιν, ή 
οποία έκαμε αυτούς νά σκέπτονται καί 
νά ένεργοϋν άσθενώς, συνέπεια τών 
όποιων είνε ή παρουσιαζομένη είς τάς 
έπιχε ρήσεις των κρίσις. Καί ώς άπό- 
δειξιν άναφέρομεν κατωτέρω τά πραγ- 
ματοποιηθέντα άπό τοΰ ’Οκτωβρίου 
1930 μέχρι τής 15 Μαρτίου έ. έ. εισι
τήρια τοΰ κινηματοθεάτρου «Πάνθεον· 
άνερχόμενα εις τόν σεβαστόν άριθμόν 
τών 300000 περίπου.

’Ανάλογα περίπου καί τό Σπλέντιτ. 
Έκ τής έπισήμου έπίσης στατιστι

κής τοΰΎπ. Οίκονομικώνέμφαίνεταιδτι, 
τά διατεθέντα είς τούς κεντρικούς κι
νηματογράφους τών ’Αθηνών εισιτήρια 
κατά τήν τρέχουσαν περίοδον, υπερ
βαίνουν κατά πολύ είς άριθμόν τά 
περυσινά τοΰ αύτοϋ χρονικού διαστή
ματος. Έφ’ δσον λοιπόν ή κίνησις 
τών κινηματογράφων είς άριθμόν δια- 
τεθέντων εισιτηρίων παρουσιάζεται, 
κατά τήν έπισημον στατιστικήν τοΰ 
άρμοδίου υπουργείου μεγαλεττερα τής 
περισυιής, τότε πώς καί διατί διέρχον
ται οί κινηματογράφοι κρίσιν ; ’Άρα τά 
αίτια δέον ν’ άναζητηθοΰν άλλοΰ καί 
συγκεκριμμένως είς τρία τινά σημεία 
τά όποια κάνουν τόν κόσμον νά συγ- 
γκεντρώνεται είς ορισμένα κινηματοθέ
ατρα καί νά άποφεύγη τά άλλα.

Α'. Είς τήν κατά 25 50 ο)ο αδι
καιολόγητον αΰξησιν ιής τιμής τών ει
σιτηρίων.

Β'. Είς τήν προβολήν έργων άκα- 
ταλλήλων δ,’ ελληνικόν κοινόν καί

Γ'. Είς τήν δημιουργίαν άριθμοΰ 
κινηματογραφικών αιθουσών δυσανα
λόγου πρός τόν άριθμόν τών κατοίκων 
τής πόλεώς μας καθ’ δν χρόνον έξ έ- 
πισταμένων μελετών έμφαίνεται, δτι τό 
κινηματογραφιζόμενον κοινόν τής πό
λεώς μας δέν υπερβαίνει τό ποσοστόν 
τοΰ 2 ο)ο έπί πληθυσμού 500 χιλ. κα
τοίκων ώς έχουν αί Άθήναι.

Έπί τοΰ πρώτου δέ ζητήματος, εί
ναι δικαιολογημένη ή αύξησις τής τιμής 
τών εισιτηρίων ; ’Ασφαλώς δχι ! Διότι 
οίοιδήποτε λόγοι και αν έπέβαλον τήν 
λήψιν μιάς τοιαύτης άποφάσεως, έπρε
πε πρωτίστως νά έξετασθή αν καί τό 
κοινόν θά. ήμποροΰσε νά καταβάλη 
τήν αΰξησιν αύτήν.
Σήμερον δέ είναι γνωστόν δτι πολύς, 
πάρα πολύς κόσμος, δέν πλησιάζει καν 
κινηματογράφους πού διατηροΰν ηύξη- 
μένην τιμήν εισιτηρίου καί τοΰτο άπό 
πείσμα. Έχομεν δέ έξ άλλου τρανότα- 
τον παράδειγμα τήν καθημερινήν συρ
ροήν τοΰ κόσμου είς τό «Πάνθεον», 
αίθουσαν κινηματογράφου έκ τών κομ
ψοί έρων καί πολυτελεστέρων τών 
’Αθηνών, λάμπουσαν έκ καθαριότητας 
μέ τάξιν έσωτερικήν προσωπικού άπα- 
πάμιλλον, μέ ήχητικόν μηχάνημα έκ 
τών καλυτέρων καί μέ προβολήν ται
νιών έξ έκείνων πού έπιβάλλονται είς 
τό ελληνικόν κοινόν. Τό κέντρον δέ 
αύτό, μέ τά τόσα προτερήματά του, τά 
όποια τιμούν τήν διεύθυνσίν του άλη- 
θινά, — πράγμα τό όποιον πρέπει νά 
τό δμολογήσωμεν, μονολότι ημάς καί 
τήν διεύθυνσίν τοΰ «Πανθέου», χωρί
ζουν ωκεανοί διαφορών—διατηρεί τι
μάς προσιτάς είς δλα τά βαλάντια.

Άντιθέτως δλοι άνεξαιρέτω; οί άλ
λοι κινηματογράφοι, είς τάς διευθύν
σεις τών όποιων ό πρώτος θά έπρεπε 
νάτδιδε μαθήματα έπαγγελματικής ίκα 
νότητος, διότι ούδ’αύτήν τήν ευπρέπειαν

δύνανται νά έπιβάλουν πρός τάς τσξι- 
θέτιδας, αϊτινες έχουν καταντήσει διά 
τούς ΐθεατάς πληγή άνίατος μέ τάςφω- 
νασκίας καί τάς βωμολοχίας των, υψώ
νουν τάς τιμάς είς δυσθεώρατα ύψη, 
διότι συνέπεσε κατόπιν προβολής δε
κάδων άνιαρών έργων, νά παρουσιά
σουν ένα άξιον λόγου, μέ τήν δικαιο
λογίαν δέ αύτήν διατηροΰν κατόπιν 
τός ύψωμένας τιμάς, ένισχύοντες ούτω 
τόν φυσικόν συναγωνιστήν των.

Έπί τοΰ δευτέρου ζητήματος, ή πα- 
ρουσίασις αύτών τούτων τών έργων 
κατά τήν έφετεινήν περίοδον άπέδειξε 
τήν άδεξιότητα περί τοΰ έκλέγειν τά 
κατάλληλα διά τό ελληνικόν κοινόν 
έργα, πλείστων δσων έμφανιζομένων 
ώς ειδικών έμπορων. Ή περίπτωσις 
αυτή μάς ένθυμίζει μίαν στιχομυθίαν 
μεταξύ τοΰ ήμετέρου διευθυντοΰ καί 
τριών γνωστών έμπορων ταινιών οί 
όποιοι είς σχετικήν έρώτησιν τοΰ πρώ
του αμα τή έπιστροφή των έξ Ευρώ
πης, περί τής άξίας τών μελλουσών νά 
έλθουν είς Ελλάδα νέων ταινιών καί 
περί τοΰ αν ή Γαλλία θά διάθεση έ- 
φέτος διά τήν ελληνικήν άγοράν άξιό- 
λογα έργα, άπήντησαν δτι, ή έφετεινή 
γαλλική παραγωγή δέν παρουσιάζει τι 
τό άξιόλογον καί επομένως θά ήτο έ- 
πιζημία ή διά τήν άγοράν μας προμή
θεια γαλλικών ταινιών.

Έξ αΰτοΰ καί μόνον δύναταί τις 
νά έξαγάγη τό συμπέρασμα, πόσον οί 
άνθρωποι γνωρίζουν τό έπάγγελμά 
των, άφοΰ τά πράγματα άπέδειξαν δ 
λως τό άντίθετόν άφ’ δτι αυτοί έδή- 
λουν. Καί πέρυσιν, άλλά καί έφέιος 
άκόμη άλλην μίαν φοράν, ή πράξις ά- 
πέδειξε πόσον τό ελληνικόν κοινόν δέν 
συμπαθεί τάς έπί τής οθόνης έπιθεω- 
ρήσεις καί μάλιστα τάς έγχρώμους—αί 
πλεϊσται τών προβληθεισών έφέτος 
ταινιών είναι τοΰ είδους αύτοΰ—διότι 
δχι μόνον στοιχίζουν πανάκριβα, άλλά 
καί άκατανόητα είναι δι’ ημάς, έφ’ δ
σον έχουν άλατισθή δι’ άμερικανικοΰ 
άλατος, καί κουραστικά είναι είς τήν 
δρασιν, λόγφ τοΰ πλήθους τών σκηνών 
καί προσώπων, πού κατ’ άνάγκην δέον 
νά παρουσιάζουν τά τοιούτου είδους 
έργα.

Άντιθέτως τά κυκλοφορήσαντα ύ
πό διαφόρων ξένων πρός τό έπάγγελ- 
μα το το είς τήν άγοράν μας άρκετά 
γαλλικά έργα, έπεβλήθησαν, ήρεσαν 
καί έσημείωσαν τάς καλλιτέρας εισπρά
ξεις.

Ώς πρός τό τρίτον ζήτημα, τής 
δημιουργίας περισσοτέρων τών άναγ- 
καιούντων διά τόν πληθυσμόν τών Α
θηνών κινηματογράφων, ποιος έχει 
άντίρρησιν ; "Οταν, έπί παραδείγματι, 
κατά τό 1926—27 ύπήρχον πέν τε κεν 
τρικοί, τρεις λαϊκοί καί είς συνοικία 
κός, τό «Άχίλλείον», μήπως ό πληθυ 
σμός τών ’Αθηνών δέν ήτο κα' τότε δ 
αύτός ; Ποιοι λόγοι συνέβαλον είς τό 
νά δημιουργηθή διπλάσιος άριθμός κι
νηματογραφικών αιθουσών ; Μήπως 
καμμία νέα Μικρασιατική καταστροφή 
διά νά διπλασιάιη τόν πληθυσμόν τής 
πρωτευούσης ; ’Όχι ! Μήπως έφρόντι-

σαν διόλου νά δημιουργήσουν ριλικόν ύποβάλη δέ τό πόρισμα τής μελέτης 
— — ..... rui.i m ■. η/, ,π m’ .Λ» τη V.. 11 Rrnll ι η.» τίί— ΤΤ I·1πρός τούς κινηματογράφους κοινόν ; 
Μάλλον τό ίάντίθετον έπεδίωξαν διά 
τής τακτικής των. Άλλά τότε τί;

Τόν λόγον έχουν οί δράσται.
'Ημείς μίαν έρώτησιν μόνον θά ύ- 

ποβάλωμεν καί θά έπιθυμούσαμεν πο
λύ νά εύρίσκετο κανείς νά μάς λύση 
τήν άπορίαν αύτήν.

Τί θά γίνη τήν έποχήν καθ’ ήν θά 
παραδοθοΰν είς κοινήν χρήσιν τά δύο 
νέα οίκοδομούμενα μεγαθήρια-κινημα- 
τοθέατρα, τό τοΰ Μετοχικού Ταμείου 
καί τό τοΰ Αρσάκειου ;

Φανταζόμεθα δτι καί ή άπάντησις 
δέν θά είναι καί τόσον εύκολος, έκτός 
αν υπάρχουν άφελεϊς οί όποιοι θά θε- 
λήσουν νά πείσουν τόν εαυτόν των δτι, 
ύπό τόν ήλιον υπάρχει θέσις πάντοτε 
δΓ δλους.

του είς τό Συμβούλιον τής Π. Ε. Κ.
Κατά τήν έπιστροφήντου έκ Μακεδο- 

νίαςθά έπισκεφθή πρός τόν αύτόν σκο- 
πόντήν Θεσσαλίαν καί τήν Εύβοιαν.

Τήν παρ. Δευιέραν είς τό Κινημα- 
θέατρον τής όδοϋ Άχαρνών «’Άρης», 
προεβλήθη ενώπιον έπιτροπής άποτε- 

I λουμένης έκ τοΰ διι υδυντοΰ τής ’Αστυ
νομίας, άξιωματικών τοΰ ’Επιτελείου 
καί άρμοδίων ύπαλλήλων τοΰ ύπουργ, 
τών Εσωτερικών ή μεγάλη ταινία τής 
Ούνιβέρσαλ «Ούδέν ιεώτερον άπό τό 
μέτωπον». Ή άνωτέρω έπιτροπή έξέ- 
δωσεν κατόπιν αύτοΰ άπόφασιν δι’ ής 
άπαγορεύει τήν προβολήν τής ταινίας 
διά λόγους τάξεως. Κατόπιν τής άπο
φάσεως αύτής ό ιδιοκτήτης τής ταινίας 
κ. Μαργουλής θά καταφύγει εις τήν 
άνωτάιην επιτροπήν, συμφώνως τφ 
άρθρφ 7 τοΰ Νόμου 1767 περί κινημα
τογράφων.

I Παρ’ ολίγον νά θρηνήσωμεν καί νέα 

, , ·σΧεσι,ν । θύματ*.  τοΰ «Πανοράματος». Τήν παρ.
με την ηθικην., Μας κατηγγελη, παοε· Πέμπτην π-υρκαϊά έκραγεϊσα είς τήν 
στημεν δεκαιμαρτυρες μιας τοιαύτης α- βολή ο0 κινηματογράφου
τίμου πραξεως κατα την παρ Δευτέραν J πρ0εκάλεσε μικροπανικόν
προ του. Κινηματογράφου Αττικόν ξ. τ-)ν Οεατώ ό ; δυ. 
να διανέμονται ρεκλάμες (φειγ βολάν) Λ, συνεπείας. Έκ τής άναφλέ- 
αλλου κινηματογράφευ της Ομόνοιας.1 , « ___ ____________ >____
Ή πράξις αυτή είναι καθαρά άθεμίτου 
συναγωνισμοΰ καί μόνον μία σχετική 
καταγγελία καί μία παραδειγματική τι
μωρία δύναιαι νά σταματήση τό κακόν.

Ό άτιμος, δ άθέμιτος συναγωνισμός 
μεταξύ τών διευθυντών τών κεντρικών 
κινηματογράφων, έξακολουθεϊ νά γίνε
ται ύπό ανθρώπων βεβαίως οί όποιοι 
δέν έχουν ούδεμίαν άπολύτω:

ξεως έκάη ή ταινία καί ύπ στη έγκαύ- 
ί ματα ό μηχανικός·
ί Καί έπειδή δ λόγος περί «Πανορά- 
I ματος» πληροφορούμεθα δτι λίαν προ
σεχώς τήν διεύθυνσίν του άναλαμβά- 

I νει δριστικώ; ό κ. Γ. Σεμερτζήτ καθ’ 
ί δσον δέν πρόκειται ν’ άνανεωθή ή σή
μερον ύφισιαμένη σύμβασις. Ό κ. 

οί κινηματογράφοι τών Αθηνών έξε- Σαμαρτζής θά προβή, ώς πληροφορού- 
δηλιόθη μέ τόν πλέον τραγικόν τρό- μέθα, είς σοβαρά; έπισκευάς καί με- 
πον. Ούτω τήν πρωίαν τής παρελθού- ! ταρρυθμίσεις ούτως ώστε νά καταστή 
σης Πέμπτης δικαστικοί κλητήρες προ- άγνώριστον τό «Πανόραμα». Τό εύχό- 
cdvirrriv «=■ ι z— Τ*ιν  υι <πι ν τ/ΐ\ν cv rnn- 1 ιι ρΛγ* mi» h/iiir

Τό πρώτον κρούσμα τής σοβαροτά- 
της οικονομικής κρίσετος ήν διέρχονται 

................................ —Τ... > λ ...... V-t.·

έβησαν εις τήν σφράγισιν τώνήλεκτρο- 
παραγωγικών μηχανών τοΰ κινηματο
γράφου «Σαλόν ’ίντεάλ» κατόπιν αί- 
τήσεως τοΰ κ. Μάρκου ΚωνσταΛτίνη 
πρός τόν πρόεδρον τών Πρωτοδικών. 
*0 κ. Κωνσταντίνης έζήτησε καί έπέ- 
τυχε τήν λήψιν τοΰ μέτρου τούτου 
πρός έξασφάλισιν άπαιτήσετος ήν δι
καιούται έκ μέρους τοΰ νϋν ένοικια- 
στοΰ τοΰ «Σαλόν^Ιντεάλ» κ. Κραϊμερ.

Δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμτν ποια 
θά είναι τά άποτελέσματα τής άνωτέρω 
ύποθέσεως τού «Σαλόν Ίντεάλ. Πάν
τως τό γεγονός τοΰτο μάς θλίβει ύπερ- 
μέτρως καί εύχόμεθα είλικρινώ; τήν 
αίσίαν διευθέτησιν τής θλιβερά; αύτής 
ύτοθέσεως.

μέθα όλοψύχως.
Ό "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π Ε I PftΙΕΥΣ

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν «Πάλι 
σάν πρώτα», ή βιεννέζικη όπερέττα 
«Σάλλυ» μετά μεγάλης έπιτυχίας.

Κινημ.. Κάπ τολ. «Τό μυστήριον 
τοΰ κίτρινου δωματίου» μέ τήν Ούγ
κέτ Ντυφλό καί «Ρίο-Ρίτα» έγχρωμος 
ταινία μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς καί 

, Δόν Άλβαράντο.
I Κιν. Σπλέντιτ. «ΊΙ κόρη τοΰ Βόλ
ι γα» καίή κωμωδία«Μιά νύχτα στό καμ- 
παρέ» καί «Δικαίωμα δ "Ερως» μέ τήν 
Κρέτα Γκάρμπο μετ’ έπιτυχίας.

| Κινημ.. Φώς. «Νύμφη τοΰ Συντάγ
ματος» ταινία έγχρωμος τής «Φέρστ 

| Νασιονάλ, ή οποία ύτερήσεσεν καί «Αί 
άεροιιαχίαι τοΰ Δυτικού μετώπου».

ί Ήλύσια. «Ή κάταδίωξις», Κοι- 
ι λάς τών γιγάντων», «Νήσος τών μαύ- 
I ρων διαβόλων», < Ταρζάν ή τίγρις» είς 

ι___ ___ __ ______ συνέχειαν» καί «Ή νήσος τών χαμέ-
διευθυντών τών Κινηματογράφων, θά νων καραβιών». Β. Μόνος

Ό διευθυντής μας κ. Οικονόμου,άνα- 
χωρεϊάτμοπλοϊκώςδιάΘεσσαλονίκην καί 
έκεϊθεν διά τό έσωτερικόν τής Μακε
δονίας, δπως μελετήση τάς άνάγκας 
τών κινηματογράφων τών επαρχιών. 
Ό κ. Οικονόμου έφοδιασμένος καί μέ 
ειδικήν έντολήν τοΰ Σωματείου τής 
“Πανελ. Ένώσεω; Κινηματογράφων" 
(Π. Ε. Κ.) θά έλθη είς στενοτέραν έ- 
παφήν μετά τών έν ταϊς Έπαρχίαις
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ράν. Τό φίλμ τοΰτο άπέδειξε τήν τε
λειότητα τοΰ μηχανήματος, τό όποιον 

' άπέδωσε τήν φωνήν τοΰ Κιεπούρα υ
πέροχα, δστις καί κατεμάγευσε. Προ
εβλήθησαν έπίσης «Ή τελευταία δια
ταγή» καί «’Ανοιξιάτικες αγάπες». 
Προσεχώς «Ή νύχτα είναι δική μας», 
«Κατηγορουμένη έγέρθητι», «Μή ρω
τάς γιατί» κλπ. Παπαβασιλείον
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν «Μπα- 
λαό καί «Τά πάθη τού Χριστού» τό 
όποιον παρηκολούθησαν δλα τά σχο
λεία τής πόλεώς μας.
xml

"Αστήρ. Προεβλήθησαν «Ή γυναίκα 
τοΰ δρόμου», «Φλωρίντα», «’Εξπρές 
113», «Νυκτερινή ώρα» μέ τήν Μπίλ- 
λυ Ντόβ καί διάφοροι κωμωδίαι.
ΛΕΥΚΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αί 

άερομαχίαι τοΰ Δυτ. Μετώπου» καί 
«Μιά γυναίκα πού δέν ξεχνά»·

Διονύσια, Προεβλήθησαν «Ό αλή
της βασιληάς» καί «Νο-νό Νανέτ».

Πάλλας. Προεβλήθησαν «Ποιος ό 
ένοχος» καί «Παρισινό τραγούδι».

Λ. Πύργος. Προεβλήθησαν «Τό μα
τωμένο καμπαρέ», «Ή νήσος τοΰ μαρ
τυρίου» καί «Τό χαμένο ζέππελιν».

Πάτε. Προεβλήθησαν «Ό ερυθρό
δερμος» καί «Τό φίλημα».

"Απόλλων. Προεβλήθησαν «Μπρον- 
τουαίη Μπέμπυς» καί «Τό τραγοΰδι 
τής ερήμου». Τήν Δευτέραν «Τρόικα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ταξεϊδι 
στή σελήνη», «Τό τραγοΰδι τής έρή- 
μου» καί«Άστυνόμος τοΰ καθήκοντος» 
Τήν Πέμπτην «Κόλασις ύπό τήν θά
λασσαν».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «Ό δαι
μονιώδης καλπασμός», «Ό λέων τοΰ Απόλλων. Προεβλήθησαν «Πώς 
Τεξάς», «Ό τρελλός τραγουδιστής», γλεντά δ Γιάννης», «'Υπό τήν βασιλι- 
«Στά σύνορα»,«Χαλύβδινος κάου-μπόϋ» , κθν χλαμύδα», «Γάτρία πάθη», «Μαΰ 
καί <01 κοζάκοι τοΰ Ντόν». [ 0?ξ πειρατής» καί «'Ιπποδρόμων» μέ

’ Ε&νικόν. Προ: βλήθησαν «Τά γα- τον «Σαρλώ».
λάζια κεριά» καί «Άπηγορευμένη εΰ- Πάνϋ·εον.Προεβλήθησαν η «Θύελλα» 
τυχία». Τήν Δευτέραν «Γαμήλιον έμ- 1 «Πριγκηπισσα Σουβαρίν», «Τό ιερόν 
βατήριον». μίσος», «Καζάν τής ’Αλάσκας», «01

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν «'Η έ- άνθρωποι τοΰ δρόμου», «Τό παιδί τοΰ 
ρωμένη τής Α. Υ», «Τό χρήμα», «Τό δρόμου» και «Λέντζερι».
ζωντατόν πτώμα» καί «Βενενόξα». 1 ΣΥΡΟΣ

"Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ή σκιά, Π 77, rr αί ■ <ι · »
τοΰ εγκλήματος», «Άπάχηδες», «Ή । ^^ω*·  Προεβλήθησαν τα έργα 
σουλτάνα τής αγάπης», «Επάνοδος» । *. Η λε7εων ’“ν ξένων» και «Οι ηρωες (lipUTMTi
καί επεισόδια άπό τή «Χώρα τών φαν- τΤ>« σκι1νΊ’’> καί \εκ0Ψε ^ας παραστα- ιΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ) 
τασμάτων» καί «Βέλος τοΰ διαβόΐου».1 °,εις ™υ παραχωρηθεντος του θέατρου' ■ - -

Μοντ'ερ,. Προεβλήθησαν «Τό σάλτο ε15 τον Οιασον Εταιρίας Καλλιτεχ- 
μορτάλε», «Πρός τόν θάνατον», «'Ο<νί'ΐέ , ,, ο, ,. < »
λέων τοΰ Τεξάς», «Σκιά τοΰ έγκλήμα- 1 ^σμογκραγ. Προεβλήθησαν τα ερ- 
τος», «Ρίγη τρόμου», «Νοσταλγία», Ύα « 0 ^δρευων κίνδυνος» «Μύστη- ΣΗ , El Α Κρητη; 
«Σενόρ άμερικάνο» «αί επεισόδια άπό ®,ιω " θι Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον
τό «Βέλος τοΰ Διαβόλου». |υ5?« του« Γρελλη χορεύτρια», I μας προεβλήθη τό έργον «Στό χείλος ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Σιδερέ- και «θΟνοδαμασται» κα. «Αί
νιος άνδρας», «Κοινωνικά σκάνδαλα» περιπετειαι του Χαρολδ Λουδ . 
μέ τόν Μορένο, «Μητρόπολις», «Αυτός ·»^ΡΚΥΡΑ 
πού δέχεται ραπίσματα . Προσεχώς j 
«Χούλα», «Ρόμολα» κλπ.

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν 
«Είλωτες» καί «Τοέκα».

Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
δεσποινίς Ζωζέτα ή γυναίκα μου», 
«’Επάνοδος», «Ό Γολγοθάς μιάς γυ-j Σία», 
ναικός» καί *'Η  Κιβωτός τοΰ Νώε», "' 

"Αχίλλειον. Προεβλήθησαν αί ται- 
νίαι «Μπαμπάς μέ τό σιανιό», «Πα- 
νάμ», «Θαλασσοπόρος» »αί «’Αφροδί
τη». Σινεφΐλ
ΒΟΛΟΣ

Πάν&εον. 'Υπό τήν επωνυμίαν αυ
τήν έκαμε έναρξιν νέος κινηματογρά
φος μέ τό έργον'«Ό άετός τοΰ πολέ
μου». Προσεχώς «Ή Γή», «Συρματένι- 
ος φράχτης», «’Επιδέξια χέρια» κ. λ.
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάν&εον. Προεβλήθη τό έργον «Ά 
γνή καί άτιμασμένη» καί έδωσε καί 
μερικάς παραστάσεις ό θίασος τής 
μουσικής εταιρείας. Σμπόνιας
ΛΑΡΙΣΣΑ

"Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ραψωδία έρωτος», «Ή κιβωτός τοΰ 
Νώε» καί «Τό λυκόφως τής δόξης» ά
παντα μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν.
ΧΑΛΚΙΣ

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Νήσος χαμένων καραβιών», «Γαμπρός 
άπό πείσμα», «Τό χρήμα ποΰ σκοτώ
νει», «Τό Λονδϊνον μετά τά μεσάνυ
χτα», «'Ωραία άπάχισσα», «'Ενας ε
ναντίον δλων», «Αγνή αμαρτωλή», 
«’Αγοροκόριτσο», «Μυστηριώδης κυ
ρία» καί «Αί τιτανομαχίαι τοΰ δυτικού 
μετώπου» ή «Ζουάννα».

"Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή σφαγή τών άρμενίων», «'Εξπρές 
μεσονυκτίου», «Ό ευνοούμενος τής 
τσαρίνας», «Πυροσβέσται», «Τέμπο— 
Τέμπο», «Τό σπήιι τοΰ δημίου», «Ή 
λεγεόιν τών ξένων» καί «Ή μωρά παρ
θένος». Προσεχώς «Ήρωις τής οθόνης 
καί «Σκλάβες ηδονής».

Δικταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Επίγειος Παράδεισος», «Πληγωμένη 

j πεταλούδα» καί «Τό θΰμα τής τύχης».

ί Δημ. Θέατρον. Προεβλήθησαν τά έρ- 
γα «ϊό φίλημα», Τό σήμα τοϋ κινδύ- 

τά έργα νου», «Κυρίαρχοι τής ’Ερήμου» καί
1 «Ή κόκκινη γυναίκα».
] Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Λευκή κόλασις», «Δεσποινίς Ρένα καί 
” , «Μυστηριώδης έξαφάνισις», «Τό 

j ξύπνημα», «Τό μυστικόν τής Ντέλια» 
[καί «Μυστική διαθήκη».
ΕΔΕΣΣΑ

Μ. "Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν αί 
ταινίαι «Ή Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολι», 
«Νύχτα γάμου», «Ραμόνα» άπαντα έπι
τυχώς, καί έπεισόδια τοΰ έργου «"Ασ
σος μπαστούνι».

Βέρμιον. Προεβλήθησαν «Ό'νέος 
σπαθιστής», τ«'Η κόρη τοΰ Σεΐχη», 

- , «Σιωπηλός κατήγορος» καί έπεισόδια
τό μοναδικόν τορ £ργΟυ «Βασιλεύς τής Ζούγκλας». 
,νετικώΓ „λ„- . Μ£ΣΟΛΟΓΓ|ΟΝ

Θέσπι·. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
1—- τοΰ κόσμου», «Ή ώραία τοΰ 

ί τοΰ σκότους»

Άχίλλειον. παρά τό φοβερό μούδια- 
σμα στήν κίνησι τοϋ Κινηματογράφου 
μας λόγφ τοϋ χειμώνος καί πρό παντός 
τής φοβέρας οικονομικής κρίσεως πού 
μαστίζει τήν πόλιν μας, τό μοναδικόν 
μας «Άχίλλειον» είδε σχετικώς άλη- ! 
θινές δόξες, χάρις στό καλλιτέχνημα 
ποΰ προέβαλε «Νεάπολις ή πόλις τών ----
τραγουδιών». "Ολος ό κόσμος έμεινε γύρος τοΰ κόσμου», < 
κατενθουσιασμένος καί πολλοί παρη- Βοσπόρου», «Τά παιδιά, « 
κολούθησαν τό φίλμ διά δευτέραν φο- καί «Ή κόρη μέ τή μάσκα».

τής άβύσσου».
ΣΕΡΡΑΙ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μελωδία τής καρδιάς». «Ό πύργος 
τοΰ μαρτυρίου» καί «Ή πόλις τοΰ μυ
στήριου». ’Ήδη έγκατεστάθησαν μη
χανήματα όμιλοϋντος άγνώστου συ
στήματος έχοντα άπαισίαν άπόδοσιν, 
δσοι δέ έχουν τήν υπομονήν νά παρα
κολουθήσουν ολόκληρον πρόγραμμα 
ασφαλώς είναι ηρωες. Προεβλήθησαν 
«Ό τρελλός τραγουδιστής» καί «Βαρώ- 
νος άτσίγγανος».

"Ηλύσια. Προεβλήθησαν «Ή μπα- 
λαρίνα τής Μόσχας» καί διάφορα έ- 
πεισοδιακά.

Είς κεντρικόν μέρος τής πόλεώς μας 
έτέθη δ θεμέλιος λίθος νέου κινηματο
θεάτρου, τό όποιον θά λειτουργεί καί 
ώς θερινόν καί ώς χειμερινόν.
ΚΑΛΑΜΑΙ

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Χόρ-χόρ άγάς» τουρ ικής παραγωγής, 
«Λευκή κόλασις» καί «Τά πάθη τοΰ 
Χριστού» μέ έπιτυχίαν.

Τριανόν. Προεβλήθησαν «Οί νέοι 
"Ικαροι»,«Τό χαμένο τσέππελιν», «Κλε

μένη άγάπη» καί «Ή γυναίκα πού 
σκοτώνει».
ΑΛΕΞ ΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ

Είς τόν ήδη λειτουργοΰντα κινημα
τογράφον «Πανελλήνιον» προσετέθη 
καί νέος τοιοΰτος έν τή πόλει μας. Οί 
δύο φιλοπρόοδοι νέοι τής πόλεώς μας 
κ. κ. Βινκελστάϊν καί Κόπανος έσχον 
τήν Κόπανος έσχον τήν ιδέαν νά Ιδρύ
σουν ένα κινηματογράφον τέλειον ΰφ’ 
δλας τάς άπόψεις, πρό ημερών δέ έγέ- 
νοντο τά έγκαίνια τοΰ νεοδμήτου κτι
ρίου τοΰ συνδέσμου Κυριών καί Δεσποι
νίδων έντός τοΰ όποιου θά λειτουρ- 
γήση. Αίθουσα καθ’ δλα τελεία, μέ 
ώραϊον διάκοσμον περιλαμβάνει άνέ- 
τως 150 περίπου θεατάς. Έχει έφο- 
διασθή μέ μηχανήν προβολής «Σινεμε
κάνικα» θά προβληθούν δέ τά καλύ
τερα έργα τής έφετεινής παραγωγής. 
Είς τό νέον κινηματοθέατρον μετά τήν 
τελετήν τοΰ αγιασμού έδόθη ύπό τοϋ 
Μητροπολίτου Άλεξανδρουπόλεως κ. 
Γερβασίου τό όνομα ’Ηλύσια. Κατά 
τήν τελετήν παρέστησαν δ Νομάρχης, 
ό Δήμαρχος, ό Είσαγγελεύς, ό Φρού
ραρχος καί ή έκλεκτοτέρα μερίς τής 
κοινωνίας τής πόλεώς μας.

Γ. Ταβλας

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Κινηματογρ. Θέσπις Άγρίνιον 1-1-931
Λ· Πετρόπουλος Άργοστόλιον 1 3-931

Pavle Jevtich Beograd 1-1-931
Α. Παμπούκας Άθήναι 1-1-931
Γ. Παπαλεξάνδρου » 1-3 931
Π. Τσαγκαράκης “Αγ. Νικόλαος 1-3-931
Α. Άναστασιάδης Άθήναι 1-4-931
Τ. Μαρτίνος 1-4-931
Τηλ. Σπυρίδη; » 1-4-931
Γ. Βρεττός » 1 3-931

ευθύνσεως είναι μεγάλη καί δή εις έ
ποχήν καθ’ ήν διατρέχουν τήν μεγα- 
λυτέραν οικονομικήν κρίσιν.
ΑΜΦ Σ’· Α

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν κατά 
τό τελευιαϊον δεκαπενθήμερον τά έρ
γα «Άνδρας, γυναίκα καί τό αμάρτη
μα καί «Τρελλή ευτυχία». Γιαλέσσας 
ΤΡΙΚΚΆΑ

Πανελλήνιον. Πιεβλήθησαν τά έρ
γα «Ό κινηματογραφιστής», «Ή ώ
ραία άπάχισσα», ύπό τόν τίτλον «Ή 
γέφυρα τών στεναγμών», «Τό καράβι 
τοΰ τραγικοΰ έρωτος» καί «Οί άπάχη
δες» αί δύο τελευταίοι βωβαί. Προσε
χώς ·Κόλασις ύπό τήν θάλασσαν».

Ονφα Πάλας. Δέν λειτουργεί λόγφ 
διαφωνίας μειά τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 
Καφενείου τοΰ δευτέρου έπιμένοντος 
νά λαμβάνη τά 50 ο)ο τών είσπραττο- 
μένων. Παφίλης
ΗΡΑκΛΕ Ο Ί

"Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
«Τό στοιχειώμένο σπίτι», «Μανδραγό- 
ρας», «Άνάστασις», «Πανικός» καί 

I «Ή ιδιωτική της ζωή».
I Πουλακάκη. ’Αργεί.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή Γή», «Βούρδουλας καί Γροθιά» 
καί μέ έπιτυχίαν «Ή χρυσή πεταλού
δα».
ΒΑΘΥ (Σάμου)

’Αττικόν. Προεβλήθη «Ό άγγελος 
τοΰ δρόμου». ’Ήδη δίδει παραστάσεις 
δ θίασος Αίμ· Βεάκη.

Ήραϊον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή μεγάλη πόλις» καί «Γαμπρός άπό 
πνεύμα». ’Ήδη αργεί λόγφ διαφωνίας 
τοΰ ιδιοκτήτου μέ τόν αντιπρόσωπον 
τής Μετρό.

’Απόλλων. Ήρχισε λειτουργών μέ 
[ όμιλοΰντα μηχανήματα Σινεμεκάνικα· 
1 Προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν τό 
«Χάϊ Τάγκ». Πούλμαν
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Δημ. Καφενεΐον. Προεβλήθησαν έ
πιτυχώς τά έργα «'Η κυρίαρχος», 
«Ανθρώπινη Δικαιοσύνη», «Σενορίτα», 
«Ή ζωντοχήρα», άνεπιτυχώς», «Τά 
παιδιά τοΰ σκότους» άνεπιτυχώς, «Οί 
άδελφοΐ Σέλλεμπεργκ» μέ μεγάλην έπι
τυχίαν, «Πάλη στήν άβυσσο» καί δ 
δαίμων τής θαλάσσης.» Προσεχώς «Αί 
πτέρυγες». Βουτσινας
ΑΡΤΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΝ
"Ιδαϊον "Άντραν. Προεβλήθησαν 

«Οί Νιμπελοΰγκεν» καί «Ό Τιτανικός» 
ΙΩαΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Γυναίκα καί τιμή», τό «Χαμίνι», 
«Μπαροκό», «Παριζιάνικη κουκλιτσα», 
καί «Ήχορεύτρια μέ τά χρυσά πόδια». 
ΧΑΝΙΑ

"Ιδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Τό θΰμα τοΰ καθήκονοος» καί 
«Μωρά Παρθένος» μέ τήν Σούζε 
Βερνόν.

"Ολύμπια. Προεβλήθησαν τό «Κου
ρέλι» καί «Δον Ζουάν.»

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «Ή ώ 
ραία τής Βαλτιμόρης». «Ό ληστής τοΰ 
γρανίτου» καί Ράτζερ δ Σωτήρ».
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί 
κατάσκοποι» μέ έπιτυχίαν, «Τά παι
διά τοΰ σκότους», «Ή πριγκήπισσα 
«Νάντια», «Ό φτωχόκοσμος» καί «Ή 
κόρη μέ τή μάσκα». "Ηδη διέκοψε δι
ότι θά δώση σειράν παραστάσεων ό 
θίασος Μπάρτζου.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν έπιτυχώς 
τά έργα «Δίψα χρυσοΰ», «Κάποιος 
Νέος» μέ τόν Νοβάρρο, «Βαλέντσια», 
«Τό Λονδϊνον μετά τά μεσάνυχτα» καί 
«Ό Βαγαπόνιης τοΰ ’Ισημερινού» μέ 
τήν Λίλιαν Χάρβεύ.

Στόν άκούρασιον δπερατέρ καί ευ
γενικόν Διευθυντήν σιόν φίλον μας 
Νίκο, άπειρα συγχαρητήρια γιά τήν 
έκλογήν τών ώραίων έργων καί εύχάς 
διά τό μέλλον. Ε. Κο....ς
ΞΑΝΘΗ

Μέγας.Προεβλήθησαν τά έργα Ουγ
γρική μελωδία» έπιτυχώς, «Φιλώ τό 
χέρι σας μαντάμ» μέ τήν Μαρυλίν 
Ντίτριχ καί τόν Λίτκε έπιτυχώς, «Άγ 
γελος—διάβολος» καί τό περιπετειώδες 
«5000 δολλάρια γιά μιά συμμορία».Κα
τά τά διαλείμματα διάφορα άτραξιόν ύ
πό ξένων καλλιτεχνών.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν Κινεζική 
θύελλα» καί "Οταν ή πόλις κοιμάται» 
μέ τήν ’Αννίτα Παίητζ καί τόν μακα
ρίτην Λόν Τσάνεϋ. Εσπερινός παρα
στάσεις δίδει θίασος καλλιτεχνών. ’Ε
πίσης άκροβατικά γυμνάσια άτραξιδν- 
ρεβύ

Ή χειρονομία αΰτη τής άνωτέρω δι-

ΑΡΧ»ΝΕΣ Κρήτης
Προεβλήθησαν τά έργα«'Ο έκφυλος» 

καί «Ή κόρη τοΰ γλεντζέ».
ΑΓΌΣ Ν|Κ0Λ>0Σ (Κρήτης)

Είς τόν μοναδικόν μας Κινηματο
γράφον προεβλήθησαν τό έπεισοδιακόν 
έργον Τό μεγάλο μυστικό» καί «Γιά 
τήν άγάπη του».
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν ιά έργα 
«Ίπποδαμαστής», «Στά δίχιυατήςδα- 
κτυλογράφου», «Φυλακισμένη καρδιά», 
«Ό βασιλεύς τών έρυθροδέρμων» καί 
«Ό παληάτσος τής ζωής», άπαντα μέ 
άποτυχίαν.

Λεσβιακόν (μούβιτον - βίταφον). 
Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μήλον τής 
έριδος», -Χρυσές γάμπες» καί «Τό γε
ράκι» ταινίαι Φόξ άνεπιτυχώς καί 
*'Ο στρατηγός Κράκ» μέ μικράν έπι
τυχίαν. Έπίσης διάφορα σόρτς, μίκι 
μάους καί Φόξ Μούβιτον Νιούς. "Ηδη 
έξησφαλίσθησαν ταινίαι τών γραφείων 

। Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη, Χάϊ-Φίλμ, 
I Μαργουλή κλπ. Προσεχώς «Θυσία έ
ρωτος»·

0 ΣΗΡΛΟ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΗΟΠ
μέχρι 30-6-931

» 29 2 932. -------------
» 30-8-931 । Αί γερμανικαί έφημερίδες κινηματογραφικοί καί μή έ-
» 30-8-931 δημοσίευσαν έκτενείς περιγραφής τής άφίξεως'τοΰ Σαρλώ
» 30 6-931 [ είς Βερολΐνον τήν νύκτα τής 9ης τρέχοντος καί τοΰ έν-

30 12-931 ' θουσιασμοΰ, μέ τόν όποιον ύτεδέχθη τό Βερολινέζικον 
29-2-932 I κοινόν τόν μέγαν καλλιτέχνην τής οθόνης.
29-2-932 I Τά ειδικά αυτοκίνητα τής Οΰφα καί τής Έμελκα έλα- 

» 30 3-932 ι βον φωνοταινίας τής υποδοχής αί όποϊαι προεβλήθησαν
» 30-3-932 | τήν έπομένην είς τά κινηματοθέατρα.
» 30-3-932 Τήν προβολήν εις τό κινηματοθέατρον τής Οΰφα πα-
» 29-2-932 1 ρηκολούθησεν αυτοπροσώπως ό Σαρλώ.
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I Pictures I 

11ETF0 ΓΙΜΠΠΤΙ Μί,ΓίΡ 
HAUS (iAAAS) ί.Ε. 

Κινηματογραφικά! Ταινίαι 
Φεμιστοκλέβυς 15 Άθήναι 

Τηλ. Διεύθυνσις «Μετροφϊλμς»

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Κινηματογραφικά! Ταινίαι 
Κινηματογραφ. Μηχανα! 

Άθήναι
Γραφεία ·. Πανεπιστημίου 83

Τηλέφωνον 61—95
miNoi&nmwi
Γραφεία: 'οδός Σωκράτους 30

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 
Δ.Ι. KAPPA 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ EHIK3IPHSEIS 
Πατησίων 12— Άθήναι 

Τηλεγρ. Διεύθ. «Ροζικλαίρ» 
Άριθ. Τηλ. 52-11

ZEISS
IKON

ςινηματογρα^κ^ι mmi 
Γενικοί Αντιπρόσωποι

. ΙΜΠΠ a 1. MAAAS2
Γραφεία I χ<... φΙΛΜ

Πατησίων—Χαλκοκονθώλη ’Γ Γ,,... . .. „ΛΓ ,
Άθήναι ιΓ.ΣΪΝΠΛΙΝΟΣ &Γ.ΪΤΑΠΑΣ <ΟΦ'Σ

_______________________ Γραφεία: '<δ©ς -ωκράτους 3C

ΚΩΝ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ 
ΚΙ ΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ 

ΤΑΙΝΙΑΙ
Γραφεία 

Όδ©ς Πανεπιστημίου 36 

Άθήναι

COLUMBIA PICTURES 
ΑΔΕΛ.ΣΛΝΤΙΚΟΥ

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 
διά τήν Ελλάδα

Γραφεία 
Θεμιστοκλέους 1 — Άθήναι 

Τηλεγρ. Διεΰ&υνσις 
«Σαντικοφίλμς»

Π. Ε. Κ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 
(Άνεγνωρισμένον Σωματεΐον) 

. 1925
Γραφεία: οδός Εΰπόλιδος 14 

ΑΘΗΝΑΙ
Α' πάτωμα άριθ. γραφείου 8 
ΤΩραι γραφείου:

9—12 π. μ. καί 4—7

’Αντιπρόσωπος διά την’Ελλάδα
I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
Βερανζέρου 14 Άθήναι

Τηλ. διεύθυνσις <Μαργουφί1μ» 
Άριθ. Τηλ. 57—11

°^i F । 1-Μ S Τ Ι FFA Ν Υ

Ε 1POTTBS Ί,ΜΚ
Κινηματογραφικού Ταινίαι

Ήχητικαί Μηχαναί

Γραφεία 
Χαλκοκονδΰλη 34α 

Τηλεγραφήμ. ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ 
Τηλέφωνον 67—21

AVOAO JEITH2 · Β0ΤΑΓΑΡΪΑΗ3 
Γραφεία: Όδός_ Εΰπόλιδος ι4 

Άθήναι 
Τηλεγραφήματα ΦΙΡΝΑΤΕΞ 

Άριθ. τηλεφώνου 51—69

iltmiTBS-BlWIiBS 
Γραφεία: Όδός Εΰπόλιδος 14 

Άθήναι

ratlin
ΣΪΗβ»'·

Βερανζέρου 28
AGHN \Ι

। Εγκαταστάσεις μηχανημά
των δμιλοΟντος κινηματογρά

φου συστήματος

Κ I Ν Ο Τ Ο Ν

SAS. Π. HPSTSHZ
'Φδος Άχαρνών 175 

(Τέρμα τραμ 6) 
Άθήναι

Γραμμόφωνα —Δίσκοι 
Πιάνα — ‘Ηλεκτρικά! πια- 

νόλαι

ΜΕΓΑΛΑΙ 
ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

IMWDMSnF
Κ!!?ΗΜΑΤ0ΓΡΑ4. E8ISSMS812

Γραφεία 

‘Οδός Φειδίου άριϋ'. ΙΓι
Άθήναι

Τηλεγραφική Διεύθυνσις 
ΜΑΥΡΟΦΙΛΜ

Τηλέφωνον : 67—36
Συνολικός άρι&μός προβλη&εισών ταινιών κατά Γραφεϊον Έκμεταλλεύσεως

Τίτλος έργου ’Αρχικός τίτλος Πδος ταινίας Παραγωγή Κινηματογρ "ραφεϊον Έκμε
ταλλεύσεως

Τό ψεύδος 
Κόρη τοΰ Βόλγα 
Φλεγόμενον μέτωπον 1
Ταρζάν ό τίγρις
Τά χείλη σου είνε μελωδία 1 
Ζωντανοί βρυκόλακες 1
Καβαλλάρης διάβολος 
Προικοθήραι 
Άτλάντικ
Ατσαλένια χέρια ί
Ύπό τά χαρακώματα 
"Ενα ταγκό γιά σένα 
Σιό γκρέμισμαένός κόσμου 
'Υπεράσπισες έχει λόγον 
Πές το μέ τραγούδια 
"Ενας πόθος πού σβύνει 
"Ενα φώς στό σκοτάδι 
Χώρα φαντασμάτων 
"Ερως τσιγγάνων 
Άν μέ θέλης έλα σύ 
’Απόψε ή ποτέ
Ή Ντόλλυ τό ρίχνει έξω

• 1

letrayal
>»s Volga Madchen 
"light
’arzan the tig?r 
Jer Einbrecher 
-e Spectre vert 
lidin Deiron 
^evy et Cie 
Xtlautie 
Sons of the Saddle 
The «W> Plan 
sin tango fur dich 
Taplain of the Guard 
.e defenseur 
Say it with songs 
Manhattan Cocktail 
.a maison de la fleche 
fade box 
logoe song 
’rivaten secrateren 
Jne belle garce 
lolly macht karriere

Ηχητική

Ομιλούσα 
Βωβή 
Ομιλούσα

Ιωβή 
Ομιλούσα

Ηχητική 
ηιιλοΰσα

ΐχητική 
τμιλοΰσα

ήχηιική 
ομιλούσα 
3ωβή 
ομιλούσα

’aramount 
rlegew Id 
Columbia 
Jniversal 
U. F. A. 
VI. G M. 
Jniversal 
3ath0 Natan 
Β. I. P.
Universal 
Β. I. P 
Super Film 
Jnive· sal 
J. Halk 
Warner 
Paramount 
J. Halt 
Universal 
M. G. M. 
Greembaum 
Pathe Natan 
U. F. A.

Ιντεάλ 
Απόλλων 
"ριανόν 
Αθηναϊκόν 
)ΰφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
Ιοζικλαίρ 
Τάνθεον 
Απόλλων 
Αθηναϊκόν 
Ιντεάλ 
Τάνθεον 
Αττικόν

Σπλέντιτ 
Αττικόν 

Τριανόν 
Κοτοπούλη 
Ελλάς 
Τάνθεον 
Σπλέντιτ 
Κοτοπούλη 
Ούφα Πάλας

Μαργουλή 
. Κουρουνιώτη 
Αδ. Σαντίκου

Μαργουλή 
Συμβατική 
νίετρό Φίλμς 
[. Μαργουλή 
Αμέρικαν Φίλμ 
Κουρουνιώτη 
[. Μαργουλή 
Χάϊ Φίλμ 
Αμέρικαν Φίλμ 
I. Μαργουλή 
’Αμέρικαν φίλμ 
Αμολ. Βουλγαρ. 
[. Μαργουλή 
’Αμέρικαν φίλμ 
[. Μαργουλή 
Μετρά Φίλμς 
Σινέ Όριάν 
’Αμέρικαν φίλμ 
Συμβατική

L · * ■ X ■'.
\ Ρ h 1

Μετρά Φίλμς 22-Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 30 — Σινέ Όριάν 12 - Μαργουλή 46 — Χάϊα,ιλιι 5-Πάξ Φιλμ 1-Άμέρ· 
Φιλμ 12—Σπυρίδη 1—Ντάγκ Φίλμ 2—Συμβατική 16—Σουλιδη 5—Κλ. Καρρα 2— Αδ. _αντικου 8—Φοξ Φιλμ 32 

Μαυροδημάκης καί Σία 5—Κουρουνιώτης 8—Φραγκέτη 3



ΎΈΡ
Η ΜΕΓΑ ΣΜΟΥ

ΕΡΩΣ ΤΣΙΓΚΑΝΩΝ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΛΩΡΕΝΣ ΊΊΜΠΕΤ
Ο ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΣ ΒΑΡΥΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΧΟΝΔΡΟΣ & ΛΙΓΝΟΣ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΙ ΚΩΜΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ ΜΑΎΈΡ
Η ΕΣΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΩΝ "ΑΣΤΕΡΩΝ,,


