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Άναγχαατ. Νόμος ύπ’ ά(μ& 445. 1937.
Περί τροποποιήαεως, συμπληρώαεως χαι κωδιχοποιή- 

σιως τών περί κινηματογράφων διατάξεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοΰ Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, 
άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν-

Άρθρον 1.
1) Έγκατάστασις και λειτουργία κινηματογράφων 

ή παρεμφερών έπιχειρήσεων είτε έν κλειστώ είτε έν 
άνοικτφ χώρω έπιτρέπεται μόνον κατόπιν άδείας 
τής Αστυνομικής άρχής.

2) Ή άδεια έγκαταστάσεως χορηγείται έπί τή ύ- 
ποβολή είς τήν άστυνομικήν άρχήν τών κάτωθι στοι
χείων.

α) Αίτήσεως είς ήν ν’ άναγράφηται τό όνοματε- 
πώνυμον τοΰ αίτοΰντος καί ή διεόθυνσις τής κατοι
κίας αύτοΰ, έφ’ δσον δέ πρόκειται περί Εταιρείας 
δ τίτλος καί ή έδρα αύτής. Είς τήν τελευταίαν ταύ- 
την περίπτωσιν δέον νά ύποβάληται καί τό 'Εταιρι
κόν ή καταστατικόν τής 'Εταιρείας.

β) Δηλώσεως τοΰ αίτοΰντος έμφαινούσης τό όνο- 
ματεπώνυμον καί τήν άκριβή διεύθυνσιν τής κατοι
κίας τοΰ ύπευθύνου διά τήν έφαρμογήν τών διατά
ξεων τοΰ παρόντος νόμου Διευθυντοΰ τοΰ κινηματο
γράφου καί τοΰ άντιπροσώπου αύτοΟ έν περιπτώσει 
άπουσίας του. Τοιαύτην δή/ίωσιν όφείλουσι νά ύπο- 
βάλωσιν είς τήν οίκείαν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν καί 
αί κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος λειτουργού- 
σαι κινηματογραφικά! έπιχειρήσεις.

γ) Πιστοποιητικού Ίθαγενείας.
δ) Σχεδίου είς τριπλοΰν, συντεταγμένου ύπό δι- ί 

πλωματούχου Μηχανικού ή Άρχιτέκτονος έν ώ νά , 
έμφαίνηται έν κατόψει ή διαρρύθμισις τών θέσεων 
τών θεάτρων έν τη αιθούση, θεωρείοις, έξώσταις, 
κλπ- οί διάδρομοι, αί θΰραι,' τά παράθυρα καί αί 
έξοδοι κινδύνου. Προκειμένου διά κλειστούς κινημα
τογράφους, δέον νά ύποβληθή εις τριπλοΰν καί σχέ- 
διον έμφαΐνον τάς έγκαταστάσεις έν γένει τοΰ τεχνι
κού αύτοΰ άερισμοΰ.

ε) Σχεδίου είς τριπλοΰν συντεταγμένου ύπό δι
πλωματούχου ήλεκτρολόγου Μηχανικού έν ώ νά 
έμφαίνηται έν κατόψει ή θέσις τής έγκατασταθησο- 
μένης τυχόν ήλετροπαραγωγοΰ όμάδος ή σταθμοΰ 
μετασχηματισμού τού ρεύματος, ή θέσις τοΰπίνακος 
διανομής, τού θαλάμου προβολής καί τής όλης έν 
γένει έγκαταστάσεως τοΰ φωτισμού καί τοΰ φωτι- 
σμοΰ κινδύνου μετά πλήρους έκθέσεως έπί τών έν 
γένει ήλεκτρομηχανολογικών έγκαταστάσεων.

στ) Σχεδιαγράμματος είς τριπλοΰν έμφαίνοντος 
τήν θέσιν τού άκινήτου τοΰ κινηματογράφου έν σχέ- 
Γϊ, ΛΚ-,'.- .·■>-

3) Ή αίτησις αυτή μετά πάντων τών ώς άνω στοι
χείων παραπέμπεται έντός δέκα ήμερών άπό τής υ
ποβολής αύτής είς τό κατά τό άρθρον 2 τοΰ παρόν
τος συμβούλιον, δπερ, έξετάζον τά ύπ’ δψιν αύτοΰ 
τιθέμενα, γνωματεύει περί τής χορηγήσεως τής ά
δείας έγκαταστάσεως είτε βάσει τών ύποβληθέντων 
σχεδίων είτε ύποδεικνΰον τάς έπενεκτέας προσθή- 
κας, τροποποιήσεις ή βελτιώσεις. Μόνον μετά ύπεύ- 
θυνον δήλωσιν τοΰ ένδιαφερομένου δτι άποδέχεται 
τά ύπό τοΰ Συμβουλίου ύποδεικνυόμενα χορηγείται 
ύπό τής ’Αστυνομίας ή άδεια έγκαταστάσεως

_4) *Η άδεια λειτουργίας κινηματογράφου χορη
γείται έπί τή ύποβολή είς τήν 'Αστυνομικήν άρχήν 
αίτήσεως τοΰ ένδιαφερομένου γνωστοποιοΰντος τήν 
λήξιν τών έργασιών έγκαταστάσεως καί κατόπιν 
έπιθεωρήσεως τοΰ κινηματογράφου καί δλων τών 
έξαρτημάτων αύτοΰ καί έγκαταστάσεων ύπό τοΰ 
αύτοΰ ώς άνω Συμβουλίου πρός διαπίστωσιν τής ά- 
κριβοΰς τηρήσεως τών προϋποθέσεων ύφ’ ας έχορη- 
γήθη ή άδεια έγκαταστάσεως.

Άντίτυπον τών ώς άνω σχεδίων έν γένει, άρμο- 
δίως τεθεωρημένων ώς καί ή άδεια λειτουργίας τοΰ 
κινηματογράφου άναρτάται έντός ειδικού πλαισίου, 
είς μέρος καταφανές, είς τρόπον ώστε νά είναι είς 
τήν διάθεσιν τοΰ κοινοΰ καί τών ένεργούντων τόν 
έλεγχον κρατικών ύπαλλήλων.

5) ’Απαγορεύεται πάσα μεταρρύθμισις, τροπο- 
ποίησις ή συμπλήρωσις τών έν γένει έγκαταστάσεων 
κινηματογράφου άνευ άδείας τής άστυνομικής άρχής 
αίτουμένης έν τή περιπτώσει ταύτη τήν γνώμην τοΰ 
κατά τό άρθρον 2 Συμβουλίου. Ή παράβασις συνε
πάγεται τήν άφαίρεσιν τής άδείας λειτουργίας τοΰ 
κινηματογράφου, μερίμνη τής άστυνομικής άρχής.

Προκειμένου περί ύπαιθρίων κινηματογράφων δ 
άνοικτός χώρος πρέπει νά είναι πάντοτε περιπεφρα- 
γμένος κατά τρόπον παρεμποδίζοντα τελείως τήν 
έξωθι θέαν.

"Αρθρον 2.
1. Τό Συμβούλιον, συγκροτούμενον δι’ άποφά 

σεως τοΰ οικείου Νομάρχου, άποτελεΐται έκ τοΰ 
Διευθυντοΰ τής Νομαρχίας, τοΰ προϊσταμένου τής 
άστυνομικής άρχής, τοΰ παρά τή οικεία άστυνομική 
άρχή άπεσπασμένου διπλωματούχου μηχανικού, έν 
έλλείψει δέ τοιούτου ένός άλλου διπλωματούχου 
μηχανικού όριζομένου ύπό τοΰ Νομομηχανικοΰ, ένός 
διπλωματούχου μηχανικού ήλεκτρολόγου καί τοΰ 
προϊσταμένου τοΰ οικείου ύγειονομικοΰ Κέντρου, ή 
τών νομίμων αύτών άναπληρωτών.

Διά τάς έκτός τής έδρας τοΰ νομοΰ πόλεις συγ
κροτείται δΓ άποφάσεως τοΰ Νομάρχου Συμβού
λιον έκ τριών ή πέντε δημοσίων ύπαλλήλων, οΰ 
άπαραιτήτως άποτελεϊ μέλος καί ό προϊστάμενος 
τής άστυνομικής άρχής, άντιπρόσωπος τοΰ Νομομη- 
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ημοτικός Ιατρός.Είς άμφότερα τά Συμβούλια ταυτα καλείται να 
συμμετάσχη καί άντιπρόσωπος τής Πανελληνίου Έ- 
νώσεως Κινηματογράφων, δπου υπάρχει τοιοΰτος, 
άνέυ ψήφου.2· Τό Συμβούλιον θεωρείται έν άπαρτία παρόν
των τριών μελών καί άποφαίνεται διά πλειοψηφίας, 
άφοΰ άκούση πάντοτε μέν τόν Διευθυντήν ή άντι- 
πρόσωπον τής έπιχειρήσεως, όσάκις δέ κρίνει σκό- 
πιμον καί οίαδήποτε άλλα πρόσωπα.

3. Διά τάς Αθήνας καί τά προάστεια τό Συμ
βούλιον άπαρτίζεται α) έκ τοΰ προϊσταμένου τής 
άστυνομικής άρχής. β) τοΰ Νομομηχανικοΰ, γ) ένός 
άρχιμηχανικοΰ τής Ήλεκτρολογικής Διευθύνσεως 
τοΰ 'Υπουργείου Συγκοινωνίας, δ) ένός ύγιεινολό- 
γου ίατροΰ όριζομένου ύπό τοΰ 'Υπουργού της Υ
γιεινής καί ε) ένός άντιπροσώπου τής Π.Ε.Κ. ή τών 
νομίμων αύτών άναπληρωτών-

4. Διά τόν Πειραιά καί τά προάστεια τό Συμ
βούλιον άπαρτίζεται α) έκ τοΰ προϊσταμένου τής 
άστυνομικής άρχής. β) τοΰ προϊσταμένου σχεδίου 
πόλεων, γ) ένός άρχιμηχανικοΰ τής Ηλεκτρολογι- 
κής Διευθύνσεως τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνίας, δ) 
ένός ύγιεινολόγου ίατροΰ όριζομένου ύπό τοΰ Ύ. 
πουργοΰ τής 'Υγιεινής καί ε) ένός άντιπροσώπου τής 
Π.Ε.Κ. ή τών νομίμων αύτών άναπληρωτών.

5. ’Επιτρέπεται ή άναθεώρησις τών άποφάσεων 
τών άνωτέρω συμβουλίων αιτήσει τής άστυνομικής 
άρχής ή τοΰ διευθυντοΰ τοΰ κινηματογράφου, ύπο- 
βαλλομένη έντός δέκα τό πολύ ήμερών άπό τής κοι- 
νοποιήσεως τής άποφάσεως. Ή άναθεώρησις γίνε
ται ένώπιον συμβουλίου, συγκροτουμένου διά μέν 
τάς Αθήνας καί Πειραιά καί τά προάστεια τούτων 
α) έκ τοΰ Διευθυντοΰ τής Ήλεκτρολογικής Διευθύν- 
σεως τοΰ'Υπουργείου τής Συγκοινωνίας, β) τοΰ προϊ
σταμένου σχεδίου πόλεως ’Αθηνών, γ) τοΰ παρά τώ 
Ύφυπουργείω τής Δημοσίας ’Ασφαλείας Διευθυντοΰ 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δ) τοΰ παρά τώ Ύπουρ- 
γείφ 'Υγιεινής Διευθυντοΰ τής Υγιεινής καί ε) ένός 
άντιπροσώπου τής Π.Ε.Κ- ή τών νομίμων αύτών άνα
πληρωτών, είς δέ τάς λοιπάς πόλεις ένώπιον ’Επι
τροπής όριζομένης δ,’ άποφάσεως τοΰ Υφυπουργού 
τής Δημοσίας Ασφαλείας. Γραμματεύς τοΰ κατά 
τήν παράγραφον ταύτην ’Αναθεωρητικού Συμβου
λίου τοΰ έδρεύοντος έν Άθήναις ορίζεται ύπάλλη- 
λος τής παρά τφ Ύφυπουργείω Δημοσ. ’Ασφαλείας 
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων.

6- Τά όδοιπορικά έξοδα τών μελών κατά τό πα
ρόν άρθρον Συμβουλίων βαρύνουσιν τόν διευθυντήν 
τής οικείας κινηματογραφικής έπιχειρήσεως.

Άρθρον 3.
1) Κατά τήν έναρξιν έκάστης κινηματογραφικής 

περιόδου αί κατ’ αύτήν μέλλουσαι νά λειτουργήσω- 
σι κινηματογραφικοί έγκαταστάσεις ύποβάλλονται 
άνευ καταβολής τοΰ κατά τήν παράγρ. 3 τοΰ πα
ρόντος άρθρου χρηματικού παράβολου μερίμνη τής 
άστυν. άρχής είς έπιθεώρησιν ύπό τών κατά τό 
προηγούμενον άρθρον συμβουλίων, άτινα ύποδει- 
κνύουσι τάς έν αύτοΐς έπενεκτέας τροποποιήσεις ή 
συμπληρώσεις, τάσσοντα πρός τοΰτο άνάλογον προ
θεσμίαν.

2) Ή_μή συμμόρφωσις τοΰ έπιχειρηματίου πρός 
τά διά τής άποφάσεως ύποδειχθέντα μέτρα καί έντός 
τής ταχθείσης προθεσμίας, συνεπάγεται τήν διακο
πήν τής λειτουργίας τοΰ κινηματογράφου διατασσο- 
μένην καί έκτελουμένην ύπό τής’Αστυνομικής άρχής.

_ 3) Δύναται ή άστυνομική άρχή όσάκις κρίνει 
τοΰτο άναγκαϊον νά προκαλή τήν έπιθεώρησιν κινη
ματογραφικής έγκαταστάσεως ύπό τών αύτών ώς 
άνω συμβουλίων.

4) Ή άπαγόρευσις τής παρ. 5 τοΰ άρθρου 1 
έφαρμόζεται καί είς τούς κατά τό παρόν άρθρον 
λειτουργοΰντας κινηματογράφους.

5) Πάσα αίτησις Διευθυντοΰ κινηματογραφικής 
έπιχειρήσεως πρός έγκατάστασιν καί λειτουργίαν 
κινηματογράφου, πρός άναθεώρησιν άποφάσεως τοΰ 
κατά τό προηγούμενον άρθρον πρωτοβαθμίου συμ
βουλίου καί πρός άναθεώρησιν τών κατά τά άρθρα 
5 καί 6 άποφάσεων τής άστυνομικής άρχής συνο
δεύεται ύπό άποδείξεως καταβολής δρχ. πέντε χιλιά
δων διά τάς πόλεις ’Αθηνών, Θεσσαλονίκης καί Πει
ραιώς. τριώνχιλιάδων διά τάς άνω τών 20.0^0 κατοίκων 
καί χιλίων διά τάς κάτω τών 20.000 κατοίκων κατά τήν 
τελευταίαν έπίσημον άπογραφήν τοΰ πληθυσμού·. Τό 
ποσόν τοΰτο κατατίθεται είς τό πλησιέστερον ύπο- 
κατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
δι’ αύτοΰ είς τό έν Άθήναις Κεντρικόν, παραμένει 
δέ είς ίδιον λογαριασμόν διατιθέμενον δΓ άποφά
σεων τοΰ 'Υφυπουργού Δημοσίας ’Ασφαλείας είτε 
πρός ΐδρυσιν σανατορίου Χωροφυλακής καί Αστυνο
μίας, είτε πρός ένίσχυσιν τών ένύπηρεσία προσβλη- 
θέντων ύπό φυματιώσεως άστυνομικών ύπαλλήλων 
καί όπλιτών τής Χωροφυλακής.

6) Διά Β. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει 
τοΰ 'Υπουργού τής Συγκοινωνίας καί Υφυπουργών 
Ασφαλείας καί Υγιεινής, θέλουσι κανονισθη οί κα
νονισμοί βάσει τών όποιων θά διέπωνται τά τών κι
νηματογράφων άπό άπόψεως προστασίας τής ζωής, 
ύγείας, σωματικής άκεραιότητος κλπ. τών θεατών.

Άρθρον 4.
1) Ή άδεια λειτουργίας έκδίδεται μετά τήν έκ- 

τέλεσιν τών ύπό τοΰ Συμβουλίου έγκριθεισών έγκα
ταστάσεων έπ’ όνόματι ώρισμένου προσώπου φυσι- 
κοΰ ή νομικού Ελληνικής ίθαγενείας καί δΓ ώρι- 
σμένον κτίριον.2) Έπιτρέπεται κατ’ έξαίρεσιν νά προβάλλωνται 
ταινίαι διδακτικού ή έπιστημονικοΰ περιεχομένου 
καί εις άλλα κτίρια, κατόπιν άδείας τοΰ άστυνομι- 
κοΰ Διευθυντοΰ μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ δήμο 
σίου μηχανικού ή τοΰ μηχανικού τοΰ Δήμου ή τής 
κοινότητας ή τών άναπληρωτών αύτών, έν έλλείψει 
δέ τοιούτων ιδιωτών μηχανικών προσκαλουμένων 
παρά τής άρμοδίας άστυνομικής άρχής.

3) Απαγορεύεται ή μεταβίβασις άδείας πρός 
άλλοδαπόν, πάσα δ’ άλλη μεταβίβασις γνωστοποεϊ- 
ται άπαοαιτήτως είς τήν άρμοδίαν άστυνομικήν άρ
χήν, ήτις όφείλει νά τηρή τά πρός άναγραφήν τών 
έν λόγω άδειών βιβλία.4) Προτάσει τοΰ Συμβουλίου δύναται κατά τόν 
αύτόν τρόπον καθ’ δν παρέχεται νά άνακαλεϊται χο- 
ρηγηθεϊσα άδεια λόγω μεταβολής τών συνθηκών τοΰ 
κτιρίου ύφ’ άς αυτή έξεδόθη καί μέχρις έκτελέσεως 
τών ύπό τοΰ Συμβουλίου ύποδεικνυομένων μεταρ
ρυθμίσεων.5) Έπί πάσης περιπτώσεως προκυπτούσης κατά 
τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος άρθρου ώς καί τών 
άρθρων 1, 2 καί 3 μή είδικώς προβλεποαένης έν αύ- 
τοϊς έτι δέ καί έπί πάσης άντιγνωμίας τών κατά τό 
άρθρον 2 συμβουλίων, άποφαίνεται τελικώς ό Υφυ
πουργός τής Δημοσίας ’Ασφαλείας.

Άρθρον 5.
Πρό πάσης προβολής κινηματογοαφικής ταινίας 

ώς καί πρό τής εισαγωγής αύτής έν 'Ελλάδι ύπο- 
βάλλεται είς τήν Δίσιν Τοΰ Εσωτερικού Τύπου τοΰ 
Υφυπουργείου Τύπου καί Τουρισμού, αίτησις περί 
χορηγήσεως άδείας μετά περιληπτικής άναγραφής 
τής ύποθέσεως τοΰ έργου. Τήν αίτησιν ταύτην μεθ’ 
δλων τών στοιχείων ή Δ)σις τοΰ Εσωτερικού Τύπου 
τοΰ Υφυπουργείου Τύπου καί Τουρισμού διαβιβάζει 
είς τήν Επιτροπήν άποτελουμένην 1) έκ τοΰ Δ)τοΰ 
τοΰ Έσωτερικοΰ Τύπου τοΰ Υφυπουργείου Τύπου 
καί ΤουρισμοΟ ώς Προέδρου, 2) έκ τοΰ Προϊσταμένου 
τοΰ Τμήματος Έποπτείας Τύπου, 3) έξ ένός Τμήμα 
τάρχου τής Δ)σεως τής Τουριστικής Προπαγάνδας" 
4) έξ ένός άξιωματικοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 5’

)
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ένός Ανωτέρου ’Αξιωματικού τής Χ)κής, όριζομένων 
άμφοτέρων ύπό τοΰ 'Υφυπουργείου Δημ. ‘Ασφαλείας 
καί 6) ένός Αντιπροσώπου τής Π.Ε,Κ. δριζομένου 
ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου αύτής, συμμετέχον
τας τής Επιτροπής άνευ ψήφου ή τοΰ άναπληρωτοΰ 
αύτοϋ δριζομένου διά τής περί συγκροτήσεις τής 
’Επιτροπής άποφάσεως-

‘Η ’Επιτροπή αΰτη ήτις έφ’ δσον κατά τήν κρίσιν 
της τά ύποβληθέντα αύτή στοιχεία δέν είναι άρκετά 
διά τόν σχηματισμόν πλήρους άντιλήψεως, δύναται 
νά άπαιτήση καί τήν ένώπιον αύτής προβολήν τής 
ταινίας, άποφαίνεται είτε ύπέρ τής χορογήσεως ά
δειας δημοσία προβολής τής ταινίας είτε τής άπα- 
γορεύσεως ταύτης. καθ’ δλον τό Κράτος ή είς ώρι- 
σμενας περιφέρειας αύτοΰ, έφ' δσον τό περιεχόμε- 
νον τής ταινίας είναι δπωσδήποτε έπιβλαβές είς τήν 
νεότητα ή άποβλέπει είς τόν προπαγανδισμόν κομ
μουνιστικών ή άλλων άνατρεπτικών ιδεών.

Ή ‘Επιτροπή άποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν τών 
Αποφάσεων αύτής έκτελουμένων ύπό τοΰ ‘Υφυπουρ
γείου Δημοσίας ’Ασφαλείας.

Άρθρον 6.
1) Ή Αστυνομική Διεύθυνσις Αθηνών μετά συμ 

φωνον άπόφασιν τής κατά τό Ανωτέρω άρθρον ‘Επι
τροπής, δύναται τή αιτήσει τοΰ ένδιαφερομένου, νά 
χαρακτηρίζη ταινίας ώς καταλλήλους δΓ Ανηλίκους.

’Ανήλικοι κατά τόν παρόντα Νόμον θεωρούνται οί 
έχοντες ήλικίαν κάτω τών δεκατεσσάρων έτών-

2) ‘Ως τοιαύται ταινίαι δύνανται ιδίως νά θεωρη- 
θώσιν αί παριστάνουσαι έργα τέχνης, πόλεις, το- 
πεΐα, Ιστορικός σκηνάς, ήθη καί έθιμα διαφόρων 
λαών, γεγονότα τής φυσικής ιστορίας, φαινόμενα καί 
πειράματα έπιστημονικά, γεωργικός έργασίας, έγκα- 
ταστάσεις καί βιομηχανικός έπιχειρήσεις ή αί ται- 
νίαι αί έχουσαι περιεχόμενον άποβλέπον είς τήν ά- 
νύψωσιν τών άρετών, τής οικογενειακής έστίας, τής 
Αγάπης, τής οικογένειας, τής μητρικής στοργής, τοΰ 
πνεύματος αύτοθυσίας, τών ήρωϊκών πράξεων, τήν 
διαφύλαξιν τής δημοσίας ύγείας καί τήν ύπέρ τής 
ύγιεινής προπαγάνδαν καί τέλος αί έμπνέουσαι τήν 
ένεργητικότητα. τήν εύθυμίαν. τήν καλωσύνην καί 
τό θάρρος κλπ.

3) Ό χαρακτηρισμός τής ταινίας ώς καταλλήλου 
ή Ακαταλλήλου δΓ Ανηλίκους δέον νά άναγράφηται 
είς τό πρόγραμμα καί τάς διαφημίσεις τού κινημα
τογράφου κάτω άκριβώς τοΰ τίτλου αύτών, έμφα- 
νώς καί διά παχέων τυπογραφικών στοιχείων-

Ταινίαι άστυνομικοΰ περιεχομένου έν ούδεμιά 
περιπτώσει κρίνονται κατάλληλοι δΓ άνηλίκους.

"Αρθρον 7.
1) Είς τήν περίπτωσιν άπαγορεύσεως προβολής 

ταινίας ή χαρακτηρισμού τοιαύτης ώς Ακαταλλήλου 
δι* άνηλίκους, ό ένδιαφερόμενος έχει τό δικαίωμα 
προσφυγής έντός 10 ήμερών άπό τής κοινοποιήσεωςτής 
οικείας άποφάσεως προσάγων καί τό κατά τό άρθρον 
3 παράγρ. 5 τού παρόντος γραμμάτιον παρακατα
θήκης, έν Άθήναις ένώπιον ‘Επιτροπής άποτελουμέ- 
νης έκ 1) τού Γενικού Δ)τοΰ τού ‘Υφυπουργείου Τύ
που καί τουρισμού, ώς προέδρου, 2) τού Είσαγγε- 
λέως τών Πρωτοδικών, 3) τού Δ)τού τοΰ ’Εσωτερι
κού Τύπου τοΰ ‘Υφυπουργείου του Τύπου καί Τουρι
σμού, 4) τών παρά τώ ‘Υφυπουργείω Δημ. ‘Ασφα
λείας Δ)τών Αστυνομίας Πόλεων καί Χ)κής καί 5) 
ένός Αντιπροσώπου τής Π-Ε.Κ. άνευ ψήφου ή τών 
Αναπληρωτών αύτών όριζομένων διά τής περί συγ- 
κροτήσεως τής ’Επιτροπής άποφάσεως. Χρέη γραμ- 
ματέως τής Επιτροπής θά έκτελή είς τών παρά τώ 
Ύφυπουργείφ Τύπου καί ΤουρισμοΟ ΰπηρετούντων 
ύπαλλήλων, δριζομένου καί άναπληρωτοΰ αύτοΰ.

2) Τά μέλη τής κατά τήν προηγουμένην παρά- . ....... ,ι .· --- >---- --- ’ 

άσκοΰντα τήν κατά τήν παράγραφον 5 έποπτείαν 
παρακολουθοΰσι τάς προβαλλομένας ταινίας, είς πε- 
ρίπτωσιν δέ καθ’ ήν τό περιεχόμενον ταινίας_ τινός 
άντίκειται κατά τήν κρίσιν μέλους τινός, είς τάς. 
διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου δύναται τοΰτο δΓ αί 
τήσεως ύποβαλλομένης είς τόν γραμματέα τής έπι- 
τροπής νά προκαλή τήν σύγκλησιν αύτής πρός έξέ- 
τασιν τής ταινίας ταύτης ‘Η υποβολή τής αίτήσεως 
ταύτης δέν άναστέλλει τήν προβολήν τής ταινίας

Δύναται ό ‘Υφυπουργός τής Δημ ’Ασφαλείας δι 
άποφάσεώς του νά άναθέτη είς μέλη τής κατά τήν 
παράγραφον 1 έπιτροπής, τήν έποπτείαν τής έφαρ- 
μογής τών διατάξεων τοΰ παρόντος νόμου, τών άστυν. 
ύπαλλήλων ύποχρεουμένων νά παρέχωσι τήν συν
δρομήν των έάν ήθελε ζητηθή αΰτη.

3) Έπί τής προσφυγής ή Επιτροπή άποφαίνεται 
άνεκκλήτως έντός 48 ώρών Από τής ύποβολής αύτής 
μετά προηγουμένην προβολήν τής ταινίας ένώπιόν 
της, άποφασίζουσα είτε περί τής Απαγορεύσεως τής 
προβολής τής ταινίας έν τφ συνόλω αύτής είτε ο
ρισμένων μόνον τμημάτων αύτής ών τήν περικοπήν 
ύποδεικνύει. Τήν τοιαύτην άπόφασιν ή έπιτροπή ό- 
φείλει νά άνακοινώση είς τό Ύπουργεΐον Δημ. ’Α
σφαλείας.

4) Είς έξαιρετικάς περιπτώσεις καθ’ άς έκ τής 
προβολής ταινίας τινός άπειλεΐται κίνδυνος διασα- 
λεύσεως τής δημοσίας τάξεως ή Ασφαλείας, δύνα 
ται ή τοπική Άστυν. 'Αρχή νά άπαγορεύση ταύτην 
καίτοι έχει έκδοθή κανονική άδεια προβολής. Έν τή 
περιπτώσει ταύτη καί έφ’δσον ύπό τοΰ ένδιαφερο
μένου ύπεβλήθησαν έγγράφως Αντιρρήσεις, Αναφέρει 
Αμέσως τηλεγραφικώς είς τό Ύφυπουργεΐον Δημοσ. 
’Ασφαλείας δπερ άποφαίνεται άνεκκλήτως έπί τής 
ένεργείας αύτής.

5) Τά μέλη τών κατά τά άρθρα 2 καί 5 έπιτρο 
πών ώς καί τά τής κατά τό παρόν άρθρον τοιαύτης. 
τακτικά καί Αναπληρωματικά ώς έπίσης καί δγραμ- 
ματεύς αύτής έψοδιαζόμενα δΓ είδικοΰ δελτίου ταυ
τότητας έκδιδομένου παρά τοΰ Υφυπουργείου Δημ. 
’Ασφαλείας, δικαιούνται έλευθέρας εισόδου είς άπαν- 
τας τούς κινηματογράφους, άπηλλαγμένης παντός 
δικαιώματος καί φόρου, πρός ένάσκησιν γενικής έπο- 
πτείας κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος καί τά διά 
Διατάγματος δρισθησόμενα.

"Αρθρον 8.
Πάσα κινηματογραφική έπιχείρησις ύποχρεουται 

νά προβάλλη καθ’ έκάστην προβολήν μετά τοΰ τα- 
κτικοΰ προγράμματος τάς ύπό τοΰ Μορφωτικοΰ Κι
νηματογράφου ή τοΰ Κράτους χορηγουμένας δω
ρεάν ταινίας διάρκειας ούχί πλέον τών δέκα πέντε 
πρώτων λεπτών συμμορφουμένη πρός τόν έκάστοτε 
ύποδεικνυόμενον χρόνον καί τρόπον δρισθησομένης 
προβολής αύτών.

Ή μή συμμόρψωσις τοΰ οικείου διευθυντοΰ κινη
ματογράφου πρός τήν ύποχρέωσίν του ταύτην άπο- 
τελεϊ πταισματικήν παράβασιν μετά τρίτην ύποτρο- 
πήν τής όποιας διατάσσεται δΓ άποφάσεως τοΰ Ύ- 
φυπουργοΰ Δημοσίας 'Ασφαλείας τό κλείσιμον τοΰ 
κινηματογράφου άπό μιας μέχρι δέκα πέντε (1—15) 
ήμερων.

Άρθρον 9.
1. ’Απαγορεύεται άπολύτως ή είς δημοσίους κι

νηματογράφους είσοδος άνηλίκων- Ή ήλικία έξα- 
κριβοΰται διά τής έπιδείξεως είς τά δργανα τής ’Α
στυνομίας ή τόν άρμόδιον ύπάλληλον τής έπιχειρή- 
σεως πιστοποιητικού τοΰ οικείου Δημάρχου ή Προέ
δρου Κοινότητος, διά δέ τούς Αλλοδαπούς τής Προ
ξενικής άρχήο τοΰ Κράτους, οΰ τυγχάνουσιν υπή
κοοι. Τά πιστοποιητικά ταΰτα δέον νά φέρωσιν έπι- 
κεκολλημένην καί έσφραγισμένην τήν φωτογραφίαν
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κλήσεως τής άδειας μέχρι συμμορφώσεως τοΰ ιδιο
κτήτου ή διευθυντοΰ πρός τά ύπό τοΰ Συμβουλίου 
ϋποδειχθησόμενα μέτρα.

"Αρθρον 11.
1. Τιμωρείται διά φυλακίσεως ένός μηνός μέχρις 

ένός έτους ή καί χρηματικής ποινής άπό 51)0 έως 
20.000 δραχμών, άπαγορευομένης άμα καί τής συνε
χίσεως τής περαιτέρω λειτουργίας τοΰ κινηματογρά
φου, δ διευθυντής τής έπιχειρήσεως ή ό έκπροσω- 
πών αύτήν έν περιπτώσει λειτουργίας τοΰ κινηματο
γράφου άνευ τής κατά τό άρθρον 1 άδειας.

2. Μέ τάς ποινάς τής προηγουμένης παροιγράφου 
τιμωρείται ό λαβών τήν έν άρθρω 1 άδειαν ή ό διά
δοχος αύτοΰ ή δ ύπό τούτων υποδειχθείς καί έγγρά_- 
φως Αποδεχθείς τήν ιδιότητα ύπευθύνου διευθυντοΰ 
τής έπιχειρήσεως, έν περιπτώσει συνεχίσεως τών 
παραστάσεων τοΰ κινηματογράφου μετά τήν δια- 
ταχθεϊσαν διακοπήν αύτών ή τής προβολής αύτών 
ή τής προβολής έν αύτώ ταινιών ή τμημάτων αύτών 
ών κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άπηγορεύθη ή 
περαιτέρω προβολή.

3. Διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή καί χρη
ματικής ποινής μέχρι δέκα χιλιάδων δρχ. έν ύπο- 
τροπή δέ δΓ άμφοτέρων τών ποινών τιμωρείται ό 
διευθυντής τής έπιχειρήσεως ή δ έκπροσωπών αύτόν 
δστις έπρόβαλεν ή διέταξε νά προβληθή ταινία μή 
έγκεκριμένη είς κινηματογραφικήν αίθουσαν είς ήν 
είχε δηλωθή δτι παριστώνται ταινίαι δΓ άνηλίκους 
ώς καί δστις διαφημίζει οπωσδήποτε ώς καταλλή
λους δΓ άνηλίκους παραστάσεις τοιαύτας. έν αίς 
δμως δέν προβάλλονται ταινίαι ουτω χαρακτηρι· 
σθεϊσαι

4. Μέ φυλάκισιν ένός μέχρις έξ μηνών τιμωρούν
ται οί κατά τό άρθρον 9 έδάφιον 4 έπιτετραμμένοι 
τόν έλεγχον τής εισόδου άνηλίκων είς κινηματογρά
φους, έάν ήθελον έπιτρέψει τήν είσοδον είς άνηλί- 
κουςέφ’ δσον έν τώ κινηματογράφω δέν προβάλ
λονται ταινίαι χαρακτηρισθεΐσαι ώς κατάλληλοι δι’ 
αύτούς. Μέ τάς αύτάς ποινάς τιμωρούνται καί οί 
γονείς ή κηδεμόνες καί έν γένει συνοδοί άνηλίκων 
έάν είσήγαγον αύτούς είς κινηματογραφικήν αίθου
σαν έν ή προβάλλονται ταινίαι Ακατάλληλον δΓ Α
νηλίκους.

5. Μέ κράτησιν καί πρόστιμον τιμωρείται ό διευ
θυντής τοΰ κινηματογράφου ή ό Αντιπρόσωπος αύ
τοΰ έφόσον έπέτρεψαν τήν έκδοσιν ε’ισιτηρίων έπί 
πλέον τών έν τή αιθούση ύπαρχουσών θέσεων.

Άρθρον 12.
ΔΓ Αστυνομικών διατάξεων ρυθμίζονται αί ώραι 

λειτουργίας τών κινηματογράφων αΐτινες πάντως 
δέν δύνανται νά παραταθώσιν πέραν τής 24ης πλήν 
τών πόλεων Αθηνών—Πειραιώς. Θεσσαλονίκης καί 
Πατρών είς ά αί ώραι λήξεως τών κινηματογραφι
κών παραστάσεων δύναται νά παραταθώσι κατ’ ά
νώτατον δριον μέχρι τής 24.30’ τήν χειμερινήν πε
ρίοδον καί 24,45' τήν θερινήν τοιαύτην. Ή παράβα- 
σις τών διατάξεων τούτων τιμωρείται διά κρατήσεως 
καί προστίμου.

"Αρθρον 13.
Είς τούς καθ' ύποτροπήν έκ τρίτου κηρυσσόμέ- 

νους ένοχους παραβάσεων καθ’ών έπιβάλλεται κατά 
τάς διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου πταισματική ποι
νή έπιβάλλεται τό άνώτατον δριον τής ποινής ταύ
της, αί δέ διατάξεις τοΰ άρθρου 109 τοΰ Κ. Π. Ν. 
περί συγχωνεύσεως τών ποινών δέν έχουσιν έφαρ- 
μογήν.Μετά έπανειλημμένας ώσαύτως παραβάσεις τού 
παρόντος νόμου ή τών είς έκτέλεσιν αύτοΰ έκδιδο- 
μένων Διαταγμάτων ή Άστυν. Διατάξεων δύναται δ 
'Υφυπουργός τής Δημ. Ασφαλείας μετά ήτιολογημέ- 

ι νην έκθεσιν τής οικείας Αστυνομικής Αρχής γά έπι-

τούς έχοντας ήλικίαν μέχρι τής στρατευσίμου τοι
αύτης.

2. Διά Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τοΰ 
Ύπουργοΰ Παιδείας καί θρησκευμάτων καί ’Υφυ
πουργού Δημοσίας ’Ασφαλείας δύναται νά έπιτραπή 
δπως τοιαΰτα πιστοποιητικά έκδίδωνται καί ύπό τών 
άρμοδίων διευθυντών σχολείων δημοσίων καί Ιδιω
τικών-

3. Ή Απαγόρευσις αΰτη δέν ισχύει είς παραστά
σεις ταινιών κριθεισών καταλλήλων δΓ άνηλίκους.

4. Διά τήν άσκησιν τοΰ έλέγχου τοΰ έδαφίου 1 
καί είς πόλεις έχούσας πληθυσμόν άνω τών 10.000 
κατοίκων διορίζονται τή ύποδείξει τής ’Αστυνομικής 
Αρχής ύπό τών Διευθυντών τών έπιχειρήσεων ειδι
κοί ύπάλληλοι, μισθοδοτούμενοι ύπό τούτων·

Ή άντικατάστασις τών υπαλλήλων τούτων ώς 
καί πάσα μεταβολή έν τώ προσώπφ αύτών άνακοι- 
νοΰται άμελητϊ εις τήν Αστυνομικήν Αρχήν δίκαιου- 
μένην νά μή έγκρίνη ταύτην προκειμένου περί προ
σώπων μή παρεχόντων κατά τήν κρίσιν της εγγυή
σεις περί τής εύσυνειδήτου καί Ακριβούς έκτελέσεως 
τών καθηκόντων των. Είς τήν περίπτωσιν άρνήσεως 
διευθυντοΰ κινηματογράφου πρός διορισμόν είδικοΰ 
έπί τής εισόδου τών άνηλίκων υπαλλήλου τάς έκ 
τοΰ παρόντος νόμου σχετικός εύθύνας υπέχει ό ίδιος.

Έκάστη κινηματογραφική έπιχείρησις ύποχρεοΰ 
ται, δπως δΓ έκάστην προβολήν παρέχη ε’ις τήν οί- 
κείαν προϊσταμένην ’Αστυνομικήν Αρχήν, δύο δελ
τία έλευθέρας εισόδου. Τά δελτία ταΰτα θά διατί
θενται άποκλειστικώς μόνον είς κατωτέρους Αστυ
νομικούς ύπαλλήλους ή όπλίτας τής Χωροφυλακής. 
Οί οΰτω εισερχόμενοι είναι άσχετοι πρός τούς δια 
τιθεμένους δΓ ύπηρεσίαν.

Έν ίδίω βιβλίω τηρουμένω παρ’ έκάστη τών ώς 
άνω ύπηρεσιών θά άναγράφηται τό όνοματεπώνυμον 
τοΰ έκάστοτε λαμβάνοντος τό ώς άνω δελτίον.

5. Μέ κράτησιν καί πρόστιμον τιμωρούνται:
_1) Οί διευθυνταί κινηματογράφων καί έν γένει 

πας τις δστις ήθελε παρεμποδίσει τήν είς αύτούς 
είσοδον είς τούς δικαιομένους ταύτην κατά τό άρ
θρον 7 τοΰ παρόντος νόμου ή ήθελε παρεμβάλει 
δπωσδήποτε προσκόμματα είς τήν έκτέλεσιν τών κα
θηκόντων αύτών καί 2) οί διευθυνταί κινημα
τογράφων οΐτινες είς τό πρόγραμμα καί τάς διαφη
μίσεις αύτοΰ δέν Ανέγραψαν κατά τά ύπό τοΰ άρ
θρου 6 παράγρ. 3 όριζόμενα τόν χαρακτηρισμόν τής 
ταινίας ώς άκαταλλήλου ή μή δΓ άνηλίκους.

"Αρθρον 10.
1. Είς πόλεις πληθυσμού άνω τών 20 000 κατοίκων 

δ οικείος προϊστάμενος τής Άστυν. Άρ^ής δρίζει 
διά διαταγής του ένα ή πλείονας τών ύπ’ αύτόν Α
ξιωματικών ή ύπαστυνόμων είς τόπους δέ κάτω τοΰ 
πληθυσμού τούτου ένα ή πλείονας βαθμοφόρους 
πρός ένάσκησιν ύπευθύνου έποπτείας τής τηρήσεως 
τών διά τοΰ πάρόντος όριζομένων- Τά όνόματα τών 
οϋτω όριζομένων κοινοποιούνται πρός τούς διευθυν- 
τάς τών κινηματογράφων.

2. Οί Αστυνομικοί οΰτοι εισέρχονται πρό τής πα- 
ραστάσεως ή κατά τά διαλείμματα είς τάς κινημα
τογραφικός αίθούσας μετά τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ κινη
ματογράφου. προκειμένου νά έξετάσωσιν άν έ’χη 
πληρωθή τό άνώτατον δριον τοΰ έπιτρεπομένου ά- 
ριθμοΰ θέσεων, δτε καί δύναται νά άποστέλλωσι τήν 
περαιτέρω έκδοσιν εισιτηρίων, παρακολουθοΰσι δέ 
ύπευθύνως τήν τήρησιν τών τήν λειτουργίαν τών κι
νηματογράφων άφορωσών Αστυνομικών διατάξεων.

3. Είς περίπτωσιν καθ’ήν άπειλεΐται κίνδυνος τοΰ 
κοινοΰ δύναται ό Διευθυντής τής Άστυνομίαε νά δια- 
τάξη ύπευθύνως τήν διακοπήν τής παραστάσεως- 
Συνεχιζομένου το·~ κινδύνου ύποβάλλει πρότασιν είς 
τό έν άρθρω 2 τοΰ παρόντος Συμβούλιον δπερ άπο- 

' φαίνεται έντός 24 ώρών δριστικώς περί συνεχίσεως 
τών έργασιών τοΰ κινηματογράφου ή περί τής άνα-



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ, «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,

βάλη δι’ άποφάσεώς του τό κλείσιμον τοΰ κινημα
τογράφου άπό μιας μέχρι πέντε ήμερων. Ή άπόφα- 
σις αΐ5τη είναι άνέκκλητος.

Ό νόμος 4767 τοΰ 1930 «περί κινηματογράφων» 
καταργεΐται.

Ή καθόλου έφαρμογή τών διά τοΰ παρόντος νό
μου καθοριζομένων ανήκει είς τήν παρά τφ Ύφυ- 
πουργείφ Δημοσίας ’Ασφαλείας Διεύθυνσιν ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί Χωροφυλακής.

Έν Άθήναις τή 20 Ίανουαρίου 1937

ΓΕΟΡΓΙΟΣ Β

Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον 
'Ο Πρόεδρος 

ι. ΜΕΤΛΞΑΣ

Τά Μέλη
Γ Λογο&έτης, Κ. Γεωργακό πουλάς. Κ. Γ. Ζαβιεοιανος, 

Α. Χατζηκυριακος, Α. Οικονόμου, Γ. Κυριάκός, Α 
Κορυζής, Γ. Σπυρίδωνος, Α. Δημητρατος, Κ.Μπούρ- 
μπουλης, Θ. Νικολούδης, Κ Μανιαδάκης, R. Νι· 

κολόπουλος. Γ. Άλιβιξατος, Ίπ Παπαβασιλείου, Δευ
καλίων Ρεδιάδης, Μ. Πάσσαρης.

Έθεωρήθη καί έτέθη ή Μεγάλη τοΰ Κράτους Σφραγίς 
Έν Άθήναις τή 23 Ίανουρίου 1937 
Ό έπί τής Δικαιοσύνης 'Υπουργός

Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
(ΦΩΤΕΪΓ)

ΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
Διαφόρων Τύπων καί Τιμών 

όίΠΛΟΜΑ ΘΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙβΞ 
'Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

Ύπ’ άριθ. 3324 τής 25 -8 —931

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΓΓΥΗΜΕΝΗ
ΔΕΚΤΑΙ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ!

Έκ τών Επαρχιών καί 
’Αλβανίας

Τ I Μ A 1 
ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΥΜ ΓΕΡΟΥΣΑΙ

ΒΑΣ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣ1ΟΝ : Όδός Κολώτου 1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : Όδός Άγ. Μελετίου 127
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ; Όδός Σωκράτους 43

ΕΝΑΣ ΔΙΑΓΟΝιΞΜΟΣ
ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Τό γνωστόν μεγάλο άμερικανικόν περιοδικόν 

τοΰ Κινηματογράφου Motion Picture Herald, δπως 
κάθε χρόνο, έκαμε καί εφέτος ένα καλλιτεχνικό 
διαγωνισμό. Υπέβαλε δηλαδή, είς τούς άναγνώστας 
του τής ’Αμερικής καί τής ’Αγγλίας τό έρώτημα : 
Ποιος ήθοποιός τοΰ Κινηματογράφου ήρεσε περισ

σότερον καί τό έτος 1936».
Τά άποτελέσματα τοΰ ένδιαφέρον τος αύτοΰ δια

γωνισμού, δημοσιευθέντα ήδη φέρουν είς τήν πρώτην 
γραμμήν. τήν μικροΰλαν καλλιτέχνιδα Σίρλευ 
Τέμπλ, έχουν δέ οϋτω κατά σειράν προτιμήαεως. 
‘Ηνωμέναι Πολιτεϊαι ’Αμερικής

1. Σίρλευ Τέμλπ
2. Κλάρκ Γκαίημπλ
3· Τζίντζερ Ρότζερς καί Φρέντ "Αστερ
4. Ρόμπερ Τέϋλορ
5. Τζόε Μπράουν (κωμικός)
6. Ντίκ Πάουελ
7. Τζόαν Κράουφορδ
8. Κλωντέτ Κολμπέρ
9. Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί

10. Γκάρρυ Κοΰπερ.
Μεγάλη Βρεττανία

1. Σίρλευ Τέμπλ
2. Τζίντζερ Ρότζερς καί Φρέντ "Αστερ
3. Γκράσι Σμίθ
4. Κλάρκ Γκαίημπλ
5. Χονδρός καί Λιγνός
6. Ζέσυ Ματίους
7- Τζέϊμς Κάγκνεϋ
8. Ούάλλας Μπήρρυ
9. Γκρέτα Γκάρμπο καί

10 Νόρμα Σήρερ.

ΟΙΚΤΡΟΝ ΤΕΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Είς εν πενιχρόν δωμάπον μικρά; οικίας τής λαϊκής 

συνοικίας τοϋ Χόλλυγουντ εϋρέθη νεκρά ή Μαίρη Πρε· 
βώ. μία καλλιτέχνις τοΰ βωβού κινηματογράφου, ή 
οποία πρό δέκα μόλις έτώ/ έμεσουράνει είς τό στερέωμα 
τοϋ Χόλλυγουντ καί έθεωρείτο ως ή πλέον εύπλαβτος 
γυναίκα τοΰ κόσμου» διά τήν κανονικότητα καί εϋγραμ- 
μίαν τοϋ σώματά; τη;. Κατά τά έτη 1924—1928 έπαιζε 
μέ τόν Σαρλώ καί τόν Κόλμαν. Ό όμιλών κινηματογρά
φος υπήρξε τό πρώτον πλήγμα είς τόν καλλιτεχνικόν της 
βίον. Έπί πλέον, κατά τάς ημέρας τής ευτυχίας της δέν 
έδιδε καμμίαν προσοχήν είς τήν δίαιταν καί ήρχισε νά 
παχύνεται. Μικρόν κατά μικρόν αί έμφανίσεις της είς 
τόν κινηματογράφον ήλαττοΰντο καί τέλος έχασε τά συμ
βόλαιά της. Διά νά παρηγορηθή ήρχισε νά πίνη. Οί φίλοι 
της κατόρθωσαν νά την εισαγάγουν καί πάλιν εις τόν 
κινηματογράφον, άλλά οί διευθυνταί τής έθεσαν ώς όρον 
νά ανάκτηση τάς πρώτα; γραμμάς της. 'Υπεβλήθη τότε 
εις δίαιταν, άλλά τό μόνον αποτέλεσμα ήτο ό κλονισμός 
τοΰ νευρικού της συστήματος, "Ηρχισε καί πάλιν νά πίνη 
καί άπό καταπτώσεως εις κατήπτωσιν κατέληξεν είς τό 
πενιχρόν δωμάτιον όπου ώς μόνον σύντροφον είχεν ένα 
σκύλον. Είς τό δωμάτιόν της εύρέθησαν έκατό περίπου 
φιάλαι διαφόρων οίνοπνευματοιδών ποτών κεναί.

ΠΩΑΟΥΝΤΑΐ Δύο μηχαναΐ προβολής Erneftlaiiu
Mai cineineccanica ώς καί ήχηιιχή έγχατάσεασις 
ΤιμαΙ ευκαιρίας Π1ηρο<ρορίατ : Άνι. Ζβρβόν, 
Ακαδημίας 51, ΆΦήνας.

V -r- - -

Παραγωγή 20th Century - Fox ।

ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Όμιλοΰσα γαλλιστί. Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 

dubbing
Έκμετάλλευσις: “Φόξ Φίλμ Α· Ε..,

Τό έργον αύτό είναι έμπνευσμένον άπό τό θεα 
τρικόν έργον «Ματούρα» τοΰ οϋγγρου συγγραφέως 
Λαντισλάους Φόντορ. πού παίχτηκε καί στάς ’Αθή
νας άπό τόν θίασον τής ’Αλίκης καί ύπό τόν τίτλον 
Τόπο στά νειάτα». Τό θέμα πραγματεύεται τόν 

έρωτα μιάς νεαράς μαθήτριας, τής Σιμόνης Σιμόν, 
πρός τόν καθηγητήν της. θέμα ένδιαφέρον, πού μάς 
εισάγει μέσα σ’ ένα παρθεναγωγείο καί μας γνωρί
ζει ένα σωρό πράγματα άπό τήν μαθητιώσαν νεο
λαίαν.Τό φίλμ είναι άνεβασμένο μέ φροντίδα άπό τόν 
"Ιρβιν Κιοΰμιγκς. "Εχει ζωή, νειάτα, αίσθημα καί 
άφθονη συγκίνησι. Άλλά τό μεγαλύτερον θέλγητρον 
τοΰ έργου συνίσταται άναμφισβήτητα στήν έρμηνεία 
τής Σιμόνης Σιμόν, πού είναι κυριολεκτικά άξιο- 
θαύμαστη. Είναι άπό τις έλάχιστες φορές πού βλέ
πομε εύρωπαΐο καλλιτέχνη νά διατηρή στήν ’Αμε
ρική τήν προσωπικότητά του. Ή Σιμόνή Σιμόν μπο
ρεί νά λεχθή πώς είναι άκόμη άνώτερη άπ’ δτι τήν 
έγνωρίσαμε στις εύρωπαϊκές έμφανίσεις της.

Τό φίλμ έδώ ύπερήρεσε καί έσημείωσε άξιόλογη 
έπιτυχία.

Παραγωγή Columbia

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΡΩΜΑΝΤΣΟ
Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

dubbing
Έκμετάλλευσις I. Μαργουλή

Ή πρώτη προσπάθεια τοΰ γνωστοΰ ρεζισέρ Γιό- 
ζεφ φόν Στέρνμπεργκ. νά στραφή πρός τήν σατυρι
κήν κωμωδίαν, είς τήν όποιαν είναι άσυναγώνιστος 
ό συνάδελφός του Έρνεστ Λιούμπιτς. Καί ή προ
σπάθεια αύτή δφείλομεν νά δμολογήσωμέν δτι είναι 
κάτι περισσότερον άπό ικανοποιητική. Τό φίλμ έκ- 
τυλίσσεται κατά τήν έποχήν τής άναβάσεως στόν 
θρόνον τοΰ αύτοκράτορος τής Αύστρίας Φραγκίσκου 
’Ιωσήφ τών Άψβούργων καί μάς παρουσιάζει τούς 
έρωτας τούτου πρός τήν έξαδέλφην του. τήν δποίαν 
δμως μέχρι τέλους νομίζει γιά μοδίστα. Τό φίλμ 
ίσως δέν έχει τήν φινέτσα τών έργων τοΰ Λιούμπιτς. 
Πάντως είναι εύχάριστο, χαριτωμένο, δροσερό, μέ 
σατυρικήν διάθεσιν καί μέ τύπους σχετικώς καλά 
σκιτσαρισμένους. Ή άνάθεσις δέ τοΰ πρωτεύοντος 
^όλου στήν Γκραίης Μούρ. τοΰ προσδίδει μεγάλο 
έλγητρον. Ή μεγάλη άοιδός στό φίλμ αύτό άνα- 

δεικνύεται καί πρώτης τάξεως κομεντιέν. Παίζει πο
λύ χαριτωμένα καί έκφραστικά τόν ρόλον της. "Οσο 
γιά τό τραγούδι της είναι γνωστόν σέ δλους. Ή 
πρωτοτυπία συνίσταται έδώ εις τό δτι έκτελεϊ αύτήν 
ttiv φοράν έλαφρά τραγουδάκια, είς τά όποια δμως 
βάζει δλην τήν άπαράμιλλη τέχνη της.

Ό Φράνσοτ Τόν, συμπαθέστατος, παίζει μέ πολύ 
χιΟΰμορ καί άντίληψιν.

Γενικά πρόκειται γιά μιά χαριτωμένη μουσική 
κώμωδία. πού παρακολουθείται ευχάριστα.

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ 
Κ ΑΤΤΙΚΟΥ

Παραγωγή Paramount
Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ

Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ίντεάλ» 
dubbing

Έκμετάλλευσις: Άμολοχίτη, Βουλγαρίδη · Α.Ε.Κ.Ε

"Ενα άστυνομικό έργο πρωτότυπο, άλλά νοοτρο 
πίας τελείως ξένης πρός ήμάς. Εκείνη ή λέσχη μέ 
τούς σωσίας τών διευθυντών πού τούς άντικαθι- 
στοΟν ένώ αύτοί έπιδίδονται στά ληστρικά των 
κατορθώματα, ό άμερικανός άστυνόμος πού φθάνει 
στό Λονδϊνον γιά ν’ άνακαλύψη τούς λαθρεμπόρους 
τών άδαμάντων καί πού μοιάζει σάν γκάγκστερ, δ 
ίπποτισμός τοΰ άρχισυμμορίτου πού πηγαίνει μόνος 
του καί παραδίδεται στήν άστυνομία γιά νά σώση 
τήν γυναίκα π’ άγαπά χωρίς ν’ άνταγαπάται, ή 
άριστοκράτισσα πού γίνεται μέλος τής συμμορίας 
έπειδή τής άρέσουν ή δυνατές συγκινήσεις καί πού 
γυρίζει τόσο εύκολα στόν καλό δρόμο άπό έρωτά 
πρός τόν άστυνόμον. κτ.λ. κτ.λ. είναι πράγματα 
πού μάς ξενίζουν καί μάς φαίνονται τελείως άπί- 
θανα καί άψυχολόγητα.

Πάντως, παρά τά άνωτέρω, τό φίλμ παρακολου- 
θεΐται άκούραστα, καί τοΰτο χάρις είς τόν συμπαθή 
πρωταγωνιστήν του Κλάϊβ Μπρούκ. Ό Τζώρτζ 
Ράφτ καί ή "Ελλεν Βίνσον άνεκτοί

Παραγωγή Diana Film

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς»

Έκμετάλλευσις Άνων. Κινημ. Εταιρίας

Τό φιλμ αύτό διεφημίσθη ώς κολοσσός, ένφ στήν 
πραγματικότητα είναι μιά άπό τις πιό κοινές παρα
γωγές

Τό σενάριο, πού πραγματεύεται διά- . . . στήν 
φοράν τόν έρωτα ένός άξιωματικοΰ πρός μίαν κατά
σκοπον, είναι γεμάτο άπιθανότητας καί έξωφρενι- 
σμούς, πού σοκάρουν καί τόν πιό άφελή θεατήν.

'Ωρισμένως ό συγγραφεύς του δέν μπορεί νά 
καυχηθή γιά τήν ποιότητα τής φαντασίας του- 'Η 
σκηνοθεσία τοΰ Πιέρ Μπιγιόν δέν διακρίνεται γιά 
καμμιά ξεχωριστή άρετή. Πάντως είναι εύσυνείδητη.

Έκ τών ήθοποιών καλός ό Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, άν 
καί όλιγώτερον συμπαθής άπό παλαιότερες Εμφα
νίσεις του. *Η Βέρα Κορέν, έταϊρος τής Κομεντί 
Φρανσαίζ, δέν μπορεί νά ξεχάση πώς προέρχεται 
άπό τόν οίκον τοΰ Μολιέρου. Τό παίξιμό της τέλεια 
θεατρινίστικο καί ή κινήσεις της άχαρες καί δλο 
προσποίησι.

Γενικά πρόκειται γιά ένα έργο τής σειράς, πού 
άκεγοήτευσεν δσους παρεσύρθησαν άπό τήν μεγάλη 
διαφήμισι.

ί Παραγωγή I). 1~. Α·

ΑΛΛΟΤΡΙΑ
Όμιλοΰσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Κανένα ψίλμ τοΰ Βίλλυ Φόρστ δέν είναι άδιά 
I φορο· Φυσικά καί τό «Άλλότρια δέν μπορούσε ν’ 
|ά ποτελέση έξαίρεση- Πρόκειται γιά μιά έλαφρά
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σατυρική κωμωδία, πού πλησιάζει σέ πολλές στιγ
μές τά δρια τής φάρσας. Τής λείπει δμως τά μπρίο, 
ή ζωή καί ό γοργός ρυθμός ποΰ είναι άπαραίτητα 
σέ παρόμοια έργα. Γενικά, παρά τϊς διάφορες πρω
τοτυπίες στή ρέζ'ι καί τις χαριτωμένες λεπτομέ
ρειες. τό «Άλλότρια» είναι τό όλιγώτερον καλόν 
άπό τά έργα τοΰ Φόρστ.

Οί ήθοποιοί δχι πάντοτε άψογοι. Ή Τζένυ ΓιοΟ- 
γκο υπερβολική καί χωρίς χάρι. Ό Άντολφ Βόλ- 
μπρυκ. συμπαθής, είναι μαζΰ μέ τόν Χάνς Ρήμαν οί 
καλλίτεροι έρμηνευταί. Ή Ρενάτε Μύλλερ δέν 
βγαίνει άπό τήν μετριότητα. Ή Χίλντε Χίλντεμπραντ 
έχει καλές στιγμές.

Γενικά πρόκειται γιά ένα άνομοιογενές έργον, 
μέ άρκετά προτερήματα καί άνάλομα έλαττώματα 
ποΰ άξίζει δμως νά τό δή κανείς γιατί φέρει τήν 
σφραγίδα τοΰ Βίλλυ Φόρστ ποϋ είναι χωρίς άμφι- 
βολία ένας άπό τούς πιό πρωτότυπους σκηνοθέτας 
τής Εύρώπης.

Παραγωγή Mega Film

ΝΊΤ Σ Ε ΒΟ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό Ρέξ»

Έκμετάλλευσις Έμμ. Καλόγηρος

Τό δνομα αύτό είναι γνωστόν ε’ις τούς παλαιο- 
τέρους άπό ένα βωβόν φιλμ μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν Σοϋζυ Βερνόν, πού προεβλήθη προ δεκαετίας 
περίπου στό «’Αττικόν». Ή νέα εκδοσις, όφειλομένη 
καί αυτή είς τόν Ζάκ ντέ Μπαροντσέλλι, διαφέρει 
τελείως τής παλαιας. Μόνον στις γενικές γραμμές 
συμφωνούν.

Τό «Νιτσεβό , ή καλλίτερα «Ή άγωνία ένός ύπο- 
βρυχίου», παρουσιάζει διπλοΰν ένδιαφέρον. δραματι
κόν καί documentaire. Ή προτίμησίς μας άποκλίνει | 
ύπέρ τοΰ δευτέρου. Τό φιλμ ύστερεΐ είς τό ντεκου- 
πάζ. Είς τό δεύτερον μέρος τό έργον στρώνει. "Ο
λες ή σκηνές τοΰ ύποβρυχίου, ή όποιες είναι καί ή 
καλλίτερες τοΰ φιλμ, είναι πρώτης τάξεως. "Ολη ή 
άγωνία τών καταδικασμένων ναυτών άποδίδεται 
κατά τρόπον θαυμαστόν. Καί ό Χάρρυ Μπώρ ευρί
σκει τήν εύκαιρία σ’ αύτές νά μας δείξη γιά μιά 
φορά άκόμη τή μεγάλη του τέχνη. ’Από τούς άλ
λους ήθοποιούς συμπαθής ό Ζώρζ Φιγκώ(ό ύποπλοί- 
αρχος). Ή Μαρσέλ Σαντάλ πιό ώμορφη άπό άλλες 
έμφανίσεις της. Ή Λιζέτ Λανβέν χαριτωμένη. Ό Ζάν 
Μάξ πολύ καλός στό ρόλο τοΰ τυχοδιώκτου. Καί 
μιά έπιβεβαίωσις τοΰ γνωστού ρητού: sic transit 
gloria mundi. Ό Ίβάν Μοσζοΰκιν μία άπό τις μεγα
λύτερες φυσιογνωμίες τοΰ βωβού κινηματογράφου, 
έμφανίζεται σέ ρόλον όπλου κομπάρσου.

Τό «Νιτσεβό έσημείωσεν έδώ μεγάλην έπιτυ
χίαν, όφειλομένην κυρίως είς τό δνομα τοΰ Χάρρυ 

, Μπώρ καί είς τήν περιέργειαν τοΰ κοινοΰ νά γνωρί- 
, ση τό νέον κινηματοθέατρον «Ρέξ».

Παραγωγή Warner Bros

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΣ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 

dubbing
Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ Μπρος Φ. Νάσιοναλ Α·Ε·

Ή Ιστορία μιας κατατρεγμένης γυναίκας («La 
femme traquee» είναι ό γαλλικός τίτλος) πού ύπο- 
φέρει τις πιό μεγάλες ταπεινώσεις γιά νά άπομα- 
κρύνη άπό τό κοριτσάκι της τό στίγμα τοΰ παρελ- 

■ θόντος της.
> < Τό θέμα αύτό είναι άπ’ έκεΐνα πού συγκινοΰν 
«πάντοτε τό κοινόν. Άν μάλιστα ληφθή ύπ’ δψιν δτι 

ό σεναριογράφος έξεμεταλλεύθη καλά τό έργον 
του. δτι ό σκηνοθέτης, δ Μέρβιν Λέ Ρόϋ, τό έγύ- 
ρισε» μέ έπιμέλειαν καί δτι έρμηνεύτριά του είναι 
ή συμπαθής Καίη Φράνσις, θά δοθή μόνη της ή έξή- 
γησις τής μεγάλης έπιτυχίας πού έσημείωσε στό 
κοινόν μας.

"Οτι καί νά γράψη κανείς γιά τήν Καίη Φράνσις 
είναι λίγο. Ή μεγάλη άμερικανίς καλλιτέχνις σημει
ώνει στό έργον αύτό τήν πιό ώμορφη δημιουργία 
τής καρριέρας της. Τό μεγαλύτερον προσόν της 
είναι ή φυσικότητά της. Σέ καμμιά στιγμή δέν σοΰ 
δίνει τήν έντύπωσιν δτι παίζει τόν ρόλον της. Καμ- 
μιά έπιτήδευσις. Καμμιά προσπάθεια νά κάνη «έντύ- 
πωσι . Απλή, φυσική, ύπέροχη. Ή Σίμπιλ Τζέϊσον, 
ή μικροΰλα πού ύποδύεται τήν κόρην της, έξαιρε- 
τικά καλή. Χωρίς νά είναι προικισμένη μέ τά φυσικά 
χαρίσματα καί τήν χάριν τής Σίρλεϋ. δέν θαταν 
ύπερβολή νά γραφή δτι είναι πιό φυσική στό παίξι
μό της.

Ό Πάουλ Λούκας συμπαθής στόν άχαρι ρόλον 
του, άντίθετα μέ τόν Ίάν ΧοΟντερ πού ύστερεΐ όλο- 
φάνερα άπό τούς συντρόφους του.

Συμπέρασμα ; Φιλμ έμπορικό προωρισμένο νά· 
άρέση σέ κάθε είδους κοινόν.

| ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ |

—Ή γερμανική παραγωγή κατά τήν περίοδον 1936 — 
1937 υπήρξε μεγάλη. Ή εταιρία «Τόμπις-Σινεμά» δίδει 
καί πάλι* δύο μεγάλας ταινίας άπό τ ύς τίτλους Le 
Maitre καί Togger. Καϊ αί δύο είναι ταινίαι πολύ ένδια- 
φέρουσαι τόσο είς τό σενάριο δσο καί είς τήν έκτέλεσιν. 
Είς τό Le Maitre ό Αιμίλιος Γιάννιγκς ύποδύεται τόν 
ρόλον ένός γερμανοϋ μεγαλοβιομηχάνου, μέ τήν δράσιν 
του, τήν ζωήν του, τό έργον του τό όποιον κατά τόν 
θάνατόν του κληροδοτεί είς τό Κράτος. Αύτό είναι τό 
κυριώτερον θέμα τοϋ μεγάλου αύτοΰ φιλμ τοΰ οποίου τά 
σενάριο έγράφη ύπό τής Τέα φόν Χάρμπου. Ή ταινία 
αύτή ύπό τήν καλλιτεχνικήν διέύθυνσιν τοΰ σκηνοθέτου 
Veit Harlan καί τήν έκτέλεσιν τοΰ μεγάλου Γιάννιγκς, 
θά τελειώση πολύ συντόμως.

—Ένα άλλο μεγάλο φιλμ παραγωγής «Τόμπις—?ινε· 
μά» τοΰ οποίου τό -γύρισμα» θά περατωθή πολύ συν- 
τόμω; είναι τό «Condottieri τοΰ Λουί Γρένκερ.

— Άπό τό Βερολΐνον άναγγέλεται ό θάνατος τής παλαι
μάχου ήθοποιοΰ τοΰ κινηματογράφου Χέλλα Μόγια.

—Ό γνωστός σκηνοθέτης Ρίτσαρ Έίχμπεργκ, άνεχώ- 
ρήσε πρό μηιός διά τάς ’Ινδίας δπου θά γυρισθοΰν» τά 
εξωτερικά τών ταινιών «Ό τάφος τοΰ Ίνδοΰ καί ■·- Ή 

τίγρις τοΰ Έσναμπούρ Πρωταγωνίστρια τών δύο 
αύτών ταινιών είναι ή Κίττυ Ζάνσεν, ή νέα άνακάλυψις 
τοΰ ’Έίχμπεργκ. Τά σενάριο καί τών δύο τούτων ταινιών 
έχουν γραφεί ύπό τής Τέα φόν Χάρμπου.

—Είς τά στούντιο τοΰ Νιουιιπάμπελσμπεργκ «γυρί
ζεται» ή ταινία ύπό τόν τίτλον Pan τοΰ οποίου σκη
νοθέτης είναι ό "Ολαφ Φιόρντ. Πρωταγωνισταί τοΰ φιλμ 
αύτοΰ είναι ή Μαρί Λουΐζ Κλαούντιους καί ό Κρίστιαν 
Κάϋσλερ.

—Είς τήν «γυριζομένην» νέαν ταινίαν Έρως γυναι- 
κός, πόνος γυναικός πρωταγωνιστούν ό Ίβάν Πέτροβιτς 
καί ή Μάγντα Σνάϊντερ. Σκηνοθέτης είναι ό Άγκουστο 
Τζενινά.

—Ό περίφημος εξερευνητής καί παραγωγός κινημ. 
ταινιών Μάρτιν Τζόνσον, καθ’ α γράφουν αί γερμανικοί 
εφημερίδες, άπεβίωσεν. Ό Τζόνσον είναι ό παραγωγός 
πλείστων όσων ταινιών έκ τοΰ φυσικοΰ, μεταξύ τών 
οποίων περιλαμβάνονται αί «Σίμπα», Κογκορίλλα ·, 
«Μπαμπούνα» κ. ά.
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(Λέ τήν έναρξιν καί τοΰ νέου Κινηματοθεάτρου 
Ρέξ. ή όποία έγένετο τήν 23 παρ. μηνός, οί κεντρι
κοί Κινηματογράφοι α' βιζιόν τών ’Αθηνών—έννέα 
έν δλφ—ήρχισαν νά αισθάνονται τάς έκ τοΰ πλη
θωρισμού αύτών συνέπειας. Ώς έμφαίνεται έκ τής 
είς άλλην στήλην δημοσιευομένης κινήσεως, είς 
είσιτήρια, μεγάλον άριθμόν τοιούτων έπραγματο- 
ποίησε τό Ρέξ κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον τής 
ένάρξεώς του, οί δέ ύπόλοιποι όκτώ μόλις καί μετά 
βίας άντεπεξήλθον είς τάς ύποχρεώσεις των. Τό 
γεγονός τοΰτο, δέν όφείλεται μόνον είς τά πρ· 
βληθέντα έξαιρετικά έργα, διότι καί οί άλλοι δέν 
ύστέρησαν είς τήν περίπτωσιν αύτήν, άλλά κυρίως 
είς τήν έπιθυμίαν τοΰ Κοινοΰ νά έπισκεφθή τό Ρέξ, 
τό όποιον έπί διετίαν διεφημίσθη καταλλήλως καί 
διά τοΰ δγκου του άκόμη. Άντιθέτως, ό κινηματο
γράφος Όρφεύς, αίθουσα καθ’ δλα άξιοπρόσεκτος. 
καταλληλοτάτη διά κινημ. παραστάσεις, μεγαλυτέρα 
κατά πολύ τοΰ Ρέξ, μέ ίσας ή καί περισσοτέρας 
άνέσεις καί μέ τό πλεονέκτημα τής καλής τσποθε- 
τήσεως τών καθισμάτων ώστε ό έμπροσθεν θεατής 
νά μή έμποδίζει τόν όπισθεν καθήμενον νά παρα- 
κολουθή τούς προβαλλομένους ύποτίτλους, πράγμα 
πού δυστυχώς παρατηρεΐται είς τό Ρέξ, δέν έσημεί
ωσε άπό της ένάρξεώς του τόσην κοσμοσυρροήν. 
Τοΰτο ώφείλεται κυρίως, κατά τήν γνώμην μας, είς 
δύο τινα. Πρώτον διότι, ένώ έπί διετίαν άνεγείρετο 
ένα κολοσσιαϊον κινηματοθέατρον εις τό κεντρικό
τερου σημεΐον τής πρωτευούσης. ούδείς έκ τών 
κατοίκων όχι μόνον τής άλλης Ελλάδος, άλλά καί 
τής πρωτευούσης έβλεπε τήν άνέγερσιν τοΰ κτιρίου 
αύτοΰ—διότι ώς γνωστόν άνηγέρθη έντός τοΰ περι
βόλου τοΰ Άρσακείου μεγάρου καί έπομένως άθεά- 
του είς τό Κοινόν—καί δεύτερον διότι δέν τοΰ έγέ
νετο, όχι μόνον μιά συστηματική διαφήμισις διά τοΰ 
Τύπου υπό τΰπον περιγραφής, άλλά καί έκαμε 
έσπευσμένην έναρξιν είς ήμέρας μεγάλων έορτών, 
όπότε οί τακτικοί θαμώνες τοΰ κινηματογράφου, ό 
καλός καί τακτικός κόσμος δηλαδή, δέν έξέρχεται 
οΰτε βήμα άπό τάς κατοικίας του. Δύο λόγοι βεβαίως, 
άλλά τοσαύτης σοβαρότητας, ώστε νά στοιχίσουν 
πολύ είς τούς διευθύνοντας τήν έπιχείρησιν αύτήν

* *
"Ηδη, άπό τής παρελθούσης έβδομάδος. ήρχισεν 

ό μεγάλος συναγωνισμός διά τής προβολής έκλε- 
κτών ταινιών είς δλους τούς κεντρικούς κινηματο
γράφους τής πρωτευούσης. πλήν τοΰ Ίντεάλ καί 
τοΰ Απόλλωνος άτινα προβάλλουν β' βιζιόν, τό μέν 
πρώτον τό έργο Νιτσεβό· τό δέ δεύτερον «Τό δράμα 
τοΰ Μάγιερλιγκ·, Αί πρώται ήμέραι τής έβδομάδος 
άπέδειξαν δτι, τήν μεγαλυτέραν κίνησιν είς είσιτή
ρια πραγματοποιοΰν τά έργα «Άννα Καρένινα» 
πρώτον, ‘Η Γκαρσόν» δεύτερον, «Λέσχη Κοριτσιών» 
τρίτον καί έπονται τά άλλα.

Συμπερασματικώς τό Ρέξ, ίκανοποιηθείσης τής 
περιέργειας τοΰ Κοινοΰ νά τό έπισκεφθή, είσήλθε 
πλέον είς τόν κοινόν άγώνα, δ όποιος θά δικαιώνε
ται μόνον έφ’ δσον θά παρουσιάζει έργα έμπορικό- 
τέρα τών άλλων Κινηματογράφων.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη
σαν είς τούς α' βιζιόν κεντρικούς κινηματογράφους 
τών Αθηνών τά έξής έργα κατά τάς άκολούθους 
ήμερομηνίας.

Ρέξ. 1-7 Φεβρουάριου «Νιτσέβο» μέ τόν Χάρρυ 
Μπώρ καί 8-14 Φεβρουαρίου «Λέσχη κοριτσιών» μέ 
Τ*ν Ντπ-νιίλ Νταριέ

Όρφεύς. 1-7 Φεβρουαρίου -Στέλλα Πάρις» μέ 
τήν Καίϋ Φράνσις, καί 8-14 Φεβρουαρίου «Άννα 
Καρένινα» μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο ταύτοχρόνως μέ 
τό Αττικόν.

ΙΙαλλάς. 1-7 Φεβρουαρίου «Ό μικρός λόρδος μέ 
τόν Φρ. Μπαρτόλομιου καί 8-14 ίδίου Άννε Μαρί» 
μέ τήν Άνναμπέλλα καί τόν Ζάν Μυρά.

Τιτάνια. 1-7 Φεβρουαρίου Άλλότρια» μέ τό Άν- 
τολφ Βόλμπρυκ καί 8-14 ίδίου«Γκαρσόν τοΰ Βικτώρ 
Μαρκερίτ μέ τήν Μαρί Μπέλ

Πάν&εον. 1-7 Φεβρουαρίου Ή φλόγα» μέ τόν 
Σάρλ Βανέλ καί 8-14 ίδίου «Ή γόησσα τοΰ Μόντε 
Κάρλο» μέ τόν Ρόναλτ Κόλμαν.

Σπλέντιτ. 1-7 Φεβρουάριου «Ντανιέλλα- μέ τόν 
Ίβάν Πέτροβιτς καί 8-14 Φεβρουαρίου «Ναυτική 
παρέλασις» μέ τό χορευτικόν ζεΰγος Τζίντζερ Ρό· 
τζερς—Φρέντ Άστερ.

Αττικόν. 1-7 Φεβρουαρίου «Σύ είσαι ή εύτυχία 
μου» μέ τόν τενόρον Τζίλλι καί τήν περίφημη Ίζα 
Μιράντα καί 8-14 Φεβρουαρίου "Αννα Καρένινα 
ταύτοχρόνως μέ τόν Όρφέα.

Ίντεάλ. 1-7 Φεβρουαρίου «Τό άγκάλιασμα τοΰ 
θανάτου» καί 8-14 Φεβρουαρίου Νιτσέβο .

Απόλλων. 1-7 Φεβρουάριον «‘Η έπιστροφή τοΰ 
Άρσέν Λουπέν καί 8-14 Φεφρουαρίου Τό δράμα τοΰ 
Μάγιερλιγκ».

Κατά τό τελευταϊον δεκαπενθήμερον οί κεντρικοί 
Κινηματογράφοι Α' βιζιόν τών ’Αθηνών, έπραγματοποίη- 
σαν τά κάτωθι είσιτήρια.

Έβίομάς 25 —31 Ίανουαρίου 1937.

ΡΕΞ Μπαλλάντα»,
Σάββατον 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκ»υή 
Σάββατον 
Κυριακή

23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΤΙΤΑΝΙΑ <
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Είσιτήρια

Γιάν Κιεπούρα.
Ίανουαρίου Εισιτήρια 1100

» » 7082
» » 4439
» 4140
» » 3999
» » 3469
» » 2504
» » 3554
» » 4959

Τό δλον » 35226

«Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ» β’ έβδομάς. 
25 Ίανουαρίου 
26 
27 
28 

) 29 
30 
31

Τό δλον
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα 

προηγουμένην εβδομάδα κατά 
σύγχρονον προβολήν του είς 
Κινηματογράφους «Τιτάνια 
«Σπλέντιτ» .... 

Σύνολον Εισιτηρίων

847
1298
1655
1474
1519
2140
3953

72786

τήν 
τήν 
τούς 

καί
357 Η
48490
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ΠΑΝΘΕΟΝ «Γυμνές γυναίκες», ρ. Κήλερ.
Δευτέρα
Τρίτη 25 Ίανουαρίου

26 » Εισιτήρια 1259 
1201 
1190
1075 
1057
1082 
1893

Τετάρτη 27
Πέμπτη 28
Παρασκευή 29
Σάββατον 30
Κυριακή 31 »

ΙΝΤΕΑΑ «Τό αγκάλιασμα τοΰ θανάτου”, Μπόρ. Κάρλωβ.
Δευτέρα 1 Φεβρουάριου Εισιτήρια 949
Τρίτη 2 » » 855
Τετάρτη 3 » » 726
Πέμπτη 4 S » 569
Παρασκευή 5 » » 551
Σάββατον 6 » » 671
Κυριακή 7 » » 2389

Τό δλον 6710
ΑΠΟΛΛΩΝ «’Επιστροφή τοΰ Άρσέν Λουπέν».

Εβίομ,άς 1 — 7 ΦεβρουαβΙου 1937

PEa «Νιτσέβο . Χάρρυ Μπώρ.
Δεύτερα 
Τρίτη 
Τετάρτη

1 
2 Φεβρουάριου Εισιτήρια 5712

5617
Πέμπτη 4 4355
Παρασκευή 3871
Σάββατον 6 2924
Κυριακή 7 > 3820

6593

ΟΡΦΕΥΣ
Τό δλον > 32892

Στέλλα Πάρις», Καίη Φράνσις.
Δευτέρα 
Τρίτη

1 
2 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1916

Τετάρτη 3 » 1899
1681Πέμπτη 4

Παρασκευή 5 1816
1650Σάββατον 6

Κυριακή 7 > » 2080
4522

Τό δλον 15564
ΤΙΤΑΝΙΑ Άλλότρ ια>« “Αντολφ Βόλμπρυχ.
Δευτέρα 
Τρίτη

1 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1719
Τετάρτη 3 1779
Πέμπτί) 4 1599
Παρασκευή 5 1750
Σάββατον 6 1580
Κυριακή 7

Τό δλον
*

2055
3108

» 13590
ΠΑΛΛΑΣ « Ο μικρός λόρδος», Ντολόρες Κοστέλλο.
Δευτέρα
Τρίτη

1
2

Φεβρουάριου Εισιτήρια 1110
Τετάρτη 3 1240
Πέμπτη 4 1129
Παρασκευή 5 1254
Σάββατον () 1259

1827
3550Κυριακή 7 >

Τό δλον 11369
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ή Φλόγα», Σάρλ Βανέλ.
Δευτέρα 
Τρίτη

1 Φεβρουάριου Εισιτήρια 476
504
575Τετάρτη 

Πέμπτη
3
4

Παρασκευή 500
540Σάββατον 6

Κυριακή < » • > 700
1303

Τό δλον 4598
ΑΤΤΙΚΟΝ « Σύ είσαι ή ευτυχία μου» Μπενζ. Τζίλλι.Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

1
2
3

Φεβρουάριου ΕΙσιτήρια 1821
1742
1585Πέμπτη 4

Παρασκευή υ 1598
1488
1914
3893

Σάββατον 6
Κυριακή 7 » >

Τό δλον 14041
ΣΠΛΕΝΤΙΤ <Ντανιέ? α . Γκέοργκ Άλεξάντερ.
Δευτέρα 
Τρίτη

1 Φεβρουάριου ΕΙσιτήρια 720
910
926
924
790

1168
1661

Τετάρτη 3
Πέμπτη 4 -
Παρασκευή 5 *
Σάββατον 6 *
Κυριακή 7 »

7099

τθ όλον » 8757
ΟΡΦΕΥΣ «Σύζυγος εναντίον δαχτυλογράφου», Κλ. Γκέϊμλ.
Δευτέρα 
Τρίτη

25
26

Ίανουαρίου Εισιτήρια 1885
2124Τετάρτη 27 » 2ΐ08Πέμπτη 28 2261Παρασκευή 29 » 1855Σάββατον 30 2499Κυριακή 31 » » 3826

Τβ όλον » 16558

Δευτέρα 1
Τρίτη 2
Τετάρτη 3
Πέμπτη 4
Παρασκευή 5
Σάββατον 6
Κυριακή 7

Φεβρουάριου

Τό όλον

Εισιτήρια 555
» 697
» 568
» 508
• 375
» 558
» 1087
» 4348

Τό όλον » 22619

ΠΑΛΛΑΣ « Είς τήν υπηρεσίαν του Τσάρου*, Π. Ρ. Βίλμ
Δευτέρα 
Τρίτη

25 Ίανουαρίου ΕΙσιτήρια 3505
* 3003Τετάρτη 27 > » 2992Πέμπτη 28

Παρασκευή 29 » ώΟυΠ
» 2144Σάββατον 30 » 2710Κυριακή 31 . 5705

ΑΤΤΙΚΟΝ «Φρουλάϊν Λίλλη , Φρ Γκάαλ.
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτί] 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

25
26
27
28
29
30
31

Ίανουαρίου

Το δλον

Εισιτήρια 1071
♦ 1444
» 1686
» 1531

» 1318
» 1939
' 2348

11337

ΣΠΛΕΝΤΙΤ <Τό ζωνιανό πτώμα . Μ π. Λουγκόζι.
Δευτέρα 
Τρίτη

25
26

Ίανουαρίου Εισιτήρια 1125
* 1057Τετάρτη 27 > 1085Πέπτη 28 » 806Παρασκευή 29 » 678Σάββατον 80 » » 856Κυριακή 31 > » 1873

Τό δλον » 7480
ΙΝΤΕΑΑ « Η λέσχη τοΰ μεσονυκτίου , Κλ. Μπροΰκ.
Δευτέρα 
Τρίτη

25
26

Ίανουαρίου Εισιτήρια 452
* 459Τετάρτη 27 * 524Πέμπτη 28 ·» > 499Παρασκευή 29 » 567Σάββατον 30 » 639Κυριακή 31 » ’ 1078

Τό δλον • 4218
ΑΠΟΛΛΩΝ «Τό πήδημα τοδ θανάτου , Ούάλ. Μπήρρυ.
Δευτέρα 
Τρίτη

25
26

Ίανουαρίου Εισιτήρια 189
> 9R7

Τετάρτη 27 » 326Πέμπτη 28 » 351Παρασκευή 29 » 427Σάββατον 30 » 437Κυριακή 31 > 951
Τ’ V *ν

Εις τήν διεύθυνσιν τοΰ νέου Κινηματογράφου 
Όρφενς κάμνωμεν τήν φιλικήν έντελώς σΰστασιν, 
νά μή φείδεται τών συμφερόντων της, είς βαθμόν 
προκαλοϋντα τήν δυσαρέσκειαν. Πλεΐστοι δσοι συ
νάδελφοι κινηματογραφισταί παραπονοΰνται, διότι 
έξαναγκάζονται νά καταβάλουν τό άντίτιμον τοΰ 
εισιτηρίου ή τό δικαίωμα τοΰ θεάτρου δσάκις θελή- 
σουν νά είσέλθουν είς τόν Κινηματογράφον. Ίσως 
τοΰτο νά τό έπιβάλη ή ίδιοκτήτρια Φιλεκπαιδευτική 
‘Εταιρία» ένδιαφερομένη διά τά ποσοστά της, άλλά 
μία κατάλληλος ύπόδειξις τής διευθύνσεως τοΰ 
Κινηματογράφου πρός τό συμβούλιον τής «Φιλεκ
παιδευτικής ‘Εταιρίας», προκειμένου περί άτόμων 
έχόντων άνάγκην, ώς έκ τής φύσεως τοΰ έπαγγέλ- 
ματός των, νά παρακολουθήσουν μίαν προβολήν, 
είμεθα βέβαιοι δτι θά έλυε τό ζήτημα τοΰτο, τό 
όποιον θά έπρεπε νά είχε λυθή έκ τών πρώτων. 
Στοιχειώδεις λόγοι έπιβάλουν τήν τακτοποίησίν του.

Ό περιορισμός τής εισαγωγής τών κινηματογρα
φικών ταινιών, τόν όποιον άπεφάσισε τό Ύπουρ- 
γεΐον Εθνικής Οικονομίας διά τήν προστασίαν 
τοΰ ΈθνικοΟ νομίσματος, ήτο έπόμενον νά κί
νηση τό ένδιαφέρον τών εισαγωγέων ταινιών, οι- 
τινες διά τής Π. Ε. Κ. έλάμβανον μελετημένος 
άποφάσεις συμφώνως πρός τά γενικά συμφέρον
τα καί δΓ ύπομνημάτων αύτής ΰπεδείκνυον πρός 
τούς άρμοδίους τόν κατάλληλον τρόπον τής δικαίας 
κατανομής εις ένα έκαστον τών εισαγωγέων, οίίτως 
ώστε νά μή έπέλθη ούδεμία άδικία. ”Ηδή είς τόν κ. 
'Υπουργόν έναπόκειται νά λάβη τελικός άποφάσεις 
διά τήν ρύθμισιν τοΰ ζητήματος αύτοΰ, αϊτινες θά 
διαβιβασθοΰν είς τήν έν τώ Έμπορικώ Έπιμελητη- 
ρίω έδρεύουσαν ειδικήν έπιτροπήν κατανομής, συμ- 
μετέχοντος καί ένός μέλους τής Π.Ε Κ., πρός έκτε- 
λεσιν.

Τό περίεργον δμως είς τήν ύπόθεσιν αύτήν, είναι 
δτι τινές τών διευθυντών κεντρικών κινηματογράφων 
διά νά έπωφεληθοΰν τής περιστάσεως. έζήτησαν 
άπό τόν κ. Υπουργόν ’Εθνικής Οικονομίας νά λά. 
βουν καί αυτοί δικαίωμα εισαγωγής ταινιών, άναφέ- 
ροντες μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, δτι έκβιά- 
ζονται άπό τά διάφορα γραφεία.

Δέν θέλομεν νά έξετάσωμεν άν αί άναφερόμεναι 
δικαιολογίαι έχουν κάποιαν άλήθειαν. ’Εάν δμως 
πράγματι συνέβαινε τοιοΰτον τι, ποιος ήμπόδισε τούς 
κ- κ. διευθυντάς κινηματογράφων νά έξασκήσουν καί 
τό έπάγγελμα τοΰ είσαγωγέως ταινιών κατά τά πα
ρελθόντα 3—4 έτη, όπότε ή εισαγωγή αύτών ήτο 
άπολότως έλευθέρα;

ΠάντωΓ ίττ! τών άνωτέοω άοιιΑδ'σσ ποός ληφιν

δικαίας άποφάσεως, είναι ό κ. 'Υπουργός** ♦
Τήν τελευταίαν στιγμήν καθ’ ήν τό φΰλλον μας 

έτίθετο ύπό τά πιεστήρια, έπληροφορήθημεν δτι ή 
άρμοδία υπηρεσία άπεφάσισε τήν χορήγησιν τής δυ
ναμικότητας τής εισαγωγής ταινιών μόνον είς τούς 
κινηματογράφους α' προβολής, οί δέ μέχρι σήμερον 
εισαγωγείς θά κρατήσουν δι’έαυτούς τήν ικανότητα!

Συγκεκριμένως θά γίνεται τό εξής: Ό είσαγω- 
γεύς θά έχη τό δικαίωμα νά είσάγη έν Έλλάδι ται
νίας άφοΰ πρώτον παρουσιάση συμβόλαια ένοικιά- 
σεως αύτών είς κινηματογράφους άπό τάς διευ
θύνσεις τών όποιων θά τοΰ χορηγείται τό εισαγω
γικόν δικαίωμα αύτών (δυναμικότης), όπότε καί θά 
τοΰ δίδεται ή άδεια τοΰ έκτελωνισμοΰ.

Ή άπόφασις, έκ πρώτης δψεως φαίνεται εύνο- 
οΰσα καί τάς άπόψεις τών διευθυντών κινηματο
γράφων. Είς τήν πραγματικότητα δμως θά ζημιώση 
κυρίως αύτούς, διότι διά τοΰ τρόπου αύτοΰ δέν θά 
έχουν τό δικαίωμα νά προμηθεύονται, πλέον τών 
δσων χρειάζονται κατ’ έτος, ταινιών.** *Τό είς τό ύπόγειον τοΰ έπί τής όδοΰ Πανεπιστη
μίου μεγάρου Ρεξ έτοιμαζόμενον νέον κινηματοθέα- 
τρον Σινεάη έτοιμάζεται πυρετωδώς, ώς δέ πληρο- 
φορούμεθα θά λειτουργήση άμέσως ώς περατωθή- 
άνεξαρτήτως έποχής, δεδομένου δτι, κατά τάς αύ, 
τάς πάντοτε πληροφορίας, θά λειτουργή καί κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ θέρους.

Τό Σινεάκ έκμεταλλευόμενον ύπό τής Άν. 'Εται
ρίας Άτέν Άκτυαλιτέ καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
κ- Γ. Ξανθοπούλου, θά προβάλη ποικιλίαν ταινιών 
μικροΰ μήκους, ώς ζουρνάλ (έπίκαιρα γεγονότα), 
φιλμ ντοκυμαντέρ, μικράς κωμωδίας μονοπράκτους 
ή διπράκτους, σόρτς κ. ά. τό δέ πρόγραμμα θά διαρ
κή πλέον τής ώρας μέ τιμήν εισιτηρίου δρ. 7 καί 10.* *

Συνισταται ιδιαιτέρως ή προσοχή ολοκλήρου τοΰ 
κινηματογραφικού κόσμου έπί τοΰ είς τήν πρώτην 
σελίδα άναδημοσιευομένου νέου ΆναγκαστικοΟ 
Νόμου περί Κινηματογράφων, ΐνα λάβωσιν γνώσιν 
αύτοΰ.

ΜΙΚΡΑ Ν ΕΑ
—Τό νέον φίλμ τής Οΰφα είς τό όποιον θά πρωτα- 

γωνιστήση ή Μάρθα “Εγκερθ έτιτλοφορήθη όριστικώς 
La chanson du souvenir. Είναι ή πρώτη φορά καθ' ήν 
ή Μάρθα 'Εγκερθ εμφανίζεται άπό τής οθόνης όμιλοΰσα 
καί αδουσα είς γαλλικήν γλώσσαν.

—Ή Bavaria τοΰ Βερολίνου έθεσε είς κυκλοφορίαν 
τό νέον φίλμ τοΰ σκηνοθέτου Γκέζα φόν Μπόλβαρυ, 
Lumpazivagabundus είς τό όποιον λαμβάνουν μέρον 
οί .· Πάουλ Χέρμπιγκερ, Χάνς Χόλτ, Χέϊντζ Ρήμα 
Άλίς Μπράντ, Φερδ. Μαΰερχόφερ κ. ά.

ΒβμςμεπμμΙ
Πειραιευς

Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθηβαν τά έργα «Φροϋλάίν Λίλη 
καί «Θά σ’ αγαπώ παντοτεινά .

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό δράμα τοΰ 
Μάγιερλιγκ» καί Στέλλα Πάρις».

Παλλής. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπαλλάντα» καί 
«Μαριέττα».

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Λουΐ Παστέρ» καί 
«Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Τσάρου».

Βαλκάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό δύο ση
μαίας καί «Χαμένη πολιτεία-.

ΚαΙια>όονα Ποοεβλήθη τό έργον «Μιχαήλ Στρογκώφ»·



». «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

«ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
Έκλα'ιρ (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν νά έργα 

«Κάπταιν Μπλούντ» καί Ματωμένες όχθες .
’Απόλλων (Ν. Κοκκινιάς). Προεβλήθησαν τά έργα 

«Τά μυστήρια τών Παρισίων» καί Μόσχα—Σαγκάϊ» μέ 
τήν Πόλα Νέγκρι.

Κρυστάλ {Ν Κοκκινιάς). Προεβλήθη τό έργον «Κο
ρυδαλλός» μέ τήν Μ. "Εγκερθ.
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Όταν ή Σαρξ 
προστάζει». «Ροζ Μαρί», «Ό άνθρωπος σκιά , Ό στρα
τηγός Γκάρτσια» (Μήνυμα στόν Γκάρτσια) καί «Εικόνες 
απ' τή ζωή».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Άγγελος τοΰ 
σκότους», «Μόνο γιά μιά νύχτα . Μόσχα—Σαγγάη» καί 
«Θείο τραγούδι». X, Π.
Αΐγιον

Άνάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δήμιος , ·Οί 
γίγαντες τής θαλάσσης». Μπαμπούνα», «Ό μεγαλύτερος 
έρως τοΰ Σοΰμπερτ», «Εστεμμένοι είλωτες , «’Αντωνία , 
Ό φτερωτός καβαλλάρης», Βαμένος πέπλος- μετά με

γάλης έπιτυχίας, «Ό βαρκάρη; τοΰ Βόλγα , «Γιατί νά 
δουλεύουμε ;», «Ή πριγκήπισσα διασκεδάζει», Ή κόλα- 
σις τών καρχαριών , «Τρομακτική έκρηξις , Νέα Ύόρκη 
—Μιαμί», «Στά βάθη τής γής», Οί γίγαντες τοΰ Μεξι
κού; , «Είμαι ένας δραπέτης», «Ό αρχηγός τών ερυθρο
δέρμων», Ροκαμβόλ καί «Μαριέττα .

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαριετέ», Ρα
γισμένες καρδιές», «Ή καρδιά τοΰ άπάχη», «Ταρζάν», 
«’Αμόκ», «Μαύρα ρόδα , «Χαρήτε τή ζωή σας», Φρα- 
σκουΐτα», Τό κεφάλι ενός ανθρώπου , Οί λαθρέμπο
ροι τών άδαμάντων», 'Αγάπα με γιά πάντα , «Μαΰρος 
θάνατος», Μαζούρκα», «Τό μαϋρο δωμάτιο» καί «Ή 
επιστροφή τού Τσαντοΰ». Καρβέλας
Πρέβεζα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μαγικό παλάτι» 
«Δέν ε’ίμεθα πιά παιδιά . «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου , «Ή 
κωμωδία τής ζωής», «Στό μέτωπο τών υποβρυχίων», Α
μαρτωλή νεότης», «Ό κεραυνός τού Σιλβάρ , «Τό μάρς 
των ουσάρων», Κλεμένη αγάπη , Ίνστιτοΰτον καλλο
νής», «Ή κόλασις τού Δάντε». «Τά δυό σου γαλανά μα
τάκια», Ή σάρξ», Ό άσωτος υιός», ‘Ο άσσος τού άέ- 
ρος», «Οί απόκληροι τής ζωής» καί -Ό ύπ' άρ. 1 δημό
σιος κίνδυνος-. Κοντοχρήστος
Βα9ύ (Σάμου)

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ήμερολόγιον 
μιάς έρωτευμένης», Αγάπα με γιά πάντα», «Τό τελευ- 
ταϊον βάλς τοΰ Σοπέν , Έπιζόντ», Ουγγρική ραψω
δία-, Αί τελευταίοι ήμέραι τής Πομπηίας», «Ήγόνδολα 
τών χιμαιρών», «‘Ο σιδηρούς δούξ· καί «Ξανθή Κάρμεν .

Ήλιάδης 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα Έπιζόντ», «Τό 
παιδί τοΰ καταδίκου», «Ρωμαϊκά σκάνδαλα», «Λευκή 
αίχμάλωτος», «Ρομπέρτα», «Στήν τρέλλα τοΰ χοροΰ-, «Οί 
γρεναδιέροι», «Χέρμαν καί Δωροθέα». «Τό σπίτι τοΰ 
τρόμου», «Μάρθα , «Τάρρας Μπούλμπα», «Βικτωρία» 
καί «Ό τελευταίος τών Μοΐκανών».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νοσταλγία», «Με
ξικάνο», «ή κηδεία τών βασιλέων», Κόστα Ντίβα», 
«Βομβάη έξπρές», «Είδύλλιον στό Βόλγα», «Οί πείρα- 
ταί τής χαμένης νήσου», «Μυστήρια κινεζουπόλεως», «Ό 
πύργος τοΰ διαβόλου», «Ή έκδίκησις τής Θεάς», «Ό 
κόμης Όμπλικαντό», «Μουσικός καί αστυνόμος», «Θά 
σ' άγαπώ παντοτεινά», «Τό έξυπνο κόλπο», «Τό μυστι
κόν τοΰ Φοΰ Μαντσοΰ», «Ό νόμος τοΰ πιστολιοΰ» καί 
«Σταυροφορίαι». Σωφρονιάδης
Καλάμειι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα Μαύρα ρόδα», 
«Ό καταχτητής», «Ό περιπλανώμενος Ιουδαίος», Ή 

μνηστή τοΰ Φρακ.Ηστάίν», «Τό ήμερολόγιον μιας έρωτευ 
μένης», «Τό παιδί τών εκατομμυρίων», Ταξεΐδι χωρίς 
τέλος» καί Ραντεβού στή Βιέννη».

Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Μετροπόλιταν , 
«Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου», «Οί καλικάντζαρο.», «*Ο 
κύριος μέ τό χαμόγελο», «Τόπο στά νειάτα , Ή πρι- 
γκήπισσα δια ικεδάζει», Χαμένη πολιτεία» καί «Ό 
πόθος». Μπατάγιας
Ιωάννινα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «'Αγάπα με γιά 
πάντα-, «Οί έρωτες του Τσελίνι , «Τό ήμερολόγιον μιάς 
ερωτευμένης , Ό τυχοδιοικτης , 2ον γραφεϊον κατα
σκοπείας», Μπέλλα Ντόνα», «Δέν είμαστε πειά παιδιά», 

Τό μαγικό παλάτι», «Ζουανίττα», Ουγγρική ραψωδία», 
«Ή κυρία τού Μαξίμ» καί Τό πλήρωμα .

'Εφέτος παρατηρεϊται αισθητή έλάττωσις θεατών είς 
τό μοναδικόν μας ψυχαγωγικόν κέντρον, παρ’ όλος τάς 
εΰγενεϊς προσπάθειας τοΰ φιλοπροόδου κ. Μπίτα. Έν 
τούτοις ετοιμάζεται ή λειτουργία καί ετέρου κινηματο 
γράψου ύπό τήν επωνυμίαν Παλλάς έγκατασταθέντος 
είς τήν πλατείαν Κωνσταντίνου τοΰ Έλευθερωτοϋ.

Κολβάτσος 
Κομοτινή

Άττιν.όν. Προεβλήθησαν τά έργα Ή βασίλισσα τής 
ζούγκλας», «S.O.S. , «Τά απρόοπτα τοΰ βαγκόν λί , 
Ή μυστηριώδης κυρία», ’Ακάνθινος δρόμος», «Αγω

νία αετών», «Δικτάτωρ γιά μιά μέρα», «Τσιγγάνικο αίμα», 
Καζάν ό κεραυνός» «Βατερλώ , ‘Ησαΐα χόρευε , 

«Μπέλλα Ντόννα», Τό καμπαρέ τών ονείρων», «Ρεγγίνα», 
Ένας φόνος στό Μουσείο», -Ό κοζάκος καί τ’ αηδόνι», 
Ό άνθρωπος τής νυκτός», Μίσμπα , «Μέσα στήν πα

γίδα». «Κλό Κλό». Μέσα στή θύελλα», Στή φλογισμένη 
έρημο , «Μποζαμπό , Ό ασύλληπτος άνθρωπος», -Μα
ζούρκα . «Χαμένη μεραρχία καί Ή δακτυλογράφος 
καί τά εκατομμύρια · Π. ’Α&ανασιάδης
Χίος

Άσιήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παιδί τοΰ κατα
δίκου», Ρωμάνς , «Διαφθορά», «Νυκτερινή πτήσις , «’Α
νάμεσα σέ δυό καρδιές , «'Ησαΐα χόρευε», Βικτώρια 
και Εύθυμη χήρα έπιτυχώς. Βουδούρης
'Ηράκλειον (Κρήτης)

Πονλακάκη. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Βιεννέζικα κα
πρίτσια», «Μόσχα—Σαγκάϊ , «Τόπο στά νειάτα καί 
«Γκολέμ .

Μινώα. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Γλεντώ τή ζωή μου- 
«Είδύλλιον στό Βόλγα», Ό κύριος μέ τό χαμόγελο» καί 
Μελωδίες καί ρυθμοί .

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή κόλασις τής 
Ζούγκλας , «Ή επιδρομή τοΰ άέρος», «Ό θρίαμβος τού 
Τόμ καί «Μεταξύ θηρίων καί άνθριόπων».
Σέρραι

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό γεράκι , «Τό 
περιπλανώμενο πιάνο», «Ή ζωή αρχίζει σήμερον , «Κόκ
κινη Τσαρίνα», «Ό Μήτρος καί ή Μάρω», «Ή γυναίκα 
τής ταβέρνας , «Μιχαήλ Στρογγώφ ταύτοχρόνως μέ τό 

Κρόνιον», Δεύτερον γραφεϊον κατασκοπείας» καί «’Ε
πιφυλακή ταύτοχρόνως μέ τό «Κρόνιον».

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα Γυναίκα διάβολος . 
«Δικτάτωρ γιά μιά μέρα», «Οί δαίμονες τοΰ αίθέρος», 
Καινούργια ζωή καί «Ό κορυδαλλός» μέ έπιτυχίαν.

Βατακίδης 
Λάρισα

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκες πολυτε 
λείας , «Τάρρας Μπούλμπα», Ό κύριος άπό τήν ’Οξ
φόρδη», Μελωδίες καί ρυθμοί». «Ευτυχισμένες μέρες , 
«Μάρθα . «Ό κόμη; είναι κορίτσι», Ό πόθος , «Άβε 
Μαρία», «Σαγκάϊ», «Σκιές τού παρελθόντος», Νέα Ά- 
τλαντίς καί «Θείο τραγούδι».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα -Ή πόρτα τών 

ονείρων». Ή μικρή έπαναστάτις», ■ Σέρλοκ Χόλμς ό Β », 
«Τσιγγάνικο ρομάντζο», «Ό Ιππότης τής ερήμου , Ουγ
γρική ραψωδία», ’Αντωνία . Ό θησαυρός τών πειρα
τών», "Οταν ή πόλις κοιμάται καί Κλεοπάτρα

Λίπα-,ομιάννης

Λ«μί«
Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «S.O.S , Μεσσαλί- 

να». «Τό γεράκι , «Πές μου ποιά είσαι». «'Θ βασιλεύς 
τής μπύρας», «Τό τραγούδι τοΰ Νείλοι > καί «Μελωδίες 
καί ρυθμοί».

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα Μιά γυναίκα 
πού ξέρει τί θέλει», λιπλό ρομάντσο». «Βοκκάκιος», Τό 
μυστικόν τοΰ Φοΰ—Μαντσοΰ». Τό χιλιάρικο» καί «Χρυ- 
σις μπούκλες». Κωστομητσόπουλος
Ρέθυμνον

Ίδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα Ό σωαίας 
τοΰ βασιλέως , «Τό τραγούδι τοΰ ήλιου», Τό δράμα τοΰ 
μεσονυκτίου·. «Ό πατέρας . «Θά πάρω έναν εκατομμυ
ριούχο», Τό κορίτσι μιάς νύχτας», «Βασίλισσα Χριστί
να», «’Ερωτικό τραγούδι», «Τό παραστράτημα», «Μιά γυ
ναίκα πού ξέρει τί θέλει , «Ή μαύρη συμμορία» καί 
«Ραγισμένες καρδιές . Όδ. Γΐαπ
Σΰρος

'Απόλλων Προεβλήθησαν τά έργα «Νανούρισμα», 
«Κλεοπάτρα·. «Ό κεραυνός τοΰ Σιλβάρ». «Ό Πόθος», 
«Τά φλέγόμενα τουφέκια· καί «Κόκκινη Τσαρίνα».

Σννοδινός
Ξάν8η

Ήλύσια. Προεβλήθηαν τά έργα «’Ανάμεσα σέ δυό 
καρδιές», «Εύθυμη χήρα», «Γκάρτσια», «Ό Μήτρος καί 
ή Μάρω·, «Οί δυό δρόμοι» καί διάφορα Νιούς.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Ή μικρή έπανα
στάτις», «Ό Μήτρος καί ή Μάρω» καί Γκάρτσια .

Παραοχίδης
Καβάλλοτ

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα -Σταυροφορίαι», 
«Ό δρόμος τών αετών», «Μιχαήλ Στρογγώφ , «Ρυθμικές 
αγάπες» καί Ό κορυδαλλός» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμοι άλήετς», 
«Τάρρας Μπούλμπα , «"Αννα Ντεμιντόβα» καί «Ευτυχία».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Καφέ Μόσχα , 
•Ό Μήτρος καί ή Μάρω», «Ό δρόμος τών αετών» καί 
«Ένα ταξεΐδι στό Χόλλυγουντ·. Βασιλακος

ΜΙΚΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
—Είς τήν ταινίαν Tenioin Principal τόν πρωτεύον

τα ρόλ.ον, υποδύεται ή Λύντα Μπαάροβα μέ τού; Σαμπίν 
Πέτερς, Ούρσούλα Γκράμπλεϊ. Ίβάν Πέτροβιτς κ. ά.

—Είς τό νέον φιλμ τής U.p.A, Τά επτά ραπίσματα 
τό όποιον θά σκηνοθετήση δ Πάουλ Μάρτιν. θά πρωτα
γωνιστήσουν ή Λίλιαν Χάρβεϋ καί ό Βίλλυ Φρίτς.

—·ίς τό έπίσης νέον φιλμ τής U.F Α. Ό μάρτυς 
καρδινάλιος (Die Kronzeugin), θά πρωταγωνιστήσουν 
ή Σίμπιλλε Σμίτς, Ίβάν Πέτροβιτς, Ούρσούλα Γκράμ- 
πλεϋ, Γκούσταβ Βαλντάου, καί είς δευτερεύοντας ρόλουί 
άλλοι.

—Καί μία άνακάλυψις! Ό περίφημος ρώσσος καλλι 
τέχνης—καί ποιος δέν τόν ένθυμεΐταιΝικόλα Κολίν, 
έπανεμφανίζεται είς τήν οθόνην. Ή Ούφα πραγματο
ποιεί μίαν ταινίαν ύπό τόν τίτλον Menschen ohne 
Vaterland είς τήν οποίαν λαμβάνουν μέρος ό περίφημος 
Νικόλα Κολίν, ό Βίλλυ Φρίτς. ή Μαρία φόν Τασνάντυ, 
ό Βίλλυ Μπίργκελ κ. &■

—Ό διάσημος γερμανός ήθοποιός τού Κινηματογρά
φου "Εμιλ Γιάννιγκς μεταβάς είς Ρώμην έγένετο έγκαρ- 
δίως δεκτός ύπό τοΰ κ. Μουσολίνι, παραμείνας παρ’ 
αύτφ έπί ήμίσειαν ώραν.

‘Ο Χάρου Μπώρ που πρωταγωνιστεί είς το φιλμ <Ζι- 
γκο?νώ>. Θά προβληΦή είς τό «Άντικόνη. Έκμετάλ- 

λευσις Άναρ. Σαντίκου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΒΑΣ. Π. ΓΚΡΕΤΣΗ & Σ,Α
Γραφεία «Κινηματογραφικού Άστέρος» 

Σωκράτους 43 — ΑΘΗΝΑΙ — Άρ. Τηλ. 52.4(0

Διευθυνταί ’Επαρχιακών Κινηματογράφων 
ΕΧΕΤΕ ΥΠ- ΟΨΙΝ ΣΑΣ ΟΤΙ

Τό γραφεϊον μας αναλαμβάνει νά σάς έξυ- 
πηρετή είς τάς μετά τών ’Αθηνών έπαγγελμα 
τικάς σας σχέσεις προθύμως καί εύσυνειδή- 
τως. χωρίς νά παρίσταται άνάγκη νά έρχεσθε 
οί ίδιοι καί νά χάνετε ΧΡΟΝΟΝ καί ΧΡΗΜΑ, 
μέ μίαν μικράν αμοιβήν.

'Αναλαμβάνομεν τήν κατάρτισιν τών προ
γραμμάτων τών Κινηματογράφων σας μέ τήν 
έγγύησιν τής πολυετούς πείρας μας καί μέ πά
σαν δυνατήν οικονομίαν.

Έπισταμένη έκλογή καί άποστολή ται
νιών καταλλήλων διά τήν ’Επαρχίαν σας, κάρ
βουνων, μηχανημάτων καί έξαρτημάτων αύ- 
τών, διαφημιστικού ύλικοϋ καί παντός δ,τι 
άφορά τάς κινηματογρ. έπιχειρήσεις.

ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΜΑΣ ΙΔΡΥΘΗ 
μέ τόν αποκλειστικόν σκοπόν νά έξυπηρετήση 
τους ‘Επαρχιακούς Κινηματογράφους.

ΑΜΟΙΒΗ έπί ποσοστοΐς ή καί κατ’ ά- 
I ποκοπήν.

Η ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΙΜΟΤΗΣ ΜΑΣ 
έγγυώνται τήν προστασίαν τών συμφερόν
των σας.

V
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Αύτοκρατορικό ρομάντσο 
Φίλησέ με Έντυ
Η κόρη τοΰ Δράκουλα 

Έκδίκησις ερυθροδέρμων 
Τό σύνθημα τοΰ Ζορρό 
Τό δράμα τοΰ Μάγιερλικ 
Τό μυστηριώδες ράντς 
‘Η κόρη τοϋ Ταρζάν 
Μιά γυναίκα δίχως σημασία 
‘0 καπετάν γορίλλας 
Λουΐ Παστέρ 
Μέσα στήν παγίδα 
Νύχτα τρόμου 
Ρώμ ’Εξπρές
Σύζυγοςέναντίον δακτυλογράφου 
‘Υπνωτισμός καί έγκλημα 
Ή πόλις τρομοκρατείται 
■ Αποστολή εοΰ θανάτου 
Μπαλλάντα
Μαύροι δαίμονες
Στήν κοιλάδα τών τίγρεων 
Γυναίκα γκάγκστερ
Είς τήν υπηρεσίαν τοϋ τσάρου 
'Εκτελεστικόν απόσπασμα 
Τό ζωντανό πτώμα 
Τ' απόκρυφα τής ’Αφρικής 
’Αστραπιαίος Λόμπο 
Φρουλάϊν Λίλη 
Γυμνές γυναίκες 
Στά βάθη τής ζούγκλας 
Τό πήδημα τοϋ θανάτου 
Τό αγκάλιασμα τοΰ θανάτου 
Ή λέσχη τοϋ μεσονυκτίου 
Ό αρχών τών όρέων 
Σύ είσαι ή ευτυχία μου 
‘0 μικρός λόρδος 
Στέλλα Πάρις 
Τά δύο αμαρτήματα 
Άλλότρια
Σέρλοκ Χόλμς
Τό φάντασμα τοΰ τρόμου 
Νιτσέβο
Ντανιέλλα
‘Η Φλόγα

King steps out 
Strike me Pink 
Dracula’s Daughter 
End of the trail 
Skull et Croun 
Mayerling 
Fighting code 
Savage Girl 
Ein frau ohne bedeutung 
Gorilla Ship 
Story of Louis Pasteur 
King of the wild horses 
Menace
Rome Express
Wife versus secretary 
Slicker money 
Little Caesar 
Police call 
Im Sonnenschein 
Moonlight on the Prairie 
Girl from mandalay 
Blondie Johnson 
Au service du Tzar 
Ride him Cow-boy 
White zombie 
Darkest Africa 
Thonderbolt 
Fraulein Lilli 
Dames 
Found Alive 
Bowery 
Invisimble ray 
Midnight club 
Big Stampede 
Du bist mein gluck 
Little lord Fauntleroy 
I found Stella Parish 
Two sinners 
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La flamme
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δρ. όπερέττα 
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άστυνομ, 
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όπερέττα 
έπιθεώρ.
ζούγκλας 
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δράμα

δρ. άστυν. 
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όπερέττα 
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δράμα

Columbia 
V. Artists 
U niversal 
Columbia 
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Nero film 
Columbia 

Freuler film 
Majestic film

Ralph Like 
Cosmopolitan

Columbia 
Paramount

Br. Caumont 
M. G. M.
W Kent 
Warner
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F- National 
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Warner
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Σπλέντιτ
Ίντεάλ
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Ροζικλαΐρ 
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Ελλάς 
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Παλλάς 
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‘Ελλην, Κινημ. "Ενωσις 
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