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  Αυτή η εργασία είναι σε µεγάλο βαθµό, αποτέλεσµα συνεργασίας µε πολλά άτοµα 
από τον επαγγελµατικό χώρο των κινηµατογραφικών αιθουσών. Οι αφηγήσεις τους 
αποτέλεσαν µία από τις σηµαντικότερες πηγές για τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς 
ήταν πολύ σηµαντικό για µένα να δω από κοντά ανθρώπους που έζησαν την εποχή 
κατά την οποία ο κινηµατογράφος επικρατούσε στη µαζική διασκέδαση και γνώρισαν 
απευθείας το αντικείµενο της µελέτης.  
  Εντυπωσιαζόµουν όταν τους έβλεπα ν’ αρχίζουν επιφυλακτικά την κουβέντα, µη 
γνωρίζοντας ακριβώς τι θέλω ν’ ακούσω απ’ αυτούς, και να προχωράνε µιλώντας µε 
όλο και πιο πολύ ενθουσιασµό γι’ αυτό που φάνηκε ν’ αποτέλεσε -ή εξακολουθεί ν’ 
αποτελεί- µια σηµαντική περίοδο στη ζωή τους. 
  Τους ευχαριστώ πολύ όλους, παλιούς και νέους, για το χρόνο που µου αφιέρωσαν 
και την πολύτιµη βοήθεια που µου προσέφεραν. Αν διαβάσουν κάτι διαφορετικό απ’ 
ό,τι µου είπαν, θα είναι όχι επειδή το έχω παραποιήσει σκόπιµα, αλλά γιατί θα έχω 
διασταυρώσει διαφορετικά τα γεγονότα.   
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1. Στόχοι της εργασίας 
 
    Το Ηράκλειο γνωρίζει ελάχιστα το κινηµατογραφικό παρελθόν του. Οι άνθρωποι 
ξέρουν γι’ αυτό µόνο ό,τι θυµούνται, είτε πρόκειται για τους ελάχιστους 
εργαζόµενους στο επάγγελµα είτε για τις γενιές που έζησαν από τη θέση του θεατή 
την εµπορική ακµή του κινηµατογράφου στην Ελλάδα ως το δηµοφιλέστερο και 
µαζικότερο µέσο διασκέδασης. ∆εν υπάρχει µια συστηµατική καταγραφή των 
πολλών παραµέτρων που θα µπορούσε να ερευνήσει κανείς σχετικά µε την 
κινηµατογραφική δραστηριότητα της πόλης. Οι προτιµήσεις του τοπικού κοινού, η 
ανασύνθεση του περιβάλλοντος και των συνθηκών προβολής, οι τοπικές εταιρείες 
εκµετάλλευσης, οι πλανόδιοι κινηµατογραφιστές, η φυσιογνωµία των τοπικών 
κινηµατογραφικών επιχειρηµατιών, σκηνοθέτες, ηθοποιοί ή άλλοι σηµαντικοί 
συντελεστές από το Ηράκλειο, η επίδραση σηµαντικών πολιτικών/ κοινωνικών 
γεγονότων στην κινηµατογραφική δραστηριότητα, όλ’ αυτά είναι µόνο µερικά από τα 
θέµατα που είδα να προκύπτουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό κατά τη διάρκεια 
της έρευνάς µου, και που αξίζουν το καθένα ξεχωριστή αναλυτική µελέτη.  
  Από ένα τέτοιο εύρος επιλογών, αυτή η εργασία έβαλε το δικό της συγκεκριµένο 
στόχο. Να καταγράψει όλες τις κινηµατογραφικές αίθουσες που υπήρξαν ποτέ στο 
Ηράκλειο και να παραθέσει όσο πιο πολλά στοιχεία µπορεί σχετικά µε την ιστορία 
τους. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο για την πόλη. Για τις ελληνικές 
κινηµατογραφικές αίθουσες έχουν προηγηθεί οι µελέτες του ∆. Ορφανουδάκη, ο 
οποίος σε γενικότερο πλαίσιο µελετάει την αρχιτεκτονική αιθουσών σε όλη τη χώρα,1 
και του Κ. Τοµανά που εξετάζει το χώρο της Θεσσαλονίκης.2  
  Για να καταστήσω το αντικείµενο αυτής της µελέτης πιο ξεκάθαρο, πρέπει να πω ότι 
ως  αίθουσες δεν εννοώ µόνο προϋπάρχοντες χώρους που χρησιµοποιήθηκαν εξαρχής 
ή άλλους που χτίστηκαν για να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά κινηµατογραφικές 
προβολές. Στη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι πολλές τοποθεσίες στις οποίες 
στεγάστηκαν σινεµά, ήταν πριν θέατρα, κέντρα διασκέδασης, ακόµη και τζαµιά. 
Επίσης, δεν περιλαµβάνονται µόνο οι κλειστές αίθουσες που δούλευαν ως επί το 
πλείστον το χειµώνα, αλλά και υπαίθριοι χώροι που είτε περιφράχτηκαν και 
λειτούργησαν ως θερινά σινεµά, είτε απλώς αποτέλεσαν συστηµατικά χώρο 
διεξαγωγής κινηµατογραφικών προβολών. ∆εδοµένων όλων αυτών, διευκρινίζω ότι η 
λέξη ‘αίθουσα’ χρησιµοποιείται στην εργασία καταχρηστικά, για χάρη συντοµίας, µε 
την οποία εννοείται κάθε αναγνωρίσιµα χωροθετηµένη κινηµατογραφική επιχείρηση.    
  Οι δύο βασικοί παράγοντες που καθοδήγησαν την έρευνα ήταν ο γεωγραφικός 
περιορισµός στην πόλη του Ηρακλείου όπως είναι διαµορφωµένη µε τα σηµερινά της 
όρια και η σχέση ανάµεσα σε τρία στοιχεία: το χώρο προβολής, την ονοµασία και τον 
ιδιοκτήτη. Αντίθετα απ’ ό,τι νόµιζα, αυτά τα τρία έχουν αρχίσει να συνδυάζονται όλα 
µαζί µόνο τα τελευταία 25 περίπου χρόνια. Για το προηγούµενο διάστηµα, αίθουσες 
άλλαζαν ιδιοκτήτες ή ονοµασίες, επιχειρηµατίες µετέφεραν τις δραστηριότητές τους 
σε διαφορετικούς χώρους λόγω συνθηκών ή η ίδια ονοµασία ανήκε σε παραπάνω από 
µία αίθουσες. Έπρεπε λοιπόν να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι αλλαγές και να 
ξεµπερδευτεί το ‘κουβάρι’ που είχαν πλέξει, αφήνοντάς µε µε τους δύο κοινούς 

                                                 
1 Ορφανουδάκης ∆ανιήλ Αθ., Ο κινηµατογράφος στην Ελλάδα: ένας αιώνας αρχιτεκτονική του 
κινηµατογράφου, Πειραιάς, 1998. 
 
 
2 Τοµανάς Κώστας, Οι κινηµατογράφοι της παλιάς Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1993. 
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παρονοµαστές που προανέφερα, οι οποίοι οριοθέτησαν τη µελέτη αποκλείοντας, για 
παράδειγµα, τους περιπλανώµενους κινηµατογραφιστές κι όποιον άλλο κρίκο 
µπορούσε να συνδεθεί µ’ αυτούς και να την κάνει να πλατειάσει.  
  Χρονολογικά, η εργασία θα µπορούσε να έχει περιοριστεί σε µία ή παραπάνω 
περιόδους µε κοινά χαρακτηριστικά (παγκόσµιοι πόλεµοι, µεσοπόλεµος, ακµή 
ελληνικού σινεµά κτλ.). Νοµίζω όµως ότι µια τέτοια κατάτµηση θα ήταν 
καταλληλότερη αν το αντικείµενο ήταν απόψεις της κινηµατογραφικής ζωής 
γενικότερα, καθώς οι πληροφορίες για τα κτίρια των αιθουσών είναι ούτως ή άλλως 
συγκεκριµένες και αµφιβάλλω αν θα µπορούσαν να υποστηρίξουν από µόνες τους µια 
εργασία µε περιορισµένο χρονικό πλαίσιο. Ίσως θα έπρεπε να επεκταθεί κανείς στις 
παραµέτρους που θα συνέθεταν την κινηµατογραφική δραστηριότητα της 
επιλεγµένης εποχής στο Ηράκλειο, µε πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα για την τοπική 
κινηµατογραφική ιστορία και την κοινωνιολογική ταυτότητα της περιόδου.  
  Θα µπορούσα όµως να πω σχηµατικά, ότι κυρίαρχο στοιχείο της µελέτης δεν είναι ο 
χρόνος, αλλά ο χώρος. Αντικείµενό της είναι πρωτίστως οι τοποθεσίες όπου 
διεξήχθησαν οι προβολές κι ύστερα οτιδήποτε άλλο συνδέεται µε αυτές: πώς 
λέγονταν, ποιοι ήταν ιδιοκτήτες τους, η διάρκεια ζωής τους κ.α. Για µένα ήταν µια 
προσπάθεια να κατασκευάσω στο µυαλό µου τη ριζικά διαφορετική εικόνα ενός 
εξαιρετικά γνώριµου κι αγαπητού αστικού περιβάλλοντος, προσθέτοντας στην 
κατάλληλη τοποθεσία χώρους οι οποίοι ταυτίζονται µε µια επίσης αγαπηµένη µου 
δραστηριότητα, την κινηµατογραφική θέαση. Γι’ αυτό κατέληξα ότι µ’ ενδιαφέρει 
περισσότερο ο εντοπισµός των αιθουσών, έστω κι αν θα ‘πρεπε να διατρέξω 
ολόκληρο τον αιώνα, ακόµη κι όταν έφτασα σ’ ένα σηµείο στο οποίο διαπίστωσα ότι 
δεν επρόκειτο να προλάβω να συµπληρώσω την ξεχωριστή ιστορία τους. Προτίµησα 
παρολαυτά ν’ αρκεστώ στην καταγραφή έστω και των βασικών τοπογραφικών 
στοιχείων καθεµίας ώστε να σχηµατιστεί µια όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα 
σχετικά µε την ύπαρξη κινηµατογράφων στην πόλη.  
  Αναφορικά τώρα µε τα χρονικά όρια του τίτλου, προτίµησα τη φράση ‘τέλη του 19ου 
αιώνα’ γιατί υποδεικνύει συγχρόνως ότι η εργασία ξεκινάει από καταβολής 
κινηµατογράφου, αλλά όχι αναγκαστικά από το 1895, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να 
ταυτιστεί η συµβατική χρονολογία ‘γέννησης’ του σινεµά µε την πρώτη του 
εµφάνιση στο Ηράκλειο.  
   
2. Συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας 
 
  Η έρευνα διεξάχθηκε εξ ολοκλήρου στο Ηράκλειο Κρήτης, από τον Ιούλιο του 2004 
ως το Φεβρουάριο του 2005. Αρχικά, αποδελτιώθηκαν ανακοινώσεις 
κινηµατογραφικών παραστάσεων σε εφηµερίδες που εκτείνονται χρονικά από το 
1895 µέχρι το 2004 και βρέθηκαν στα αρχεία της Βικελαίας βιβλιοθήκης.  
  Το Νοέµβριο, αφού είχα αποκτήσει µια σαφή εικόνα για τον αριθµό των αιθουσών 
και την πορεία της καθεµιάς, ξεκίνησα να παίρνω συνεντεύξεις3 από ανθρώπους που 
είχαν ιδιοκτησιακή ή εργασιακή σχέση µαζί τους, προκειµένου να διασταυρώσω 
πληροφορίες που αποκόµιζα από τις εφηµερίδες και να συµπληρώσω κενά. Εδώ 
βοήθησε το ότι η µελέτη αφορούσε µια επαρχιακή πόλη, όπου οι γνωριµίες είναι 
λίγο-πολύ ευκολότερες απ’ ό,τι σ’ ένα µεγάλο αστικό κέντρο. Έτσι, τους 
περισσότερους από τους συνεντευξιαζόµενους τους ανακάλυψα µέσω των γονιών µου  
οι οποίοι µε σύστησαν σ’ αυτούς και βοήθησαν στον καθορισµό των συναντήσεών 
µας, που έγιναν τόσο στο σπίτι όσο και στον εργασιακό χώρο πολλών απ’ αυτούς. 
                                                 
3 Εννέα απ’ αυτές µαγνητοφωνήθηκαν και φυλάσσονται στο προσωπικό µου αρχείο.  
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  Επίσης, υπάρχει µια ειδική κατηγορία ανθρώπων που τους ξεχωρίζω εξαιτίας των 
συνθηκών κάτω από τις οποίες τους γνώρισα. Πρόκειται για ερευνητές της τοπικής 
ιστορίας (όχι αναγκαστικά επαγγελµατίες ιστορικοί, αλλά άνθρωποι που αγαπούν τον 
τόπο τους και θέλουν ν’ αναδείξουν πλευρές της ιστορίας του) που περνούν τα 
πρωινά τους στο τµήµα εφηµερίδων της Βικελαίας ψάχνοντας για στοιχεία που τους 
ενδιαφέρουν και δείχνουν ειλικρινές ενδιαφέρον για την έρευνα του διπλανού τους, 
τον οποίο βοηθούν µε προθυµία, παρέχοντάς του ιστορικές ή βιβλιογραφικές γνώσεις, 
υλικό που τυχόν έχουν στη διάθεσή τους και καθοδηγώντας τον προς χρήσιµες πήγες. 
  Μέσω αυτών ήρθαν στα χέρια µου µερικά από τα βιβλία που χρησιµοποίησα και τα 
οποία χρειαζόµουν για εικόνες από το παλιό Ηράκλειο. Φωτογράφησα µέσα από τα 
βιβλία όσες βρήκα κι έπειτα βγήκα και τράβηξα µόνος µου ψηφιακές φωτογραφίες 
των αναπαριστώµενων σηµείων µε τη σηµερινή τους µορφή. ∆υστυχώς δεν έχουν 
πολύ καλή ανάλυση, κι αυτό επειδή η φωτογραφική µηχανή δεν είναι αυτόνοµη αλλά 
ενσωµατωµένη σε µια ψηφιακή βιντεο-κάµερα Sony  Handycam, DCR-HC30E (Mini 
DV).  
 
3. Πηγές 
 
  Η κυριότερη από τις πηγές που χρησιµοποίησα ήταν οι εφηµερίδες. Ευτυχώς η πόλη 
υπό µελέτη τυχαίνει να διαθέτει µία καλά εξοπλισµένη δηµοτική βιβλιοθήκη, που µε 
γλίτωσε από το να ταξιδέψω στην Αθήνα για να βρω το απαραίτητο υλικό. Οι 
ηρακλειώτικες εφηµερίδες που υπάρχουν στη συλλογή της βιβλιοθήκης φτάνουν 
περίπου τις 115, η παλιότερη από τις οποίες είναι η Κρήτη του 1869.  
  Για τις περισσότερες απ’ αυτές υπάρχουν ελάχιστα φύλλα είτε λόγω βραχύβιας 
κυκλοφορίας, είτε λόγω ελλείψεων στη συλλογη της Βικελαίας. Γι’ άλλες βρίσκονται 
µόνο µερικές χρονιές, ενώ γύρω στις 20 απ’ αυτές είναι ειδικής θεµατολογίας, όπως 
π.χ. τα Αθλητικά Νέα, τα ∆ικαστικά, η σατιρική Τορπίλα και άλλες. Μέσα απ’ αυτό το 
µεγάλο αριθµό εντύπων επέλεξα ποιες θα αποδελτίωνα βάσει δύο κριτηρίων. Αφενός 
έπρεπε να παρουσιάζουν µακροχρόνια και σταθερή κυκλοφορία, ώστε να 
εξασφαλιστεί η συνέχεια των πληροφοριών. Αφετέρου, να είναι γενικού 
ενδιαφέροντος και να διακρίνονται από ποικιλία θεµάτων, για να είναι πιθανότερο ότι 
θα ενηµέρωναν το κοινό για τις εκδηλώσεις της πόλης, αφιερώνοντας χώρο σε 
κινηµατογραφικές καταχωρίσεις καθώς και σε άρθρα σχετικά µε τον κινηµατογράφο. 
Έτσι οι βασικότερες εφηµερίδες που χρησιµοποίησα ήταν οι παρακάτω: Ανόρθωσις, 
∆ράσις, Ελευθέρα Σκέψις, Ελπίς, Ίδη, Κρητικά Νέα, Μεσόγειος, Νέα Εφηµερίς και 
Πατρίς. Επίσης, ερευνήθηκαν και άλλες, ακόµη κι αν δεν τηρούσαν τα παραπάνω 
κριτήρια, εξαιτίας της ανάγκης να καλυφθούν χρονολογικά κενά: Αλήθεια, ∆άφνη, 
∆ηµοκράτης, Εβδοµάς, Εθνική, Ελεύθερη Γνώµη, Ελεύθερη Κρήτη, Ελευθερία, 
Ηράκλειο, Θέµις, Κρητικά Νιάτα, Κρητικός Κήρυξ, Νέα Γενεά, Νέα Ελευθερία, 
Πρόοδος και Η Φωνή του Λαού. Συνολικά ερεύνησα 25 εφηµερίδες που µπορεί σε 
σχέση µε το συνολικό αριθµό να φαίνονται λίγες, όµως παρείχαν σταθερά 
καθηµερινές ανακοινώσεις, τις οποίες µπορούσα να διασταυρώνω, αν κάποια απ’ 
αυτές φαινόταν να είναι ασυνεπής στις δηµοσιεύσεις της.  
  ∆εν αποκλείεται, ανάµεσα στις εφηµερίδες που παρέλειψα ή σ’ αυτές που διέτρεξα 
βιαστικά να υπάρχουν χρήσιµες πληροφορίες, παρά το ότι τον καιρό της 
αποδελτίωσης µού φαινόταν αρκετά απίθανο. Μου φάνηκε έτσι, επειδή από 
περιέργεια κοίταξα µερικά φύλλα τους και η ύλη προέκυπτε περιορισµένη στο 
αντικείµενο στο οποίο εξειδικεύονταν (όταν επρόκειτο για ‘θεµατικές’ εφηµερίδες). 
Προσωπικά νοµίζω ότι αν υπάρχουν περισσότερες σηµαντικές πληροφορίες, αυτές θα 
βρίσκονται σε εφηµερίδες που συµπεριληφθήκαν στην αποδελτίωση, αλλά σε φύλλα 
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τους που παραλείφθηκαν κι ανήκουν στη δεύτερη οµάδα εφηµερίδων από τις δύο που 
παρατίθενται παραπάνω.  
  Καταχωρίσεις υπήρχαν ανέκαθεν στις εφηµερίδες που ανακοίνωναν τις θεατρικές 
παραστάσεις ή άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Η έλευση του κινηµατογράφου όχι 
µόνο δεν αγνοήθηκε, αλλά οι εφηµερίδες καθιέρωσαν αµέσως περιοδικές 
κινηµατογραφικές καταχωρίσεις, ανάλογα µε τη συχνότητα κυκλοφορίας τους 
(ηµερήσια ή εβδοµαδιαία).  
  Τα πρώτα χρόνια δε δίνονταν πολλές πληροφορίες σχετικά µε τις προβαλλόµενες 
ταινίες. Οι καταχωρίσεις ήταν σύντοµες, αναφέροντας κυρίως τον τόπο και την ώρα 
της προβολής. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως στις αθηναϊκές 
αίθουσες,4 οι περισσότερες ταινίες ήταν µικρής διάρκειας και παίζονταν µαζικά ως 
µέρος µιας µεγαλύτερης παράστασης, που περιλάµβανε διάφορα είδη ψυχαγωγίας 
όπως, για παράδειγµα, µουσικο-χορευτικά ή ακροβατικά νούµερα.5 Φαντάζοµαι 
λοιπόν ότι το κύριο ενδιαφέρον δε θα ήταν η µοναδικότητα των ταινιών που 
εκφράζεται µε τον τίτλο, όπως έγινε αργότερα, αλλά η ποσότητά τους, που έπρεπε να 
είναι µεγάλη για ικανοποιήσει την περιέργεια του κοινού για τη νέα εφεύρεση, γι’ 
αυτό και διαφηµιζόταν.6    
  Υποθετικά µιλώντας και πάντα µε το φόβο της αφηρηµένης γενίκευσης, θα 
µπορούσε να πει κανείς ότι τα πρώτα χρονια της έλευσης του κινηµατογράφου (µέχρι 
το 1911) το κοινό δε θα ήξερε τι να περιµένει από µια ταινία, δε θα είχε διαµορφώσει 
τα γούστα του, δε θα είχε µάθει ν’ αναγνωρίζει τους πρωταγωνιστές, δε θα είχε 
ταυτιστεί µε τα είδωλά του, δε θα είχε συνηθίσει τη ‘γλώσσα’ του σινεµά. Θα ήταν 
δύσκολο λοιπόν να το προσεγγίσουν µε ονόµατα ηθοποιών, τίτλους ή κατηγορίες 
ταινιών, συστατικά που από τη δεκαετία του ’20 άρχισαν να φανερώνουν την ισχύ 
τους.  
  Καµιά φορά αναφέρεται η εταιρεία παραγωγής των ταινιών, όπως ο Πουλακάκης 
που συνεργαζόταν µε τη «Gaumont» κι ο Νοταρµπάρτολο που στηρίζει στην «Pathé» 
την προώθηση της επιχείρησής του. ∆ίνεται επίσης έµφαση στην ποικιλία και τη 
διάρκεια των ταινιών. Παρότι διαφηµίζονται ως ‘µεγάλης διαρκείας’7, υποθέτω ότι δε 
θα µπορούσαν να υπερβαίνουν τη µία ώρα. Ο Νοταρµπάρτολο διαφηµίζει το γεγονός 
ότι δεν επαναλαµβάνει καµία ταινία παρά µόνο µετά από απαίτηση του κοινού.8 Ίσως 
ο κόσµος απολάµβανε το σινεµά κι ήθελε να παραµένει όσο περισσότερο γίνεται 
στην αίθουσα, όχι όµως µε ταινίες που είχε ξαναδεί, ούτε µε µικρές ιστοριούλες. Είχε 
αρχίσει να γίνεται όλο και πιο απαιτητικός ζητώντας αφηγηµατικά εξελιγµένες 
ιστορίες µε περισσότερο ανεπτυγµένους χαρακτήρες.  
  Πάντως, αν και όλες οι καταχωρίσεις θεαµάτων είναι ενθουσιώδεις σε σηµείο 
υπερβολής, νοµίζω ότι όσες αφορούν κινηµατογραφικές προβολές είναι ακόµη 
περισσότερο. Αυτή η στάση δικαιολογείται τα πρώτα χρόνια, όταν το σινεµά ήταν 
όντως κάτι ‘πρωτοφανές’.9 Όσο προχωράει κανείς όµως, διαπιστώνει ότι ο στόµφος 
που προκαλεί ο νεωτερισµός δεν ελαττώνεται, αλλά διατηρείται µε τη στερεότυπη 
χρήση επιθέτων σε υπερθετικό βαθµό. ∆ιατρέχοντας τις καταχωρίσεις βρίσκει κανείς 
αµέτρητα ‘αριστουργήµατα’, ‘κολοσσούς’ και ‘υπερ-παραγωγές’, ενώ τα εγκαίνια 

                                                 
4 ∆ελβερούδη Ε.-Α., ‘Κινηµατογράφος: 1901-1922’, Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: οι απαρχές 
1900-1922 (Τόµος Α2), Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιµ.), Βιβλιόραµα, Αθήνα, 1999, σελ. 390. 
5 Όπως στο σινεµά του Νοταρµπάρτολο, 7/7/12 και 9/9/12 Νέα Εφηµερίς ή στου Πουλακάκη, 28/7/11 
Ελπίς. 
6 ‘πολλάς και ωραίας’ 21/8/10, ‘πολλάς και καλάς’ 28/8/10, ‘νέας ταινίας’ 19/3/11 Η Ίδη. 
7 9/4/11 και 19/3/11 Η Ίδη. 
8 6/6/13 και 16/6/13 Νέα Εφηµερίς . 
9 11/9/10, 26/2/11, 9/4/11 Η Ίδη. 
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µιας αίθουσας τη δεκαετία του ’50 σήµαιναν όχι απλώς µια σηµαντική προσθήκη 
στην ψυχαγωγία της πόλης, αλλά ολόκληρη πολιτισµική µετάβαση.10 
  Επίσης, µου προκάλεσε εντύπωση η εντελώς άναρχη σύνταξη των ανακοινώσεων. 
Συντακτικά λάθη, απουσία σηµείων στίξης κι ασυνέπεια στην ορθογραφία 
υπονοµεύουν την υψηλή ιδέα που υπήρχε για την ‘επίσηµη’ γλώσσα της εποχής. 
Προκειµένου να γίνουν αντιληπτές τέτοιου είδους ιδιαιτερότητες, µετέφερα τις 
καταχωρίσεις χωρίς να διορθώσω την ορθογραφία τους, και σε πολλές περιπτώσεις 
µε αυτούσια την εµφάνισή τους (υπογραµµίσεις, κεφαλαία κτλ.) εξαιρουµένης της 
πολυτονικής στίξης που δε µπορούσα ν’ αναπαραγάγω στον υπολογιστή. 
  Κατά τις πολεµικές περιόδους η εµφάνιση των καταχωρίσεων γίνεται εντελώς 
ακανόνιστη, ώστε να διστάζω να βγάλω οποιοδήποτε συµπέρασµα. Το διάστηµα ’14- 
’18 οι κινηµατογραφικές ανακοινώσεις µειώνονται δραµατικά αλλά όχι εντελώς, 
καθώς υπάρχουν ορισµένες που αναγγέλλουν –ως επί το πλείστον θεατρικές- 
παραστάσεις στο «Πολυθέαµα». Όσο για τον Β’ Παγκόσµιο, οι περισσότερες 
εφηµερίδες διακόπτουν την έκδοσή τους το ’41 κι επανεκδίδονται από το ’45 (∆ράσις, 
Η Ίδη) ή δεν ξαναρχίζουν ποτέ (Ανόρθωσις, Κρητικά Νέα). Από τις ελάχιστες που 
υπάρχουν ενδιάµεσα όπως ο Κρητικός Κήρυξ κι η Ελεύθερη Γνώµη, βλέπουµε ότι οι 
αίθουσες παρέµειναν ανοιχτές, αν και δε µπορώ να πω αν επρόκειτο για συνεχή ή 
διακεκοµµένη λειτουργία και σε ποιες περιόδους, καθώς η έλλειψη καταχωρήσεων 
δεν αποδεικνύει παύση λειτουργίας.  Το 1916 έχουµε τη µόνη πληροφορία για τον 
αποκλεισµό, µετά τον οποίο καταφτάνουν µε τα πλοία νέες αµερικανικές κι 
ευρωπαϊκές ταινίες στου «Πουλακάκη».11   
  Όσο περνούν τα χρόνια, η µορφή των καταχωρίσεων στις τοπικές εφηµερίδες 
εξελίσσεται. Από δυο γραµµές αρχικά (εικ. 1), σταδιακά το µέγεθός τους µεγάλωνε, 
προστέθηκαν φωτογραφίες τη δεκαετία του ’30 (εικ. 3, 4), ενώ το ’60  και το ’70 η 
µορφή τους γιγαντώθηκε, καθώς σχεδόν όλοι οι κινηµατογράφοι δηµοσίευαν 
καταχωρίσεις καθηµερινά, καταλαµβάνοντας εκτεταµένο χώρο στις εφηµερίδες  
(εικ. 2). Τη δεκαετία του  ’80 ξαναπήραν µια διακριτική, απλώς πληροφοριακή θέση 
(εικ. 5, 6) και από τα µέσα του ’90 άρχισαν να ξανακάνουν την εµφάνιση τους οι 
φωτογραφίες (εικ. 7). Σήµερα οι απλές καταχωρίσεις και οι φωτογραφίες 
καταλαµβάνουν ολόκληρη σελίδα, αν και µόνο για µια φορά την εβδοµάδα, την 
Παρασκευή, οπότε βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες  
(εικ. 8).  
 
 

                                                 
10 «Αστόρια»: ‘Στην εποχή της αχαλίνωτης προόδου έρχεται αυτό που έλειπε. Ο κινηµατογράφος του 
ατοµικού αιώνος’ 5/10/58 Πατρίς, ‘Μνηµείο πολιτισµού στον τοµέα της ψυχαγωγίας’ 12/10/58 Πατρίς, 
‘Το στολίδι του Ηρακλείου πρέπει απόλυτα να συνδέεται µε τον τόπον και η ονοµασία του να 
αποτελέση κρίκον της ιστορίας της Κρήτης από των αρχαιοτάτων µέχρι των νεοτάτων χρόνων’ 
16/10/58 Μεσόγειος. 
11 2/6/16 Νέα Εφηµερίς. 
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Εικόνα 1: Η πρώτη καταχώριση για κινηµατογραφική προβολή στο Ηράκλειο, 12/9/09 Η Ίδη. 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Φύλλο της Πατρίδας από το 1970. ∆ιακρίνονται καταχωρίσεις για 18 
κινηµατογράφους.  
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Εικόνα 3: Καταχώριση από το εξώφυλλο της ∆ράσεως στις 5/8/36. Η λεζάντα γράφει: 
‘ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΡΙΟ η γλυκειά, µελαχροινή, Μεξικάνα γόησσα, όπως εµφανίζεται εις την 
νέαν της δηµιουργίαν «ΚΑΛΙΕΝΤΕ». Το έργον αυτό προβάλλεται από αύριον εις το «Αλκαζάρ».                                     
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 4: ∆ράσις, 11/2/37. Το φιλµ είναι η «Ανταρσία στο Μπάουντυ» του Φράνκ Λόιντ, που είχε 
κερδίσει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 1936, το µόνο από τα 8 για τα οποία είχε προταθεί 
συνολικά.  Σ’ αυτή τη διάκριση παραπέµπει το ‘Αον Βραβείον Αµερικής 1936’ της καταχώρισης, 
κάτω απ’ τον τίτλο.  
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Εικόνες 5 και 6: Καταχωρίσεις από την Πατρίδα του ’80.             

 

 

 

                   
Εικόνα 7: Πατρίς, 15/12/96.                                                Εικόνα 8: Πατρίς, 19/3/04. 
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  Εξαιρουµένων νοµικών εγγράφων που δε µπόρεσα να δω ή ν’ αποκτήσω για καµία 
απ’ τις αίθουσες, καταλήγω ότι αυτές οι καταχωρίσεις ήταν η µόνη και ικανοποιητικά 
αξιόπιστη πηγή που ειχα στη διάθεσή µου. Υπήρχαν αρκετές εφηµερίδες για να 
διασταυρώνω τις ηµεροµηνίες, οι οποίες, όπως διαπίστωσα στην πορεία, δεν ήταν 
καθόλου αυτονόητο ότι ταυτίζονταν µεταξύ τους. Κάποιο έντυπο µπορεί να διέκοπτε 
τις δηµοσιεύσεις ή µπορεί να παρέτεινε τη δηµοσίευση µιας περασµένης 
καταχώρισης, καθιστώντας αναγκαία τη σύγκριση µε τουλάχιστον δύο ακόµη 
εφηµερίδες. Επιπλέον, οι εφηµερίδες µε βοήθησαν πολύ να διευθετήσω τα λεγόµενα 
των συνοµιλητών µου, οι οποίοι, παρά την πολυετή και σεβαστή εµπειρία τους στο 
επάγγελµα, είναι φυσικό λόγω της µεγάλης χρονικής απόστασης να είχαν αµφιβολίες 
ή εσφαλµένη βεβαιότητα κυρίως όσον αφορά χρονολογίες.  
  Η εµπιστοσύνη µου προς τις εφηµερίδες πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι όσες απ’ 
αυτές εκδίδονταν για πολλά χρόνια, γνώριζαν καλά την τοπική κοινωνία, µέρος της 
οποίας ήταν οι κινηµατογραφικοί επιχειρηµατίες. Μια εφηµερίδα που ενηµερώνει επί 
χρόνια τους θεατές για τα σινεµά της πόλης, δύσκολα θα παραλείψει τα εγκαίνια µιας 
καινούριας αίθουσας, την ανακαίνιση ή το κλείσιµο µιας άλλης, εφόσον βέβαια ο 
ιδιοκτήτης έχει πρόθεση να το δηµοσιοποιήσει. Όµως, χρειάζεται προσοχή γιατί εκεί 
που τα εγκαίνια µιας πανάκριβης χειµερινής αίθουσας διαφηµίζονται µέρες πριν και 
µε πηχυαίες ανακοινώσεις, το άνοιγµα ακόµα µίας από τις πάµπολλες θερινές οθόνες 
που υπήρχαν στην πόλη µπορεί να δηλώνεται απλώς µε ένα ‘έναρξις σήµερον’ πάνω 
από τον τίτλο της πρώτης ταινίας της σεζόν. Αυτό δε σηµαίνει βέβαια ότι οι 
εφηµερίδες µε οδήγησαν πάντα σε ασφαλή συµπεράσµατα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα, ήταν η αδυναµία µου να επιβεβαιώσω την ακριβή ηµεροµηνία πρώτης 
προβολής στην πόλη, λόγω της ασυνέχειας των καταχωρίσεων. Η άτακτη δηµοσίευση 
των ανακοινώσεων ήταν η πιο επικίνδυνη παγίδα, στην οποία έπεφτα συνεχώς στην 
αρχή της έρευνας, ταυτίζοντάς τις µε τη λειτουργία της επιχείρησης. Εκεί έπαιξε 
κρίσιµο ρόλο η ποικιλία εφηµερίδων στη βιβλιοθήκη, επιτρέποντας την πολλαπλή 
διασταύρωση στοιχείων.   
  Ακόµη, για κάποιο περίεργο λόγο πολλές θερινές οθόνες παρέλειπαν να 
πληροφορούν για τη διεύθυνσή τους, γεγονός που δυσκόλεψε τον εντοπισµό τους.  
  Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αιθουσάρχες φαίνονταν να έχουν πολύ καλή σχέση µε 
τους δηµοσιογράφους. Οι εφηµερίδες αφιέρωσαν αρκετά κείµενα για τα εγκαίνια 
νέων αιθουσών («Πουλακάκη», «Μινώα», «Αστόρια»), στα οποία εξαίρεται η 
προσωπικότητα των ιδιοκτητών: ‘Η νέα πρόοδος η οφειλόµενη, εις την 
επιχειρηµατικότητα του κ. Κουρή’12, ‘ο τολµηρός µας επιχειρηµατίας κ. Πουλακάκης 
είναι άξιος συγχαρητηρίων’13, ‘το φιλοπρόοδον  του ρέκτου συµπολίτου µας             
κ. Πουλακάκη’14, ‘το επιχειρηµατικόν –πνεύµα του ρέκτου και φιλοπροόδου 
συµπολίτου κ. Κωνς. Λιναρδάκη’15, ‘Όλοι έβλεπον κι απεθαύµαζαν προχθές στα 
εγκαίνια µ’ ανοιχτό το στόµα το νέο Κινηµατοθέατρο «Αστόρια» κι εγώ έβλεπα το 
δηµιουργό του. Παρατηρούσα τον ιατρό κ. Ευαγ. Χατζάκη… Υγρά ήταν τα µάτια του 
λαοφιλούς χειρούργου από τη συγκίνησι. Όχι από την προσδοκία κέρδους –τι ανάγκη 
έχει αυτός από χρήµα- αλλά από την τελείωσι ενός πελωρίου έργου σε σηµασία και 
δαπάνη.’16  
  Το εσωτερικό των αιθουσών περιγράφεται µε στοµφώδη λεπτοµέρεια, ενώ οι 
προοπτικές επιτυχίας τους είναι πάντοτε εξασφαλισµένες. Οι εφηµερίδες τονίζουν τη 
                                                 
12 29/5/11 Νέα Εφηµερίς. 
13 22/6/22 Η Ίδη. 
14 1/7/22 Η Ίδη. 
15 2/12/36 ∆ράσις. 
16 12/10/58 Πατρίς. 
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σηµασία των νέων αιθουσών για την πόλη και παροτρύνουν το κοινό να τις 
επισκεφτεί. ‘Ας σπεύσουν λοιπόν όλα τα µέλη της κοινωνίας να εγγραφώσι 
συνδροµηταί έχοντα υπ’ οψιν ότι προσφέρουν την υποστήριξιν των και υποβληθούν 
µιαν πρόοδον από την οποίαν πολλά έχει να ωφεληθή η πόλις µας.’17, ‘Να χαρίση 
κάτι σηµαντικό στο Ηράκλειο, και να µοιραστή µαζί µας τη χαρά και την 
υπερηφάνεια ότι καµµία πόλις της επαρχιακής Ελλάδος δεν διαθέτει µια σάλα σαν 
την «Αστόρια»’.18 Οι εφηµερίδες διέθεταν πάντοτε χώρο για ανακοινώσεις, κάλυπταν 
εγκαίνια, ανταποκρίνονταν µε ενθουσιώδη σχόλια.  
  Οι συνεντεύξεις ήταν η δεύτερη πολυτιµότερη πηγή πληροφοριών. Συνοµίλησα µε 
13 άτοµα που είναι, ήταν ή έχουν συγγενική σχέση α’ βαθµού µε ιδιοκτήτες 
αιθουσών. Τέσσερις απ’ αυτούς σχετίζονται µε τις 6 υπάρχουσες αίθουσες της πόλης. 
Αυτοί είναι: ο ακατάβλητος κ.Γιώργος Κιοσκλής, ιδιοκτήτης και διευθυντής του 
«Γαλαξία». Βαγγέλης Ορφανουδάκης, ιδιοκτήτης και διευθυντής µαζί µε τον πατέρα 
του, Μανόλη, των «Κρόνος» και «Παλλάς». Νίκος Τσαγκαράκης19, γιος του 
ιδιοκτήτη των «Βιτσέντζος Κορνάρος» και «Studio». Κώστας Χατζάκης, ιδιοκτήτης 
και διευθυντής του «Αστόρια».  
  Οι άλλοι εννιά συνδέονται ιδιοκτησιακά µε αίθουσες που έχουν κλείσει: Άρης 
Βαρδιάµπασης του «Ορφέα», κ.κ. Λίλα Βρέντζου και Μαρίκα Μαρκατάτη- κόρες του 
ιδιοκτήτη  του «Ντορέ» Μανόλη Αγγελιδάκη, Στέλιος και Λίτσα Γαρεφαλάκη- κόρη 
του ιδιοκτήτη του «Λουξ», Αριστοµένης Καραπιδάκης του «Στάδιον», Γιώργος 
Πατεράκης του «Ολύµπια», Κώστας Σαββάκης του «Ροµάντικα» και Πέτρος Φούµης 
του «Μαρίνα». 
  Ακόµη, συνάντησα τους Μανόλη Χατζάκη και Λευτέρη Πιταροκοίλη, οι οποίοι 
δούλεψαν για πολλά χρόνια ως µηχανικοί προβολής σε µερικές από τις µεγαλύτερες 
αίθουσες της πόλης και µε βοήθησαν να ζωντανέψω στο µυαλό µου την ατµόσφαιρα 
της εποχής. Η συµβολαιογράφος Ντόρα Σκουλιδά-Κραµπουρνιώτη µου παρείχε 
πληροφορίες για την «Ηλέκτρα», καθώς είχε συγγενική σχέση µε τον Γιάννη 
Τσιλένη, έναν από τους ιδιοκτήτες. Εκείνη µε συνέστησε στον κ. Κώστα Κακουλάκη, 
πρώην ταξιθέτη στο «Ηλέκτρα», του οποίου η βοήθεια ήταν επίσης αξιόλογη. Οι 
Γιώργος και Καίτη Κιαγιαδάκη µου µίλησαν σχετικά µε την µακροχρόνια εµπειρία 
τους, καθώς διαχειρίστηκαν πολλούς από τους χειµερινούς και θερινούς 
κινηµατογράφους της πόλης. Η κ. Καίτη ∆ασκαλάκη, αρχιτέκτων-µηχανικός στην 
ΚΓ΄ Εφορεία Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, µου παρείχε κάποιες πολύ 
σηµαντικές διευκρινίσεις για το χώρο γύρω από το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου, βοηθώντας µε να εντοπίσω τις αίθουσες που βρίσκονταν στην περιοχή 
γύρω απ’ αυτό. Τέλος, ουσιαστική ήταν κι η βοήθεια του κ. Αλέξη Καλοκαιρινού, 
προέδρου του Ιδρύµατος Καλοκαιρινού, σχετικά µε κάποιο χώρο επίσης κοντά στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο.  
  Σχετικά µ’ εκείνη την ‘ειδική’, όπως την ανέφερα παραπάνω, οµάδα ανθρώπων που 
συναντούσα στη Βικελαία βιβλιοθήκη, περιλαµβάνει τον υπεύθυνο υπάλληλο στο 
τµήµα µε τις εφηµερίδες Μηνά Γεωργιάδη, που µου έδωσε το αφιέρωµα του Άρη 
Χατζιδάκη και µου παρείχε σηµαντική βοήθεια στον εντοπισµό των εφηµερίδων. Τον 
ιστορικό κ. Γιώργο Παναγιωτάκη, που µου έδωσε χρήσιµες πληροφορίες κυρίως για 
τις αρχές του αιώνα, και τον ερευνητή της τοπικής ιστορίας κ. ∆ηµήτρη 
Μουδατσάκη, που µου δάνεισε δύο βιβλία και τη σειρά άρθρων του ΜΗΒΑ.  
  Τα βιβλία που χρησιµοποίησα ήταν διαφόρων ειδών. Αρχικά, βρήκα τις δύο 
εκδόσεις του Τοµανά και του Ορφανουδάκη που ήταν απαραίτητο να κοιτάξω για να 
                                                 
17 4/7/22 Η Ίδη. 
18 12/10/58 Πατρίς. 
19 Η συνωνυµία είναι εντελώς συµπτωµατική. 
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δω πώς διαχειρίστηκαν παρόµοια θέµατα πριν από µένα κι αν υπήρχαν τυχόν 
ιδιαιτερότητες που έπρεπε να προσέξω. Ο Ορφανουδάκης επιχειρεί µια αναδροµή 
στις αίθουσες  της Ελλάδας, δίνοντας έµφαση σε στοιχεία της αρχιτεκτονικής τους. 
Καταφέρνει να δώσει µια συνοπτική εικόνα, µε αρκετούς κινηµατογράφους, 
αρχιτεκτονικά σχέδια και φωτογραφίες τους, αν και το εγχείρηµά του δεν αποτελεί 
µια καθολική ιστορία των ελληνικών αιθουσών. Ενδεικτική των πολλών 
παραλείψεων είναι η αναφορά του στις αίθουσες του Ηρακλείου κατά το 
Μεσοπόλεµο, όπου καταγράφονται µόνο η «Αγλαΐα» και το «Πουλακάκη».20  
  Με τον Τοµανά έχουµε -ίσως το µόνο- κοινό ότι περιορίζουµε το πεδίο έρευνας 
προτάσσοντας το γεωγραφικό κριτήριο. Κατά τ’ άλλα, οι αίθουσες καταλαµβάνουν 
τον µικρότερο χώρο στο βιβλίο, µε τον υπόλοιπο ν’ αφιερώνεται στους πρώτους σταρ 
του σινεµά και στα είδη των ταινιών που προβάλλονταν στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες 
δεκαετίες του περασµένου αιώνα.  
  Απαραίτητες ήταν οι ‘κλασικές’ ιστορίες της Κρήτης των Σπανάκη και ∆ετοράκη, 
κυρίως για να µε βοηθήσουν ν’ αντιστοιχίσω παλιά τοπωνύµια και µνηµεία µε 
σηµερινά σηµεία της πόλης. Ο πρώτος αναφέρει σε παράρτηµα µε γενικές 
πληροφορίες για την πόλη, τους κινηµατογράφους που υπήρχαν την εποχή έκδοσης 
του βιβλίου (µέσα δεκαετίας ’60) και την τοποθεσία τους, βοηθώντας µε να βρω 
µερικούς απ’ αυτούς. Ο δεύτερος ασχολείται κυρίως µε την πολιτική/κοινωνική 
ιστορία ολόκληρου του νησιού, οπότε δε µε εκπλήσσει το ότι δεν περιλαµβάνει ένα 
τόσο εξειδικευµένο θέµα. 
  Από τα λευκώµατα των ∆ουλγεράκη και Σχιζάκη ‘δανείστηκα’ φωτογραφικό υλικό 
του παλιού Ηρακλείου που θα χρειαζόµουν άλλο τόσο χρόνο για να µαζέψω από 
µόνος µου. Τέλος, τα βιβλία που βρήκα κυρίως µετά από συστάσεις των ανθρώπων 
που συνάντησα στη Βικελαία, είναι νοσταλγικές βιωµατικές καταγραφές των 
συγγραφέων που µιλούν για την πόλη όπως την έζησαν,21 που όµως δε βοήθησαν 
ιδιαίτερα αφού δεν περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε το θέµα.  
  Ανεκδοτολογικού χαρακτήρα ήταν και η σειρά άρθρων του ΜΗΒΑ22 που εξιστορεί 
πρόσωπα και γεγονότα από το Ηράκλειο στις αρχές του 20ου αιώνα και τα πάει 
καλύτερα µε τα πρώτα παρά µε τα δεύτερα, παρουσιάζοντας αρκετές ανακρίβειες 
όπως θα φανεί παρακάτω.  
  Εκεί που θέλω να δώσω περισσότερη έµφαση είναι τα άρθρα του Χατζιδάκη, γιατί 
βρεθηκαν στα χέρια µου µε αναπάντεχο τρόπο, τον οποίο ας µου επιτραπεί να 
αφηγηθώ σύντοµα. Πριν από µερικά χρόνια ο ξάδερφός µου Μανόλης Ασηµιανάκης, 
µου είχε κινήσει το ενδιαφέρον µε την πρότασή του για µια ερασιτεχνική ιστορική 
έρευνα σχετικά µε τα σινεµά του Ηρακλείου. Εγώ τότε δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα 
γιατί έβρισκα το σχέδιο υπερβολικά φιλόδοξο και ήµουν απαισιόδοξος για τα 
αποτελέσµατα. Πριν δύο χρόνια, έχοντας γίνει δεκτός στο Ρέθυµνο, άρχισα να 
ξανασκέφτοµαι το θέµα, επειδή ούτως ή άλλως η ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος απαιτούσε µια εργασία που πιθανότατα να χρειαζόταν πρωτογενή 
έρευνα. Έτσι, το ∆εκέµβριο του 2002 πήγα στη Βικελαία αναζητώντας κείµενα 
σχετικά µε το θέµα. Αφου εξήγησα στον κ. Γεωργιάδη τι ακριβώς ζητούσα, εκείνος 
έψαξε τους φακέλους του και έβγαλε να µου δώσει συρραµµένα τα άρθρα του 
Χατζιδάκη, ουσιαστικά  δίνοντας µου ‘στο πιάτο’ τον κορµό της εργασίας πριν καλά- 
                                                 
20 Ορφανουδάκης, ο.π., σελ.51. 
21 ∆ερµιτζάκης Μανώλης, Το παλιό Κάστρο: από όσα θυµούµαι, Ηράκλειον Κρήτης, 1962. 
     Χάρης Μάνος, Το µεταπολεµικό Ηράκλειο: όπως το ζήσαµε µε τον Τριτσάρη, Αλήθεια, Αθήνα. 
 
 
22 Σύµφωνα µε τον κ.Μουδατσάκη, το όνοµά του ηταν Μηνάς Βαρδαβάς. 
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καλά πατήσω το πόδι µου στη βιβλιοθήκη. Αν και τυπικά αφορούν τα θέατρα του 
Ηρακλείου, τα κείµενα µού παρείχαν τα κυριότερα ονόµατα των αιθουσών αφού οι 
περισσότερες ήταν ταυτόχρονα ή µετατράπηκαν αργότερα σε σινεµά, καθώς και 
χρονολογικούς προσδιορισµούς κυρίως για τα πρώτα χρόνια του περασµένου αιώνα. 
  Οι πρώτες αναγνώσεις δε µε βοηθούσαν πολύ, επειδή η αφήγηση είναι 
αποσπασµατική και ελλιπής. Μπερδευόµουν µε τις µεταφορές των αιθουσών, τις 
µετονοµασίες και τις αλλαγές στην ιδιοκτησία τους, γιατί ο Χατζιδάκης τις παραθέτει 
σ’ ένα πολύ αφηρηµένο χρονικό κι αιτιακό πλαίσιο. Ειδικά όσον αφορά το 
«Καλλιθέα», δε νοµίζω ότι µπορεί κανείς, βασιζόµενος  µόνο στο Χατζιδάκη, να 
καταλάβει τι ακριβώς έγινε στα πρώτα 35 χρόνια λειτουργίας του, εκτός απ’ το ότι 
άλλαξε κάµποσους ιδιοκτήτες. ∆εν είµαι σε θέση να γνωρίζω τις πηγές του, πάντως 
περιέχει πολλές ανακρίβειες όπως διαπιστώθηκε από τη διασταύρωση των στοιχείων 
του µε τις καταχωρίσεις στις εφηµερίδες. Οι περισσότερες αφορούν χρονολογίες, 
όπως στις παραγράφους για τα «Αλάµπρα», «Πάνθεον», «Μινώα» και αλλού, όµως 
υπάρχουν και µερικά γεγονότα που ανατράπηκαν µετά από την έρευνα, όπως το θέµα 
του φωτισµού στο «Καλλιθέα» ή η σχέση του ονόµατος «Αγλαΐα» µε τον Κοκκέβη, 
τα οποία θ’ αναπτυχθούν παρακάτω.  
 
4. Γενικές παρατηρήσεις 
   
  Πριν περάσουµε στο κυρίως θέµα, θα ήθελα να παρουσιάσω µε συντοµία κάποια 
χαρακτηριστικά της κινηµατογραφικής θέασης σ’ όλο το διάστηµα πριν το ’80, όπως 
προκύπτουν από τις καταχωρίσεις κι από αφηγήσεις των ανθρώπων που έζησαν από 
κοντά εκείνη την εποχή. Η εικόνα που διαµορφώνουν είναι κάθε άλλο παρά 
ολοκληρωµένη, αλλά ούτως ή άλλως έχω ήδη ξεκαθαρίσει πως µια συνολική 
ανασύνθεση της εποχής δεν είναι στις προθέσεις της εργασίας. Τα παραθέτω 
συµπληρωµατικά ανασυνθέτοντας πλευρές της παλιότερης κινηµατογραφικής 
δραστηριότητας µε πληροφορίες που βρήκα συµπτωµατικά.  
  Από ένα- δυο κείµενα που βρέθηκαν στις εφηµερίδες , αλλά κυρίως από τις 
µαρτυρίες των ανθρώπων µε τους οποίους µίλησα, οι συνθήκες που επικρατούσαν 
κατά τη διάρκεια µιας κινηµατογραφικής προβολής σε παλιότερες εποχές ήταν πολύ 
διαφορετικές από τις σηµερινές. Είναι γνωστό ότι πριν την έλευση της τηλεόρασης ο 
κινηµατογράφος συγκέντρωνε ανθρώπους από όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές 
οµάδες. Στα πρώιµα χρόνια κάθε τµήµα των αιθουσών είχε διαφορετική τιµή, κι έτσι 
κάθε κοινωνική οµάδα καθόταν χωριστά από την άλλη, φαινόµενο που διαπιστώνεται 
από το κείµενο για τα εγκαίνια του «Μινώα» όπου αναφέρεται η κατασκευή 
θεωρείων ειδικά για τους δηµόσιους αξιωµατούχους23, από αφηγήσεις συνοµιλητών 
µου24 αλλά  κυρίως από την αφήγηση ενός συντάκτη της Νέας Εφηµερίδος το 191625, 
η οποία παρατίθεται αναλυτικότερα παρακάτω. 
  Αρχικά οι παραστάσεις δεν αποτελούνταν µόνο από κινηµατογραφικές ταινίες, αλλά 
µπορεί να συνοδεύονταν από µουσικοχορευτικά, ταχυδακτυλουργικά ή ακροβατικά 
νούµερα κατά τα διαλείµµατα ή µεταξύ των ταινιών. Αυτές ήταν οι λεγόµενες 
‘ποικιλίες’, ακριβώς επειδή περιλάµβαναν πολλούς διαφορετικού τύπους ψυχαγωγίας. 
Τα φιλµ παρέµεναν η κεντρική ατραξιόν, καθώς αναφέρονται πρώτα στις 
δηµοσιεύσεις µε τις ποικιλίες ν’ ακολουθούν ως συµπληρωµατικά θεάµατα.26 

                                                 
23 2/12/36 Η ∆ράσις. 
24 Κακουλάκης 26/1/05, Μ. Χατζάκης Νοέµβριος 2004. 
25 7/12/16 Νέα Εφηµερίς. 
26 28/7/11 Ελπίς, 4/9/11 Νέα Εφηµερίς, 20/6/13 και 15/8/13 Νέα Εφηµερίς. 
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  Ο συντάκτης του κειµένου στη Νέα Εφηµερίδα είχε επισκεφτεί το «Πολυθέαµα» 
(κτίριο του «Απόλλωνα», βλ. παρακάτω) αντιµετωπίζοντας απαξιωτικά το θέµα του 
ρεπορτάζ του. Στο κείµενό του ειρωνεύεται τόσο το σινεµά ως διασκέδαση, όσο και 
τον κόσµο που πηγαίνει να το παρακολουθήσει, δηµιουργώντας µια κατ’ αυτόν 
εξαιρετικά ενοχλητική ατµόσφαιρα. ‘Απλώς σκοπός του παρόντος σκαρυφύµατος 
είναι να συνοδεύση όσους δεν έχουν την ώραν αυτήν άλλην σοβαροτέραν ασχολίαν, 
εις την σκοτεινήν και µυστηριώδη αίθουσαν του cinema.’    
  Παρολαυτά, αποκοµίζουµε αρκετές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το περιβάλλον 
µιας αίθουσας, µια απ’ τις οποίες αφορά τη διαφορετικότητα και τη διακριτά χωριστή 
ταξιθέτηση του κοινού, το οποίο καλύπτει όλο το ηλικιακό φάσµα. ‘Ηλικιωµένοι 
κύριες και κύριοι, δεσποινίδες και νέοι ου µην αλλά και µικρά αποτέλουν  µιαν 
ατελείωτον σειράν εις την είσοδον’. Η συγκεκριµένη αίθουσα διαθέτει πλατεία, δύο 
σειρές θεωρείων και εξώστη στο ψηλότερο µέρος. Στα, χαµηλότερα, θεωρεία της 
πρώτης σειράς καθόταν η ‘αφρόκρεµα’ της πόλης, η ‘haute societe’ όπως την 
αποκαλεί ο αρθρογράφος. Τα θεωρεία που βρίσκονταν ακριβώς από πάνω 
καταλάµβαναν οι ‘χωρικές’ που επισκέπτονται το σινεµά για πρώτη φορά. Στο 
ψηλότερο σηµείο, τον εξώστη, κάθονται ‘οι γαβριάδες’, προφανώς εννοώντας την 
ατίθαση, ενοχλητική νεολαία. Για την πλατεία δεν αναφέρει τίποτα, ίσως επειδή εκεί 
καθόταν ο ‘µέσος’ θεατής, δηλαδή οικογένειες, ζευγάρια, άνθρωποι σαν και τον 
ίδιο.27  Το «Μινώα» είχε προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα και είχε κατασκευάσει 
ειδικά θεωρεία για τους αξιωµατούχους της τοπικής διοίκησης, δήµαρχο και 
νοµάρχη.28 
  Βλέπουµε ότι οι γυναίκες ήταν εξίσου ελεύθερα και συχνά επισκέπτριες των 
κινηµατογράφων µε τους άντρες, αν κι οι τελευταίοι ευνοούνταν µε µία ‘προνοµιακή’ 
κατηγορία ταινιών, από την οποία αποκλείονταν αυστηρά οι γυναίκες. Ο Χατζιδάκης 
αναφέρει ότι το «Καλλιθέα» προέβαλε ταινίες αποκλειστικά για αντρικό κοινό,29 ενώ 
βρίσκουµε µια καταχώριση που θα µπορούσε ν’ αφορά τη συγκεκριµένη αίθουσα, 
αλλά δεν αναφέρει ονοµσία και µιλάει για ‘πολύ σόκιν σκηνάς’ στα προβαλλόµενα 
έργα, τα οποία κρίνονται ‘ακατάλληλα δια δεσποινίδας’.30 
  Αργότερα, όταν το «Καλλιθέα» είχε µετονοµασθεί σε «Αγλαΐα», λειτουργούσε µε 
συγκεκριµένο ωράριο για να εξυπηρετείται ο µουσουλµανικός γυναικείος πληθυσµός 
που παρέµενε στην πόλη. Πραγµατοποιούσε απογευµατινές προβολές κάθε 
Παρασκευή, στις οποίες επιτρεπόταν η είσοδος µόνο σε γυναίκες, µε ξεκάθαρη 
προειδοποίηση προς τους άντρες.31 Πάντως, µε µια κίνηση που φανερώνει πολύ 
περίεργες απόψεις για την επιµορφωτική δυναµική του σινεµά, τα συνεργαζόµενα 
καφενεία «Πουλακάκη» και «Ποσειδών» προτρέπουν τις γυναίκες να 
παρακολουθήσουν για ‘διδακτικούς’ λόγους µια ταινία µε τίτλο  ‘Η ∆ιεθνής 
Σωµατεµπορία’, µε ό,τι µπορεί να εννοεί ο τίτλος της.32  
  Αντίθετα απ’ ό,τι σήµερα, οι αίθουσες γέµιζαν εύκολα κι επανειληµµένα µέσα στην 
ίδια µέρα. Έτσι, ήταν πολύ συνηθισµένο οι κινηµατογράφοι αφενός να διατηρούν 
πολύ πιο εκτεταµένο ωράριο και να εκµεταλλεύονται όλο το διαθέσιµο χώρο της 
αίθουσας. Οι παραστάσεις άρχιζαν από πολύ νωρίς, συνήθως γύρω στις 2 ή 4 το 
απόγευµα, και τελείωναν αργά το βράδυ, µετά τα µεσάνυχτα. Στη δεκαετίες του ’50 
και ’60, συνηθιζόταν να αφιερώνεται µια επιπλέον παράσταση τις Κυριακές το πρωί 

                                                 
27 Ο.π. 
28 2/12/36 ∆ράσις. 
29 Ο.π., µέρος 5ο. 
30 26/8/21 Η΄Ιδη. 
31 4/3/23, 29/3/23/ Νέα Εφηµερίς και 3/3/23, 30/3/23 Η Ίδη. 
32 27/6/28 Ανόρθωσις. 
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σε παιδικές ταινίες.33 Ήταν πολλοί λοιπόν αυτοί που παρακολουθούσαν παραπάνω 
από µία παραστάσεις είτε διαφορετικών είτε του ίδιου έργου, παραµένοντας στην 
αίθουσα από το πρωί µέχρι το βράδυ.  Μόλις γέµιζαν τα καθίσµατα, οι αίθουσες 
συνέχιζαν να επιτρέπουν την είσοδο µε τη διευκρίνιση ‘µόνο όρθιοι’, πράγµα µε το 
οποίο το κοινό δεν είχε κανένα πρόβληµα. Έτσι η αίθουσα γέµιζε µε καθισµένους 
αλλά και πολλούς όρθιους.34 Μια συνηθισµένη αντίδραση σε περίπτωση βλάβης της 
µηχανής ή δυσαρέσκειας του κοινού για την ποιότητα της ταινίας, ήταν να σκίζουν τα 
καθίσµατα µε σουγιάδες, συµπεριφορά που ήταν δύσκολο να ελεγχθεί από το 
προσωπικό της αίθουσας.35   
  Οι θεατές µπορούσαν να καπνίσουν στην αίθουσα, να συζητάνε, να µετακινούνται, 
ενώ η έκφραση αρέσκειας ή δυσαρέσκειάς τους για το έργο ήταν αυθόρµητη κι 
ανεµπόδιστη. Ένα ιδιαιτέρως ενοχλητικό φαινόµενο για τους θεατές, αλλά 
αναπόφευκτο εξαιτίας του µεγάλου ποσοστού αγραµµάτων εκείνη την εποχή, ήταν η 
ανάγνωση των υποτίτλων από µέλη του κοινού σε ανθρώπους που δεν ήξεραν να 
διαβάζουν. Ο συντάκτης του κειµένου στη Νέα Εφηµερίδα αναφέρει χαρακτηριστικά: 
‘Ο παραπάνω νεαρός κύριος επροσπαθούσε να εφαρµόση την µέθοδον του 
Ολενδόρφου διαβάζοντας αξιοθρηνήτως τα γαλλικά των επιγραφών δεν παρέλιπε δε 
ο µακάριος να µε σκουντά κατά µικρά διαλείµµατα δια να απαγγείλη την ελέω Θεού 
µετάφρασιν εις ήχον πλάγιον ώστε να γίνεται ακουστός από τα πέριξ.’36 Συνήθως 
λοιπόν ο πιο µορφωµένος επεξηγούσε όχι µόνο σε έναν, αλλά σε όσους καθόντουσαν 
κοντά του και χρειάζονταν τη βοήθειά του, προκαλώντας αρκετό θόρυβο.37  
  Οµιλούσες ταινίες ήρθαν στο Ηράκλειο µε καθυστέρηση δύο χρόνων από την 
Αθήνα αν και οι Ηρακλειώτες γνώριζαν ήδη γι’ αυτές, κρίνοντας από τον τίτλο του 
διαφηµιζόµενου κινηµατογραφικού περιοδικού «Παρλάν».38 Στο τέλος του 1931 το 
«Πουλακάκη» κι ο «Απόλλων» έγιναν τα πρώτα σινεµά µε ηχητικές ταινίες, µε τα 
χρόνια ακολούθησαν κάποια θερινά κ.ο.κ. Πριν την προσθήκη του ήχου στο φιλµ, οι 
προβολές συνοδεύονταν από ‘ζωντανή’ µουσική, κάτι που είναι βέβαια ήδη γνωστό 
ως τάση της εποχής. Αντίθετα απ’ ό,τι περίµενα, οι ορχήστρες δεν περιλαµβάνονταν 
συχνά στις καταχωρίσεις. Αυτό ίσως µπορεί να εξηγηθεί από το ότι η παρουσία τους 
είχε καθιερωθεί σε τέτοιο βαθµό που να θεωρούνται αυτονόητες. Από την άλλη, 
προβληµατισµό δηµιουργεί το γεγονός ότι στο άρθρο της Νέας Εφηµερίδας το ’16 δεν 
αναφέρονται πουθενά µουσικοί που συνοδεύουν την ταινία, κάτι περίεργο για ένα 
κείµενο που µιλάει για την εµπειρία του συντάκτη του στο σινεµά. Η παρουσία τους 
πάντως δε µπορεί ν’ αµφισβητηθεί, καθώς γνωρίζουµε ότι ο «Απόλλων» προσέφερε 
µουσική συνοδεία µε τις ταινίες του όπως ανακοινώνεται επανειληµµένα, ακόµα κι 
όταν στέγαζε τις πρώτες κινηµατογραφικές προβολές.39 Επίσης συναντάται µια 
καταχώρηση για το «Πάνθεον», όπου αναγγέλλεται ότι ένας σύνθετης έχει γράψει 
τραγούδι εµπνευσµένος από την ταινία της ηµέρας και έχει προσληφθεί µουσικό τρίο 
για να το ερµηνεύσει, αν και παραµένει άγνωστο αν η ερµηνεία ήταν ταυτόχρονη µε 
την προβολή.40 Ο θερινός «Βόσπορος» ήταν µια ακόµη επιχείρηση µε ορχήστρα στις 
                                                 
33 Βρέντζου, Μαρκατάτη 4/2/05. Χατζάκης, Πιταροκοίλης Νοέµβριος 2004, Βαρδιάµπασης 2/2/05. 
Κακουλάκης 26/1/05. 
34 Κιαγιαδάκη 14/2/05. Βρέντζου, Μαρκατάτη, Χατζάκης, Πιταροκοίλης, Κακουλάκης, ο.π. 
35 Χατζάκης, Πιταροκοίλης, Κακουλάκης, ο.π. 
 
36 7/12/16. 
37 Το φαινόµενο µού το επεσήµαναν επίσης οι κ.κ.Βρέντζου, Μαρκατάτη 4/2/05. 
38 22/9/31 Η Ίδη. 
39 25/9/10 Η Ίδη, 13/10/28 Ελευθέρα Σκέψις, 12/12/29 και 24/10/30 Η Ίδη, 18/12/30 Ελευθέρα Σκέψις. 
40 ‘Επί πλέον ο δηµοφιλής µουσουργός κ. Θ.Σακελλαρίδης έγραψε το τραγούδι «Ισπανό» που θα 
τραγουδήση το επί τούτω αφιχθησόµενον Τρίο’ 1/6/29 Ανόρθωσις. 
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ταινίες της41, ενώ για το «Πουλακάκη» δεν συνάντησα καταχώριση µε αναγγελία 
ορχήστρας, αλλά βρήκα µια φωτογραφία των µουσικών του κινηµατοθέατρου, αν και 
δεν ξέρω κατά πόσο χρησιµοποιούνταν στις προβολές ή µόνο στα µουσικοχορευτικά 
διαλείµµατα και στις θεατρικές παραστάσεις (εικ. 9).42  
  Η χρήση άλλων µεθόδων για τη συνοδεία ήχου σε βουβές ταινίες, όπως το 
γραµµόφωνο πίσω από την οθόνη, δεν έχει εξακριβωθεί, αλλά πιστεύω ότι κάτι 
τέτοιο µπορεί να υποτεθεί για τον «Απόλλωνα» στα τέλη της δεκαετίας του ’20 
επειδή στις καταχωρίσεις αναφέρεται απλώς η συνοδεία µουσικής, χωρίς να 
υποννοείται παρουσία ορχήστρας, που ένας αιθουσάρχης νοµίζω πως θα ήθελε να 
προβάλει αν είχε την πολυτέλεια να διαθέτει µία.43  
 

 
Εικόνα 9: Η λεζάντα στο βιβλίο του Σχιζάκη γράφει: ‘Η ορχήστρα του βωβού κινηµατογράφου 
Πουλακάκη’. 

  Επίσης, σε µερικές καταχωρίσεις συναντάµε τη φράση ‘µε ελληνικάς επιγραφάς’,44 
εννοώντας ότι η ταινία συνοδεύεται από υποτίτλους. Η αραιή συχνότητα µε την οποία 
συναντάται αυτή η διευκρίνιση, µε κάνει ν’ αναρωτηθώ σχετικά µε το ποσοστό των 
υποτιτλισµένων ταινιών, το οποίο δεν πρέπει να ήταν πολύ µεγάλο, ιδιαιτέρα πριν την 
έλευση του ήχου.  
  Όσον αφορά τις τιµές των παραστάσεων, οι καταχωρίσεις δίνουν ελάχιστες 
πληροφορίες. Μπορεί να παρατηρηθεί πάντως ότι κατά τις δεκαετίες του ’20 και ’30, 
το εισιτήριο κυµαινόταν στις 5 δραχµές, τουλάχιστον στα «Αγλαΐα»/ «Απόλλων» και  
«Αλάµπρα» για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις.45 Το «Αγλαΐα» πραγµατοποιούσε 
διαφόρων ειδών εκπτώσεις, όπως σε σχολεία, για τα οποία η τιµή µειωνόταν στις 3 
δραχµές το άτοµο, ενώ οι πολύτεκνες οικογένειες πλήρωναν 3 δραχµές ανά άτοµο 
στους εξώστες και 5 δραχµές στην πλατεία. Αξιοθαύµαστο στην τελευταία περίπτωση 
είναι ότι η έκπτωση γινόταν σε οικογένειες µε 5 παιδιά τουλάχιστον, λεπτοµέρεια που 
ίσως µπορεί να µας δώσει µια ιδέα για τις δηµογραφικές τάσεις της εποχής.46 Εφόσον 
οι επιχειρήσεις έκριναν ότι τα 5 παιδιά ήταν συµφέρον όριο, οι πολυπληθείς ή 
εκτεταµένες οικογένειες θα ήταν πολύ συχνό φαινόµενο.  Υπήρξαν περιπτώσεις, όπου 

                                                 
41 30/5/29 Ανόρθωσις. 
42 Σχιζάκης Κώστας, Ηράκλειο της µνήµης: ηµερολόγιο 1998, Ηράκλειο, 1998.  
 
43 13/10/28 Ελευθέρα Σκέψις και 12/12/29 Η Ίδη. 
44 13/9/23 Νέα Εφηµερίς και 7/4/25 Η Ίδη. 
45 27/5/23 Η Ίδη, 21/7/32 ∆ράσις και 4/7/33/ Η Ίδη. 
46 25/5/23 και 27/5/23 Η Ίδη. 
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η τιµή κάλυπτε όχι µόνο το εισιτήριο αλλά µαζί του προσφερόταν ποτό47 ή ακόµη και 
λαχνός για κλήρωση ζωγραφικού πίνακα.48 Στη διάρκεια της Κατοχής, κάτω από τις 
άθλιες οικονοµικές συνθήκες της περιόδου, η είσοδος στο Γερµανικό θερινό σινεµά 
κοστολογείται στις 100.000 δραχµές.49  
  Τα παραπάνω είναι µόνο ένα ελάχιστο δείγµα από τις συνήθειες και τις 
συµπεριφορές του κινηµατογραφικού µικρόκοσµου παλιότερα στο Ηράκλειο. Η 
‘µαζοχιστική’ αντίδραση του κόσµου στα µελοδράµατα, οι εναλλακτικοί τρόποι 
πληρωµής του εισιτηρίου- ειδικά στα χωριά, κι ένας σωρός αλλά πράγµατα 
χρειάζεται να ερευνηθούν ξεχωριστά για ν’ ανασυνθέσουν την κινηµατογραφική 
δραστηριότητα προηγούµενων δεκαετιών.  
  Περνώντας τώρα στο κυρίως θέµα αυτής της εργασίας, αναγνωρίζω ότι η ιστορική 
εγκυρότητά της δεν είναι καθόλου αυτονόητη, καθώς είναι η πρώτη φορά που 
επιχειρώ µια τέτοιου εύρους και απαιτήσεων έρευνα, µε πολλαπλή εξακρίβωση και 
διασταύρωση στοιχείων για γεγονότα τα οποία συνέβησαν πολλά χρόνια πριν. 
Μοιραία, η περιέργεια και το ενδιαφέρον ήταν πιο ισχυρά από την ιστορική 
αυστηρότητα και µεθοδολογία, τις απαιτήσεις της οποίας γνώρισα στην πορεία και 
στις οποίες δε µπορώ παρά να επιφυλάσσοµαι για το αν και κατά πόσο αντεπεξήλθα. 
Θέλω λοιπόν να διευκρινίσω ότι ήµουν όσο πιο προσεκτικός γινόταν ώστε από τη µία 
να µην προβώ σε βεβιασµένα συµπεράσµατα, κι από την άλλη να µην αρκεστώ σε 
απλώς πιθανολογικά, λιγότερο ενδιαφέροντα, αποτελέσµατα. 
  Ξέρω ότι πολλά απ’ αυτά θέλουν συµπληρώσεις που απλώς δεν υπήρχε χρόνος να 
γίνουν κι άλλα ίσως τελικά είναι δυνατό ν’ ανατραπούν ή ν’ ανασκευαστούν µε νέα 
στοιχεία που δεν έχουν ακόµη έρθει στη δηµοσιότητα. Έχουν αποµείνει αρκετοί 
άνθρωποι που σχετίστηκαν µε τις αίθουσες µε κάποιον τρόπο, στους οποίους δεν έχω 
µιλήσει κι ίσως υπάρχουν πηγές τις οποίες δε γνωρίζω πώς να αξιοποιήσω ή ότι καν 
υπάρχουν. 
  Τα συµπεράσµατά της λοιπόν δεν είναι τετελεσµένα. Είναι προσωρινά. Η αξία της 
εργασίας δε βρίσκεται στο ότι ολοκληρώνει την έρευνα, αλλά µάλλον στο ότι την 
ξεκινάει.  
 
5. Επεξηγήσεις 
 
  Οι κινηµατογράφοι παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά εµφάνισης. Σε 
περιπτώσεις όπου στον ίδιο χώρο λειτούργησαν διαφορετικής ιδιοκτησίας ή τύπου 
αίθουσες (χειµερινές ή θερινές), προτεραιότητα έχει η πρώτη κάθε φορά. Όλες οι 
καταχωρίσεις που αποδελτιώθηκαν βρίσκονται στο τέλος σε ειδικό παράρτηµα, όπως 
κι η βιβλιογραφία µε τις συµπληρωµατικές πηγές.  
 

  
 
                                                 
47 21/7/32 ∆ράσις για το «Αλάµπρα». 
48 18/8/29 Ελευθέρα Σκέψις στο «Πάνθεον». 
49 1/6/44 Κρητικός Κήρυξ. 
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Η Πρώτη Κινηµατογραφική Προβολή στο Ηράκλειο 
 
  ∆υστυχώς, στα στενά χρονικά και τοπικά όρια αυτής της έρευνας, δεν υπήρξαν 
αρκετές πηγές µέσα από τις οποίες µπορεί να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί µε 
αναµφισβήτητη ακρίβεια η ηµεροµηνία της πρώτης κινηµατογραφικής προβολής 
στην πόλη. Αυτό που διαπιστώθηκε µε σχετική σιγουριά, είναι το χρονικό όριο µέσα 
στο οποίο πραγµατοποιήθηκε. Μοναδική πηγή γι’ αυτή τη διαπίστωση ήταν οι 13 
εφηµερίδες από το 1895 (ως αρχή του κινηµατογράφου) µέχρι το 1910, που 
εξετάστηκαν.50  
  Η µόνη επιφύλαξη που διατηρώ είναι ότι εξετάστηκαν µόνο εφηµερίδες, αν και 
εξετάστηκαν όλες τους. Πάντα όµως υπάρχει πιθανότητα είτε οι καταχωρίσεις να µη 
δίνουν ακριβείς ή σαφείς πληροφορίες, είτε η συχνότητα εµφάνισής τους να µην είναι 
τακτική, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο παλιά έντυπα. Με δεδοµένη την παραπάνω 
επιφύλαξη και έχοντας διατρέξει πολλές διαφορετικές εφηµερίδες σ’ όλη την έκταση 
του περασµένου αιώνα, δεν έχω κάποιο λόγο να πιστεύω ότι αν πραγµατοποιόταν µια 
κινηµατογραφική προβολή δε θα αναφερόταν στις εφηµερίδες.  Αφενός επειδή 
σχεδόν όλες οι εφηµερίδες γενικής ενηµέρωσης (όχι ειδικής θεµατολογίας όπως για 
παράδειγµα η Θέµις που ήταν δικαστική) έχουν τακτικές καταχωρίσεις που αφορούν 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως θεατρικές παραστάσεις. Επίσης η γενικότερη 
θεµατολογία τους αφορούσε ως επί το πλείστον το µικρόκοσµο της πόλης, µε 
σύντοµες αναφορές σε διεθνή ζητήµατα, εκτός από τις διεθνείς εξελίξεις που 
επηρεάζουν το κρητικό ζήτηµα κι οποίες εύλογα καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση. 
Συνεπώς, µια ήδη από πολλού γνωστή ψυχαγωγική εφεύρεση που αναµενόταν να 
προκαλέσει την περιέργεια του κόσµου δύσκολα θα ‘ξέφευγε’ από τον τοπικό τύπο.  
  Παρά το µικρό αριθµό καταχωρίσεων που αφορούσαν θεατρικές παραστάσεις, δε 
βρέθηκε καµία που να ανακοινώνει την ύπαρξη χώρου ή µηχανής κινηµατογραφικών 
προβολών στις διαθέσιµες ηρακλειώτικες εφηµερίδες πριν το 1909, ενώ η πρώτη που 
συναντάται δηµοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεµβρίου του 1909 στην εφηµερίδα Ίδη, στη 
στήλη ‘∆ηµόσια Θεάµατα’ (εικ.1). Ανακοίνωνε ότι το ίδιο βράδυ στις 9 θα ξεκινούσε 
τις προβολές της µια µηχανή προβολής κινηµατογραφικών ταινιών, εγκατεστηµένη 
στο χώρο που χρησίµευε ως γυµναστήριο για το Γυµνάσιο της πόλης (εικ.10, 12, 13).  
 

                                                 
50 Αλήθεια, ∆άφνη, Εβδοµάς, Εθνική, Ελευθερία, Ελπίς, Ηράκλειο, Θέµις, Η Ίδη, Νέα Ελευθερία, Νέα 
Εφηµερίς, Πρόοδος, Η Φωνή του Λαού. 
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Εικόνα 10: Το µοναδικό Γυµνάσιο της πόλης το 1909, στη θέση της σηµερινής Νοµαρχίας.  
Η φωτογραφία είναι από το: ∆ουλγεράκης Μανόλης, Επιστροφή στο Μεγάλο Κάστρο: το 
Ηράκλειο και ο νοµός του τα χρόνια 1890-1920, Ηράκλειο, 1998. 

 

 
Εικόνα 11: Το ίδιο κτίριο σήµερα, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Νοµαρχίας Ηρακλείου.  

 
  Εκτός από την ανυπαρξία κινηµατογραφικών καταχωρίσεων πριν το 1909, το άλλο 
στοιχείο που πιστοποιεί ότι πρόκειται για την πρώτη εµφάνιση του σινεµά στην πόλη, 
είναι η γλώσσα της καταχώρισης. ∆ιακατέχεται από ενθουσιασµό µπροστά στο 
καινούριο, αίσθηµα που µεταδίδεται από τη λέξη ‘Μέγας’ και το κεφαλαίο Μ µε το 
οποίο είναι γραµµένη, όπως και ο ‘Κινηµατογράφος’. Πιστεύω πως αν είχαν 
προηγηθεί άλλες προβολές, η ανακοίνωση θα περιείχε περισσότερες πληροφορίες, 
όπως οι καταχωρίσεις στα επόµενα χρόνια. Αυτό όµως που επιβεβαιώνει τις υποψίες 
που δηµιουργεί ο παραπάνω ενθουσιασµός είναι το επίθετο ‘πρωτοφανής’ που δείχνει 
τη νεωτερικότητα του µηχανήµατος και µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πιθανόν δεν 
είχε προηγηθεί άλλη προβολή. 
  Το 1909 υπήρχε µόνο ένα Γυµνάσιο και, όπως µε πληροφόρησε ο ιστορικός 
κ.Παναγιωτάκης, το Γυµναστήριο ήταν απλώς ένας εξωτερικός χώρος στη σηµερινή 
πλατεία ∆ασκαλογιάννη, απ’ όπου και οι παρακάτω δύο φωτογραφίες στις οποίες 
απεικονίζονται µαθητικά και στρατιωτικά γυµνάσια.  
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Εικόνα 12: Αυτή η φωτογραφία βρίσκεται στο: Παναγιωτάκης Γιώργος, Η Κρήτη στις αρχές και 
τα τέλη του 20ου αιώνα, Κρήτη, 1998. Την επόµενη (εικ. 13) απλώς µου την έφερε από τη συλλογή 
του για να τη φωτογραφήσω.  

 

 

 
Εικόνα 13 

 
  Ωστόσο, η επόµενη καταχώριση που αφορά κινηµατογραφική προβολή (31/7/10  
Η Ίδη) χαρακτηρίζει τον κινηµατογράφο ‘από πολλού αναµενόµενο’ δηλώνοντας 
άραγε αναβολή της προηγούµενης προβολής το Σεπτέµβριο του ’09 ή απλώς 
επαναλειτουργία του µετά από διάστηµα διακοπής;  
  Από τον Αύγουστο του ’10 πάντως οι προβολές πραγµατοποιούνται καθηµερινά στο 
Γυµνάσιο Ηρακλείου και µάλιστα µαθαίνουµε το όνοµα του χειριστή  της µηχανής 
(αναφερόµενου επίσης ως ‘∆ιευθυντού’), ο οποίος αναφέρεται ως Ριχάρδος Κούρµας 
στην καταχώριση της 11/9/1051 και ως Κούρµης σ’ αυτή της 25/9/10.52  

                                                 
51 Η Ίδη. 
52 Ο.π. 
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  Η καταχώριση της 18/9/1053 δίνει δύο σηµαντικές πληροφορίες, ότι αφενός η 
µηχανή δουλεύει µε ηλεκτρισµό (‘ηλεκτροφώτιστος’). Αφετέρου γνωστοποιείται ότι 
οι ταινίες που προβάλλει είναι της γαλλικής εταιρείας Πατέ. 
  Στα τέλη Σεπτεµβρίου του ’10 το µηχάνηµα µεταφέρεται στο θέατρο «Καλλιθέα» 
όπου και παραµένει τουλάχιστον µέχρι το 1911. Στο «Καλλιθέα» χειριστής του 
παραµένει ο Κούρµης, αλλά από το ’11 αναφέρεται ως διευθυντής ο Σπύρος 
∆ενδράκης, ο οποίος συναντάται µ’ αυτή την ιδιότητα στις καταχωρίσεις του 1911. 
 
   
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ   
 
  Από το Σάββατο 26 Μαρτίου του 1911 άλλη µια µηχανή προβολής έρχεται στο 
Ηράκλειο από τον Τιµολέοντα Ανδρεόπουλο, ο οποίος την έφερε από την Αθήνα 
όπως πληροφορεί η καταχώριση. ∆ρώντας µε επιχειρηµατικό πνεύµα, την 
εγκατέστησε κοντά (‘παραπλεύρως’) στο θέατρο «Καλλιθέα» όπου ήδη λάµβαναν 
χώρα µε επιτυχία κινηµατογραφικές προβολές τους τελευταίους µήνες. Το 
πρόγραµµά της περιλαµβάνει ταινίες µυθοπλασίας καθώς και φιλµ µε φυσικά τοπία 
(‘εκλεκταί εικόνες διαφόρων πόλεων και τοπίων της Ευρώπης’, ‘ταινίας δραµάτων 
και εικόνων εκ του φυσικού’).54 
 
 
 

ΚΡΗΤΗ 

  Επρόκειτο για θερινό θέατρο που βρισκόταν στο λεγόµενο Μπεντενάκι, ένα σηµείο 
στο παραλιακό τµήµα των ενετικών τειχών της πόλης, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, 
λίγα µέτρα αριστερά από το σηµείο που βρίσκεται το φρούριο του Κούλε.  
  Αρχικά, λειτούργησε ως θέατρο, το πιθανότερο από τον Ιούνιο του ’11, καθώς η 
πρώτη καταχώρηση που κατάφερα να εντοπίσω εµφανίζεται το Μάιο εκείνης της 
χρονιάς και η δεύτερη στις 4/6, αναγγέλλοντας την έναρξή του.55  
  Μετατράπηκε σε σινεµά µεταξύ 10/9-1/10, αλλά λόγω συνθηκών που δυσχέραιναν 
τις προβολές (‘ψύχος’ κατά το Χατζιδάκη) αναγκάστηκε να µεταφερθεί στο 
«Καλλιθέα» στις 2/10/1156, αν και η ακριβής εµπορική συµφωνία αυτής της 
‘µεταφοράς’ δεν έχει γίνει γνωστή.  
  Το κτίσµα στο Μπεντενάκι πάντως, όπως δηλώνει ο Χατζιδάκης, εγκαταλείφθηκε 
όχι µόνο λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που δηµιουργούσε η εγγύτητά του 
στη θάλασσα, αλλά και ο ανταγωνισµός δύο άλλων θερινών οθονών που 
λειτουργούσαν στο κέντρο της πόλης, αυτός του Πουλακάκη και ο «Πατέ».57  
  Στην αρχή του αιώνα βρίσκεται µια καταχώριση που ίσως συνδέεται µε την 
‘ιστορία’ του «Κρήτη». Στις 4 Νοεµβρίου του 1900 ανακοινώνονται οι παραστάσεις 
θιάσου σε κάποιο θέατρο µε το όνοµα «Κρήτη». Η ηµεροµηνία δεν επιτρέπει να 
υποθέσουµε ότι πρόκειται για θερινό θέατρο, αλλά δυστυχώς δε δίνεται καµία ένδειξη 
ως προς την τοποθεσία του.  Παρολαυτά, ένας από τους ηθοποιούς της παράστασης 

                                                 
53 Ο.π. 
54 26/3/11 και 9/4/11 Η Ίδη. 
55 29/5/11 και 4/6/11 Η Ίδη. 
56 Χατζιδάκης, ο.π., ‘Παλιά και Νέα Θέατρα του Ηρακλείου’, Ελεύθερος Τύπος, σε συνέχειες από τις 
21/10 µέχρι τις 13/11/1952, µέρος 4ο. 
 
57 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 15ο. 
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λέγεται Κουρής, συνονόµατος του κατοπινού ιδιοκτήτη του θερινού «Κρήτη». Η 
καταχώριση δηµιουργεί δύο ερωτηµατικά: αφενός πού βρισκόταν το εν λόγω θέατρο, 
αφετέρου αν υπήρχε και ποια ήταν η σχέση του ηθοποιού µε τον συνονόµατό του 
επιχειρηµατία.  ∆υστυχώς για κανένα απ’ τα δύο δε βρέθηκε απάντηση. 
 
 
 
 
ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ/ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ/ ΗΛΕΚΤΡΑ 
 
  Ο Αλέξανδρος Πουλακάκης ήταν ένας από τους πιο δραστήριους 
κινηµατογραφικούς επιχειρηµατίες της πόλης. Το θερινό του θέατρο βρισκόταν στην 
πλατεία Τριών Καµαρών, τη σηµερινή πλατεία Ελευθερίας, στο σηµείο οπου σήµερα 
βρίσκεται το µέγαρο «Ηλέκτρα». Η έναρξή του έγινε στις 23 Ιουλίου 1911. Η 
ηµεροµηνία δίνεται από το Χατζιδάκη58 κι επιβεβαιώνεται από τις καταχωρίσεις στις 
23 Ιουνίου και 28 Ιουλίου του ’11. Η δεύτερη, δηµοσιευµένη την Πέµπτη, αναφέρει 
ξεκάθαρα ότι το θερινό θέατρο εγκαινιάστηκε το βράδυ ‘του παρελθόντος Σαββάτου’ 
ένδειξη που συµπίπτει µε τις 23 του µηνός.  
  Το θέατρο του Πουλακάκη ονοµαζόταν «Πολυθέαµα» και σύµφωνα µε 
ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του Χατζιδάκη, κόστισε 50.000 φράγκα, διέθετε 
πλατεία που χωρούσε πάνω από 1000 άτοµα, η σκηνή του είχε βάθος 7µ. και πλάτος 
8 µ., ενώ διέθετε δικό του σύστηµα ηλεκτροδότησης.59 
  Από καταχωρίσεις του 1913 βλέπουµε ότι το θερινό σινεµά του Πουλακάκη 
προµηθευόταν ταινίες από τη Γκωµόν. Η επιχείρηση λειτουργούσε παράλληλα κι ως 
θέατρο, φιλοξενώντας θιάσους από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το 1914 (9/7) βλέπουµε 
ότι η κινηµατογραφική σεζόν ακολουθούσε τη θεατρική, η οποία µπορούσε να 
διαρκέσει µέχρι τα µέσα του καλοκαιριού. Ένα από τα συχνότερα προβλήµατα που 
αντιµετώπιζαν στις προβολές, ήταν βλάβες που αφορούσαν τη µηχανή προβολής και 
συγκεκριµένα το φακό. Σε δύο καταχωρήσεις  που απέχουν κάτι παραπάνω από δύο 
εβδοµάδες µεταξύ τους (16/8/14 και 3/9/14) αναφέρεται το ίδιο πρόβληµα (βλάβη µε 
το φακό) που συγκεκριµενοποιείται στη δεύτερη (χαλάρωση).  
  Το 1916 (21/5) ο Πουλακάκης προτίθετο να ενοικιάσει σε άλλον το θερινό 
«Πολυθέαµα», το οποίο λειτούργησε για τη θερινή περίοδο αν και άγνωστο υπό ποια 
διεύθυνση. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η φράση ‘διαλυθείσης της εταιρείας των 
θεατρικών επιχειρήσεων’ η οποία αρχικά δίνει την εντύπωση ότι ο Πουλακάκης 
σκόπευε να πουλήσει το θερινό θέατρο. Αργότερα στην καταχώριση δηλώνεται ότι 
πρόθεσή του είναι να το ενοικιάσει. Ίσως απλώς να εννοούταν ότι τελείωσε η 
θεατρική δραστηριότητα της επιχείρησης για εκείνη τη σεζόν κι ότι ο Πουλακάκης 
έψαχνε κάποιον να τη διαχειριστεί ως κινηµατογράφο, κίνηση για την οποία υπάρχει 
µια ένδειξη στη δραστηριότητα του επιχειρηµατία Νοταρµπάρτολο και θα δειχθεί 
παρακάτω.  
  Ο Πουλακάκης αναζητώντας µια χειµερινή αίθουσα, αναµείχθηκε στη λειτουργία 
του θεάτρου «Καλλιθέα» το 1911, όπως δείχνεται στο οµώνυµο υποκεφάλαιο. Από το 
«Καλλιθέα» αποχώρησε το 1919 και το ’22 άρχισε να χτίζει ένα καινούριο χειµερινό 
θέατρο στη θέση του θερινού «Πολυθεάµατος». Αυτό είχε µεγαλύτερη χωρητικότητα 
από το «Καλλιθέα», αν και τα στοιχεία δε συµφωνούν για τον ακριβή αριθµό των 
θέσεών του. Κατά το Χατζιδάκη έφτανε τα 400 άτοµα, η καταχώρηση στην Ίδη 

                                                 
58 Χατζιδάκης Άρης, ο.π., µέρος 9ο. 
59 Χατζιδάκης, ο.π. και καταχώριση 28/7/11 Ελπίς. 
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αναφέρει ‘θέσεις δια 500 θεατάς’60, ενώ ο κ. Κώστας Κακουλάκης που υπήρξε 
ταξιθέτης εκεί από το 1948 όταν η αίθουσα είχε προ πολλού ονοµαστεί «Ηλέκτρα», 
εκτιµά ότι διέθετε ‘περίπου 800’.61 Ο αριθµός που δίνει ο Κακουλάκης θα µπορούσε 
να είχε προέλθει έπειτα από ανακαίνιση, την πραγµατοποίηση όµως της οποίας δε 
µπόρεσα να εξακριβώσω. Ακόµη κι έτσι, τα δύο πρώτα νούµερα αν και πλησιέστερα 
µεταξύ τους, παραµένουν διαφορετικά και δυσκολεύουν τον ακριβή προσδιορισµό 
των θέσεων. Ο Χατζιδάκης αναφέρει επίσης ότι υπήρχαν 25 θεωρεία και γαλαρία,62 
την οποία ονοµάζει και ‘β’ εξώστην’, άγνωστο για ποιο λόγο. Η εκδοχή να υπήρχαν 
δύο εξώστες είναι ισχνή καθώς ο Κακουλάκης ανέφερε τον ίδιο αριθµό θεωρείων και 
τη γαλάρια (χωρίς να του έχω αναφέρει τα στοιχεία του Χατζιδάκη), αλλά όταν τον 
ρώτησα για την ύπαρξη δεύτερου εξώστη αρνήθηκε ξεκάθαρα.    
  Είναι σαφές ότι το 1922 ο καινούριος χειµερινός «Πουλακάκη» ακόµη χτιζόταν. 
Αυτό διαπιστώνεται από δύο καταχωρίσεις στην Ίδη τον Ιούνιο και Ιούλιο του ’22 
όπου αναφέρεται αντιστοίχως η ‘πελωρία οικοδοµή που κτίζεται στην Πλατεία’63 και 
το ‘Νέο Θέατρο που κτίζεται στην πλατεία’64. Είναι εξίσου σωστό ότι σκόπευε ν’ 
ανοίξει µέσα στο Γενάρη του ’2365, αλλά οι πρώτες του κινηµατογραφικές 
παραστάσεις δόθηκαν την Πέµπτη 19/7/23 µε συνοδεία θιάσου ποικιλιών κατά τα 
διαλείµµατα.66  Παρολαυτά, υπάρχουν δύο ακόµη καταχωρίσεις από τον Ιούλιο του 
’22 που µιλούν για ‘άφιξη’ θεατρικού επιχειρηµατία προκειµένου να επιδιωχθεί η 
‘κάθοδος’ του θιάσου τους επόµενους µήνες67, παρότι τελικά δεν υπήρξε το 
αναµενόµενο ενδιαφέρον απ’ το κοινό. Πρέπει απ’ αυτό να συµπεράνουµε ότι το 
θέατρο ήταν έτοιµο να λειτουργήσει; Αν ναι, γιατί δεν αναγγέλθηκαν εγκαίνια; Και 
γιατί τελικά δε λειτούργησε µέχρι το επόµενο καλοκαίρι; Πολύ πιθανό, οι ετοιµασίες 
να καθυστέρησαν, επηρεάζοντας υποχρεωτικά το χρονοδιάγραµµα του Πουλακάκη. 
Ίσως να µην έβρισκε θίασο ή ίσως να µην είχε προλάβει να το εξοπλίσει ακόµη 
επαρκώς, καθώς προχωρούσε σε βελτιώσεις µέχρι την τελευταία στιγµή. Αυτή την 
εντύπωση µας δίνει τουλάχιστον καταχώριση πριν την έναρξη λειτουργίας που 
αναφέρει ότι ο Πουλακάκης στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθµισης του θεάτρου 
περίµενε την άφιξη καινούριων ταινιών.68  
   Στα επόµενα χρόνια το θέατρο εξακολούθησε τόσο την κινηµατογραφική όσο και 
τη θεατρική του δραστηριότητα.69 Ο Χατζιδάκης αναφέρει ότι τα καλοκαίρια του ’27 
και του ’28 το καφενείο του θεάτρου ήταν ένα µεταξύ τριών στην πλατεία Ελευθερίας 
που οργάνωναν υπαίθριες προβολές για τους θαµώνες τους,70 γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από τις εφηµερίδες.71 Λέει δε, ότι τις περιόδους ’28- ’29 ο 
Πουλακάκης λειτούργησε και θερινή οθόνη ακριβώς δίπλα.72  Όµως το καλοκαίρι του 
’28 οι προβολές γινόντουσαν στο καφενείο του θεάτρου, το οποίο µέσα στη σεζόν 
συνεργάστηκε µε ένα γειτονικό καφενείο, το «Ποσειδών», που επίσης προέβαλλε 
ταινίες. ∆υστυχώς δεν είµαι σε θέση να γνωρίζω περισσότερα για τη συνεργασία και 

                                                 
60 4/7/22 Η Ίδη. 
61 Κακουλάκης, ο.π.  
62 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 14ο. 
63 22/6/22 Η Ίδη. 
64 4/7/22 Η Ίδη. 
65 21/1/23 Η Ίδη. 
66 21/7/23 Η Ίδη και Νέα Εφηµερίς. 
67 1/7 και 16/7/22 Η Ίδη. 
68 ‘εξακολουθών να πλουτίζη το θέατρον αυτού’, 17/7/23 Η Ίδη. 
69 7/9/28 Ελευθέρα Σκέψις. 
70 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 16ο. 
71 18/9/26 Η Ίδη και 13/6/28 Ανόρθωσις.  
72 Χατζιδάκης, ο.π. 
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πώς προέκυψε, µπορεί όµως να παρατηρήσει κανείς ότι ενώ στα µέσα του µήνα το 
«Ποσειδών» λειτουργεί ακόµη αυτόνοµα, µέχρι το τέλος του έχει προχωρήσει στη 
συνεργασία µε τον Πουλακάκη.73    
  Τα Χριστούγεννα του 1931 το «Πουλακάκη» έγινε ο πρώτος κινηµατογράφος της 
πόλης που προέβαλλε οµιλούσες ταινίες.74  Τέσσερα χρόνια αργότερα ανακοινώνεται 
µε επιδεικτική λεπτοµέρεια η απόκτηση νέας µηχανής προβολής, τελευταίας -
γερµανικής- τεχνολογίας. Το µηχάνηµα περιγράφεται σε µια ανακοίνωση ως 
‘Μπάουερ Στάνταρντ µοδέλλο 1936’75 και σε µία άλλη ως ‘Πάουερς Νο 7’ 
χαρακτηριζόµενο ως πανελλήνια αποκλειστικότητα.76 Τέθηκε σε λειτουργία τον 
Ιανουαρίο του ’36.  
  Το 193377 το χειµερινό «Πουλακάκη» αγοράστηκε από τρεις επιχειρηµατίες, τον 
Λεωνίδα Χατζηδάκη, τον Γιάννη Τσιλένη και τον Κώστα Ρασιδάκη. Η κ. Σκουλιδά-
Καραµπουρνιώτη, συγγενής του Τσιλένη, µε πληροφόρησε ότι αυτοί οι τρεις ήταν 
µεταξύ τους εξ αγχιστείας συγγενείς και διατηρούσαν ο καθένας δική του εταιρεία 
εµπορικών δραστηριοτήτων78.  Το κινηµατοθέατρο δεν µετονοµάστηκε αµέσως. Τα 
επόµενα χρόνια στις καταχωρίσεις εµφανίζεται ως «Πουλακάκη» και µάλιστα κατά 
την κατοχική περίοδο ανακοινώνεται η επαναλειτουργία του έπειτα από άδεια της 
τοπικής Γερµανικής αρχής. ‘Κατόπιν ευµενούς αδείας και παραχωρήσεως του 
Γερµανικού Φρουραρχείου, το Κινηµατοθέατρον Πουλακάκη, µέλλει προσεχώς να 
αρχίση λειτουργούν καθηµερινώς δια το κοινον’.79 Ακόµη και µέχρι το πρώτο 
εξάµηνο του ’44 η αίθουσα αναφερόταν στις καταχωρίσεις ως «Πουλακάκη»80, αλλά 
το ∆εκέµβριο81 εκείνης της χρονιάς η ονοµασία της άλλαξε σε «Ηλέκτρα» την οποία 
διατήρησε µέχρι το τέλος. 
  Στο πίσω µέρος της χειµερινής «Ηλέκτρας», λειτουργούσε επίσης µια θερινή οθόνη 
µε το ίδιο όνοµα, πιθανώς στην ίδια θέση στην οποία είχε λειτουργήσει νωρίτερα ο 
θερινός του Πουλακάκη το ’28- ’29.82 Η έναρξη των παραστάσεών της δεν έγινε στον 
κατάλληλο χώρο  όπου λειτουργούσε τα προηγούµενα χρόνια το θερινό του 
«Πουλακάκη» όπως θα περίµενε κανείς, αλλά για άγνωστους λόγους την πρώτη της 
χρονιά ‘φιλοξενείται’ στο ‘Γεωπονικό Κήπο’, όπου από το επόµενο καλοκαίρι 
ξεκίνησε ο θερινός «Όασις».83 Σύµφωνα µε την κ. Σκουλιδά-Καραµπουρνιώτη, ο 
Τσιλένης ήταν ο µόνος από τους τρεις που ασχολήθηκε σοβαρά µε τις 
κινηµατογραφικές επιχειρήσεις. Σταδιακά απέκτησε πλήρη κυριότητα του 
«Ηλέκτρα», ενώ κατά καιρούς είχε υπενοικιάσει την «Όαση» από το ∆ήµο και το 
«Κάντια» που βρισκόταν απέναντι από το «Ηλέκτρα». Εκείνος πέθανε το 1977, το 
σινεµά έκλεισε το ’80 και το ’81 κατεδαφίστηκε για να χτιστεί το κτίριο που σήµερα 
φέρει το όνοµα του κινηµατογράφου και του Τσιλένη (εικ.14).84  
 

                                                 
73 13/6/28 και 27/6/28 Ανόρθωσις. 
74 25/12/31 Η Ίδη. 
75 20/12/35 Ελευθέρα Σκέψις. 
76 4/1/36 Ελευθέρα Σκέψις.  
77 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 14ο.  
78 Συνέντευξη Ντόρας Σκουλιδά-Καραµπουρνιώτη, 23/1/05.  
79 28/10/41 Κρητικός Κήρυξ και 4/12/43 Κρητικός Κήρυξ. 
80 17/5/44 Κρητικός Κήρυξ. 
81 28 και 29/12/44 Ελεύθερη Γνώµη. 
82 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 16ο. 
 
83 4/6/45, 6/6/45 ∆ΡΑΣΙΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ. 
84 Οι χρονολογίες δίνονται από την κ. Σκουλιδά-Καραµπουρνιώτη κι επιβεβαιώνονται από τις 
καταχωρίσεις.   
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Εικόνα 14: Το «Ηλέκτρα» στο δεύτερο µισό της  δεκαετίας του ’70.85 

 
 
 

  
Εικόνα 15: Το σηµερινό µέγαρο «Ηλέκτρα» στη θέση του κινηµατογράφου. 

 
 
 
 
 

                                                 
85 Χάρης Μάνος, Το µεταπολεµικό Ηράκλειο: όπως το ζήσαµε µε τον Τριτσάρη, Αλήθεια, Αθήνα. 
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ΚΑΛΛΙΘΕΑ/ ΚΡΗΤΗ/ ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ/ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ/ 
ΑΓΛΑΪΑ/ ΑΠΟΛΛΩΝ 

  Χτίστηκε από κάποιον που περιγράφεται ως ‘Οθωµανός’86, αλλά αυτό µπορούσε να 
µη σήµαινε αναγκαστικά ‘Τούρκος’, καθώς σε προηγούµενη σελίδα αναφέρεται σε 
κάποιον µε το ίδιο προσωνύµιο ο οποίος έχει ελληνικό επίθετο.87 Όµως ο ΜΗΒΑΣ 
διαλύει τις όποιες αµφιβολίες, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι επρόκειτο για Τούρκο κι ότι 
ονοµαζόταν Σαµή Μπέης.88 
  Η ανέγερση κράτησε ένα χρόνο και το θέατρο άρχισε να λειτουργεί το 1899. Ήταν 
κλειστό και βρισκόταν στην ίδια θέση όπου µέχρι σήµερα υπάρχει το κτίριο που το 
διαδέχθηκε και παραµένει γνωστό ως «Απόλλων», απέναντι από το Μεγάλο 
Στρατώνα, το κτίριο δηλαδή που σήµερα στεγάζει τα δικαστήρια της πόλης στη 
λεωφόρο ∆ικαιοσύνης (γνωστή παλαιότερα και ως λεωφόρος Βασιλέως 
Κωνσταντίνου). 
  Το θέατρο είχε δύο σειρές εξαθέσιων θεωρείων (9 πάνω και 8 κάτω), χωρητικότητας 
102 ατόµων. Επίσης, η πλατεία του χωρούσε 250 άτοµα, ενώ ο εξώστης διέθετε 
άλλες 150 θέσεις. Φωτιζόταν µε λάµπες πετρελαίου, οι οποίες ήταν τοποθετηµένες 
από µια στην πρόσοψη κάθε θεωρείου.89  
  Αυτά που γνωρίζουµε για την ιστορία του είναι αποσπασµατικά, αλλά αρκετά για να 
τοποθετήσουµε τη λειτουργία του στο γενικότερο ιστορικό πλαίσιο των 
κινηµατογράφων της πόλης.  
  Το «Καλλιθέα» άλλαξε πολλές φορές ιδιοκτησία κι ακόµη πιο πολλές ονοµασία. 
Στις αρχές του 1911 ο Σπύρος ∆ενδράκης εγκαθιστά και χειρίζεται κινηµατογραφική 
µηχανή, δίνοντας παραστάσεις όταν δεν παίζει κάποιος θίασος. Από τις λίγες 
καταχωρίσεις που βρήκα για το ∆ενδράκη καταλαβαίνω ότι απλώς διαχειριζόταν τη 
µηχανή του χωρίς παραπάνω επιχειρηµατικά δικαιώµατα στο θέατρο. Αλλά αυτό 
είναι περισσότερο µια εντύπωση παρά κάτι που µπορώ ν’ αποδείξω.90 
  Το Σεπτέµβριο του ’11 ο Αλέξανδρος Πουλακάκης ενοικίασε το «Καλλιθέα» από 
τον Οθωµανό ιδιοκτήτη του και σύµφωνα µε το Χατζιδάκη το συνέδεσε µε το 
‘ηλεκτροπαραγωγικό µηχάνηµα’91 που είχε στο «Πολυθέαµα», αντικαθιστώντας τις 
λάµπες πετρελαίου µε ηλεκτροφωτισµό. Εδώ ίσως να εννοεί γεννήτρια αντί κάποιας 
εγκατάστασης, γιατί το «Πολυθέαµα» απείχε κάποια απόσταση από το «Καλλιθέα» 
οπότε θα έπρεπε αυτό το µηχάνηµα να µεταφέρεται. Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι 
το «Καλλιθέα» διέθετε ηλεκτρική εγκατάσταση πριν µεταφέρει εκεί την επιχείρηση 
του ο Πουλακάκης. Σε µια καταχώριση της 25/9/10 στην οποία αναγγέλλεται η 
µεταφορά της ως-τότε-στεγαζόµενης-στο- Γυµνάσιο-της-πόλης µηχανής προβολής 
στο θέατρο, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το τελευταίο ήδη φωτιζόταν µε ηλεκτρισµό κι 
όχι µε πετρέλαιο (‘µετεφέρθη εις το θέατρον «Καλλιθέα» το οποίον έχει 
ηλεκτροφωτισθή’). Μια άλλη µάλιστα, το Νοέµβριο του ’10, αφιερώνεται στο 
συγκεκριµένο θέµα, εγκωµιάζοντας τον ‘ιµπρεσάριο’ του θεάτρου ο οποίος 
εγκατέστησε εκείνη τη χρονιά το σύστηµα του ηλεκτροφωτισµού βελτιώνοντας τις 
κλιµατιστικές συνθήκες και επαυξάνοντας τις φωτιστικές δυνατότητες της σκηνής.92  

                                                 
86 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 4ο. 
87 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 3ο. 
88 ΜΗΒΑΣ, ‘ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Οι Φανάρες’, Εθνική Φωνή, 12/6/72. 
89 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 4ο. 
 
90 29/1, 26/2 και 19/3/11 Η Ίδη. 
91 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 4ο.  
92 11/11/10 Ελπίς. 
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  Πάντως η χειµερινή «Καλλιθέα» λειτούργησε ως η χειµερινή διάδοχος επιχείρηση 
του «Πολυθεάµατος» για τον Πουλακακη, αν κι όχι αποκλειστικά ως σινεµά, καθώς 
ποτέ δε σταµάτησαν να παρουσιάζονται θίασοι, που εναλλάσσονταν στο πρόγραµµα 
µε κινηµατογραφικές προβολές. Μια πληροφορία που µας δίνει ο Χατζιδάκης για το 
είδος των προβολών αυτών κατ’ αυτή την πρώιµη περίοδο του κτιρίου, είναι ότι 
επρόκειτο για ‘ακατάλληλες’ ταινίες που προορίζονταν ‘αποκλειστικώς δι’ άνδρας’, 
προφανώς εννοώντας σεξουαλικού περιεχοµένου.93    Όπως θα δούµε και σε άλλες αίθουσες, αυτές είχαν πάντα έναν ιδιοκτήτη κι έναν 
διευθυντή. Στην περίπτωση της «Καλλιθέας», αν κι ο Χατζιδάκης δεν αναφέρει 
πουθενά ότι ο Πουλακάκης την αγόρασε από τον Σαµή Μπέη, το όνοµα του δεύτερου 
επίσης δεν αναφέρεται πουθενά µετά από την ενοικίαση του θεάτρου απ’ τον 
Πουλακάκη. Μπορούµε έτσι να υποθέσουµε ότι ο Πουλακάκης το αγόρασε, καθώς 
όταν το παραδίδει στο µουσικό σύλλογο το 1919 δίνεται η εντύπωση από το κείµενο 
ότι το κάνει ως ιδιοκτήτης.  Μπορεί κανείς να υποθέσει πάντως ότι κατά τη διάρκεια 
του ’11, ο Πουλακάκης διατηρούσε τη θέση του ιδιοκτήτη ενώ διευθυντής ήταν 
κάποιος Μπέλµε, τον οποίο ο Χατζιδάκης αναφέρει επειδή στις 28 Νοεµβρίου του 
’11 έλαβε την ‘αποχαιρετιστήρια ευεργετική’ του94, αλλά η θέση του επιβεβαιώνεται 
επίσης από την καταχώριση της Κυριακής 4/9/11, όπου αναφέρεται µε το πλήρες του 
όνοµα σε λατινικούς χαρακτήρες, ως διευθυντής του «Πολυθεάµατος».95  Η 
καταχώριση δηµοσιεύεται στην αρχή του Σεπτέµβρη, οπότε είτε µε την επωνυµία 
«Πολυθέαµα» εννοείται το «Καλλιθέα», καθώς τα ονόµατα εξακολουθούσαν να 
εναλλάσσονται, είτε ο Μπέλµε ήταν συνεργάτης του Πουλακάκη από το θερινό 
«Πολυθέαµα» και, όπως θα ήταν φυσικό, τον πήρε µαζί του όταν εγκαταστάθηκε στο 
«Καλλιθέα».  
  Άλλο ένα σηµείο που περιπλέκει το θέµα της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης της 
αίθουσας είναι η συνεργασία του Πουλακάκη µε τον επιχειρηµατία Κουρή, ο οποίος 
είχε τον θερινό «Κρήτη» στην τοποθεσία Μπεντενάκι, πάνω στα τείχη, όπως είδαµε 
παραπάνω. Ο «Κρήτη» µεταφέρθηκε λόγω κακοκαιρίας που δεν επέτρεπε τη 
διεξαγωγή προβολών, στην «Καλλιθέα» τον Οκτώβριο του 1911. Εκεί η αφήγηση του 
Χατζιδάκη είναι ελλιπής και µπερδεµένη, διότι δεν αναφέρει το καθεστώς της 
λειτουργίας της αίθουσας κατά τη µεταφορά του θερινού εκεί, ούτε λεπτοµέρειες για 
την επιχειρηµατική συµφωνία µεταξύ των δύο διαχειριστών, Πουλακάκη και Κουρή. 
Μπερδεύει περισσότερο την ιστορία, λέγοντας αµέσως παρακάτω ότι η αίθουσα 
λειτούργησε ως επιχείρηση του Πουλακάκη, πράγµα απόλυτα σαφές αλλά που 
καθιστά ανώφελη την αναφορά του στη µεταφορά του «Κρήτη» εκεί. ∆εν δίνονται 
δηλαδή οι επιχειρηµατικές ή έστω τυπικές συνέπειες για το «Καλλιθέα» της εκεί 
µεταφοράς του «Κρήτη».  
  Είναι λογικό να συµπεράνει κανείς ότι ο Κουρής στο µεταξύ διατηρούσε ενός είδους 
συνεργασία µε τον Πουλακάκη, ώστε µετά την αποχώρηση του Μπέλµε τον 
διαδέχθηκε στη θέση του διευθυντή, καθώς ένα χρόνο αργότερα, το 1912, ο Κουρής 
αναφέρεται ως διευθυντής του «Καλλιθέα», το οποίο έχει µετονοµάσει σε «Κρήτη» 
από τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, προς τιµήν της προηγούµενής του 
επιχείρησης, η οποία αναφέρεται κατεστραµµένη, γεγονότα για τα οποία δεν υπάρχει 
υποστηρίξη στις καταχωρίσεις.96 Τα ονόµατα πάντως µάλλον είχαν περισσότερο 
τυπικό ρόλο, ειδικά σ’ αυτή την περίπτωση όπου το κτίριο είχε αλλάξει ονοµασία 
                                                 
93 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 5ο. 
94 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 5ο. 
95 ‘Giovani Belme’, 4/9/11 Νέα Εφηµερίς. 
96 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 6ο. 
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τόσες φορές. Ακόµη και µετά την υποτιθέµενη µετονοµασία του σε «Κρήτη» 
συναντώνται καταχωρίσεις του ως «Καλλιθέα»97 ή «Πολυθέαµα».98 
  Ο Πουλακάκης εγκαταλείπει το «Καλλιθέα» το 1919 και το αναλαµβάνει ο 
µουσικός σύλλογος «Απόλλων», στον οποίο ο Πουλακάκης παραχωρεί τα καθίσµατα 
και το µηχάνηµα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. Εδώ και πάλι δε γίνεται ξεκάθαρη 
η ακριβής συναλλαγή µεταξύ του Πουλακάκη και του συλλόγου, αλλά δε θα ήταν 
παράλογο να υποθέσει κανείς µια αγοραπωλησία, ιδίως εφόσον τονίζεται η δωρεάν 
παραχώρηση εξοπλισµού (σαν σε αντίθεση µε το υπόλοιπο κτίριο το οποίο ίσως 
πουλήθηκε). Το θέατρο εκείνη την περίοδο πιθανότατα παρουσίασε προβλήµατα 
λειτουργίας, γεγονός που συµπεραίνεται από την απουσία καταχώρισης το δεύτερο  
µισό του ’19, αλλά και από τη διαµαρτυρία του τύπου για την έλλειψη θεατρικής 
σκηνής, απευθυνόµενη προς το µουσικό σύλλογο το Γενάρη του ’20, πράγµα που 
δείχνει καθαρά την ιδιοκτησία του από τον «Απόλλωνα».99  
    Ο Χατζιδάκης αναφέρει κάποιον Πάνο Κοκκέβη ως επόµενο ιδιοκτήτη και τον 
συνδέει µε την αλλαγή του ονόµατος σε «Αγλαΐα», πράγµα που θα είχε συµβεί στις 
αρχές της δεκαετίας του ’20. Ο ΜΗΒΑΣ δίνει µια σύντοµη εκδοχή για την απόκτηση 
της επιχείρησης από τον Κοκκέβη100. Κατά την εκδοχή του, ο Κοκκέβης ήταν 
γεωπόνος κι επιχειρηµατίας, ο οποίος το 1923 αποφάσισε να εγκαταστήσει µια 
ηλεκτρική γεννήτρια στο εργοστάσιο που διατηρούσε στο Μπεντενάκι, στην παραλία 
της πόλης, ώστε να µπορεί η δουλειά να συνεχίζεται και το βράδυ. Το κείµενο 
απογοητεύει σχετικά µε τα κίνητρα που οδήγησαν τον επιχειρηµατία να ασχοληθεί µε 
το σινεµά και την ηχηρή ανακρίβεια για τον ερχοµό του κινηµατογράφου στην πόλη: 
‘Αργότερα µια κι είχε την γεννήτρια σκέφθηκε να κάµη και κινηµατογράφο που δεν 
υπήρχε τότε [το ‘23] στο Ηράκλειο’.101 Ο Κοκκέβης παρουσιάζεται να ενεργεί επειδή 
δεν είχε τίποτε καλύτερο να κάνει ενώ το Ηράκλειο ζούσε ήδη την κινηµατογραφική 
εµπειρία για 13 περίπου χρόνια. Το άρθρο συνεχίζει παραθέτοντας µια µάλλον 
ανεκδοτολογικού χαρακτήρα παρά µια αξιόπιστη, στοιχειοθετηµένη ιστορία. 
Ισχυρίζεται ότι ο Κοκκέβης ζήτησε να αγοράσει το θέατρο από το σύλλογο 
«Απόλλων», αλλά αδυνατούσε να πείσει τον πρόεδρο του συλλόγου γιατρό Νικόλαο 
Βογιατζάκη. Έτσι, ζήτησε τη µεσολάβηση της συζύγου του γιατρού η οποία 
κατάφερε να τον πείσει κι ο Κοκέβης της απέτισε φόρο τιµής δίνοντας το όνοµα της 
στο σινεµά, Αγλαΐα.  
  Καλά όλ’ αυτά, εκτός από το ότι ο ΜΗΒΑΣ τοποθετεί την υπόθεση στο δεύτερο 
µισό του ’23. Οι καταχωρίσεις όµως για την «Αγλαΐα» βρίσκονται στις εφηµερίδες 
ήδη από τον Μάρτιο του ’23, στις οποίες ο µουσικός σύλλογος φέρεται να ζητά τη 
βοήθεια του Κοκκέβη για να εγκαταστήσει κινηµατογράφο στο θέατρο.102 
Παράλληλα συναντάµε καταχώριση στις 7 Σεπτεµβρίου του ’23 η οποία αντιστοιχίζει 
τα ονόµατα δύο αιθουσών µε δύο ονόµατα επιχειρηµατιών («Πολυθέαµα- 
Πουλακάκης, «Αγλαΐα»-Κοκκέβης).103 Υπάρχουν λοιπόν δύο περιπτώσεις: είτε ο 
Κοκκέβης όντως απέκτησε το θέατρο µέσα στο Σεπτέµβρη του ’23 αλλά το όνοµα 
«Αγλαΐα» προϋπήρχε, είτε διατελούσε διευθυντής από το Μάρτιο µε την ιδιοκτησία 
ακόµη στο σύλλογο και απέκτησε την κυριότητα το Σεπτέµβρη (γι’ αυτό και 

                                                 
97 12/2/14  Η Ίδη. 
98 18/2/15 και 21/5/16 Νέα Εφηµερίς. 
99 30/1/20 Νέα Εφηµερίς.  
100 ΜΗΒΑΣ, ‘ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Οι Φανάρες’, Εθνική Φωνή, 12/6/72. 
Το επίθετο στο κείµενο του ΜΗΒΑ αναφέρεται µε ένα µεσαίο ‘κ’. 
101 ΜΗΒΑΣ, ο.π. Οι αγκύλες δικές µου. 
102 3/3/23 Η Ίδη και 4/3/23 Νέα Εφηµερίς. 
103 7/9/23 Νέα Εφηµερίς. 
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εµφανίζεται το όνοµα του αντιστοιχισµένο µε το «Αγλαΐα», όπως του Πουλακάκη µε 
το «Πολυθέαµα»). Επίσης ο ΜΗΒΑΣ παραγνωρίζει (ή αγνοεί εντελώς) το ότι το 
«Καλλιθέα» πιθανώς ήδη ηλεκτροφωτιζόταν προ πολλού όπως είδαµε παραπάνω.104 
  Βάσει καταχώρισης 105 θα µπορούσε κανείς να τοποθετήσει την αλλαγή του 
ονόµατος σε «Απόλλων» στο 1926, κρίνοντας από τη διευκρίνιση που συνοδεύει το 
όνοµα της αίθουσας (‘«Απόλλων» πρώην Αγλαΐα’) και που µάλλον κρινόταν ακόµη 
αναγκαία για να γνωστοποιήσει την αλλαγή. Παράλληλα, την ίδια µέρα παρατηρείται 
ότι µια αίθουσα µε όνοµα «Αγλαΐα» εξακολουθούσε να υπάρχει, αλλά 
µεταστεγασµένη στη βασιλική του Αγίου Μάρκου (βλ. παρακάτω).  
  Πέντε µέρες µετά την επιχείρηση του Πουλακάκη, στις 30 ∆εκεµβρίου του ’31, ο 
«Απόλλων» περνάει ενθουσιωδώς106 στην οµιλούσα εποχή, µε εξοπλισµό ‘Κλαγκ 
Φιλµ’ που έπαιζε ταινίες και µε τα δύο δηµοφιλέστερα ηχητικά συστήµατα της 
εποχής, ‘Movietone’ και ‘Vitaphone’.107  
Από το 1933 λειτουργούσε επίσης θερινός «Απόλλων» στην αυλή του κτιρίου, 
προβάλλοντας βουβές ταινίες.108  
  Κάποια στιγµή η επιχείρηση αγοράστηκε από τον Κώστα Λιναρδάκη, αν και δεν 
έχω καταφέρει να εξακριβώσω ποια χρονολογία. Το νωρίτερο χρονικό σηµείο που 
κατέγραψα µε το Λιναρδάκη ιδιοκτήτη είναι τα δύο κείµενα που αφιέρωσε η Ίδη το 
1931 στον «Απόλλωνα», µε αφορµή τη µετατροπή του σε οµιλούντα. Μάλιστα το ένα 
απ’ αυτά περιέχει αποσπάσµατα συνέντευξης του Λιναρδάκη, κι αποτελεί το 
µοναδικό δείγµα καταγεγραµµένου λόγου κάποιου ιδιοκτήτη που συνάντησα  σ’ όλη 
την έρευνα.109 
  Ο Χατζιδάκης λέει ότι το κτίριο κάηκε το 1937110, πράγµα που δεν έχει 
επιβεβαιωθεί. Παρολαυτά, δεν είναι απίθανο, καθώς για κάποιο λόγο το δεύτερο 
εξάµηνο του ’36 σταµατούν οι καταχωρίσεις του «Απόλλωνα» και το Νοέµβριο 
αρχίζει να λειτουργεί το «Μινώα», επίσης ιδιοκτησία Λιναρδάκη (βλ. παρακάτω). Θα 
µπορούσε λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι κάποια γεγονότα οδήγησαν στο κλείσιµο 
του «Απόλλωνα» κι ανάγκασαν τον Λιναρδάκη να δηµιουργήσει άλλο χώρο ως 
χειµερινή κινηµατογραφική επιχείρηση (για το καλοκαίρι είχε το «Αλκαζάρ»). Σ’ 
αυτό το πλαίσιο η πυρκαγιά είναι µια λογική αιτία κι ίσως ο Χατζιδάκης απλώς κάνει 
για άλλη µια φορά λάθος στη χρονολογία.   
  Αυτή η χρονικά συµπτωµατική διαδοχική λειτουργία των δύο αιθουσών οδηγεί και 
σε µια δεύτερη υπόθεση, σχετικά µε το ποτέ απέκτησε το κτίριο ο Λιναρδάκης. Η 
αλλαγή των κτιρίων το ’36 θυµίζει µια παρόµοια 10 χρόνια πριν, όταν το «Αγλαΐα» 
µετονοµάστηκε σε «Απόλλων» και το «Αγλαΐα» µεταφέρθηκε στη βασιλική του 
Αγίου Μάρκου. Νοµίζω λοιπόν ότι ακούγεται λογικό ο Λιναρδάκης να αγόρασε το 
«Αγλαΐα» το ’26, να το µετονόµασε «Απόλλων», µεταφέροντας την «Αγλαΐα» στη 
βασιλική (την οποία είχε στη διάθεση του µε κάποιο τρόπο), εφαρµόζοντας µια 
τακτική που πιθανώς αναγκάστηκε να επαναλάβει το ’36, αν δεχθούµε τη θεωρία της 

                                                 
104 ‘∆ια την λειτουργιαν του κινηµατογράφου ο Κοκέβης µετέφερε µε στύλους το ηλεκτρικό ρεύµα 
από το εργοστάσιον του ως εκεί’, ΜΗΒΑΣ, ‘ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Οι Φανάρες’, Εθνική 
Φωνή, 12/6/72. 
 
105 28/11/26 Η Ίδη. 
106 Ολόκληρα αφιερώµατα και µια µακροσκελής καταχώριση αντιστοίχως στις 24/11, 26/11 και 30/12 
στην Ίδη, που αναγγέλλουν τη µετατροπή του σε ηχητικό.  
107 26/11/31 Η Ίδη. 
108 11/6/32 Η ∆ράσις. 2/7/33 Η Ίδη. 4/7/33 Η Ίδη. 
109 24/11/31 και 26/11/31 Η Ίδη. 
110 Χατζιδάκης, ο.π., µέρη 4ο  και 7ο. 
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πυρκαγιάς. Μια άλλη εκδοχή είναι ο Κοκκέβης να υπενοικίασε τη βασιλική και να 
µετέφερε εκεί την «Αγλαΐα», µετά την εξαγορά του κτιρίου της λεωφόρου 
∆ικαιοσύνης από τον Λιναρδάκη. Τίποτα απ’ αυτά πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί. 
  Τον καιρό που γράφει ο Χατζιδάκης (1952) το οίκηµα παραµένει στην ιδιοκτησία 
του Λιναρδάκη και ανοικοδοµείται µε την προοπτική να λειτουργήσει ως 
κινηµατοθέατρο µε δύο αίθουσες, µια ισόγεια 1200 θέσεων και µια υπόγεια 800 
θέσεων.111 Τελικά το Μάρτιο του 1956112 εγκαινιάζεται µία µόνο καινούρια -υπόγεια- 
χειµερινή αίθουσα, ενώ η δεύτερη  προστέθηκε το 1963 και καταχωρείται ως «Νέος 
Απόλλων».113 Να σηµειωθεί ότι η έναρξη του καινούριου «Απόλλωνα» το ’56 
σήµανε και το τέλος του «Μινώα», το οποίο πλέον ο Λιναρδάκης δε χρειαζόταν αφού 
είχε στη διάθεσή του µια ολοκαίνουρια, σύγχρονη αίθουσα ως χειµερινή επιχείρηση. 
Από το ’63, η παλιά αίθουσα ήταν εξοπλισµένη µε κλιµατιστικά µηχανήµατα και 
χρησιµοποιούταν από τότε και στο εξής για τις καλοκαιρινές προβολές, συνεχίζοντας 
τη λειτουργία της το χειµώνα παράλληλα µε την καινούρια.114  Θα µπορούσε έτσι να 
πει κανείς ότι ο «Απόλλων» ήταν το πρώτο cineplex της πόλης. 
  Στις αρχές του ’70 ο «Απόλλωνας» αγοράστηκε από το Ταµείο Συντάξεων 
Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος και το 1975 ανέλαβε τη διαχείρισή του ο 
Γιώργος Κιαγιαδάκης µέχρι το κλείσιµο, το 1991. Σήµερα παραµένει στην ιδιοκτησία 
του Ταµείου. 
 
 

 
Εικόνα 16: Το κτίριο του «Απόλλωνα» όπως είναι σήµερα, από φωτογραφία στην Πατρίδα, 
Ιανουάριος 2005. Από πάνω διακρίνεται ένα κτίσµα που προσπάθησε ν’ αναγείρει ο Λιναρδάκης 
ως ξενοδοχείο, αλλά παρέµεινε ηµιτελές για ασαφείς λόγους, γι’ αυτό αποφάσισα να µην το 
αναφέρω. 

 

 

                                                 
111 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 4ο. 
 
112 31/3/56 Πατρίς. 
113 27/9/63 Πατρίς. 
114 17/7/66 Πατρίς. 
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Εικόνα 17: Κοινή καταχώριση από την Ίδη στις 24/4/56, όταν είχε ανοίξει ο καινούριος 
«Απόλλων», αλλά δεν είχε κλείσει ακόµη το «Μινώα».  

 
 
THEATRE PATHE/ NOTARBARTOLO 
 
  Από το 1912 παρουσιάζεται στο Ηράκλειο ένας επιχειρηµατίας µε το (µάλλον 
ιταλικό) όνοµα Notarbartolo. Ο Χατζιδάκης δε διασαφηνίζει πού ακριβώς είχε στήσει 
την επιχείρησή του ο Νοταρµπάρτολο αφού στη σχετική παράγραφο115 αναφέρει ότι 
ο κινηµατογράφος του µεταφέρθηκε στο «Καλλιθέα» όταν αυτό είχε ονοµαστεί 
«Κρήτη», αλλά προσδιορίζει ως τόπο λειτουργίας του το ‘περιβόλι’ απέναντι από το 
«Πολυθέαµα».116 Αυτό µπορεί να σηµαίνει δύο πράγµατα. Είτε εννοείται ότι ο 
Νοταρµπάρτολο πραγµατοποιούσε προβολές απέναντι από το «Κρήτη» στη λεωφόρο 
∆ικαιοσύνης (το οποίο όπως είδαµε εξακολουθούσε να αποκαλείται «Πολυθέαµα» 
ανεξάρτητα από το επίσηµο όνοµά του), είτε απέναντι από το θερινό «Πολυθεαµα» 
που υπήρχε στην πλατεία Ελευθερίας. Την  πρώτη εκδοχή ενισχύει η πληροφορία που 
παρέχει η καταχώριση της 9ης Σεπτεµβρίου του ’12, όπου ως τοποθεσία του 
κινηµατογράφου καταδεικνύεται η ‘λεωφόρος Κωνσταντίνου’, σηµερινή λεωφόρος 
∆ικαιοσύνης, όπου βρισκόταν και το «Κρήτη».  
  Μια υπόθεση θα µπορούσε να είναι ότι ο Νοταρµπάρτολο υπενοικίαζε κάποιο 
υπαίθριο ελεύθερο χώρο από το «Κρήτη» όπου διεξήγε τις προβολές του. Η σχέση 
µεταξύ των δύο επιχειρήσεων πάντως περιπλέκεται από το χαρακτηρισµό που δίνει ο 
Χατζιδάκης, ‘διευθυντήν’ στο Νοταρµπάρτολο και ‘θεατρώνη’ στον Κουρή, ο οποίος 
ήταν ήδη διευθυντής του «Κρήτη».  
   Αυτό που επιβεβαιώνεται από το Χατζιδάκη κι από τις καταχωρίσεις είναι η χρήση 
από το Νοταρµπάρτολο ταινιών Πατέ καθώς κι η συµµετοχή θιάσου ποικιλιών στο 

                                                 
115 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 6ο. 
116 ‘Εις την νέαν «Κρήτην» µεταφέρεται το THEATRE PATHE το οποίον έχον διευθυντήν τον 
NOTARBARTOLO και θεατρώνην τον Κουρήν ελειτούργησεν εις το έναντι του «Πολυθεάµατος» 
περιβόλιον’, Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 6ο. 
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πρόγραµµα. Μάλιστα τονίζεται η ποικιλία των ταινιών που διατίθενται και που 
επιτρέπει στον επιχειρηµατία να αποφεύγει τις επαναλήψεις παρά µόνο µετά από 
απαίτηση του κοινού. Αν κάτι τέτοιο αποτελεί πλεονέκτηµα και θέλγητρο για ένα 
κινηµατογράφο, οι επαναλήψεις πρέπει να ήταν ένα συνηθισµένο και µάλλον 
δυσάρεστο φαινόµενο για τους θεατές.  
  Από το 1913 ο κινηµατογράφος του Νοταρµπάρτολο φαίνεται ότι εκµεταλλεύεται το 
χώρο του θερινού «Κρήτη» που είχε εγκαταλειφθεί λόγω κακών καιρικών συνθηκών. 
Σύµφωνα µε τις καταχωρίσεις (26/5 και 6/6/13) ο χώρος ανασκευάζεται µε 
υπερυψωµένο τοιχίο, ώστε ο αέρας να µην ενοχλεί τους θεατές, και ηλεκτρική 
εγκατάσταση.  
  Το ρήµα ‘κατέρχεται’ (26/5/13) δηλώνει ότι ο Νοταρµπάρτολο δεν έµενε στο 
Ηράκλειο. Οι θίασοί του πάντως σύµφωνα µε τις καταχωρίσεις έρχονταν από τη 
Νάπολη.117 
  Τον Ιούλιο του ’13 ο κινηµατογράφος του Νοταρµπάρτολο περιοδεύει στην κρητική 
επαρχία, µε σταθµό τη Νεάπολη Λασιθίου.118 Αν βασιστούµε στην εικασία του 
συντάκτη, ο Νοταρµπάρτολο σκόπευε να επεκτείνει την επιχείρησή του κι εκτός 
Ηρακλείου, κάτι το οποίο είναι έξω από την εµβέλεια αυτής της εργασίας και γι’ αυτό 
δε θα µπορούσε να επιβεβαιωθεί προς το παρόν.  
  Τον Αύγουστο όµως διαπιστώνεται ότι η σεζόν δεν ήταν και τόσο αποδοτική καθώς 
η καταχώριση µας πληροφορεί ότι ο Νοταρµπάρτολο αναγκάστηκε ν’ αποκόψει από 
το πρόγραµµα το θίασο ποικιλιών, µια και η προσέλευση του κόσµου ήταν 
απογοητευτική.119 Το γεγονός µπορεί να συνδυαστεί µε την επισήµανση του 
Χατζιδάκη ότι τα ‘από του 1913 µέχρι του 1919 έτη λόγω πολεµικών συνθηκών 
υπήρξαν µάλλον άγονα από θεατρικής απόψεως’.120  
  Επίσης, η ίδια καταχώριση αναφέρει ότι οι προβολές γίνονται στο «Πολυθέαµα» κι 
όχι στο «Κρήτη» που είχε ανακαινιστεί στην αρχή της σεζόν ειδικά για να στεγάσει 
τον κινηµατογράφο του Νοταρµπάρτολο. Ίσως οι καιρικές συνθήκες να µη 
βελτιώθηκαν παρά τις επεµβάσεις στο χώρο κι η επιλογή της συγκεκριµένης 
τοποθεσίας να συντέλεσε στην εµπορική αποτυχία του σινεµά, αναγκάζοντάς τον να 
µεταφερθεί στο τέλος της σεζόν στο θερινό «Πολυθέαµα» του Πουλακάκη που 
βρισκόταν στο κέντρο της πόλης κι είχε περισσότερες πιθανότητες εµπορικής 
επιτυχίας.  Είδαµε νωρίτερα ότι ο Πουλακάκης το 1916 έψαχνε ενοικιαστή για τη 
θερινή περίοδο. Μπορεί λοιπόν αυτή να ήταν µια τακτική που συνήθιζε, επιτρέποντας 
στο Νοταρµπάρτολο να µεταστεγαστεί.   
 
 
ΑΓΛΑΪΑ/ ΜΙΝΩΑ 
 
     Η βασιλική του Αγίου Μάρκου ήταν ένας ενετικός ναός του 13ου αιώνα που 
καταστράφηκε από σεισµούς και ανοικοδοµήθηκε δύο φορές, το 14ο και το 16ο 
αιώνα. Επί τουρκοκρατίας µετατράπηκε σε τζαµί και παρέµεινε ως τέτοιο µέχρι το 
1915. Πήρε το όνοµά του από τον τούρκο αξιωµατούχο ∆εφτερδάρ121 Αχµέτ πασά, το 
                                                 
117 ‘µε συµφωνίας όπως εκ της Νεαπολέως της Ιταλίας έρχωνται απ’ ευθείας εις την πόλιν µας 
ποικιλίαι’ 26/5/13 Νέα Εφηµερίς. 
118 25/7/13 Νέα Εφηµερίς. 
119 15/8/13 Νέα Εφηµερίς. 
120 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 6ο.  
 
121 Σπανάκης Στέργιος, Κρήτη (Α’ τόµος), Βαγγέλης Σφακιανάκης, Ηράκλειο, σελ.152. Έτσι 
αναφέρεται από το Σπανάκη, αν και η ορθογραφία της λέξης ποικίλει µεταξύ δηµοσιεύσεων.  



 38

οποίο διατήρησε µέχρι τα µέσα του αιώνα.122 Σήµερα είναι γνωστή µε το αρχικό της 
όνοµα.  
  Το πιθανότερο είναι ότι λειτούργησε πρώτη φορά εκεί σινεµά το 1926, µε την 
επωνυµία «Αγλαΐα». Σε δηµοσίευση αναφέρεται ότι βρισκόταν ‘παρά το Κέντρον’.123 
Το ‘κέντρο’ µε κεφαλαίο θα µπορούσε να ήταν απλώς το κέντρο της πόλης. Κάτι 
τέτοιο όµως θα ήταν υπερβολικά αφηρηµένο κι επιπλέον τα κείµενα του ΜΗΒΑ για 
το παλιό Ηράκλειο µας πληροφορούν ότι εκεί που σήµερα βρίσκεται το κατάστηµα 
καλλυντικών «Votre Center» στη γωνία ∆αιδάλου και πλατείας Καλλεργών 
(‘Λιοντάρια’) βρισκόταν ένα καφενείο ιδιοκτησίας Μανόλη Τριανταφυλάκη µε το 
όνοµα «Κέντρον».124  Σύµφωνα λοιπόν µε τη δηµοσίευση το «Αγλαΐα» βρισκόταν 
δίπλα σ’ αυτό το καφενείο, στη βασιλική, πράγµα που επιβεβαιώνεται από τη δεύτερη 
καταχώριση, 5 µήνες αργότερα125 η οποία αναφέρει συγκεκριµένα ότι το σινεµά 
βρίσκεται στο ‘Τεφτερντάρ Τζαµί’. Βάσει καταχωρίσεων η τελευταία χρονιά 
λειτουργίας του ήταν το 1929.  
  Άρχισε να λειτουργεί ως «Μινώα» το 1936, κι όχι το ’37 που υποστηρίζει ο 
Χατζιδάκης, ούτε το ’30 που αναφέρει το DVD για την ιστορία της πόλης που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα από το δήµο.126 Στεγάστηκε στη βασιλική του Αγίου 
Μάρκου στην πλατεία των Λιονταριών, ιδιοκτήτης του ήταν ο Κώστας 
Λιναρδάκης127 και έκλεισε το ‘56.  
  Υπάρχει µια µικρή επιφύλαξη για τον προσδιορισµό της ακριβούς ηµεροµηνίας των 
εγκαινίων καθώς βρίσκονται δύο καταχωρίσεις που αρχικά µπερδεύουν, αλλά νοµίζω 
ότι η κατάσταση τελικά ξεκαθαρίζει. Τα εγκαίνια λοιπόν σε πρώτη φάση 
προαναγγέλλονται αρκετές µέρες για το Σάββατο 21 Νοεµβρίου του ’36, αλλά από 
την Κυριακή 22 Νοεµβρίου η αναγγελία αποκτά τον προσδιορισµό ‘προσεχώς’ µέχρι 
την Κυριακή 29 Νοεµβρίου όποτε και εµφανίζεται η λέξη ‘σήµερον’. Οπότε νοµίζω 
ότι απλώς επρόκειτο για µια εβδοµαδιαία αναβολή, οι λόγοι της οποίας δεν είναι 
γνωστοί. 
  Το «Μινώα» αποτελεί ορόσηµο στην ιστορία των ηρακλειώτικων αιθουσών γιατί 
αποτελεί την πρώτη αίθουσα που στήθηκε µε ενσωµατωµένο κινηµατογραφικό 
εξοπλισµό και προτεραιότητα στις κινηµατογραφικές προβολές. Το «Καλλιθέα» και 
το χειµερινό «Πουλακάκη» ήταν πρωτίστως θεατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
εξελίχθηκαν σε κινηµατογράφους µε τη µεταγενέστερη προσθήκη µηχανής προβολής. 
Στις καταχωρίσεις για την ανέγερση του «Πουλακάκη» το ’22 δεν αναφέρεται 
πουθενά τίποτα για κινηµατογραφικό εξοπλισµό (22/6/22 και 4/7/22 Η Ίδη). Μόνο 
στα εγκαίνια το καλοκαίρι του ’23 αναφέρεται ότι το, µονίµως αποκαλούµενο, 
θέατρο (αντί κινηµατοθέατρο, για παράδειγµα) διαθέτει µηχανή προβολής.  
  Ένας συντάκτης από την εφηµερίδα ∆ράσις αφιερώνει εκτενές κείµενο στο νέο 
κινηµατογράφο της πόλης, από το οποίο µπορούν να εξαχθούν πληροφορίες για το 
εσωτερικό του.128 Μαθαίνουµε λοιπόν ότι η σκηνή είναι κατασκευασµένη µε 
γερµανική τεχνοτροπία, η οροφή είναι καλυµµένη µε κόντρα –πλακέ, ενώ υπάρχει 
πλούσιος φωτισµός. Η πλατεία έχει διαδρόµους στα πλάγια και η αίθουσα διαθέτει 
                                                 
122 Σπανάκης, ο.π., σελ.152.  
123 28/11/26 Η Ίδη. 
124 ΜΗΒΑΣ, ‘ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Τα Καφενεία’, Εθνική Φωνή, 7/10/74. 
 
125 20/3/27 Η Ίδη. 
126 Αντιπαράβαλε Χατζιδάκη, ο.π., µέρος 15ο και Ηράκλειο: µια πόλη, µια ιστορία, (Σκηνοθεσία: 
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ∆ήµος Ηρακλείου, 2004) µε καταχωρίσεις 19/11/36, 21/11/36 και 
2/12/36 στη ∆ράσις.  
127 Χατζιδάκης ο.π., µέρος 15ο και 24/3/32 Η ∆ράσις. 
128 24/3/32 Η ∆ράσις. 
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επίσης εξώστη και γαλαρία129, πάντα σύµφωνα µε το κείµενο. Εντύπωση προκαλεί η 
αναφορά σε δύο θεωρεία που διαθέτονταν αποκλειστικά στο Νοµάρχη και το 
∆ήµαρχο, µια κίνηση που σήµερα (µπορεί και τότε εδώ που τα λέµε) θα 
χαρακτηριζόταν καιροσκοπική, αλλά είναι ίσως και µια ένδειξη για την επισηµότητα 
που διέκρινε τότε τους πολιτικούς θεσµούς, αν όχι τα πρόσωπα.    
  Ο κλιµατισµός διαµορφωνόταν από δύο εξαεριστήρες και ένα θερµαντικό µηχάνηµα 
(‘θερµάστρα’). Κατά το κείµενο, η µηχανή προβολής και το ηχητικό σύστηµα ήταν 
ό,τι πιο τεχνολογικά σύγχρονο. Γενικά, ο συντάκτης δέχτηκε µε ενθουσιασµό κι 
ανακούφιση τη δηµιουργία του κινηµατογράφου γιατί είχε ως αποτέλεσµα των 
εξωραϊσµό του συγκεκριµένου σηµείου της πόλης, όπου το Τεφτεδάρ Τζαµί στεκοταν 
ερειπωµένο και το οποίο ανακαινίστηκε για να στεγάσει το σινεµά, βελτιώνοντας την 
εικόνα της πόλης.  
  Στις 10/11/36 το «Μινώα» καταχωρείται στη ∆ράσι µαζί µε το «Παλλάς», 
δηµιουργώντας την υποψία συνιδιοκτησίας, που ισχυροποιείται από το ότι ο 
Λιναρδάκης φέρεται ιδιοκτήτης και του «Παλλάς».130 
  Επίσης σύµφωνα µε τους Χατζάκη και Πιταροκοίλη131, υπήρχε και θερινή οθόνη σε 
πίσω υπαίθριο χώρο, αυτόν που σήµερα καταλαµβάνει το δηµοτικό κτίριο της οδού 
Ανδρόγεω,  ένδειξη που επιβεβαιώνεται κι από καταχώριση.132 
 
 

     
Εικόνα 18: Το «Μινώα» σε παλιότερες εποχές.133  

                                                 
129 Η διαφορά µεταξύ των δύο εντοπίζεται στο ότι η γαλαρία συνήθως βρισκόταν ψηλότερα κι εκεί 
καθόντουσαν οι πιο νεαροί θεατές.  
130 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 16ο.  
131 Συνέντευξη Μανόλη Χατζάκη, Λευτέρη Πιταροκοίλη Νοέµβριος 2004. 
132 14/8/51 Η Ίδη. 
133 Σχιζάκης, ο.π. 
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Εικόνα 19: Η βασιλική του Αγίου Μάρκου στη σηµερινή της µορφή. 

 
ΤΡΙΩΝ ΚΑΜΑΡΩΝ 
 
  ∆ύσκολο να προσδιοριστεί ποια ακριβώς ήταν αυτή η επιχείρηση καθώς ‘Τρεις 
Καµάρες’ λέγεται η ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ελευθερίας.134 Οι καταχωρίσεις 
πάντως αρχίζουν το καλοκαίρι του 1926 και συνεχίζουν τα καλοκαίρια ως το ’28, 
οπότε ήταν µάλλον θερινός, µπορεί υπαίθριος στην πλατεία ή και πλανόδιος. Σίγουρα 
πάντως δεν ήταν ο «Πουλακάκη» ή ο «Απόλλων» γιατί αυτοί έχουν τις δικές τους, 
διαφορετικές καταχωρίσεις. Θα µπορούσε να ήταν καφενείο, µια κι η λειτουργία του 
συµπίπτει µε τις χρονολογίες που δίνει ο Χατζιδάκης για την πραγµατοποίηση 
προβολών σε καφενεία της πλατείας, αλλά πιστεύω ότι και σ’ αυτή την περίπτωση θα 
χρησιµοποιούσε ένα πιο συγκεκριµένο όνοµα. Εξάλλου στο χρονικό διάστηµα που 
συναντάται στις εφηµερίδες, υπάρχουν παράλληλα καταχωρίσεις για τα τρία 
καφενεία που αναφέρει ο Χατζιδάκης, συνεπώς µοιάζει αµφίβολο να ήταν κάποιο απ’ 
αυτά.135 
 
 
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ  
 
  Καφενείο που βρισκόταν στην πλατεία Ελευθερίας, πολύ κοντά στου «Πουλακάκη», 
αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω στοιχεία του. Το καλοκαίρι του ’28, αρχίζει να 
προβάλλει µόνο του ταινίες, αλλά καταλήγει να συνεργάζεται µε τον Πουλακάκη.136  

                                                 
134 Σπανάκης, ο.π., σσ.166-167. 
135 ‘Τα καλοκαίρια 1927 και 1928 έξωθι των καφενείων θεάτρου Πουλακάκη, Παπακαλιάτη (τότε 
ανήκοντος εις τον αποκαλούµενον Μπολσεβίκον) και «Ντορέ»’, Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 16ο.  
136 13/6/28 και 27/6/28 Ανόρθωσις. 
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ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥ 
 
  ∆εν επρόκειτο για κινηµατογραφική επιχείρηση, αλλά για ένα από τα κεντρικά και 
γνωστότερα καφενεία της πόλης, που βρισκόταν στην πλατεία Ελευθερίας στο 
ισόγειο του γωνιακού κτιρίου στο οποίο στεγάζεται σήµερα η Τράπεζα Κύπρου 
(εικ.20). Ανήκε στο Μανώλη Μηναδάκη που έφερε το ψευδώνυµο ‘Μπολσεβίκος’137 
και ήταν ένα από τα τρία καφενεία στα οποία κατά τον Χατζιδάκη οργανώνονταν 
υπαίθριες προβολές για τους θαµώνες τους τα καλοκαίρια του ’27 και του ’28 138, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται τουλάχιστον για την πρώτη χρονιά από την καταχώριση 
στις 19/8/27 στην Ίδη. 
 

  
Εικόνα 20: Στη θέση αυτού του γωνιακού κτιρίου στην πλατεία Ελευθερίας βρισκόταν το 
καφενείο του ‘Μπολσεβίκου’.  Το παραδιπλανό κτίριο στ’ αριστερά είναι το «Ηλέκτρα», 
«Πουλακάκη» ακόµη στον καιρό του ‘Μπολσεβίκου’. 

 
 
ΑΛΚΑΖΑΡ 

  Θερινό που λειτούργησε από 1928 ως το ’37, αντί του ’35 που υποστηρίζει ο 
Χατζιδάκης139.  Αποτελούσε τον οµιλούντα θερινό του Λιναρδάκη,140 καθώς η 
λειτουργία του θερινού «Απόλλωνα» συνεχίζεται µε βουβές ταινίες. Τόσο ο 
Χατζιδάκης όσο κι ο ΜΗΒΑΣ συγκλίνουν στο ότι βρισκόταν στην περιοχή του 
Αρχαιολογικού µουσείου141, µε τον δεύτερο να προσδιορίζει ακριβέστερα την 
τοποθεσία ως αυτή του ‘επιγραφικού µουσείου’ -ουσιαστικά µιας υπαίθριας έκθεσης 
                                                 
137 ΜΗΒΑΣ, ‘ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Τα Καφενεία’, Εθνική Φωνή, 7/10/74. 
138 Χατζιδάκης, µέρος 16ο.  
139 Ο.π., µέρος 16ο. 
140 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 16ο. 
141 ‘Έναντι Μουσείου, επί ενετικής τάµπιας’, Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 16ο.  
‘Στο επιγραφικό Μουσείο που είναι απέναντι  στο Αρχαιολογικό, στο παληό Αλκαζάρ’, ΜΗΒΑΣ, 
‘ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Τα Αχτάρικα’, Εθνική Φωνή, 19/7/71. 
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επιγραφικών πλακών, παρά µουσείου- που υπάρχει ως σήµερα απέναντι από το 
Μουσείο, στην αρχή της οδού ∆ουκός Μποφώρ.142  

 

ΑΛΑΜΠΡΑ  
  Ο Χατζιδάκης µάλλον κάνει ακόµη ένα λάθος, καθώς µας πληροφορεί ότι αυτή η 
θερινή οθόνη λειτούργησε µεταξύ 1930-’35.143 Και πάλι όµως οι καταχωρίσεις τον 
διαψεύδουν καθώς η έναρξη αναγγέλλεται την άνοιξη του ‘29, 144 ενώ οι 
ανακοινώσεις του σταµατούν το ’33. Το ‘πρώην Ορφανοτροφείον’ που αναφέρει η 
εφηµερίδα δεν αποκλείεται να συµπίπτει µε το ‘Οίκηµα ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής’ 
που προσδιορίζει ο Χατζιδάκης στην πλατεία ∆ασκαλογιάννη, 145 πίσω από το 
σηµερινό κτίριο της Νοµαρχίας, αλλά δε µπορώ να πω µε βεβαιότητα. Το 1952 
πάντως ο χώρος του κινηµατογράφου έχει προ πολλού απαλλοτριωθεί.146  
  Στις αρχές του ’30 το εισιτήριο εκτός από την προβολή περιλάµβανε και ποτό, αν 
και στην καταχώριση δεν προσδιορίζεται περί τίνος είδους επρόκειτο.147 
 
 
ΒΟΣΠΟΡΟΣ  
 
  Θερινός που βρισκόταν στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου. Συγκεκριµένα, 
ο Χατζιδάκης την τοποθετεί στην ‘ανατολική πλευρά’ του148 κι ο Μ. Χατζάκης 
προσδιόρισε την ακριβή τοποθεσία του στο λεγόµενο ‘οικόπεδο Σταρίδα’.149   
Η κ. ∆ασκαλάκη µου εξήγησε ότι το συγκεκριµένο οικόπεδο ανήκε στο Ίδρυµα 
Καλοκαιρινού και ήταν γνωστό ως ‘Σταρίδα’ επειδή ένας εργολάβος µ’ αυτό το 
όνοµα το είχε ενοικιάσει από το ίδρυµα και το χρησιµοποιούσε ως µάντρα 
οικοδοµικών υλικών, πολύ µετά την εκµετάλλευσή του ως σινεµά.150  Ο κ. Αλέξης 
Καλοκαιρινός επιβεβαίωσε ότι το οικόπεδο ανήκε στην περιουσία του Αντρέα Λ. 
Καλοκαιρινού, ο οποίος πέθανε το 1929. Πλέον, ανήκει στο Αρχαιολογικό Μουσείο, 
που το χρησιµοποιεί για να στεγάσει νέες εγκαταστάσεις του.151 
  Ξεκίνησε το ’29,152 έγινε οµιλών το ’34 κι έκλεισε ένα χρόνο αργότερα. Το 
καλοκαίρι του ’33 αναφέρεται στην εφηµερίδα ότι έχει στεγαστεί, αλλά δεν είναι 
σαφές αν επρόκειτο για κλείσιµο µε µπετόν ή αν απλώς έχει τοποθετηθεί τέντα ή 
άλλου είδους στέγαστρο από πλαστικό υλικό.153  
  Κατά το Χατζιδάκη, ιδιοκτήτες της επιχείρησης ήταν οι Τσαµπουράκης και 
Φραγκούλης.154  

                                                 
142 Η ονοµασία του χώρου επιβεβαιώνεται και από την κ. Καίτη ∆ασκαλάκη, στην τηλεφωνική 
συνοµιλία που είχα µαζί της, στις 5/3/05. 
143 Ο.π., µέρος 16ο.  
144 26/5/29 Ανόρθωσις. 
145 Ο.π., µέρος 16ο.  
146 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 16ο, ‘∆εν διασώζεται’. 
147 21/7/32 Η ∆ράσις. 
148 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 16ο.  
149 Χατζάκης, Πιταροκοίλης, ο.π. 
150 ∆ασκαλάκη, ο.π. 
151 Σε τηλεφωνική συνοµιλία που είχα µαζί του στις 7/3/05. 
152 30/5/29 Ανόρθωσις. 
153 ‘ΒΟΣΠΟΡΟΣ (εστεγασµένος πλήρως)’, 21/6/33 Η Ίδη. 
154 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 16ο. 
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Εικόνα 21: Το οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιδρύµατος Καλοκαιρινού, κάποτε γνωστό ως ‘οικόπεδο 
Σταρίδα’, όπου βρισκόταν ο «Βόσπορος». Στο βάθος διακρίνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου. 
 
 
ΠΑΝΘΕΟΝ/ΚΑΝΤΙΑ 
   Ο Χατζιδάκης παραθέτει το 1933 σε παρένθεση αφήνοντας να εννοηθεί ότι 
πρόκειται για την εναρκτήρια χρονιά του. Όµως σύµφωνα µε τις καταχωρήσεις, αυτή 
τοποθετείται σίγουρα στο 1929 καθώς στην εφηµερίδα Ελευθέρα Σκέψις διαβάζει 
κανείς: ‘Πανηγυρική έναρξις Σάββατον 1ην Ιουνίου 1929’.155  
  Οι δύο πηγές φαίνεται να συµφωνούν πάντως όσον αφορά την τοποθεσία της 
θερινής αυτής οθόνης. Βρισκόταν σε µια µικρή έκταση ακριβώς απέναντι από το 
άγαλµα του Βενιζέλου. Αυτός ο χώρος στη δεκαετία του ’50 ονοµαζόταν «Ηρώον» 
λόγω του οµώνυµου κτίσµατος είχε χτιστεί εκεί. Το κτίσµα υπάρχει ακόµη αλλά τη 
δεκαετία του ’90 ο εξωτερικός χώρος ήταν διαµορφωµένος ως «Λούνα Παρκ» και 
σήµερα είναι ιδιωτικό πάρκινγκ. Η εφηµερίδα πληροφορεί ότι βρίσκεται ‘έναντι 
Πουλακάκη’, εννοώντας το χειµερινό «Πουλακάκη» που είχε χτιστεί από το ’23 στη 
θέση του σηµερινού µεγάρου «Ηλέκτρα». Ο Χατζιδάκης το τοποθετεί στη θέση όπου 
το ’52 υπήρχε το «Ηρώο», ώστε πράγµατι θα βρισκόταν λίγα µέτρα παραπλεύρως του  
τότε «Πουλακάκη». Το ’52 ο Χατζιδάκης σηµειώνει ότι το «Πάνθεον» όχι απλώς δε 
λειτουργεί αλλά είναι και ξεχασµένο από τον κόσµο λόγω της διαµόρφωσης του 
χώρου σε δηµοτικό κήπο,156 που µε τα χρόνια εξελίχθηκε στη σηµερινή πλατεία 
Ελευθερίας.  
  Από τον Ιούλιο του ‘68157 η οθόνη επαναλειτούργησε µέχρι το ’76 στο χώρο 
αριστερά του κτιρίου, αυτή τη φορά µε το όνοµα «Κάντια» και διευθυντή τον 
Κιαγιαδάκη. Είχε πάνω από 1000 καθίσµατα και η συνολική χωρητικότητα της 
ξεπερνούσε τα 1500. ∆ιέθετε δύο µηχανές, η µία εκ των οποίων ήταν Prevost.158 
 

                                                 
155 28/5/29 Ελευθέρα Σκέψις. 
156 Χατζιδάκης, ο.π., µέρος 16ο.  
157 6/7/68 Πατρίς. 
158 Κιαγιαδάκη Καίτη, Γιώργος 14/2/05.  
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Εικόνα 22: Το «Ηρώον» στο χώρο του οποίου λειτουργούσαν οι κινηµατογράφοι «Πάνθεον» και 
«Κάντια».159 

 
 
 
 

 
Εικόνα 23: Το «Ηρώον» σήµερα και ο χώρος όπου είχε στηθεί το «Κάντια».  

 
 
 
 
 
                                                 
159 Παναγιωτάκης Γιώργος, Η Κρήτη στις αρχές και τα τέλη του 20ου αιώνα, Κρήτη, 1998. 
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ΠΑΛΛΑΣ 
 
  Στο Χεϊτάν Ογλού160, µέσα σε τέµενος. Αποτελούσε κινηµατογράφο ‘λαϊκών 
ταινιών’ κατά το Χατζιδάκη, εκµετάλλευσης Λιναρδάκη.  Ο ΜΗΒΑΣ  τον τοποθετεί 
στην ‘νοτιοδυτική γωνία της οδού Καρτερού (Ψαράδικα) και της οδού 1821’οπου 
βρισκόταν ο ενετικός ναός του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή που µετατράπηκε στο τζαµί 
του Μαχµούτ Αγά, όπως ήταν γνωστό.161 Ο ΜΗΒΑΣ συµπληρώνει ότι ανήκε στο 
Μανόλη Λιναρδάκη και προσθέτει ότι αργότερα ο χώρος έγινε ξυλαποθήκη κάποιου 
Χατζηωάννου και το ’74 ήταν εµπορικά καταστήµατα. Χεϊτάν Ογλού ονοµαζόταν το 
άνοιγµα που αποτελεί την κατάληξη της σηµερινής οδού 1821 και τότε ήταν µικρή 
πλατεία. 
 Επίσης, ο Χατζιδάκης αναφέρει τις χρονολογίες 1932-’35 ως διάστηµα λειτουργίας, 
αλλά υπάρχουν καταχωρίσεις και πέρα απ’ αυτές (22/1 και 8/11/36). Μάλιστα η 
έναρξη τοποθετείται βάσει καταχώρισης το ∆εκέµβρη του ’33.162  Άρχισε να 
προβάλλει οµιλούσες το ’35, σε µηχανή ‘Σαµψών’.163 
 
 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ 
 
  Θερινό κινηµατοθέατρο στο Καµαράκι (λεωφόρο Καλοκαιρινού), που από τις 
καταχωρίσεις σε τρεις εφηµερίδες (Ανόρθωσις, ∆ράσις και Ίδη) συµπεραίνω ότι 
λειτούργησε µόνο το ’34.  
 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ/ ΟΑΣΙΣ  
 
  ‘Γεωπονικός Κήπος’ ονοµαζόταν παλιά το σηµερινό «Κηποθέατρο ‘Νίκος 
Καζαντζάκης’» στην πλατεία Κύπρου. Εκεί κατά τη διάρκεια της Κατοχής, υπήρχε 
µια θερινή οθόνη που εκµεταλλεύονταν οι Γερµανοί και προέβαλλαν γερµανικές 
ταινίες. Το εισιτήριο ανερχόταν στις 100.000 δραχµές και οι θεατές µπορούσαν να το 
προµηθευτούν από το ∆ήµο Ηρακλείου, ένα ιδιωτικό κατάστηµα και από το ταµείο 
του κινηµατογράφου.164 Ήταν το µόνο σινεµά που είχε παραστάσεις µετά τις 8, 
καθώς οι προβολές των υπόλοιπων άρχιζαν νωρίς εξαιτίας της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας και τη συσκότιση.165 
  Από το 1946166 λειτούργησε ως θερινό δηµοτικό θέατρο «Όασις», ενώ από το ’50 167 
ξεκίνησε τις κινηµατογραφικές προβολές  και σταµάτησε το 1976. Μερικοί από τους 
διαχειριστές του ήταν αρχικά οι Μιχάλης Χελιδόνης και Νοέλ Κωνσταντινίδης, 
έπειτα ο Γιάννης Τσιλένης, ιδιοκτήτης του «Ηλέκτρα», και ο Γιώργος Κιαγιαδάκης.  

                                                 
160 Στην καταχώριση της 8/11/36 στη ∆ΡΑΣΙΣ αναφέρεται ως ‘ΣΕΪΤΑΝ ΟΓΛΟΥ’, αλλά ο Χατζιδάκης 
κι ο ΜΗΒΑΣ το γράφουν µε Χ, ΜΗΒΑΣ, ‘ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Τα γιατράδικα’, Εθνική 
Φωνή, 1/7/74. 
161 ΜΗΒΑΣ, ο.π. 
162 24/12/33 Η ∆ράσις και Ανόρθωσις. 
163 3/11/35  Ελευθέρα Σκέψις. 
164 1/6/44 Κρητικός Κήρυξ. Ως µέτρο σύγκρισης, η εφηµερίδα κόστιζε 40.000 δραχµές.  
165 ‘ΣΥΣΚΟΤΙΣΜΟΣ Από ώρας 17-5’, 8/12/43 Κρητικός Κήρυξ. 
166 5/6/46, 13/6/46 Η ∆ράσις. 
167 25/5/50 Η ∆ράσις. 
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Εικόνα 24: Το κηποθέατρο όπως είναι σήµερα. Το καλοκαίρι προστίθενται καθίσµατα και 
διαµορφώνεται σε υπαίθριο θέατρο και συναυλιακό χώρο. Βρίσκεται στη λεγόµενη ‘Καινούρια 
Πόρτα’. 

 
 
ΝΤΟΡΕ 
 
  Επρόκειτο επίσης για κέντρο διασκέδασης στην πλατεία ∆ασκαλογιάννη, αριστερά 
της Νοµαρχίας, όπου το καλοκαίρι του ’27 βρίσκουµε κι εκεί κινηµατογράφο.168  
Ανήκε στην οικογένεια Πετράκη και όταν η κόρη, Ελπίδα, παντρεύτηκε το Μανόλη 
Αγγελιδάκη το 1935, η επιχείρηση πέρασε στο σύζυγό της, ο οποίος εργαζόταν ως 
εργολάβος, επάγγελµα που ποτέ δεν εγκατέλειψε. Από το «Ντορέ» είχαν περάσει 
πολλά µεγάλα ονόµατα του ελληνικού θεάτρου και τραγουδιού, όπως η Μαρίκα 
Κοτοπούλη κι η Σοφία Βέµπο, αλλά αυτό για το οποίο ήταν διάσηµο περισσότερο απ’ 
οτιδήποτε άλλο ήταν οι ετήσιοι χοροί σωµατείων που φιλοξενούσε, κυρίως κατά τη 
διάρκεια της Απόκρεω. Ακόµη και µετά που έγινε κινηµατογράφος, το επικλινές 
ξύλινο δάπεδο κατασκευάστηκε µε τρόπο ώστε ν’ αφαιρείται µαζί µε τις καρέκλες 
και να επιτρέπει τη διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων.  
  Ξεκίνησε να λειτουργεί ως κινηµατογραφική αίθουσα το 1959169 χωρίς να γίνουν 
ιδιαίτερες προσαρµογές στο χώρο. Απλώς προστεθήκαν καρέκλες κι ένα πανί για 
οθόνη. Είχε χωρητικότητα περίπου 600 θέσεων, διέθετε έναν εξώστη και φωτιζόταν 
από 8 πολυελαίους. Το προσωπικό της αποτελούταν από 2 µηχανικούς, 3 ταξιθέτες, 1 
λογιστή, 1 ταµεία, και 2 ή 3 άτοµα στο µπαρ. 
  Τα καλοκαίρια η αίθουσα παρέµενε κλειστή, αλλά η επιχείρηση λειτουργούσε ως 
καφενείο µε τραπεζάκια στην πλατεία κι εξυπηρέτηση από το µπαρ του σινεµά.  
Από το ’62 µέχρι τα τέλη της δεκαετίας την είχε αναλάβει ο Κιαγιαδάκης. Μετά το 
θάνατο του Αγγελιδάκη, ο γιος του Γιάννης κι η κόρη του Λίλα ανέλαβαν τη 
διαχείριση του σινεµά. Αφού έκλεισε το ‘79,170 κατεδαφίστηκε και στις αρχές της 
δεκαετίας του’ 80 χτίστηκε στη θέση του κτίριο µε εµπορικά καταστήµατα και 
γραφεία.      

                                                 
168 22/7/27 Η Ίδη. 
169 11/4/59 και 22/4/59 Πατρίς. 
170 Καταχωρίσεις και Βρέντζου, Μαρκατάτη, ο.π. 
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Εικόνα 25: Η µόνη εσωτερική άποψη του «Ντορέ» που κατάφερα να βρω, από το ηµερολόγιο του 
Σχιζάκη. Η λεζάντα στο βιβλίο αναφέρει: ‘Χοροεσπερίς στο «Ντορέ»’.  
 

    
Εικόνα 26: Το σηµερινό κτίριο «Ντορέ» στη θέση του παλιού κινηµατογράφου, πλάι στη 
Νοµαρχία. 
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ΛΟΥΞ/ ΚΝΩΣΟΣ171 

  Θερινή οθόνη που βρισκόταν στη γωνία λεωφόρου Ικάρου και οδού Τρίτωνος 
(σηµερινή Στέργιου Σπανάκη) µε την πρόσοψή της στην Ικάρου. Το οικόπεδο ανήκε 
στον Ευριπίδη Σχιζάκη, που αρχικά δηµιούργησε εκεί θεατρική σκηνή µε την 
ονοµασία «Λουξ». Με την παρότρυνση του Παντελή Βασιλειάδη, κινηµατογραφικού 
επιχειρηµατία από τη Νεάπολη Λασιθίου, ο Σχιζάκης µεγάλωσε το οικόπεδο και το 
µετέτρεψε σε θερινό σινεµά υπό την εποπτεία του αρχιτέκτονα Μαρκόπουλου. Οι 
πρώτες καταχωρίσεις του ως σινεµά βρίσκονται το 1950 και το εκµεταλλευόταν ο 
Βασιλειάδης, δίνοντας χρηµατικό ποσοστό στον Σχιζάκη.    
  Αριθµούσε 580 καθίσµατα, διέθετε οθόνη γύρω στα 83 τ.µ. και µηχανή 
Cinemeccanica.172 Το προσωπικό αποτελούταν από 4 άτοµα µε τις συνήθεις 
ειδικότητες (ταµίας, θυρωρός, ταξιθέτης, µηχανικό προβολής), ενώ υπήρχε κι ένας 
νεαρός µε δίσκο κρεµασµένο στο λαιµό του που πουλούσε φαγώσιµα στα 
διαλείµµατα (πασατέµπο, µαντολάτο κτλ.). Το καφενείο που βρισκόταν επίσης µέσα 
στα όρια της ιδιοκτησίας του Σχιζάκη, εξυπηρετούσε τις ανάγκες των θεατών για 
αναψυκτικά µέσα από ένα παράθυρο που ‘έβλεπε’ στο χώρο του σινεµά. 
  Η κ. Γαρεφαλάκη µου αφηγήθηκε ένα περιστατικό ανταγωνισµού που προκλήθηκε 
από τον θερινό «Κρόνο», οποίος βρισκόταν στην ίδια συνοικία. Στις αρχές της 
δεκαετίας του ’50, οι ιδιοκτήτες του «Κρόνου» (Λιαπάκης κτλ.) προσπάθησαν να 
εξαλείψουν τον τοπικό ανταγωνισµό, επικαλούµενοι ένα νόµο της εποχής που όριζε 
ότι δύο οθόνες έπρεπε να διατηρούν µια συγκεκριµένη µεταξύ τους απόσταση,173 
παρά το γεγονός ότι το «Λουξ» προϋπήρχε, αφού ο «Κρόνος» άνοιξε το ’51.              
Η µεγάλη οικονοµική δύναµη του Λιαπάκη κι η επιρροή του στους δηµόσιους φορείς 
βρήκε αντίσταση στις γνωριµίες του Βασιλειάδη, ο οποίος τις εκµεταλλεύτηκε µε τη 
σειρά του προς όφελος του «Λουξ». 
  Τη διαχείριση του σινεµά δεν είχε αναλάβει προσωπικά ο Βασιλειάδης, ο οποίος 
ήταν απασχοληµένος µε τις άλλες του επιχειρήσεις, κυρίως στον νοµό Λασιθίου.  
Αυτή που το διηύθυνε ήταν η κόρη του, Σοφία, ενώ ο γιος του, ∆ώµος, χειριζόταν τη 
µηχανή προβολής. Στα τέλη του ’50 η µεγάλη ηλικία του Βασιλειάδη και 
προβλήµατα στην οικογένεια (ανάµεσα στα οποία και ο θάνατος του γιου του) 
δυσκόλεψαν τη διαχείριση του κινηµατογράφου και ώθησαν τον Σχιζάκη να 
αναζητήσει καινούριο συνεργάτη.  
  Ο νέος διαχειριστής του «Λουξ» ήταν ο Βαγγέλης Χατζάκης, συγγενής του 
συνώνυµου ιδιοκτήτη του «Αστόρια».  Μετά τη διάλυση της συµφωνίας µε τον 
Βασιλειάδη, η οικογένεια του διεκδίκησε χρήµατα υποστηρίζοντας ότι η ονοµασία 
του σινεµά ήταν δική τους συνεισφορά, παρά το ότι προϋπήρχε όταν αυτό 
λειτουργούσε ακόµη ως θέατρο. Προκειµένου να απαλλαγεί από τις  απαιτήσεις τους, 
ο Χατζάκης αποφάσισε ν’ αλλάξει το όνοµα σε «Κνωσός» από το 1960.  
  Ο κινηµατογράφος έκλεισε οριστικά το 1971, όπως δείχνουν οι καταχωρίσεις κι 
επιβεβαιώνει η κ.Γαρεφαλάκη.  
 
 

                                                 
171 Τα στοιχεία που παρατίθενται δόθηκαν από την κ. Γαρεφαλάκη σε συνέντευξη στις 12/2/05. 
172 Οι συγκεκριµένες πληροφορίες δόθηκαν από το Βαγγέλη Χατζάκη, µε τον οποίο µίλησε  
τηλεφωνικώς η κ. Γαρεφαλάκη κατά τη συνέντευξή µου µαζί της, ο.π.  
173 Κατά τον κ. Πατεράκη, τουλάχιστον 50µ.  
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Εικόνα 27: Το γωνιακό κτίριο στη λεωφόρο Ικάρου, στη θέση του οποίου βρισκόταν το «Λουξ». 
 
 
 
 
ΚΡΟΝΟΣ (Νηρέως 12, τηλ. 2810 227183, 241577) 174  
 
    Πραγµατοποίησε έναρξη το 1951175 κι αρχικά λειτούργησε ως θερινός. Ιδιοκτησία 
του Χαράλαµπου Λιαπάκη, ενός από τους πλουσιότερους Ηρακλειώτες, ο οποίος 
αργότερα το µετέτρεψε µε συνεργάτες του σε χειµερινό, µε καθεστώς συνιδιοκτησίας 
της επιχείρησης.       
  Το νέο κτίριο εγκαινιάστηκε το Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου 1955176 και διέθετε µία 
µεγάλη αίθουσα µε χωρητικότητα περίπου 650 θέσεων συνολικά στην πλατεία και 
τον εξώστη. Υπήρχε επίσης µία ροτόντα που χρησίµευε ως αναψυκτήριο και 
εξυπηρετούσε τις ανάγκες του θερινού «Κρόνου» ο οποίος βρισκόταν πίσω από το 
κτίριο. Χωρούσε γύρω στα 110 άτοµα και προέβαλλε µε µηχανή Prevost.   
  Σύµφωνα µε τον Ορφανουδάκη, η αίθουσα είχε λαϊκό χαρακτήρα, προβάλλοντας 
κυρίως τις ταινίες του Νίκου Ξανθόπουλου και τούρκικα και ινδικά µελοδράµατα, 
που τότε έβρισκαν απήχηση σ’ ένα πολύ συγκεκριµένο -ως επί το πλείστον γυναικείο, 
µε χαµηλό επίπεδο µόρφωσης, οικονοµικά αδύναµο- κοινό.  
  Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 υπενοικιάστηκε για µικρό διάστηµα από τον Γιώργο 
Βαρδιάµπαση (του «Ορφέα»). Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ανέλαβε τη 
διαχείριση o Μανόλης Ορφανουδάκης, ο οποίος το 2000 το αγόρασε. Ο 
Ορφανουδάκης είχε προηγούµενη πείρα στις κινηµατογραφικές επιχειρήσεις, καθώς 
ήταν ιδιοκτήτης του θερινού «∆ία» στις Αρχάνες, πριν έρθει στο Ηράκλειο και 
αναλάβει τον «Κρόνο». 
                                                 
174 Τα περισσότερα στοιχεία για την αίθουσα τα έχω από τη συνέντευξη µε τον Βαγγέλη 
Ορφανουδάκη, Νοέµβριος 2004.  
175 20/7 και 31/7/51 Πατρίς. 
176 2/12/55 και 3/12/55 Πατρίς. 
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  Το 1994 ανακαινίστηκε η µεγάλη αίθουσα µε το φουαγιέ και το 1997 το 
αναψυκτήριο µετατράπηκε σε δεύτερη αίθουσα µε µικρό εξώστη. Σήµερα η µεγάλη 
αίθουσα διαθέτει 450 µπλε καθίσµατα συνολικά και η µικρή 220, επίσης µπλε.177 
Όπως και πριν, οι αίθουσες του «Κρόνου» χρησιµοποιούν µηχανές Cinemeccanica, 
στην εξελιγµένη πλέον µορφή τους. Η αίθουσα προµηθεύεται ταινίες από τις 
εταιρείες «Σπέντζος», «UIP», «Playtime» και «Amafilms».    

 
Εικόνα 28: Σύγχρονη εξωτερική άποψη του «Κρόνου». 

 
 
 

 
Εικόνα 29: Το φουαγιέ. 

 
                                                 
177 Αριθµοί από τον B. Ορφανουδάκη 9/2/05. 
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ΑΙΘΟΥΣΑ 1. 

 
Εικόνα 30: Γενική εσωτερική άποψη. 

 
Εικόνα 31: Πλατεία και εξώστης. 
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2. 

 
Εικόνα 32: Η οθόνη. 

 
 

 
Εικόνα 33: Πάνω αριστερά διακρίνεται ο µικρός εξώστης και στο µέσο η καµπίνα προβολής. 
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ΟΡΦΕΥΣ 
 
  Αυτός ο κινηµατογράφος βρισκόταν στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο νούµερο 78 
σύµφωνα µε τη σηµερινή διάταξη των κτιρίων. Ήταν ιδιοκτησία του εµπόρου 
∆ηµήτρη Βαρδιάµπαση178 και τον διαχειριζόταν ο ίδιος µαζί µε τον εµπορικό 
συνεταίρο του, Κώστα Κριτσωτάκη, ο οποίος µετά από 5 χρόνια αποχώρησε. 
Εγκαινιάστηκε την Κυριακή 17 Ιουλίου 1955.179  ∆ιέθετε περίπου 850 καθίσµατα, η 
οθόνη του είχε διαστάσεις 7 µ. ύψος επί 16 µ. πλάτος και προέβαλλε µε µηχανή 
Cinemeccanica. Εκτός από ταινίες, είχε επίσης τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 
µουσικές και θεατρικές παραστάσεις.  
  Το 1968 ο Βαρδιάµπασης αποφάσισε να τον µετατρέψει σε χειµερινό/ θερινό 
κατασκευάζοντας κλειστή αίθουσα µε συρόµενη οροφή, η οποία άνοιγε σε 16 
δευτερόλεπτα.180 Η µελέτη του κτιρίου έγινε από τον πολιτικό µηχανικό Κώστα 
Ασλάνη, έπειτα δήµαρχο Ηρακλείου, και η 11η Φεβρουάριου του ’68 µου δόθηκε από 
τον κ. Α. Βαρδιάµπαση ως ηµεροµηνία εκπόνησής της. Η άδεια εγκατάστασης των 
συνεργείων εκδόθηκε 10 µέρες αργότερα, αλλά το θερινό φαίνεται να έκλεισε το ’69, 
οπότε είναι δύσκολο να πω πότε άρχισαν οι εργασίες.  Πάντως, η ηµεροµηνία της 
άδειας λειτουργίας συµπίπτει µε αυτή που ανακοινώνεται στις εφηµερίδες ως έναρξη, 
οπότε µπορεί να ειπωθεί µε ασφάλεια ότι ανοιξε πρωτη φορα στις 27 Ιανουαρίου του 
1970.181  
  Η αίθουσα απασχολούσε αρχικά 9 υπαλλήλους, είχε µπαρ, 930 καθίσµατα από τα 
οποία 180 βρίσκονταν στον εξώστη, η οθόνη της είχε εµβαδόν περίπου 118 τ.µ., ενώ 
το ηχητικό σύστηµα ήταν στερεοφωνικό. Εκτός από τη Cinemeccanica που 
χρησιµοποιήθηκε και στο χειµερινό, η επιχείρηση διέθετε ακόµη δύο µηχανές. Μία 
από την οποία έπαιρναν εξαρτήµατα ως ανταλλακτικά και µία άλλη, µάρκας Iscra, 
την οποία χρησιµοποιούσαν σε προβολές ταινιών µεγάλης διάρκειας για ν’ αλλάζουν 
µποµπίνα χωρίς ν’ αναγκάζονται να κάνουν διάλειµµα.  
  Μέχρι το 1975 ο κινηµατογράφος ήταν εταιρεία στην οποία το µεγαλύτερο ποσοστό 
είχε ο Βαρδιάµπασης και συµµετείχαν µε µικρότερα µερίδια οι Βαγγέλης Φρουδάκης, 
λογιστής, και Γιώργος Κοκκινίδης. Μετά την αποχώρηση των δύο τελευταίων, την 
επιχείρηση ανέλαβαν οι δύο γιοι του Βαρδιάµπαση, Άρης και Γιώργος. 
  Οι προβολές ξεκινούσαν καθηµερινά στις 2 το µεσηµέρι, ενώ τα κυριακάτικα 
πρωινά υπήρχαν και παιδικές παραστάσεις που άρχιζαν στις 11. Επίσης, στα πρώτα 
χρόνια της λειτουργίας της, η αίθουσα φιλοξενούσε τις δραστηριότητες της τοπικής 
κινηµατογραφικής λέσχης µε έκτακτες προβολές εβδοµαδιαίως, καθώς και 
συνελεύσεις πολλών εταιρειών και οργανισµών όπως η Ένωση Γεωργικών 
Συνεταιρισµών και η νεοϊδρυθείσα τότε ναυτιλιακή ‘Μινωικές Γραµµές’.  
  Ο «Ορφεύς» στα τελευταία χρόνια της λειτουργίας του είχε 4 άτοµα προσωπικό  
(2 καθαρίστριες, 1 µηχανικό και 1 ταµία) ώσπου το 1996 έκλεισε οριστικά. Το κτίριο 
γκρεµίστηκε και στη θέση του χτίστηκε κτίριο που στεγάζει τα γραφεία ασφαλιστικής 
εταιρείας.  

                                                 
178 Στη συνοµιλία που είχα µε το γιο του, κ. Άρη Βαρδιάµπαση στις 2/2/05, µου διευκρίνισε ότι ο 
πατέρας του διατηρούσε επιχείρηση γενικού εµπορίου, αναφέροντάς µου παραδειγµατικά, φαγώσιµα 
προϊόντα και οικοδοµικά υλικά (ασβέστη κ.α.). 
179 17/7/55 Πατρίς. 
180 Την ηµεροµηνία µου ανέφερε ο κ. Α. Βαρδιάµπασης, ο.π. 
181 27/1/70 Πατρίς. 
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Εικόνα 34: Σ’ αυτό το σηµείο της λεωφόρου 62 Μαρτύρων βρισκόταν ο «Ορφέας». 
 
 
 
ΚΥΠΡΟΣ/ ΡΙΒΟΛΙ/ ΟΛΥΜΠΙΑ 

  Αυτοί οι τρεις κινηµατογράφοι παρατίθενται µαζί γιατί υπήρξαν σ’ ένα χώρο που 
ανήκε πάντα στην ίδια οικογένεια. Πρόκειται για ένα οικόπεδο στην οδό Ινάτου, 
πάροδο της λεωφόρου 62 Μαρτύρων, που τότε ανήκε στο ∆ηµήτρη Πατεράκη, 
µηχανουργό, και µέχρι σήµερα παραµένει στην ιδιοκτησία της οικογένειας, 
συγκεκριµένα του γιου του, Γιώργου.  
  Τον Ιούλιο του 1956182 άρχισε να λειτουργεί ως θερινό «Κύπρος» από τον ίδιο τον 
Πατεράκη. Το 1963 υπενοικιάστηκε από µια οµάδα κινηµατογραφιστών, η 
πλειοψηφία των οποίων είχαν εργαστεί ως µηχανικοί προβολής σε σινεµά της πόλης, 
που αποφάσισαν να εκµεταλλευθούν την εµπειρία τους και να αυτονοµηθούν 
στήνοντας µια δική τους επιχείρηση, την οποία ονόµασαν «Ρίβολι». Μέλη της 
κοινοπραξίας υπήρξαν µεταξύ άλλων οι ∆ηµήτρης Χαλαµπαλάκης, Μιχάλης 
Ξυράκης, Γιώργος Ανδριανάκης, Χρυσούλα Βασιλείου, Μανόλης Γαβαλάς, Βασίλης 
Ηλιάδης, Μίνως Βαροτσάκης και ∆ηµήτρης ∆ηµητρήτσης.183 Το «Ρίβολι» σταµάτησε 
τη λειτουργία του το ‘69, αλλά ο συνεταιρισµός µεταφέρθηκε σε άλλο σηµείο στην 
κοντινή περιοχή των Καµινίων όπου λειτούργησε θερινό σινεµά µε την ονοµασία 
«Νέον Ρίβολι».       
  Αιτία της µεταφοράς του «Ρίβολι» ήταν µια προσφορά που δέχθηκε ο Πατεράκης 
και που θα εξασφάλιζε την ανάπτυξη της επιχείρησης. Ο κινηµατογραφικός 
επιχειρηµατίας Λεωνίδας Παπασπύρου από την Καλαµάτα του πρότεινε να 
υπενοικιάσει το θερινό και να το χτίσει, µετατρέποντάς το σε χειµερινή αίθουσα. Ο 
Πατεράκης συµφώνησε και η αίθουσα εγκαινιάστηκε στις 11 Μαρτίου 1970 µε το 

                                                 
182 Καταχωρίσεις 13, 14 και 29/7/56 Πατρίς. 
183 Τα ονόµατα δόθηκαν από τους Γιώργο Πατεράκη, σε συνέντευξη στις 25/1/05 και Μανόλη 
Χατζάκη, ο.π. 
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νέο όνοµα «Ολύµπια» το οποίο διατήρησε µέχρι το τέλος της λειτουργίας της το 
2002.  
  ∆ιέθετε 1 αίθουσα µε συνολικά 623 καθίσµατα, από τα οποία περίπου 190184 
βρίσκονταν στο µοναδικό εξώστη, οθόνη διαστάσεων  6µ. ύψος επί 11µ. πλάτος, και 
µηχανή προβολής Prevost P60 µε κάθετη λάµπα Xenon 2500 watt. Υπήρχε µπαρ 
δεξιά της εισόδου, τουαλέτες στο βάθος του φουαγιέ, αλλά το πιο εντυπωσιακό 
στοιχείο για τα δεδοµένα του Ηρακλείου ήταν η συρόµενη οροφή, καθώς το 
«Ολύµπια» ήταν η µία από τις δύο αίθουσες στην πόλη µε τέτοιο σύστηµα, το οποίο η 
διεύθυνση επιδείκνυε στη διάρκεια των διαλειµµάτων.185 Λειτουργούσε µε ένα µοτέρ 
8 ίππων που επέτρεπε στα δύο φύλλα της οροφής ν’ ανοίγουν πλαγίως σε 30 
δευτερόλεπτα.  
  Τον Ιούλιο του ’84 συνάφθηκε συµφωνία µίσθωσης για 6 χρόνια στον Κώστα 
Χατζάκη, ιδιοκτήτη του «Αστόρια», η οποία όµως ο Χατζάκης τερµάτισε το 
Σεπτέµβριο του ’87.186   
  Σήµερα το εξωτερικό του κτιρίου παραµένει ως είχε, αλλά στο εσωτερικό έχουν 
ξηλωθεί τα καθίσµατα και χρησιµοποιείται ως πάρκινγκ.   
 
 
 

      
Εικόνα 35: Σηµερινή εξωτερική άποψη του «Ολύµπια».  ∆ίπλα, η είσοδος του κινηµατογράφου 
στην οδο Ινάτου.        

                                                 
184 Ο κ.Πατεράκης δεν ήταν σε θέση να µου δώσει ακριβή αριθµό για τα καθίσµατα του εξώστη. 
Αναφορικά µε το συνολικό αριθµό τους πάντως φάνηκε αρκετά σίγουρος.  
185 12/3/70 Πατρίς. 
186 Ο κ. Πατεράκης µου έδειξε το συµφωνητικό.  
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Εικόνα 36: Άποψη της αίθουσας από τον εξώστη.  

 

 
Εικόνα 37: Το φουαγιέ σήµερα.  

 

 
Εικόνα 38: Η αίθουσα λειτουργεί πλέον ως πάρκινγκ. 
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 Εικόνα 39: Η Prevost του «Ολύµπια». 
 
 
 
 
ΑΣΤΟΡΙΑ (Πλατεία Ελευθερίας, τηλ. 2810 242272, fax 2810 220212  ) 
 
  Αυτή η χειµερινή αίθουσα είναι µία από τις παλιότερες και γνωστότερες της πόλης, 
καθώς βρίσκεται σ’ ένα από τα κεντρικότερα σηµεία της, αποτελώντας ένα από τα  
δηµοφιλέστερα µέρη συνάντησης.  
  Ανήκε σ’ έναν από τους πιο γνωστούς κι ευυπόληπτους πολίτες του Ηρακλείου, το 
χειρούργο Ευάγγελο Χατζάκη, ο οποίος και µετά τη δηµιουργία της αίθουσας 
συνέχισε το επάγγελµά του, αναθέτοντας τη διαχείριση σε διευθυντές. Ο πρώτος απ’ 
αυτούς ήταν ο Γιάννης Παπακαλιάτης, για ένα χρόνο. Ακολούθησε ο Γιώργος 
Κιαγιαδάκης από το ’59 µέχρι το ’62. Ο Κιαγιαδάκης είχε ήδη πολυετή πείρα στις 
κινηµατογραφικές επιχειρήσεις, καθώς ήταν ιδιοκτήτης του θερινού «Όασις» στο 
Ρέθυµνο και είχε διαχειριστεί πολλές άλλες αίθουσες σε όλη την Κρήτη. Το 
«Αστόρια» ήταν η πρώτη επιχείρηση που αναλάµβανε στο Ηράκλειο και τα επόµενα 
χρόνια πέρασε από πολλές άλλες, όπως το «Ντορέ», η «Σταυρωτή», το «Κάστρο», το 
«Κάντια» κι η «Όασις», ενώ από το ’60 είχε δηµιουργήσει δική του εταιρεία 
εκµετάλλευσης ταινιών. Τον καιρό που διετέλεσε διευθυντής στο «Αστόρια», η 
αίθουσα είχε υπενοικιαστεί από µια αθηναϊκή εταιρεία εκµετάλλευσης ταινιών187, τη 
«Σάββας Φιλµ» του Σάββα Πυλαρινού.  
  Επόµενος διευθυντής ήταν ο Γιώργος Κιοσκλής, αργότερα ιδιοκτήτης του 
«Γαλαξία», ο οποίος παρέµεινε για πολλά χρόνια στη θέση.   
 Την ευθύνη της ανέγερσης είχε ο πολιτικός µηχανικός Περικλής ∆ρακάκης188 και 
εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 1958 αναγγέλλοντας την έλευσή του 

                                                 
187 Οι εταιρείες εκµετάλλευσης απ’ ό,τι κατάλαβα από τις συνεντεύξεις, έκαναν τη δουλειά των 
σηµερινών εταιρειών διανοµής. Η διαφορά µε τις σηµερινές εταιρείες βρίσκεται στο ότι υπήρχαν και 
τοπικά γραφεία εκµετάλλευσης, τα οποία ενοικίαζαν τις ταινίες από τις εταιρείες της Αθήνας και τις 
διένειµαν σε πλανόδιους κινηµατογραφιστές που περιόδευαν στα χωριά, µε τους οποίους µοιράζονταν 
τις εισπράξεις σε κάποιο ποσοστό.   
188 12/10/58 Πατρίς. 
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χωρίς µετριοφροσύνη: ‘Στην εποχή της αχαλίνωτης προόδου έρχεται αυτό που έλειπε. 
Ο κινηµατογράφος του ατοµικού αιώνος.’189  
  Είχε χωρητικότητα 950 ατόµων σε πλατεία κι εξώστη, οθόνη διαστάσεων 13 επί 7, 
ενώ χρησιµοποιούσε εξοπλισµό Cinemeccanica190, αν κι όχι µόνο, καθώς όπως µας 
πληροφορεί ο Μ. Χατζάκης είχε και µία Prevost. Οι ηχητικές του εγκαταστάσεις ήταν 
στερεοφωνικές αλλά σπάνια χρησιµοποιούνταν καθώς οι περισσότερες 
προβαλλόµενες ταινίες ήταν γυρισµένες µονοφωνικά.191 
  Μόλις 4 µέρες µετά τα εγκαίνιά του, ο νέος υπέρ-σύγχρονος για τα δεδοµένα της 
εποχής κινηµατογράφος αντιµετώπισε τη δυσαρέσκεια ορισµένων δηµοτών, που 
έκριναν ότι η ονοµασία του µ’ ένα ξένο τοπωνύµιο ήταν σύµπτωµα ξενοµανίας κι ότι 
η αίθουσα έπρεπε οπωσδήποτε να µετονοµαστεί. Οι τρεις επιστολές που βρίσκονται 
στη Μεσόγειο αν και διατηρούν την ανωνυµία τους, προχωρούν βαθµιαία από τη 
απλή διαφωνία στην πρόταση συγκεκριµένου ονόµατος.192 Μάλιστα, εντυπωσιάζει η 
σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζεται το θέµα, καθώς προτείνεται ακόµη κι η 
σύσταση επιτροπής η οποία θα αποφάσιζε ένα κατάλληλο όνοµα που θα ταίριαζε µε 
την υπόλοιπη ιστορία της Κρήτης και θα ενέτασσε το κινηµατοθέατρο στην 
‘πολιτισµική συνέχεια’ του Ηρακλείου -µαζί µε την Κνωσό και τους Ενετούς ίσως! 
‘Επιβάλλεται…να προκηρυχθή διαγωνισµός και υπό καταλλήλου επιτροπής να κριθή 
το όνοµα…’ ‘Η ονοµασία του να αποτελέση κρίκον της ιστορίας της Κρήτης από των 
αρχαιοτάτων µέχρι των νεοτάτων χρόνων’.193 Ο Χατζάκης δεν έδωσε σηµασία στο 
θέµα. 
  Αρχικά το σινεµά ήταν δοµικά αυτόνοµο, αλλά στις αρχές του ‘60 ο Χατζάκης 
συµφώνησε µε την ξενοδοχειακή εταιρία «Καψής» για την ανέγερση ξενοδοχείου, το 
οποίο χτίστηκε πάνω από τον κινηµατογράφο, κι έτσι το κτίριο πήρε τη σηµερινή του 
µορφή το 1964.194   
  Το 1992 ξεκίνησε η σταδιακή αναµόρφωση της αίθουσας, που εκείνη τη χρονιά 
περιλάµβανε µόνο το φουαγιέ. Ο Χατζάκης χρησιµοποίησε ένα διπλανό κατάστηµα, 
µέχρι τότε κοσµηµατοπωλείο, µετατρέποντάς το σε υποκατάστηµα της αλυσίδας 
IGLOO (παγωτό, καφές, σνακ) το οποίο λειτουργούσε ως αυτόνοµη επιχείρηση, αλλά 
και, όντας δοµικά ενσωµατωµένο στον κινηµατογράφο, ως µπαρ για τις ανάγκες των 
θεατών. Το 1996195 ήρθε η ριζική ανακαίνιση της πλατείας και της διακόσµησης της 
αίθουσας, µε µόνο διατηρητέο σηµείο τον εξώστη, όπου παρέµειναν τα παλιά ξύλινα 
καθίσµατα. Ο αριθµός των καθισµάτων φτάνει σήµερα τα 870 συνολικά, σε κόκκινο 
χρώµα, ενώ η µηχανή προβολής είναι Cinemeccanica µε ψηφιακό ήχο. Ο 
κινηµατογράφος συνεργάζεται µε την εταιρεία διανοµής «Odeon». 
   
 

                                                 
189 5/10/58 Πατρίς. 
190 5/10/58 Πατρίς. 
191 Χατζάκης, Πιταροκοίλης, ο.π. 
192 14, 16, 18/10/58 Πατρίς. 
193 16/10/58 Μεσόγειος.  
194 Οι χρονολογίες δίνονται από το γιο του, Κώστα Χατζάκη, σε συνέντευξη της 8ης Φεβρουαρίου 
2005. 
195 28/9/96 Πατρίς. 
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Εικόνα 40: Φωτογραφία που µου παραχώρησε η κ. Κιαγιαδάκη. Το «Αστόρια» την πρώτη σεζόν 
λειτουργίας του, χειµώνα του ’59. 

 

 
Εικόνα 41: Το «Αστόρια» όπως είναι σήµερα.  
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Εικόνα 42: Ο κινηµατογράφος κι από πάνω το οµώνυµο ξενοδοχείο της εταιρείας ‘Capsis’. 

 

 
Εικόνα 43: Το φουαγιέ.  
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Εικόνα 44: Η πλατεία και ο εξώστης.  

 
 

 
Εικόνα 45: Η οθόνη.  
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ΚΑΣΤΡΟ 
  Θερινός ιδιοκτησίας Στρατή και Μανόλη Παπαγεωργίου, που βρισκόταν στη θέση 
όπου σήµερα υπάρχει το υποκατάστηµα της γνωστής αλυσίδας καλλυντικών 
«Hondos» στη λεωφόρο ∆ηµοκρατίας (εικ. 46).196 Η πληροφορία επιβεβαιώνεται από 
την ένδειξη του Σπανάκη ότι βρισκόταν επί της Βασιλέως Γεωργίου197, της σηµερινής 
λεωφόρου ∆ηµοκρατίας. Ξεκίνησε το 1959 και έκλεισε 20 χρόνια αργότερα. Είχε 600 
περίπου καθίσµατα, µηχανή Cinemeccanica και τα καλοκαίρια ’64, ’65 τη 
διαχειριζόταν ο Κιαγιαδάκης.  
 

 
Εικόνα 46 

 
 
ΣΤΑΥΡΩΤΗ 
 
  Βρισκόταν στην οδό Αθηνάς, παράλληλο της λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, ακριβώς 
πίσω από το 3ο Γυµνάσιο/ Λύκειο Ηρακλείου, στο νούµερο 18 µε σηµερινή 
αρίθµηση. Αποτελούσε τη θερινή κινηµατογραφική επιχείρηση του Αγγελιδάκη, 
ιδιοκτήτη του «Ντορέ», στην οποία έδωσε το όνοµα της µητέρας του.  
  Ξεκίνησε το 1961198 και ήταν ένα από τα µεγαλύτερα θερινά σινεµά της πόλης, µε 
περίπου 1000 καθίσµατα και µηχανή Cinemeccanica.199  Κατά το Χατζάκη µάλιστα, 
µαζί µε το «Κάστρο» ήταν οι µόνες οθόνες των οποίων η πλειοψηφία των ταινιών 
ήταν Α’ προβολής, αντίθετα µε τα περισσότερα θερινά.200  Από τη σκηνή του 
πέρασαν πολλοί διαφορετικοί καλλιτέχνες από τον Κουν και το Θεοδωράκη µέχρι την 
Ελπίδα και το Χατζηχρήστο που το εγκαινίασε κιόλας.201 Έκλεισε το ’73 και στη 
θέση του σήµερα βρίσκεται πολυκατοικία (εικ. 47). Ακόµη ένα σινεµά που διεύθυνε ο 
Κιαγιαδάκης, το ’62 και ’63. 

                                                 
196 Χατζάκης, Βρέντζου, Μαρκατάτη, Κιαγιαδάκη, ο.π. 
197 Σπανάκης, ο.π., σελ.143. 
198 21/7/61 Πατρίς. 
199 Ο αριθµός που δίνεται από τις κ.κ. Βρέντζου, Μαρκατάτη συµπίπτει µε τη λίγο µεγαλύτερη 
εκτίµηση του κ. Μανόλη Χατζάκη. 
200 Χατζάκης, Πιταροκοίλης, ο.π. 
201 Βρέντζου, Μαρκατάτη, ο.π. 
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Εικόνα 47: Η πολυκατοικία επί της οδού Αθηνάς, όπου βρισκόταν η «Σταυρωτή». 
 
 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Λεωφ. Ακαδηµίας 96, τηλ. 2810 234272) 
 
  Θερινός που αρχικά αποτελούσε ιδιοκτησία του Γιώργου Ιατράκη202, βρισκόταν 
στην οδό Αντωνίου Καστρινάκη και ανοιξε τον Ιούλιο του 1966.203 Στη δεκαετία του 
’70 αγοράστηκε από το Γιώργο Κιοσκλή και διατήρησε την ονοµασία του. Το 1976 η 
επιχείρηση µεταφέρθηκε στην οδό Ακαδηµίας,204 όπου παραµένει ως σήµερα σε 
οικόπεδο που ανήκει στον κ. Κιοσκλή.  
  Πρόκειται για έναν γραφικό, καταπράσινο κήπο µε µπαρ, 150 καθίσµατα, και οθόνη 
διαστάσεων 6 επί 9, ενώ υπάρχουν δύο µηχανές προβολής, µία Prevost και µία 
Cinelabor. Ο κ.Κιοσκλής υπήρξε διευθυντής στο «Αστόρια» από το 1963 για µεγαλο 
διάστηµα και είχε επίσης δική του εταιρεία εκµετάλλευσης ταινιών. Εξακολουθεί ν’ 
ασχολείται ακούραστα µε την επιχείρηση από καθαρή αγάπη για το σινεµά και παρά 
τις πολλές οικονοµικά συµφέρουσες προτάσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς για 
εκµετάλλευση του οικοπέδου.  
  Ο κινηµατογράφος προβάλλει ως επί το πλείστον επαναλήψεις από τη χειµερινή 
περίοδο, όλων των εταιρειών.  
   

                                                 
202 Χατζάκης, Πιταροκοίλης, ο.π. 
203 17/7/66 Πατρίς. 
204 27/5/76 Πατρίς. 
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Εικόνα 48: Ο ιδιοκτήτης του «Γαλαξία» κ. Γιώργος Κιοσκλής. 
 
 

 
Εικόνα 49: Εξωτερική άποψη του «Γαλαξία».  
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Εικόνα 50: Η ‘καταπράσινη’ πλατεία του. 

      
Εικόνα 51                                                                               

 
 
 
ΜΑΡΙΝΑ 
 
  Θερινός µε έναρξη το 1967.205 Ανήκε στον επιχειρηµατία Πέτρο Φούµη και 
βρισκόταν στην οδό Σόλωνος στις Πατέλες, πολύ κοντά µε το «Αντυάννα» του 
Ιατράκη µε το οποίο στις καταχωρίσεις δηλώνεται η ίδια περιοχή (‘στάσις 
Αθανάτων’).206  ∆ιέθετε 1150 καθίσµατα και χρησιµοποιουσε µηχανη 
Cinemeccanica.207 Σύµφωνα µε τις καταχωρίσεις, λειτούργησε τελευταία το 1977. 
 
 
 

                                                 
205 22/6/67 Πατρίς. 
206 Χατζάκης, Πιταροκοίλης, ο.π. 
207 Τις πληροφορίες µου ανέφερε ο κ. Φούµης σε σύντοµη τηλεφωνική συνοµιλία µαζί του στις 2/3/05. 
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ΑΝΤΥΑΝΝΑ 
 
  Θερινή οθόνη που πραγµατοποίησε την έναρξή της το 1967208 και έκλεισε το ’88. 
Σύµφωνα µε τον κ. Πιταροκοίλη, ανήκε στον Βαγγέλη Ιατράκη αδερφό του Γιώργου 
Ιατράκη, ιδιοκτήτη του «Γαλαξία» της οδού Καστρινάκη. Βρισκόταν στην περιοχή 
∆ηµητρίου, τις σηµερινές Πατέλες, κοντά στο «Μαρίνα». Από καταχώριση 
µαθαίνουµε ότι ήταν εξοπλισµένος µε µία µηχανή Prevost PSS.209 
 
 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ 
 
  Θερινός στο Μασταµπά, συνοικία εκκλησίας Παναγίτσας, στη γωνία των οδών 
Λευθεραίου και Πατριάρχου Φωτίου. Αποτελούσε ιδιοκτησία του Κώστα Σαββάκη 
και λειτούργησε από το 1968 µεχρι το 2002. ∆ιέθετε 700 καθίσµατα, η οθόνη του είχε 
διαστάσεις 7 επί 12 κι αρχικά χρησιµοποιούσε Prevost, αλλά τα τελευταία χρόνια της 
λειτουργίας του άλλαξε σε Cinemeccanica. Τα πρώτα 5 περίπου χρόνια της 
λειτουργίας του ο Σαββάκης τον είχε υπενοικιάσει στο Γιώργο Κιοσκλή (σηµερινό 
ιδιοκτήτη του «Γαλαξία») κι έπειτα τον ανέλαβε ο ίδιος ο Σαββάκης.210 
 

 
Εικόνα 52: Σηµερινό εξωτερικό του «Ροµάντικα». 
 
 
ΣΤΑ∆ΙΟΝ 
 
  Θερινός που βρισκόταν στη γωνία των οδών Χαλκηδόνος και Ηλέκτρας, πάνω από 
το «Στάδιο Ελευθερίας» στη Χανιώπορτα. Το οικόπεδο αρχικά ανήκε στον Αντρέα 
Αναπλιώτη, ο οποίος το κληροδότησε στην κόρη του, Ειρήνη, και το σύζυγό της 
Αριστοµένη Καραπιδάκη.  
  Ο Καραπιδάκης ήταν έµπορος οικοδοµικών υλικών και διατηρούσε κατάστηµα στην 
περιοχή του σταδίου. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 τον προσέγγισε ο Βαγγέλης 
                                                 
208 24/6/67 Πατρίς. 
209 Ο.π. 
210 Τα στοιχεία δόθηκαν από τον Κώστα Σαββάκη, σε τηλεφωνική συνοµιλία στις 13/2/05. 
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Χατζάκης211 (διαχειριστής του «Κνωσός») και µε δική του προτροπή ο Καραπιδάκης 
αποφάσισε να το µετατρέψει σε κινηµατογράφο. Ο Καραπιδάκης συνέχισε να 
ασχολείται µε την επιχείρηση του κι ο Χατζάκης ανέλαβε τη διαχείριση του 
κινηµατογράφου, αφού είχε µεγαλύτερη πείρα στο επάγγελµα.    
  Λειτούργησε µεταξύ 1969-’72 212 και διέθετε περίπου 600 καθίσµατα.213  Η είσοδος 
βρισκόταν επί της Χαλκηδόνος (στον αριθµό13, εικ. 54) και το οικόπεδο υπάρχει 
ακόµη, αλλά έχει µετατραπεί σε πάρκινγκ (εικ. 56, 57). ∆ιέθετε ένα µικρό προαύλιο, 
φουαγιέ, τουαλέτες και µπαρ που βρισκόταν ακριβώς κάτω από την καµπίνα 
προβολής (εικ. 58). Ο κ. Καραπιδάκης µε διαβεβαίωσε ότι υπήρχαν δύο µηχανές 
προβολής, αλλά δεν ήταν σίγουρος για τη µάρκα τους, αν και για τη µία 
πιθανολόγησε να ήταν Cinemeccanica.  
 
 

 
Εικόνα 53: Ο κ. Αριστοµένης Καραπιδάκης, ιδιοκτήτης του «Σταδίου». 
 
 

                                                 
211 Κιαγιαδάκης Γιώργος, ο.π. 
212 21/5/69 Πατρίς. 
213 Ο αριθµός µου δόθηκε από τον κ. Καραπιδάκη σε σύντοµη συνοµιλία µαζί του στις 1/3/05.  
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Εικόνα 54: Η είσοδος και το προαύλιο του «Σταδίου». 

 

 
Εικόνα 55: Ο χώρος του φουαγιέ όπως είναι σήµερα. ∆ιακρίνεται ο κ. Καραπιδάκης.  
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Εικόνα 56: Το εσωτερικό του οικοπέδου, στη σηµερινή του κατάσταση. Η οθόνη βρισκόταν στο 
βάθος,  επί της οδού Ηλέκτρας, εκεί όπου τώρα είναι η είσοδος του πάρκινγκ.  
 

 
Εικόνα  57 
 

 
Εικόνα 58: Ο χώρος µε την πράσινη πόρτα και το παράθυρο χρησίµευε ως µπαρ.  
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ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 

  Θερινός στην αρχή της Νέας Αλικαρνασσού, στη γωνία των οδών ∆ωδεκανήσου και 
Ηρακλείτου. Από το 1970 ως το ’87. 

 
Εικόνα 59: Εξωτερική άποψη του «Ηροδότου» από τον δρόµο που κατεβαίνει στον παραλιακό. 

    

 
Εικόνα 60: Η πλευρά της οδού ∆ωδεκανήσου. 

 
Εικόνα 61: Η είσοδος του κινηµατογράφου, στην πλευρά της οδού ∆ωδεκανήσου. 
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ΑΙΓΛΗ 

  Θερινός που βρισκόταν ‘Θερίσου και Ακαδηµίας’, άνοιξε πρώτη φορά στις 13 
Ιουνίου 1970214  και έκλεισε το ’91.  
 

 
Εικόνα 62: Η «Αίγλη» σήµερα, µάντρα αυτοκίνητων. Στη µικρή φωτογραφία διακρίνεται το 
δωµάτιο προβολής κι η επιγραφή του σινεµά. 

 

ΝΕΟΝ ΡΙΒΟΛΙ 
 
  Ο συνεταιρισµός των µηχανικών που έφυγαν από το «Ρίβολι» του Πατεράκη στα 
τέλη του ’60  ενοικίασαν άλλο χώρο στην πλατεία Αγίας Βαρβάρας στα Καµίνια, τον 
οποίο µετέτρεψαν ξανά σε θερινό µε παραλλαγµένο όνοµα. Η οθόνη λειτούργησε 
µεταξύ ’70 και ’77.  
 
 
ΑΜΟΡΕ 
 
  Θερινό που τοποθετείται κοντά στο «Studio» στη Νέα Αλικαρνασσό, χωρούσε 
περίπου 500 άτοµα και λειτουργούσε µε Prevost.215 Λειτούργησε από το ’72 ως το 
’88 και για κάποιο διάστηµα το διαχειριζόταν ο Ορφανουδάκης, σηµερινός 
ιδιοκτήτης του «Κρόνου». 
 
 
KRETA DRIVE-IN  
 
  Κινηµατογράφος αυτοκίνητων (ντράιβ-ιν) στου Κοκκίνη το Χάνι, µε καταχωρίσεις 
από το ’81 ως το ’87. 

                                                 
214 13/6/70 Πατρίς. 
215 Συνέντευξη Ορφανουδάκη 9/2/05.  
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ΝΤΡΑΪΒ-ΙΝ ΑΜΜΟΥ∆ΑΡΑΣ 
 
  Ντράιβ-ιν στην τουριστική περιοχή Αµµουδάρα, δυτικά του Ηρακλείου, 
συγκεκριµένα δίπλα στο ξενοδοχείο «Agapi Beach».216 Το ’81 βρίσκεται µε την 
ονοµασία «ΑΚΙ DRIVE-IN»,217 το ’83 αλλάζει διεύθυνση και αναγγέλλεται απλώς 
ως «Κινηµατογράφος Αυτοκινήτων», αλλά τον προδίδει ο προσδιορισµός ‘µεταξύ 
ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ και ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ’. Το ’84 αποκτά τη νέα ονοµασία «Κάντια» 
ενώ χρησιµοποιείται πάλι η ίδια ένδειξη ‘στο δρόµο προς Ακτή Ζευς’, που υπήρχε 
στην καταχώριση του ’81: εννοείται το οµώνυµο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην 
Αµµουδάρα. Οι τελευταίες καταχωρίσεις του συναντώνται το ’85.  
 
 
ΣΙΝΕ ΝΤΡΑΪΒΕ 
 
  Ακόµη ένα σινεµά αυτοκινήτων, στην περιοχή του Γαζίου, επίσης δυτικού 
προαστίου νοτίως της Αµµουδάρας. Συναντάται στις εφηµερίδες το ’83.    
 
 
 
 
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α 
 
  Θερινό που βρισκόταν σε µια πάροδο της λεωφόρου Ικάρου, στη γωνία των οδών 
Ανθεµίου και Μιχαήλ Πεδιώτη, ακριβώς πίσω από τα «McDonald’s». Σύµφωνα µε 
τις καταχωρίσεις, ξεκινά το ’82 και σταµατά το ’85. Αριθµούσε γύρω στις 1000 
θέσεις και διέθετε Cinemeccanicca. Σήµερα λειτουργεί ως ιδιωτικό γκαράζ (εικ. 63). 
 

   
Εικόνα 63: Το εξωτερικό του «Ανδροµέδα». Στο βάθος διακρίνεται η οθόνη. 

 
 
 
 
                                                 
216 9/10/81 Πατρίς. 
217 Ο.π. 
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ΠΑΛΛΑΣ (Aρχιµήδους 3, όπισθεν Καπετανακείου, τηλ. 2810 243459) 
 
  Θερινή οθόνη του Ορφανουδάκη, που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το 
Καπετανάκειο σχολικό συγκρότηµα. Άνοιξε το ’81 και είναι σήµερα ένας από τους 
δύο εναποµείναντες θερινούς της πόλης. Προβάλλει µε Prevost και χωράει 300 
άτοµα.218 Τα καλοκαίρια προβάλλει πολλές ταινίες α’ προβολής αλλά και 
επαναλήψεις από τις ίδιες εταιρείες µε τις οποίες συνεργάζεται ο κ. Ορφανουδάκης 
για τον «Κρόνο».  
 

 
Εικόνα 64: Η είσοδος του «Παλλάς». 

 

 
Εικόνα 65: Το φουαγιέ του «Παλλάς».  

                                                 
218 Ορφανουδάκης  9/2/05 . 
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Εικόνα 66: Η οθόνη του. 

 
 
 
 

 
Εικόνα 67: Η πλατεία. 
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STUDIO (Ικάρου και Ηροδότου/ 2810 241214/ www.cinestudio.gr) 
 
  Στα µέσα της δεκαετίας του ’80 ο επιχειρηµατίας Στέλιος Τσαγκαράκης άνοιξε µια 
καινούρια αίθουσα στην πόλη, την πρώτη χειµερινή µετά από πολλά χρόνια. Τα 
εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν  την Κυριακή 22 Μαρτίου 1987219, παρά το γεγονός ότι 
στην ιστοσελίδα της δίνεται η 23η Μαρτίου του ’86 ως ηµεροµηνία έναρξης, για λόγο 
που δε γνωρίζω.  
  Η αίθουσα έχει εξώστη, και µετά την ανακαίνιση του 2000 διαθέτει συνολικά 215 
κόκκινα καθίσµατα µε θήκη για ποτήρι. Η οθόνη της έχει µέγεθος 7,5 επί 3,5 και ο 
εξοπλισµός της αποτελείται από σύστηµα ήχου Dolby Digital µε ηχεία KCS και 
µηχανή προβολής Cinemeccanica Victoria 5. 
  Στο ισόγειο βρίσκεται η πλατεία κι ένα µικρό µπαρ, ενώ στον πρώτο όροφο υπάρχει 
ένας µικρός χώρος αναµονής, ο εξώστης, ο θάλαµος προβολής και οι τουαλέτες. 
 

 
Εικόνα 68: Η σηµερινή πρόσοψη του «Studio».  
 

                   
Εικόνα 69: Το φουαγιέ.                                                          Εικόνα 70: Η Cinemeccanicca. 

     

                                                 
219 20/3/87 και 24/387 Πατρίς. 
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Εικόνα 71: Το εξώφυλλο του πρώτου προγράµµατος που εξέδωσε το «Studio», το οποίο µου 
παραχώρησε ο γιος του ιδιοκτήτη, Μάνος Τσαγκαράκης. 

 

 

 Εικόνα 72: Το εσωτερικό του προγράµµατος. 



 77

 
Εικόνα 73: Η πλατεία. 

 
 

 
Εικόνα 74: Η οθόνη. 
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ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ (Μαλικούτη 18-20/ 2810 243921, 245172/ 
www.cinekornaros.gr) 
 
  Ο ιδιοκτήτης του «Studio», Στέλιος Τσαγκαράκης, άνοιξε το 1994 τη δεύτερη 
κινηµατογραφική του επιχείρηση, οµώνυµη µε τον κρητικό ποιητή. Χτίστηκε µεταξύ 
1992-’94 κι αρχικά διέθετε µία αίθουσα µε δύο εξώστες µέχρι που το ’96 προστέθηκε 
µια υπόγεια δεύτερη µε ένα µικρό εξώστη. Συµπεριλαµβανοµένων του ισογείου και 
του υπογείου, διαθέτει συνολικά 6 ορόφους στους οποίους η µετακίνηση εκτός από 
σκάλες είναι δυνατή µε ασανσέρ που ξεκινάει από το ισόγειο και βρίσκεται στο 
βάθος του φουαγιέ αµέσως µετά το µεγάλο µπαρ, το µοναδικό του κτιρίου.  
  Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η µεγάλη αίθουσα, χωρητικότητας 280 ατόµων και µε 
διαστάσεις οθόνης 7,5 επί 3,75. Η µηχανή προβολής είναι Cinemeccanica Victoria 8 
και το συστηµα ήχου Dolby Digital DTS. Το Νοέµβριο του 2004 τα γκριζο-πράσινα 
καθίσµατα αντικαταστάθηκαν από κόκκινα, πιο πλατιά µε θήκη για ποτήρι.  
  Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται ο πρώτος, µικρός, εξώστης της µεγάλης αίθουσας. 
Στον τρίτο όροφο βρίσκονται τουαλέτες και στον τέταρτο ο δεύτερος, µεγάλος 
εξώστης µε τη χαρακτηριστική απότοµη κατηφορική κλίση του.  
  Η υπόγεια αίθουσα διαθέτει 160 καθίσµατα τα οποία ανακαινίστηκαν την ίδια 
περίοδο µε τη µεγάλη αίθουσα, αλλά σε χρώµα µπλε. Είναι εξοπλισµένη µε τα ίδια 
µηχανήµατα ήχου και εικόνας, ενώ η οθόνη της (διαστάσεων 6 επί 3) είναι συρόµενη 
µε κάθετη διεύθυνση, µε φορά από πάνω προς τα κάτω και ανασύρεται πριν, στο 
διάλειµµα και στο τέλος της προβολής για να ελευθερώσει τη µία από τις δύο εξόδους 
της αίθουσας που βρίσκεται ακριβώς από πίσω της. 
  Παρότι κι οι δύο αίθουσες είναι διακοσµηµένες εξ ολοκλήρου µε ξύλο, έχουν 
εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Η µεγάλη είναι γεµάτη µε σκαλισµένα σχέδια, 
φωτιστικά σε σχήµα κηροπηγίων και ζωγραφισµένους αναγεννησιακούς ουρανούς 
στα ταβάνια. Η δεύτερη είναι το άκρως αντίθετο. Χωρίς ούτε µία καµπύλη γραµµή, 
αποτελεί µια πολύ λιτή, µοντέρνα αίθουσα.  
  Η πρώτη προβολή της µεγάλης αίθουσας έγινε στις 7 Οκτωβρίου 1994. Από την 
επιγραφή που βρίσκεται τοποθετηµένη στην είσοδο του κτιρίου (ως ενδεικτική της 
εικόνας που προωθεί η επιχείρηση για τον εαυτό της, εικ. 76) κι από την πρώιµη 
δραστηριότητά της, µπορεί να πει κανείς ότι ο Τσαγκαράκης αποσκοπούσε αρχικά σε 
πολύπλευρη πολιτιστική δραστηριότητα, όχι αποκλειστικά κινηµατογραφική. Όντως, 
τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του δεν προέβαλλε µόνο ταινίες, αλλά στέγαζε και 
πολλές άλλες εκδηλώσεις όπως θεατρικές παραστάσεις και µουσικά ρεσιτάλ. Τα 
τελευταία χρόνια όµως έχει περιοριστεί στις κινηµατογραφικές δραστηριότητες, 
φιλοξενώντας τις προβολές που πραγµατοποιεί κατά καιρούς η κινηµατογραφική 
λέσχη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, καθώς και τις περιοδεύουσες βραβευµένες ταινίες 
του φεστιβάλ ∆ράµας.  
  Να σηµειώσω ότι οι αίθουσες του κ. Τσαγκαράκη συνεργάζονται µε τις εταιρείες 
διανοµής «Προοπτική» και «Warner Roadshow». 
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Εικόνα 75: Η πρόσοψη του «Βιτσέντζος Κορνάρος».  

 
 
 
 
 
 

                  
Εικόνα 76: Η επιγραφή του «Βιτσέντζου» στην ελληνική και αγγλική εκδοχή της, εκατέρωθεν 
της εισόδου του κτιρίου.  ∆ιακρίνεται η φράση ‘πνευµατικό κέντρο’ και η ποικιλία 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων µε την οποία ταυτίζεται η επιχείρηση.   
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Εικόνα 77: Το φουαγιέ. 

 
 
 
 
ΑΙΘΟΥΣΑ 1. 
 

 
Εικόνα 78: Η οθόνη. 
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Εικόνα 79: Οι δύο εξώστες.  

 

 
Εικόνα 80: Άποψη της πλατείας.  
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2. 
 

 
Εικόνα 81: Πλατεία και εξώστης.  

 
 

 
Εικόνα 82: Η οθόνη.  
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Γ. Επίλογος 
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  Το Ηράκλειο γνώρισε τον κινηµατογράφο µε αρκετή καθυστέρηση. ∆εδοµένου ότι 
στην Αθήνα η πρώτη προβολή πραγµατοποιήθηκε το 1896 κι η πρώτη οµιλούσα 
προβλήθηκε το 1929, το Ηράκλειο νοµίζω ότι ακόµη και µε τα χρονικά µέτρα της 
εποχής άργησε αρκετά. Ίσως όχι τόσο στην υποδοχή του ήχου, καθώς ούτως ή άλλως 
η εφεύρεση είχε γίνει γνωστή στο κοινό, που δε ζούσε εντελώς αποκοµµένο από τον 
υπόλοιπο κόσµο όπως καµιά φορά δίνεται η εντύπωση. Επίσης, δύο χρόνια φαίνονται 
µάλλον λογικά, όταν πρέπει να περάσει κάποιο διάστηµα για να δοκιµαστεί η νέα 
πατέντα, έπειτα να παραγγελθεί ο εξοπλισµός και φυσικά να φτάσει και να 
εγκατασταθεί, διαδικασίες που προχωρούσαν µε πολύ πιο αργούς ρυθµούς εκείνες τις 
εποχές.  
  Αυτή που προκαλεί απορία είναι η καθυστέρηση του σινεµά εξαρχής. Προσωπικά δε 
µπορώ να φανταστώ κάποιο λόγο που να κράτησε τον κινηµατογράφο 14 χρόνια 
µακριά από το Ηράκλειο. Φυσικά υπάρχει πάντα η εκδοχή να προκαλώ ο ίδιος την 
απορία µου, µην έχοντας εντοπίσει τη χρονολογία κατά την οποία πρωτο- 
εµφανίστηκε το σινεµά στην πόλη, κίνδυνο που, τουλάχιστον µε τα στοιχεία που έχω 
στη διάθεσή µου, ελπίζω να έχω αποφύγει.  
  Είδαµε ότι οι περισσότερες κινηµατογραφικές αίθουσες είχαν πολύ στενή σχέση µε 
το θέατρο. Οι περισσότερες ξεκίνησαν ως τέτοια, κυρίως όσες άνοιξαν πριν το ’50.220   
Η πιο ασυνήθιστη ‘καταγωγή’ κινηµατογραφικής αίθουσας όµως ήταν τα τζαµιά. 
Συγκεκριµένα συναντήσαµε δύο περιπτώσεις, του «Παλλάς» και του «Αγλαΐα»/ 
«Μινώα», στις οποίες οι κινηµατογράφοι λειτούργησαν µέσα σε κτίσµατα που 
προηγουµένως είχαν υπάρξει χώροι θρησκευτικής λατρείας, στο τζαµί του Μαχµούτ 
Αγά και στο Τεφτερδάρ Τζαµί αντιστοίχως.  
  Από τις ειδικές παραστάσεις της «Αγλαΐας» καταλαβαίνουµε ότι ο µουσουλµανικός 
πληθυσµός της πόλης στις αρχές του αιώνα ήταν υπολογίσιµος, ακόµη κι αρκετά 
χρόνια µετά την Ένωση. Προς το παρόν δε µπορούµε να γνωρίζουµε αν υπήρχαν και 
ποιες ήταν οι αντιδράσεις αυτής της µερίδας πληθυσµού, αλλά ακόµη κι αν 
εκφράστηκαν κάποιας µορφής αντιρρήσεις για τη µετατροπή των τζαµιών σε σινεµά, 
αυτές δεν ήταν αρκετά δυνατές για ν’ ανατρέψουν την εγκαθίδρυση των 
κινηµατογράφων. Ίσως δεν ήταν καν τόσο µεγάλη πληθυσµιακή οµάδα, ώστε να 
µπορούν να υποστηρίξουν εισπρακτικά ένα δικό τους κινηµατογράφο, όπου θα 
συναθροίζονταν και θα παρακολουθούσαν ταινίες µε δική τους γλώσσα, θεµατολογία 
και επίπεδο ευπρέπειας. 
  Περνώντας στις αίθουσες καθαυτές, το αριθµητικό αποτέλεσµα που προκύπτει από 
την καταγραφή τους είναι 50 χώροι διεξαγωγής κινηµατογραφικών προβολών από 
καταβολής κινηµατογράφου στο Ηράκλειο µέχρι σήµερα και κατηγοριοποιούνται ως 
εξής: 
Χωρίς µόνιµη στέγη: «Γυµναστήριο», «Ανδρεόπουλος», «Νοταρµπάρτολο». 
Καφενεία: «Μπολσεβίκου», «Πουλακάκη», «Ποσειδών», «Ντορέ».  
Αδιευκρίνιστος: «Τρεις Καµάρες». 
Ντράιβ-ιν: «Kreta» (Κοκκίνη), Αµµουδάρας, «Σινέ Ντράιβε» (Γάζι). 
Κλειστές αίθουσες (‘χειµερινές’): «Πουλακάκη»/ «Ηλέκτρα», «Καλλιθέα»/ 
«Αγλαΐα»/ «Απόλλων», «Αγλαΐα»/ «Μινώα», «Παλλάς», «Ντορέ», «Κρόνος», 
«Αστόρια», «Studio», «Βιτσέντζος Κορνάρος». 
Ανοιχτές αίθουσες (‘θερινές’): «Θ. Πολυθέαµα»/ «Θ. Ηλέκτρα», «Θ. Απόλλων», 
«Κρήτη», «Αίγλη», «Αλάµπρα», «Αλκαζάρ», «Αµόρε», «Ανδροµέδα», «Αντυάννα», 
                                                 
220 Επρόκειτο για ένα πολύ γενικευµένο φαινόµενο που χαρακτηρίζει µια συγκεκριµένη περίοδο στις 
αρχές της εδραίωσης του κινηµατογράφου. ‘Η τάση της µετατροπής ή της λειτουργίας της ίδιας 
αίθουσας κατά τους χειµερινούς µήνες ως κινηµατογράφου και κατά τους θερινούς ως θεάτρου, θα 
είναι συνηθισµένο φαινόµενο τα επόµενα χρόνια.’, ∆ελβερούδη, ο.π., σελ. 391. 
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«Βόσπορος», «Γαλαξίας» (Καστρινάκη), «Γαλαξίας» (Ακαδηµίας), «Κάστρο», 
«Λουξ»/ «Κνωσός», «Μαρίνα», «Γερµανικός»/ «Όασις», «Κύπρος»/ «Ρίβολι»,       
«Θ. Ορφεύς», «Παλλάς», «Πάνθεον»/ «Κάντια», «Νέον Ρίβολι», «Ροµάντικα», 
«Σπλέντιτ», «Στάδιον», «Σταυρωτή», «Θ. Μινώα», «Θ. Κρόνος», «Ηρόδοτος». 
Κλειστές/ ανοιχτές: «Ορφεύς», «Ολύµπια». 
 
  Παρατηρεί κανείς ότι δεν πρόκειται για εντελώς ξεχωριστές επιχειρήσεις. Το 
αντίθετο µάλιστα. Πολλές τοποθεσίες χρησιµοποιούνται µε διαφορετικά ονόµατα και 
το αντίστροφο. Άλλες µεταφέρονται ή επαναλειτουργούν µετά από µεγαλο διάστηµα 
διακοπής. Στόχος της εργασίας ήταν να µπορέσει να περάσει µέσα απ’ αυτό το 
‘λαβύρινθο’ ονοµάτων και χώρων, για να ξεκαθαρίσει την αρκετά µπερδεµένη και  
παραποιηµένη εικόνα που παρέµενε σχηµατισµένη στο ξεκίνηµα της έρευνας.  
  ∆ιαπιστώνεται ότι οι θερινοί ήταν τριπλάσιοι από τους χειµερινούς. Από το χάρτη  
στη σελίδα 144, παρατηρούµε ότι όλοι οι χειµερινοί κινηµατογράφοι ήταν 
συγκεντρωµένοι στο κέντρο της πόλης, εκτός από τον «Κρόνο» του Λιαπάκη, που 
στα µέσα του ’50 άνοιξε τον πρώτο χειµερινό εκτός κέντρου, στον Πόρο. Τολµηρή 
κίνηση που όµως απέδωσε, καθώς προσέλκυε το δικό του ειδικό κοινό- τουλάχιστον 
µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘60. Η πλατεία Ελευθερίας ήταν, ας µου επιτραπεί ο 
παραλληλισµός, η Leicester Square του Ηρακλείου, περιτριγυρισµένη από 5 αίθουσες 
που συγκέντρωναν τα πλήθη. Από τη δεκαετία του ’50 άρχισαν να εξαπλώνονται τα 
θερινά καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των συνοικιών της πόλης, µε αποκορύφωµα τις 
αρχές του ’70 όταν το Ηράκλειο αριθµούσε πάνω από 20 κινηµατογράφους συνολικά. 
  Μια από τις ιδιορρυθµίες του κινηµατογραφικού κυκλώµατος στο Ηράκλειο, ήταν 
ότι οι εργαζόµενοι µετακινoύνταν µεταξύ επιχειρήσεων µε σχετικά πυκνή συχνότητα. 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αυτούς που συνάντησα ν’ αλλάζουν επιχειρήσεις µε 
τη µεγαλύτερη συχνότητα ήταν κυρίως οι διευθυντές και, λιγότερο, οι µηχανικοί 
προβολής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα των πρώτων υπήρξε ο κ. Γ. Κιαγιαδάκης, 
οποίος διαχειρίστηκε περισσοτέρους από 8 κινηµατογράφους, διαδοχικά ή 
ταυτόχρονα κάποιους απ’ αυτούς.221 Οι κ.κ. Κιοσκλής και Β. Χατζάκης επίσης 
πέρασαν από αρκετές αίθουσες, ενώ ανατρέχοντας ακόµη παλιότερα συναντάµε τους 
Πουλακάκη και Κουρή ως ιδιοκτήτες/ διαχειριστές και τον Λιναρδάκη, ως ιδιοκτήτη 
περισσότερων από µιας αίθουσας.  
  Αναφορικά µε τους µηχανικούς προβολής, γνωρίζω ότι ο κ. Μ. Χατζάκης 
εργάστηκε σε πολλές αίθουσες, ανάµεσά τους το «Αστόρια» και το «Ντορέ», όπως 
και ο κ. Πιταροκοίλης.  
  Στις συνεντεύξεις µου µαζί τους φρόντιζα να επικεντρώνοµαι στις αίθουσες 
καθαυτές, ενώ παράπλευρα στοιχεία προέκυπταν συµπωµατικά και διάσπαρτα, χωρίς 
µε τη σειρά µου να φροντίζω να τα οργανώνω. Η επαγγελµατική δραστηριότητα 
αυτών των ανθρώπων, τα κίνητρα, οι συνθήκες εργασίας κι η κινητικότητα που τους 
διακρίνει αξίζουν ξεχωριστή µελέτη. ∆υστυχώς δεν έχω αρκετά στοιχεία παρά για να 
επισηµάνω το φαινόµενο ως χαρακτηριστικό της τοπικής κινηµατογραφικής ιστορίας, 
αλλά δε θα µπορούσα να προχωρήσω σε υποθέσεις, πόσο µάλλον σε συµπεράσµατα.  
  Κλείνοντας, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι στη διάρκεια της µελέτης, βρήκα και 
αρκετές άλλες θεατρικές σκηνές, για τις οποίες όµως δεν είχα αρκετά στοιχεία που να 
δείχνουν ότι πραγµατοποιήθηκαν εκεί κινηµατογραφικές προβολές. Νοµίζω ότι 
χρειάζεται να τις αναφέρω, ώστε να τεθούν υπόψη του αναγνώστη και να εξηγήσω 
ότι είναι πιθανό µε µια περισσότερο ενδελεχή έρευνα να βρεθούν κινηµατογραφικά 

                                                 
221 «Κάντια», «Απόλλων», «Αστόρια», «Κάστρο», «Σταυρωτή», «Ανδροµέδα», «Όασις». 
Κιαγιαδάκης, ο.π. 
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‘ίχνη’ και σ’ αυτές τις τοποθεσίες. Πρόκειται λοιπόν για τα θέατρα «Όλυµπος» και 
«Πανελλήνιον» στη δεκαετία του ‘20, και το «Τρία Πεύκα» µαζί µε τα κέντρα 
διασκέδασης «Μαϊάµι» και «Ζάππειον» τη δεκαετία του ‘50.  
  Προς το παρόν το Ηράκλειο διαθέτει 4 χειµερινές αίθουσες222 και 2 θερινές 
οθόνες223, αλλά δε θα µείνει εκεί, καθώς το µέλλον των αιθουσών στην πόλη µετά 
από µια δεκαετία αρχίζει να ξαναγίνεται ενδιαφέρον. Ο Στέλιος Τσαγκαράκης, που 
ήδη είναι ιδιοκτήτης δύο εκ των υπαρχουσών αιθουσών, ετοιµάζει συγκρότηµα πολυ-
κινηµατογράφου και εµπορικών καταστηµάτων στην Αµµουδάρα, µε πέντε κλειστές 
αίθουσες συνολικής χωρητικότητας περίπου 1000 ατόµων και µια θερινή οθόνη ίδιας 
χωρητικότητας. Παράλληλα, η εταιρεία διανοµής «Odeon» σχεδιάζει το δικό της 
συγκρότηµα στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης, υπολογίζοντας στη µικρή 
απόσταση από το κέντρο, αν και όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της εταιρείας δεν 
πρόκειται να είναι έτοιµο µέσα στο 2005.224  
  Τα ερωτήµατα είναι πολλά. Θα καταφέρουν να επιβιώσουν τόσες αίθουσες σε µια 
πόλη 150.000 κατοίκων; Θα διαµορφωθούν καινούρια γούστα, κι άραγε προς το 
καλύτερο ή προς το χειρότερο; Τι θα γίνει µε τις παλιές αίθουσες; Το Ηράκλειο 
άργησε πάλι, αλλά µπαίνει σιγά-σιγά στο ‘παιχνίδι’ των multiplex. Αυτή η εργασία 
σίγουρα δεν έχει τελειώσει.  
   

   
Εικόνα 83: Το συγκρότηµα ψυχαγωγίας του Σ. Τσαγκαράκη, που αυτό τον καιρό χτίζεται στον 
κεντρικό δρόµο της Αµµουδάρας. 

 

                                                 
222 «Αστόρια», «Βιτσέντζος Κορνάρος», «Κρόνος», «Studio». 
223 «Γαλαξίας», «Παλλάς». 
224 http://www.odeon.gr/MoviePortal/home/intro.do 
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Εικόνα 84: Η διαφήµιση του δικτύου πολυ-κινηµατογράφων της εταιρείας διανοµής «Odeon» 
από το διµηνιαίο έντυπο «ShowBiz» (τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2005)  που διανέµει στις 
συνεργαζόµενες µ’ αυτήν  αίθουσες. Τελευταία από τις πόλεις στις οποίες εξαπλώνονται οι 
δραστηριότητες της εταιρείας αναφέρεται το ‘Ηράκλειο Κρήτης’, όπως διακρίνεται στη δεξιά 
φωτογραφία.  
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1. Αποδελτιωµένες καταχωρίσεις αιθουσών από εφηµερίδες 
 
  Παρακάτω δίνονται τα στοιχεία που αφορούν τις αίθουσες όπως αποδελτιώθηκαν 
από εφηµερίδες της περιόδου υπό έρευνα. Οι καταχωρίσεις είναι ταξινοµηµένες 
χρονολογικά και κατά αίθουσα. Στην πρώτη γραµµή κάθε καταχώρισης παρατίθεται η 
ηµεροµηνία κι ο τίτλος της εφηµερίδας στην οποία δηµοσιεύθηκε. Ακολουθεί το 
κείµενο της καταχώρισης σε πλάγια γραµµατοσειρά, ενώ µε όρθια γράµµατα 
υπάρχουν δικές µου επεξηγήσεις. Επίσης, για λόγους αυθεντικότητας έκρινα σωστό 
να διατηρήσω την ανορθογραφία των κειµένων.   
 

1900 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/11/1900 ΑΛΗΘΕΙΑ 
  ΝΕΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ «ΚΡΗΤΗ»  
  Από της εσπέρας του παρελθόντος Σαββάτου ο θίασος της καλλιτέχνιδος ηθοποιού 
κ.Παρασκευοπούλου τέρπει δια σειράς παραστάσεων το κοινον της πόλεως µας εν τω 
νέω θεάτρω , εις το οποίον η καλλιτεχνις αυτή έδωκε το όνοµα «Κρήτη». 
Εξετελέσθησαν µέχρι τούδε η «Τόσκα» η «Φρου-Φρου», η Οδέττη και τα «Τρία 
καπέλλα». Την πρώτην γραµµήν εν τη επιτυχία κατέχει πάντοτε η έξοχος καλλιτεχνις, ης 
το τάλαντον ακµαίον πάντοτε διατηρούµενον, παρέχει την τέρψιν και τον θαυµασµον 
εις τους θεατάς. Βεβαίως η κ.Παρασκευοπούλου πολύ ολίγην ανάγκην έχει των δικών 
µας επαίνων, αφ’ ου ήδη σειρά µακρά δηµοσιογραφικών κρίσεων εν τη αλλοδαπή 
έπλεξε τον στέφανον της δόξης εις την αθάνατον ηθοποιόν. Αλλά και ο κ.Πεταλάς, υπό 
την διεύθυνσιν του οποίου είναι ο θίασος, άριστα υποδύεται τα διάφορα πρόσωπα των 
δραµάτων, την φυσικότητα των χαρακτήρων των οποίων αναπαριστά µετ’ επιτυχίας εν 
τη εκτελέσει. Επιτυγχάνει δ’ ωσαύτως και ο κωµικός κ.Κουρής και οι λοιποί ηθοποιοί.  
  Το φιλόµουσον κοινον της ηµετέρας πόλεως, πρόθυµον ων πάντοτε και ιδία ήδη, µ’ 
όλην την οικονοµικήν καχεξίαν, αθρόον τρέχει εις πάσας τας παραστάσεις.  

 
 
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
9/8/07 Ι∆Η (δεν αναφέρεται ηµέρα) 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
Το εσπέρας του προσεχούς Σαββάτου 11 Αυγούστου ώρα 9 µ.µ. εν τω θεάτρω 
‘Καλλιθέα’ δοθήσεται µία µόνον µυστηριώδης παράστασις υπό του παγκοσµίου φήµης 
χαίροντος και γνωστοπλάνου ταχυδακτυλουργού κ. Μελίδου του επονοµασθέντος δια 
την θαυµασίαν αυτού τέχνην Μάγου της Ανατολής. Ο κ. Μελίδης  έσχε την τιµήν να 
δώση παραστάσεις και ενώπιον βασιλέων θαυµασάντων και τούτων και όλου του 
κόσµου την ικανότητά του. Συνιστώµεν λοιπον εις το κοινόν του Ηρακλείου να µεταβή 
εις το θέατρον και θαυµάση τον µέγαν ταχυδακτυλουργόν.  
 
 
 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
12/9/09 Η Ι∆Η 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
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Εις το Γυµναστήριον του Γυµνασίου ενεκατεστάθη Μέγας Κινηµατογράφος 
πρωτοφανής δια το Ηράκλειον, όστις θα αρχίση τας παραστάσεις του από το εσπέρας 
της σήµερον.  
Ώρα ενάρξεως 9 µ.µ. 
 
 

 
 
 
1910 
 
7/8/10 Η Ι∆Η 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
Η Πλατεία Πρίγκηπος εις το τέλος του καλοκαιριού συνεκέντρωσε τέλος τον 
περισσότερον κόσµον µη τα ανδρείκελα του Σαντορινιού εις το Καφφενείον του 
Χατζοπούλου και τον πηδηκτόν του Καλογερίδη, ο οποίος καταχειροκροτείται κάθε 
βράδυ. (Η ανακοίνωση µάλλον δεν αφορά κινηµατογράφο) 
 
 
 
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/3/11/Η Ι∆Η 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
Εσχάτως εκοµίσθη εξ Αθηνών υπό του κ.Τιµολ. Ανδρεοπούλου και εγκατεστάθη 
παραπλεύρως του θεάτρου ’Καλλιθέα’ µέγα πανόραµα, το οποίον καθιστώσιν έξοχον 
εις το ειδός του αι εκλεκταί εικόνες διαφόρων πόλεων και τοπίων της Ευρώπης κ.λ.π. 
τας οποίας περιέχει και οίτινες παριστώµεναι εις το φυσικόν µέγεθος προκαλούσι τον 
θαυµασµόν των θεατών.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4/11/ Η Ι∆Η 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
  Ο από της εσπέρας της παρελθ. Κυριακής διακόψας τας παραστάσεις του ένεκα της 
Μεγ. Εβδοµάδος, Κινηµατογράφος, επαναλαµβάνει ταύτας από αύριον το εσπέρας µε 
νέας και όµως πρωτοφανείς και µεγάλης διαρκείας ταινίας δραµάτων και εικόνων εκ 
του φυσικού, τας οποίας κατ’ αυτάς επροµηθεύθη εξ Ευρώπης.  
 
 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/7/10 Η Ι∆Η 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
Κατά τα µέσα της ερχόµενης εβδοµάδος, ο από πολλού αναµενόµενος κινηµατογράφος, 
άρχεται των παραστάσεων αυτού εν τω Γυµναστηρίω του Γυµνάσιου.  
 
21/8/10 Η Ι∆Η 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
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Με πολλάς και ωραίας ταινίας εις τα καθ’ εκάστην εσπέραν νέα προγράµµατα του ο 
Κινηµατογράφος εξακολουθεί πάντοτε να συγκεντρών πολύ κόσµον εις το 
Γυµναστήριον του Γυµνάσιου της πόλεως µας όπου έχει εγκατασταθή. 
 
28/8/10 Η Ι∆Η 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
Εξακολουθεί ο εν τη πόλει µας αφιχθείς κινηµατογράφος ΄δίδων τας παραστάσεις του 
εις το γυµναστήριον του γυµνάσιου µε πολλάς και καλάς ταινίας. ∆ιά την εσπέραν 
ταύτην η ισχύς του έρωτος δράµα 350 µέτρων.  
 
 
11/9/10 Η Ι∆Η  
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
Εξακολουθώσιν αι παραστάσεις του µεγάλου παρά το Γυµναστήριον Κινηµατογράφου 
του χειριζοµένου υπό του ιδίου ∆ιευθυντού κ. Ριχάρδου Κούρµαν, όπου καθ’ εκάστην 
συρρέει αθρόος κόσµος ίνα απολαύση τας πρωτοφανείς και ωραίας ταινίας. Καθ’ 
εκάστην νέον πρόγραµµα. Λίαν προσεχώς αφικνείται η ‘Φρόσω’ δι’ ολίγας 
παραστάσεις. Θέαµα πρωτοφανές. 
 
18/9/10 Η Ι∆Η 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
Εξακολουθεί τας εν τω Γυµναστηρίω παραστάσεις του ο ηλεκτροφώτιστος 
Κινηµατογράφος Πατέ συγκεντρών πάντοτε πολύν κόσµον. 
  Από απόψε το πρόγραµµα του µεταβάλλεται εκ θεµελίων δια των παραστάσεων της 
Φρόσσο, και του από προχθές αφιχθέντος προς τον αυτόν σκοπόν, αλλά δια πέντε 
µόνον παραστάσεις, θιάσου ποικιλιών, τας οποίας θα συνοδεύη µουσική απαρτιζοµένη 
από πιάνο, βιολί και κοντραµπάσο. 
 
 
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
2/10/10 Η Ι∆Η 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
Από της εσπέρας της χθες ο εν τω θεάτρω ‘Καλλιθέα’ κινηµατογράφος επανέλαβε τας 
προς καθαρισµόν της ηλεκτρικής µηχανής διακοπείσας από της ∆ευτέρας παραστάσεις 
του µε νέας ταινίας.  
 
25/9/10 Η Ι∆Η  
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
Από της παρελθούσης Τρίτης ο εν τω Γυµναστηριω παίζων ηλεκτρικός 
Κινηµατογράφος Πατέ µετά της Ταραντέλλας δια το ψυχρόν του καιρού µετεφέρθη εις 
το θέατρον ‘Καλλιθέα’ το οποίον έχει ηλεκτροφωτισθή, όπου καθ’ εκάστην εσπέραν 
συγκεντρούται πολύς κόσµος. Ο Κινηµατογράφος χάρις εις τον συµπαθή του χειριστήν 
κ. Ριχάρδον Κούρµη κατά τας τελευταίας εσπέρας µας παρουσίασε πολλάς ωραίας 
ταινίας, εκτάκτου ωραιότητος είναι αι χρωµοηλεκτρικαί στάσεις, προς αµφότερα τα 
οποία επιτυχώς αµιλλάται καλή µουσικήν. Απόψε δίδεται η ευεργετική της χορευτρίας 
Αλίς Ντιζόν. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 11/11/10 ΕΛΠΙΣ 
  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΜΑΣ 
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  Εφέτος ο νέος ιµπρεσάριος µας παρουσίασε, µη φεισθείς δαπανών, έκπληξιν δια της 
ηλεκτροφωτίσεως του θεάτρου ήτις απήλλαξε την αίθουσαν της υπερβολικής 
θερµότητος αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε δια της µείζονος συγκεντρώσεως η ελλείψεως του 
φωτός εις την σκηνήν αναλόγως της ανάγκης καθιστά το παιζόµενον έργον 
θεαµατικώτερον.  
 
29/1/11 Η Ι∆Η  
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
Επίσης εν τω θεάτρω ‘Καλλιθέα’ εγκατεστάθη και λειτουργεί µέγας Ηλεκτροφώτιστος 
κινηµατογράφος διευθυνόµενος υπό του κ. Σπυρ. ∆ενδράκη. 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/2/11 Η Ι∆Η 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
Αναχωρήσαντος του θιάσου των κ.Οικονόµου και Πάνου Καλογερίκου, εξακολουθούν 
αι παραστάσεις του µεγάλου παρά το θέατρον ‘Καλλιθέα’ Κινηµατογράφου, 
χειριζοµένου υπό του κ. Σπυρ. ∆ενδράκη όπου συρρέει αθρόος κόσµος ίνα απολαύση 
τας πρωτοφανείς και ωραίας ταινίας. Καθ’ εκαστην παράστασιν νέον πρόγραµµα. 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3/11 Η Ι∆Η 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Εξακολουθεί ο υπό του κ. Σ.∆ενδράκη διευθυνόµενος κινηµατογράφος διασκεδάζων 
το κοινόν της πόλεως µας, όπερ ως εκ της ελλείψεως παντός άλλου θεάµατος δεν έχει 
που αλλού να διέρχηται τας νυκτερινάς ώρας του.  
  Είναι δε άξιος πολλών επαίνω ο κ.∆ενδράκης διότι θέλων να ανταµείψη επαξίως την 
συνδροµήν του κοινού φροντίζει πάντοτε να παρουσιάζη νέας ταινίας. Κατ’ αυτάς 
µάλιστα επροµηθεύθη όµως πρωτοφανείς δια την πόλιν µας τοιαύτας και µεγάλης 
διαρκείας.  
 
 
30/10/11 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
  Αναφέρεται ως «Καλλιθέα».  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2/14 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Αναφέρεται ως «Καλλιθέα» σε διαφήµιση για το χορό του µουσικού συλλόγου 
«Απόλλων». 
 
 
 
ΚΡΗΤΗ 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5/11 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Από της προσεχούς ∆ευτέρας ή Τετάρτης άρχεται των παραστάσεων αυτοίς η 
αφιχθείσα εκ Κατάνιας Ιταλική οπερέττα εις το παρά το µπεντενάκι θερινόν θέατρον «η 
Κρήτη».  
  Είναι αξία παρατηρήσεως µεγάλης η πρόοδος της πόλεως µας ως προς το θεατρον 
αυτό είνε δείγµα προόδου και αναπτύξεως του τόπου πολύ δε κολακευτικόν δια το 
Ηράκλειον.  
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  Η νέα πρόοδος η οφειλόµενη, εις την επιχειρηµατικότητα του κ.Κουρή, πολύ θα 
ωφελήση το κοινον διότι θα κατορθώση να ακούση ολίγην µουσικήν ανθρωπινήν. 
Καθήκον πάντων είναι να υποστηριξουν την Ιταλικην Οπερέτταν η οποια θα τερωη 
τους Ηρακλειώτας επί ένα µήνα και θα επιδράση εις το µουσικόν συναίσθηµα των 
Ηρακλειωτών. Και προς την µουσικήν η πόλις µας εχει να δείξη αρκετάς προόδους. 
Μία είνε η έλληψις ένεκα της οποίας η µουσική δεν βαίνει εκ παραλλήλου µε την όλην 
Ηρακλειώτικην πρόοδον, η έλληψις Φιλαρµονικής.   
  Ας ελπίζωµεν ότι µια ισχυρά πρωτοβουλία θα µας παρουσιάση την έλληψιν αυτήν. 
  Επί του παρόντος ας αρκεσθώµεν εις την Οπερέτταν.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6/11 Η Ι∆Η 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Σήµερον το εσπέρας άρχεται των παραστάσεων της η εσχάτως αφιχθείσα ιταλική 
Οπερέττα, συγκειµένη εκ 35 προσώπων εις το παρά το Μπεντενάκι θερινον θεατρον η 
«Κρήτη» το διευθυνόµενον υπό του κ.Γ. Κουρή. 
  Ελπίζωµεν ότι οι φιλόµουσοι συµπολιταί µας θα παράσχωσιν την υποστήριξιν των εις 
την δια πρώτην φοράν εις την πόλιν µας αφιχθείσαν Οπερέτταν.  
  
 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1/18 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
 
Επίσης σε άλλες ανακοινώσεις του 1919 για θεατρικά έργα, χωρίς να αναφέρεται πού 
και πότε. 
 
 
 
NOTARBARTOLO  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7/12 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Ωρισµένος ο τελειότερος και ωραιότερος των µέχρι τούδε εις την πόλιν µας ελθόντων 
κινηµατογράφων είναι του Caval. Notarbartolo. Είναι άξιον παρατηρήσεως το ότι δεν 
αρκείται εις τας κάθε βραδυνάς επιτυχίας, αλλά καθ’ εβδοµάδα προµηθεύεται ταινίας 
τελείως καινούργεις εξ Ευρώπης και το ότι, όπως ανήγγειλε χθες, κάθε εβδοµάδα θα 
µας παρουσιάσει και νέα νούµερα εις τρόπον ώστε εκ της σκηνής του θεάτρου του να 
παρελάσουν όλα εν γένει νούµερα ποικιλιών τα οποία φαιδρύνουν τας ώρας των 
Αθηναίων. Έτσι κατορθώσαµε και ηµείς επί τέλους να έχωµεν ένα κέντρον νυχτερινόν 
το οποίον µε τον δροσερόν αέραν του και µε τον τέλειο κινηµατογράφο του θα καθιστά 
ολιγώτερον ανιαράς τας ώρας των Ηρακλειωτών. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/9/12 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
  ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Με ωραίας ταινίας εις το εβδοµαδιαίως κοµιζόµενον νέον πρόγραµµα των Κ/µατων 
Πατέ εξακολουθεί τις παραστάσεις του ο ις την λεωφόρον Κωνσταντίνου 
Κινηµατογράφος Νοταρµπάρτολο. 
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  Σήµερον δίδει απογευµατινήν δια τους µαθητάς µε ταινίας διαδακτικάς και 
θεαµατικοτάτας. 
  Την ∆ευτέραν δίδει την ευεργετικήν του µε πρόγραµµα πλούσιον εις ποικιλίας ο 
∆ιευθυντής της σκηνής του θεάτρου κ. Ερ. Μασσίνι.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/5/13 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ‘NOTARBARTOLO’ 
Ήρχισαν και οι προπαρασκευαί του Θεάτρου ‘Κρήτη’ εις τον αυτόν τόπον, όπου ήτο 
και πέρυσι καθότι εντός της εβδοµάδος κατέρχεται ο κ. Notarbartolo µε ταινίας 
PATHE και µε συµφωνίας όπως εκ της Νεαπολέως της Ιταλίας έρχωνται απ’ ευθείας 
εις την πόλιν µας ποικιλίαι. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 6/6/13 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΤΕ 
Εντός της εβδοµάδος άρχεται των παραστάσεων αυτού ο κινηµατογράφος Πατέ υπό την 
διεύθυνσιν του κ. Notarbartolo. 
Το περυσινόν θέατρον αυτού επισκεβασθέν και περιτοιχισθέν καλώς εις τρόπον ώστε να 
µην προσβάλληται από του αέρος είναι ήδη έτοιµον τοποθετουµένων των µηχανηµάτων 
του ηλεκτρισµού εντός της σήµερον. 
Καθώς µας επληροφόρησαν, ουδεµία ταινία θα επαναληφθή δις εκτός αν ζητηθή αύτη. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/6/13 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΤΕ 
Σήµερον πιθανώς άρχεται των παραστάσεων αυτού ο κινηµατογράφος Πατέ υπό την 
διεύθυνσιν του κ. Notarbartolo. Η επιτυχία του κινηµατογράφου τούτου προµηνύεται 
µεγίστη λόγω των µετά των καταστηµάτων Πατέ συµφωνιών του. 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6/13 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
THEATRE PATHE 
Επί τέλους ο τόσον περιµενόµενος κινηµατογράφος Πατέ ήρχισε τας παραστάσεις του 
από της παρελθούσης Πέµπτης (13/6/13) µε µεγίστην και πρωτοφανή  συρροήν κόσµου 
ο οποίος τρέχει κάθε βράδυ δια να θαυµάση τας πραγµατικά θαυµασίας ταινίας των 
περιφήµων καταστηµάτων Πατέ. Εκτός της καθαρότητος και της ωραιότητος των 
ταινιών ο κινηµατογράφος Πατέ έχει το χάρισµα ότι ποτέ δεν επαναλαµβάνει δις την 
αυτήν ταινίαν εάν δεν ζητηθεί αύτη. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 20-6-13 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΤΕ 
…Η διεύθυνσις του κινηµατογράφου υπόσχεται την συνέχισιν της αυτής αυστηροτάτης 
εκλεκτικότητας µε την πρόθεσιν όπως τα διαλείµµατα ποικίλωνται υπο ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ  
διαφόρων περιµενοµένων προσεχώς.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 25/7/13 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
Από προχθές ήρξατο των παραστάσεων του ο εν Νεαπόλει εγκατασταθείς 
κινηµατογράφος. 
Τώρα εξαρτάται και από την υποστήριξιν που θα βρη ο κινηµατογράφος δια να 
κατορθώσουν να δουν και επέκτασιν των επιχειρήσεων Notarbartolo.   
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ΠΕΜΠΤΗ 15/8/13 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Εξακολουθεί τας παραστάσεις του εις το ‘Πολυθεαµα’ ο κινηµατογράφος του 
κ.Notarbartolo µε θαυµασίας ταινίας Πατέ µεγάλης διαρκείας. Η παρατηρούµενη όµως 
απροθυµία του κόσµου προς υποστήριξιν εφέτος των θεαµάτων τον ηνάγγασε µέχρι 
τούδε να αποφύγη τα νούµερα ποικιλλιών ένεκα του οποίου η θερινή εποχή νεκρά από 
απόψεως διασκεδάσεων θεατρικών.  
 
 
 
ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 23/6/11/ΕΛΠΙΣ 
  Αληθή πρόοδο δια το Ηράκλειον θέλει αποτελέσει το οσονούπω παρά την πλατείαν 
του Πρίγκηπος περατούµενον θερινόν θέατρον. Ελπίζοµεν, ότι η περάτωσις του νέου, 
και υπό πάσαν άποψιν τελειοτάτου τούτου θεάτρου θέλει ασφαλώς προσδώσει ζωήν και 
κίνησιν εις την εγκαταλειφθήσαν Πλατείαν ήτις καταλλήλω διασκευαζοµένη αποτελεί 
ασφαλώς κόσµηµα της πόλεως µας. Ο φίλος κ. Α.Πουλακάκης εις ον και ανήκει το 
ειρηµένον θέατρον προτίθεται ως µανθάνοµεν να µας παρουσιάση εκπλήξεις. 
  Είµεθα βέβαιοι ότι και ο θίασος τον οποίον θα φέρη δεν θα υστερή του ωραίου 
θεάτρου του, όπερ θα αποτελέση το ψυχαγωγικότατον κέντρον του Ηρακλείου.  
  Εν εύγε εις τον φίλον της προόδου και ρέκτην συµπολίτην µας κ. Α.Πουλακάκη.  
 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 28/7/11 ΕΛΠΙΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Από της εσπέρας του παρελθόντος Σαββάτου ήρξατο λειτουργών εν τω νεοκτίστω και 
ηλεκτροφωτίστω θεάτρω του κ.Πουλακάκη παρά την πλατείαν του Πρίγκηπος Γεωργίου 
µέγας ηλεκτροφώτιστος Κινηµατογράφος µε ταινίας καινουργείς και ωραίας και τούτου 
ένεκεν συχνάζεται υπό πλείστου κόσµου. Κατά δε τα διαλειµµατα η οικογένεια Ιζολάνι 
εκτελούσε διαφόρους χορούς και ακροβατικά γυµνάσια. Άξιος πάσης υποστηρίξεως 
τυγχάνει ο ρέκτης ούτος συµπολίτης µας κ.Αλέξανδρος Πουλακάκης διότι µη φεισθείς 
δαπανών ωκοδόµησε θέατρον θερινόν τέλειον και ευρύχωρον δυνάµενον να περιλάβη 
ανέτως, πλέον των χιλίων θεατών συµπληρών ούτως απαραίτητον έλλειψιν της πόλεώς 
µας. Το θέατρον φωτίζεται απλέτως υπό ηλεκτρικού φωτός όπερ παράγει µηχανή 
ικανής δυνάµεως, ην ενεκατέστησεν εν αυτώ και ήτις δύναται να φωτίση και ολόκληρον 
την µοναδικήν µας πλατεία αρκεί ο ∆ήµος να θελήση να υποβληθή εις θυσίαν τινά (άνω 
τελεία) έχοµεν δε δι’ ελπίδος ότι το νέον δηµοτικόν συµβούλιον µας θα επιδιώξη να 
συµβληθή µετά του κ.Πουλακάκη επί τω σκοπώ τούτω. Πιστεύοµεν ότι δεν έχουσιν 
ανάγκην οι συµπολιταί µας παρακινήσεως όπως εξακολουθήσωσι να υποστηρίζωσι τον 
επιχειρηµατίαν τούτον συχνάζοντες εν τω θεάτρω του, το µόνον µέρος εύθα δύνανται 
να διέλθωσιν ευαρέστους ώρας, ενθαρρυνθή δ’ ούτος και συµβληθή µετά θιάσου 
ευπροσώπου και καλώς κατηρτισµένου, όστις να δώση παραστάσεις εν τη πόλει µας και 
διέλθωµεν καλλιτεχνικάς τινάς εσπέρας. 
 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4//9/11 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Ιδιοκτήτης Πουλακάκης 
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Επανέλαβε προχθές Παρασκευήν (2/9/11) τας παραστάσεις του ο υπό την διεύθυνσιν 
του κ. Giovani Belme εις το ‘Πολυθέαµα’ του κ. Πουλακάκη Κινηµατογράφος µε τον 
θίασον ποικιλιών και µε τας διδας Βολάνι Αιµιλίαν, Πιπίναν και Κληµεντίνην. 
 
 
 
2/10/11 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ 
  Άξιος πολλών επαίνων είναι ο κ.Α. Πουλακάκης ο κατορθώσας να επιτύχει 20 
παραστάσεις από την Καλλιτέχνιδα Κοτοπούλη. 
  Χάρις εις τον κ.Πουλακάκη επί τέλους θα ιδούν Ηρακλειώται Θέατρον ανθρωπινόν  
και θίασον ευπροσωπότατον. Από το κοινόν του Ηρακλείου εξαρτάται να τον πείση ότι 
το θεατρον κερδίζει όταν µας αναβιβάζει επί της σκηνής του θεάτρου αληθείς 
καλλιτέχνας και όχι ξυλοσχίστας.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/712 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ (ως θέατρο)  
Αφίκετο ο θίασος Βερώνης- Γεννάδη. Απόψε θα δώση την πρώτην αυτού παράστασιν. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/5/13 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Από της παρελθούσης  Πέµπτης ήρξατο τας παραστάσεις αυτού ο εις το ‘Πολυθέαµα’  
εγκατασταθείς Κινηµατογράφος Γκουµών µε ταινίας εκλεκτάς και ποικίλας. Ο κόσµος  
αρκετά διψάσας από θεάµατα γεµίζει το θέατρον καθ’ εσπέραν. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5/13 Η Ι∆Η  
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Από της παρελθούσης εβδοµάδος ήρξατο τας παραστάσεις αυτού ο εγκατασταθείς 
κινηµατογράφος Έδισσων εις το εαρινόν θέατρον ‘Πολυθέαµα’ του κ.Πουλακάκη.  
  Αι έξοχοι και ποικίλαι ταινίαι, κωµικαί και δραµατικαί και αι νέαι αι παριστώσαι τας 
εικόνας του Βαλκανοτουρκικού πολέµου τέρπουν τους καθ’ εσπέραν παρισταµένους 
θεατάς.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 30/5/13 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Εξακολουθεί τας παραστάσεις του εν τω ‘Πολυθεάµατι’ κινηµατογράφος Γκωµόν µε 
αρκετήν συρροήν κόσµου κάθε εσπέραν. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6/13 Η Ι∆Η 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
-Πολυθέαµα 
Εξακολουθεί τας παραστάσεις του εν τω ‘Πολυθεάµατι’ ο κινηµατογράφος Γκωµµόν µε 
αρκετήν συρροήν κόσµου κάθε εσπέρας. Από της παρελθούσης Κυριακής ήρχισεν 
επιτυχία µετ’ επιτυχίας έτι περισσότερα ήτις αποδίδεται εις τας εσχάτως αφιχθείσας 
νέας ενδιαφέρουσας ταινίας. ∆ιάφορα δραµατικά, κωµικά και εκ του φυσικού κοσµούσι 
το καθ’ εκαστην πρόγραµµα του. 
 
-Θεατρον Πατέ 
Από της παρελθούσης Πέµπτης ήρχισε εν τω µεγάλω κήπω της πλατείας της 
παραστάσεις του ο κινηµατογράφος Πατέ µε πρωτοφανείς ταινίας αναφεροµένας εις το 
καθηµερινόν πρόγραµµαν του το οποίον προσελκύει τον γενικόν θαυµασµόν των 
θεατών.  
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ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7/13 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Απόψε η θετή κόρη των Ρακοσυλλεκτών ταινία δραµατική 1000 µέτρων. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6/14 Η Ι∆Η 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
Εν τω µόνω διασκεδαστικώ κέντρω της πόλεως µας ‘Πολυθέαµα’ εξακολουθεί τας 
παραστάσεις του ο θίασος Ρεζάν- Γαβριηλίδου µετά εκτάκτου επιτυχίας.  
  Πάντες οι παρακολουθόντες την σειράν των έργων αποκοµίζουν τας αρίστας των 
εντυπώσεων κατενθουσιασµένοι.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7/14 Η Ι∆Η 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
Ο µετά τοσαύτης επιτυχίας δόσας σειράν παραστάσεων θίασος Ρεζάν- Γαβριηλίδου 
επισύρων πάντοτε τον θαυµασµόν και συµπάθειαν των πολυπληθών θεατών, 
ανεχώρησε σήµερον δι’ Αργοστόλιον Κεφαλληνίας. 
  Από την εσπέραν της αύριον θέλει κάµει έναρξιν των παραστάσεων του, ο εν τω 
θερινώ θεάτρω ‘Πολυθέαµα’ εγκαθιστάµενος Κινηµατογράφος. ∆εν αµφιβάλλοµεν ότι 
το φιλόµουσον κοινόν της πόλεως µας θέλει εξακολουθεί παρέχον την υποστηριξίν του.  
  Υπάρχει µεγάλη συλλογή συνεχείας ταινιών ειληµµένων εκ των Ελληνικών θριάµβων 
κατά τον Ελληνοβουλγαρικόν πόλεµον.  
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7/14 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ 
Επί τέλους! Θα ιδή και το Ηράκλειον τας ταινίας του πολέµου προσεχώς εις το 
‘Πολυθεαµα’, όπου µετά την αναχώριση του θιάσου θα αρχίση η κινηµατογραφική 
περίοδος. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/8/14 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
∆εν πρέπει να παρέλθει απαρατήρητος η καταπληκτική και µοναδική επιτυχία του 
εφετεινού κινηµατογράφου. Μετά την επιδιόρθωσιν µικράς βλάβης του φακού της 
κινηµατογραφικής µηχανής το ‘Πολυθέαµα’ µας παρουσίασε τόσην επιτυχίαν και τόσον 
πλούτον θαυµασίων ταινιών ώστε να έχει το δικαίωµα να ισχυρίζεται ότι ουδέποτε η 
πόλις µας είδε τόσην καθαρότητα φακού και τόσην ωραιότητα και τελειότητα ταινιών. 
Το αληθές είνε δια την επιτυχίαν αυτήν εστοίχισεν εις τους διευθυντάς του µεγάλα 
χρηµατικά ποσά εν τούτοις και η κοινωνία αναγνωρίζουσα τας προσπαθείας αυτών θα 
υποστήριξη είµεθα βέβαιοι αυτούς όπως και κατά τας τελευταίας ταύτας ηµέρας καθ’ 
ας το θέατρον κάθε εσπέραν µας παρουσιάζεται υπερπλήρες. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/9/14 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΑΙΝΙΑ 
Η προχθεσινή ταινία των Κοζάκων εις το ‘Πολυθέαµα’ το οποίον µας παρουσίασε 
εφέτος εκπλήξεις και θαύµατα της κινηµατογραφικής τέχνης, υπήρξεν αιτία ώστε ο 
κόσµος να εκδηλώσει τα προς την Ρωσσίαν αισθήµατα του. Ιδιαιτέρως έκαµαν 
εντύπωσιν τα φαιδρά καλαµπούρια τα οποία επί τη ευκαιρία τούτη ελέχθησαν εις βάρος 
των αυστριακών. Το ‘Πολυθέαµα’ αύριον Πέµπτην (4/9/14) θα δώσει την ταινίαν του 
Ελληνοβουλγαρικού πολέµου η οποία λόγω της χαλαρώσεως του φακού όταν επαίχθη 
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δεν παρουσιάσθη στα όµµατα του λαού όπως έπρεπε και µε τη λαµπρότητα που επαίχθη 
σε άλλα µέρη. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/2/15 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
Μετά τινάς ηµέρας άρχεται των παραστάσεων του ο περιµενόµενος θίασος της κ. 
Καλογερίκου. Μετά τας πληροφορίας ας ηδυνήθηµεν να λάβωµεν ο θίασος ούτος είνε 
τελείως κατηρτισµένος εις πρόσωπα και δραµατολόγιον εξ ου εικάζεται ότι και η 
υποστήριξις του κόσµου θα είνε αρκετά ικανοποιητική δι’ αυτόν. 
Μέχρι της αφίξεως του θιάσου της κ. Καλογερίκου εις το θέατρον θα παίζη καθ’ 
εσπέραν κινηµατογράφος. Σήµερον έφθασεν η θαυµασία ταινία του ‘Quo Vadis’ του 
βιβλίου εκείνου που τόσας νύκτας εκράτησε τον κόσµον άγρυπνον µε τας θαυµασίας 
σελίδας του. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2/15 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Ο ΘΙΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ 
Αφίκνειται αύριον ο προ ηµερών περιµενόµενος θίασος του225 κ. Καλογερίκου και 
άρχεται των παραστάσεων αυτού αµέσως εις το ‘Πολυθέαµα’. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5/16 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΟΝ ‘ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ’ 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΙΣ 
∆ιαλυθείσης της εταιρείας των θεατρικών επιχειρήσεων καθίσταται γνωστόν ότι 
ενοικιάζεται το θερινόν θέατρον ‘Πολυθέαµα’ διά την θερινήν περίοδον 1916. Πάσα 
σχετική πληροφορία παρά τω ιδιοκτήτη κ. Αλεξ. Πουλακάκη. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 2/6/16 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΟΝ ‘ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ’ 
Προσεχώς αρχίζει παραστάσεις κινηµατογράφου εις το θερινόν θέατρον ‘Πολυθεαµα’ 
µε ταινίας κινηµατογραφικάς εκ των καλυτέρων Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών 
εργοστασίων αι οποίαι µε πρώτον από της άρσεως του αποκλεισµού ατµόπλοιον. 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6/16 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΟΝ ‘ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ’ 
Απόψε αρχίζουν παραστάσεις κινηµατογράφου εις το θερινόν θέατρον Πολυθέαµα µε 
ταινίας κινηµατογραφικάς εκ των καλυτέρων Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών 
εργοστάσιων αι οποίαι έφθασαν. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6/16 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΟΝ ‘ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ’ 
Τηλεγραφικώς ηγγέλθη ότι επί του σήµερον αφικνουµένου ατµοπλοίου του 
Γιαννουλάτου εφορτώθησαν και έρχονται ταινίαι κινηµατογραφικαί δια το θέατρον 
‘Πολυθέαµα’. 
 
ΤΡΙΤΗ 2/8/16 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΠΡΟΣΕΧΩΣ 

                                                 
225 Πρόκειται για προσωρινό λάθος, καθώς σε επόµενο φύλλο της, η εφηµερίδα επαναφέρει το θηλυκό 
άρθρο.   
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Αφίχθησαν νέα αριστουργήµατα 
Η ∆ΥΣΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ∆ράµα οίκου Παττέ µε την περικαλλή ROBINNE 
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ ∆ράµα εις 4 µέρη µε την ωραίαν ΜΠΕRΤΙΝΗ 
Ο ΚΛΕΠΤΗΣ  Τρίπρακτο ∆ράµα 
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ∆ράµα εις 4 µέρη µε την χαριεστάτην SYLVIA 

 
 
 
 
1920 
 
ΠΕΜΠΤΗ 30/1/20 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Κατ’ αντιθεσιν προς τον τίτλον του αρθριδίου µας µέλλοµεν να µείνωµεν κατ’ αυτάς 
άνευ θεάτρου και την ευτυχίαν αυτήν την περνούν οι φίλοι Ρεθύµνιοι τους οποίους ο 
καλός µας θίασος της κ.Βασιλάκη προτίθεται µε πρώτην θαλασσίαν ευκαιρίαν να 
επισκεφθή δια να δώση σειράν οκτώ παραστάσεων. 
  Και δια µεν τας ηµέρας των Απόκρεω θα ευρεθή ο τρόπος της ψυχαγωγίας µε το 
γλέντι εις το οποίον φαίνεται είναι διατεθηµένον να ριφθή το κοινόν µας. 
  Αλλά δια το υπόλοιπον µέχρι του Πάσχα εαρινού διάστηµα πώς θα περνώµεν την ώρα 
µας Κύριοι παλαιοί και νέοι σύµβουλοι του Μουσικού Συλλόγου; 
  ∆εν φανταζόµεθα το πρόβληµα άλυτον και γι’αυτό σας το προσφέροµεν προς λύσιν 
πριν µας προλάβη ο καιρός.  
 
 
 
26/8/21 Η Ι∆Η 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
ΑΠΟΨΕ ‘Ο Παράδεισος του Μωάµεθ’ έργον νεώτατον, ακατάλληλον δια τας 
δεσποινίδας. Με πολύ-πολύ σόκιν σκηνάς Αι σκηναί του είναι πολύ πάρα πολύ κωµικές 
και σόκιν, ετοιµάζονται να παιχθούν ‘Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας’ ‘Η Σκιά’ ‘Ο 
Σαµσών’ το ‘Νυφικό Κρεβάτι’ ακατάλληλον δια δεσποινίδας. 
 
 
 
 
 
CINEMA AGLAE 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3/23 Η Ι∆Η 
  Ο Μουσικός Σύλλογος Απόλλων εζήτησε την συνδροµήν του κ. Κοκκέβη και µετ’ 
ολίγας ηµέρας θα µας παράσχει στο θεατρον του την απόλαυσιν του κινηµατογράφου 
Μηχανή µετά τελειότατα Enermam Krupp ταινίαι από τας καλυττέρας θα εναλάσσουν 
τακτικώτατα. Παραστάσεις απογευµατιναί µε αποκλειστικήν παράστασιν δια κυρίας 
εκάστην Παρασκευήν δια Οθωµανίδας. Είσοδος µικρά. 
  Η κοινωνία µας οµόθυµος πρέπει να υποστηρίξη το άνω έργον δια να δυνηθώµεν να 
έχωµεν εν ψυχαγωγικόν Κέντρον το οποίο από πολλού έχουν άλλαι πόλεις µικρότεραι. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3/23 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Μετ’ ολίγας ηµέρας εν τω παλαιώ Θεάτρω ο Μουσικός Σύλλογος ‘Απόλλων’ τη 
συνδροµή του Π. Κοκκέβη θα εγκαταστήσει κινηµατόγραφον (άνω τελεία) θα δίδωνται 
και απογευµατιναί παραστάσεις ιδίως δε εκάστην Παρασκευήν θα δίδεται 
απογευµατινήν παράστασις αποκλειστικώς δια Κυρίας οπότε θα δύναται να την 
παρακολουθήσουν και Οθωµανίδες Κυρίαι διότι θα απαγορεύεται αυστηρώς η είσοδος 
ανδρων. Τα κινηµατογραφικά µηχανήµατα θα είνε η τελευταία λέξις της 
κινηµατογραφικής τέχνης του οίκου Coerwaun Krupp. Αι ταινίαι θα είναι πρωτίστης 
τάξεως όλαι νεόταται από τας παιζοµένας εις το Αττικόν Σπλέντιτ και Πάνθεον των 
Αθηνών.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/3/23 Η Ι∆Η 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ AGLAE 
ΠΑΛΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ 
  Έναρξις απόψε  
  Με το θαυµάσιον έργον «Αι Γυναίκες των Άλλων» 
 
ΤΡΙΤΗ 27/3/23 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
‘Κινηµατογράφος’ Aglae Και απόψε θα παιχθή το θαυµάσιον έργον ‘ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ’ 
Έναρξις 9,30 ακριβώς 
 
ΠΕΜΠΤΗ 29/3/23 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ AGLAE 
Κανονικαί παραστάσεις – Σήµερον δυο  
4 ½ µ.µ. µε τας ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ  µε τιµάς ηλαττωµένας και 9 ½  µ.µ. νέον 
πρόγραµµα µε την ΝΕΑΝ ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ θαυµασίαν ταινίαν πολυτελείας, πάθους και 
τελευταίας µόδας. Αύριον Παρασκευήν απογευµατινή αποκλειστικώς δια κυρίας. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3/23 Η Ι∆Η  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ AGLAE 
Χθες βράδυ εδόθη η Φρου-Φρου η οποία κατεµάγευσε τους θεατάς. 
Σήµερον δύο παραστάσεις 4 ½ µ.µ. δια ΚΥΡΙΑΣ αποκλειστικώς δια να 
παρακολουθήσουν και Μουσουλµανίδες Κυρίαι. Εις ουδένα άνδρα θα επιτραπή η 
είσοδος και 9 ½ µ.µ. Ελευθέρα εις πάντας µε την «Φρου-Φρου» 
 
ΤΡΙΤΗ 17/4/23 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Από αυτή την ηµεροµηνία αναφέρεται ως ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΛΑΪΑ 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4/23 Η Ι∆Η  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ AGLAE 
  Απόψε θα δοθή τσάϊ µετά χορού υπέρ του Συσσιτίου υπό των Κυριών Ηρακλείου µετά 
κινηµατογράφου θα προβληθούν δύο ωραίαι ταινιαι. 
  Ώρα 6µ.µ. µέχρι µεσονυκτίου. 
 
ΤΡΙΤΗ 1/5/23 Η Ι∆Η 
Καταχωρείται απλώς ως  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  
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ΠΕΜΠΤΗ 24/5/23 Η Ι∆Η 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΛΑΪΑ 
Σήµερον απογευµατινή δια τα σχολεία ώρα 4 µ.µ. δρ.3 το άτοµον, ώρα 5 ½ µ.µ. µε 
τιµάς ηλαττωµένας µε το ΑΝΘΟΣ ΤΩΝ ΙΝ∆ΙΩΝ… 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/5/23 Η Ι∆Η 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΛΑΪΑ  
…∆ι οικογενείας από 5 άτοµα έκπτωσις των εισιτηρίων εις δραχµάς 3 κατ’ άτοµον… 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/5/23 Η Ι∆Η  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΛΑΪΑ  
  Σήµερον ο κινηµατογράφος «ΑΓΛΑΪΑ» θα αργήση χάριν του κονσέρτου που θα δοθή 
υπό του Μουσικού Συλλόγου «Απόλλων». 
   Αυριον απογευµατινή ώρα 5 ½ µ.µ. µε τιµάς ηλαττωµένας µε το ΤΕΡΑΣ ΜΕ ΤΑ 
ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΑΘΙΑ. 
  Το βράδυ µε τιµάς συνήθεις. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/5/23 Η Ι∆Η  
…Οικογένεια από 5 άτοµα και άνω, εν τη πλατεία δραχ. 5 κατ’ άτοµον… 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7/23 Η Ι∆Η  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΛΑΪΑ 
  Απόψε επαναλαµβάνεται το 5ον επεισόδιον τ α δ ύ ο χ α µ  ί ν ι α και οι Αντίζηλοι µε 
το Σαρλώ. Όποιος δεν είδε το Σαρλώ δεν ξέρει να τον εκτιµήση.  
  Αύριον απογευµατινή µε ανεµιστήρες και χωρίς ζέστην. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9/23 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ  
Τα ‘ΘΕΑΤΡΑ’ καταχωρούνται µε τα ονόµατα των ιδιοκτητών τους  
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ- (Κινηµατογράφος) [ως τότε καταχωρούταν ως θέατρο] 
ΚΟΚΚΕΒΗ- Θέατρον ‘Αγλαΐα’ [ως τότε καταχωρούταν ως κινηµατογράφος] 
 
ΤΡΙΤΗ 7/4/25 Η Ι∆Η 
Αγλαΐα 
Σήµερον το αριστούργηµα ο Κόκκινος Καβαλλάρης µε ελληνικάς επιγραφάς. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/6/26 Η Ι∆Η 
ΑΓΛΑΪΑ 
  Απογευµατινή 4 µ.µ. µε τον υπερόχον ακροβάτην κατά τα διαλείµατα κινηµατογράφος. 
  Βραδυνή ο διάβολος χωρίς κόκαλα, εν εκ των σπουδαιοτέρων ακροβατικών 
γυµνασίων κινηµατογράφος νέον πρόγραµµα.226 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/11/26 Η Ι∆Η  
ΑΓΛΑΪΑ (Παρά το Κέντρον) 
 
20/3/27 Η Ι∆Η 
ΑΓΛΑΪΑ (Τεφτερντάρ Τζαµί) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 

                                                 
226 Εντελώς άναρχη σύνταξη, χωρίς λογική στην ακολουθία των λέξεων και καθόλου σηµεία στίξης. 
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Καταχώρηση της ΑΓΛΑΪΑΣ στην εφηµερίδα  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Ένδειξη για τοποθεσία ΑΓΛΑΪΑΣ  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΛΑΪΑ (κέντρον) 
 
 
 
ΑΛΑΜΠΡΑ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/5/29 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 
Νέος Κινηµατογράφος «Αλάµπρα»  
Σήµερον αρχίζει τας παραστάσεις του ο νέος κινηµατογράφος Αλάµπρα µε το νέον 
έργον «Φλόγες Απατηλαί» αριστούργηµα της κινηµατογραφικής τέχνης, το οποίον 
σηµείωσε σειράν παραστάσεων εν Αθήναις. Οι ∆ιευθυνταί του Κινηµατογράφου τούτου 
δεν εφείσθησαν κόπων και χρηµάτων δια να εξασφαλίσουν έργα τα οποία θ’ αφήσουν 
εποχήν εις το Ηράκλειο. 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 30/5/29 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Με την ένδειξη: πρώην Ορφανοτροφείον 
Νέον έργον ‘ο Βασιλεύς του Αιθέρος’ 
Λίαν προσεχώς η ‘Μικρά Παρθένος’, ‘Οι Έµποροι Γυναικών’, ο ‘Κόµης 
Μοντεχρήστος’ κ.τ.λ. 
 
ΑΛΚΑΖΑΡ 
ΠΕΜΠΤΗ 18/8/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Σήµερον το δραµατικώτατον έργον το αριστούργηµα της Κινηµατογραφίας «Η Αγρία 
Κόρη» εις 7 πράξεις.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Σήµερον η κολοσσιαία κινηµατογραφική επιτυχία, το µεγαλειώδες έργον της 
υπερπαραγωγής της ‘Ούφα’ ο ‘Παγκόσµιος Πόλεµος’. Έργον που προκαλεί το 
ενδιαφέρον του θεατού διαρκώς. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Μετά το πρόγραµµα παρατίθεται το εξής: 
Σηµ: Η ∆ιεύθινσις των κινηµατογράφων Αλκαζάρ-Απόλλων µη φειδοµένη εξόδων θα 
µας παρουσιάσει εις την χειµερινήν περίοδον πραγµατικάς εκπλήξεις, τελείως 
ανακαινιζοµένην 
 
ΠΕΜΠΤΗ 13/9/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Σηµ.: Η ∆ιεύθυνσις του Κινηµατογράφου ‘Αλκαζάρ’ και Κινηµατογράφου ‘Απόλλων’ 
µη φειδοµένη εξόδων θα παρουσιάση εκπλήξεις εις το Αξ. Κοινόν Ηρακλείου δια την 
χειµερινην περίοδον, κατόπιν ανακαινίσεως Κινηµατογράφου 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5/29 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Αύριον Πανηγυρική έναρξις Αλκαζάρ 
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ΠΕΜΠΤΗ 30/5/29 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
  Σήµερον καιρού επιτρέποντος πανηγυρική έναρξις εις το θερινόν Κινηµατοθέατρον 
‘Αλκαζάρ’ τελείως ανακαινισθέν µε το από πολλών ηµερών διαφηµισθέν, δια των 
εφηµερίδων Κινηµατογραφικόν αριστούργηµα, ‘Πόσο εκόστισε η Νίκη’ πρωταγωνιστεί 
η δια πρώτην φοράν εµφανιζοµένη επί της οθόνης των κινηµατογράφων Ηρακλείου, 
Μεξικανή Καλλιτέχνις Ντολορές Ντέλ Ρό. 
  Το έργο Πόσο εκόστισε η Νίκη ετίµησαν και όλαι αι επισήµαι αρχαί εν Αθήναις. 
Λίαν προσεχώς: Κόλασις ∆άντον, Ταµεσβά κ.τ.λ. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5/29 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Προβάλλει το ‘Πόσο εκοστισε η Νίκη’ και ανακοινώνει ότι: 
Η πανηγυρική έναρξις του θερινού κινηµατογράφου ‘Αλκαζάρ’ λόγω του καιρού 
αναβάλλεται δια το Σάββατον 1η Ιουνίου 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/6/29 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ  
Χθες έκαµε πανηγυρικήν έναρξιν των κινηµατογραφικών παραστάσεων του το τελείως 
ανακαινισθέν Αλκαζάρ εν µέσω πολλού κόσµου µε το κινηµατογραφικόν αριστούργηµα 
‘Πόσο εκοστισε η Νίκη’ αυτοτελές εις πράξεις 10. Σήµερον το αυτό έργον. 
 
ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/11/26 Η Ι∆Η 
«Απόλλων» πρώην Αγλαΐα 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/8/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Σήµερον 3-5 ο ‘Ευρωπαϊκός Πόλεµος’ 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Η µουσική θα συνοδεύση την ταινία µε πρόγραµµα νέον και εκλεκτόν 
 
 
12/12/29 Η Ι∆Η 
  Σήµερον ο Κινηµατογραφικός Κολοσσός «Κόλασις του Έρωτος» 
  Αυτοτελές εις 7 πράξεις µε πρωταγωνίστριαν την Όλγα Τσέχοβα. 
  Κάθε Πέµπτη απογευµατινή εις τας 5 µ.µ. µε συνοδείαν µουσικής. 
 
 
 
 
 
ΒΟΣΠΟΡΟΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 30/5/29 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 
ΒΟΣΠΟΡΟΣ (θερινος Κινηµατογραφος) 
Κάµει έναρξιν των εργασιών του Σήµερον Πέµπτην µε το αφαντάστου ωραιότητος 
έργον «Θαλασσοκράτωρ» 
 
Το Σάββατο 1/6/29 συµπληρώνεται: Ορχήστρα πλήρης 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
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Σήµερον έναρξις η µεγάλη επιτυχία της Νόρµα Ταλµάτζ ‘η Πριγκήπησα του 
Γκραουστάρκ’΄ 
 
 
 
 
ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥ 
19/8/27 Η Ι∆Η 
Σήµερον το 1ον 2ον 3ον και 4ον επεισόδιον οι Καβαλλάρηδες της νύκτας» έργον 18 
επεισοδίων. 
 
 
 
ΝΤΟΡΕ 
22/7/27 Η Ι∆Η 
Σήµερον το υπέροχον έργον (Μια γυναίκα του κόσµου) µε την διάσηµον καλλιτέχνιδα 
Πόλα Νέγκρι.  
 
 
 
 
ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΛΥΜΠΟΣ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/2/24 Η Ι∆Η 
Εµφανίζεται το Θεατρον ο ‘Όλυµπος’ έναντι ‘Γενί Τζαµί’ 
Ο Καραγκιοζοπαίχτης Χαρίτος καθ’ εκαστην εσπεραν θριαµβεύει απόψε δίδει τον 
Κανοβολισµόν του Καραγκιόζη. 
  Αυριον Κυριακήν τον Καλλόν στρατιώτη του Μεγ. Ναπολέοντος. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/24 Η Ι∆Η 
Ως τοποθεσία του ΟΛΥΜΠΟΣ δίνονται τα Άνω ∆ερµιτζίδικα. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/24 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Με θεατρικά έργα του κωµικού Χαρίτου. 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ 
  ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/22 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Ο Θίασος των προσφύγων συνεχίζει καθ’ εκάστην τας παραστάσεις του εις το 
«Πανελλήνιον» εν µέσω πολλού και εκλεκτού κόσµου µε διάφορα έργα, επιθεωρήσεων, 
δραµάτων και λοιπά.  
  Αύριον Πέµπτην δίδεται η τιµητική της ∆ίδος Χρυσής Καπλαντζή, Ιωάννου 
Σταθοπούλου και Ιωάννου Καρολίδου µε το έξοχων δράµα ‘ο Ναύτης Βανβρούστ’ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 15/12/22 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Ο Θίασος των προσφύγων συνεχίζει καθ’ εκάστην τας παραστάσεις του εις το 
«Πανελλήνιον» εν µέσω πολλού και εκλεκτού κόσµου µε διάφορα έργα, επιθεωρήσεων, 
δραµάτων και λοιπά.  
  Σήµερον Πέµπτην δίδεται η τιµητική της ∆ίδος Χρυσής Καπλαντζή, Ιωάννου 
Σταθοπούλου και Ιωάννου Καρολίδου µε το έξοχων δράµα ‘ο Ναύτης Βανβρούστ’ 
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  Εις τα διαλείµµατα θα παιανίζη ολόκληρος η µουσική του ‘Απόλλωνος’. 
 
ΠΑΝΘΕΟΝ (έναντι Πουλακάκη) 
ΤΡΙΤΗ 28/5/29 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Πανυγηρική έναρξις Σαββατον 1ην Ιουνίου 1929 µε το υπεροχον αριστούργηµα του 
Πιέρ Φρονταί ο ‘Άνθρωπος µε την Ισπάνο’ µε την Ουγιέτ Ντύφλος το πλουσιώτερο 
έργο της εποχής 
 
Η ∆ιεύθυνσις του ‘Πανθέου’ µη φεισθείσα δαπανών προκειµένου να ικανοποιήση τους 
θεατας του, συνεβλήθη µετά της εν Αθήναις εδρευούσης εταιρείας ‘Αµέρικαν Φιλµ’ Αλ. 
Τριανταφύλλου Γεν. ∆ιευθυντού, και θα προβάλει ότι εκλεκτόν της διεθνούς παραγωγής 
προέβληθη εν Αθήναι 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6/29 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 
Κινηµατογράφος Πάνθεον (έναντι Πουλακάκη) 
  Πανυγηρική έναρξις Σάββατον 1ην Ιουνίου 1929 µε το υπέροχον αριστούργηµα του 
Πιέρ Φρονταί ο ‘Άνθρωπος µε την Ισπάνο’ µε την Ουγιέτ Ντύφλος το πλουσιώτερο 
έργο της εποχής 
  Η ∆ιεύθυνσις του ‘Πανθέου’ µη φεισθείσα δαπανών προκειµένου να ικανοποιήση 
τους θεατας του, συνεβλήθη µετά της εν Αθήναις εδρευούσης εταιρείας ‘Αµέρικαν Φιλµ’ 
Αλ. Τριανταφύλλου Γεν. ∆ιευθυντού, και θα προβάλει ότι εκλεκτόν της διεθνούς 
παραγωγής προέβληθη εν Αθήναι 
  Επί πλέον ο δηµοφιλής µουσουργός κ.Θ.Σακελλαρίδης έγραψε το τραγούδι «Ισπανό» 
που θα τραγουδήση το επί τούτω αφιχθησόµενον Τρίο 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/8/29 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Εξησφάλισε δια την ∆ευτέραν περίοδον του θέρους αρχοµένην από σήµερον 15ην 
Αυγούστου τα ωραιότερα έργα της διεθνούς παραγωγής, συγχρόνως οργάνωσε και µέγα 
Λαχείον η κλήρωσις του οποίου θα γίνεται εκάστην ∆ευτέραν ο δέ κερδίζων αριθµός θα 
λαµβάνη έναν Πίνακα Ζωγραφικής γνωστού καλλιτέχνου αξίας 1500 δραχµών. 
  Οι λαχνοί θα παρέχωνται ∆ωρεάν υπό της ∆ιευθύνσεως του Πανθέου ένας εις 
έκαστον εισιτήριον.  
 
 
 
 
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6/28 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 
Σήµερον το θαυµάσιον έργον Ρωσσικής παραγωγής 
«η Νόθος Πριγκήπισσα» 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6/28 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ- ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ (Κινηµατογράφος) 
Την Πέµπτην θα προβληθή εις τα ηνωµένα καφφεννεία Πουλακάκη- Ποσειδών, το 
υπέροχον έργον «Η ∆ιεθνής Σωµατεµπορία», έργον διδακτικώτατον το οποίον 
οφείλουν να παρακολουθήσουν όλοι, ιδιαιτέρως δε τα κορίτσια. 
 
18/8/28 Η Ι∆Η 
Πουλακάκη-Ποσειδών 
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Σήµερον το «Μαργαριτάρια της Ανατολής» εις 5 πράξεις και µία κωµωδία µε το 
Σαρλώ. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Ο υιός του Σεΐχη µε τον Βαρεντίνο227 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Κατά γενικήν απαίτησιν του Κοινού ο Μέγας Ναπολέων θα προβληθή ολόκληρος 
Σάββατον και Κυριακήν. Αλλά επειδή η ταινία είναι πολύ µεγάλη θα αρχίζη η προβολή 
από τας 9 ½ ακριβώς 
 
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ 
 
25/1/22 Η Ι∆Η 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
Μία Τιµητική  
Την Παρασκευήν 28 τρεχ. Εις την αίθουσαν του Θεάτρου «Πολυθέαµα» δίδεται η 
τιµητική του υποβολέως της Καλλιτεχνικής Εταιρείας κ.Βας. Πούλου εις τας 4½ µε 
τιµάς ηλαττωµένας µε το αριστούργηµα 
ΑΝΤΙΟ ΝΕΟΤΗΣ 
Κωµωδία εις πράξεις 3 
 Ελπίζοµεν ότι το φιλόµουσον κοινόν της πόλεως µας θέλει υποστηρίξει δια της 
παρουσίας του την τιµητικήν αυτήν.   
 
 
 
 
22/6/22 Η Ι∆Η 
ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ 
  Το Θέατρο ο βαθµός της προόδου και του πολιτισµού καθενός τόπου πρέπει να 
ανταποκρίνεται µε τας απαιτήσεις του ωραίου της εποχής µας.  
  Ο καθένας που πηγαίνει στο Θέατρο πηγαίνει βέβαια προ παντός για ν’ ακούση τη 
µουσική και να ιδή την παράστασι που παίζεται. Αλλ’ είναι ανάγκη να τέρπεται από το 
καλαισθητικό στολισµό  του σαλονιού του, και να µη κουράζεται καθισµένος σε κάθε 
άλλο παρά αναπαυτικά καθίσµατα, πράγµατα που λείπουν εντελώς από το παλαιό 
θέατρο µας. 
  Γι’ αυτό εδώ που κάθε άλλη επιχείρησις εκτός από το εµπόριο, είναι εντελώς 
άγνωστος, η πελωρία οικοδοµή που κτίζεται στην Πλατεία, ανήκουσα στον κ. 
Αλέξανδρον Πουλακάκην αποτελεί κάτι το εξαιρετικό, αποτελεί ένα βήµα προς την 
πρόοδον και εξασφαλίζει ένα πρώτης τάξεως θέατρο στο Ηράκλειο εφάµιλλο µε τα 
καλλίτερα και τελειότερα των Αθηνών.  
  Η Σάλα του ευρυχωρωτάτη, κτισµένη µε την τελευταία λέξι της τέχνης και σύµφωνα µε 
τους όρους της υγιεινής πρόκειται να παρουσιάση κάτι το πρωτοφανές δια το οποίον ο 
τολµηρός µας επιχειρηµατίας κ.Πουλακάκης είναι άξιος συγχαρητηρίων. 
  Είναι αλήθεια πως αι δαπάναι για µια τέτοια επιχείρησι είναι αρκετά µεγάλαι (άνω 
τελεία) δεν αµφιβάλλοµεν όµως πως η κοινωνία θέλει εκτιµήσει το νεωτεριστικό όσο 
και εκπολιτιστικό πνεύµα του πρώτου πραγµατικός επιχειρηµατίου του τόπου και θέλει 

                                                 
227 Προφανώς εννοείται ο Ροδόλφο Βαλεντίνο. 
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παράσχει πάσαν αυτής την υποστήριξιν, δεδοµένου ότι εις το καινούριο θέατρο 
Αθηναϊκός θίασος θέλει αρχίσει τας παραστάσεις του προσεχώς. 
                                                                              Ι.Ζ. 
 
1/7/22 Η Ι∆Η 
  ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Πληροφορούµεθα ότι εντός της εβδοµάδος αφίκνειται ο αντιπρόσωπος του θιάσου 
Νίκα προς εγγραφήν συνδροµητών. 
  Ελπίζοµεν ότι το φιλόµουσον κοινόν της πόλεως µας αναγνωρίζον το φιλοπρόοδον  
του ρέκτου συµπολίτου µας κ.Πουλακάκη, όστις, µη φεισθείς εξόδων και κόπων, µας 
παρουσίασεν ένα θέατρον εφάµιλλον των Αθηναϊκών τοιούτων, θέλει παράσχει 
αµεριστον την υποστήριξιν του, λαµβανοµένου µάλιστα υπ’ όψει ότι ο εν λόγω θίασος, 
ως αναφέρουν οι πληροφορίαι µας, είνε άριστα κατηρτισµένος.  
 
4/7/22 Η Ι∆Η 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Μια µικρά επίσκεψις στο Νέο Θέατρο που κτίζεται στην πλατεία, αρκεί για να λάβη 
κανείς µιαν ιδέαν από το νεωτεριστικό πνεύµα που εµφορείται ο ιδιοκτήτης αυτού κ. 
Αλέξανδρος Πουλακάκης. 
  Μια εξωτερική είσοδος ευρεία, οδηγεί εις µεγάλον διάδροµον οπόθεν εισέρχεται τις 
εις την πλατείαν του θεάτρου.  
  Η απέναντι µε µπετόν αρµέ κτιζοµένη ευρυτάτη σκηνά ευρίσκεται εν τω τελειούσθαι. 
Το δάπεδον της πλατείας του θεάτρου, παρέχει το πλεονέκτηµα, όπως πάντες 
ανεξαιρέτως οι θεαταί παρακολουθώσι το έργον επί της σκηνής µετά περισσής ανέσεως 
χωρίς να ενοχλώνται από τους προ αυτούς καθηµένους. Τα αναπαυτικώτατα καθίσµατα 
άτινα εν καιρώ θέλουσι τοποθετηθή επί του δαπέδου της πλατείας θέλουσιν εξασφαλίζει 
θέσεις δια 500 θεατάς.  
  Εκατέρωθεν και κυκλικώς της πλατείας θέλουσι κατασκευασθή 25 θεωρεία εις δύο 
σειράς (άνω τελεία) άνωθεν δε αυτών και ακριβώς απέναντι τη σκηνή θέλει 
κατασκευασθή υπερώον, ούτως ώστε το νέον θέατρον να δύναται να περιλάβη ανέτως 
υπέρ τους 1000 θεατάς.  
Από το εσωτερικόν της σκηνής ανέρχεται -----------228 νεόδµητα κτίρια κτισθέντα 
επίτηδες προς διαµονήν των εκάστοτε αφικνουµένων µελών του Θιάσου. 
  Το έργον τούτο ανταποκρινόµενον τελείως µε τας ανάγκας της σηµερινής εποχής θέλει 
εξασφαλίσει εις την κοινωνίαν ένα µέσον αρίστης διασκεδάσεως. Το Θέατρον όχι 
µόνον µορφώνει αλλά και διαπαιδαγωγεί την ψυχήν. 
  Ας σπεύσουν λοιπόν όλα τα µέλη της κοινωνίας να εγγραφώσι συνδροµηταί δια τας 
παραστάσεις του µετ’ ολίγας ηµέρας αφικνουµένου και άριστα κατηρτισµένου Θιάσου 
Νίκα,  έχοντα υπ’ οψιν ότι προσφέρουν την υποστήριξιν των και υποβληθούν µιαν 
πρόοδον από την οποίαν πολλά έχει να ωφεληθή η πόλις µας.  
  
16/7/22 Η Ι∆Η  
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Ο αντιπρόσωπος του θιάσου Νίκας µη κατορθώσας να εξασφαλίση επαρκή αριθµόν 
συνδροµών δια την κάθοδον του θιάσου ανεχώρησεν εντεύθεν.  
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1/23 Η Ι∆Η 

                                                 
228 Η λέξη στο κείµενο της εφηµερίδας δε διακρίνεται. 
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ΣΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ 
  Εντός της ερχοµένης εβδοµάδος αποπερούται το νεότευκτον Θέατρον του συµπολίτου 
µας κ.Αλεξ. Πουλακάκη οπότε θα αρχίσουν διδόµεναι εν αυτώ αι κατ’ έτος ως είθισται 
χοροεσπερίδες.  
   
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
 Καθ’ ας έχοµεν πληροφορίας αφικνείται κατά το δεύτερον δεκαήµερον Φεβρουαρίου η 
Οπερέττα ∆ράµαλη όπως δώση σειράν παραστάσεων. 
  Η αναµενοµένη οπερέττα ∆ράµαλη θέλει δώσει τας παραστάσεις αυτής εις το εν τη 
πλατεία θεατρον «Πολυθεαµα» του ρέκτου συµπολίτου µας κ.Αλεξ. Πουλακάκη. 
  Μέχρι της αφίξεως της εν λόγω Οπερέττας θα έχουν συµπληρωθή τελείως πάσαι αι 
ελλείψεις του θεάτρου δια την τακτικήν και απρόσκοπτον λειτουργίαν.   
 
ΤΡΙΤΗ 17/7/23 Η Ι∆Η 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Ο κ.Πουλακάκης εξακολουθών να πλουτίζη το θέατρον αυτού, δια του ατµοπλοίου 
Ναυκρατούσα’ αναµενοµένου σήµερον, φέρει νέας κινηµατογραφικάς ταινίας Παττέ 
αληθώς αριστουργηµατικάς.  
  Επίσης δια του ιδίου Ατµοπλοίου περιµένεται ταραντέλλα αποτελουµένη εξ επτά 
ηθοποιών ∆εσποινίδων. 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7/23 Η Ι∆Η  
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
  Ήρξατο από προχθές (Πέµπτη 19/7/23) τας παραστάσεις του ο εν τω θεάτρω του 
κ.Πουλακάκη εγκατασταθείς Κινηµατογράφος. 
  Κατά τα διαλείµµατα παίζει θίασος ποικιλιών. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7/23 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
  Το Θέατρον Πουλακάκη έκανε προχθές (Πέµπτη 19/7/23) βράδυ την έναρξίν του µε 
εξαιρετικήν, για τον τόπον, µας, επιτυχίαν.  
 Η κινηµατογραφική Ταινεία µε την κόρη του Ναπολέοντος εξόχως ωραία και 
συγκινητική, εκράτησεν εν αγωνία καθ’ όλην την ώραν της εκτυλίξεως της υποθέσεως 
τους θεατάς. 
  Το δεύτερο µέρος του προγράµµατος και το τέταρτον απετέλεσεν ο Ρωσσικός χορός 
υπό της Μλλε Βαλερια και άσµατα υπό της υψηφώνου Ρωσσίδος Αλεξαντροβα, άσµατα 
υπό της Ρουµανίδος λα Μπλουντε, δυωδίαι υπό του ζεύγους Γκορια και τέλος χοροί 
εκκεντρικοί υπό του καθηγητού Ροσίνι.  
  Χοροί και τραγούδια συνοδεύοντο από Ορχήστρα καλώς κατηρτισµένη  -µε εντελώς 
ξένην µουσικήν- εκτάκτως γλυκεία και απολαυστική. 
  Ο κ.Πουλακάκης οµολογουµένως είναι άξιος συγχαρητήριων και υποστηρίξεως γιατί 
κατόρθωσε µε κόπους πολλούς να µας παρουσιάσει ένα θέαµα καθώς πρέπει. 
  Οι ξενοι αρτίσται που παιζουν µεσα στο θεατρο Πουλακάκη, µας παρεκάλεσαν να 
γνωρίσωµεν εις το κοινόν ότι τα Καρτ-Ποστάλ που διανέµουν ζητώντες µια απλή 
ενίσχυσι δεν είναι είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική. 
  Ο κινηµατογράφος «Αγλαΐα» εξακολουθεί να συγκεντρώνη κάθε βράδυ πλήθος 
κόσµου µε την θαυµασία ταινία ‘Τα δύο Χαµίνια’ και µε διάφορες κωµωδίες.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 2/8/23 Η Ι∆Η 
Μαθαίνουµε το µικρό όνοµα του ιδιοκτήτη, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ 
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ΠΕΜΠΤΗ 25/10/23 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΝΕΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ  
  Κατόπιν πλείστων απαιτήσεων επαναλαµβάνωµεν σήµερον το µεγαλειώδες έργον ΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ δια να το παρακολουθήση όλον το κοινόν. Νέαι µεταµορφώσεις 
παρά του µυστηριώδους µεταµορφωτού Λεοπόλδι και νέοι χοροί από της ∆ος ΡΕΞ και 
ΣΕΡΩΦ.  
  Προσεχώς ΜΕΓΑ ΜΠΑΛΕΤΟ. 
 
 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/11/23 Η Ι∆Η 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΛΑΪΑ 
Από της προσεχούς εβδοµάδος προ του φαγητού Τζάζ Μπάντ και Ντανσίνγκ 
Είσοδος ελευθέρα 
Τσάϊ-Μπύρα-Μεζέδες εκλεκτοί 
 
Σε καταχωρήσεις στις αρχές του ’24 το ‘Νέον Θέατρον’ του Πουλακάκη παρουσιάζει 
και θεατρικές παραστάσεις.  
 
 
ΤΡΙΤΗ 14/8/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ (ως ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ) 
Σήµερον ‘Εις την χώραν των χρυσορρυχείων’ 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9/23 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ  
Τα ‘ΘΕΑΤΡΑ’ καταχωρούνται µε τα ονόµατα των ιδιοκτητών τους  
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ- (Κινηµατογράφος) [ως τότε καταχωρούταν ως θέατρο] 
ΚΟΚΚΕΒΗ- Θέατρον ‘Αγλαΐα’ [ως τότε καταχωρούταν ως κινηµατογράφος] 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ (ως ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ)  
Την ερχοµένην Τρίτην φθάνει µε τον ‘Άφοβον’ η Οπερέττα Ρενές Φιέρρας-Ζαφειρίου-
Καβαφάκη 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/9/23 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Επανεµφανίζονται όπως πριν: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΛΑΪΑ 
                                                 ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 13/9/23 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
‘µε ελληνικάς επιγραφάς’ 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9/26 Η Ι∆Η 
Ως  Καφενείον Πουλακάκη 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6/28 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (Καφενείον Θεάτρου Πουλακάκη) 
Σήµερον «Βεντίκα» η 4η και 5η περίοδος (4 διεξοδικάς πράξεις) 
Μέγας κινηµατογραφικός κολοσσός τελευταίας παραγωγής 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6/28 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ- ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ (Κινηµατογράφος) 
Την Πέµπτην θα προβληθη εις τα ηνωµένα καφφεννεία Πουλακάκη- Ποσειδών, το 
υπέροχον έργον «Η ∆ιεθνής Σωµατεµπορία», έργον διδακτικώτατον το οποίον 
οφείλουν να παρακολουθήσουν όλοι, ιδιαιτέρως δε τα κορίτσια. 
 
18/8/28 Η Ι∆Η 
Πουλακάκη-Ποσειδών 
 
 
 
 
ΤΡΙΩΝ ΚΑΜΑΡΩΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/6/26 Η Ι∆Η 
Ο Νέος Κινηµατογράφος  
Πλατειά τριών Καµορών 
Μέγα κινηµατογραφικόν έργον εις δύο εποχάς ο Κόσµος και αι γυναίκες του. 
Σήµερον η πρώτη εποχή εις τέσσαρα µεγάλα µέρη και µονόπρακτος κωµωδία στο 
Κατάστηµα. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/28 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Ο ‘Πατέρας’ δράµα αυτοτελές εις 6 πράξεις  
Κωµωδία δίπρακτος η ‘Πρωταπριλιά’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1930 
 
ΤΡΙΤΗ 9/8/32 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Οι κινηµατογράφοι χωρίζονται σε ‘παρλάν’ (ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, ΑΛΚΑΖΑΡ) 
και ‘βωβή τέχνη’  (ΑΛΑΜΠΡΑ, ΒΟΣΠΟΡΟΣ). Ο ΑΠΟΛΛΩΝ παίζει κι από τα δυο 
είδη ταινιών. 
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ΑΛΑΜΠΡΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Σήµερον το πρωτότυπον φιλµ ΚΑΦΕ ΣΑΝΤΑΝ µε την Μαρλέν Ντήτριχ και τον Βίλλυ 
Φορστ. Εκάστην Κυριακήν απογευµατινή 7 ½ -9 ½  
 
ΠΕΜΠΤΗ 21/7/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Σήµερον το αριστούργηµα της Ούφα ‘Ο ΕΡΩΣ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΝΕΫ’ µε την 
Μπριγκίττε Χελµ. Είσοδος µετά ποτού δραχ. 5.  
 
 
 
ΑΛΚΑΖΑΡ (ως θέατρο) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Θίασος Φραγκοπούλου  
Σήµερον πρώτη φορά εδώ το Γαλλικόν αριστούργηµα ΣΑΡΞ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΟΛΟΣ. Με την 
κ. Μανωλάκην Φραγκόπουλον κλπ. Αύριον απογευµατινή µε τιµάς λαϊκάς. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 21/7/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Καταχωρείται ως ΣΙΝΕ ΒΑΡΙΕΤΕ ΑΛΚΑΖΑΡ κι ανακοινώνει: 
ΜΕΓΑ ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΛΑΝΤΖΙΑ  µε πρωτότυπους κλασσικούς χορούς και 
ωραία τραγούδια. Το πρόγραµµα ποικίλη και η προβολή του κινηµ. Κολοσσού ΟΤΑΝ Ο 
ΕΡΩΣ ΚΑΛΕΙ µε την Μπεµπέ Ντάνιελς. 
 
 
 
 
ΑΛΚΑΖΑΡ 
ΠΕΜΠΤΗ 23/6/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Σήµερον συναγερµός για το ΑΛΚΑΖΑΡ όπου αρχίζει η θερινή περίοδος του οµιλούντος 
του 1932 µε τον δαιµόνιον Γερµανόν τενόρον Ρισάρ Ταουµπέρ στην κινηµατογραφικήν 
υπερπαραγωγή ΧΑΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ 
 
Παρολαυτά, η ίδια καταχώρηση εµφανίζεται και την Παρασκευή 24/6/32, οπότε ίσως 
η έναρξη της περιόδου να έγινε εκείνη τη µέρα αντί την Πέµπτη. 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Σήµερον το πρωτοτυπον Μινωϊκής υποθέσεως και πλοκής έργον ΕΝΑΣ ΠΟΘΟΣ ΠΟΥ 
ΣΒΗΝΕΙ αυτοτελές  
Πρωταγωνισταί Νανσύ Καρρόλ Ρισάρ Αρλέν Πώς Λουκάς. Η βασίλισσα της Κρήτης 
και ο σφοδρός έρως της προς τον Θησέα.  
Νέα Υόρκη, ο σύγχρονος Λαβύρινθος κλπ. 
 
 
 
ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/10/30 Η Ι∆Η 
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  Σήµερον το βωβόν κινηµατογραφικόν ιστορικόν αριστούργηµα Η Ωραία της 
Βαλτιµόρης αυτοτελές εις πράξεις 7.  
  Κάθε Πέµπτην και Κυριακή απογευµατινή µε τιµας ηλαττωµένας 
  ΣΗΜ. Την προβολήν των έργων συνοδεύει και µουσική µε εκλεκτόν ρεπερτόριον.   
 
ΠΕΜΠΤΗ 18/12/30 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Η προβολή γίνεται µε συνοδεία ζωντανής µουσικής. 
 
ΤΡΙΤΗ 17/11/31 Η Ι∆Η 
Φωτογραφική καταχώρηση του ∆ΑΦΝΙΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 19/11/31 Η Ι∆Η 
Κινηµατοθεατρον Απόλλων 
  Σήµερον πανηγυρική πρώτη του κινηµατογραφικού έργου «∆άφνης και Χλόη» δια το 
οποίον έγραψαν τόσο επαινετικά λόγια εκτός των Αθηναϊκών φύλλων και τα 
Ευρωπαϊκά τοιαύτα, διότι σηµειώσατε το αρχαίον Βουκολικόν ειδύλλιον «∆άφνης και 
Χλόη» προεβλήθη και έσχε καταπληκτικήν επιτυχίαν και εις Παρισίους- Βερολινον- 
Βαρσοβίαν και Φιλανδίαν.  
  Πρωταγωνιστούν σ’ αυτό η ωραιοτάτη Ελληνοαµερικανίς καλλιτέχνις Λούσυ Ματλή ο 
συµπαθής Ζεν Πρεµιέ Απόλλων Μαρσύας, και το εξαιρετικό γεγονός για το Ηράκλειο, η 
λεβεντόκορµη Κρητικοπούλα Κορίννα Χατζηµιχαλάκη. Γενικό λοιπόν προσκλητήριο 
απόψε στον «Απόλλωνα». 
 
ΤΡΙΤΗ 24/11/31 Η Ι∆Η 
ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ 
CINEMA PARLANT 
  Μετά την αναχώρησι του θιάσου Λογοθετίδη, που έγινε σήµερα, ένα πρόβληµα άρχισε 
ν’ απασχολή τον κόσµο που αγαπά το θέαµα, την Τέχνη- και γενικά την ψυχαγωγία:  
-Πού θα περάσωµε τη βραδυά µας; 
  Το πράγµα δεν είναι τόσο απλό, όσο φαίνεται. Αντιθέτως. Γιατί, η καλή διάθεσης µιας 
βραδυάς, η επιτυχής χρησιµοποίησις της, είναι υπόθεσις, αναµφισβητήτως, σηµαντική 
και σπουδαία. Απαντά όµως σ’ αυτήν την ερώτησι ο «Απόλλων». 
  Ο κ.Λιναρδάκης, µας παρέχει ό,τι χρειάζεται για ν’ απολαύσωµε τα βράδυα µας, στο 
ωραίο του κινηµατοθέατρο, που θ’ αρχίση µέσα σε λίγες µέρες, µε µια θαυµασία 
οµιλούσα ταινία, που θ αφήση εποχή στην πόλι µας.  
Γιατί ο «Απόλλων» θ’ αρχίση να οµιλή, θα γίνη- ή µάλλον έγινε παρλάν. 
  Η πείρα, η επαγγελµατική µόρφωσις του επιχειρηµατίου, αλλά και ο σεβασµός του 
προς το κοινόν, είναι µια εγγύησις, τρόπον τινά, πως τα µηχανήµατα του, αι 
εγκαταστάσεις του και τα έργα που θα µας παίξη, θα είναι ανώτερα κάθε προσδοκίας.  
  Με την έναρξι των εργασιών του «Απόλλωνος», ως κινηµατογράφου οµιλούντος 
λύεται αυτοµάτως το πρόβληµα του ‘πού θα πάµε’, ‘πού θα περάσωµε την ώρα µας 
απόψε κτλ. Ο κ.Λιαρδάκης, µας προσφέρει θέαµα, Τέχνην, Μουσική και ψυχαγωγία, 
µέσα εις το φιλικό, το Θέρµο, το οικογενειακό περιβάλλον του κινηµατοθεάτρου του, 
που τώρα τον χειµώνα, η ατµόσφαιρα του και εκείνη η διακριτική απλότης του, είναι 
περισσότερον ευχάριστη. 
  Εκεί, στον «Απόλλωνα», όλα τα ψυχρά χειµωνιάτικα βράδεια, θα µπορούµε, σχεδόν 
ανέξοδα, να πρακολουθήσωµε ό,τι εκλεκτόν έχει η παγκόσµιος παραγωγή, σε Τέχνη, σε 
Μουσική, σε θέαµα, σε τραγούδι, µε την εντύπωσι πως ζούµε, πως αναπνέωµε την 
ήσυχη, την φιλικήν ατµόσφαιρα του σπιτιού µας. 
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  Ο «Απόλλων», αυτός καθ’ εαυτόν, έχει κάποια θεατρικήν ιστορίαν, που τη γνωρίζουν 
µόνον όσοι παρηκολούθησαν την σταδιοδροµίαν του από κοντά. Τον τελευταίον όµως 
καιρόν ήρχισε να γίνεται πειό έντονη η εσωτερική αλλαγή της αιθούσης του, που δεν θα 
σταµατήση ως εδώ. Η βαθµιαία µεταρρύθµισις και διασκευή της, θα µας δώση ακόµα 
πειο κοµψό πειο µαλακό το περιβάλλον της, και µας κάµη να µην αισθανθούµε την 
απουσία µας από το θερµότατο σπίτι µας.  
  Αλλά δεν είναι µόνον αυτό. Η εγκατάστασις οµιλούντος κινηµατογράφου από τον 
εξαίρετον επιχειρηµατίαν κ.Λιναρδάκιν, αποτελεί ένα πολιτισµόν αναµφισβήτητον για 
τον τόπον µας κι ένα σταθερό βήµα για την πόλι µας, που έχοµε κάθε λόγο να 
πιστεύωµε πως θα τον συντρέξη, αν λάβωµε µάλιστα υπ’ όψει µας την τελειότητα των 
µηχανηµάτων του, περί των οποίων θα µιλήσωµε αύριο ειδικώτερα και πειο πλατειά.  
                                                                                                Κ. Φρ.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 26/11/31 Η Ι∆Η 
Η ΧΡΥΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ» 
ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥΝ… 
  Πόση επίδρασι έχει ο κινηµατογράφος στον πολιτισµό ενός τόπου, δεν είναι δουλειά 
µας να το πούµε. Αρκεί να σηµειωθή ότι αφ’ ότου εφευρέθη η ωραία Τέχνη, αφ’ ότου ο 
κινηµατογράφος εµπήκε στη ζωή του κόσµου, ως µέσον τέρψης και ψυχαγωγίας, η ζωή 
µας, τα ήθη µας, έκαµον σχολαστικώς πολλά βήµατα προς τα εµπρός. 
Γιατί, κινηµατογράφος, έτσι που κατόρθωσαν να τον κάµουν να οµιλή τώρα, δεν 
σηµαίνει απλό και ψυχρό θέαµα, αλλά µέσον, πηγήν µαθήσεως και εγκυκλοπαιδικής 
µορφώσεως –µέσον βαθύτερης ψυχικής απολαύσεως. 
Οι κοινωνίες, εγνωρίσθησαν, µε τον κινηµατογραφον, καλλίτερα, ήλθαν, σε ψυχική 
επαφή στενότερα, έτσι που να καταντήση να συµπαθούνται αµοιβαίως έστω κι αν τις 
χωρίζη αβυσσαλέα απόστασις. Έγινε, δηλαδή, ο κινηµατογράφος, µέσον διεθνούς 
συνεννοήσεως. Αλλά µακρυγορούµεν, και ηµείς, αρχίσαµεν δι’ άλλα… 
                                                             *** 
Αθόρυβα εντελώς, ο κ.Κώστας Λιναρδάκης, άρχισε να κάνη τας εγκαταστάσεις του στον 
«Απόλλωνα», που θα λειτουργήση σε λίγα εικοσιτετράωρα ως παρλάν –ως οµιλών 
πλέον. 
  Η περυσινή του ωραία προσπάθεια, αν και άτυχης, δεν τον απεθάρρυνε. Αντιθέτως, 
τον εδίδαξε πολλά, γιατί, ο πειραµατισµός εκείνος, που είχε βέβαια και τη χασούρα του, 
έγινε αφορµή να φέρη µηχανήµατα από τα πλέον φηµισµένα. Τα γερµανικά Κλάγκ Φιλµ. 
Στην Ευρώπη, και στα µεγαλείτερα κινηµατοθέατρα της Αµερικής, θα δήτε τεράστιες 
φωτεινές αφφίς που γράφουν µε γιγαντιαίους χαρακτήρες: «Κλάγκ Φιλµ». Αλλά και 
στην Αθήνα, τα Κλάγκ, είναι πολύ διαδεδοµένα, γιατί, µετά την Γουέστερν Έλεκτρικ, 
έρχονται µεταξύ των πρώτων εις την διεθνή παραγωγήν. Ο «οπλισµός» των 
µηχανηµάτων αυτών, που είναι η τελευταία λέξις της µηχανικής επιστήµης είναι 
πλήρης. Ούτε παράσιτα, ούτε τσιτσιρίσµατα, ούτε βραχνάδες.  
 
  Το διακριτικό των Κλάνκ είναι: η σταθερότης της αποδόσεως του ήχου και η 
απόλυτος φυσικότης και συµµετρία της φωνής. Αλλά η περιγραφή των απεριγράπτου 
τελειότητας µηχανηµάτων αυτών, είναι τόσο δύσκολο πράγµα, που µόνο ένας «ειδικός» 
µπορούσε να την κάµη. Γι’ αυτό θ’ αφήσωµε τον κ.Λιναρδάκη να µας πη µονάχος του 
για τας εγκαταστάσεις που έκαµε. 
                                                          *** 
  Είναι στο ερηµητήριο του «Αλκαζάρ» -στο απόκεντρο δηλαδή, αλλ’ εξαίσιο γραφείο 
του, που καθώς είναι αποµακρυσµένο από τ’ ακραία σπίτια της πόλεως, µοιάζει µε… 
κοσµική σκήτη. Είναι βυθισµένος στην πολυθρόνα του, µε το απαραίτητο τσιµπούκι του 
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και κυττάζει ρεµβαστικά από τ’ ανοιχτό παράθυρο τ’ αντικρυνά λίγα δένδρα που 
λυγίζουν ολόγυµνα στην ορµή του δυναµωµένου βορηά. Μια κορνιζωµένη ΜπίλυΝτόβ 
του κρατάει συντροφιά, κυττώντας τον µε τα µεγάλα έκπληκτα µάτια της µέσα από το 
χρυσωµένο της πλαίσιο. 
-Για τα Κλαγκ Φιλµ; ∆εν µ’ αρέσουν οι ρεκλάµες, µας λέγει. Θα σας πη ο κόσµος που 
θα τ’ ακούση σε λίγες µέρες. 
-Και οι ταινίες; 
-Θα είναι Βίταφον, και Μούβιτον. 
-Όχι γι’ αυτό. Τι ταινίες, θα παίξετε; 
-Να µου επιτρέψετε, µας απαντά µε την ίδια επιφυλακτικότητα, να τις κρατήσω 
µυστικές. Μόνο τούτο µπορώ να σας πω: Ότι η πρεµιέρα θα γίνη µε ένα αριστούργηµα 
που εχάλασε κόσµο στην Αθήνα. 
-Ώστε αυτά µόνο; 
-Κι αυτά, για την ώρα, είναι πολλά. 
  ∆εν επιµένω. Του ζήτω όµως συµπληρωµατικές πληροφορίες για τις µηχανές, για το 
είδος των ταινιών, για τας εγκαταστάσεις του και ό,τι αφορά τέλος πάντων τον 
οµιλούντα. 
-Να σας πω, µας λέγει, εξερχόµενος, αυτήν την φοράν από το κέλυφος της 
επιφυλακτικότητος του. Ως προς το µηχανικόν µέρος, ένα πράγµα πρέπει να ξέρετε και 
εσύ και όλος ο κόσµος, που αγαπά το σινεµά. Ότι η βάσις του κινηµατογράφου, είτε 
βωβού, είτε παρλάν, είναι το µηχάνηµα προβολής. Μη ζητάτε να σας πω, καθόλου για 
το δικό µου. Αρκεί µόνο να σηµειώσετε, ότι, προκειµένου να τ’ αγοράσω, είχα υπ’ όψει 
µου τ’ ανωτέρω. Θα σας µιλήσω, αν προτιµάτε, για τα είδη των ταινιών που υπάρχουν, 
καίτοι πρόκειται περί πράγµατος πολύ γνωστού, ιδίως χάρις στην εφηµερίδα σας, που 
είχε την ωραίαν έµπευσι να δηµοσιεύση προχθές πραγµατεία περί κινηµατογράφου. 
Ταινίες υπάρχουν δύο ειδών. Βίταφον και Μούβιτον. Τι είναι οι µεν και τι είναι οι δε, 
θα σας εξηγήσω αµέσως. Βίταφον είναι ταινίες που συνοδεύονται µε δίσκους, οι οποίοι 
µε ειδικόν συγχρονιζατέρ, συγχρονίζουν την εις αυτών αποτυπωµένην φωνήν, µε την 
προβαλλοµένην ταινίαν.  
  Τα Μούβιτον, έχουν την φωνήν, εις το περιθώριον της ταινίας. Η εφεύρεσις αυτή, 
αρχίζει να εγκαταλείπεται, γιατί µε την µεγάλην χρήσιν της ταινίας, η φωνή αλλοιούται 
και η απόδοσις της εν γένει καταστρέφεται. Προκειµένου εν τούτοις για τα Βίταφον, το 
πράγµα διαφέρει. Γιατί για κάθε ταινία, υπάρχουν δεκάδες ολόκληρες δίσκων, ώστε, 
όταν φθαρή ένας, ν’ αντικαθίσταται αµέσως δι’ άλλου. Έτσι η απόδοσις, η παραγωγή 
του ήχου –η ηχητικότης, µ’ ένα λόγο, της ταινίας διατηρήται πάντοτε καθαρά και 
ισχυρά. 
-Εσείς, τι σύστηµα θα προβάλλετε; 
-Θα προτιµήσω, βέβαια, τα Βίταφον. Αλλά θα προβάλλω και ταινίες Μούβιτον, εφ’ 
όσον θα διατηρούνται σε καλή κατάστασι. 
-Άλλες ταινίες δε θα παίξετε; 
-Βέβαια. Έχω κλείσει χαριτωµένων κωµωδιών Μίκυ-Μάους, Ζουρνάλ ηχητικά µε όλα 
τα επίκαιρα γεγονότα, που φθάνουν εις επικαιρότητα τας Σινοϊαπωνικάς συρράξεις που 
γίνονται αυτήν την ωραν στη Μαντζουρία. Αλλά µου φαίνεται πως αρκετά είπαµε. 
Η κοµψή αίθουσα του «Απόλλωνος», που θα µας δεχθή όλους µέσα σε λίγες µέρες, θα 
µας παρουσιάση µονο χάρις εις την δραστηριότητα του κ.Λιναρδάκη, αληθινές 
εκπλήξεις. Μέτα στο συµπαθητικό περιβάλλον του, θα δούµε και θ’ ακούσωµε ό,τι 
εξαίσιον έχει να παρουσιάση η παγκόσµιος κινηµατογραφική παραγωγή.  
  Οµολογουµένως προοδεύοµεν. Ο «Απόλλων» µας ανοίγει, από µεθαύριο, ένα 
πολύτιµο παραθυράκι, µεσ’ από το οποίον, θα µπορούµε να παρακολοθούµε, µε όλη 
µας την άνεσι, όλα όσα γίνονται στον κόσµο. Από µας εξαρτάται να µην κλείση ποτέ… 
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                                               Κ. Φρ.- 

  
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/12/31 Η Ι∆Η 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ  
  Σήµερον 4 παραστάσεις. Ώρα 2 µ.µ. 12ον 13ον 14ον 15ον επεισόδια «Μάτια Αετού». 
Ώρα 4µ.µ. 6µ.µ. 9.30µ.µ. το συγκλονιστικό δράµα «Ο Άνθρωπος που σκότωσε» η 
«Επιβάτης» αυτοτελές µε εντελώς πρωτότυπον και ενδιαφέρουσαν υπόθεσιν.  
  Λίαν προσεχώς. –Πανηγυρική έναρξις του Οµιλούντος µε τας νέας µας εγκαταστάσεις, 
µε πλήρη απόδοσιν και συγχρονισµό µε φυσικό παίξιµο ηθοποιών, και µε έργα 
οµιλούντα –άδοντα- ηχητικά των οποίων η υπεροχή είναι αποδεδειγµένη.  
  Ετοιµασθήτε λοιπόν όλοι για την λίαν προσεχή «Ονειρώδη περίοδον» οµιλούσης 
προβολής.   
 
 
 
 
 
ΤΡΙΤΗ 29/12/31 Η Ι∆Η 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ 
  Σήµερον το δραµατικό έργο ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ αυτοτελές. Εκτός 
προγράµµατος θα προβληθούν η συνάντησις Παναθηναϊκού- Ολυµπιακού και εν 
εξυπνοτάτον µάρκας Κολούµπια οµιλών- ηχητικόν και άδον ΜΙΚΚΙ ΜΑΟΥΣ. 
  Αυριον πανηγυρική έναρξις του οµιλούντος µε νέας εγκαταστάσεις.  
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/12/31 Η Ι∆Η 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ 
  Η διεύθυνσις του Απόλλωνος προς την φίλην αυτής πελατείαν. 
  Ευρισκόµεθα εις την ευχάριστον θέσιν να σας γνωρίσωµεν ότι αι νέαι µας 
εγκαταστάσεις Σάµψων Έλεκτρικ οµιλούντος επερατώθησαν µε πλήρη επιτυχίαν. 
  Σήµερον δε κάµοµεν πανηγυρικήν έναρξιν της ονειρώδους προβολής οµιλουσών 
ταινιών µε την πανευρωπαϊκήν επιτυχίαν την πολύχρωµη Ρεβύ οπερέτταν ΝΟ ΝΟ 
ΝΑΝΕΤΕ της οποίας το σενάριο έγινε επί τη βάσει της µουσικής κωµωδίας των 
διασήµων  Φράγκ. Μωντέλ Όττο Χάρµπαχ και Σίας, µε υπόθεσι υπέρενδιαφερουσα µε 
συµµετοχή του µεγαλυτέρου Μπαλέτου του κόσµου σε εντελώς ιδιόρρυθµες χορευτικές 
επιδείξεις και µε πρωταγωνιστάς την γλυκυτάτην και ωραιοτάτην υψίφωνον Μπερνίς 
Κλαιρ και τον εξοχον βαρύτονον της όπερας Αλεξάντερ Γκραίη. Σηµειώσατε µιαν 
λεπτοµέρειαν, ότι κατέρχεται επί της σκηνής ολόκληρον αεροπλάνο το οποίον 
υποδέχεται κόρον εκ πεντακοσίων ανδρών και ισαρρίθµων γυναικών κλπ. 
  Το πρόγραµµα δε της ηµέρας θα ποικίλλη και προβολή Μίκυ-Μάους από τα καλλίτερα 
διότι σηµειώσατε έχωµεν εξασφαλίση όλα τα γνήσια Μίκυ Μάους της µάρκας 
Κολούµβια και Μαυροδηµάκη. Θα σας παρουσιάσωµεν δε µεταξύ άλλων και τα 
οµιλούντα Σορτς τα καλλίτερα που υπάρχουν καθώς και τα αριστουργήµατα της 
οµιλούσης παραγωγής Κατηγορουµένη εγέρθητι Βασιλεύς τσαµπατζήδων. Μη ρωτάς 
γιατί, Αυτή ειν’ η ζωή (Ελληνικόν) Πέντε υπερπαραγωγές µε την Γκρέττα Γκάρµπο και 
άλλες τόσες µε τον Ραµόν Νοβάρρο. Το πολυθρύλλιτον αριστούργηµα «Το τέλος του 
Ταξειδίου» το καταπλήξαν τον κοσµον όλον µε τον µέγαν τραγωδόν της παγκοσµίου 
κινηµατογραφίας Κόνραϊτ Φάϊτ.  
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  Η ∆ιεύθυνσις του κινηµατογράφου ΑΠΟΛΩΝΟΣ. 
 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/1/32 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Εναρξις οµιλούντος µε το αριστούργηµα 
ΝΟ ΝΟ NANETTE, οπερέττα 
 
ΤΡΙΤΗ 5/1/32 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
 Το όνοµα του κινηµατογράφου συνοδεύεται από χαρακτηρισµό που δείχνει ότι είναι 
οµιλών: ΑΠΟΛΛΩΝ (Σινέ παρλάν) 
Σήµερον το 100% οµιλούν κινηµατογραφικόν συγκλονιστικών δράµα παραγωγής 1931 
ΤΟ ΞΕΒΟΥΡΚΩΜΑ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 24/3/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Η αίθουσα καταχωρείται ως ΣΙΝΕ ΠΑΡΛΑΝ ΑΠΟΛΛΩΝ 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Τελειώνουν εντός των ηµερών αυτών αι απαιτούµεναι εγκαταστάσεις δια την 
λειτουργίαν βωβού κινηµατογράφου εις ανοικτόν χώρον 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Σήµερον µια µόνο παράστασις Ώρα 2 µ.µ.229 δυο συγχρόνως έργα περιπετειώδη 
‘Ανώφελη θυσία’ αυτοτελές µε ενδιαφέρουσαν πλοκήν, και ‘Σατανική παρέλασης’ 
αυτοτελές γεµάτο περιπέτεια. Σηµείωσις. Αι τιµαί θα είναι ηλαττωµέται230 
 
 
ΘΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/7/33 Η Ι∆Η 
Υπαίθριος βωβός κινηµατογράφος «Απόλλωνος» (Χειµερινού). 
Πανηγυρική έναρξις σήµερον εις τας 9 µ.µ. ακριβώς µε το περιπετειώδες αυτοτελές 
αριστούργηµα (Συρµατένιος φράκτης ολόκληρον) µε τιµάς λαϊκάς. 
 
ΤΡΙΤΗ 4/7/33 Η Ι∆Η 
Κινηµατογράφος ΑΠΟΛΛΩΝ (προαύλιον χειµερινού) 
Σήµερον εις τας 9.30 µ.µ. ακριβώς Νέον Πρόγραµµα. Θα προβληθη εν 
αριστουργηµατικόν αυτοτελές περιπετειώδες, και εκτός προγράµµατος τα επεισόδια 1ον 
και 2ον του επεισοδιακού (Ζήτω ο Αθλητισµός, και επιπλέον εν Μίκκυ Μάους (βωβού). 
Γενική είσοδος δρχµ.5. 
 
ΒΟΣΠΟΡΟΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Σήµερον το δραµατικόν αριστούργηµα ‘ο ∆ρόµος της Αµαρτίας’ µε τον διάσηµον 
τραγωδόν Αιµ. Γιάνινγκς. Το έργον συνοδεύεται µε µουσική 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 

                                                 
229 Απουσία σηµείων στίξης 
230 Προφανώς εννοείται ‘ηλαττωµέναι’ 
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Λίαν προσεχώς: Ο κολοσσός της ελληνικής τέχνης, η µόνη επιτυχία των Ελλήνων ‘Η 
ΑΠΑΧΗ∆ΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ’ 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6/33 Η Ι∆Η  
ΒΟΣΠΟΡΟΣ (εστεγασµένος τελείως) 
Σήµερον το ωραιότατον βωβόν έργον «Ο κατάσκοπος του Σεΐχη» αραβικής υποθέσεως, 
µε την Μπεµπέ Ντάνιελς.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9/33 Η Ι∆Η 
Κινηµατογράφος ΒΟΣΠΟΡΟΣ 
Σήµερον το Ρωσσικόν αριστούργηµα µε την Μαρσέλ Αλµπάνι. Η µετρέσσα του σατανά 
έργον θαυµασίας πλοκής που θα διατηρήση αδιάπτωτον το ενδιαφέρον του θεατού απ’ 
αρχής µέχρι τέλους γι’ αυτό δεν πρέπει να λείψη κανείς. 
Μουσική πλήρης.  
 
 
ΜΙΝΩΑ 
ΤΡΙΤΗ 13/10/36 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Πρώτη, µικρή καταχώρηση: 
ΜΙΝΩΑ!! Η µεγάλη έκπληξις του Ηρακλείου 
 
ΤΡΙΤΗ 10/11/36 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Καταχώρηση µαζί µε ΠΑΛΛΑΣ (συνιδιοκτησία;) 
 
ΠΕΜΠΤΗ 19/11/36 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Ανακοίνωση εγκαινίων για Σάββατο 21/11/36 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11/36 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Ανακοίνωση εγκαινίων µε το ΜΑΣΚΑΡΑΤ του Βυλλυ Φορστ 
 
Από ‘κει και πέρα η καταχώρηση ξαναγίνεται ‘ΠΡΟΣΕΧΩΣ’ µέχρι την Κυριακή 
29/11/36 που γίνεται ‘ΣΗΜΕΡΟΝ’ 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12/36 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
ΑΙ ΠΡΟΟ∆ΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ο ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ “ΜΙΝΩΑ” 
                                         ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ 
  Από προχθές ήρξατο λειτουργών ο νέος κινηµατογράφος «Μινώα» του κ. Κωνστ. 
Λιναρδάκη παρά το Κέντρον.  
  Αξίζει οµολογουµένως να οµιλήση κανείς δια την πραγµατοποίησιν ενός παροµοίου 
πραγµατικά µεγάλου άθλου, διότι µεγάλος πράγµατι άθλος είναι η µετατροπή του 
Τεφδεδάρ τζαµί εις ένα τόσο ωραίον και συγχρονισµένον κινηµατοθέατρον, όπως είναι 
η «Μινώα».  
  Όλοι µας ενθυµούµεθα τι ήτο προ ολίγων ακόµη ηµερών το Τεφδεδάρ τζαµί. Ένα 
κατερειπωµένον εξωτερικώς και εσωτερικώς κτίριον, µέσα εις το οποίον ο ∆ήµος είχε 
συσσωρεύση το άχρηστον υλικόν αυτού. Το οίκηµα αυτό ευρισκόµενον εις την καρδίαν 
της πόλεως απετέλη εκτός των άλλων και µιαν αξιοθρήνητον ασχηµίαν, η οποία µας 
εξέθετε εις τα όµµατα των ξένων που ήρχοντο εις την πόλιν µας.  
  Από την ασχηµίαν αυτήν ήλθε να απαλλάξει το Ηράκλειον το επιχειρηµατικόν –
πνεύµα του ρέκτου και φιλοπροόδου συµπολίτου κ. Κωνς. Λιναρδάκη, ο οποίος εν ριπή 
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οφθαλµού και µε… κινηµατογραφικήν όντως ταχύτητα εις διάστηµα ολιγώτερον του 
µηνός, µη φεισθείς ούτε κόπων ούτε δαπανών, επέτυχε να µετατρέψη τον πρώην 
«σταύλον» εις µιαν κινηµατογραφικήν αίθουσαν πλήρως συγχρονισµένην και 
παρέχουσαν όλας τας ανέσεις εις τους θεατας.  
  Οι εισερχόµενοι εις τον κινηµατογράφον «Μινώα» τρίβουν τα µάτια δια την 
µεταµόρφωσιν η οποία επήλθε εις το κτίριον.  
  Όλα µέσα εις την αίθουσαν της «Μινώας» εχουν διαρρυθµισθει κατά τροπον 
καλλιτεχνικώτατον. 
  Εν πρώτοις το φουαγιέ παρέχει εις τον επισκέπτην την εντύπωσιν Αθηναϊκού 
κινηµατογράφου εκ των καλυτέρων. Η σκηνή εις το βάθος κατασκευασµένη κατά το 
τελευταίον γερµανικόν σύστηµα παρέχει πλήρη και άνετον  ορατότητα εξ όλων των 
σηµείων της αιθούσης. Η οροφή κεκαλυµµένη καθ’ όλην την τεραστίαν αυτής έκτασιν 
µε «κόντρα πλακέ» συµπληρώνει µε την στίλβουσαν επιφάνειαν της το αρµονικό 
περιβάλλον, ενώ τα άπειρα πολύφωτα προσδίδουν µιαν φαντασµαγορικήν θέαν εις την 
απέραντον αιθουσαν.  
  ∆υο ευρύτατοι διάδροµοι ένθεν και ένθεν της αιθούσης επιτρέπουν εις τους θεατάς να 
κινούνται ελευθέρως τόσον κατά την προσέλευσιν και τα διαλείµµατα όσον και κατά 
την λήξιν της παραστάσεως. Αι θέσεις των θεατών χωρισµέναι εις τρεις σειράς –
εξώστου, πλατείας, και γαλαρίας- επιτρέπουν την άνετον και ανεµπόδιστον 
παρακολούθησιν της προβολής, ενώ δύο θεωρεία δια τους άρχοντας της πόλεως –
Νοµάρχην και ∆ήµαρχον- συµπληρώνουν την καινοτόµον διάθεσιν του ∆ιευθυντού της 
«Μινώα». 
  ∆ύο τελειοτάτου συστήµατος εξαεριστήρες ανανεώνουν ανά πάσα στιγµήν τον αέρα, 
ενώ αφ’ ετέρου µια θερµάστρα τοποθετηµένη εις το βάθος διατηρεί σταθεράν την 
θερµοκρασίαν της αιθούσης.  
  Εις όλα αυτά πρέπει να προστεθή το τελειότατον µηχάνηµα µε το οποίον είνε 
εφοδιασµένη η «Μινώα» και το οποίον αποτέλουν την τελευταίαν λέξιν  της 
κινηµατογραφίας επιτρέπει την αρτιωτάτην απόδοσιν τόσον της εικόνος όσον και του 
ήχου εις την φυσικότηταν αυτών.  
  Τέλος αι εκλεκταί ταινίαι τας οποίας υπόσχεται να µας παρουσιάση ο κ. Λιναρδάκης 
από της οθόνης της «Μινώας» οµού µε την τρισεβδοµαδιαίαν αλλαγή του 
προγράµµατος, µας δίδουν το δικαίωµα να είπωµεν αδιστάκτως ότι το Ηράκλειον 
απέκτησεν επιτέλους ένα συγχρονισµένον καθ’ όλα Κινηµατογραφον, πράγµα δια το 
οποίον οφείλονται θερµά συγχαρητήρια εις τον ρέκτην διευθυντήν αυτού κ.Λιναρδάκην. 
                                                                                        Αθ. Μυκ. 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1/37 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Όµορφη καταχώρηση για την προβολή του ΜΠΑΤΕΡΦΛΑΪ 
 
 
 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΤΟΡΕ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/35 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Σήµερον Σάββατον 21 ∆εκεµβρίου 1935 κάµνει έναρξιν ο θίασος Νέων Καλλιτεχνών Ι. 
Καρανικόλα. 
Επιθεώρησις-Κωµωδία 15 πρόσωπα επί σκηνής, ορχήστρα πλήρης 
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ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΛΥΜΠΟΣ (Πλατεία Καινούριας Πόρτας) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6/32 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Σήµερον ο λαοφιλής Χαρίτος δίδει µεγάλην οικογενειακήν παράστασιν τον 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΠΡΟΞΕΝΟΝ γέλοια ακράτητα ώρα 9 ¾  
 
ΠΑΛΛΑΣ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12/33 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (Σεϊτάν ογλού) (Βωβός) 
Απόψε σε δύο παραστάσεις. Ώρα 3µ.µ. και ώρα 9 ½µ.µ. 
Πανηγυρική εναρξις. 
Ώρα 3 µ.µ. το επισοδιακόν έργον ΙΕΡΟΝ ΕΙ∆ΩΛΟΝ τα επεισόδια 1ον 2ον 3ον. Ώρα 9 ½. 
Η αριστουργηµατική κωµωδία Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΟΥ µε τον ΜΑΞ 
ΛΙΝΤΕΡ.   
 
Από την ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12/33 στη ∆ΡΑΣΙΣ εµφανίζεται µε το όνοµα «Παλλάς». 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12/33 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 
Κινηµατογράφος (βωβός) Σεϊτάνογλου 
Σήµερον εναρξις: ωρα 3 µ.µ. το επεισοδιακό «Ιερόν Είδωλον» 1ον 2ον 3ον επεισοδιον: 
Ώρα 9 ½ µ.µ. η κωµωδία: «Ο Βασιλεύς του Ιπποδροµίου» 
 
Από ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12/33 στην ΑΝΟΡΘΩΣΗ εµφανίζεται ως «Πάλλας» (Βωβός) 
Κινηµατογράφος (παρά το Σεϊτάν Ογλού) 
 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/11/35 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Την προσεχήν Πέµπτην έναρξις οµιλούντος µε εγκαταστάσεις τελείως οµιλούντος 
κινηµατογράφου µάρκας Σαµψών 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/1/36 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Νέον έργον αυτοτελές και του επεισοδιακού ‘Στοιχειωµένο τραίνο’ τα επεισόδια 11ον 
και 12ον (τέλος) 
 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11/36 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Ένδειξη για διεύθυνση ΠΑΛΛΑΣ: 
(ΣΕΪΤΑΝ ΟΓΛΟΥ) 
 
 
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (οµιλών) 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/12/31 Η Ι∆Η 
Θέατρον Πουλακάκη 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΜΙΛΩΝ 
ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Σήµερον πανηγυρική εναρξις µε τον κολοσσόν της Ούφα Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ. Επί πλέον επίκαιρα ζουρνάλ και ξεκαρδιστικά Μίκυ Μάους. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 3/1/32 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
‘Η Α. Υψηλότης διατάσσει’ ταινία οµιλούσα και άδουσα (οπερέττα Γαλλική) µε την 
Λίλιαν Χάρβεϊ 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/6/35 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Ο ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ συναντάται ως θερινός 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/35 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Κατά τηλεγράφηµα εκ Γερµανίας το νέον µηχάνηµα οµιλούντος κινηµατογράφου τύπου 
Μπάουερ Στάνταρντ µοδέλλο 1936 εφορτώθη δι’ Ηράκλειον εκ Τεργέστης την 14ην 
∆εκεµβρίου επί του Γιουγκοσλαυϊκού ατµοπλοίου φθάνει εις Ηράκλειον την 26ην του 
αυτού µηνός 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/1/36 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΨΙΣ 
Αύριον Κυριακήν πανηγυρική έναρξις µε το νέον µηχάνηµα τύπου ‘Πάουερς’ Νο 7 
µοντέλλο 1936 το µοναδικό µηχάνηµα εν Ελλάδι. Απογευµατινή και βραδυνή 
‘Πολωνέζικο ροµάντζο’ µε το Γουστάβ Φραϊλιξ, Τσέχοβα. Επιπροσθέτως Φουκαράτσα 
µε την Ντολορες Ελ Ρίο 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6/38 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Πρεµιέρα θερινής περιόδου 
 
Από το ’38 και ’39 οι καταχωρήσεις αρχίζουν να µεγαλώνουν 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/39 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Το ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ επαναλειτουργεί ως θέατρο ενώ την Πέµπτη 28/12/39 πάλι ως 
σινεµά 

 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5/34 Η Ι∆Η 
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ (Καµαράκι) 
Σήµερον το αριστουργηµατικώτατον έργον ‘Οι ωραιότερες γαµπίτσες του Βερολίνου’  

 
 
 
 
1940 
 
ΑΠΟΛΛΩΝ (ΘΕΡΙΝΟΣ) 
ΤΡΙΤΗ 17/9/46 ΠΑΤΡΙΣ 
 
 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (Γεωπονικος Κηπος) 
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ΠΕΜΠΤΗ 1/6/44 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ 
Σήµερον Πέµπτην και ώρα 8 µ.µ. δίδεται κινηµατογραφική παράστασις δια το κοινον 
εις τον Γερµανικον θερινόν κινηµατογραφον εν τω Γεωπονικώ κήπω µε το υπεροχον 
έργον η ‘ΚΥΑΝΗ ΜΑΣΚΑ’ 
Τιµή εισιτηρίου δραχµάς 100.000 
(Εισιτήρια διατίθενται εις τα γραφεία του ∆ήµου Ηρακλείου εις τα καταστήµατα κ.Ι. 
Μαυροµίχαλου και εις την είσοδο του κινηµατογράφου231 
 
∆ΕΥΤΕΡΑ 5/6/44 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ 
Η διακοπτείσα την παρελθούσαν Πέµπτην κινηµατογραφική παράστασις εις τον θερινόν 
στρατιωτικόν κινηµατογράφον, θέλει επαναληθφή και πάλιν δια τον πληθυσµόν 
σήµερον ∆ευτέραν την αυτήν ώραν (8µ.µ.- 9.30) δωρεάν. Θα δυνηθώσι ούτω όλοι οι 
παρακολουθήσαντες το πρώτον µέρος της ωραιοτάτης Γερµανικής ταινίας ‘Κυανή 
Μάσκα’, να ιδούν ολόκληρον το έργον. 
 
 
 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ) 
 
ΠΕΜΠΤΗ 28/12/44 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ 
Κινηµατογράφος «ΗΛΕΚΤΡΑ» 
(πρώην Πουλακάκη) 
Απόψε ώρα 6 µ.µ. Ε Ν Α Ρ Ξ Η  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12/44 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ 
Κινηµατογράφος «ΗΛΕΚΤΡΑ» 
(Πρώην Πουλακάκη) 
Έκαµε την έναρξη των παραστάσεών του µε το υπέροχο και επίκαιρο στρατιωτικό έργο: 
«Το ωραίον φύλον» µε Ελληνικούς τίτλους. Εκτός προγράµµατος πολεµικό ζουρνάλ. 
Ωραι παραστάσεως 6-8 µ.µ. Τις Κυριακές και εορτές 3 παραστάσεις ώρα 2-4, 4-6 και 
6-8 µ.µ. 
 
 
 
23/4/45 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ 
ΘΕΑΤΡΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» 
  Σήµερα αρχίζουν οι παραστάσεις του καλλιτεχνικού ερασιτεχνικού οµίλου 
«ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» µε την υπερεπιθεώρηση των Νίκου Μεσσαριτάκη, Γιώργου 
Πιτσιδιανού και Στέλιου Ζωγραφάκη. 
«Το Ξεχαρβάλωµα» ανώτερη από την επιθεώρηση «Μαλλιά Κουβάρια» 
Κάθε µέρα δύο παραστάσεις: 6-8 και 9-11 µ.µ. 
Οι εισπράξεις θα διατεθούν υπέρ της «Εθνικής Αλληλεγγύης» 
 
ΠΕΜΠΤΗ 24/5/45 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
                                                 
231 Η παρένθεση δεν κλείνει. 
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Σήµερον ένα µοντέρνο έργο ‘ Η ΦΙΛΗ ΤΟΥ Κου ΥΠΟΥΡΓΟΥ’ 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/6/45 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ 
ΘΕΑΜΑΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΑ- Σήµερον η «Γυναίκα του Καµπαρέ»  
µε την Βίβιαν Ροµάνς 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10/46 ΠΑΤΡΙΣ 
 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΑ (ΘΕΡΙΝΟΣ) 
∆ΕΥΤΕΡΑ 4/6/45 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ 
ΗΛΕΚΤΡΑ θερινός (Γεωπονικός Κήπος) 
Έναρξη την Πέµπτη (7/6) 
 
Αλλά ξεκινάει τελικά την Τετάρτη 6/6:  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6/45 ∆ΡΑΣΙΣ 
ΗΛΕΚΤΡΑ – ΘΕΡΙΝΟΣ- (Γεωπονικός Κήπος) 
Έναρξις σήµερον Τετάρτην ώρα 10 µ.µ. µε το αριστούργηµα «Ο ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ» 
παραγωγεί 1945 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6/45 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ 
ΗΛΕΚΤΡΑ θερινός (Γεωπονικός Κήπος) 
Σήµερον 10 µ.µ. µε το έργον ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ 
 
ΤΡΙΤΗ 17/9/46 ΠΑΤΡΙΣ  
 
 
 
ΜΙΝΩΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/42 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ  
Πρώτη πρωτοσέλιδη καταχώρηση: 
Σήµερον δια τελευταίαν φοράν Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΤΖΟΝ ΠΕΤΕΡΣΟΝ Αυριο ΤΑ 
ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ Με την ΤΖΕΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟΝ 
Οι καταχωρήσεις συνεχίζονται ως την Κυριακή 1/11/42. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12/43 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.Α.  
Σήµερον Παρασκευήν 17ην τρέχοντος θα δοθη κινηµατογραφική παράστασις του 
Ε.Ο.Χ.Α. υπέρ των απόρων εν τω κινηµατοθεάτρω Μινώα, προσφερθέντος δωρεάν 
προς τούτο. Ώραι ενάρξεως προβολής: Α’ 3-5 µ.µ. Β’ 5-7 µ.µ. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 17/2/44 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
Κινηµατογραφική παραστασις υπέρ του Ε.Ο.Χ.Α.  
Την προσεχήν Παρασκευήν 18ην τρέχοντος θα δοθούν δυο κινηµατογραφικαί 
παραστάσεις περί ώραν 3-5 µ.µ. εις τον κινηµατογραφον Μινώα, ον ο ιδιοκτήτης 
προσφέρει δωρεάν. 
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Αι εισπράξεις διατεθήσονται υπέρ του ταµείου του παραρτήµατος προς περίθαλψιν των 
άπορων. 
Εκ του ταµείου του Ε.Ο.Χ.Α. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/2/44 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΥΡΗΞ 
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.Α. 
∆ια λόγους τεχνικούς αι σηµεριναί δυο παραστάσεις υπέρ της Ε.Ο.Χ.Α. περιωρίσθησαν 
εις µιαν ήτις θέλει δοθη από της 5-6 µ.µ. εις το κινηµατοθεατρον ‘Μινώα’ 
 
ΤΡΙΤΗ 15/8/44 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
  Σήµερον Τρίτη θα προβληθή το ΖΟΥΡΝΑΛ της ΕΙΣΒΟΛΗΣ εις τας Νορµανδικάς 
ακτάς. Την Τετάρτην: ‘ΛΕΣΧΗ ΠΡΟΙΚΟΘΗΡΩΝ’ Με τον ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10/46 ΠΑΤΡΙΣ 
 
 
 
ΟΑΣΙΣ (Γεωπονικός Κήπος) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6/46 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Ως ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ ΟΑΣΙΣ: 
Έναρξη µε θέατρο ‘Το Στραβόξυλο’ (Ψαθά) Κ.Ο. ‘Ερωτόκριτος’ (όνοµα 
καλλιτεχνικού συγκροτήµατος). 
Από Πέµπτη 13/6/46 αρχίζει ως σινεµά. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/7/46 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
Καλλιτεχνικό συγκρότηµα ‘Ερωτόκριτος’ στην επιθεώρηση ‘Λίγα απ’ όλα’. 
 
ΤΡΙΤΗ 17/9/46 ΠΑΤΡΙΣ 
  Η δυναµική Ντιζέζ ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ του Ραδιοφωνικού Σταθµού ΑΘΗΝΩΝ-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εµφανίζεται απόψε κατά τα διαλείµµατα του κινηµατογράφου. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8/49 ΠΑΤΡΙΣ 
  Το ΟΑΣΙΣ προαναγγέλλει τη λειτουργία του ως θέατρο µε το µουσικό συγκρότηµα 
Σούλας Καραγιώργη- Κων. Σαµίου. 
 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/49- 14/9/49232 ΠΑΤΡΙΣ 
‘Καλλιτεχνική παράστασης υπό ανδρών του ΚΕΝΗ’ 
(το ’50 επαναλειτουργεί ως σινεµά) 
 
 
 
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ 
ΤΡΙΤΗ 29/10/40 Η ∆ΡΑΣΙΣ  
 
ΤΡΙΤΗ 28/10/41 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 

                                                 
232 Εκεί διακόπτονται τα φύλλα της χρονιάς και ξαναρχίζουν αργότερα. 
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Λίαν προσεχώς επαναρχίζει λειτουργίαν ο Κινηµατογράφος Πουλακάκη δια το Κοινον, 
τη ευγενεί εγκρίσει του Γερµανικού Φρουραρχείου. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10/41 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
Καταχώρηση στο πρωτοσέλιδο: 
Λίαν προσεχώς  
Εναρξις δια το Κοινον  
Με το Έργον Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΖΗΤΑ (ΜΑΡΙΤΑ) 
ΖΑΝ ΚΙΠΟΥΡΑ, ΜΑΡΘΑ ΕΓΓΕΡΘ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 30/10/41 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
Η ίδια πρωτοσέλιδη καταχώρηση µε ηµεροµηνία Σάββατο 1/11 ώρα 6 µ.µ. οι 
καταχωρήσεις συνεχίζονται καθηµερινά µέχρι την Τρίτη 16/1/42 οπότε και 
διακόπτονται. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12/43 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
Πρωτοσέλιδη µικρή καταχώρηση: 
Ανακοινούται ότι κατόπιν ευµενούς αδείας και παραχωρήσεως του Γερµανικού 
Φρουραρχείου, το Κινηµατοθέατρον Πουλακάκη, µέλλει προσεχώς να αρχίση 
λειτουργούν καθηµερινώς δια το Κοινόν άπαξ της ηµέρας από 2 ½ - 4 ½ µ.µ. κατά δε 
τας Κυριακάς από 10-12 π.µ. (Η ∆ιεύθυνσις του Κινηµατοθεάτρου) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/12/43 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
ΣΥΣΚΟΤΙΣΜΟΣ Από ώρας 17-5 
Έτσι εξηγούνται οι νωρίς παραστάσεις 
 
ΤΡΙΤΗ 21/12/43 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
Σήµερον 2 1/2 -4 ½ µε ελληνικούς τίτλους ΑΣΤΥΝΟΜ. ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ Ανελίζε Ούλικ, 
Πάουλ Κλίνκερ. 
∆ευτέρα: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΗΣ ΜΑΝΝΑΣ µε τον Μπεντζαµίνο Τζίλι. ∆ις της εβδοµάδος 
νέα πολεµικά ζουρνάλ.  
 
∆ΕΥΤΕΡΑ 27/12/43 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
Σήµερον: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΗΣ ΜΑΝΝΑΣ µε τον Μπεντζαµίνο Τζίλι. ∆ις της εβδοµάδος 
νέα πολεµικά ζουρνάλ.  
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/1/44 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
Μέχρι σήµερα ‘τρέχουν’ οι καταχωρήσεις του ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. Στο εξής 
εµφανίζονται διάσπαρτες (Σάββατο 20/5, Παρασκευή 11/2, Σάββατο 12/2 κτλ.). 
 
ΤΡΙΤΗ 2/5/44 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
Σάββατο 6 Μαΐου  ώρα 4 µ.µ. 
Μεγάλη καλλιτεχνική παράστασις ΒΑΡΙΕΤΕ και εν συνεχεία εκκύβευσις του 
Λαχείου ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. (Υπό την προστασία του κ. Νοµάρχου) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/5/44 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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Την 20ην Μαΐου 1944 ηµέραν Σάββατον και ώρα 4 µ.µ. ακριβώς υπό την προστασίαν 
του κ.Νοµάρχου. 
ΜΕΡΟΣ Α’ «ΜΙΑ ΚΛΙΝΗ ∆ΙΑ ΤΡΕΙΣ» (Φάρσα κ. Σαγιώρ) 
ΜΕΡΟΣ Β’ «Ο ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΝΑΡ∆ΟΣ» (Οπερέττα του ∆. Κόκκου) 
Εκτελεσταί, προσωπικόν του Νοσοκοµείου υπό την ∆/νσιν του κ. Ν. Κασάπη. 

 
 
 
 
 
 
1950 
 
ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/2/56ΠΑΤΡΙΣ 
Ανακοίνωση για τη χοροεσπερίδα του Αντιφυµατικού Συλλόγου Ηρακλείου στις 
13/3. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/256 ΠΑΤΡΙΣ 
Αναγγελία έναρξης ‘χορευτικής περιόδου 1956’ την 1/3. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3/56 ΠΑΤΡΙΣ 
Πρώτη ανακοίνωση για την επικείµενη λειτουργία του ως κινηµατογράφου.  
 
‘Ο πλέον συγχρονισµένος κινηµατογράφος της Ελλάδος. Το καύχηµα κάθε 
Ηρακλειώτου 
                                 ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
Με τα καλύτερα έργα της παγκοσµίου παραγωγής. Έναρξις εντός των ηµερών’ 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3/56 ΠΑΤΡΙΣ 
Έναρξη  
4µ.µ. ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ- INTERRUPTED MELODY (Κέρτις Μπέρναρντ-
Γκλεν Φορντ, Έλινορ Πάρκερ- 1955) 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/10/58 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΠΑΡΗΝΟΧΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
Παρ’ οργάνων του Β’ αστυνοµικού Τµήµατος συνελήφθη και απεστάλη εις την 
Εισαγγελικήν αρχήν ατοµον ηλικίας 28 ετών και του οποίου δεν εδόθησαν εις την 
δηµοσιότητα τα λοιπά στοιχεία, διότι την νύκτα της παρελθούσης ∆ευτέρας και εντός 
του κινηµατογράφου ‘ΑΠΟΛΛΩΝ’ παρηνόχλει γυναίκας µε ανηθίκους σκοπούς.  
 
 
 
ΑΣΤΟΡΙΑ  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10/58233 ΠΑΤΡΙΣ 
‘Στην εποχή της αχαλίνωτης προόδου έρχεται αυτό που έλειπε. Ο κινηµατογράφος του 
ατοµικού αιώνος 
 
Προοδευτικός και ριζοσπαστικός στην κάθε του λεπτοµέρεια. Η τελευταία λέξις της 
τέχνης στην προβολή και στον ήχο µε µηχανήµατα CINEMECCANICA 
 
Αναπαυτικά πολυτελή φωτέϊγ  
Μοντέρνας κατασκευής 
 
Πρωτότυπος φωτισµός 
Υπολογισµένη κλίσις εδάφους δι’ άνετον οπτικόν πεδίον όλων των θεατών 
 
Εξαερισµός-Θέρµανσις 
Έναρξις εντός των ηµερών’ 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10/58 ΠΑΤΡΙΣ 
7µ.µ. εγκαίνια 
10µ.µ. βραδινή παράσταση  
Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΞΑΝΑ- THE SUN ALSO RISES 
(Χένρι Κινγκ- Άβα Γκάρντνερ, Τάιρον Πάουερ- 1957) 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10/58 ΠΑΤΡΙΣ 
ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ 
ΑΣΤΟΡΙΑ… 
  Όλοι έβλεπον κι απεθαύµαζαν προχθές στα εγκαίνια µ’ ανοιχτό το στόµα το νέο 
Κινηµατοθέατρο «Αστόρια» κι εγώ έβλεπα το δηµιουργό του.  
  Παρατηρούσα τον ιατρό κ. Ευαγ.Χατζάκη την ώρα που η απέραντη σάλα-πλατεία, 
θεωρεία, εξώστες, διάδροµοι, αυλές και προαύλια ήσαν ασφυκτικά γεµάτα κόσµο-να 
στέκεται και να ακροάζεται τα λόγια του Αγιασµού και νάχη το ύφος του Συµεώνος: 
‘Νυν απολύεις τον δούλον σου, δέσποτα, ότι είδον οι οφθαλµοί µου…’ 
  Υγρά ήταν τα µάτια του λαοφιλούς χειρούργου από τη συγκίνησι. Όχι από την 
προσδοκία κέρδους –τι ανάγκη έχει αυτός από χρηµα- αλλά από την τελείωσι ενός 
πελωρίου έργου σε σηµασία και δαπάνη. Από τη δικαίωσι της προσπαθείας του, που 
πέρασε µάλιστα από τόσες δραµατικές φάσεις και ψυχικές ταλαιπωρίες σε σηµείο να 
του τραυµατίσουν ακόµη την ευαισθησία του.  
  Ένας δρόµος µετ’ εµποδίων ήταν η σύλληψις και η εκτέλεσίς του. Αλλά, καλός 
δροµεύς ο συµπαθής χειρούργος, δεν ελιποψύχησε και µας προσέφερε την ευχαρίστησι 
να βρεθούµε µαζί του στα χαρούµενα εγκαίνια του έργου του. Τη στιγµή που έκοβε την 
ταινία και έµπαινε στο στίβο πρωταθλητής. Αλλά δεν είναι ώρα απολογισµού 
δυσχερειών και αντιξοοτήτων. Ώρα θριάµβου είναι. Και ο θαυµασµός δεν αφήνει 
περιθώριο για σκέψεις αλλότριες, γιατί µπροστά µας έχοµε ένα λαµπρό οικοδόµηµα που 
µας επιβάλλεται µε τη συµµετρία του όγκου του, που µας συντρίβει µε την εσωτερική 
και εξωτερική των τελειότητα. Είναι µια καλοδουλεµένη πολύτιµη πέτρα που 
παραδίδεται για να κοσµήση το περιδέραιο του Ηρακλείου. 

                                                 
233 Το φύλλο της ‘ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ’ έχει αντικατασταθεί από το φύλλο της ίδιας ηµεροµηνίας της 
εφηµερίδας ‘∆ΡΑΣΙΣ’. 
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  Σαν απόκοσµη µουσική έφταναν οι ψίθυροι του θαυµασµού στ’ αυτιά του. Γιατί 
πράγµατι, το νέο αυτό αρχιτεκτονικό δηµιούργηµα εκφράζει όλες τις τεχνικές 
τελειοποιήσεις στο είδος του. Ακουστική, φωτισµός, οθόνη, προοπτική, διευθέτησις 
χώρου, άνεσης του θεατή, όλα είναι αξιοποιηµένα κατά ένα επαναστατικό τρόπο. 
Τίποτε δεν έµεινε που να εκφράζει ην κλασσική µετριότητα της επαρχίας. Πρωτεύουσα 
βροντοφωνεί το κτίριο από την προσόψι µέχρι την τεράστια σινεµασκοπική οθόνη του. 
Και πρωτεύουσα πρωτοποριακή. 
  Βέβαια, διαθέτει κι η Αθήνα τη χλιδή και τις πολυτελειές της. Σε σύγκριση όµως µ’ 
αυτήν το «Αστόρια» είναι άθλος. Και ο κ.Χατζάκης µπορούσε δίχως υπεροψία να 
επαναλάβη χθες το βράδυ προς τους αθηναίους συναδέλφους του σε παραλλαγή το 
επιφώνηµα του Ιουστινιανού: Νενίκηκά σας Αθηναίοι… 
  ∆εν το είπε όµως. Όχι γιατί το επίτευγµα του δεν ήταν εφάµιλο µε τα καλύτερα δικά 
τους, αλλά γιατί δεν τον άφηκε η µετριοφροσύνη και η σεµνότης του απλού ανθρώπου: 
Η αρετή και το ήθος του. 
  Όµως το εξαίρετο αυτό έργο δεν ανήκει σ’αυτόν. Άλλος είναι ο πραγµατικός του 
κάτοχος: Η πόλις του Ηρακλείου, που αποκτά ένα έργο πολιτισµού στον τοµέα της 
ψυχαγωγίας. Κάτι που πραγµατικά έλειπε, και που ο µόχθος και το δαιµόνιο του 
λαµπρού ανθρώπου κι επιστήµονος εδηµιούργησε στο καίρειο αυτό σηµείο της πόλεως 
που γειτονεύει µε το Μουσείο, µε το πάρκο, µε την πλατεία. Οπτικά συµπληρώνει την 
αισθητική του χώρου που ζητά οικοδοµήµατα ύψους και καλαισθησίας.  
  Το Ηράκλειο µια από τις ζωντανότερες πόλεις του ελληνικού χώρου ένα κέντρο που 
σφύζει υγεία και παλµό ζωής, που ολοένα πληθαίνει αριθµητικώς και ανεβαίνει 
οικονοµικώς, πρέπει να παρουσιάζεται ανάλογο µε το δυναµισµό του. Ο µόχθος των 
ανθρώπων του δεν πρέπει να εκφράζεται µόνο σε νούµερα που ανήκουν αποκλειστικά 
σ’ αυτούς, αλλά κυρίως σε έργα πολιτισµού που ανήκουν στο σύνολο. 
  Στον τοµέα των επιτεύξεων αυτών κατατάσσεται από σήµερα και το ωραίο 
οικοδόµηµα του «Αστόρια». Μνηµείο πολιτισµού στον τοµέα της ψυχαγωγίας. Ο 
εξαίρετος χειρούργος, έχει συνδέσει από παλιότερα τ’ όνοµα του χάρις στην 
αφιλοκέρδεια µε την οποίαν ασκεί την επιστήµη του µε την πόλι µας. Τώρα συνεδέθη 
ακόµη περισσότερο µε την παράδοση του έργου του στο Ηράκλειο.  
  Είµαι βέβαιος, πως θα αισθάνεται περήφανος γι’ αυτό. Γιατί, αυτή ήταν η επιδίωξις 
του: Να χαρίση κάτι σηµαντικό στο Ηράκλειο, και να µοιραστή µαζί µας τη χαρά και 
την υπερηφάνεια ότι καµµία πόλις της επαρχιακής Ελλάδος δεν διαθέτει µια σάλα σαν 
την «Αστόρια». Και οµολογουµένως το επέτυχε. 
  Η προβολή όµως του ιδρυτού δεν πρέπει να µας εµποδίση να δούµε και τους άλλους 
τους αφανείς παράγοντες του έργου. Τους ανθρώπους που µε την επιστηµονική τους 
κατάρτισι, την πείρα τους και την αγάπη τους, συνέβαλλαν στην αρτίωσι του έργου.  
  Αφανής ήρως ο συµπαθέστατος και άριστος πολιτικός µηχανικός κ.Περικλής 
∆ρακάκης, που η ψύχωσις του για την τελειότητα από της γενικότητος µέχρι της 
λεπτοµέρειας, ουκ εά καθεύδειν αυτόν. Πού τον έχανες, πού τον έβρισκες; Στο Αστόρια. 
  Ο ξακουστός συµπολίτης σκηνογράφος κ.Γιώργος Ανεµογιάννης που έδωσε την 
πολύτιµη πείρα του για την καλλιτεχνική διακόσµησί του. 
  Ο κ.Αντ. Πετράνδης που έδωσε το µέτρο της ικανότητός του µε την καλαίσθητη 
φωτιστική αξιοποίησι του χώρου µε τον απλό και γλυκύ φωτισµό που εγκατέστησε. Και 
άλλοι ακόµη, που δεν έχω πρόχειρα τα ονοµατά τους.  
  Και σ’ αυτούς ανήκει ο δίκαιος έπαινος για το θαυµάσιο σύνολο που παρουσίασαν µε 
τη συνεργασία τους. Το «Αστόρια» µε την ευρεία αίθουσα προβολής του, µε τον 
απαράµιλλο µηχανικό εξοπλισµό του, το ζαχαροπλαστείο και το µπαρ, το πολιτισµένο 
περιβάλλον του, έγινε από χθες παράγων προόδου και ένα κόσµηµα για το Ηράκλειο. 
Εύγε σε όλους που συνετέλεσαν σ’ αυτό… 
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                                                                                       ΑΝΤΑΙΟΣ  
    
 
 
 
 
ΤΡΙΤΗ 14/10/58 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ‘ΑΣΤΟΡΙΑ’ 
  Ελάβοµεν την ακολουθούσαν επιστολήν, την οποίαν και σχολιάζοµεν παραπλεύρως: 
 
Κύριε ∆ιευθυντά, 
Γιατί Αστόρια; 
  ∆εν υπάρχουν άραγε ονόµατα χαρακτηριστικά του τόπου και άξια να δοθούν στον νέο 
κινηµατογράφο; 
  Εάν υποθέσωµεν ότι η ονοµασία αυτή δόθηκε προπαντός για τους ξένους, αυτοί 
γνωρίζουν ότι το Αστόρια είναι µέγαρον της οικογενείας Άστορ στην Ν. Υόρκη.  
  Ποια σχέση µπορεί να έχει το όνοµα µε την Κρήτη, µε το Ηράκλειο και την ιστορία 
του; 
  Ο ξένος αλλά και ο ντόπιος σε περιπτώσεις ονοµασίας ξενοδοχείων, θεάτρων κλπ. 
Ζητά ένα όνοµα χαρακτηριστικό του τόπου.  
  Χάθηκαν τα ονόµατα Κνώσιον, Αριάδνη, Κάντια και τόσα αλλά;  
  ∆εν νοµίζετε ότι ο ιδιοκτήτης του νέου κινηµατογράφου, που αποτελεί κόσµηµα για 
την πόλη µας, πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τις αντιρρήσεις του κοινού που θ’ 
αποτελέση την πελατείαν του και να προκηρύξη ένα διαγωνισµό για την καλύτερη 
ονοµασία του νέου κινηµατογράφου; ∆εν µπορεί να υπάρξει κώλλυµα εκ της άτυχους 
ονοµασίας. 
  Τι λέγετε Σεις κ.∆ιευθυντά; Πολλοί συµπολίτες περιµένουν τη γνώµη σας. 
  Με την ελπίδα ότι θα δηµοσιεύσετε αυτό το γράµµα σας παρακαλώ να µη λάβετε υπ’ 
όψιν την ανωνυµία µου εφ’ όσον συµφωνείτε µαζί µου ότι πρόκειται περί γενικωτέρου 
θέµατος. 
                                                                   Μετά τιµής 
                                                                   Ένας Έλλην. 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 16/10/58 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ‘ΑΣΤΟΡΙΑ’ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΗ 
 
Κύριε ∆ιευθυντά, 
Κατά τας τελευταίας ηµέρας και από των στηλών της εγκρίτου ηµών εφηµερίδος γίνεται 
λόγος δια την άστοχον ονοµασία του νέου κινηµατογράφου ΑΣΤΟΡΙΑ. 
  Πράγµατι είναι άστοχος και πρέπει το λάθος να διορθωθή. Το στολίδι του Ηρακλείου 
πρέπει απόλυτα να συνδέεται µε τον τόπον και η ονοµασία του να αποτελέση κρίκον της 
ιστορίας της Κρήτης από των αρχαιοτάτων µέχρι των νεωτάτων χρόνων. 
  ∆ια τούτο επιβάλλεται εκ των πραγµάτων να προκηρυχθή διαγωνισµός και υπό 
καταλλήλου επιτροπής να κριθή το όνοµα που αρµόζει εις τον κινηµατογραφον τούτον.  
  Ας διατηρήση δε προσωρινώς το όνοµα που του εδόθη µέχρι της δια διαγωνισµού 
εξευρέσεως του καταλλήλου. 
                                                                 Μεθ’ Υπολήψεως 
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                                                                        Γ.Σ. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10/58 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΝΑ ΓΙΝΗ… ΝΟΥΝΟΣ 
Κύριε ∆ιευθυντά, 
Σχετικά µε το σηµερινό σας σχόλιο στην αγαπητή µου ‘Μεσόγειο’ για την ονοµασία του 
κινηµατογράφου του κ.Χατζάκη, µου φαίνεται πως η ονοµασία θα πρέπει να είναι 
‘Λάβρυς’, διότι είναι Κρητική, Ηρακλειώτικη-Μινωϊκή όπως θα σας κατατοπίση αν 
αποτανθήτε εις τον εδώ Έφορον Αρχαιοτήτων κ.Πλάτωνα πολύ περισσότερον ο 
διακεκριµένος Καθηγητής κ.Μαρινάτος, όπως αναφέρει εις Βιβλίον του το 1928-30 ότι 
‘Λάβρυς’ ωνοµάζετο ο Τόπος συναθροίσεως και διαλέξεων επί Μινωϊκής Εποχής.  
  Εάν νοµίζετε ότι αρµόζει το όνοµα µη µε θεωρήσετε Νονό αλλά πάρετε εσεις τον τιτλο 
να απαλειφθη και η λεξις ‘Αστορια’, κακοηχος ξενικη που δεν λεει και πραµα. 
                                                              Μετά τιµης 
                                                             Κ.ΛΑΒΡΥΣ 
 
 
 
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΡΟΝΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5/56 ΠΑΤΡΙΣ 
Έναρξη 
Ώρες 8 και 10 ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ (Αλέκος Σακελλάριος- Βασίλης 
Λογοθετίδης, Ίλυα Λιβυκού- 1955) 
 
 
 
ΚΑΣΤΡΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6/59 ΠΑΤΡΙΣ 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΛΙΨΗ (Όττο Πρέµινγκερ, Ντέµπορα Κερ, Μπριζίτ Μπαρντό) 
 
 
 
ΚΡΟΝΟΣ (Στάση Καλογερίδου) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7/51 ΠΑΤΡΙΣ 
Προαναγγελία έναρξης. 
 
ΤΡΙΤΗ 31/7/51 ΠΑΤΡΙΣ 
Πρώτη καταχώρηση λειτουργίας  
ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ- BLUE SKIES  
(Στιούαρτ Χάισλερ, Μαρκ Σάντριτς- Μπινγκ Κρόσµπι, Φρεντ Αστέρ- 1946) 
 
ΤΡΙΤΗ 14/8/51 Η Ι∆Η 
ΚΡΟΝΟΣ- Κινηµατογράφος (Στάσις Καλογερίδου) 
Σήµερον ώρα 7.45 και 10 µ.µ. ακριβώς η πιο συναρπαστική ταινία µυστηρίου «Το 
άλλοθι του δολοφόνου» 
Προσεχώς: «Μια ενδιαφέρουσα εκπληξις». 
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ΚΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12/55 ΠΑΤΡΙΣ 
Ανακοίνωση εγκαινίων ‘Αύριον Σάββατον 3ην ∆εκεµβρίου πανηγυρική έναρξις του 
νέου υπερπολυτελούς και συγχρονισµένου χειµερινού κινηµατογράφου ΚΡΟΝΟΣ 
 
Άνεσις-ονειρώδης διάκοσµος-τεχνικός αερισµός και θέρµανσις- απόδοσις άψογος- 
πλήρης σύγχρονος τεχνικός εξοπλισµός- σταθµός προόδου και πολιτισµού- Προβολή 
των Καλλιτέρων Ταινιών της Παγκοσµίου παραγωγής’ 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12/55 ΠΑΤΡΙΣ 
Έναρξη 
Από 6µ.µ. Ο ΜΑΥΡΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ-THE BLACK KNIGHT (Τάι Γκαρνέτ- Άλαν 
Λαντ, Πατρίτσια Μεντίνα- 1954) 
 
 
 
ΚΥΠΡΟΣ (Συνοικισµός Καραολή) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7/56 ΠΑΤΡΙΣ 
Ανακοίνωση για έναρξη το Σάββατο 14/7/56 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7/56 ΠΑΤΡΙΣ 
Ανακοίνωση για έναρξη ‘λίαν προσεχώς’ 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/7/56 ΠΑΤΡΙΣ 
ΤΟ ∆ΑΚΡΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ (Μπινγκ Κρόσµπι, Ντόρζια) 
 
 
 
 
ΛΟΥΞ (Στάση Πόρου) 
(ως θέατρο) ΠΕΜΠΤΗ 15/6/50 ΠΑΤΡΙΣ  
Θίασος Μ. Αθανασίου, η επιθεώρηση ‘Πολύκροτη ∆ίκη’ 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7/51 ΠΑΤΡΙΣ 
Έναρξη  
Η ∆ΕΣΠΟΙΝΙΣ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΖΕΙ- MADEMOISELLE S’ AMUSE   
(Jean Boyer- Ζιζέλ Πασκάλ, Μπερνάρ Λαγκέ234, Ζωρζ Λανραντάλ235- 1947) 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/53 Η Ι∆Η 
Κινηµατογράφος ΛΟΥΞ (Στάσις Πόρου) 
Τελείως ανακαινισθείς 

                                                 
234 Το όνοµα του ηθοποιού είναι καταχωρηµένο στην ιστοσελίδα imdb.com ως: Bernard Lancret. 
 
235 Ο µόνος ‘Ζωρζ’ του καστ σύµφωνα µε τους συντελεστές που περιλαµβάνει το imdb.com είναι ο 
Georges Lannes. 
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Σήµερον παραστάσεις 8- 10 και 10- 12 µ.µ. 
Η ωραιοτάτη ελληνική ταινία «Το παιδί µου πρέπει να ζήση» 
 
ΘΕΡΙΝΟΣ ΜΙΝΩΑ  
ΤΡΙΤΗ 14/8/51 Η Ι∆Η 
Έχουµε ένδειξη τοποθεσίας: 
ΜΙΝΩΑ- θερινός (όπισθεν χειµερινού) 
Σήµερον ώρα 7.45 και 10 µ.µ. συνεχώς «Άγουρα χρόνια» 
Α’ Βραβείον ηθοποιΐας Όσκαρ 1951. 
 Την Πέµπτην: «Ο θρύλος των Φορσάϋτ» (έγχρωµο) 
 
 
ΝΤΟΡΕ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/4/59- ΤΡΙΤΗ 14/4/59 Η ΠΑΤΡΙΣ 
Λίαν προσεχώς εναρξις Κινηµατογράφου 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4/59 ΠΑΤΡΙΣ 
Έναρξις σήµερον από ώρα 6 µ.µ. µε το υπέροχον έργον «7 Λόφοι της Ρώµης» µε τον 
Μάριο Λάντζα 
 
 
ΟΑΣΙΣ  
ΠΕΜΠΤΗ 25/5/50 Η ∆ΡΑΣΙΣ 
«ΟΑΣΙΣ» 
Το νέον σύγχρονον ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ (Μεσ’ στην καρδιά του Γεωπονικού 
Κήπου) 
Αληθινό καµάρι και στολίδι του Ηρακλείου ∆ύναται να χαρακτηρισθή ο παράδεισος του 
κινηµατογράφου όλης της Ελλάδος. Αρχίζει σήµερον Πέµπτην την πανηγυρικήν του 
πρεµιέρα, µ’ ένα διαµάντι κινηµατογραφικό από την σειράν των αριστουργηµάτων που 
έχει εξασφαλίσει δια την θερινή περίοδον µε την ωραιοτέραν γυναίκα του Χόλυγουντ 
ΕΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ  στο έ γ χ ρ ω µ ο ονειρώδες κινηµατογραφικό µεγαλούργηµα 
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ (παραγωγή 1950) 
Ένα θέαµα µαγείας και θαυµασµού 
Συµπρωταγωνιστούν: Ο Μεξικανός γόης ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΜΟΝΤΑΛΜΠΑΝ και η ΜΠΕΤΗ 
ΓΚΑΡΡΕΤ. Παρελαύνουν εκατοντάδες από αιθέριες  λουόµενες Αφροδίτες. Μεγάλη 
ορχήστρα ΞΑΒΙΕ ΚΟΥΓΚΑΤ 
Καθ’ εκάστην ώραι ενάρξεως: Απογευµατινή 8 µ.µ. 
                                                Βραδυνή 10 µ.µ. 
 
 
 
 
ΟΡΦΕΥΣ (ΘΕΡΙΝΟΣ) (Καµίνια, έξωθι Χανίων Πόρτα) 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/7/55 ΠΑΤΡΙΣ 
Εγκαίνια  
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ΤΡΙΑ ΠΕΥΚΑ (θέατρον)  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6/51 ΠΑΤΡΙΣ 
Παραστάσεις τελειόφοιτων Β’ Γυµνασίου Αρρένων ‘Ερωτόκριτος’ 
 
 
 
 
 
 

 
 
1960 
 
ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ 30/9/63- ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10/63 ΠΑΤΡΙΣ  
‘Κλειστός λόγω ανακαινίσεων’ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 19/12/63 ΠΑΤΡΙΣ 
Το όνοµα συνοδεύεται από την ένδειξη (Υπόγειος) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12/63 ΠΑΤΡΙΣ 
Το όνοµα συνοδεύεται από την ένδειξη (Παλαιός) 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/7/66 ΠΑΤΡΙΣ 
Σινε «ΑΠΟΛΛΩΝ» Παλαιός 
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
Αίθουσα δροσερή µε ψυκτικά µηχανήµατα. 
ΣΗΜΕΡΟΝ  
Ο Αστυνοµικός κολοσσός που εκρίθη από το παγκόσµιον κοινόν σαν κινηµατογραφικό 
φαινόµενο. Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ 
Πρωταγωνιστούν: ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ- ΑΛΑΙΝ ΝΤΕΛΟΝ- ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ- ΚΛΩΝΤ 
ΣΕΡΒΑΛ 
 
ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/9/63 ΠΑΤΡΙΣ 
ΕΝΑΡΞΙΣ σήµερον «Όταν ξέσπασε η καταιγίδα» 
 
 
ΑΝΤΥΑΝΝΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6/67 ΠΑΤΡΙΣ 
Ο νέος θερινός κινηµατογράφος 
ΑΝΤΥΑΝΝΑ Προάστειον Πατέλες (Στάσις Κόκκου) 
Άνετος- Συµπαθητικός- Κοµψός- Ευχάριστος 
Νέα µηχανήµατα ποιότητος και πολυφωνικού ήχου PREVOST- PSS 
Έναρξις Σήµερον. Το αριστούργηµα της Φίνος Φιλµς  
ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΚΡΥΟ 
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Πρωταγωνιστούν: Ζωή Λάσκαρη- Ρένα Βλαχοπούλου- Κώστας Βουτσάς- Μάρθα 
Καραγιάννη- Ντίνος Ηλιόπουλος 
Σκηνοθεσία ∆αλιανίδη 
 
Από την ΤΡΙΤΗ 27/6/67 η διεύθυνση αλλάζει σε   Στάσις Αθανάτων 
 
 
ΑΣΤΟΡΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9/64 ΠΑΤΡΙΣ 
Μετά από ανακαίνιση, εγκαίνια την Κυριακή 20/9/64 
 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/7/66 ΠΑΤΡΙΣ 
Σινε «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» τηλ. 27.82 
(Λεωφόρος Αντ. Καστρινάκη) 
ΣΗΜΕΡΟΝ 
Πανηγυρική έναρξις. Με το αριστούργηµα του Ελληνικού Κιν/φου 
Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ 
Μια δραµατική ταινία µεγάλων αξιώσεων 
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Φούντας- Μάνος Κατράκης- Μάρω Κοντού 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/68 ΠΑΤΡΙΣ 
ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ ΤΕΞΑΣ (Ντην Μάρτιν, Αλέν Ντελόν) 
 
 
 
ΚΑΝΤΙΑ (Ηρώον, 3 Καµάρες, 80839) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/7/68 ΠΑΤΡΙΣ 
  Αρχίζει παραστάσεις ο Κινηµατογράφος «Κάντια». Σήµερα το βράδυ πρόκειται να 
κάνη την έναρξη των παραστάσεων του ο νέος κινηµατογράφος «ΚΑΝΤΙΑ». 
  Ο κινηµατογράφος αυτός ευρίσκεται εντός του οικοπέδου Μάρκογλου, εις το 
κεντρικώτατον δηλαδή σηµείον του Ηρακλείου. 
  Η θέσις του, το πράσινο που ευρίσκεται τριγύρω, τα αναπαυτικά καθίσµατα, εν 
συνδυασµώ µε τις υπέροχες ταινίες που θα προβάλλη, κάνουν τον νέο αυτό 
κινηµατογράφο να ξεχωρίζη. 
  Και µια λεπτοµέρεια. Τα καθίσµατα του κινηµατογράφου είναι µαυρόασπρα προς 
χάριν του ΟΦΗ, που ανήλθε στην Α’ Εθνική. Επίσης το «ΚΑΝΤΙΑ» εφωδίασε µε δελτία 
ελευθέρας εισόδου όλους τους ποδοσφαιριστάς του ΟΦΗ.  
 
ΚΑΣΤΡΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 22/5/69 ΠΑΤΡΙΣ 
Εκ βάθρων ανακαινισθείς, µε καινούρια και πολυτελή καθίσµατα 
Έναρξη µε ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ (Τζην Σήµπεργκ, Μπορίς Ρονέ, 
Πιέρ Μπρασέρ) 
 
 
 
ΚΝΩΣΟΣ (Στάσις Πόρου) 
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ΠΕΜΠΤΗ 19/5/60 ΠΑΤΡΙΣ 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ (τουρκο-ινδικό) 
Ανακαινισµένο, µηχανήµατα προβολής CINEMECANICA 
 
 
 
ΜΑΡΙΝΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 22/6/67 ΠΑΤΡΙΣ 
Κιν/φος «ΜΑΡΙΝΑ» 
Προάστεια Πατέλες στάσις Αθανάτων 
Έναρξις σήµερον µε την Ελληνικήν υπερπαραγωγή ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ- ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΛΑΖΟΥ- ΤΖΑΓΑΝΕΑΣ 
 
 
 
ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/9/63 ΠΑΤΡΙΣ 
‘Πανηγυρική έναρξις’ 
 ΟΤΑΝ ΞΕΣΠΑΣΕ Η ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α 
 
 
 
ΡΙΒΟΛΙ  
ΠΕΜΠΤΗ 23/5/63 ΠΑΤΡΙΣ 
Σινέ ΡΙΒΟΛΙ τηλ. 9733 
Λεωφόρος 62 Μαρτύρων Στάσις Πατεράκη 
Σήµερον Πανηγυρική Έναρξις 
Η ΛΙΖΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ 
Σήµερον το ραντεβού σας στο «ΡΙΒΟΛΙ» 
 
 
 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6/68 ΠΑΤΡΙΣ 
Κινηµατογραφος ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ 
Στάσις Παναγίτσα Μασταµπά 
ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΝΑΡΞΙΣ 
Η ταινία που έγινε σταθµός στον ελληνικό κινηµατογράφο 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 
Έγχρωµον Σινεµασκόπ 
Πρωταγωνιστούν: Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Ρένα Βλαχοπούλου, Γιάννης 
Βογιατζής 
 
 
 
ΣΤΑ∆ΙΟΝ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5/69 ΠΑΤΡΙΣ 
Σινε ΣΤΑ∆ΙΟΝ 
Άνωθεν Γυµναστηρίου, Χανιόπορτα, 7095 
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Πανηγυρική έναρξις Σήµερον µε µια ταινία ιδιαιτέρων αξιώσεων  
Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ  
Πρωταγωνιστούν Τόνυ Κέρτις, Πάϊπερ Λώρυ 
 
 
 
ΣΤΑΥΡΩΤΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/7/61 ΠΑΤΡΙΣ 
Σήµερον έναρξις των παραστάσεων 
Από ώρα 8 µ.µ. συνεχώς: Με το αριστούργηµα  
Η ΒΙΛΛΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ  
Μπέρναντετ Λάφον, Φρανσουάζ Μπριόν 
ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΠΟ∆ΟΓΥΡΟΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1970 
ΑΙΓΛΗ (Θερίσου και Ακαδηµίας γωνία) 
ΤΡΙΤΗ 26/5/70 ΠΑΤΡΙΣ 
  Από σήµερα µέχρι την Κυριακή 31/5 δηµοσιεύεται η εξής ανακοίνωση:  
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
Ο νέος θερινός κινηµατογράφος  
«ΑΙΓΛΗ»  
Γωνία Θερίσσου-Ακαδηµίας 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6/70 ΠΑΤΡΙΣ 
Έναρξη µε το  
Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΠΟΥ ΛΥΓΙΣΕ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΟΝΟ (Γιάννης Φέρτης, Ελένη Ανουσάκη) 
 
 
 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/5/70 ΠΑΤΡΙΣ 
ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 27/5/76 ΠΑΤΡΙΣ 
Ανοίγει σήµερα ο νέος κινηµατογράφος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ». 
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Έγιναν χθες το βράδυ τα εγκαίνια του νέου κινηµατογράφου «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» που 
βρίσκεται στη λεωφόρο Ακαδηµίας 95, απέναντι από τις Αµυγδαλιές. Ο νέος 
κινηµατογράφος είναι βυθισµένος στο πράσινο, που κυριολεκτικά ξεκουράζει το θεατή. 
Ο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» θα κάνει έναρξη των παραστάσεων του σήµερα µε την ταινία «Τον 
νου σας και σας φάγαµε», ενώ θα προβάλλει στη συνέχεια πολύ καλές ταινίες 
«δείγµατα» από τις οποίες δίνοµε παρακάτω.  
 
 
 
 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5/70 ΠΑΤΡΙΣ 
Σήµερον Μέσα Αλικαρνασσός τηλ.82630Ο  
Έναρξις µέ µιά απολαυστική, χαρούµενη ξεκαρδιστική κωµωδία 
Ο ΣΠΑΓΓΟΡΑΜΕΝΟΣ 
Πρωταγωνιστούν Λ. Κωνσταντάρας Τζ. Ρουσσέα Ανδ. Μπάρκουλης 
Τραγουδά η Πόλυ Πάνου 
 
 
ΝΕΟΝ ΡΙΒΟΛΙ  
ΠΕΜΠΤΗ 18/6/70 ΠΑΤΡΙΣ 
Σινε ΝΕΟΝ ΡΙΒΟΛΙ 
Πλατεία Αγίας Βαρβάρας και γήπεδον ΟΦΗ 
Λεωφορείο γραµµής: Στρατώνων-Αγ.Βαρβάρας-Καµινίων 
Έναρξις ΣΗΜΕΡΟΝ 
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ  
Έγχρωµον- Σινεµασκόπ 
Μαρκ Φόρεστ, Μόιρα Οφέι 
 
 
 
ΟΛΥΜΠΙΑ (Πρώην ΡΙΒΟΛΙ, στάσις Πατεράκη, 3733) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3/70 ΠΑΤΡΙΣ 
Ο Κινηµατογράφος των 4 εποχών «ΟΛΥΜΠΙΑ» Τηλέφωνον 37-33 
Με την αυτοµάτως εξαφανιζοµένη σκεπή παρουσιάζει σήµερον την δυναµικώτερη 
περιπέτεια όλων των εποχών. Ανώτερη από το Μπόνυ και Κλάϊντ 
ΟΙ 5 ΓΥΙΟΙ ΤΗΣ ΣΚΥΛΑΣ Έγχρωµον- Σινεµασκόπ 
Πρωταγωνιστούν: Τζωρτζ Ήστµαν, Γουάιτ Πρέστον, Άρτσι Σάβατζ, Γκραστιέλλα 
Γρανάτα 
ΠΕΜΠΤΗ 12/3/70 ΠΑΤΡΙΣ 
∆ίνονται διάφορες πληροφορίες: 
  Πρώην Ρίβολι στάσις Πατεράκη. Με την αυτοµάτως εξαφανιζοµένη σκεπή σε 30’ 
δευτερόλεπτα γίνεται από χειµερινός θερινός. 
  Προσοχή: Κατά τα διαλείµµατα γίνεται επίδειξις της αυτοµάτως εξαφανιζοµένης 
σκεπής. Ιταλικό σύστηµα δια πρώτη φορά στην Ελλάδα.  
 
ΟΡΦΕΥΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ) 
ΤΡΙΤΗ 27/1/70 ΠΑΤΡΙΣ 
Χειµερινός  ΟΡΦΕΥΣ  Θερινός 
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Ο νέος πολυτελής Χειµερινός- Θερινός κιν/φος ΟΡΦΕΥΣ αρχίζει σήµερον µε τον 
έγχρωµον κολοσσό Ο ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΑΙ  Μέ τόν Λεξ 
Μπάρκερ 
Την ∆ευτέραν: Η µεγάλη εφετεινή επιτυχία ΑΓΩΝΙΑ 
 
 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5/70 ΠΑΤΡΙΣ 
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (Στάιγκερ, Λίλι, Ορσίνι) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1980 
 
ΑΜΟΡΕ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/5/71 ΠΑΤΡΙΣ 
Σινέ «ΑΜΟΡΕ» Στάση Ν. Αλικαρνασσού 
Σηµ. Ο Κιν/φος µας θα προβάλλει ταινίας του µεγαλυτέρου κιν/φικού οργανισµού 
Θ.∆αµασκηνός Β.Μιχαηλίδης Α.Ε. 
 
 
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α  
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/6/82 ΠΑΤΡΙΣ 
Ο ΝΕΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α» 
ΣΤΑΣΙΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ- ΤΗΛ.224973 
Ανοίξαµε και σας περιµένουµε 
ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΟΥΠΙ ΝΤΟΥ ΜΠΑΤΙΡΗΣ ΕΡΑΣΤΗΣ Με τον Αντριάνο Τσελεντάνο 
 
 
KRETA DRIVE-IN  
ΤΡΙΤΗ 18/12/84 ΠΑΤΡΙΣ 
Κινηµατογράφος αυτοκίνητων-Κοκκίνη Χάνι 
 
DRIVE-IN ΑΜΜΟΥ∆ΑΡΑΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 9/10/81 ΠΑΤΡΙΣ 
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 
AKI DRIVE-IN 
Σινεµά Αυτοκινήτων ∆ίπλα στο ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ 
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(πηγαίνοντας προς το “ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ”) 
Εναρξις 9µ.µ. -∆ύο παραστάσεις- 
ΜΕ Ο,ΤΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/8/83 ΠΑΤΡΙΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
(Μεταξύ ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ και ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ) 
ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ ΣΦΙΧΤΗ ΣΑΡΚΑ 
Αυστηρώς Ακατάλληλη (αµερικάνικη) 
Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση µε ταινίες Α’ προβολής. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/8/84 ΠΑΤΡΙΣ 
ΚΑΝΤΙΑ  ΝΤΡΑΪΒΙΝ (Στο δρόµο προς ‘Ακτή Ζευς’) 
Κινηµατογράφος αυτοκινήτων ΚΑΝΤΙΑ  
 
ΣΙΝΕ ΝΤΡΑΪΒΕ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/8/83 
«ΣΙΝΕ ΝΤΡΑΪΒΕ» 
Γαζανός Κάµπος  
Ανοίξαµε και σας περιµένουµε µε την ελληνική ταινία 
ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ 
Αυστηρώς Ακατάλληλο 
 
 
STUDIO 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3/87 ΠΑΤΡΙΣ 
Καταχώρηση STUDIO για έναρξη την Κυριακή 22/3/87 αν και την Κυριακή δεν 
υπάρχει καταχώρηση. 
 
ΤΡΙΤΗ 24/3/87 ΠΑΤΡΙΣ 
Φωτογραφία από τα εγκαίνια του STUDIO 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3/87 ΠΑΤΡΙΣ 
Πρώτη καταχώρηση στην εφηµερίδα µε το Ο ΤΖΩΝΝΥ ΠΗΡΕ Τ’ ΟΠΛΟ ΤΟΥ 
 
 

 
 
 
1990 
 
ΑΣΤΟΡΙΑ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9/96 ΠΑΤΡΙΣ 
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟ DOLBY STEREO  
ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟ DDS 
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Ελατέ ν’ απολαύσετε το απόλυτο θέαµα ήχου και εικόνας στην πλήρως 
ανακαινισµένη αίθουσα µας. 
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/10/96 
Με την τελευταία µεγάλη επιτυχία του Σβαρτσενέγκερ 
ERASER 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/10/96 ΠΑΤΡΙΣ 
Πλήρως ανακαινισµένο πραγµατοποιεί έναρξη µε το  
ΑΠΟΛΥΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ- ERASER 
 
 
 
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ (Μαλικούτη 18-20, 2810 226342) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-10-94 ΠΑΤΡΙΣ 
Έναρξη 
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΥΛΑ-ΧΟΥΠ –THE HUDSUCKER PROXY 
 
 
 
ΚΡΟΝΟΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 20/10 /94 ΠΑΤΡΙΣ 
Cinerama ΚΡΟΝΟΣ 
(DOLBY STEREO SR, πολυτελή γαλλικά καθίσµατα, οθόνη προβολής 100 τ.µ.) 
ΝΗΡΕΩΣ 12, τηλ. 227183 
Από αύριο 21 Οκτωβρίου και πάλι κοντά σας στη ριζικά ανακαινισµένη αίθουσα του µε 
τις µεγαλύτερες κιν/ικές επιτυχίες της χειµερινής περιόδου 1994- 95 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10/94 ΠΑΤΡΙΣ 
Το θέαµα σε νέες ∆ιαστάσεις 
Cinerama ΚΡΟΝΟΣ 
 
DOLBY STEREO SR, πολυτελή γαλλικά καθίσµατα, οθόνη προβολής 100 τ.µ. 
ΝΗΡΕΩΣ 12, τηλ. 227183 
ΟΙ ΦΛΙΝΤΣΤΟΟΥΝΣ 
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Σε πρωτη προβολη στην εξ ολοκλήρου ανακαινισµένη αίθουσα του 
ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 6.30, 8.30, 10.30 
 
 

2000 

 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
  Τα παρακάτω κείµενα δεν αφορούν συγκεκριµένες αίθουσες, αλλά είναι άρθρα 
γνώµης για το καινούριο τότε φαινόµενο του κινηµατογράφου και παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οπτική των δηµοσιογράφων της εποχής πάνω στο νέο 
µέσο ψυχαγωγίας όπως και για τις πληροφορίες που µπορεί να εξάγει κανείς σχετικά 
µε τις συνθήκες προβολής. 
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3/10/09 Ι∆Η 
ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 
  Εις τας ευρωπαϊκάς µεγαλουπόλεις οι κινηµατογράφοι έχουν πολλαπλασιασθή 
καταπληκτικώς τόσον, ώστε να µην υπάρχει οδός κεντρική, εις την οποίαν να µη 
συναντά κανείς πέντε εξ αυτούς.  
  Εννοείται ότι δια να ευδοκιµήσει µια τοιούτου είδους επιχείρησις, δια να υπάρχουν 
δηλαδή πάντοτε άφθονοι ταινίαι διαθέσιµοι, χρειάζονται πολλά κεφάλαια, πολλά 
περισσότερα από όσα χρειάζονται δια να ευδοκιµήσει µία µεγάλη θεατρική επιχείρησις.  
  ∆ια να γείνη µια κινηµατογραφική παράστασις, προωρισµένη να απεικονισθή επί των 
ταινιών, χρειάζονται ηθοποιοί και ηθοποιοί µάλιστα πρώτης δυνάµεως, διότι πρέπει, 
χωρίς να οµιλούν, µε τας χειρονοµίας µόνον και τας λοιπός κινήσεις των να 
εξωτερικεύουν παν ό,τι αισθάνονται. 
  Ενίοτε αι κινηµατοφγραφικαί εταιρείαι µεταχειρίζονται µερικά ευφυέστατα κόλπα δια 
ν’ απεικονίσουν εν οιανδήποτε γεγονός εις τας ταινίας των.  
  Μιαν ηµέραν επερνουσεν από την εθνικήν οδόν της Ρώµης µακρά σειρά αµαξών, εις 
την πρώτην των οποίων ήσαν δύο µελλόνυµφοι και εις τας άλλας οι προσκεκληµένοι.  
  Αι άµαξαι διευθύνοντο εις την εκκλησίαν, όταν έξαφνα τρεις κύριοι, καθώς πρέπει 
ασταµάτησαν την άµαξαν των µελλονύµφων και εισήλθον εντός αυτής και επεχείρησαν 
ν’ αρπάσουν δια της βίας την νύµφην.  
  Το τι έγινε την στιγµήν εκείνην δεν περιγράφεται. Εµαζεύθηκε κόσµος, έτρεξαν 
αστυφύλακες, εσταµάτησαν τα τραµ. 
  Οι αστυφύλακες ήσαν έτοιµοι να οδηγήσουν τους συλληφθέντας εις την αστυνοµίαν, 
αλλ’ οι παθόντες εδήλωσαν ότι δεν θα επιδώσουν καταγγελίαν εναντίον και 
παρεκάλεσαν να αφεθούν ελεύθεροι.  
  Την στιγµήν εκείνην εθεάθη εις άνθρωπος σηκώνων εις τον ωµόν του, φωτογραφικόν 
µηχάνηµα και σπεύδων να αποµακρυνθή από το µέρος εις το οποίον συνέβησαν αι 
σκηναί που αφηγήθηµεν. Τότε οι παραστάντες εις την σκηνήν εννόησαν ότι επρόκειτο 
περό κόλπου δηµιουργηθέντος επιτήδες υπό κινηµατογραφικής εταιρείας επιθυµούσης 
ν’ αναπαραστήση την σκηνήν της αρπαγής εις τας ταινίας της.  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12/16 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ (τίτλος µόνιµης στήλης στην πρώτη σελίδα) 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
  Το ότι ο κινηµατογράφος τείνει να καταλάβη µιαν εξαιρετικήν θέσιν εις την Τέχνην 
εάν δεν την κατέλαβεν ήδη, είναι αναµφισβήτητον. Όµως δεν θα περιµένετε από την 
στήλην αυτήν και τον υποφαινόµενον, του κύκλου του οποίου εξέρχεται, κριτικήν επί 
του θεάτρου της οθόνης. Απλώς σκοπός του παρόντος σκαρυφύµατος είναι να 
συνοδεύση όσους δεν έχουν την ώραν αυτήν άλλην σοβαροτέραν ασχολίαν, εις την 
σκοτεινήν και µυστηριώδη αίθουσαν του cinema.  
  Τώρα εάν χάρις την βελουδένιαν µαλακότητα (;) του καθίσµατος ήρχισαν να 
διαµαρτύρωνται τα δυστυχή µέλη µου, δεν αξίζη τον κόπον να το συλλογίζοµαι την 
στιγµήν µάλιστα που είµαι απησχοληµένος εις την κίνησιν των εισερχοµένων  
συµπολιτών. Ηλικιωµένοι κύριες και κύριοι, δεσποινίδες και νέοι ου µην αλλά και 
µικρά αποτέλουν  µιαν ατελείωτον σειράν εις την είσοδον (Μη ξεχνάτε ότι είναι 
Κυριακή βράδυ). 
  Πρόσωπα που δείχνουν µιαν απέραντον χαράν ανακατωµένη µε έναν αόριστον 
αίσθηµα εκπλήξεως, ξεπροβάλλουν από την πόρταν ή από κανένα θεωρείον  της 
δευτέρας σειράς (άνω τελεία) είναι η χωρικές που πρωτόρχονται στον κινηµατογράφο. 
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  Αλλά η ώρα είναι εννέα κι ακόµη να αρχίσουν (άνω τελεία) ένας λόγος δια να 
αναστατώση το θεατρον µε ποδοκροτήµατα εκκωφαντικά και σφυρίγµατα απαίσια, ο 
κόσµος των γαβριάδων του υπερώου. 
  Ένα κύµα από την haute societe µπαίνει και καταλαµβάνει τα θεωρεία της α’ σειράς. 
  Τα Φώτα σβύνονται ένα ένα ενώ τοποθετούνται εις τας θέσεις των οι καθυστερηµένοι: 
Το κενόν κάθισµα που ήταν δίπλα µου κατελήφθη από έναν χονδρόν  κύριον ο οποίος 
κατόρθωσε να µου τσακίση τα πόδια µόλις δύο φορές (άνω τελεία) εννοείται ότι ένα 
άθλιον pardon τα εδιόρθωσεν όλα. ∆εξιά µου είχε ξαπλωθή µακαρίως ένας νεαρός 
κύριος ο οποίος δια την τελείαν συµπλήρωσιν της µακαριότητος του εκάπνιζεν ένα 
τσιγάρον, εκπέµπων τα πυκνά νέφη, µέσα στα µάτια µου, τον καπνόν του και εις 
επίµετρον εις το τέλος του παιζοµένου επί της οθόνης δράµατος (και το µέσον του 
δράµατος του οποίου ήµην ο τραγικός πρωταγωνιστής) µ’ εβεβαίωσε ότι αντελήφθη την 
συγκίνησιν µου από τα δάκρυα που έβλεπε στα µάτια µου, δάκρυα που µου ήλθαν από 
το οχληρόν θυµιατόν του σιγάρου του. 
  Εις το διπλανόν µου πάγκον ακούω ψιθυρισµούς και αν δεν απατώµαι εις το σκότος 
διέκρινα δύο τρεις σκιάς να προσπαθούν να επαναλάβουν κάποια σκηνήν του 
παιζοµένου «Κλέπου» του Μπερστάϊν. 
  Ο παραπάνω νεαρός κύριος επροσπαθούσε να εφαρµόση την µέθοδον του 
Ολενδόρφου διαβάζοντας αξιοθρηνήτως τα γαλλικά των επιγραφών δεν παρέλιπε δε ο 
µακάριος να µε σκουντά κατά µικρά διαλείµµατα δια να απαγγείλη την ελέω Θεού 
µετάφρασιν εις ήχον πλάγιον ώστε να γίνεται ακουστός από τα πέριξ. 
  Σ’ όλα αυτά τα βάσανα προσθέσατε κι έναν γνωστόν µου κουραµπιέν ο οποίος 
ανέλαβε εργολαβικώς να µου εξηγήσει τας στρατιωτικάς κινήσεις των Γάλλων εις το 
Σοµ εν παραβολή µε τας δικάς µας των δύο ενδόξων πολέµων και θα έχετε την πλήρην 
εικόνα των παθών µου. 
                                                                           Στ.Μ.  
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/7/23 ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ  
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
  Χθες βράδυ πήγα στον κινηµατογράφο. Για µένα ο κινηµατογράφος είναι µια από τις 
πιο εξαιρετικές απολαύσεις. Σ’ αυτόν βρίσκω ένα µεγάλο πολύ µεγάλο απεριόριστο 
σκολειό και δοκιµάζω κάτι συγκινήσεις που δύσκολα βρίσκω στο θέατρο. Το καϋµένο 
το θέατρο! Το κατάντησαν σε τέτοια χαλιά η γάµπες! Το µετέτρεψαν εις καθαρώς 
«γαµποθεαµατικόν» κέντρον. 
  Λοιπόν ο κινηµατογράφος είχε µια ταινία. Η βασίλισσα των Καρβούνων. ∆ιάβασα το 
πρόγραµµα και τα κρύα καλαµπούρια του µεκάµαν να µη πηγαίνω µε όρεξι. Κι όµως η 
ταινία αυτή ήταν απ’ τις πειό όµορφες ταινίες που είδα. Όχι για την υπόθεση της που 
θυµίζει λίγο φασουλή, που στο τέλος γίνονται γάµοι και χαρές, µα για τις ώµορφες, τις 
απείρως ώµορφες εικόνες που παρουσίασε και για την ωµορφιά της γυναίκας που 
πρωταγωνιστούσε.  
  Η Ζακοµπίνι! Τι γλύκα µατιών, τι αρµονία γραµµών! Το ανθρώπινο µάτι πέφτοντας 
πάνω στο θείο αυτό δηµιούργηµα, αισθάνεται την ανατριχήλα του θειου, του ιερού, του 
υπέροχου. Τα µάτια της, ω τα µάτια της! Πέλαγος µυστηρίου χαράς κι οδύνης.  
  Κι η γυναίκες δεν κρατήθηκαν απ’ τα επιφωνήµατα του θαυµασµού. 
 -Τι ώµορφη, τι ώµορφη πούναι τώρα! 
 -Τροµερό αυτό! Γυναίκες να βρίσκουν άλλη γυναίκα ώµορφη! Απίστευτο! Λέει κάποιος 
φίλος µου. 
 -Στο σεντόνι καϋµένε, άψυχη τη θαυµάζουνε. 
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Ας ερχότανε εδώ να καθήση δίπλα µας και θα βλεπες πόσα ψεγάδια θα της εύρισκαν. 
 -Πιθανόν. Κι όµως κοιτά. Κι όλες οι κυρίες φαίνονται πως τη θαυµάζουν. Άκου γύρω 
µας τι γίνεται. 
  Κάποιος στενάζει κοντά µας. Κάτι µουρµουρίζει µες στα δόντια του µα δε φτάνει ως 
τα’ αφτιά µου. Εξάπαντος θα είναι λόγοι ερωτικοί. ∆εν αποκλείεται.  
  Η Ζακοµπίνη! Η Ζακοµπίνη! Ποιος ξέρει ποσά δύσµοιρα θύµατα ναχη αυτή η άψυχη 
θεά των µατιών. Γιατί θα ξέρετε βέβαια ότι υπάρχουν κι ερωτευµένοι των βασιλισσών 
του κινηµατογράφου. Μια φορά θυµάµαι κάποιον φίλο µου τρελλά ερωτευµένο µε τη 
Μπερτίνι. Θυµάµαι πως το πάθος του µου τάραζε τα νεύρα µου πειά τόσο, που µια µέρα 
του λέω. 
 -Μα δεν ντρέπεσαι, τουλάχιστον τον εαυτό σου, αφού µας ξεδιαντραπώθηκες πειά; 
Καλέ µε µια κινούµενη εικόνα, µε µια εικόνα που φαίνεται και σβύνει θασαι 
ερωτευµένος; Είσαι έκφυλος.  
 -∆εν ξέρεις τί λες (άνω τελεία) µ’ απάντησε. Τι είναι έρωτας; Φαντασία. Τίποτε άλλο. 
Αγαπάς µια κοπέλλα. Την κοιτάς από µακρυά. Η φαντασία σου την περιβάλλει µε ό,τι 
ώµορφο µπορείς να σκεφτής. Τίποτε το κακό δεν την θεωρής άξια να κάνη. Να τρώη; 
∆εν το φαντάζεσαι. Να κόβη κρεµµυδάκια; Ο Θεός φυλάξη. Να κάνη µπουγάδα; Ούτε 
σκέψις! Και χίλια άλλα παρόµοια αδύνατον να τα σκεφτής γι’ αυτήν που περιβάλλεις µε 
την αιθεριότερη αίγλη. Κι ενώ τα ξέρεις όλα τ’ ανθρώπινα, µε τίποτε δεν τη λεκιάζης. 
Στην φαντασία του κρατιέται σαν πλάσµα άϋλο, υπέργειο, υπερκόσµιο.  
  Ε; τι διαφορά βρίσκεις στον έρωτα τον κοινό µε τον έρωτα που εµπνέει µια γυναίκα 
ώµορφη στον κινηµατογράφο, ή ένας άνδρας από κεινους που παρουσιάζωνται κάποτε; 
Καµµιά. Ίσα ίσα η οµορφιές του κινηµατογράφου µπορούν ν’ ανάψουν χίλιες φορές 
µεγαλύτερη φωτιά και µάλιστα σαν είναι «βασίλισσες των ανθράκων». Γιατί ποτέ η 
φαντασία σου δε θα προχωρήση σε µια κοινή χυχαία ενασχόλησι του αξιολάτρευτου 
προσώπου που διαβατάρικα περνά απ’ το σεντόνι του κινηµατογράφου δείχνοντας µας 
µόνο τ’ ό,τι είναι εξακριβωµένα και τελειοποιηµένα ωραίο, που το διορθώνει και το 
επαυξάνει η τέλεια τ’ αφαιρεί σαν δη την πρώτη πρόβα της ταινίας, που φυσικά πρώτα 
σ’ αυτό θα την προβάλουν! Πηγαίνοντας στο σπιτάκι µου βιάζοµαι να κλείσω τα µάτια 
µου και να βρεθώ στον καρβουνόλακο της βασίλισσας των ανθράκων. Σε πειράζω; 
 -Κάθε άλλο. Τραβά, παιδί µου στη δουλειά σου. 
                                                                                  Ι. ΠΥΡΓΟΣ 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10/25 Η Ι∆Η 
ΑΝΤΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙ∆ΟΣ 
ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ∆ΑΚΡΥΑ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ 
  Εις τους κινηµατογράφους προκαλεί πολλάκις έκπληξιν το γεγονός ότι αι ηθοποιοί 
κλαίουν µετά τόσης ευκολίας και φυσικότητος. Πολλοί νοµίζουν ότι τα δάκρυα 
προκαλούνται τεχνητώς δια της επαλείψεως της κόγχης του οφθαλµού δια γλυκερίνης. 
Αλλά εις τας µεγάλας τουλάχιστον καλλιτέχνιδας τα δάκρυα είναι φυσικά και 
προκαλούνται δι’ υποβολής. Η Πόλα Νέγκρι κλαίει φυσικά. Αρκεί ν’ ακούση ένα βιολί 
να παίζη τη µελαγχολική ροµάντζα του Γρηγκ «Ο τελευταίος στεναγµός». Όταν η 
Νέγκρι το µέγαρον του συζύγου της εν Πολωνία δια να µεταβή εις το Βερολίνον όπου 
θα επεδίδετο εις το καλλιτεχνικόν στάδιον εβάδιζε επί πέντε ώρας µέχρις ου έπεσεν 
εξαντληµένη προ της θύρας ενός πανδοχείου. Εκεί ανελύθη εις δάκρυα αναλογιζόµενη 
την ήρεµον ζωήν που εγκατέλειψε και το αµφίβολον µέλλον εις το οποίον ερρίπτετο εξ 
έρωτος προς την Τέχνην. Την στιγµήν εκείνην κάποιος βιολιστής ήρχισε να παίζει την 
ρωµάντζαν «Τελευταίος στεναγµός». Έκτοτε οσάκις την ακούει κλαίει και οι 
σκηνοθέται του κινηµατογράφου επωφελούνται της αδυναµίας της αυτής.   
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20/3/27 Η Ι∆Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
Τα Σινεµά 
  Οι κινηµατογράφοι αµιλλώνται εις την προβολήν κινηµατογραφικών ταινιών. Το 
πράγµα είναι ευχάριστον (άνω τελεία) γιατί αποδεικνύει ότι οι επιχειρηµατίαι ήρχισαν 
να συµµορφώνονται µε το πνεύµα του κοινού, το οποίον απαιτεί ανάλογον µε τας 
θυσίας του απόδοσιν εις εκλεκτικότηταν έργων. 
  Η άµιλλα πάντως, φέρει την πρόοδον. Περιµένοµεν. 
                                                             Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ 
 
 
 
ΤΡΙΤΗ 22/9/31 Η Ι∆Η 
ΤΟ «ΠΑΡΛΑΝ» 
  Εξεδόθη και κυκλοφορεί πλουσιώτατον εις εµφάνισιν και ύλην το µέγα 
κινηµατιογραφικόν περιοδικόν ΠΑΡΛΑΝ µε την καλλιτεχνικήν εικόνα της δηµοφιλούς 
και γνωστής ηθοποιού ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ µετά της βιογραφίας της. 
  Περιέχει άφθονα κιν/κα νέα, παγκόσµιον κιν/κον ρεπορτάζ, µυθιστορήµατα, κινηµ/κοι 
περίπατοι, άρθα συνεργατών κ.τ.λ. 
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2. Χωροθέτηση αιθουσών στην περιοχή της πόλης του Ηρακλείου 
 

 
Χάρτης 1 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΗ 1. 
 
  Με κόκκινους αριθµούς έχουν σηµειωθεί οι ακριβείς τοποθεσίες των αιθουσών και 
µε πράσινο αυτές που προσδιορίζονται κατά προσέγγιση, καθώς είτε η περιοχή στην 
οποία βρίσκονταν δεν απεικονίζεται στο χάρτη, είτε δε γνωρίζω την ακριβή τους 
διεύθυνση. Να σηµειωθεί ότι ο χάρτης ‘σαρώθηκε’ από το βιβλίο του Σπανάκη, γι’ 
αυτό αρκετά από τα ονόµατα των οδών είναι διαφορετικά. Όµως ήταν ο µόνος χάρτης 
που µπόρεσα να βρω ο οποίος να συνδυάζει ευανάγνωστο µέγεθος και ευρεία κάλυψη 
της περιοχής της πόλης.  
 

1. «Γυµναστήριο» Γυµνασίου Ηρακλείου 
2. «Πουλακάκη»/ «Ηλέκτρα», «Θ. Πολυθέαµα»/ «Θ. Ηλέκτρα», «Πουλακάκη» 

(καφενείο) 
3. «Καλλιθέα»/ «Αγλαΐα»/ «Απόλλων», «Θ. Απόλλων» 
4. «Αγλαΐα»/ «Μινώα», «Θ.Μινώα» 
5. «Βόσπορος» 
6. «Μπολσεβίκου»  
7. «Πάνθεον»/ «Κάντια» 
8. «Βιτσέντζος Κορνάρος» 
9. «Γερµανικός»/ «Όασις» 
10.  «Ντορέ» (αίθουσα), «Ντορέ» (καφενείο) 
11. «Λουξ»/ «Κνωσός» 
12. «Κρόνος», «Θ.Κρόνος» 
13. «Κύπρος»/ «Ρίβολι», «Ολύµπια» 
14. «Θ.Ορφεύς», «Ορφεύς» 
15. «Αστόρια» 
16. «Κάστρο» 
17. «Σταυρωτή» 
18. «Γαλαξίας»(Λεωφόρος Ακαδηµίας) 
19. «Ροµάντικα» 
20. «Αίγλη» 
21. «Ανδροµέδα» 
22. «Παλλάς» (Θερινός, ιδιοκτησίας Ορφανουδάκη) 
23. «Μαρίνα» 
24. «Παλλάς» (Χειµερινός, Χεϊτάν Ογλού) 
25.  «Ηρόδοτος» 
26. «Studio» 
27. Ντράιβ-ιν Αµµουδάρας 
28. «Σινέ Ντράιβε» (Γάζι) 
29. «Kreta Ντράιβ-ιν» (Κοκκίνη Χάνι) 
30. «Κρήτη» 
31. «Αµόρε» 
32. «Στάδιον» 
33. «Σπλέντιτ» 
34. «Αλάµπρα» 
35. «Αλκαζάρ» 
36. «Νέον Ρίβολι» 
37. «Αντυάννα» 
38. «Ανδρεόπουλος» 
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39. «Τρεις Καµάρες» 
40. «Νοταρµπάρτολο» 
41. «Ποσειδών»  
42. «Γαλαξίας»(Οδός Αντωνίου Καστρινάκη) 
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3. Χρονολόγιο αιθουσών ανά δεκαετία 
 
1900 
1.Γυµνάσιο Ηρακλείου 
 
1910 
1. Ανδρεόπουλος 
2. Γυµνάσιο Ηρακλείου  
3. «Καλλιθέα» 
4. «Κρήτη» 
5. Νοταρµπάρτολο 
6. «Πολυθέαµα» 
 
1920 
1. «Αλάµπρα» 
2. «Αλκαζάρ» 
3. «Βόσπορος» 
4. ‘Μπολσεβίκος’- καφενείο 
5. «Ντορέ»- καφενείο 
6. «Πάνθεον» 
7. «Πολυθέαµα» («Καλλιθέα»)/ «Αγλαΐα»/ «Απόλλων» 
8. Θερινό «Πολυθέαµα» 
9. «Ποσειδών»- καφενείο 
10. «Πουλακάκη» 
11. «Πουλακάκη»- καφενείο 
12. «Τρεις Καµάρες» 
 
1930 
1. «Αλάµπρα» 
2. «Αλκαζάρ» 
3. «Απόλλων» 
4. Θερινός «Απόλλων» 
5. «Βόσπορος» 
6. «Μινώα» 
7. Θερινός «Μινώα» 
8. «Παλλάς» 
9. «Πουλακάκη» 
10. «Σπλέντιτ» 
 
 
1940 
1. «Απόλλων» 
2. Θερινός «Απόλλων» 
3. «Γερµανικός Κινηµατογράφος»/ «Όασις» 
4. «Ηλέκτρα» 
5. Θερινή «Ηλέκτρα» 
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6. «Μινώα» 
7. Θερινός «Μινώα» 
8. «Ντορέ» 
9. «Πουλακάκη» 
 
 
1950 
1. «Απόλλων» 
2. Θερινός «Απόλλων» 
3. «Αστόρια» 
4. «Ηλέκτρα» 
5. Θερινή «Ηλέκτρα» 
6. «Κάστρο» 
7. «Κύπρος» 
8. «Κρόνος» 
9. Θερινός «Κρόνος» 
10. «Λουξ» 
11. «Μινώα» 
12. Θερινός «Μινώα» 
13. «Ντορέ» 
14. «Όασις» 
15. Θερινός «Ορφεύς» 
 
 
1960 
1. «Αντυάννα»  
2. «Απόλλων»  
3. «Αστόρια» 
4. «Γαλαξίας» 
5. «Ηλέκτρα» 
6. Θερινή «Ηλέκτρα» 
7. «Κάστρο» 
8. «Κνωσός» 
9. «Κρόνος» 
10. Θερινός «Κρόνος» 
11. «Κύπρος»  
12. «Λουξ» 
13 «Μαρίνα»  
14. «Μινώα» 
15. Θερινός «Μινώα» 
16. «Ντορέ» 
17. «Όασις» 
18. Θερινός «Ορφεύς» 
19. «Ρίβολι» 
20. «Ροµάντικα» 
21. «Στάδιον» 
22. «Σταυρωτή» 
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1970 
1. «Αίγλη» 
2. «Αµόρε» 
3. «Αντυάννα» 
4. «Απόλλων» 
5. «Αστόρια» 
6. «Γαλαξίας»  
7. «Ηλέκτρα» 
8. Θερινή «Ηλέκτρα» 
9. «Ηρόδοτος» 
10. «Κάντια» 
11. «Κάστρο» 
12. «Κνωσός» 
13. «Κρόνος» 
14. Θερινός «Κρόνος» 
15. «Μαρίνα» 
16. «Νέον Ρίβολι» 
17. «Ντορέ» 
18. «Όασις» 
19. «Ολύµπια» 
20. Χειµερινός «Ορφευς» 
21. «Ροµάντικα» 
22. «Στάδιον» 
23. «Σταυρωτή» 
 
 
 
1980 
1. «Αίγλη» 
2. «Αµόρε» 
3. «Ανδροµέδα» 
4. «Αντυάννα» 
5. «Απόλλων» 
6. «Αστόρια» 
7. «Γαλαξίας» 
8. «Ηρόδοτος» 
9. «Kreta drive-in» 
10. «Κρόνος» 
11. Θερινός «Κρόνος» 
12. Ντράιβ-ιν Αµµουδάρας 
13.«Ολύµπια» 
14. «Παλλάς»  
15. «Ροµάντικα» 
16. Χειµερινός «Ορφευς» 
17. «Σινέ Ντράιβε» 
18. «Studio» 
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1990 
1. «Αίγλη» 
2. «Απόλλων» 
3. «Αστόρια» 
4. «Βιτσέντζος Κορνάρος» 
5. «Γαλαξίας» 
6. «Κρόνος» 
7. Θερινός «Κρόνος» 
8. «Ολύµπια» 
9. Χειµερινός «Ορφευς» 
10. «Παλλάς» 
11. «Ροµάντικα» 
12. «Studio» 
 
2000 
1. «Αστόρια» 
2. «Βιτσέντζος Κορνάρος» 
3. «Γαλαξίας» 
4. «Κρόνος» 
5. «Παλλάς» 
6. «Ροµάντικα» 
7. «Studio» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151

Ε. Βιβλιογραφία 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΑ 
 
∆ελβερούδη Ε.-Α., ‘Κινηµατογράφος: 1901-1922’, Ιστορία της Ελλάδας του 20ου 
αιώνα: οι απαρχές 1900-1922 (Τόµος Α2), Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιµ.), 
Βιβλιόραµα, Αθήνα, 1999. 
 
∆ερµιτζάκης Μανώλης, Το παλιό Κάστρο:από όσα θυµούµαι, Ηράκλειον Κρήτης, 
1962. 
 
∆ετοράκης Θεοχάρης Ε., Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα, 1986. 
 
∆ουλγεράκης Μανόλης, Επιστροφή στο Μεγάλο Κάστρο: το Ηράκλειο και ο νοµός 
του τα χρόνια 1890-1920, Ηράκλειο, 1998. 
 
Ορφανουδάκης ∆ανιήλ Αθ., Ο κινηµατογράφος στην Ελλάδα: ένας αιώνας 
αρχιτεκτονική του κινηµατογράφου, Πειραιάς, 1998. 
 
Παναγιωτάκης Γιώργος, Η Κρήτη στις αρχές και τα τέλη του 20ου αιώνα, Κρήτη, 
1998. 
 
Σπανάκης Στέργιος, Κρήτη (Α’ τόµος), Βαγγέλης Σφακιανάκης, Ηράκλειο. 
 
Σχιζάκης Κώστας, Ηράκλειο της µνήµης: ηµερολόγιο 1998, Ηράκλειο, 1998. 
 
Τοµανάς Κώστας, Οι κινηµατογράφοι της παλιάς Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 
1993. 
 
Χάρης Μάνος, Το µεταπολεµικό Ηράκλειο: όπως το ζήσαµε µε τον Τριτσάρη, 
Αλήθεια, Αθήνα. 
 
 
 
ΑΡΘΡΑ 
 
ΜΗΒΑΣ, ‘Από το παλιό Ηράκλειο’, Εθνική Φωνή, σε συνέχειες µεταξύ  ’70- ’75. 
 
Χατζιδάκης Άρης, ‘Παλιά και νέα θέατρα του Ηρακλείου’, Ελεύθερος Τύπος, σε 
συνέχειες από τις 21/10 µέχρι τις 13/11/1952. 
 
 
 
 
 



 152

 
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 
 
http://www.cinekornaros.gr 
http://www.cinestudio.gr/ 
http://www.odeon.gr/MoviePortal/home/intro.do 
 
 
 
DVD 
 
Ηράκλειο: µια πόλη, µια ιστορία, Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ∆ήµος 
Ηρακλείου, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


