


ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Ο  " Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Σ  Α Ι Ω Ν , ,  
τοϋ βΐίβοϋ κινηματογράφου

Σ ΗΜΕΡΑ δ περσσότε- περίφημη ηθοποιός Ρενέ 
ρος κόσμος εχει σχεδόν Φαλκονέττι, ή όποία δημι- 

ληπμονήσει. τήν «παληά κα- οΰργησε μιά Ζάν Ντ’ ”Αοκ 
λή εποχή» τοϋ βωβοΰ κινη- πραγματικά αϋλη καί πάνο> 
ματογοάφου. Οί καταπλη- άπό κάθε τι τό άνθρώπινο.
κτικές επιτεύξεις καί πρόο
δοι τής 7ης Τέχνης, μέ 
τά τελειοποιημένα μηχανή
ματα φωνοληψίας, τό τεχνι- 
κολόρ, τά φίλμ - κολοσσούς, 
έχουν κάμει τοΰς μέν νεω- 
τέρους νά μή μπορούν καν 
νά φαντασθοΰν δτι θά ή
ταν δυνατόν νά δοΰν μιά 
ταινία «μή ομιλούσα», τούς 
δέ παλαιοτέρους νά θυμούν
ται άμυδρά κα! χωρίς καμ-

'Ο Σκανδιναβικός κινη
ματογράφος σημείίοσε τήν 
έποχή έκείνη μεγάλη πρόο
δο. 'Ο Φιλανδός σκηνοθέ
της Μόριτς Στίλλερ γύρισε 
τό φίλμ «Ό  θρύλος τού 
Ι’κέτσα Μπέρλινγκ» πάνω 
στό ομώνυμο μυθιστόρημα 
τής Σέλμα Λάγκερλεφ. 'Ο 
Σ τίλλεο άπεκάλυψε σ’ αν- 
τήν τήν ταινία τήν πιό α
ληθινή εκφρασι τής Σκαν-

μια νοσταλγία τίς ταινίες ο- διναβικής ψυχής, τοποθετών-
που τά στόματα τών ήθο· 
ποιων Ανοιγόκλειναν συνε
χώς χοιρ'ις νά βγάζουν κα- 
νέναν ήχο.

Και δμως, αύτό είναι ά- 
■/aricva. Ό  βοι6 ός κινημα-

του, «'Η  νύχτα τοϋ 'Αγίου 
Συλβίστρου^, ενα δυνατά 

ερωτικό δράμα δπου παρεμ
βάλλεται έντονη ή μητρική 
ζήλεια. Τέτοιαν ακατάσχετη 
πλημμύρα πάθους, σπάνια 
συναντούμε άπό τότε σέ κι
νηματογραφικά εργα, μ’ ό
λες τίς αλματώδεις προό
δους τής Έβδομης Τέχνης. 
Άμέσως μετά τήν «Νύχτα 
τού 'Αγίου Συλδέστρου» ό 
Έ ριχ Φόν Στροχάϊμ μέ τό 
άνατριχιαστικό καί κτηνώ
δες γέλιο του εισάγει ενα, 
νέο είδος συγκινήσεως στόν 
κινηματογράφο. Τό φίλμ τοϋ 
«Τοέλλες Γυναικών» πού ε- 
φερε βαθύτατα χαραγμένη 
τήν προσωπική σφραγίδα τού 
πρωταγωνιστού του, άφησε 
ανεξάλειπτη άνάμνησι σέ ό
σους τό είδαν. 'Ο “Εριχ 
Φόν Στροχάϊμ μετά τήν έ
πιτυχία του, γύρισε άμέσως 
άλλο ενα φ Γλμ πολύ πιό 
τρομακτικό άπό τό πρώτο, 
μέ τίτλο «'Αρπακτικότης». 
Διαρκοϋσε 7 ώρες, στό διά
στημα τών οποίων τά δόν
τια τών θεατών δέν έπαυαν

τας τη μεσα σε μυστηριώ
δη δάση καί παληούς πύρ
γους, μέσα σ’ ενα περιβάλ
λον ϋπου κυριαρχούσε ή 
σκιά, τό θάμπος καί ή ο
μίχλη. Μιά νεαρή καί α- 

τογράφος, ό πρόδρομος τοΰ γνωστή ηθοποιός άπεκάλ,υ- 
σημερινού όμιλούντος, έδη- ψε στό εργο αύτό τό λαμ- 
μιούργησε εργα αθάνατα, πρό ταλέντο της πού ύπο- 
πού καί σήμερα άκόμη θά σχόταν πολλά γιά τό μέλ- 
μπορούσαν νά σταθούν στήν λον : Λεγόταν Γκρέτα
οθόνη. Σάν παράδειγμα, ά- Γκάρμπο, 
ναφέρομε τό περίφημο Τό 1920> δ Βίκτωρ Σζέ- 
,’Ε'ΐταζ», που  ̂ παρα τήν στρΕμ γύρισε τό περίφημο 
κατακραυγή που  ̂ προεκαλε- «Καρρότσι - Φάντασμα», 
σε οταν προιτοπαιχθηκε για έπίσης πάνω σέ μνθιστόρη- 
τις «τολμηρές» σκηνές του, μ(( τής 2έλμας, Λάγκερλεφ. 
έν τούτοις δέν επαψε να ^  χόλλυγουντ τόν προσ- 
προβάλλεται συνεχώς στους χάλεσε άμέσως καί έκεΐνος 
κινηματογράφους Ολου χον §̂ ·χ0ηκε_ Τό πρώτο πρά- 
κόσμου, καί το είδαμε κι ε- γμΗ πο(, το{-, συνέστησαν δ- 
μείς για δεύτερη φορα, ταν £φ0ασε έκεί, ήταν... ν ’ 
στήν δίκη μας όθονη προ- άλλάξη Τό όνομά το ν !
πέρσι. .  _ Αυτό τό Σζέστρεμ, τοΰ

'Ο «Χρυσούς ακυν» του ε[πα%,( κανΕίς ’Αμερικανός 
βωβού κινηματογράφου «Ο; g£v θά μπ0ρέση ποτέ νά τό 
χίζει άπο το τέλος του Α ποοφ£ρη>>. <ο άνθρωπος ά- πν°υ ξετρελλάθηκαν μέ τήν 
Παγκοσμίου πολέμου και οι- ναγκάσθηκε καί τό άλλαξε, όμορφιά τοϋ νέου στάρ, τό 
αρκεί εο>ς το 1927, οπότε Τό κ̂ανε 2ήστρομ.. Καί ά- δέ Χόλλυγουντ έπωφελήθη- 
η ορμητικη εισβολή του ο- μρΠως ρίχθηκε στή δουλειά: 
μί λούντος τον εξετοπισε και Γ)ν )ΙΠε τό φ(λμ «Αύτός ποΰ 
τόν έκαμε σιγά - σιγα να δ£χεται ραπίσματα» (άπό 
έξαφανισθη. Το πρώτο με- μυθιστόρημα τού Άντρέγι- 
γαλο φιλμ τού fitofim) κινη- καί τό καταπληκτικό
ματογραφου είναι «Το γρα- α·. δύναμι κα1 πί1θος ((>0

φεΐο τού δοκτορος^ Καλι- "Ανεμος», ποΰ ποαγιιατικά 
γκαρι» σε σενάριο του Καρλ Τ(· κυρι„ οχε1 (1π· Αρχής μέ-
Μάγερ καί μέ σκηνοθεσία χρι τέλους ό άνεμος τής 
τοΰ Ρόμπερτ Βιέν. ΤΗταν »Αριζόν«ς-, αύτός ό άπαί-

σιος άνεμος φορτωμένος ά-

να χτυπουν απο τον τρομο 
καί τή φρίκη. Πρέπει ιιάλι- 
στα νά σημειωθή, δτι τό 
κοινόν εκείνο μόλις είχε δή 
τά «γλυκερά» φίλμ τοΰ Βα
λεντίνο καί τοΰ Ραμόν Νο- 
βάρρο, τά όποία είχε ύπο- 
δεχθή μέ ενθουσιασμό. Φαν- 
τ«σθήτε τί έντύπωσι τοΰ 
προξένησε ή φοβερή έμφά- 
νισις τοΰ Στροχάϊμ καί οί 
άνατριχιαστικές σκηνές πού 
διαδέχονταν ή μία τήν αλλη. 
Τό κοινόν προτιμοΰσε τόν 
Βαλεντίνο. Τά πρώτο φίλμ 
τοΰ «γόητος τών γοήτων» 
ήταν «Οί Τέσσερις Ίππό- 
ται τής ’Αποκαλύψεως». Τί 
ήταν αύτό ποΰ έπηκολούθη- 
σε τήν προβολή τής ταινίας; 
Οί γυναίκες δλου τοΰ κό-

ενα εργο σκοτεινο και εφι
αλτικό ποΰ ή άπήχησίς του , „ ,
στό πολύ κοινόν δέν ήταν πο α Μ̂·° και ηπ  °λες τις 
μεγάλη. "Ομως γιά τοΰς κ«ά ρ ε ς  τής γης, που τρώ-
καλλιτέχνες τοΰ κινηματο
γράφου άπετέλεσε ενα πρό
τυπο πού πολλοί άπ’ αύτοΰς 
μιμήθη-.:αν.

'Ο μάγος τής οθόνης» 
τής εποχής έκείνης, ήταν ό 
Δανός σκηνοθέτης Κάρλ 
Ντρέϊερ, ποΰ τό άριστούρ- 
γημά του είναι «Τό Μαρ
τύριο τής Ζάν Ντ’ ”Αρκ». 
Τήν ήρωίδα ΰποδύθηκε ή

ει σαν σαρακι τις ψυχές ο- 
λων αύτών ποΰ έγγίζει.

'Ο Γερμανικός βοιβός κι
νηματογράφος άρχίζει νά

κε οσο μπορούσε αυτου του 
«όμαδικοΰ παροξυσμοΰ». Δέν 
πρόφθαινε νά μίταβάλη τόν 
Ροΰντολφ σέ ταυρομάχο, 
νΛραβα, Βενετσιάνο, καί 
δ,τι άλλο μπορεί κανείς νά 
φαντασθή. ’Επ3 .δή δέν πρό- 
φθαινε ό δυστυχής γόης ν ’ 
άντεπεξέλθη στήν τόση ζή- 
τησι, τό Χόλλυγουντ «κατα
σκεύασε» εναν αντικαταστά
τη του, τόν Ραμόν Νοβάρ- 
ρο, άλλά δέν μπόρεσε νά 
ίκανοποιήση τόν θηλυκόκο- 
σμο : Οί γυναίκες ήθελαν

παρουσιάζη σημαντικά εργα τόν Βαλεντίνο ! 
ϊπό τό 1921, μέ τόν «Δό- Τό μεγαλύτερο δμως κε-
κτορα Μαμπύς» τοΰ Φρίτς φάλαιο τοΰ βωβοΰ κινήματο- 
Λάγκ. Τό επόμενο ετος γράφου υπήρξε ό Τσάρλι 
ό σκηνοθέτης Λούπου ΙΙίκ Τσάπλιν. Ά λλά γ ι’ αύτόν 
παρήγαγε τό άριστούργημάθά μιλήσωμε άλλη φορά.

$ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΘΗ

ξΕΤοθε προληπτικός;
\ Δ ια β ά ζο ντα ς  αύτή  τη στη-
S λη θ ά  τό εξα κ ρ ιβ ώ σ ετε

Τό σημερινό μας «τέστ» εχει σκοπό νά 
σάς κάμη νά διαπιστώσετε άν ώρισμένες 
δεισιδαιμονίες πού τυχόν εχεΤε ή προλήψεις 
σάς επηρεάζουν στή ζωή σας.
Δ.αβάστε, λοιπόν, μέ προσοχή τίς έρωτή- 
7εις καί ζυγίστε καλά τίς απαντήσεις σας.

1 . ’Αποφεύγετε νά τοποθετήσετε σταυ
ρωτά τό πηρούνι καί τό μαχαίρι στό τρα
πέζι ;

2 . 'Ό ταν αναποδογυρίζετε τήν άλατιέ- 
ρα, ρίχνετε μιά πρέζα αλάτι πίσω άπό 
τόν αριστερό σας ώμο ;

3. Αποδίδετε καμμιά ιδιαίτερη μαγική 
δύναμι στό τετράφυλλο τριφύλλι ή τό κοκ- 
καλάκι τής νυχτερίδας ;

4. "Οταν 6ρήτε κανένα πέταλο στό 
δρόμο, τό μαζεύετε ;

5. "Οταν πρόκειται νά έπισκεφθήτε κά
ποιον πού θά σάς βοηθήση ή θά διευθετή- 
ση κάποιο ζήτημά σας, προσέχετε νά δρα
σκελίσετε τό κατώφλι μέ τό δεξιό σας 
πόδι καί νά μήν μπήτε μέ τό αριστερό ;

6 . Προτιμάτε τίς άσπρες γάτες άπό τίς 
μαύρες, γιά λόγους πού δέν έχουν καμμϊά 
σχέσι ιιέ τήν αισθητική ;

7. Χτυπάτε ξύλο κάθε φορά πού θ’ α
κούσετε κάποια δυσοίωνη παρομοίωσι ή 
φράσι ;

8. ’Αποδίδετε καμμιά εύεργετική ή κα
κοποιό έπίδρασι στόν αριθμό 13 ;

9. "Οταν πάτε σ* ενα σπίτι, σέ μιά συγ
κέντρωσή σ’ ενα γεύμα, μετράτε τούς κα
λεσμένους ή συγκεντρωμένους γιά νά δήτε 
μήπως είναι δεκατρείς μέ σάς ;

10. "Οταν, κάποια Τρίτη ή Παρασκευή 
συμπέση νά είναι 13 τού μηνός, εχετε δυ
σάρεστα προαισθήματα ;

1 1 . "Οταν συναντήσετε κάποιον καμπού
ρη, τοΰ αγγίζετε μέ τρόπο τήν καμπούρα 
του ;

1 2 . ’Αποφεύγετε νά χαρίσετε στόν φ ί
λο σας ή τή φίλη σας μαντήλι ;

14. Έκάναμε καλά πού δέν βάλαμε έ- 
ρώτησι μέ αύξοντα αριθμό 13 ;

15. Συμβουλευθήκατε ποτέ χαρτορρί- 
χτρα, καφετζού, χειρομάντισσα ή καμμιάν
άλλη τέτοιου είδους Πυθία ;

16. Δίνετε σημασία στά όνειρά σας ;
’Απαντήστε μ’ ενα «ναι» ή «όχϊ». Κάθε

σας «ναι» βαθμολογήστε το μέ εναν βαθμό.
"Αν συγκεντρώσατε 15 βαθμούς, ή ζωή 

σας είναι πολύ περίπλοκη.
"Αν συγκεντρώσατε 11 εως 14 βαθμούς, 

είστε εξαιρετικά προληπτικός. Πρέπει ν ’ ά- 
παλλαγήτε άπό μερικούς ανόητους φόβους 
σας, άν θέλετε νά πάτε μπροστά.

"Αν συγκεντρώσατε 5 εως 10 βαθμούς, 
είστε ισορροπημένος καί δέν αίσθάνεσθε 
ανησυχίες άπό μοιραίες συμπτώσεις καί 
μυστηριώδεις επιδράσεις.

*Αν έσημειώσατε λογιότερους άπό 5 βα
θμούς, ή δέν είπατε τήν αλήθεια ή δέν ξέ
ρετε καλά τόν έαυτό σας ή σάς λείπει ή 
φαντασία.

Π ΑΕΙ και τό 1952.... ‘Ο 
καιρός γ ιά  τήν άπονοιιή 

τοΰ βραβείου «’Όσκαρ» στην 
καλύτερη τα ινία  καί στοΰς 
καλύτερους ήθοποιούς τής 
χρονιάς, π/\ησιάζει. Πολλοί 
υποψήφιοι άναψερονται. ’Α
νάμεσα σ ’ αύτσύς είναι ή 
Σίρλεϋ Μπούθ, γ ιά  τήν όποία 
γράψαμε στό προηγούμενο 
τεύχος μας, καί ή Τζουλι Χάρ 
ρις, πού πρωταγω-ισιεϊ στήν 
ταινία «MEMBER OF THE 
WEDDING». "Qao γ ιά  τήν 
καλύτερη ταινία τοΰ έτους 
τίς περισσότερες πιθανότητες 
παρουσιάζει τό φιλμ τής 
«Μέτρο — Γκόλντουϊν - Μά- 
γερ» «THE BAD AND THE 
BEAUTIFUL». ‘Έ νας μόνο 
ένδοιασμός υπάρχει γ ιά  τό 
φίλμ αύχό : μήπως δέν τοΰ 
δοθή τό δραδεϊο έπειδή πα
ρουσιάζει μέ πολύσαρκασμό 
τά ή9η ίο ΰΧόλλυγουντ.

ΗΕΤAI ΡIΑ «Κολούμπια», 
πού τόσες καί τόσο με

γάλες έππυχίες έ^ημείωσε 
τά τελευια ΐα  χρόνια, τόσο 
στό πΐδίο «έμπορικων» τα ινι
ών δσο καί σιό πεδίο καλ
λιτεχνικών δημιουργιών («Σο- 
πέν», «Τζίλντα», «‘ Ιστορία 
τοΰ "Αλ Ίζόλσον», «'Όλοι οΐ 
άνθρωποι του δασιληά», «Γεν
νημένη χθές», «Μιά νύχτα 
στό Τρίνιντανι», «Ό  θάνατος 
τοΰ έμποράκου» κ .λ.π .) έ- 
τοιμάζει μιά μεγάλη; ταινία , 
γύρω άπ ’ τή ζωή τοΰ Καζανό- 
δα. ’Εδώ καί ιμήνες, ο ϊ σενα- 
ρ ’σ ια ι πού έπιφορτίσθηκαν νά 
γράψουν τό σενσρ.ο, μελετοΰν 
τά ντοκουμέντα ποΰ άναφέ- 
ρονται στή £ωή τοΰ μεγαλυτέ- 
ρου έραστου πού έμφανίσθηκε 
στήν Ιστορία τοΰ άνθρωπίνου 
γένους. Σύμφωνα μ’ αύτά, 
116 γυναίκες ήταν έκεϊνες 
πού άπασχόλησαν κάπως Ικα
νοποιητικά τ ίς ... έρωτικές ό- 
ρέξεις τοΰ Καζανόδα. 'Αλλά έ- 
πειδή δέ μποροΰν νά παρελά- 
σουν δλες σέ μιά ταινία , θά 
διαλεχθοΰν άπ’ αύτές 10 μο
νάχα — αύτές πού έπαιξαν 
σημαντικώτερο ρόλο στή ζωή 
’ οϋ διάσημου καρδιοκατακτη- 
τοΰ. Τό μεγάλο πρόδλη,μα εί
ναι : ποιές καλλιτέχνιδες θά 
ύποδυθοΰν αύτές τίς 10; Γιατί, 
γ ιά  νά γοητεύσουν τόν γόη- 
τα ΚαζανόΦα, πού τόν κυ
νηγούσαν δλες οΐ καλλονές 
τής έποχής του, οΐ δέκα αύ
τές γυναίκες θά έπρεπε νά 
ήταν σπάνιες ό μορφιές. ‘Επο
μένως, κ ι’ ο ΐ «δεντεττες» πού 
θά τίς ύποδυθοΰν πρέπει νά 
είναι κ ι’ αυτές άσυναγώνιστα 
όμορφες. ΟΙ είδικοί τής «Κο- 
λούμπια» άρχισαν άναζητή- 
σεις στήν Ι τα λ ία , ’Αγγλία , 
Γαλλία, ‘Ελλάδα καί Τόυρ- 
κία γ ιά  νά τίς ξεδιαλέξουν.
» « Η ΜΟΥ ΠΗΤΕ δπ  οΐ 
fV| γόησσες δέν είναι έξυ
πνες. Είναι, καί παραεϊνρι μά
λιστα, άν έχουν πη στήν πραγ
ματικότητα τά λόγια που τούς 
άττοδίδονται. "Αν δέν μέ π ι
στεύετε, άκοΰστε τό παρακά
τω άνεκδοτάκι :

Ή Λωρέττα Γιάγκ είναι 
συναχωμένη Κι* έχει πάθει 
πολλά άλλεπάλληλα συνάχια 
τόν τελευταίο καιρό. Κάποι
ος τής λέει :

—Μή σάς παραξενεύη.. 'Ό 
λες οΐ γυναίκες συναχώνονται 
συχνά, δταν είναι ήλικίας 25 
έως 28 έτών.

Κι' ή Λωρέττα :
—Πώ, πω.. ΕΙκοσιπέντε ώς 

είκοσιοχτώ, είπατε; Μέσα στά 
δεκαπέντε καλύτερα χρόνια 

τής ζωής τους !

Η ΣΤΕΨΙ Στής βασιλίσσης 
τής 'Α γγλίας, πού θά 

yivry κατά τό 1953, δέν θά 
μένη άνειομετάλλευτη άπό τό 
Χόλλυγουντ. ’Ήδη ή «Μέτρο 
Γκόλντουϊν Μάγερ» ετελείωσε· 
μιά ταινία που έχει τόν τ ί
τλο : «YOUG BESS» καί ά- 
ναφέρεται στή ζωή της Έ- 
λισσάδετ τής ’Α γγλίας —̂ο- 
χι τής σημερινής, άλλά τής 
όμώνυμης προγόνου της. Πρω
ταγωνιστεί ή Τζήν Σίμμονς. 
Έ ν συνεχείς: θά γυρίση κ ι’ 
άλλη μιά τα ινία  μέ τό τ ί
τλο «VICTORIA REGINA» 
πού θ ’ άΥαφέρεται στή ζωή 
τής Βασίλισσας Βικτωρίας, 
της «άνασσας ώκεανών καί 
ήπείρων», δπως είχε άποκλη- 
θή. Πρωταγωνίστρια θά είναι 
ή Ντέμπορρα Κέρρ.

Σ ΥΝΕΒΗ στό Παρίσι. Δε- 
ξίωσις στό σπίτι μιάς δι

άσημης δεντέττας. Πληξις στό 
κατακόρυφο. Ό  Ζάν Ρισάρ ά*ρ- 
χίζει νά χασμουριίέ'ται. Σε μιά 
γωνιά  τοΰ σαλονιοΰ βλέπει έ
ναν άλλον κύριο που χασμου
ριέται. Τόν πλησιάζει καί τοΰ 
λέει :

—Πολύ πληκτικά είν’ έδώ 
πέρα. Νύσταξα. Δέν πάμε 
νά κοιμηθούμε ;

Κι’ ό άγνωστος κύριος τοΰ 
άπαντά :

—Κι’ έγώ  θά ήθελα πολύ νά 
πάω νά πλαγιάσω άλλά, ξέ
ρετε, τό κρεδδάτι μου τό έ
χουν κάμει γκαρναρόμπα. Εί
μαι ό ... σύζυγος τής δεντέτ- 
τας πού δίνει τήν δεξίωσι !

Τ Ο δτι ό Τσάρλυ Τσάπλιν 
είναι μέγας ήθοποις εί

να ι σωστό. Τό δτι είναι, ι- 
τως, ό μεγαλύτερος σύγχρο
νος ήθοποιός κ ι’ άύτό εΐναι 
σωστό. Τό δτι οΐ κωμωδίες 
του στηρίζονται σέ μιά δική 
του φιλοσοφική άντίληψι ττις 
ζωής, κ ι’ αύτό είναι σωστό. 
’Αλλά άπό τό ση,μείο αύτό, ώς 
έκείνο πού έγραψε μιά γα λ 
λική έφημερίδα, υπάρχει με
γάλη* άπόστασις. , Ξέρετε τί 
έγραψε αύτή ή έφηιιερίδα : 
*Ότι δυό προσωπικότητες μο
νάχα κυριαρχοΰν σ ’ όλόκλη- 
ρη τήν άνθρώπινη Ιστορία :
ό Ίησοΰς Χριστός και ό......
Σαρλώ ! Χρειάζεται πολύ του
πέ καί μεγάλη έλλειψις σόδα- 
ρότητος γ ιά  νά κάμη κανείς 
τέτοαον παραλληλισμό.
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Σ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ έξώ- * 
φυλλό μας δημοσιεύ

ομε πολύχρωμη εικόνα τής 
Συλδάνα Μαγκάνο καί σέ 
άλλη σελίδα μιά άφήγησί 
της γ ιά  τό ντεμποΰτο της 
στήν όθόνη. Σήμερα ή διά
σημη ’ Ιταλίδα γόησσα έ
χει γ ίνε ι ξακουστή σ’ δλο | 
τόν κόσμο καί μπορεί νά * 
θεωρηθή ώς «πρωταθλή- 
τρια ταμείων» τοΰ εύρω- 
παικοΰ κινηματογράφου, 
γ ια τί οί ταινίες τη·ς ση
μειώνουν παντοΰ ρεκόρ εισ
πράξεων. ’ Ιδιαιτέρως ά· 
ρέσει στόν τόπο μας 
f] 'Ιταλίδα «δεντέττα» κι’ 
απβδειξις, ή τελευταία της 
ταινία « ’Άννα» πού, έ
κτός άπό τήν πρώτη προ- 
δολή της κατά τήν όποία 
συνεκέντρωσε 110.578 θε- 
ατάς,έσηιμείωσε τά εξής ρε 
κόρ εισιτηρίων στούς κι- ; 
νημαιογράφους Β '. προ- · 
δολής : «Βρεττάνια» 22, 
559, «Παλλάς» Πειραιώς 
16.946, «Παλλάς» Νίκαι
ας 19.731. Καί έπεται συ
νέχεια.
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λ ΕΝ ΠΕΡΝΑ έδδομάδα 
IX πού νά μήν παίζεται, σέ 

άθηναϊκούς κινηματογράφους 
α ' .  προδολής, νέα ελληνική 
ταινία . ‘Υπολογίζεται δτι τά 
έλληνικά φίλμ πού θά δοΰμε 
έφέτος θά προσεγγίσουν τά 
είκοσι. Ή άθρόα: αύτή πα
ραγωγή έχει πολλά καλά. 
Πρώτον, δτι παρέχεται έρ- 
γασία ε ίς  "Ελληνας τεχνι
κούς και καλλιτέχνας. Δεύτε
ρον, δτι μέ τήν άθρόα παρα
γωγή και τόν συναγωνισμό, 
πού έρχεται ώς έπσκολούθη- 
μά τη·ς, θά έπικρατήσουν οί 
σοδαροί παραγωγοί, εκείνοι 
πού καταπιάνονται μέ ζήλο στή 
δουλειά τους, διαθέτουν κε
φάλαια Ικανά καί τεχνικά 
μέσα άρτια, προσλαμβάνουν 
τούς ήθοποιούς πού ταιριάζουν 
στούς ρόλους καί δέν λογα
ριάζουν κόπους καί θυσίες 
προκειμένου νά παρουσιάσουν 
κάτι καλό καί άρτιο. "Ετσι, 
διαγράφονται περισσότερες πι
θανότητες έξελίξεως πρός τό 
καλύτερο τής έλληνικής κι
νηματογραφίας.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·»
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ΤΟ Π ΑΛΛΗΚΑΡ i : Ψηλή τ *  χέρια ρέ Μιά ώρα σέ 
παρακολουθώ πού τό τσιμπάς τό κορίτσι...

,  (ΤοΟ ’Αρχέλαου)

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
‘ Ιδιοκτήτης — Διευθυντής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
1 ΓΡΑΦΕΙΑ: Κάλυμνου 5 - ΑΡ. ΤΗΛ. 84.869

"Ετος Α '. - Άριθ. 4 - Τιμή δραχ. 2.000 
ΑΘΗΝΑΙ, 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1952

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ
Στό πρώτο φύλλο μας έδημοσιεύσαμε 

ένα γράμμα πού έστειλε σιό διευθυντή 
μας «'Ένας παλαιός φίλος του κινηματο
γραφιστής» -καί μέ τό όποιον συνεδούλευ: 
τήν «Κινηματογραφικήν Έδδομάδα» νά 
μήν «καταπιασιή» μέ τήν κριτική τών τα ι
νιών γ ιά  τούς σαφείς λόγους πού διετύ- 
πωνε μέ τόση παρρησία.

Άπόφασίς μας ή ιαν, ήδη, \ά μ'ιν ά- 
σχοληθοΰμε με κριτική των \αινιών, όχι δέ- 
δαια διότι θά μάς έλειπε τό θάρρος τ;]ς 
γνώμης, άλλά διότι πισιεύομε πώ:, καμ 
μιά κριτική δέν μπορεί νά είναι άντικει- 
μενική γ ιά  πολλούς λόγους, ό πρω.αρχ - 
κός τών όποιων είναι τά προσωπικά συ
ναισθήματα καί οί άνιιδοάσεις τοΰ άν
θρώπου - κριτικοΰ, πού μπορ ΰν νά τόν 
παρασύρουν σέ συμπεράσματα σφαλ ρώτα- 
τα καί συνήθως ξένα ένιελώς πρός τήν 
πραγματικότητα.

Και πραγματικότης είναι ή γνώμη .ο. 
μεγάλου άνωνΰμου πλήθους πού έπίσης 
συνη<3έστατα δέν σφάλλει καθόλου.

Την άπόφασί μ^ς αύ;ήν ήΑίθε νά στε- 
ρεώση ή έπιστολή τοΰ «πα?^αιοΰ φίλου 
μας ινίν.,,μ »τ . y o > 9  σ c J» π .υ , όπως όλοι 
οί άναγνώσται μας θ ’ άντελήφθησαν, εί
ναι άπό τούς έγκριτοτέρους τοΰ έπαγγίέλ- 
ματος καί γ ι ’ αύτό δικαίως άπολαμδάνει 
τής γενικής έκΤίμήσεως τοΰ συνόλου τής 
κινηματογραφικής οίκογενείος, οί γνώμες 
του δέ είναι πάντοτε σεδασιές, ώς προϊ
όντα μακράς πε*ρσι« καί όξειας παρατη- 
ρητικότη·τος.

Διερωτώμεθα κατά τί θά συνέδαλλε ή 
κριτική στή μεταδολή τής γνώμης ;Ou 
μεγάλου δγκού τοΰ πλήθους, και σάν ποιά 
είναι τάχα τά έφόδια ιοΰ κριτικοΰ μιας 
κινηματογραφικής ταινίας, μέ τά όποια 
άποτολμά νά μάς κεραυνοδολήση μέ τήν 
ευμενή ή δυσμενή κριτική του.

Ό  θεατρικός κριτικό,: είναι συνηθέστα.α 
ό ίδιος καί θεατρικός συγγραφεύς. Κρί
νει συνεπώς κάτι τό όποιο είναι σέ θέσι 
καί νά γράψη.

Ποιός δμως άπό τούς κριτικούς κινη
ματογραφικών ταινιών άσχολήθηκε π :τέ 
νά γράψη ένα σενάριο, κινηματογραφικής 
τα ιν ία ; ή — τό άκόμη δυσκολώτερο — 
νά τήν σκηνοθετήστ;; Από δ,τι ξέρομε, 
κανείς !

’Έχουν δλοι πρόχειρα βοηθήματα Ίά 
ξένα είδικά κινηματογραφικά περιοδικά, 
άπό τά όποια συγκεντρώνουν τίς πληρο
φορίες πού θέλουν, γ ιά  νά ύποσιηρίξουν 
τήν θέσιν πού πήραν, άπό καθαρώς ύπο- 
κειμενικές παρατηρήσεις, έναντι έκάστης 
τοοινίας.

Αύτό έχομε διαπιστώσει, έ;μείς τούλά- 
χιστον, άπό τήν παρακολούθησιν τής κρι
τικής έπί μακράν σειράν έ ιώ ν είς τάς 
διαφόρους ήμερησίας έφημερίδας καί πολ
λές φορές γελάσαμε μέ τόν φίλο μας 
«παλαιόν κινημοοτογραφισιήν» όταν τό δελ.- 
τίον κινήσεως τής ταινίας άπαντοΰσε στή 
δυσμενή κριτική τους μέ ηύξημένο άριθ 
μό είσιτηρίων.

Τδτοιου είδους κριτική δέν τήν άποτολ- 
μοΰμε καί εζμεθα εύτυχεϊς πού ή άπόφα 
σίς μας συμπίπτει μέ τήν πολύτιμη συμ
βουλή τοΰ φίλου μας.

Η «ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΒΔΟΜ ΑΣ»

εΰχεται είς τούς άγαπητούς της 
συ\·6ρομητάς καί άναγνώστας

Ε ΥΤΥΧ ΙΣΜ Ε Ν Ο  
TO NEON ΕΤΟΣ 1953



Λ Ο Υ Ϊ Ι Α  
ΦΙΤΣΠΑΤΡΙΚ

‘Η δυναμικώτερη Χ »  
οεύτοια τοΰ Μ ποβντ-, 
ycuain καλείτα ι στο 
Χ όλλυγουντ.

Ή  Λουίζα Φίτσπάτρικ είναι 
σήμερα, ή μεγαλύτερη «έγχρω
μη» χορεύτρια τής ’Αμερικής. 
Είναι μόλις 18 έτών, άλλά ή 
θερμή εκρηκτική ίδιοσυγκα- 
σία της τήν κάνει νά μοιάζη 
μέ ώριμη γυναίκα. ’Έχει ντε- 
μπουτάρει έδώ καί δυό χρόνια 
σέ διάφορα κέντρα τοΰ Μπροντ- 
γουαίη κι’ ή τέχνη, ή φινέτσα 
καί τό μπρίο της τήν έκαναν δι
άσημη, άπ’ τοΰς πρώτους κι’ ο- 
λας μήνες τής καριέρας της.

Ή  καταγωγή της είναι γνω
στή, οπως δλων τών νέγρων τής 
’Αμερικής. 'Ο παππούς της ή
ταν δούλος σέ μιά βαμβακοφυ
τεία τής Βιρτζίνια, ό πατέρας 
της, πού ζή άκόμα, είναι θυρω
ρός σ’ ένα εστιατόριο στό Χάρ- 
λεμ. Κι’ ή Λουίζα, σχεδόν χω
ρίς καμμιά βοήθεια από πουθε
νά, προσπάθησε, άγωνίσθηκε 
καί στό τέλος έπ:έτυχε, νά γί
νη κάτι καλλίτερο.

Έκ πρώτης δψεως, ό χορός 
τής Λουΐζα; φαίνεται βάρβαρος, 
άξεστος, πρωτόγονος. Ό  ά
κρατος διονυσιασμός τής μαύ
ρης καλλιτέχνιδος, δημιουργεί 
στόν θεατή τήν έντύπωσι πώς 
(Βλέπει μιάν ασυγκράτητη μαι
νάδα ποΰ συμμετέχει στά Βακ.- 
χικά όργια. Κι* ομως καθε κι- 
νησις τής υπέροχης αύτής χο
ρεύτριας, είναι άπολυτιος προ
καθορισμένη, μετρημένη, ̂ ρυθμι
σμένη κατά τρόπο ποΰ αν κα
νείς παρακολούθηση, περισσό
τερες φορές τόν χορό της, θα 
πεισθή οτι κι’ ή πιό απότομη 
κι’ ή πιό τυφλά ορμητική, ή

πιό παράφορη κίνησίς της είναι 
σύμφωνη μέ τίς οδηγίες τοΰ χο- 
ρογράφου.

Ή  μεγάλη της έπιτυχία εί
ναι ό χορός τής Ζούγκλας, τόν 
οποίον ή Λουΐζα χορεύει σχεδόν 
γυμνή, μ’ ενα λεπτό άσπρο μπι
κίνι πού τονίζει άκόμα περισσό
τερο τό έβένινο χρώμα τοϋ ά- 
γαλματένιου κορμιού της. Αύ
τός ήταν ή αιτία ποΰ έφερε ώς 
τό σπίτι της, στό Χάρλεμ τής Ν. 
'Τόρκης, εναν άπ’ τοΰς πιό μεγά
λους ιμπρεσάριους τοΰ Χόλλυ
γουντ.

Κάτοι άπ’ τόν αδιάκοπο κτύ
πο ιού Τάμ - Τάμ, τό μυώδες 
γεροδεμένο σώμα τής Λουί- 
tag , ζωντανεύει καί έξωτερι- 
κεύει τόν παράξενο ρυθμό καί 
τήν πρωτόγονη ορμή ποΰ τής 
υπαγορεύει ό άτταβισμός (εί
ναι παιδί τής Μαύρης ’Ηπεί
ρου κι’ αύτό δέν μπορεί νά τό 
λησμονήση).

Κι’ ό γιορταστικός χορός 
της, οί κινήσεις τού όποιου δι
αρκώς καί περισσότερο γίνον
ται γοργότερες, φτάίνει στήν 
άποκορύφωσί του, καθώς ή 
μουσική καί τό Τάμ - Τάμ με
ταφέρουν τόν θεατή στή χώ
ρα ποΰ οί άνθροιποι (πόσο πιό 
κοντά στή φ ίσ ι άπό μάς) λένε 
πολύ περισσότερα γιά τά πάθη 
καί τοΰς ενθουσιασμούς τους, 
μέ τίς βίαιες κινήσεις, παρά 
μέ τά μετρημένα λόγια.

Τ ώρα, μέ τήν έμφάνισί της 
στόν κινηιιατογράφο, τόν χο
ρό της δέν θά τόν χαίρωνται 
μόνο οί λιγοστοί θαμώνες τού 
νυκτερινού κέντρου στό όποϊο 
χόρευε. Θά μπόρεση νά τόν ά- 
πολαύση ολος ό κόσμος.
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ΈΣόδεώε 1000.0CC δολ. 
γ ιά  νά γ ίνη  στάρ

Πολλοί νομίζουν ότι to νά 
γίνη κανείς σ\αρ είναι εύκο
λο, άρκεΐ νά έχεις τύχη. ’Α
γνοούν ομως σέ πόσους κόπου.; 
καί μόχθους πρέπει νά ύποδλη 
θοΰν οί στάρ πρώτου προσλη- 
φθούν σέ κανένα στούντιο.

Ή Πάτ Γουάϊμορ, γυναίκα 
τού 'Έρρολ Φλύν, άποτελεΐ 
φυσικά έξαίρεσι ό ιαν λέη πώς 
έξόδεψε 100.000 δολλάρια 
γ ιά  νά γίνη στάρ. ’Άρχισε 
άπό πεντε έτών καί έ μελε
τούσε έπί δεκαοχτώ χρόνια 
πιροτού προσληφθή. Τό γεγο
νός δμως είναι πώς όλες έ- 
ξόδεψαν άρκετά χρήματα γ ιά  
νά γίνουν σιάρ.

"Λσπου νά γίνη δακαέξη 
έτών είχε κιόλας ξοδέψει 25,- 
000 δολλάρια γ ιά  νά μάθη 
τραγούδι, χορό, κλακέτες καί 
άκ,ροδασίες "Οταν ομως πήγε 
στη Ν. Ύόρκη άκριδ3πλήρωσ^ 
τούς κοουφαίους δασκάλους % 
φωνητικής, χορού καί δραμα- | 
τικής, έξόδεψε 7,000 δολλάρ'.α | 
γ ιά  μαθήματα μόνον, σέ μιά | 
έξαμηνία. Παρ’ όλο πού αής £ 
έγιναν μερικές προτάσεις γ ιά  | 
νά ποοσληφθή ώς χορεύτρια | 
δέν δέχθηκε άλλά έξακολού- | 
θησε τά μαθήματά της. Τό ύ | 
πόλοιπ3 μέχοι τών 1C0 000 τό % 
έξόδεψε γ ιά  δ ιαψεύσεις  σέ | 
μάνατζειρ, σέ τουαλέττετ καί | 
σέ ιιαθή,αατα τά όποια: έξακο- | 

| λουθεί άκόμη καί τώρα. Μήν *» 
| άνυσηχητε δμως. διότι όλα αύ | 
| τά, χοήματα καί κόπους, τά | 
I τ\ηοώθηκε μέ τό παραπάνω % 
| δταν, γυρίζοντας τήν πρώτη £ 
g της τα ινία , κατέκτησε τό Χό'' £ 
5 λυγουντ. Άπό τότε έχει διαρ- £ 
| κώς προτά^ ις γ ιά  νέες ται- 
I νίες.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ 
κα'ι θά σάς άπαντήσωμε
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Ό  κ. Χρηστός Πασούδη*ς (Θεσ
σαλονίκη) μάς έρωτά π ;ύ  γεν
νήθηκε καί πού άπέθανεν ή Μα
ρία Μοντέζ.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Ή Μαρία Μον- 
τέζ γεννήθηκε στή μικροσκοπική 
Δημοκροττία τού Α γίου  Δομιν κου 
τής Νοτίου Αμερικής στις 6 Ι
ουνίου τού 1915. Άπέθανε αί- 
φνιδίως μέσα στό λουτρό της στό 
Παρίσι τόν Όκτώδριο τοΰ 1950.

*Ό κ. Πέτρος Σκαρμπούνης 
(Τζιτζιφιές) μας έρωτά άν είναι 
αλήθεια ότι πρόκειται νά έλθη 
είς Αθήνας ή Ίνγκρ ιντ Μπέργκ-

Ό  κ. Α. Καραδίας, (Π ειραιεύς), 
θέλει νά ιιάθη ποιά ήταν ή πρώτη 
ταινία στην όποία έμφανίσθηκε υ 
Χώμφρεύ Μπόγκαρτ καί ποιό έ- 
πάγγελμα έξασκούσε πριν γίνη 
ήθοποιός τού κινηματογράφου.

ΑΠ ΑΓΊΤΗΣIΣ : ‘Ο Μπόγκαρτ 
πριν γίνη στάρ τού κινηματογρά
φου, ήταν άσημος ήθοποιός του 
άμερικανικού ελαφρού θεάτρου.
I \rr ποώχη φ: ;οά παρουσιάσθηκε 
στήν όθόνη τό 1932 μέ τό φιλμ 
« th e  DEVIL WITH THE WO
MEN».

ΟΙ κ. κ. Δ. καί Ν. Μπληζιώ-
μαν, γ ιά  νά παρασιή στήν πρ,μιέ-

2^ ,0,, Τ«Γ FirirTn- θέλει θουν : Πόσων έτων είναι ό Ραν-ρα τού έργου της. Έπίσης θέλει 
νά μάθη πώς μπορεί νά προμηθευ- 
θή φωτογραφίες 'Ελλήνων ήθο- 
ποιών κινηματογράφου.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Γιά φέτος τού- 
λάχιστον άποκλείεται νά έλθη 
στήν “Ελλάδα ή Μπέργκμαν, άφου 
κανείς κινηματογράφος δέν έχει 
τήν τα ινία  της «ΕΥΡΩΠΗ 1951». 
"Ίσως του χρόνου καί έφόσον ά- 
γορασθή πρώτα ή τα ιν 'α .. "Οσο 
γ ιά  τίς φωτογραφίες, άπευθυνθή- 
τε στις έλληνικές κινηματογραφι
κές έχαιρεΐες.

Ό  κ. Βασ. Γκαλαΐτσης (Bip- 
ροια) θέλει νά μάθη άν ή ’Έ- 
στερ Ούΐλλιαμς ει*αι πανΊρ-μμ*:- 
νη, έχει παιδιά καί πώς τα λ^ν^. 
Επιθυμεί έπίσης νά δημοσιεύσω
με φωιογραφυα τηςι.

Α Π ΑΓΊΤΗΣ IΣ : Η "Εστερ Ού-
ΐλλ.αμς είναι πανιρεμμένη μέ τόν 
Μπέν Γκέϊτζ, επιχειρηματίαν ρα
διοφωνικών έκιποιμπων στήν Α με
ρική. Εχει δυό παιδάκια, άγορά- 
κία, τόν Μπένζαμιν καί τόν Τζίμ
μυ. Φωτογραφία της ΰά δημ-^ι- 
εύσωμε.

Ή δίς Κάτια Σόλδερ (Άθή- 
να ι) θέλει νά δημοσιεύοωμε δι
ευθύνσεις ώρισμένων άστέρων τής 
όθόνης.

ΑΙ ι ΑΝΤΗΣΙΣ : ‘Η διευθυνσις 
τού Ζάν Μαραί εΐναι : UNI-
FRANCE FILM, AVENUE DES 
CHAMPS ELYSEES 77 PARiS. 
Τών r l<iP̂ YJ{.anL 
ταίν.
9ΞΕΞ®(Γ5ΓΧΓw « . ^  Τής Γκιρήρ I καρσον : /*τε- 
l CiOLWYM - MAYER STU
DIOS, 10202 WASHINGTON BO- 
ULEV - CULVER CITY - HOL 
LYWOOD U.S.A. Παρακολου>ήτε 
τακτικά τίς στήλες μας. θ ά  δρή- 
αε σ ’ αύτές πολλές διευθύνσεις 
μεγάλων στάρ πού σάς ένδιαφί- 
ρουν.

Ό  κ. «X Μ. 26» ( ’Ά ρτα) θέ
λει νά μάθη σέ ποιες ταινίες θά 
&3ΰμε έφέτος τήν Βι6 ιάν Ρομάνς 
καί έπιθυμεΐ νά δημοσιεύσωμε βι
ογραφία καί φωτογραφία της.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Στάς Αθήνας 
παίχθτ;κε έφέτος ή ταινία «Ά- 
μάρτησα χίλιες φορές» μέ^ τήν 
Β ίδιάν Ρτμάνς πού θά παιχθή και 
στήν "Αρτα. Προσ^χώςι θά παι- 
χθή καί τό φίλμ «Τά έπτά θαν<χ- 
σιμα άμαρτήματα» στό όποιο έ
πίσης πρωταγωνιστεί. Για τή με
γάλη αύτή γαλλίδα στάρ θ’ ά- 
σχεληθουμε έκτενώς άργότερα.

Ό «Κ ινηματογραφ όφ ιλος» ( Ά0^-
ναι) θέλει νά μάθη άν μπορή ν ’ άλ- 
ληλογραφήση· μέ άστέρας του κινη
ματογράφου καί σέ ποια γλώσσα. 
'Επιθυμεί έπίσης νά μάθη διευθύν
σεις ώρισμένων ήθοποιών.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Μέ όλους τούς

τολφ Σκώτ καί ό Τζών Γουαίην, 
σέ πόσα έργα έχει παίξει καθένας 
τους καί ποιοι «Ιναι ο ί τίτλοι τών 
ταινιών τους. Πόσων έτών είναι 
ό ’Έρρολ Φλύν, σέ πόσες ταινίες 
έχει πρωταγωνιστήσει έως τώρα 
καί σέ πόσες θά πρωταγωνιστήση 
στό μίίλλον.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Ό  Ράντολφ
Σκόττ εΐναι 54 έτών καί ό Τζών 
Γουαίην 45. Ό  πρώτος έχει πρω
ταγωνιστήσει έως σήμερα σέ 67 
ταινίες ένώ ό δεύτερος σέ 52. 
Δυστυχώς δέν ξέρομε πόσες θά 
γυρίσουν άκόμη*. Είναι άδύνατον 
νά σάς δώσωμε τούς τίτλους τών 
ταινιών των γ ιατί θά θέλαμε ό- 
λόκληρη σελίδα. *0 "Ερρολ Φλύν 
είνα ι 43 έτών καί έχει πρωταγω
νιστήσει σέ 5 Οκαί πλέον ταινίες 
μέχρι σήμερα. Δυστυχώς δέν ξέ
ρομε σέ πόσες θά παίξη· άκόπα 
Πάντως δέν φαίνεται νά έχη 
κουρασθή... Μήν άνησυχήτε ότι 
θά τόν χάσετε.

Ό  «Γκόν Γκόεξ» (Κοζάνη) θέ 
λει νά μάθη : τ ί σημαίνει η 
λεξις «ντοκυμανταίρ», τ ί σημαί
νει «ταμπεραμέντο» καί τ ί ση
μαίνει «μποϋκοτάρουν τ ίς  τα ι
νίες».

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : «Ντοκυμανταίρ» 
λέγονται οί ταινίες πού στηρί
ζονται σέ «ντοκουμέντα» ή πα- 
ιοέχουν στό θεατή «ντοκουμέντα», 
τεκμήρια, πραγματικά γεγονό
τα ή ύπαρκτά πράγματα. Ιιαρα- 
δείγματος χάριν : Μιά τα ινία  πού 
έχει γυρισΦη στή Λαπωνία, χωρίς 
ηθοποιούς καί μας, δίνει τήν πραγ 
ματική  ̂ζωή τών κατοίκων τής 
μακρυνης αύτης χώρας, λέγεται 
«φίλμ ντοκυμανταίρ». Τό Ιδιο λέ
γετα ι καί μιά ταινία πού παρου
σ ιάζει τ ίς  φυσικές καλλονές μι
ας χώρας, τή ζωή ένός ζοώυ, 
τ ' άρχιτεκτονικά μνημεία μιάς πό- 
λεως, τ ίς  περιπέτειες μιάς έξε- 
ιρευνητικής άποσταλής κ. λ . π. 
«Ταμπεραμέντο» σημαίνει ίδιο- 
συγκοα^ία. «Μποϋκοτάρω» σηιμαί- 
νει «κάνω μποϋκοτάζ» καί, στήν 
περίπτωσι ταινιών, «άπαγορεύω 
στόν κόσμο νά τό δή, έξασκών- 
τας σωματική ή ήθική δία».

Ό  κ. I. Παπαγεωργίου έρωτά 
τ ί σημαίνει «τεχνίκολορ» καί ποι
ός εΐναι ό καλύτερος όπερατέρ 
τής Αμερικής.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : "Οταν διαβά
ζουμε «γυρισμένη σέ τεχνίκολόρ». 
έννοοΰμε ότι τό φίλμ αύτό, άντί 
νά γυρισθή στό κοινό είδος μοτΰ- 
ρο — άσπρο, γυρίσθηκε μέ φυσι
κά χρώματα τεχνίκολορ. θ ά  μάς 
χρειαζόταν πολύς χώρος γ ιά  νά 
σάς έξηγούσαμε έδώ τό σύστημα 
τεχνίκολορ. θ ά  γράψη όμως γ ι' 
αύτό στό περιοδικό μας είδικός 

Ή ύπόδειξίςσυνεργάτης μας.
^.........-,----   _ , οας γ ιά  τόν όπερατέρ δέν είναι

ήθοπ:ιους μπορείτε να δυστυχώς έφοςρμόσιμος γ ια τί δέν
S S ,  οί ; ταινίες Τ6 6-

όαως άπαντοΟν μέσω περισσότεροι 
τών γραμματίων ίω ν. Γ ιά τ ις  διευ
θύνσεις τους νά παρακολοοθήτε^ τις 

. στήλες μ«ς. θ ά  δρήτε σ·’ αύτές τΙς 
5 διευθύνσεις πολλών άστέρων ποΰ 
.· σάς ένδιαφέρουν.

νσμά του στά σχετικά κείμενα. 
Στήν τελευταία έρώτησί σας γ ιά  
τί>ν καλύτερο όπερατέρ τής Α 
μερικής. τήν άπάντησι θά τήν 
δρήτε λίαν προσεχώς σέ μιά στή
λη τοϋ περιοδικού μας.

«=0 ,ΝΤΕΗΛ ΡΟΜΠΕΡ- 
TS ON εγινε ε|ω φρένων οταν 
οί διευθυνταΐ τής «Φό|» βασιζόμε
νοι στή μεγάλη δημοτικότητα ποΰ 
εχει, τοΰ ζήτησαν νά κάμη εναν 
κατάλογο, ποιες Οεοιρεΐ ώς τ'ις 
δέκα γυναίκες τοΰ Χόλλυγουντ μέ 
τή μεγαλΰτερη... αισθησιακή ά̂  
κτινο6ο>Αα ! «Είμαι ήσυχος άν- 
Οροιπος μέ οικογενειακές παραδό
σεις, κα'ι είναι άνόητο νά προσ- 
ΤΓαθήτε μέ τό ζόρι, νά μέ βά
λετε νά γράψω ποιές είναι αυτές, 
οί... γυναίκες, γιατί δέν τις ξέρω 
καί ουτε καί μέ νοιάζει...» άπο- 
κρίθηκε Ουμοιμένα.

«=Η ΤΚΟΑΝ ΚΡΑΟΤ- 
ΦΟΡΝΤ κι’ ό διακοσμητής Οΰ- 
ίλλιαμ Χέϊνες, ποΰ ήταν αστέρι 
τοΰ βωβοΰ κινηματογράφου, έδω
σαν ενα πάρτυ πρός τιμήν τής κυ
ρίας ”Ανν Γουΐντφορ, μιάς φ ί
λης των άπό τό Τέξας πού ε- 
κανε μεγάλο θόρυβο στό Χόλλυ
γουντ. ΤΗσαν πάνω άπό 120 κα
λεσμένοι. καί, οπως λένε οί κοσμι.- 
κές στήλες, τό ζεΰγος Κ·'ρκ Ντά- 
γκλας εκαμε τήν μεγαλύτερη έν
τύπωσι στίς εμφανίσεις. Χαρακτη
ριστικό τοΰ πάρτυ ήταν οί πριο- 
τότυπες φαρδειές φούστες, ποΰ 
φορούσαν ή Τζούντυ Γκάρλαν, ή 
"Εληνορ Πάρκερ καί ή Νάνσυ 
Ρήγκαν, ή γυναίκα τοΰ Ρόναλντ 
Ρήγκαν καί ττού έκρυβαν ετσι εν
τελώς... τήν εγκυμοσύνη τους.

Η ΤΖΗΝ ΓίΗΤΕΡ Σ κι’ ό 
Ρίτσαρντ Γουίντμαρκ, άναγκά- 
στηκαν νά πάροΐ'ν μιά νοσοκόμα 
κοντά τους, στό γύρισμα τής ται
νίας «Φλόγα τής Δόξας». 2  έ μιά 
σκηνή «βίαιου ερωτος» τό άποτέ
λεσμα ι-'ιπήρξε τό έξής : Μάτω
σαν τά χείλη τής Τζήν, ό λαιμός 
της γέμισε άπό... γρατζουνιές, τά 
φορέματά της σκίστηκαν, σταμ- 
πούλησε τό πόδι της καί έχασε... 
ενα δόντι. Τοΰ Γουίντμαρκ τό 
κεφάλι γέμισε άπό... καρούμπα
λους ξεγδάρθηκε πάνω άπό τό δε- 
■ξί του μάτι καί επαθε έξάρθρω- 
σι στό άριστερό του χέρι ! 'Ο ρό
λος τής Τζήν είχε δοθή στήν άρ- 
χή στή Σ ήλε μ Γουΐντερς, ή όποία 
επειδή είναι σέ ενδιαφέρουσα κα- 
τάστασι δέν μπόρεσε νά τόν άνα- 
λάβη. "Ύστερα τόν πρότειναν στή 
Μπέττυ Γκρέϊμπλ, πού δέν δέχτη
κε νά... μαλλιοτραβηχτή, κι’ ετσι 
ή Τζήν μετά τό γύρισμα, θά μεί- 
νη οπωσδήποτε αρκετό καιρό... 
στό νοσοκομείο !

ί:-Η ΜΙΤΣΙ  ΓΚΕΤΝΟΡ ή
ταν 3 χρόνια άρραβωνιασμένη μέ 
τόν δικηγόρο Ρίτσαρντ Κόϊλ, καί 
περίμεναν νά γίνη ή Μίτσι 21 ε
τών γιά νά παντρευτοΰν. Δυό ε
βδομάδες μετά τή γιορτή τών 
γενεθλίων της, γιά τά 21 χρόνια 
της ή Μίτσι κι’ ό Ρίτσαρντ διέ
λυσαν τοΰς αρραβώνες τους, πρός 
μεγάλη κατάπληξι ολων !

γ  ΤΟ ΕΙΔΤΛΛΙΟ Ρόμπερτ 
Ταίηλορ - Οΰρσουλα Θίς φαίνε^ 
ται πώ ; θά καταλήξη σέ γάμο.

’Αλλά καί γιά τή γυναίκα τοΰ 
Μπόμπ, τήν Βαρβάρα Σ τάνγουϊκ 
^ραίνεται πώς σύντομα θ’ άκούσο -̂ 
με καλά νέα μέ τόν Ράλφ Μήκερ, 
« ν  μάλιστα λάβοιμε ΰπ’ οψιν μας 

-πώς ή Βαρβάρα σηκώθηκε στίς 
.5 τό πρωί ( ! )  γιά νά τόν ΰποδε- 
•χθή στό άεροδρόμιο, οταν έπέ- 
•στρεφε πρό ήμερων άπό ένα τα
ξίδ ι του στή Ν. 'Ύόρκη.

* Η  ΜΕΤΡΟ θέλει Τΐίσο) τή 
Ντιάνα Ντάομπιν. Γι’ αύτό τής 

ί προσέφερε τόν ποιΤιτο ρόλο στά 
! φίλμ «Φίλησε, με, Κάτυ».

 ̂ «= ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙ 
εκαμε σ’ όλους ό εκνευρισμός κι’ 
ό φόβος ποΰ είχε ό Κάρυ Γκράντ, 
δταν πήγε στό στούντιο τής Μέτρα 
γ ιά  ν ’ άρχίση τό γύρισμα τής και- 

' νούργιας του ταινίας «Ή  ονειρώ
δης σύζυγος» πού πρωταγωνιστεί 
μαζύ μέ τήν Ντέμπορα Κέρ.

«=Η ΤΖΕΤΝ ΓΟΤΑΤ ΜΛΝ 
πηρε ενα γράμμα τελευταία πού 
έγραφε : τΜοΰ άρεσε πάρα πολύ 
τό παίξιμό σας στό εργο .«Τό 
γαλάζιο Πέπλο» είναι τό καλύτε
ρο ποΰ εχω δει μέσα σέ τρία χρό
νια, τρεις μήνες καί οχτώ μέ
ρες...» Τό γράμμα τό είχε στεί
λει έ'νας κατάδικος, άπό τίς φυ
λακές τοΰ 2 ίγ κ   ̂ 2 ίγ κ  !

« Ο  ΑΛΑΝ ΛΑΝΤ είναι άπα- 
ΟΤ/όρητος, γιατί τοΰ δηλητηρία
σήν τό αγαπημένο του σκυλί, τή 
Ζέζεμπελ. Υποθέτει πώς αύτό τό 
εκαμε κάποιος θαυμαστής του, 
άπ’ αυτούς πού πολλές φορές 
προσπαθοΰσαν νά μποΰν στό σπί
τι του γι’ αύτόγραφα, καί πού ή 
Ζέζεμπελ, μέ τόν τρόπο της, οχι 
μόνο δέν τούς τό επίτρεπε, άλ
λά πολλές φορές ,'ίρπαζε μέ τά 
δόντια της καί κανένα σάν ενθύ
μιο άπό τά παντελόνια τοΰ θαυ
μαστού !

w ΑΓΙΟ Τ’ ΑΜΙΜΗΤΑ τής 
Τσά - Τσά Γκαμπόρ. Μιλώντας 
γιά μιά «βεντέτα» τοΰ κινηματοι 
γράφου, είπε ; «Είναι ή μεγαλύ
τερη αρτίστα τοΰ Χόλλυγουντ. 
Κι’  ̂ αύτό δέν είναι μόνο δική μου 
γν.ώμη άλλα καί... δική της !».

«-Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ τής
ταινίας «The Golden Blade», 
μετά τό γύρισμα ώρισμένων ε
ρωτικών σκηνών τοΰ φίλμ, μέ 
πρίοταγοινιστάς τό ν , Ρόκ Χάν- 
τσον καί τήν Πάϊπερ Λώρι, είπε 
οτι ποτέ ώς τότε δέν γύρισε τόσο 
«ζωντανές» καί «αυθόρμητες» ε
ρωτικές σκηνές. Μήπως ή πεντά
μορφη ΓΙάϊπερ πρόκειται νά πε
ριφρόνηση τόν μαχαραγιά καί νά 
προτίμηση' τόν πάρτεναίρ της ;

=* ΡΩΤΗΣΑΝ τόν "Όρσον 
Ούέλλες τί είναι τό Χόλλυγουντ 
κι’ εκείνος άποκρίθηκε :

—Τό Χόλλυγουντ είναι μιά πό
λις στήν όποία ένας καλλιτέχνης 
δουλεύει σκληρά, έπί χρόνια, ώσό- 
τομ νά γίνη γνωστός κι’ δταν 
γίνη φορεί μεγάλα μαΰρα γυαλιά., 
γιά νά γίνη άγνώριστος.



Τά Χριστούγεννα  
και ό ‘Αη - Βασίλης

ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
Στίς 25 Δεκεμβρίου τοΰ 1900, β 

«ΙΙέο - Νοέλ» (ό "Αη - Βασίλης τών 
Δυτικών ποΰ μοιράζίι τά δώρα του τήν 
παραμονή -τώ ν Χριστουγέννων) κατέ- 
6ηκε γιά πρώτη φορά στήν όθόνη. ’Ε
κείνο τό βράδυ προβαλλόταν σ’ εναν 
κινηματογράφο τοΰ Λονδίνου τό «Χρι
στουγεννιάτικο ’Όνειρο» τοϋ Ζώρζ Με
λιές. Τό φίλμ αύτό ήταν ήδη «μακράς 
διαρκείας» άφοΰ διαρκόΰσε... δέκα ο
λόκληρα λεπτά !

"Τστερα άπό πέντε χρόνια, ό Μελιές 
γύριζε τό φίλμ «Μιά Χριστουγεννιάτι
κη Νύχτα», τή φορά αύτή σέ ρεαλιστι
κό στύλ, τό όποιο εκανε βαθειά έντύ- 
πωσι στοΰς 'Αμερικανούς παραγωγούς. 
Καθώς λοιπόν αύτοί δέν ήθελαν νά 
υστερήσουν, άνέθεσαν στόν μεγαλύτε
ρο σκηνοθέτη τής έποχής, τόν Πόρτερ 
νά έτοιμάση μιά ταινία μέ θέμα τή 
Γέννησι τοΰ Χριστού. Ό  Πόρτερ, πού 
μόλις είχε εισαγάγει τή μόδα τών φίλμ 
κάου - μπόΰ μέ τό «Great Train Rob
bery», Αναγκάσθηκε νά άπαρνηθή προ- 
σωρινώς τόν πρώτο... κινηματογραφικό 
του έρωτα. Γύρισε ενα μικρό «Εγχρω
μο» έργάκι μέ τίτλο «Ή  Νύχτα τών 
Χριστουγέννων». Νιφάδες χιονιού, στι
βάλια χρωματιστά, γιρλάντες καί άλ
λα πλαισίωναν τήν φευγαλέα εικόνα ε
νός γενειοφόραο μουζίκου ποΰ ερριχνε 
τά δώρα τής σακκούλας του μέσα στίς 
καπνοδόχε; τών σπιτιών. Γιά λόγους 
οικονομίας, ό σκηνοθέτης είχε άποφύ- 
γει νά νοικιάση τό κλασσικό άμαξάκι 
τών Δυτικών ποΰ οδηγείται άπό "δυό 
ταράνδους καί φέρνει τόν "Αη - Βασί
λη. Ενας ’Αμερικανός ζωγράφος τής 
κακίας (ορας άνελαβε νά... ζωγραφί
ση ολα αύτά τά πράγματα πάνω σ’ ενα 
πανι, στο βάθος, σε τρόπο ώστε νά έπι- 
τυγχάνεται μιά άρκετά καλή όπτική ά- 
πάτη...

’Από τήν μακρυνή έκείνη έποχή ώς 
σήμερα, καμμιά πενηνταριά κινηματο
γραφικά έργα προσπάθησαν νά μάς με
ταδώσουν τό μυστήριο καί τήν μαγική 
Ατμόσφαιρα τής άγιας αυτής Νύχτας. 
Για να ποΰμ* τήν άλήθεια, πολΰ λίγα 
το κατόρθωσαν. "Ιρως μόιτον ό άθάνα- 
τος  ̂Σ αρλώ, νά μπόρεσε νά συλλα
βή τήγ Swoia τής Νύχτας αϊττής καί τή 
σχέσι της με τόν Άνθρωπο, μέσα στίς 
τρεις Χριστουγεννιάτικες σκηνές τοΰ Α
ξέχαστου «Χρυσοθήρα». Ό  χορός τών 
έξορίστων Πιοννιέρων, τό παληό Σκω- 
τσέζικο^ τραγούδι πού τραγουδά ό χο- 
ρος τών χρυσοθηρών καί τό ρεβεγιόν 
τοΰ Σαρλώ πού στό τέλος δέν Ιγινε, 
δλες αύτές οί συναρπαστικές εικόνες 
παρουσιάζουν Ανάγλυφη τήν Απελπισία 
τοΰ Ανθρώπου πού εΓναι όλομόναχος τή 
Νύχτα αύτή τής ’Αγάπης.

’Εκτός Από τό έργο αύτό, δπως εί
παμε, έλάχιστα είναι τά άλλα ποΰ μπό
ρεσαν νά μάς μεταδώσουν τό νόημα τής 
Νύχτας τών Χριστουγέννων καί τοΰ 
"Αη - Βασίλη. "Ισως άνάμεσα σ’ αύτά 
είναι καί «Τό Θαύμα τής 34ης Όδοΰ» 
πού μάς χάρισε έναν "Αη - Βασίλη πού 
μιλούσε στήν ψυχή μας.

* Φ ΙΛΜ
Ε Σ Π Ρ Ρ Ο £  · « °  ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΜΙΡΑ/νίΑΡ».

(UNI FORME ΕΤ GRANDES MANOEUVRES). 
Ταινία γαλλικής π α ρ α γ ω γ ή ,1951 τής «SIRIUS 
FILM», Σκηνοθεσία : ΡΕΝΈ ΛΕ ΕΝΑΦ. Πρωτα
γωνιστούν : ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ - ΠΩΛΕΤ ΝΤΥΜΠΟ - 
ΤΕΡΕΖ ΝΤΟΡΝΥ - ΡΟΜΠΕΡ ΣΕΛΛΕ. Είδος τα ι
νίας : Κωμωδία. Διάρκεια προβολής : 9Q λεπ^ά.
‘Ο Λούκας, θυρωρός τοΰ νυκιερινοϋ κέντρου 
«Μιραμάρ», δρίσκει ένα δράδυ έμπρός στήν πόρ
τα του μιά ταμπακέρα, τήν όποιαν είχε χάσει 
πρό όλίγου ό Άντρέ Ντυρόκ, ένας άπ ’ τοΰ: κα. 
λούς πελάτες του καταστήματος. Τήν άλλη μέ
ρα πρωΐ - πρωΐ ό Λούκας πάει νά πσραδώση τό 
άντικείμενο στό σπίτι του Ντυρόκ, άλλά έκει 
βρίσκει μόνο τή θεία του,, μιά γεροντοκόρη πού 
εττασχε άπτό μεγαλομανία. «Λουκάς, τοΰ Μιρα
μάρ», αύτοσυστήνεται ό Λουκάς, *Η θεία, δμως.·.

ΙΝ Τ Ε Α Λ  - Ε Λ Λ Η  - -Μ Ο Ν Τ ΙΑ Λ : «το
ΣΤΡΑΒΟΞΥΛΟ». Ταινία έλληνικής παραγωγής 
τής «ΣΠΕΝΤΖΟΣ - ΦΙΛΜ», άπό τό όμώνυμο θεα
τρικό έργο του κ. Μίμη, Ψαθά. ΙΣΚηνοβεσία ΧΡΗ
ΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Πρωταγωνιστούν: ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΑΡΓΥΡΟ ΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΡ1ΚΑ ΝΕΖΕΡ. Είδος τα ι
νίας : Κοινωνική σάτιρα. Διάρκεια προβολής : 
85 λεπτά. Ή περίφημη αύτή κωμωδ:.α τοΟ κ. Δ· 
Ψαθά είναι ένα άπό τά καλύτερα θεατρικά έρ
γα  τών τελευταίων έτών, έσημείωσε δέ μεγάλη 
έπιτυχία χάρις στήν καθαρώς έλληνική υπόδεσι 
της, τά άφθονα κωμικά «ευρήματα» μέ τά όποϊα 
είναι πλουτισμένη» και τούς ζωντανούς χαρακτή
ρες πού παρουσιάζει. Ό  Βασίλη: Άργυρόπουλίς 
υποδύεται τόν ρόλο ένός γκριν.άρη και ά άπ>δου 
άνθρώπου π :ύ  δμως κάτω άπό τούς άνάποδους 

τρόπους του, κρύβει μιά καλή καρδιά...

©TVfcFYT', _ Μ Λ -Τ Μ  : «ΟΙ ΕΡΑΣΤΑΙ
ΤΚΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ» Ταινία γαλλικής παραγωγής, 
1952, τής «GAUMONT - FILM», άπό τό μυθι
στόρημα του Σεσίλ Σαΐν Λωράν «Καρολϊν, Σερί». 
Σχηνοθεσί/α : ΡΙΣΑΡ ΠΟΤΤΙΕ. Πρωταγωνιατου;/: 
ΜΑΡΤΙΝ ΚΑΡΟΛ - ΖΑΚ ΝΤΑΚΜΙΝ - MAPI ΝΤΕΑ
- ΖΕΡΜΑΙΝ ΚΕΡΖΑΝ. ΕΙδοςι ταινίας : Δραματι
κή αισθηματική περιπέτεια. Διάρκεια προβοΚής : 
110 λεπτά. Στίς 14 ’ Ιουλίου τοΰ 1789 ή Κα- 
ρολιν ντέ Μπιέβ συιμπλη,ρώνει τά 16 της χρόνια. 
Γιά νά γιορτάσουν τό ευτυχές γεγονός οΐ γονείς 
ττ/ς δίνουν μιά μεγίαλοπρεττή δ'ξ,ίωσι στόν πύργο 
τους. "Ολοι διασκεδάζουν έκτός άπό τήν Καρο- 
λίν καί τόν Γκαστόν, τόν μνηστήρα τής άδελφή; 
της ΛουΤζας. Ή Καρολίν,πού είναι μιά λαχ α- 
ριστή κοπέλλα, γ ιά  νά ξεφύγη άπό τό πληκιικό 
περιβάλλον τοΰ πύργου, καταφεύγει σέ...

Π ΑΛΛΑΧ  : «ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ» (WI
ENER MAEDELN). Ταινία αυστριακής παραγω
γής 1952, τής «FOR5T - FILM". Εγχρωμο*. 
Σκηνοθεσία : ΒΙΛΛΥ ΦΟΡΣΤ. Πρωταγωνιστούν : 
ΒΙΛΛΥ ΦΟΡΣΤ . ΝΤΟΡΑ ΚΟΜΑΡ - ΒΕΡΑ ΣΜΙΤ
- ΧΑΝΣ ΜΟΖΕΡ καί άλλοι. Είδος ταινίας : Φ λμ- 
οπερίττα. Διάρκεια προβολής 100 λεπτά. Ό  νεα
ρός Κάρλ Μίκαελ Τσίρερ έργάζεται σιή Βιέννη· 
ώς ύπάλληλος στό καπελλάδικο τοΰ παιέρα του, 
άλλά έχει μεγάλη κλίσι στή μουσική. Ό  έκδότης 
Χάσλιγκερ, πού τόν γνωρίζει τυχαία, κατορθώ
νει νά τόν παρουσιάση σ ’ ένα κοντσέρτο του οιήν 
αθοοαα «Διάνα,» στήν όπαίαν ό Γιόχαν Ετράους 
γνωρίζει τήν Ιδια έποχή τούς μεγαλύτερους θρι
άμβους. ‘Ο νεαρός Κάρλ παθαίνει τράκ. Ένω 
δέ τό κοινόν άρχίζει νά δυσον^σχετή μαζί του, 
τρεις νεαρές Βιεννέζες...

Π Α Ν Ο ΕΟ Ν  : « ν α γ κ α ς α κ ι» .  ( t h u n d e r 1
ACROSS THE PACIFIC). Ταινία άμερικα- 
νικής παραγωγής 1952, τής «REPUBLIC». Πρω- 

ταγωνιστοΰν ΓΟΥΕΝΤΕΛ ΚΟΡΕΎ* - ΒΕΡΑ 
ΡΑΛΣΤΟΝ - ΦΟΡΡΕΣΤ ΤΑΚΕΡ. Σκηνοθεσία : 
ΑΛΛΑΝ NT ΟΥ ΑΝ. Είδος ταινίας : Πολεμικό ά- 
εροπορικό δράμα. Διάρκεια προβολής 95 λε
πτά. ‘Ο σμηναγός Κάλβερ άττουιπαται στά νέα 
τεράστια άεροπλάνα, τά ύπερφρούρια, πού πρω- 
τοεμφανίσθηκαν τό 1943, Στή βάσι τοϋ Κάνσας 

δπου Εκπαιδεύεται ό Κάλβερ, γνωρίζεται μέ 
τήν "Ελλεν καίΐ άπό τήν άρχή αισθάνονται καί 
οΐ δυό άμοιβαιο έρωτα. "Οταν άργότερα ή β«χ- 
σις τών ύπερφρουρίων μεταφέρεται στά νησιά 
τοΰ Ειρηνικού, ή "Ελλεν φροντίζει καί μετατί
θεται ώς νοσοκαμος έκεΐ. Ό  πόλεμος μαίνεται. 

Σέ μιά έπιδρομή ό Κάλβερ...

Ποιόν αστέρα θέλετε στό έξώφυλλο; .
Ή «Κινηματογραφική Έβδσμάς» γ ι ά  νά  εύχα,ριστήοη τό πολυπληθές άνα- 

γνωστικόν της κοινόν, έγκαυνιάζει άπό τό έπόμενόν τεύχος της μιά πρωτότυπη 
μέθοδο γ ιά  νά  ίίκανοποιήση τ ίς  ιτροτιμήσ εις τών άνχχγνωστών της:_ Κάθε dovcryvcb- 
στης μας ιμιτορεΐ νά  ιμας γράψηι ποιαν fj ττοιάν ήθοποιό ιπροτιμδ γ ιά  τό έ^ώ- 
φυλλο τοΟ πε,ρυοδικοΰ ιμας. Σύμφωνα μέ τίς άπαντήσεις πού θά λάδωμε, τά  έ- 

ξώ φυλλά  μας θά έχουν τούς άστέρας πούθά υποδεικνύουν οΐ άναγνώσται μας.

******** *** **ε β δ ο μ α δ ο ς · · ·
ΡΕΞ, : «ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΣΤΟΡΥ» (DETECTIVE   ^
STORY). Ταινία άμερικανικής παραγωγής 1951, ._*· *
τής «PARAMOUNT». Σκηνοθεσία Ούΐλλιαμ Ούά- 1 ^
ϊλλχρ. Πρωταγωνιστούν : ΚΕΡΚ ΝΤΑΓΚΛΑΣ — J
ΕΛΙΝΟΡ ΠΑΡΚΕΡ — ΟΥΊ ΛΛΙΑΜ ΜΠΕΝΤΙΞ. Εί- J t f g fT '  Μ  *
δος τα ινίας Πρωτότυπο άστυνομικό δράμα. Δι- f  ^
άρκεια προβολής 10S λεπτά. "Ενας άστυνομικός I  ^
τής Αμερικής, τακτικός στή δουλειά του, καί ■Rf'  ̂ ? ^
σκληρός στά καθήκοντά του μαθαίνει πώς ή γυ- 3® ν * j MpL % a
ναίκα πού άγάπησε ή άτσάλινρ καρδιά του, δχι μό- |β ϊ  J
ον δέν του ήταν πιστή όχι μόνον τόν άπατου^ , μέ τόν |Ρ(&> ^  ^
πιό άναιδή τρόπο άλλά καί δτι φίλος της ήταν
ένας τρομερός κακοποιός τής ’Αμερικής, πού εί- jH T  ★
χε όρκιοβή τήν έξόντωοί του. Από τόν παράνομο i
αύτόν έρωτα ή γυναίκα τοΰ άστυνομικοΰ περιμένει f  A
καί παιδί... Ό  σύζυγος είναι ώργισμένος μέ τούς ^

Σ Τ Α Ρ  : «Ο ΤΡΟΜΟΣ^ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ». (ΒΟ- ★
1949, ^τής ^PARAMOUNT»! ^Σκηνοθεσία ΚΛΑΊΤ1Τ %  * i f
ΣΟγΙρΑΓ^ΤΑΡΑΣΜΑΚΑ. Είδος ταινίας^ : Ol̂  π£ρι- *

καδημία ’Επιστημονικών Μελετών τοΰ Λονδίνου, Ά
διαγράφει άπό τά τιμηθέντα μέλη της τόν στρσ- f  . \ i f
τηγό Ρότζερς, διότι μετά τό θάνατό του ό γυιός lm %H ★
του έδημοσίευσε ένα βιβλίο στό όποιο άναγρά- ..; ··,·:; ,|Μ η Γ Μ ±
φόντα ν παράξενες Ιεροτελεστίες Ιθαγενών στή Μ'ΎτΛΙτ ι ΛΜ&Ι
ζούγκλα τής Μαλαισίας Ό νεαρός Ρότζερ:, γ ιά  ν ’ m
άποδείξη- ότι αύτό πού είχε γράψει ό πατέρας - W w Wl  - i ^
του ήταν άληθινό, φεύγει γ ιά  τή Μαλαισία μέ ΐ'&'-ΙβίΓ'· ..
σκοπό νά είσχωρήση στήν περιοχή τών Ιθαγενών W SFmm  1  ^  i f
Σακάϊ δπου... Ά

III  ΝΙΑ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ·ο π ι·  · Η Η Μ · · Μ  . *
ΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ». (THE SOM OF AL1 1 - ; Ί  g  J
ΒΑΒΑ). Ταιν.α Λμίρικσνικής π α ρ α γω γο  ί 95Λ f ,|> |  i t
τής «UNIVERSAL». Σκηνοθεσία : KOYPT NO- +
ΥΜΑΝ Πρωταγωνιστούν : TONI ΚΕΡΤΙΣ - ΠΑ- Mb 4 ^
ΙΠΕΡ ΛΩΡI - ΣΟΥΖΑΝ ΚΑΜΠΟΤ - ΒΙΚΤΩΡ H i -
ΤΖΟΡΥ. Εγχρωμος. Είδος teivUK; : B  M L  W  a
τικη περιπέτεια. Διάρκεια προβολής: 75 λεπτά. Κ  > Γ - , ®
Ό  Κάσμα Μπαμπά, τ6 εικοσάχρονο παλληκάρι W  W  i f
τοϋ ’AXfi Μπαμπά, είναι μαθητής τής σχολής Λ- \Μ ■- Α
ξιωματικών τής φρουράς τοΟ Σάχη της Περ3 ΐ-ς . ^  ,  ±
“Ολοι τόν ζηλεύου γ ιά  τή μεγάλη του περιουσία. JL· ^  £  J
Ό  καλύτερος φίλος του είναι ό Μουσιαφα καί ί> ·® „ *
χειρότερος ίχθρόί του ό Χουαεΐν, γυιός του Χα- ★
ίίφ η  τής Β ^ δ ά ^ ς .  Ό  Χαλίφης αΛ ός r u  to- ^  *
\ ίΐ  νά σφετερισθή τήν περιουσία του Αλή Μπα- , · ® : *
μπ« ,  κρατεί αιχμάλωτο στό παλάτι του τήν... ·* ■ ■ * »*  *

Τ ζών κ α ί..

A ST O P  : «ΤΟ ΜΑΓΕΜΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ» (THE ,
ENCHANJED FOR^ SΤ^ ^ p'iclu'KEb' · · | ( Ρ Ρ Ι Ρ ^ ^  *

τ α ν ί ^ ^ ν  ^ ΚηΕΝΤΜΟΝΤΑ °ΟΟΥ - ΜΠΡΕΝΤΑ , ; κ  H  ν,. * *
ΤΖΟΎ-Σ - ΧΑΡΡΥ ΝΤΑΒΕΝΠΟΡΤ. Είδος ταινί- AST j  | %kA 7
ας : Δραματική περιπέτεια. Διάρκεια προβολής: \ ~  ίΜΜζ?·. , I  ψ ΐ  ί  2 .
90 λεπτά. Σ’ ένα μεγάλο δάσος πού άνήκει σέ  ̂ Λ ΐ  Ψ
κάποιον Χέντερσον ζή ί 'α ς  γέρος έρημιιης. ό "
Τζών, πού κάνει παρέα πάντα μέ σκυλιά, δα- » U t \  ★
τράχους, κοράκια irrl άλεποΰδες Τήν εΟτυχία του ^ ★
αύτή τήν διακόπτουν οΐ ξυλοκόποι τοϋ Χέντερσον. . \  \ V )  ’ΒΙΐΒΠ
Ή άποψίλιοσις τοϋ δάσους προκαλει πλημμυρι W ,  ι ,  χ 1 X ΐ
ΰστερα άπό μιά δυνατή βροχή κατά τήν όπΗαν | g  » V. ν  '• ttU r  J
έξαφανίζεται ό Μπόμπ, τό παιδάκι τής Ανν, I  V -Mi. ★
κόρης τοϋ Χέντερσον. ’Επεμβαίνει όμως ό γέρ^· ■  I  5 ^  M l . ★

Α Τ Τ Ι Κ Ο Ν  ' «ΔΥΟ ΝΑΥΤΕΣ ΚΓ ΕΝΑ ΚΟΡΙ- ¥
ΤΣΙ». (SAILOR BEWARE). Τ ταινία άμερικανικής H H H f  « ;  * Μ.
παραγωγής 1951. τής «PARAMOUNT» Σκηνο- ·. μ
θεσία : ΧΩΛΑ ΓΟΥΩΚΕΡ. Πρωταγωνιστούν : -  S ^ W SB i -
ΝΤΙΝ ΜΑΡΤΙΝ -  ΤΖΕΡΡΥ ΛΟΥ1Σ -j<OPIN , u A  9 ·  J
ΚΑΒΕΤ. Είδος ταινίας : Μουσική κωμωόια. Δι- Γ,·„■ {ΗΜΜ-^ΜΡΗηΒ ίγ
άρκεια προβολής : 108 λεπτά. Ό  Μάρτιν και ό - t
Λοϋις. δυό φτωχοί διαβόλοι τών δρόμων τή ; Ν. f R , *  Π β ί  Μ
Ύόρκης, πρός μεγάλη τους Εκπληξι γίνονται δε- 5&|
κτοί στό άμερικανικό ναυτικό καί κατατασσονται V I  \ ¥
ώς ναϋται. Ό  Λούις, πού Ετρεφε Ιδιαίτερη συμ- ■ Μ φ ν 'Λ  w.
πάθεια στά καλλυντικά, έρωτεύεισι μιά μέρα ψ  -ν’’’ 1 ,^6Ι& 13ΒΒβ »
τήν όμορφη Μάριον Μάρσαλλ, ή όποία μισούσε I Ζ
τ ίς  πούντρες, τΙς κρήμες κο» τά άρώματα. Οταν 4·
κάποτε οΐ δυό ναϋτες βγήκαν στήν ξηρά μέ α . %. V , X4Mm Jjl
δεια, ό Λούις προσκαλείται τυχαίως σέ μιά έκπομ- ρ Μ
πή τη,λεοράσεως. Έ κεΐ τοϋ άναθέτουν... ^
+ * + + + + * + *  -κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ^-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ-κ^-κ-κ-κ-κ-»»* ♦

*Η « Ιστορία τοΰ Κινηματογράφου»
Π ρ ο σ ε χ ώ ς  θ ’ ά ρ χ ί σ η  ν ά  δ η ,μ ο σ ίε ύ ε  τ α ι  σ τ ή ν  « Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ή  Έ δ δ ο μ ά δ α »  

μ ι ά  σ ε ι ρ ά  τ το ύ  β ά  έ ν δ ι α φ έ ρ η  Ι δ ια ι τ έ ρ ω ς  τ ο ύ ς  π ι σ τ ο ύ ς  τ η ς  ' Ε β δ ο μ η ς  Τ έ χ ν η ς !  Η 
« Ι  σ τ ο ρ ί α  τ ο ΰ  Κ ι ν η μ α π ο γ ρ ά φ ο υ  ε ί κ ο ν ο  γ ,ρ α φ η μ έ ν η » .  Ή  σ ε ι ρ ά  α υ τ ή  θ ά  π ε ρ ιλ α ιμ -  
δ ά ν η  ε ί κ ό ν ε ς  ά τ τό  τ ά  π ρ ώ τ α  Φ ίλ μ  π ο ύ  γ υ  ρ ίσ θ η κ α ν ,  σ κ η ν έ ς  ά π  τ ί ς  τ α ι ν ί ε ς  π ο υ  έ σ η -  
μ ε ί ω σ ά ν  σ τ α θ μ ο ύ ς  σ τ ή ν  έ ξ έ λ Λ ι  τ ή ς  κ ιν τ ί  μ ο τ τ ο γ ρ α φ ί α ς  φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς  τ ω ν  μ ε γ ά -  

λα> ν η θ ο π ο ιώ ν  τ ο υ  τ τ α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς  κ α ί  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  κ λ π .  κ λ π .

'Η πρώτη παρτκναίρ 
τοΰ Τοάρλι Τσάπλιν

ΖΗ’ ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
'Τιιάοχει κάποιο ονομα πού έπαιξε ση

μαντικό ρόλο στόν 6ω6ό κινηματογρά
φο καί πο’ΐ) σήμερα είνει σχεδόν έντε- 
λώς άγνωστο: Τό δνομα ’Έντνα Ποΰρ 
6ιανς. Είναι ή γιιναϊκα ποΰ υπήρξε ή 
πρώτη παρτεναίρ τοϋ Σαρλώ δταν ό 
τελευταίος αύτός δέν ήταν ό διάσημος 
κ. Τσάρλι Τσάπλιν, άλλά ενας ηθο
ποιός πού εκανε τά πρώτα του βήματα 
στήν οθόνη.

Ή  καρριέρα τής ’Έντνα ΙΤόύρβιανς 
άρχισε τό 1916. ’Εργαζόταν τότε ώς 
δακτυλογράφος στό Σ άν Φραντσίσκο, 
οταν μιά μέρα κάποιος φίλος τήν συ
νέστησε στόν. Τσάπλιν. Αύτός άν καί 
πρωτόπειρος άκόμη καλλιτέχνης, κατά
λαβε άμέσως πώς είχε ανακαλύψει τήν 
ιδεώδη του σύντροφο τής οθόνης.. Τής 
πρότείλ'ε νά παίξη μαζί του:

—Μά έγώ δέν είμαι ήθοποιός, εκα- 
με έκπληκτη έκε'νη.

—Γι’ αύτό άκριβώς σάς κάνω τήν 
πρότασι, άπήντησε ό Σαρλώ. Δέν ζητώ 
μιά έπαγγελματία, άλλά μιά γυναίκα 
πού νά κάνη μπρός στό φακό δ,τι θά- 
καγε καί... πίσω άπ’ αύτόν,

Ή  ’Έντνα δέχθηκε καί άπεδείχθη 
δτι ό. Τσάρλι δέν είχε πέσει εςώ. Έπί 
έπτά ολόκληρα χρόνια ήταν ή αχώρι
στη σύντροφός του σ’ δλες τίς κινημα
τογραφικές επιτυχίες πού τόν καθιέρω
σαν ώς καλλιτέχνη καί τοΰ χάρισαν 
μιά τόσο ξεχωριστή θέσι στό πάνθεον 
τών Μεγάλων τοΰ κινηματογράφου.

Ή  ’Έντνα, τήν έποχή έκείνη, δεχό
ταν βροχή τις προτάσεις διαφόρων πα
ραγωγών γιά νά πρωταγωνιστήσω σέ 
ταινίες. Άρνήθηκε δμως πάντα κατη
γορηματικά καί δέν επαιξε παρά μό
νον έκεΐ δπου επαιζε ό Σαρλώ.

Οί έπιτυχίες τουςδιαδέχονταν ή μία 
τήν άλλη. Τό κοινόν δλων τών χωρών 
τής γης είχε ένθουσιασθήμέ τόν μεγά
λο κωμικό άλλά καί μέ τή χαριτωμένη 
κοπέλλα Λοΰ πάντα φιγούράριζε στό 
πλευρό του. Και ή δόξα τοΰ Σαρλώ 
άγγιζε κι’ ’-κείνην.

Σήμερα, ό κόσμος ?χει ξεχάσει τήν 
φυσιογνωμία τής "Εντνα Πούρβιανς, 
πού τόσην έντύπωσι είχε κάμει στούς 
παλιΛοτέρους. "Οσο γιά τή φίονή της., 
αύτήν δέν τήν εχει βέβαια άκούσει πο
τέ, γιατί ή ’Έντνα άποσύρθηκε άπό τόν 
κινηματογράφο μόλις έμφανίσθηκε ό δ- 
μιλών. Κατάλαβε, δπως λέει ή Ιδια, 
δτι ή καρριέρα της είχε τελειώσει πιά 
καί δέν θέλησε νά κάμη μιά νέα προ
σπάθεια πού πιθανώτατα θά άπετύγχα- 
νε.
Ή  “Εντνα ζή τώρα στό Παρίσι. Είναι 
μιά σεβάσμια κυρία μέ άσπρα μαλλιά, 
άγαθό χαμόγελο καί γλυκύτατη φωνή. 
Καί τόσο πολύ £χει ξεχαστή άπ’ τόν 
κόσμο ή προσφορά της στήν Έβδομη 
Τέχνη, ώστε μία βιογραφία τοΰ Σαρ
λώ πού κυκλοφόρησε Τελευταία δέν ά- 

ναφέρει κάν τό δνομά της...
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ΠΕΡΙΛΗΨίΣ ΠΡθ: Γ Υ Τ Η  ~
νός Βίκτωρ Τζόνς βρίσκεται άδέκαρο: στό 
Λονδίνο και δέν ξέρει τί νά κάμη, όταν 
συναντά τόν λόρδο Ρότσεστερ, πού είναι 
σωσσίας του. Τρώνε μαζί, μεθούν, κα’ι τήν 
άλλη μέρα ό Τζόνς ξυπνά στό κρεδδάτι 
του Ρότσεστερ. Οΐ ύιτη,ρέιες τόν νομίζουν 
γ ιά  ιόν λόρδο. Ακόμη' κι" ή ά&ίλφή του 
Ρότσεστερ, ή Λαίδη Βενέτσια Μπίρντιμ- 
παυργκ, τόν νοιμίζει γ ιά  τόν άδελφό της 
καί τ :ΰ  κάνει σκηνή, γ ιά  τή συμπεριφορά 
του. Άπό τά λόγια τής Βενέτσια μαθαίνει 
ό Τζόνς δτι ό Ρότσεσιερ έξανέμισε τήν :τε- 
ριουοτία του, ζή χωριστά άπ' τή γυνα'.κα 
■του, έχει σχέσεις* μέ ά.θρώπαυς κατωτ ρους 
του, προσέβαλε έντιμα πρόσωπα, καί, έπί 
πλέον, ή οικογένεια τών Ρότσεστερ βα- 
ρύνεται μέ κληρονομικότητα ψυχοπαθείος. 
Ό  Τζόνς, βγαίνοντας άπό τό μέγαρο, ά- 
γοράζει μίαν έφημερίδα και μαθαίνει δτι 
κάποιος αϋτοκτόνησε, πέφτοντας μπρ;σιά 
σ ' εναν σιδηροδρομικό συρμό, κ ι’ οτι στις 
τσέπες του βρέθηκαν χαρτιά πού άπεδεί- 
κνυαν δτι ήταν ό Βίκτωρ Τζον:. ’Απ' αύτό 
συμπεραίνει ό Τζόνς ότι αύτός πού αύτο- 
κτόνησε ήταν ό Ρότσεστερ. Κυριεύεται ά 
πό πανικό καί δέν ξεύρει τί νά κό|μη, γ ια 
τ ί νοιμικώς θ. ωρ' ΐται πιά νεκρός και δέν 
μπορεί ν ’ άπίδείΓ,η τήν ταυτότητά του. Ψά
χνει σ ’ ένα μητρώο εύγενών καί μαθα.νει
ώρισμένες πληροφορίες γ ιά  τόν Ρότσε-
σιερ. Αποφασίζει νά συνεχίζη νά εμφα
νίζετα ι ώς Ρότσεστερ καί πηγαίνει νά φάη 
στή Λέσχη τών Συντηρητικών, δπου δμως 
τόν υποδέχονται ψυχρά. Τό βράδυ γυρίζει 
στό μέγαρο τοΟ Ρότσεστερ. Έκεΐ  έρχε
ται κάποιος Βόλς ό όποιος του ζητεί χρή
ματα. Ό  Τζόνς τόν ρωτά :

—Τί θά κάνετε άν δέν σάς έδινα τά λε
πτά ;

4 ο ν
—Αύτή ή ύπόθεσις είναι παράλογη, ά- 

ποκρίθηκε ό Βόλς ένώ καθόταν. 'Τπάρ- 
χουν νόμοι καί...

—Είναι προφανές, είπε ό Τζόνς, δτι δέν 
θέλομε ν ’ άναμιχθή ή δικαιοσύνη...

 ’Εσείς, πρό παντός, είπε ό Βόλς.
— Σύμφωνοι. Δέν θέλω ν ’ άνακατευθή 

ή δικαιοσύνη. "Ας μιλήσωμε, λοιπόν, γ ι’ 
αύτά τά χρήματα... Δέν θά μπορούσατε, 
παραδείγματος χάριν, νά πάρετε ιά  μισά 
απόψε καί τ ’ άλλα μισά έπειτα άπό μια 
εβδομάδα ;

— Α, δχι ! ξεφώνισε ό Βόλς. Αύτά νά 
τά λέτε άλλοΰ ! Θέλω τις δυό χιλιάδες λί
ρες απόψε... δπως καί τίς προηγούμενες
φορές.

'Η ύπόθεσις, δσο πήγαινε, διαλευκαινό- 
ταν. 'Ο Βόλς έξεβίαζε τόν Ρότσεστερ. 
‘Ο Τζόνς ήξερε καλά τούς εκβιαστής.

Σίγουρα ποΰ ό Βόλς δέν θά έκανε τίπο
τε — άπλώς περιοριζόταν σέ απειλές γιά 
ν ’ αποσπά χρήματα. Πολύ καλά, θά τήν 
«αντιμετώπιζε τήν κατάστασι !».

—"Εστω, είπε ό Τζόνς. Θά πάρετε τά 
χρήματα άπόψε. Θά έπιθυμοΰσα δμως νά 
ξεμπερδεύαμε μιά γιά πάντα. ΙΙόσα έχετε 
πάρει ώς τιόρα ;

—Μά... οχτώ χιλιάδες, μονάχα, άποκρί- 
θηκε ό Βόλς. Τό ξέρετε καλά. Γιατί μέ 
ρωτάτε ;

—’Οχτώ χιλιάδες λίρες ; έπανέλαβε ό 
Τζόνς ένώ μέσα του συλλογιζόταν τί θά 
ήταν σέ θέσι νά κάμη μέ τόσο μεγάλο 
ποσόν. Σάς έχο> δώσει κιόλας οχτώ χι
λιάδες λίρες ; Καί μέ τίς δυό χιλιάδες τίς 
αποψινές, γίνονται το δλον δέκα. Δέν νο
μίζετε οτι είναι... λογικό αύτό τό ποσόν 
γιά... μερικά χαρτιά ;

Τή φράσι «μερικά χαρτιά» τήν είπε στήν 
τύχη. Ά λλά έσημείωσε «διάνα».

—’Ώ ! είπε ό Βόλς. Αύτά τά «χαρτιά» 
δπως τά ονομάζετε, αξίζουν πολύ περισσό
τερα άπ’ αύτά. —

' Ώστε, έπρόκειτο γιά χαρτιά ! Καλά τό 
είχε φαντασθή.

—Λοιπόν, ας τελειώνωμε, είπε ό Τζόνς. 
’Έχετε ένα καρνέ τών τσεκ ;

—Καπνέ τσέκ ί  έκαμε ό Βόλς. Ναι, 
βέβαια... ’Αλλά τ ί νά τό κάμοι ;

—Βγάλτε τά καρνέ σας καί θά δήτε... 
'Ωραία... Κόψτε τώρα ενα...

—"Ενα τσέκ δικό μου ; Τί ιδέα είναι 
πάλι αύτή ; ;

—Κ ό ψ τ ε  ενα τσέκ, έπέμεινε αύτός. Δέν 
εχετε νά χάσετε τίποτε.

.Ο έκβιαττής έκοψε γελώντας ενα φύλ
λο.

—'Ορίστε !, είπε. Καί τώρα;
—Άκουμπήστε το στό τραπέζι. Πάρτε 

κοντυλοφόρο καί συμπληρώστε. Ποσόν οκ
τώ χιλιάδες λίρες... έπ’ όνόματι τοΰ κόμη- 
τος Ρότσεστερ... ’Αρθούρου, Κόνινγκσμπυ, 
Ντελαμαίαρ...

'Ο Βόλς πέταξε τήν πέννα. Τό αστείο 
έπρεπε νά τελειώση.

—Άρνεϊσθε ; είπε ό Τζόνς.
—’Αφήστε τ ’ αστεία, είπε ό Βόλς. Δέν 

έχω καιρό νά χάνω. ΤΙ θέλετε νά κάμετε;
—θ ά  καλέσω έναν υπηρέτη, είπε ό 

Τζόνς καί χτύπησε το κουδούνι.
Ή  πόρτα άνοιξε καί φάνηκε ένας υπη

ρέτης.
—Φωνάξτε έναν αστυφύλακα,· είπε δ 

Τζόνς.
—Μάλιστα, κύρικ κόμη.
'Ο υπηρέτης βγήκε κι’ έκλεισε τήν πόρ

τα.
Ό  Βόλς σηκώθηκε καί πήρε τό καπέλ

λο του. Τότε ο Τζόνς δέν έδίστασε. Προ
χώρησε πρός τήν πόρτα, τήν έκλείδωσε 
κι’ έχωσε τό κλειδί στήν τσέπη του.

—Αύτή τή φορά, σάς κρατώ !,· είπε ό 
' Τζόνς. Θά σάς κάμω νά φωνάξετε άπό 

τόν φόβο.
—Τί... τί θέλετε νά πήτε ; έψέλλισε ό 

Βόλς. Είναι κουταιιάρα. Σταματήστε αύ
τήν τήν κωμωδία. Τρελλαθήκατε ; ΙΙρο- 
σέξτε καλά. Μήν ξεχνάτε πώς έχω δπλα. 
Μή μέ άναγκάζε1 ί  νά τά χρησιμοποιήσω. 
Άνοίξτε αύτή τήν πόρτα !

— Σάς είπα πώς θά σάς κάμω νά φω 
νάξετε άπό φόβο... καί νά που τό ί .ίέτυχα. 
Κι’ αύτό δέν είναι τίποτε μπροστά σ’ ε

κείνα πού θά έπακολουθήοουν.
'Ο Βόλς ξαναγύρισε στό τραπέζι κι’ ά

φησε τό καπέλλο του. Προσπάθησε νά καγ- 
χάση.

—Τί είναι αύτό ποΰ πάτε νά κάμετε ; 
είπε. Θά βρήτε τόν μπελά σας. Θά σάς 
καταγγείλω στήν αστυνομία... ’Απειλές... 
χρήσις βίας... θά γίνετε ρεζίλι στίς έφη
μερίδες... Κι’ έπί πλέον, είναι κι’ αύτή 
ή ύπόθεσις τών επιστολών τής λαίδης Πλίν- 
λιμον ! Αύριο τό πρωί, τα γράμματα θά 
βρίσκωνται στά χέρια τοΰ λόρδου ι ιλίνλι- 
μον. Θά σάς χωρίο η ή γυναίκα σας... Κι’ 
ό Πλίνλιμον θά χωρίση τή δική του... θ ά  
τήν πετάξη στό δρόμο, ά.ίέκάρη... θ ά  τρο
φοδοτήσετε το Λονδρέζικο κουτσομπολιό 
μέ τό σκάνδαλό σας...

—’Αλήθεια ; είπε δ Τζόνς. Είσθε σί
γουρος πώς Οά γίνουν δλα αύτά δπως τά 
λέτε ;

Ή  ύπόθεσις ξεκαθαριζόταν τώρα. 'Ο 
Ρ ότσεστερ ήταν θΰμα ένός έκβιαστοΰ, ποΰ 
τόν έπλήρωνε γιά νά προστατεύση δχι μόνο 
τή δική του τιμή άλλά καί τήν τιμή μιάς 
γυναίκας.

—Ά νοίξτε αύτή τήν πόρτα !, φώναξ» 
ό Βόλς. ΓΙάντα τρέλλες κάνατε, άλλά ή 
τωρινή συμπεριφορά σας ξεπερνά τά δρια 
τής τρέλλας. Σάς κρατώ στά χέρια μου, 
τό καταλάβατε ;

—Μήν κουράζεσθε, άποκρίθηκε ό Τζόνς. 
Τήν άπόφασί μου τήν έχο) πάρει. ’Από δώ 
καί πέρα, έγώ διατάσσω. "Αν δέν συμμορ- 
φωθήτε μέ αύτά πού σάς λέω θά πάτε στή 
φυλακή έπί έκβιασμφ. 'Ό ταν μάθη ό κό
σμος αύτήν τήν ιστορία δχι μόνον δέν θά 
μέ κοροϊδέψη άλλά θά μέ άνακηρύξη εύερ- 
γέτη τής κοινωνίας τοΰ Λονδίνου. ’Εσείς 
πού ξέρετε καλά τοΰς άνθρώπους μπορεί
τε νά ξεχωρίζετε εναν άνθρωπο άποψασι- 
σμένο γιά δλα. Κυττάξτε με καί...

’Εκείνη τή στιγμή χτύπησαν τήν πόρτα. 
'Ο Τζόνς έβγαλε άπό τήν τσέπη τό κλειδί 
καί άνοιξε.

—Ό  άστυφύλαξ είναι έδώ, μιλόρδε εί
πε ό υπηρέτης.

—Πές του νά μπή, είπε ό Τζόνς.
‘Ο Βόλς είχε πάρει τό καπέλλο του στό 

χέρι καί στεκόταν τώρα κοντά στό τραπέζι. 
'Ο αστυφύλακας μπήκε.

—Κύριε πόλισμαν είπε ό Τζόνς, σάς έ- 
κάλεσα γιά νά συλλάβετε αύτόν τόν κύριο, 
πού τόν κατηγορώ έπί...

— Σταματήστε !, φώναξε ό Βόλς-. Υ 
πάρχει κάποιο λάθος, κύριε πόλισμαν. Μια 
παρεξήγησις δημιουργήθηκε άνάμεσα στόν 
λόρδο καί σέ μένα. Σάς παρακαλώ νά μ’ 
άφήσετε μιά στιγμή μονάχο μέ τόν κύριο 
κόμητα κι’ δλα θά, τακτοποιηθούν. Μιά πα- 
ρεξήγησις είναι, μιά μικρή παρεξήγησις...

Ό  αστυφύλακας κοίταξε τόν Τζόνς. 
’Εκείνος πήρε τήν άπόφασί του.

—’Αφήστε μας μόνους, σάς παρακαλώ. 
Ό  άστυφύλαξ βγήκε. 'Ο Τζόνς γύρισε καί 
είπε στόν Βόλς.

—Καθήστε καί γράψτε.
'Ο Βόλς υπάκουσε τρέμοντας άπό θυμό. 

Τό τσέκ βρισκόταν εκεί. Τό συμπλήρωσε 
καί τό ύπέγραψε. "Τστερα ό Τζόνς τοΰ 
είπε:

—Πάρτε αύτό τό φύλλο και γράψτε.... 
Λονδινον, 2 ’Ιουνίου...

'Ο Βόλς έ’γραψε πειθήνια.

H.DE VERE 5TACPOOLE

«Λονδινον, 2 ’Ιουνίου
Πρός τόν κόμητα Ρότσεστερ

»Μυλόρδε,
» Διά τής παρούσης άναλαμβάνω τήν ΰ- 

ποχοέωσιν νά παραδώσω είς τό πρόσωπον 
πού θά μοΰ στείλετε, δλα άνεξαιρέτως τά 
«χαρτιά» ποΰ άνήκουν σέ σάς καί ποΰ βρί
σκονται στά χέρια μου. ’Αναγνωρίζω δτι 
έκράτησα αύτά τά χαρτιά μέ τόν σκοπό νά 
σάς εκβιάσω καί δτι, μ’ αύτόν τόν τρόπο, 
σάς άπέσπασα τό ποσόν τών όκτώ χιλιά
δων στερλινών. 'Υπόσχομαι ν ’ άλλάξω δι- 
αγωγή καί νά ζήσω στό έξής ώς τίμιος.

('Τπογραφή) Α. Σ . ΒΟΛΣ»
'Ο Βόλς τρεις φορές έκαμε νά διακόψη 

τό γράψιμο. Είδε δμως πώς ό Τζόνς ήταν 
έτοιμος νά καλέση τόν αστυφύλακα καί 
έγραψε δλο τό κείμενο ποΰ τοΰ υπαγόρευσε 
'Ό ταν τελείωσε δ Τζόνς πήρε τό γράμμα 
τό διάβασε καί τό ’έχωσε στήν τσέπη του 
μαζί μέ τό τσέκ.

—Καί τώρα μπορείτε νά φύγετε, είπε 
στόν Βόλς. Αδριο τό πρωί, στίς όκτώ, θά 
στείλω κάποιον νά τοΰ δώσετε τά «χαρ
τιά». Αύτήν, τήν έπιστολή δέν θά τήν χρη
σιμοποιήσω, παρά μόνον αν ζητήσετε νά 
μέ βλάψετε. Στό καλό!

ΚΓ όίλλβι άνεπιδύιιητοι
—Τό δείπνο είναι έτοιμο!, ανήγγειλε 

ένας υπηρέτης.
—Τό δείπνο; ’Ά ς  περιμένουν! Φέρε μου 

ένα ούίσκυ καί φώναξέ μου τόν Τσέρτς, 
πού θέλω νά τόν δώ.

Ό  Τζόνς είχε τό χάρισμα νά κρίνη αμέ
σως μέ τήν πρώτη ματιά, τούς άνθρώπους. 
“Έτσι, κατάλαβε αμέσως πώς δ Τσέρτς 
ήταν άνθρωπος τής έμπιστοσύνης του.

’Έφεραν τό ούίσκυ. Σχεδόν αμέσως ήρ
θε καί ό Τσέρτς.

—Κλείσε τήν πόρτα, τοΰ είπε ό Τζόνς, 
σοβαρά.

"Οταν ό μαιτρ - ντ ’ - ότέλ υπάκουσε, ό 
Τζόνς συνέχισε:

—Θά ήθελα νά πας αΰριο πρωί, στίς ό
κτώ, στήν Τζέρμυν Στρήτ, αριθμός 1 2 6 , 
γιά νά ζητήσης κάτι χαρτιά, πού θά σοΰ 
δώση ό κ. Βόλς. θ ά  μοΰ τά φέρης έδώ 
αύτά τά χαρτιά.

—Μάλιστα μυλόρδε.
—Πρό όλίγου είδα τόν Βόλς. Τά κανό- 

. νισα μαζί του. Είναι ένας απαίσιος κανά
γιας. Κουράστηκα λιγάκι ώσότου τόν συμ- 
μορφώσώ, τώρα δμως τά κανόνισα.

Ό  Τσέρτς έκαμε νά  πή κάτι, μά 
σταμάτησε.

—Ή θελες νά πής τίποτα; ρώτησε ό 
Τζόνς. Μίλα!

—Μυλόρδε, ήθελα νά  σάς πώ δτι είμαι 
ιδιαιτέρως ευτυχής μαθαίνοντας τό νέο 
πού μοΰ άνακοινώσ'ατε. "Οταν θελήσατε 
τόν Απρίλιο, νά μ’έμπιβτευθήτε τόν έκβι 
ασμό ποΰ σάς έκανε ό Βόλς, σάς είχα πή 
δτι δέν έπρεπε νά ύποκί*ψετε. “Άλλωστε 
κι’ ό δικηγόρος σας, ό κ. Μόρτιμερ Κόλ- 
λινς, δέν σάς έδωσε ακριβώς τήν ίδια συμ
βουλή ;

’Ακολούθησα τήν συμβουλή σου, Τσέρ
τς, καθώς βλέπεις. Στό μέλλον θά σέ συμ- 
βουλεύωμαι πιό συχνά. ’Αλήθεια, δέν νο
μίζεις δτι... άλλαξα κάπως ;

—Μάλιστα, μυλόρδε...
—Δηλαδή, πώ ς;

Νά... Ά ς  μέ συγχο»ι>ήση ό κ. κόμης 
Μοΰ φαίνεται σάν... νά  ξανανειώσατε... 
Μιλάτε διαφορετικά... μέ περισσότερη απο

φασιστικότητα...
Τά λόγια αύτά τοΰ Τσέρτς καθησύχα 

σαν τόν Τζόνς. ’Ώστε ουτε αύτός δ μαίτρ 
ντ ’-ότέλ δέν κατάλαβε πώς ό Ρότσεστερ.. 
δέν ήταν ό Ρότσεστερ ! —-

—Λοιπόν, άπ’ αύτή τή μέρα, δλα θ’άλ- 
λάξουν έδώ μέσα, ξαναείπε ό Τζόνς. 'Όλα 
θά πάνε καλά! 

ί  'Ό ταν έφυγε ό Τσέρτς, ό Τζόνς άνοιξε 
τό ευρετήριο τών δικηγόρων καί βρήκε 
τήν διεύθυνσι τοΰ Μόρτιμερ Κόλλινς: 10 
Σέρτζηντ’ς “Ινν, Φλήτ ■ Σ τρήτ.

’Έπειτα σηκδιθηκε καί πήγε στήν τρα
πεζαρία. Τό φαγητό τοΰ κάλμαρε τά νεΰ- 
ρα. Τώρα δέν φοβόταν τίποτε, θ ’ Αντιμε
τώπιζε τήν κατάστασι.

ΕΙΣΟΕ ΚΑΛΟΣ  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΦΙΛΟΣ

Στό σημερινό τεύχος δημοσίί υομε δύο  ̂
άρκετά παληές φωτογραφίες δύο διασή-  ̂
μων δεντεττών τοΰ κινηματογράφου. Ποι-  ̂
ές εΐναι ; Δέν είναι δύσκολο νά τίς  ̂
βρητε — έφι όσον, φυσικά, είσθε φανατι- ■ 

κός φ 'λος τοϋ κινηματογράφου. · 
Ή λύσις στό έρχόμενο :

SΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΙ δυό γόησσες ήταν ή Κά&ριν Χέτ- w 

μπωρν, ώς Μαρία τής Σκωτίας και ή ;
"Αντζελα Λάνσ,μπουρυ ώς “Αννα τή} } 

Γαλλίας (στό φίλμ «Τρεις Σωμαιοφύλα- S 
κες») \

·✓·✓·✓·

Ώρισμένα διλήμματα τοΰ παρουσιάζον
ταν. θ ά  έπρεπε νά κρατήση τίς 8 χιλιάδες 
λίρες γιά λογαριασμό του ή δχι ; θ ά  ξα- 
ναγινόταν Βίκτο>ρ Τζόνς ή θά παρέμενε 
λόρδος Ρότσεστερ ; Αύτά σκεπτόταν, κα
θώς έπινε, μετά τό γεΰμα τόν καφέ του 
στό καπνιστήριο.

Ά πό τούς ρεμηβασιιοΰς του, ήρθαν νά 
τόν άποσπάσουν κάτι φωνές πού ακούσε 
στό χώλ. Κάποιος χτύπησε τήν πόρτα. 'Έ 
νας υπηρέτης ήρθε ν ’ άναγγείλη :

Ό  σέρ Χιού Σ π/σερ κι’ ό λοχαγός 
Στάρ κ.

—“Ας περάσουν, είπε ό Τζόνς.
Σέ λίγο έμπαινε ένας νέος μέ βλέμμα 

άπλανές κι’ ένας φαλακρός πενηντάρης. 
Φορούσαν κι’ οί δυό φράκα κι’ οί δψεις 
τους ήταν άποκρουστικές.

Γιά κύττα αύτό τό νούμερο !, είπε ό 
πρώτος. Είναι ξαπλωμένος στήν πολυθρό
να καί δέν φόρεσε άκόμη τό φράκο του.

Κρατοΰσε μπαστούνι κι’ άρχισε νά χτυ
πά τό τραπέζι μ’ αύτό. Ό  Τζόνς τόν κύτ
ταξε ψυχρά. ΤΗταν ό Χιοΰ, ένας άπό τούς 
τακτικούς θαιιώνες τοΰ «Κριτέριον - Μπάρ» 
ποΰ είχε κάμει πλούσιο γάμο καί ξημερο
βραδιαζόταν μεθοκοπώντας.

Κάθησε ήσυχα, μικρέ, είπε ό λοχαγός 
Στάρκ παίρνοντας ενα πούρο. Δέν πρέπει 
νά κάνης θόρυβο. Δέν είν’ έτσι Τζόλλοπ ; 
πρόσθεσε κυττάζοντας τόν Τζόνς.

Ή  σοβαρότης τοΰ Τζόνς τόν παρεξέ- 
νεψε.

Λοιπόν, Τζόλλοπ, δέν είσαι στά κέ
φια σου σήμερα ; ξαναείπε.

— Συγγνώμην, έκαμε ό Τζόνς. Σέ μένα 
μιλάτε ;

Συγχρόνως σηκώθηκε καί χτύπησε τό 
κουδούνι. "Ενας υπηρέτης φάνηκε. 
r —Βγάλε έξω αύτόν τόν μεθύστακα !, 

είπε ό Τζόνς.
—’Έχει δίκηο !... Βγάλτε τον έξω !. 

φώναξε ό νεαρός Χιού. Βγάλε έξω τόν 
Τζόλλοπ ! Βοήθησέ με, Στάρκ, νά τόν πε- 
τάξωμε έξω άπό τό σπίτι του!

Διευθυνόταν πρός τόν Τζόνς, νομίζοντας 
πώς πρόκειται γ ι’ γ ι’ αστείο. Ό  Στάρκ 
τόν ακολουθούσε.

Ευθυς αμέσως δ Τζόνς έδωσε μιά γερή 
γροθιά στο στομάχι τοΰ Στάρκ, κάνοντάς 
τον νά σωριαστή κάτοι. "Τστερα άρπαξε 
απο τόν γιακά τόν Χιοΰ καί τόν τράβηξε 
έξω. ̂   ̂ ,

—Ά ν  κανείς από τούς δυό αυτούς ξα- 
ναπαρουσιασθή, νά τόν διώξετε ! είπε 
στούς ύπηρέτες.

« ’Άραγε, πόσους τέτοιους θά χρειασθή 
να τούς πετάξω μέ τίς κλωτσιές έξω ;» 
αναρωτήθηκε καθώς γύριζε στό καπλ'ΐστή- 
ριο. "Τστερα κάλεσε τόν Τσέρτς.

~  ^ ου? ε’ το'"' εΓπε· Πέταξα έξω άλ
λους δυο ανεπιθύμητους. ’Ά ν  τύχη καί πα- 
ρουσιασθή κανένας άλλος άπό τίς παληές 
μου γνωριμίες, μήν τόν άφήσης' νά μπή 
μεσα. _ Αλήθεια... “Ηθελα νά σέ ρωτήσο! 
και κατι αλλο... Ποΰ έβαλα τό καρνέ μου 
τοιν τσεκ ;

./  '9  Τσέρτς πήγε στό γραφείο κι’ άνοι
ξε ενα συρτάρι.

—Νομίζω δτι τό έχετε βάλει έδώ, είπε.
Οταν ό μαιτρ -νντ’ - ότέλ έφυγε, ό 

Τζόνς άνοιξε τό καρνέ. Είχε τήν έπικε- 
φαλίδα τής Τραπέζης Κούτ. Τώρα, ήξερε 
τ ’ δνομα τοΰ τραπεζίτη του. “Εβγαλε άπό 
την τσέπη του τό γράμμα τοΰ Ρότσεστερ 
κι’ άρχισε νά τό κυττάζη. "Τστερα προσ
πάθησε νά μιμηθή τήν ύπογραφή, καμμιά 
εκατοστή φορές. Ποτέ ώς τώρα δέν είχε 
πλαστογραφήσει ύπογραφή, πρός μεγάλη 
του δμως έκπληξι διεπίστωσε πώς τά κα- 
τάφερνε άρκετά καλά.

"Τ—r ja  πήγε νά πλαγιι’ ση.
(Είς τό προσεχές ή συνέχεια)



Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α
αριστουργήματα

ποίι θά δούμε οε φίλμ
t)[' Στό Λονδίνο συεχίζοται οΐ προ

καταρκτικές συζητήσεις γ ια  τήν 
προπαρασκευή της ταινίας «Βαν 
Γκόγκ» πού, άν τελικώς πραγ- 
ματοποιηθή τό γύρισμά της, θά εί
ναι κατά τά λεγάμενα των Αρμο
δίων, ή μεγαλύτερη· πού έγινε 
άπό 15ρύσεως του κινηματογράφου. 
Τό σενάριο τής τα ινίας είναι παρ
μένο άπό τό γνωστό βιβλίο του 
Ιρβιγκ Στόουν. «Ή  ζωή ένός άν- 

θρώπου», πού είναι ή βιογραφία 
(ρομανσέ) του μεγάλου 'Ολλαν
δού ζωγράφου.

Πρός τό παρόν δμως, μόνον 
συζητήσεις... Άκόμη, δέν Γχουν 
κάν διανεμηθή οΐ ρόλοι. Κα'ι φα ί
νεται πώς ή δουλειά αύτή θά 
συνάντηση μερικές δυσκολίες, Ιδί
ως δσον άφορά τό πρόσωπο του 
πρωταγωνιστοΟ του έργου, γ ιά  
τό όποιον είναι κάπως πρόωρον νά 
γίνουν προβλέψεις.

$'?Ta τελευταία χρόνια έσημείω
σαν καί σημειώνουν μεγάλη έπιτυ
χία οΐ ταινίες πού Αποτελούνται 
άπό μιά σειρά σκέτς, δραματικά ή 
κωμικά. ’Άλλοτε τά σκέτς αύτά 
έχουν κάποια ένότητα, περιστρέφον
ται γύρω άπό τήν ΐδια κεντρική 
γραμμή (δπως ή άξέχαστη «‘ Ιστο
ρία ένός φράκου»). ’Άλλοτε είναι 
άσχετα μεταξύ τους και προέρχον
ται άπό νουβέλλες τού ίδιου συγ- 
γραφ ίω ς, δπως οί τελευταίες τα ι
νίες πού είδαμε, πού τό σενάριό 
τους ήταν παρμένο άπό διηγήματα 
τοώ Σάμμερσετ Μώμ. Βλέποντας αύ 
τή τήν έπιτυχία, οί Αμερικανοί πα
ραγωγοί άπεφάσισαν νά γυρίσουν 
άκόμη· μιά τέτοιου ειδους ταινία. 
Ό  τίτλος της θά είναι «Τό γεμά- 
τό σπίτι και θ ’ άποτελήται άπό σκέτς 
παρμένα άπό διηγήματα τού διασή- 
μου Αμερικανού διηγη,ματογρά- 
φου Ο’ Χένρυ. θ ά  πρωτοτγωνιστή- 
σουν ή Τζίν Κραίην, ή Ανν Μπάξ- 
τερ, ό Ρίτσαρντ Γουίντμαρκ, ό 
Φάρλεϋ Γκρέηντζερ καί άλλοι γνω 
στοί καλλιτέχνες.

Αία&ημβ(τικές περιπέτειες 
μιάς διάσημης καλλονής

και απογοητευοεις 
τοΰ Χ όλλυγουντ.

Στήν Ιστορία τοϋ Χόλλυ
γουντ', πολύ λίγε& vVvaU 

κες άνβφέρονται μέ τόσο έν
τονη αισθηματική ζωή, δπως 
ή Λάνα Τάρνερ ! Ή  ζωή 
τής Λάνα είναι ενα άδιάκο- 
πο κυνήγι τοΰ πραγματικοί 
έρωτα, ετσι δπως τόν είχε 
όνειρευθή δταν πρωτοήρθε 
στήν κινηματογραφούπόλι, έ
δώ καί δέκα πέντε χρόνια.

Ή  άπογοήτευσις δμως ήταν 
πάντοτε ή έπισφράγισις κά
θε αίσθηματικής της περιπέ
τειας κι’ αύτό εκανε δλους 
στό Χόλλυγουντ νά τή λένε 
«θλιμμένη καρδιά».

Τί είναι άραγε εκείνο ποΰ 
φταίει σ’ δλη τήν ιστορία ; 
"Αλλες φορές έγκαταλείπει 
έκείνη τόν άνδρα ποΰ αγά
πησε ή καί ποΰ τόν παν-

Ή γοητευτική ξ χ - 
θομαλλοϋσα Λάνα
Τάρνερ, τό «Ψυχ,εό 
Ηφαίστειο», δπως
τήν άποκαλοΟν οί συ
νάδελφοί της, οί 
γνωστοί της κα ι οΐ 
κατά καιρούς έρασταί 
της στό Χόλλυγουντ,

τοευτηκε ακόμη, γιατί κατα- 
λαβε πώς δέν ήταν αύτός 
ποΰ ζητούσε κι’ άλλες φο
ρές τήν έγκαταλείπει έκεΐ
νος πού άγαπήθηκε άπό τή 
Λάνα, χωρίς κανείς σήμε
ρα νά καταλάβη γιατί ! Ή  
περίπτωσις «Τάρνερ» είναι 
στ’ άλήθεια μοναδική στά 
χρονικά.

Στά 15 χρόνια ποΰ εζησε

στήν παραμυθένια πόλη, ή 
Λάνα Τάρνερ εμαθε δτι ή 
έπ ιτ^ ία  κι’ ή δίψα δέν συνο- 
δεύοϊται άπό τήν ευτυχία 
καί Α ν  έρωτα.. "Εμαθε γιά 
τοΰςίάνδρες καί τόν έρωτα 
πολ,,Ι., άλλά τά εμαθε μέ 
τόν πιό θλιβερό καί άπογοη- 
τευτικό τρόπο. Τά εμαθε 
κάνοντας τή ζωή της ανά
γνωσμα σ’ δλα τά περιοδικά 
καί σ’ ολες τίς έφημερίδες 
τοΰ κόσμου. Τά εμαθε βλέ
ποντας τ ’ ονομά της νά φορ
τώνεται μέ σκάνδαλα καί 
πολλές φορές καί μέ συκο
φαντικά ψέμματα !

"Ενας συμμαθητής της, 
στό νυκτερινό σχολείο τοΰ 
Χόλλυγουντ, ποΰ πήγαινε δ
ταν πρωτοήρθε σέ ηλικία 17 
χρόνων περίπου, έλεγε : 
« ΤΗταν τόσο όμορφη καί τό
σο έλκυστική, πού... κανένας 
δέν τολμοΰσε νά τής ζητήση 
ραντεβού ! Είχε κι’ ενα πα
γερό ύφος άπέναντί μας πού 
μάς άφώπλιζε». Κι’ δμως ε
νας - δυό τολμηροί, πού κα
τόρθωναν νά τήν πλησιάσουν 
διαπίστοισαν δτι αύτή ή κο- 
πέλλα είχε όλόκληρο ήφαί- 
στειο μέσα της !

Μετά άπό τήν πρώτη της 
ταινία άρχισε νά έμφανίζε- 
ται στά κοσμικά κέντρα καί 
στά πάρτυ συνοδευόμενη ά
πό κάθε είδους καβαλλιέ- 
ρους, νέους, γέρους, πλού
σιους καί άλλους ποΰ μόλις 
είχαν στήν τσέπη τους τά

λεφτά γιά τό κέντρον, ώ- 
ραίους ή καί άσχημους. Τής 
άρεσε μόνο νά διασκεδάζη 
καί δέν φαινόταν τότε διατε
θειμένη νά έρωτευθή στά σο
βαρά. ΤΗρθε δμως δ γοη
τευτικός ’Ά ρτι Σόου, ή 
γνωριμία τους έγινε ειδύλ
λιο καί τό ειδύλλιο έπισφρα- 
γίθηκε μέ γάμο. Δέν κρά
τησε δμως πολύ αύτό τό ρω- 
μάντζο τους. Διαλύθηκε ξα
φνικά καί γρήγορα οπως καί 
είχε δημιουργηθή. Τό διαζύ
γιο άλλαξε ριζικά τόν χα
ρακτήρα τής Λάνα. Τώρα 
δέν φαινόταν πιά νά διασκε- 
δάζη. "Αρχισε νά κυνηγάη 
τόν £ρωτα — άλλά δ έρωτας 
άρχισε νά τήν άποφεύγη !

Γιά κάμποσο καιρό, ό Β ί
κτωρ Μάτσιουρ, κι’ ή Λάνα, 
πού δέν εφευγε στιγμή άπό 
κοντά του, έδιναν τήν έν- 
τύπωσι πώς θά κατέληγαν 
σέ γάμο. "Ολοι τούλάχιστον 
έτσι έλεγαν. Κι’ ένα βράδυ 
ύστερα άπό ϊναν καυγά, ή 
Λάνα πήρε τό άεροπλάνο 
κι’ έφυγε. Τήν αλλη μέρα 
τό πρωί ό Βίκτωρ, διάβαζε 
μέ κατάπληξι στίς έφημερί
δες : «Ή  Λάνα Τάρνερ πρό
κειται νά παντρευτή τόν 
Τόνι Μάρτιν». Κι’ ό γάμος 
δμως αύτός δέν εγινε, άλλά 
ό ωραίος τραγουδιστής, ήταν 
ένας άπό τούς μεγαλύτερους 
έρωτες τής ξανθιάς γόησ
σας. Λένε μάλιστα πώς τόν 
ζήλευε τόσο πολύ, δσο κα-

νέναν άνδρα έως σήμερα στή 
ζωή της.

Ιίάλι ξαφνικά τό Χόλλυ
γουντ έμαθε δτι ή Λάνα παν
τρεύτηκε τόν Στήβ Κρέην, 
ιδιοκτήτης έστιατορίου στήν 
Κινηματογραφούπολι. Στίς 
αρχές ή ζωή τους ήταν είδιλ- 
λιακή κι’ ή Λάνα είχε έξα- 
φανισθή τελείως άπό τήν κο
σμική κίνησι. Αύτό δμως δέν 
κράτησε πολύ, κι’ έτσι σέ λί
γο ή Λάνα ζήτησε διαζύγιο. 
Ό  Κρέην άρνήθηκε καί ή ύ- 
πόθεσις κατέληξε στά δικα
στήρια. Ό  Κρέην δμως πού 
φαίνεται πώς τήν άγαποΰσε 
πολύ, άποπειράθηκε ν ’ αύτο- 
κτονήση. Ή  Λάνα τότε έ- 
τρεξε κοντά του, στό νοσο
κομείο πόύ νοσηλευόταν κι’ 
δλοι νόμιζαν πώς ό κίνδυνος 
θά τούς ένωνε πάλι. "Τστε
ρα δμως άπό δυό εβδομάδες, 
δταν ό Κρέην είχε γίνει κα
λά, ή Λάνα έφυγε οριστι
κά. Άφοΰ εξαφανίστηκε 
πάλι άπό τή κοσμική ζωή, 
ξαναγύρισε, άποφασισμένη 
αύτή τή φορά νά μήν ξανα- 
παντρευτή.

Οί αισθηματικές δμως πε
ριπέτειες δέν έλειψαν. Ξανα
γύρισε λοιπόν σ’ ένα παληό 
φίλο της, τόν γνωστό δικη
γόρο Γκρέγκσον Μπώτζερ. 
Σέ λίγο έρωτεύθηκε τόν 
Ταρχάν Μπέη, μέ τόν όποι
ον καί άρραβωνιάστηκε. "Τ
στερα έρχεται ή σειρά τοΰ 
Ρόρυ Κάλχουν τοΰ Χάντι- 
γκτον Χάρτφορντ, τοΰ 
Ρόμπερτ Χάττον καί άλλων 
δέκα λιγότερο γνωστών «έ- 
ρώτων» τής Λάνα. Δέν νοι
αζότανε καθόλου γιά γάμο. 
"Εψαχνε νά βρή τήν ευτυ
χία στόν πρόσκαιρο έρωτα, 
άφοΰ είδε πώς ή τύχη δέν 
έπέτρεπε νά βρή αύτό πού 
ήθελε.

Νά δμως πού ξεσηκώθηκε 
ολόκληρος ό κόσμος αύτή τή 
φορά μέ τό ρωμάντζο Λά
να Τάρνερ — Τάϋρον Πάου- 
ερ ! "Ολοι στοιχημάτιζαν

πώς ό γάμος ήταν ζήτημα 
χρόνου. Καί πράγματι έτσι 
ήταν, ώς τή στιγμή πού ό 
ώραίος Τάΰ συνήντησε τήν 
Λίντα Κρίστιαν. Ή  Λάνα τό
τε έγινε τό σύμβολο! τής 
«σπασμένης καρδιάς» στό 
Χόλλυγουντ ! Ή  θλϊψις της 
ήταν άπερίγραπτη. Καί νά 
δμως ποΰ σέ λίγο εμφανίζε
ται ό Μπόμπ Τόπινγκ. Δέν 
ήταν ώραϊος, ούτε κάν νό
στιμος. 7Ηταν ένας μπίζνεσ
μαν, καί φαινόταν πολύ δια
φορετικός άπ’ δσους είχε 
γνωρίσει ώς τότε ή Λάνα. 
Παντρεύτηκαν κι’ έμειναν 
γιά ένα χρόνο μακρυά άπ’ 
τό Χόλλυγουντ. Τό κουτσο
μπολιό έλεγε μάλιστα δτι ό 
Μπόμπ δέν τής έπέτρεπε νά 
ξαναγυρίση ταινίες. Δέν εί
χαν προφθάσει καλά - καλά 
νά έγκατασταθοΰν στό και
νούργιο σπίτι τους, στό Χόλ- 
μου Χίλς, κοντά στήν κινη- 
ματογραφούπολι, κι’ δλοι κα
τάλαβαν πώς κι’ ό τρίτος 
γάμος τής Λάνα είχε άπο- 
τύχει. Κι’ έτσι ήρθε ή σει
ρά τοΰ Φερνάντο Λάμας !

Γνωρίστηκαν δταν 
πρωταγωνισ τ ο ΰ- 
σαν στό καινούργιο 
φίλμ τής Μέτρο 
«Εύθυμη Χήρα». 
"Ολοι πίστεψαν δτι 
αύτή τή φορά ή 
Λάνα θάβρισκε τήν 
ευτυχία. "Ομως καί 
τό ειδύλλιο αύτό ξι:- 
θύμανε καί τώρα 
άρχισε πάλι νά δί
νη καί νά παίρνη 
τό κουτσομπολ ι ί>, 
συνδέοντας τ ’ 8νο- 
μα τής ξανθής γό
ησσας πότε μέ τούς 
ταυρομάχους, πότε 
μέ αεροπόρους καί 
πότε μέ πάμπλουτους 
μπίζνεσμεν.

Ό  Φερνάντο Λάμας, 
τοΰ όποιου τό πρόσ
φατο εΙδύλλιο μέ τή 
Λάνα πιστεύθηκε πώς 
θά κατίλΓ,·γε σέ γάμο

"Ενα άπό τά μεγαλύτερα περιο
δικά τοϋ Χόλλυγουντ ρώτησε τούς 
άστέρες τ ί θά ήθελαν νά τούς φέρη 
τό 1953. "Ολο τό Δεκέμβριο οΐ 
συντάκτες τους ήσαν άπησχολημέ- 
νοι νά συναντήσουν τούς άστέρες 
και νά μάθουν τά δνειρα καί τις 
έπιθυμίες τουις. Σάς τΙς μεταφέρου
με δπως τίς είπαν γ ιά  νά  γνωρίσε

τε καί σεις τούς κρυφούς πόθους 
τους.

Ή Έλίζαμπεθ Ταίηλορ θέλει 
νάναι ευτυχισμένη· μέ τόν άνδρα 
της Μάϊκλ Ούάϊλντιγκ καί τό μωρά 
πού περιμένουν, θ ά  ήθελε νά γ ί 
νη μιά καλή μητέρα καί νά ζήση 

- μιά ήσυχη ζωή.
Ό  Τζάκερυ Σκώτ, ζητά νά τε- 

λειοποιηθή σάν άνθρωπος καί σάν 
ήθοποιός. Μά βελτίωση τήν μόρ- 
φωσί του ή όποία κόπηκε στήν παι
δική του ήλικία γ ιατί ήταν άμελής 
καί πεισματάρης. Τώρα όυως κα
τάλαβε, εστω κάί άργά, τήν άξια 
της. θ ά  έπιθυμοΰσε νά γυρίση μιά 
τα ινία  μέ τόν Ήλία Καζάν τόν ό
ποιον θεωρεί ώς έναν άπό τούς με
γαλύτερους σκηνοθέτες,

Ή Βαρβάρα Σ.τάνγουΤιΚ θά ήθε
λε νά βρή στόν προσεχή γάμο της 
τήν εύτυχία πού ποθεί.

Ό  Ρίτσαρντ Γουίντμαρκ συγ
κεντρώνει τ ίς  έπιθυμίες του σ ’ ένα 
μόνο πράγμα : Τήν παγκόσμια εί- 
ρήνη. Νομίζει πώς τό τέλος του 
χρόνου βρίσκει τόν πολιτισμένο κό
σμο στό τείχος μιάς καταστροφής 
—μιάς καταστροφής πού θά σήμα- 
νη τό τέλος τοΟ πολιτισμοΟ. Καί ή

Τί δά ή θ ε λ α ν  ν ά  τού$ φέρη τό 1953
μ£/η του έπιθυμία είναι ό έρχόμε- 
νος χρόνος νά διευθετήση τά παγ

κόσμια προβλήματα.
*Η Λωρέττα Γιάγκ θά ήθελε νά 

έχη τήν εύκαιρία νά κάνη πολλά 
άξιόλογα πράγματα τό 1953. Υ 
πάρχουν τόσα πολλά νά μάθη κα
νείς πού όσο καί νά διαβά£ή δέν 
προφθαίνει. "Ενας κόσμος όλόκλη- 
ρος άνοίγεται μπροστά της πού θά 
ήθιλε νά τόν έξερευνήση !

Ή ζωηρότερη έπιθυμία τοΰ Ντίκ 
Πάουελ εΐναι νά μπορέση ν ’ άγο- 

ράση ένα ράντς Είναι ένα όνειρο 
πού κάνουν συχνά μέ τήν γυναίκα

"Αλλυσον. Ντίκ εΐ-του Τζουν 
ναι πολύ περίεργος νά δή τήν γ υ 
ναίκα του ν ’ άρμέγη μιάν άγελάδα 
πράγμα τό όποιον έκείνη έπιμένει 
πώς .μπορεί νά τό κατ^-ρθώση !

Ο Στιούαρτ Γκραίηντζερ θά ή
θελε νά ζήση εύτυχισμέος μέ τήν 
γυναίκα του Τζίν Σίμμονς. Πάντως 
θά έπιθυμουσε νά κάμη πάλι ένα 

ταξιδάκι ώς τήν ’Αφρική γ ιά  κυ
νήγι στή ζούγκλα.

Ο γνωστός κάου - μπόϋ Ρόϋ στορία πού θά τή θυμούνται χρό- 
Ρότζερς άτιπαθεΐ τ ’ αυτοκίνητα. via.
3ά ήθελε, λοιπόν, τό 1953 οί ό- 

ΙδηΓ/οι νά γίνουν πιό προσεκτικοί 
■καί νά λιγοστέψουν τά άτυχήματα 
"θά  έπιθυμοΟσε νά μήν ξεχνά κα
νείς τους πώς περνούν καί παιδιά 
τΙς διασταυρώσεις τών δρόμων τά 
ποια δένξεύρουν νά προφυλαχθοϋν 
Εΐναι -λυπηρό νά σκοτώνονται πολύ 
περισσότερα παιδιά τό χρόνο άπ' 
όσα πεθαίνουν άπ* άρρώστειες 

’Εκείνο πού θά ήθελα νά μου 
φέρη τό 1953, λέει ή Τζίν Τίρνζϋ, 
εΐναι ένας καλός ρόλος σέ μιά έ- 
ρωτική Ιστορία. Δέν βρίσκω πώς 

έγιναν άρκετές ταινίες αύτοϋ του 
είδους τώρα τελευταία. Καί ύπάρχει 
άνάγκη γι* αύτές γ ιατί ό κόαμος 
διψάει νά νοιώση κάτι πιό παντο- 
τεινό μέσα του καί τό μόνο διαρ
κέστερο πράγμα άπ’ δλα είναι ό 
έρωτας. Τό 1953 θά ήθελα νά παί
ξω σέ μιά έρωτική Ιστορία. Μιά Ι

Ό  Ντάνα "Αντριους δέν ζητά τ ί
ποτα άλλο άπό τό 1953 παρά νά 
έξακολουθήση νά έχη τά πράγματα 
πού είχε ώς τώρα καί τόν έκαναν 
εύτυχισμένον. Τήν οίκογένειά του, 
τούς φίλους του καί τό έπάγγελ,μά 
του. Δέν ζητά τίποτε περισσότερο.

"Ολοι μας πρέπει νά δουλέψωμε 
γ ιά  έναν καινούργιο κα«1 έλεύθερο 
κόσμο, λέει ό Τζων Ντέρικ. "Ενα 
κόσμο στόν όποιον ό γυιός του νά 
μεγαλώση καί νά ζή άφοβα καί 
έλεύθερα.

*Η Μπέττυ Γκρί3ι>μπλ εύχεται 
στόν κόσμο ν* άκουγεται πιό πολύ 
ή μουσική παρά τά πολεμικά θού
ρια, περισσότερο νά χορεύουν πα
ρά νά πολεμουν. Λιγώτεροι πυρο
βολισμοί καί περισσότερη εύτυχία 
καί έλευθερία γ ιά  τόν καθένα ό 
πουδήποτε κ ι’ άν εύρίσκεται.

«Πώς νά ζητήσω περισσότερα 
πράγματα άπ* όσα πραγματικά έ
χομε ό Μπέν κι* έγώ ;»  ρώτησε ή 
"Εστερ Γουΐλλιαμς. « ’Εκείνο πού 
θά ήθελα νά μή χάσω εΐναι ή ύ· 
γ ε ία  καί ή εύτυχία μας., καί άρ-

κετός.... καιρός γ ιά  νά μπορώ νά 
έργάζωμαι.

Αύτές εΐναι οί έπιθυμίες τών 
άστέρων.
*Άς τούς εύχηθουμε κι’ έμεϊς ν ’ 
άποκτήσουν δ,τι ποθούν.

P. Β.



Δ'. Τί είνα ι τό φίλμ
Yrtc ΑΧΤΡΙΟ Υ ΜΠΟΥΚΑΝΑΝ

Λέν ύπάρχει Αμφιβολία 
πώ ; '8 λ ο ι σχεδόν εχετε δ ή  
κινηματογραφικό φίλμ. Εί
ναι ιιtα σειρά, άπό πολλά 
φίλμ, σάν αύτά πού χρησι
μοποιούνται γιά τίς φωτο
γραφικές μηχανές, "ΐπάο- 
χει δμως μιά τεράστια δι
αφορά μεταξύ τους, και ή 
διαφορά αύτή Ακριβώς, κά
νει τόν κόσμο τοϋ κινημα
τογραφικού φίλμ νά κινή- 
ται. Γιά νά καταλάβετε πώς 
γίνεται αυτό, άς κάνωμε 
τή σύγκρισι άνάμεσά τους. 
Πρώτα - πρώτα, μπροστά 
στόν κινηματογραφικό φα
κό πρέπει να κινήσθε, ένώ 
στή φωτογραφία ή παρα
μικρή κίνησις τήν κατα
στρέφει. "Οταν ομιος κυτ- 
τάξετε χωριστά κάθε καρ
ρεδάκι τοϋ κινηματογραφι
κού φίλμ, αύτό δέν διαφέ
ρει σέ τίποτα άπολύτως, ά
πό τό κοινό τής φωτογρα
φικής μηχανής. Καθώς δ
μως γυρίζει τό κινηματο
γραφικό φίλμ, φωτογραφί
ζει έναν άνθρωπο κινούμε- 
νον, παραδείγματος χάριν, 
κι’ ετσι στή σειρά τών, δια
δοχικών «αρνητικών» τον 
άποτυπο’ινεται ή κίνησις. 
Δηλαδή σέ κάθε καρρεδάκι 
καταγράφεται μιά φάσίς 
τής κινήσεως, καί μοιάζει 
άκριβώς, σάν μ.ά μικρή φ ω 
τογραφία, άλλά δλο μαζύ 
τό φίλμ εμφανίζει τήν κί- 
ν ησι.

Φαντασθήτε πώς στεκό
σαστε μπροστά στόν κινη
ματογραφικό φακό κα'ι ση
κώνετε τά χέρια σας πάνω 
άπό τό κεφάλι σας. Ή  κί- 
νησις αύτή μπορεί νά γίνη 
σέ δυό δε,ιερόλεπτα. ’Ά ν 
τώρα κυττάξετε τό μικρό 
ρολό τοϋ φίλμ, ποΰ «κατέ
γραψε» τήν κίνησί σας, θά 
δήτε στό πρώτο καρρεδά
κι τά χέρια σας νά βρί- 
σκωνται στά πλευρά σας, 
στό δεύτερο νά βρ’σκωνται 
σέ άπόστασι 5—6 πόντους 
άπό τά πλευρά σας, στό 
τρίτο μπορεί νά βρίσκων- 
ται σέ 15 πόντους άπόστα- 
σι κ.ο.κ. Στό δέκατο ή έν- 
δέκατο καρρεδάκι, θά βρί- 
σκωνται σέ άπόστασι μισού 
μέτρου περίπου, στό ει
κοστό σχεδόν θά έχουν δια 
νύσει τή μισή άπόστασι. 
ί^ΰτό έ,ξαρτάται άπό τ.ό 
πόσο γρήγορα κινήσατε τά

χέρια σας, καί άπό τήν τα
χύτητα λήψέως τής ταινί
ας, όπως λενε στήν τεχνι
κή γλώσσα τοΰ κινηματο
γράφου.

' Οπως βλέπετε, χρειά- 
σθηκαν περίπου εξήντα έ
ως έβδομήντα καρρεδάκια 
γιά νά αποδώσουν αύτή 
τήν Απλή κίνησί τών χερι
ών σας, καί &ν συγκρίνετε 
τό πρώτο καρρεδάκι μέ τό 
τελευταίο, θά δήτε τήν Αρ
χή καί τό τέλος τής κινή- 
σεώς σας. Μή ξεχνάτε δ
μως δτι καθένα άπ’ αύ ιά 
τά καρρεδάκια είναι μιά ξε
χωριστή μικρή φωτογραφί
α, έντελώς «νεκρή», οπο̂ ς 
όλε; οι συνηθισμένες φω
τογραφίες, άλλ’ δταν τό 
(ίίλμ γυρίση γρήγορα, τό
τε ζο,'ντανεύει καθώ; συν
δυάζεται μέ ολες τίς άλ
λες, πού προηγούνται καί 
που επονται.

Τά φίλμ είναι διαφόρων 
μεγεθών. Τό κανονικό μέ
γεθος, δηλαδή αύτό ποΰ 
χρησιμοποιείται γιά τά έρ
γα ποΰ βλέπομε, είναι 35 
χιλιοστά. Χρησιμοποιείται 
δμως καί φίλμ τών 16 χιλι
οστών καθώς καί τών 9,5- 
χιλιοστών. Μέ αύτά τά τε
λευταία θ’ Ασχοληθούμε 
Αργότερα, σέ άλλο κεφά
λαιο, γιατί παρουσιάζουν έ- 
ξαιρετικό ένδιαφέρον.

Τιάρα θ’ άσχοληθούμε 
μόνο μέ τό φίλμ τών 35 
χιλιοστών. Ή  φωτογραφία 
δέν καλύπτει δλο τό καρ
ρεδάκι παρά 25—30 χιλιο
στά σέ πλάτος καί 15—·18 
χιολιοστά σέ μήκο;. Τό ύ- 
πόλοιπο σέ πλάτος τοΰ φίλμ 
καλύπτεται άπό τρύπες, που 
βρίσκονται καί στά δύο ά
κρα, καί ποΰ χρησιμεύουν 
γιά νά εφαρμόζεται στήν 
κινηματογραφική μηχανή 
λήι|ιεω;, καθώ; καί στί; 
μηχανές προβολής στά σι- 
νεμά. Έπίσης ύπάρχει καί 
μιά στενή λουρ'δα στή μιά 
άκρη πάνω στήν όποία ά- 
ποτυπώνονται οί ήχοι.

Τό φίλμ γυρίζεται κατά 
τήν λήψι, μέ ταχύτητα 28 
μέτρων περίπου στό λεπτό, 
καί γιά νά τό καταλάβετε 
καλύτερα, μέσα σέ ενα δευ
τερόλεπτο περνάνε Από τόν 
φ ικό  21 καρρεδάκια.

Μπορείτε τώρα νά φαν
τασθήτε, τί κόποι καί πεί
ρα χρειάστηκε γιά νά βρε- 
θή δτι, ή κατάλληλη ταχύ-

Τή£ γιά νά «Αποτυπωθή» ή 
κίνησις τών Ανθρώπων, σέ 
συνδυασμό μέ τήν Ανθρώπι
νη όμιλία, ήταν ή ταχύτη; 
τών 28 μέτρων στό λεπτό. 
Στόν βωβό κινηματογράφο 
ή ταχύτης, ήταν περίπου 
19 μέτρα, καί γ ι’ αύτό 
χρειάστηκε, μέ τήν άνακά- 
λυψι τοΰ όμιλοϋντοί, νά 
άλλάξη τελείως ό μηχανι
σμός όλων τών συσκευών, 
λήψεως καί προβολής.

Τό Αρνητικό φίλμ τών 
35 χιλιοστών, είναι συνή
θως σέ ρόλους 300 μιτρών 
Άπό αύτά μπορείτε νά «α 
ταλάβετε γιατί οί μηχανές 
λήψεως κινούνται μέ ήλεκ- 
τρισμό, καί δχι, δπως γινό
ταν τόν πρώτον καιρό, μέ 
τό χέρι: γιατί ή ταχύτης 
πρέπει νά είναι σταθερή 
καί Ακριβώς καθωρισμένη. 
Θά θυμάσιε ίσως, μερικοί 
άπό σάς, τά παληά φίλμ 
τοϋ βωβού καί τ ί ;  σπασμω
δικές κινήσεις τών άν- 
θρώπων ποΰ έκινούντο σάν 
... κουρντισμένοι. Αύτό ώ- 
φείλετο. άκριβώς στήν έλ- 
λειψι σ τα θ ερ ή ς  καί υπολο
γισμένης ταχυτητο; λήψε- 
ως.

2  ήμερα οί κινηματο
γραφικές μηχανές είναι 
βαρειές καί όγκώδει; καί 
κινούνται πάνω σέ ξύλι
νου; ή μεταλλικούς τρί
ποδες, ποΰ στήν κίνησί 
τους πάνω στό πάτωμα 
τοΰ στούντιο είναι έντελώς 
αθόρυβοι. Ελαφρότερες 
μηχανές ποΰ μπορεί νά με- 
ταφερθοϋν μέ τά χέρια 
χρησιμοποιούνται σι νήθω; 
γιά «έξωτερικέ; λήψεις»,, 
γιά σκηνές έξω άπό τό 
στούντιο καί κινούνται κι’ 
αύτές μέ ηλεκτρισμό ή καί 
μέ ελατήριο, δηλαδή κουρ
δίζονται σάν τά παιχνίδια, 
άλλά ή ταχύτης παραμένει 
πάντα 28 μέτρα στό λεπτό. 
’Ίσως σάς φανή παράξενο 
δτι δσο πιό γρήγορα «τρέ
χει» τό φίλμ, τόσο πιό άρ- 
γή είναι ή κίνησις καί δ
ταν ή ταχύτης γίνη μικρό
τερη ή κίνησις επιταχύνε
ται.

Οί σκηνές τών σιγανών 
κινήσεων πού συχνά βλέ
πετε, δταν ενας κολυμβη
τής κάνει θεαματικές κατα
δόσεις παίρνονται μέ ειδι
κές μηχανές «βραδε'ας λή
ψεως?·, στίς οποίες τό φίλμ 
γυρίζει ιιέ τρομακτική τα
χύτητα, ίσως 1000 μέτρα 
στό λεπτό!

Τό «Αρνητικό:-· φίλμ, Α
φού γυρισθή όλόκληρο, Α- 
φαιρεϊται Από τή ιιηχανή 
μέσα σ’ ενα σκοτεινό θάλα
μο, τοποθετείται σέ μιά ει
δική θήκη, σφραγ'ζεΓαι 
καί στέλνεται στό εργα
στήριο, δπου εμφανίζεται 
κι’ εκτυπώνεται σέ «θετι
κό» φίλμ.

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  
φωνοληψία.
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Σ κ α ρ λ ε τ ο η λ η ξ Ι α  !

ξ Τό Αριστούργημα της Μάργκαρετ ΜΙ-σίλ |
Ι «"Οσα -παίρνει ό άνεμος» είναι σήμερα τό π.ό ί 
| γνωστό, τό πιό άγαπημένο δι·βλΙο άπ’ 6juc 5 
% κι>κΑ<χ|χί>ρησαν τά τελευταία χρόνια σι ϊ ς  Η- *
| νω,μένες Πολιτείες, Κι’ είναι κάτι φυσικό κι £
\ αυτονόητο : 'Έ να τόσο καλ-c γραμ;μένο έργο, |
I ποΰ έχει γ ιά  φόντο, .τά  πιό όραμα ιικά χοο. α  |
I τοΰ εμφυλίου πολέμου, δέν θά μποροΰσε πα* * 
ί  ρά νά γνωρίση τήν έπ ιτυχα . Ί :υω  όμως άρ- *
| χίζουν οί άντιρρήσεις : Μήπως είναι τό μ.;- *
5 ναοόικό έργο π3ΰ πη,ρε σάν θέμα τοο έ\α έ- |
\ πεισόδιο τής ήρωϊκιΐς αύ ιή ς έποχής; Πραγ* *
* ματικά, δεκάδες διβλία έχουν γραφτή ως $ 

τώρα γύρω άπό τούς ή,ρωες καί ιά  γ-γον . ια 5 
αύτών τών χρόνων, μά κανένα δέν ί
τή δόξα τού «"Οσα παίρνει ό ά\ομ-ς». Μή- £ 

ή πλοκή του έργου ; "Οχι, ούιε αύ.ή  £ 
δέν εΐναι κάτι πού θά δικαιοΑογοΰ^ε, αΰιη ;  
καί μόνη, τήν έπιτυχία. Τότε ; Απλοόστα ία : > 
‘Η α ιτία  πού έγινε κοσμαγάπητο τό μυθιστό- $ 
ρη,μα τής ΜίτσεΛ, είναι ή ήρωις του, η Σ^άρ· % 
λετ θ ’ Χάρα ! Αύτή είναι ή γνώμη ποΰ έπε· < 
κράτησε στις ‘Ηνωμένες ΓΚ.αιεΐες. Τά έχα- | 
τομμυρια πού διάβασαν τό έργα, άγνοούν ; 
πολύ συχνά τή συγγραφ-ία, ξε,-’-υν ο- ί
λοΊ τήν ΙλίΧάρλετ. Και ιήνξέρουν, όχι μ,νά- | 
χα όσοι διάβασαν τό βιβλίο, μά καί όσο ι αό < 
χουν, άπλως, άκουστά. Πραγματικά, ή Σκαρ- ;  
λοι τήν Σκάρλετ. Καί τήν ξέρουν, όχι μονά- ί  
Αμερική Ο», νεαρές μηιερες όαφι.ζου^ κα ά ί  

χιλιάδες τά ’ κορίτσια του>; με ιόνομά τη , | 
και σάν μανιτάρια ξεφυτρώνουν στις άμερικα- ? 
νικές πόλεις τά «Σκάρλετ Κλάιμπς». Σ ας πε | 
ρυσινές άιιοκρηιες, άμέτρητες ήταν οΐ Άμερι- \ 
κοτν̂ δε)̂  πού έμφανίσιηκαν με'ι^μφ εσμ_ 
«Σκάρλετ»... Σκαρλετοπληξία : ΕΓ,αι μιά λέ- i  
ξ ις  πού έχει π!ΐά παλιτογρο^φηθή στό άμζρι- | 
κανικό λεξιλόγιο ! |

Μά τ ί ήταν, έπί τέλους, αύιή ή κ_πέλ- ί  
λα πού γεΛνήθηκε στή ςκχνιασία μ ας .υ γγρ α -|  
φ» ως γ ια  νά γ^νη πιό διάση,μη άπ ’ τήν Ι5ια < 
νή δημιουργό ττ.ς ; |

«Ή Σκάρλετ Ο' Χάρα δέν ήταν πολύ ό ί  
μορφή, μά οΐ άνδρες δύσκολα μπ.ιρού-αν vu | 
τό άντιληφθούν», λέει στό έργο της ή Ml· | 
τσελ. Τήν έποχή πού άρχίζει τό δράμα, ή ιαν | 
άπλώς μιά χο^ριιωμένη, πικά»τικ.| κ^πεχ..ι | 
τσα, στήν ήλικ.α πού άποτελεϊ ιόν πιό άρμα ί  
νικό συνδυασμό τού παιδιάστικου καί του γυ- \ 
ναικείου. "Εξυπνη, τετραπέραιη, π^ν.,ρ-j, t 
σκληρή καί Ιδίω^ έγωΐστρια. Δέν ύψώθ.γκε \ 
ώς μάρτυρας ένός Ιδανικού, δέν ύπη-ρξε κάν ί 

I ήρωΐδα ένός μεγά.\ου άγνού έριο ία , οεν σ a- I 
θηχε ύπόδειγμα συζύγου καί μ^-έρας, δέν \ 
ήταν διόλου έν τάξει άπΙ ναντι σιό σπίτι της \ 
kC ό τρόπος πού φέρθηκε στή μικρή της α ί 
δελφή (τής όπ:ας ξελόγιασε καί παντρεύθηκε ί  
τόν άρραβωνιοεστικό) δέν ήταν κεθόλευ α - % 
ριαστός. Γlorti λοιπόν τέτοιος έξαλλος ένθ,υ- j 
σιασμός, τόσο πολλοί θαυμοσται γ ια  μι γ 
ναίχα τόσο κάτω άπ ’ τό μέτριο ; ’Υποθέσεις 
μονάχα μπορεί νά γίνουν. Φαίνεται μάλλον ό
τι έκείνο πού άρεσε ήταν τό βαιο, τό όρμη-
τικό, τό άντρ κιο, θάλεγε κάνεις, πού . ιχ
στόν χαρακτήρα της ή Σκάρλετ. ΟΙ άνδρες 
συνήθισαν τόσο πολύ, βαρέθηκαν μάλλον, τις 
γυναίκες πού είναι άπαλές, πειθήνιες, υπο
τακτικές καί στήν ήρωΐδα τή,;, Μίτσελ βρή-
kocv τόν έκ διαμέτρου άντίθετόν τύπο.

"Ετσι, δταν τό «'Όσα πα ρνει ό άνεμος» γ υ 
ρίστηκε τό φ ^μ , ή Σκάρλετ ήτοτν ήόη διάση* 
μη. Κι* άν τό Αριστούργημα αύιό  είχε με
γάλη έπιτυχία ώς βιβλίο, ώς κοιλία.οχραφι- 
κό έργο, έκαμε πάταγο !

Πολλά άνέκδοτα κυκλοφορούν σήιιερα στή 
Αμερική, μέ θέμα τή Σκάρλετ. Διηγούνται 

κάτι πρωτάκουστα, κάτι καταπληκτικά πράγ
ματα πού συνεβησαν κατά τή ο ό. κε:α ^  
ποοβολών τής ταινίας. Τά περισ:ότερα, όμως, 
φαίνονται νάναι ύπερβολικά. Έ  σι θ ’ ά?κ - 
σθού με σ ’ ένα μονάχα:

ΟΙ Αστυνομικές άρχές κι* ή πυροσβεστικίΊ 
υπηρεσία τού Σικάγου, βρέθηκαν πρό δύο πε
ρίπου έτών, σέ πολύ δύσκολη θέσι, όταν μ ά 
βραόυά, κατά τίς 12, δέχθηκαν έπίμονσ τη- 
λεφωνήματα του διευθυντού ένός άπ ’ τούς κι- 
ντ,μοΓτογράφους πού έπαιζαν τό «"'Οσα παίρ
νει ό άνεμος», ό όποιος τούς καλούοε νά έκ- 
κενώσουν τήν αϊθουσά του άπό τοΰς θεα:άς. 
ΟΙ τελευταίοι, ένώ είχαν δή άπό μιά κα δυο 
φορέ^ τήν ταινία , δέν ήθζλαν μέ κανένα ν τρό
πο νά φύγουν καί ζηκκ>σαν- νά έπτν-τ 
ή ικιράστασις γ ιά  μιάν άκόμη φ :ρά  Έπ νίβη > 
ή άστυνομια μά χωρίς νά καιαφεόη τ ποτά I 

Ετσι έπανελήφθη ήπρ:βολή τής ταινίας, μέ \ 
άποτέλεσμα ό ταλαίπωρος διευθυνιής αοΰ κ;-  ̂
νηματογράφαυ. θύμα ιής. . .  σκαρ\ειοπ nt; ας | 
νά πάη στίς 4 τό πρωί γ ιά  ύπνο, γ ιατί, ξέχασα I 
νά τό πώ, τό «'Όσα παίρνει ό άνεμος» συν· 5 
δυάζει τήν ποιότητα, μέ τήν.. ποσόη.α. Ή I
γ^μάτες^ πθ10Τητα’ μέ Τί*ν··· ™><*̂ Ta. *Η I
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Η ΣΥΑΒΑΝΑ ΜΑΓΚΑΝΟ
άφηγεΐται
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«Συλβάνα Μαγκάνο Αστέ
ρας τοΰ κινηματογράφου». Νά 
τ ί διάβασα γραμμένο μέ με
γάλους χρωματιστούς χαρα
κτήρες Απάνω σέ μιά τούρτα 
πού κατέφθασε σπίτι μου. Ε 
κείνο τό πρωί είχα υπογράψει 
τό πρώτο μου συμβόλαιο καί 
οί φίλες μου, δ Αδελφός μου 
καί οί δύο αδελφές μου χαι
ρέτιζαν έτσι τό ευχάριστο γε
γονός.

Τί περίφημο ήταν εκείνο τό 
πριοί ! Αισθανόμουν άσχημη, 
κουτι^, γελοία τήν ώρα πού 
πήγαινα νά υπογράψω τό συμ
βόλαιο. Γιά νά μοΰ δώση θάρ
ρος ό πατέρας μου μ’ έπιασε 
άπό τό χέρι καί μοΰ ψιθύρισε : 
«Νάμαστε ! Βλέπεις ποΰ μπο
ρεί νά σέ όδηγήση μία νίκη 
σ’ έ'ναν διαγωνισμό καλλονής 
δπου πήρες μέρος κρυφά άπό 
μένα» ; Καί γέλασε. Ό  χρυ
σός μου πατέρας... ΤΗταν κα- 
τενθουσιασμένος καί περήφα
νος γιά μένα. Είχε έργασθή δ
λη τήν νύχτα γιατί είναι έλεγ- 
κτής σιδηροδρόμων. Ά λλά μέ
σα σιή χαρά του ξέχασε άκό
μα καί τήν κούρασί του. Μέ εί
χε Από καιρό συγχωρήσει γ ι’ 
αύτό πού έκανα καί πού ήταν 
ή Αρχή τής περιπέτειας. Στά 
καλλιστεία τοΰ 1!Ι4« είχα έκ- 
λεγή «Μις Ρώμη».

’.Αργότερα έγφ·α μανεκέν. 
Παρουσίαζα μία συλλογή φο
ρεμάτων καί τότε μέ πρόσε
ξαν οί παραγωγοί τοΰ φίλμ 
«Πόθοι στούς Βάλτους» («Πι
κρό ρύζι»). ’Έρριξα μιά ματιά 
στό συμβόλαιο καί άρπαξα τήν 
πέννα προσπαθώντας νά βά
λω μέ σιγουριά τήν ύπογραφή 
μου. "Ακόυσα πίσω μου κά
ποιον πού έλεγε : «Είναι δμορ- 
φη ή μικρή άλλά δχι χαριτο»- 
μένη καί φαίνεται Αναιδής...».
Κι’ δμως σάς βεβαιώ δτι τό

ΰφος πού είχα πάρει δέν ήταν 
άπό Αναίδεια Αλλά Από ύπερ
βολική ντροπή. Μετά, έπρεπε 
νά ύπογράψη καί δ μπαμπάς 
γιατί ήμουν μόνο 17 χρονών 
καί ήμουν υπό τήν κηδεμονία 
του. Κι’ ύστερα οί διευθυνταί 
τής Λούξ» μού άπλωσαν τά 
χέρια καί τρεις - τέσσερις φο)- 
τογράφοι ετοίμασαν τίς μηχα
νές τους. "Ημουν ήδη συνηθι
σμένη στίς λάμψεις τοΰ μαγνη
σίου άπό τότε πού είχα πάι(<ει 
νά είμαι «έγώ» γιά νά γίνω ά- 
ποκλειστικά ή «2υλβάνα  Μα
γκάνο».

«Εύχαριστημένη Δνίς Μα
γκάνο ;» μέ ρώτησαν. Μπορού
σα νά μήν είμαι ; Τό φίλμ στό 
όποιο θά πρωταγωνιστούσα εί
χε άνατεθή στόν Γκιουζέπε 
Ντέ Σάντις έναν, άπ’τούς κα 
λύτερους σκηνοθέτες. Τό περι
βάλλον στό όποιο θά γυριζό- · 
ταν ήταν τελείως ,:ά/ιλοιώτικο 
Απ’ αύτό πού βλέπει κανείς συ
νήθως στήν όθόνη. "Ολοι οί 
συμπρωταγωνισταί μου ήταν 
γνωστοί ήθοποιοί έκτός Απ’ τόν 
Ι’ άφ Βαλλόνε πού τότε μόλις 
τόν Αγκαζάρισε ό Ντέ Σάντις 
καί πού ώς τότε κέρδιζε τό ψω
μί του κάνοντας... κριτική ται
νιών σέ μία έφημερίδα. ’Από 
τότε κι ’ ό Ράφ Βαλλόνε έκα
νε καοριέρα. ’Ήμουν υπερή
φανη πού θά έργαζόμουν μέ τό 
Βιττόριο Γκάσμαν εναν ήθο- 
ποιό πού άν καί τόσο νέος ή
ταν τόσο γνωστός Ακόμα καί 
στό εξωτερικό. "Οσο γιά τίς 
μέλλουσες συναδέλφους μου 
δέν τίς γνώριζα, Ά λλά μιά καί 
ήμουν ή πρωταγωνίστρια δέν 
είχα άσχοληθή καί πολύ μαζί 
τους.

Κι’ έτσι Απάντησα δτι οί 
συνθήκες ήταν πραγματικά ιδε
ώδεις. Καί έλεγα άπό μέσα 
μου: «Αύτό δέν είναι παρά ή

Κον ΜΑΞΙ Μ (Ε νταΰθα ).— Σάς 
εύχαρισοΟμε γ ιά  τά καλά οας 
λόγια. Καί άλλοι πολλοί άνα- 
γνωστες μας ύποδέχτηκαν, ό
πως κι' έσεις, μ’ ένθουσιασμό 
τήν πρότασι τής κ. Λέλας Ν. 
BooT^poc Yl<k τήν ΐ&ρι>σι Έ- 
νωσι τών Κινηματογραφόφιλων 
Βεβαίως θά βοηθήση καί ή «Κι
νηματογραφική Έβδομάς» στήν 
ϊδρυσι τέτοιων σωματείων, άλ 
λά  οι ίένέργειες όλες πρέπει 
νά γίνουν άπό σάς, τοΰς φίλους 
τής Έ46όμης Τέχνης. Τό τεύ
χος πού έζητήονχτε crag τό έ 
ταχυ-διρομήααμε.

Κον !Ω. ΦΛΕΣΐΣΑΝ, (Φιλελλή 
νων 1, Ε νταύθα).— Γιά τήν 
τα ινία  «Ίδανόη» έγράψαμε στά 
προηγούμενο τεύχος μας. Γιά 
τ ίς ύπόλΜπες θ ’ άσχοληθούμε 
μόλις μάς δοθή ή εύκαιρία.

Κον Ν. ΚΟΜΠΟΝ, (Κοζάνην). 
—Εύχαρίστως νά γ ίνετε άντα- 
ποκοιιή;  μας. Μ’ άποφ:ύγετε ό
μως νά γράφεπε ετοι λοξά, γ ια 
τ ί τό γιράιμμα σας ήαν σωστός 
πονοκέφαλος.

Κον Γ. Μ Π PAN, (Ηράκλειον, 
Κρήτης).— Σάς εύχαριστοΰμε 
γ ιά  τ ίς  ευμενείς α ' ?  κρίσεις. 
Δυστυχώς, δέν μπορόΰμε νά 
σάς ίκανοποιήσωμε δημοσιεύον 
τας τήν ά γγελ ία  σας, γ ια τί έ- 
θέσαμε ώς άρχήν νά μήν 6ημ> 
σιεύωμε προτάσεις αύτο Οτοΰ εί
δους.

Κον Νικ. Καστρινάκην ’Εν
ταύθα.— Ευχαριστούμε * γ ιά  τά 
καλά σας λόγια καί τάς εύχάς 
ορΦχχί/C ρ1 3 y  ·$»£>
τοΰ διευθυντού μας, όδός Σπύ- 
ρου Μήλιου 6 , Miyapov Μετο- 
χικοΰ, τήν Τρίτην 30 Δεκεμβρί- 

<W it.ll. ____

«Τό παιδί μιάς διεφθαρμένης»
~ Ανάμεσα στίς πολύ καλές γαλλικές ταινίες πού πρό
κειται νά παρακολουθήσωμε έφέτος, μιά καλή θέσι κατέχει 

ή ταινία τού σκηνοθέτου Ζαν Ντελανουα τΤο παιδί μιάς διε
φθαρμένης». Πρόκειται γιά μιά κοινωνκοΰ θέματος δραμα
τική ιστορία ή όποία μέ πολύ άδρές και ρεαλιστικές εικόνες, 
πο',ρμένες άπό τήν ίδια τήν καθημερινή ζωή, μάς διηγείται 
τήν οδύσσεια ένός παιδιού απο άγνωστο πατέρα και μιας 
μητέρας ή όποία, άν καί ήταν βουτηγμένη στήν ά μ α η τ ίη ,  
έν τούτοις έπιζητοΰσε τήν έξιλέωσι καί τήν θυσία.

Τό φίλμ είναι παρμένο άπό τό πολύκροτο εργο τοΰ Εν- 
τουαρ Περσόν «Le gargon sauvage» κι’ έχει γιά πρωτα- 
γωνιστάς τούς Μαντελέν Ρομπινσόν, στό ρόλο τής μητέρας, 
Φράνκ Βιλλάρ στόν ρόλο ένός άστοΰ καί τόν μικρό μόλις IX 
έτών Πιέρ Μισέλ Μπέκ στόν ρόλο τοΰ άτυχου παιδιού.

Τό φίλμ αύτό τής τελευταίας γαλλικής παραγωγής γνω- 
Ιρίζει αύτή τήν στιγμή μεγάλη έπιτυχία, δχι μόνο στή Γαλ
λία δπου προβάλλεται σέ 21) παρισινούς και επαρχιακούς κι
νηματογράφους, άλλά καί σέ δλόκληρη την Εύρωπη.

Αρχή» ! Φαίνεται δτι ή Απάν- 
τησίς μου ήταν αυτή πού περί- 
μεναν οί διευθυνταί τής «Λούξ» 
γιατί φάνηκαν Ικανοποιημένοι. 
Οί φωτογράφοι έπαψαν νά μάς 
τριγυρίζουν καί σέ λίγο βρέθη
κα ξανά μέσα στ’ ώραΐο άμάξι 
πού είχε έρθει νά ιιέ πάρη καί 
πού τώρα μέ γύριζε πίσω.

"Ομως ή δουλειά στό «Πικρό 
Ρύζι» άκριβώς έπειδή τό φίλμ 
παρουσίαζε ένα τέτοιο περιβάλ
λον ήταν γιά μένα άληθινή Κό- 
λασις. Τό νά είσαι μία σνιρ  17 
χρονών, αύτό δέν εμπόδιζε κα
θόλου τά κουνούπια — αύτά τά 
καταραμένα κουνούπια τής κοι
λάδας τοΰ Πάδου-νά σέ τσιμπά 
νε. Κι’ έπειτα, δέν ήμουν ντυ
μένη σάν πριγκήπισσα καί δέ 
ζοΰσα σέ μαρμάρινα παλάτια έ
τσι δπως όνειρευόμουν δταν ή
μουν μικρούλα. Βρέθηκα στή 
θέσι νά τραβήξω μιά σκηνή μέ 
ενα τσουβάλι ριγμένο στό κε
φάλι μου, τά πόδια βουτηγμένα 
στίς πλημμυρισμένες ριζοφυ- 
τεϊες, τό πρόσωπο μούσκεμα άπ’ 
τή βροχή καί πασαλειμμένο μέ 
λάσπες. Κι’ άφοΰ έργαζόμουν Α
σταμάτητα Απ’ τό πρωί ώς τό 
βράδυ ριχνόμουν εξαντλημένη 
στό κρεβάτι μου καί μουρμούρι
ζα : « Ά ν  είναι αύτό νά είσαι 
στάρ...». Κι’ δμως τά είχα θε
λήσει...

Απελπισμένη Αποφάσισα νά 
έγκαταλείψο) τό σινεμά καί ή 
Λουκία Ροζέ μέ Αντικατέστησε 
στό «Λέν υπάρχει γαλήνη κάτω 
Απ’ τίς έληές». Ά λλά τό πρώ
το μου φίλμ είχε μεγάλη έπιτυ
χία. Αύτό μέ έκανε νά συμφι
λιωθώ ξανά μέ τήν Έβδόμη 
Τέχνη.

"Ημουν εύτυχισμένη. Ευτυχι
σμένη καί... ερωτευμένη μ’ αυ
τόν πού ήταν στό πλευρό μου 
τόσους μήνες καί συμμεριζόταν 
τίς λύπες, τίς χαρές καί τίς 
ταλαιπωρίες μου. Μιλώ γιά τόν 
παραγ.ογό Ντϊνο Ντέ Λορέντις 
Κι’ έτσι, πριν τελειώσω τό δεύ 
τερο φίλμ μου, τό «Έπαναστα 
τηιιέ-νοι πόθοι» έβαλα γιά τρίτη 
φορά τήν ,ύ^ρχραφή μου Αλλά

τώρα ήταν δίπλα στή δική του. 
Τό τρίτο συμβόλαιο τής ζωής 
μου. Τό συμβόλαιο τοΰ γΑμου. 
Μετά ήρθαν κι’ άλλες προτά
σεις γιά φίλμ πού τίς δέχτηκα. 
’Έπαιξα στό «Μάρα τό άγριο- 
κόριτσο» καί στό « ’Άννα».

Τώρα ζώ έδώ στήν ήσυχη 
βίλλα μας λίγα χιλιόμετρα έξο> 
Απ’ τή Ρώμη. Συχνά οί φίλοι 
μου (οπλισμένοι μέ έφημερίδες 
ποΰ μιλάν γιά διάφορα φίλμ 
μου, μέ γράμματα άπό θαυμα- 
στάς κι’ άπό εταιρείες, έρχον
ται ώς έδώ γιά νά βροΰν τόν 
άντρα μου κι’ έμενα καί νά 
γνιορίσουν τίς δύο κόρες μου: 
Τή Βερονίκη καί τή Ραφαέ- 
λα. ’Έρχονται χαρούμενες καί 
μοΰ δίνουν τά περιοδικά μέ 
ενα χαμόγελο Αναμονής. Πε
ριμένουν άρκετά καί μετά τό 
επιχειρούν : «Συλβάνα. Ποΰ
είναι ή ένεργητικότης πού έ
δειχνες μέσα στά στούντιο» ; 
Χαμογελώ μέ τή σειρά μου. 
Είναι τόσο ευγενικοί δλοι τους 
πού δέν μπορώ νά μήν είμαι 
ευγνώμων. Πώς δμως ν’ άπαν· 
τήί.'οΓ; Καί έπΐ|<<Λ·αυν. «Μί
λα λοιπόν, τί θέλει νά πή αύ
τό τό αινιγματικό χαμόγελο» ; 
Ναί. Δέν μπορώ ν ’ Απαντήσω. 
Στά 22 του χρόνια σκέπτεται 
κανείς πώς έ'χει καιρό μπρο
στά του.Τόσο καιρό γιά ολα.,. 
Γιά τήν ώρα ή χαρά μου εί
ναι τά παιδιά μου. "Ισως νά 
είμαι άκόμα πολύ θαμπωμένη 
Από τό θαΰμα τής μητρότη- 
τος.

ΣΤΛΒΑΝΛ ΜΑΓΚΑΝΟ

Διευθύνσεις ύπευθύ. ων 
(Συμφώνως τώ άοθρω 6 . ικτρ. 
ράγρ· 1 -toO A. Ν 1092)1931 

Εκδότης : Γ. I. ΓΕΙ2ΡΓΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, (Κατοικία : Καλύ- 
μνου 5, Ά θήνα ι).

Προϊστάμενος τυπογραίεΙου 
ΑΜΦΙΩΝ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ (Μα- 
κεδονίας 9. Περισσός)
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. Ταινίες ηοΰ*γυρίζονται και τα ιν ίες που θά γυρισθοϋν

Αυτήν τήν έβδομάδα προβάλλεται ή 
νέα ταινία τής Σπέντζος - φίλμ «Τό Στρα
βόξυλο». Πρόκειται γιά τήν περίφημη θε
ατρική κωμωδία τοϋ κ. Ψαθά στήν όποία 
μέ τόσην έπιτυχία πρωταγωνίστησε πα- 
λαιότερα ό μεγάλος μας καλλιτέχνης Βα
σίλης Άργυρόπουλος. Τό «Στραβόξυλο», 
άπό τήν έποχή ποΰ πρωτοπαίχθηκε, ποτέ 
δέν Βπαψε νά φιγουράρη στό ρεπερτόριο 
τοΰ νεοελληνικού θεάτρου. Τώρα, τό γύρι
σμά του σέ ταινία θά άποτελέση ασφαλώς 
σημαντική συμβολή στόν ελληνικό κινημα
τογράφο. Τό σενάριο, καθώς καί ή σκή- 
νοθ'εσία τοϋ φίλμ, οφείλονται στόν κ. Χρή- 
στο ’Αποστόλου. Πρωταγωνιστεί φυσικά, 
ό Βασίλης Άργυρόπουλος, παίζουν δέ μα
ζί του οί περίφημες καρατερίστες, Μαρί- 
κα Νέζερ, καί Γεωργία Βασιλειάδου, ή 
Λιάνα ’Ορφανοί, ό Π. Κατωπόδης, ό Γκι- 
ωνάκης, ό Μισέλ Νικολινάκος, ό Ξενοφών 
’Αργυρόπουλος καί Λλλοι. Τά σκηνικά είναι 
τοΰ Μισέλ Νικολινάκου.

*** Ή  «Ρέα - φίλμ» γυρίζει τήν ται
νία «Τό Νησί τών ’Ανέμων», τό σενάριο 
τής οποίας είναι εμπνευσμένο άπό τή δύ
σκολη καί στερημένη ζωή ποΰ περνοΰγ οί 
γυναίκες τών ναυτικών. Σκηνοθέτης τοΰ 
φίλμ είναι ό κ. Στέλιος Τατασόπουλος, 
πρωταγωνιστεί δέ ή νέα ήθοποιός Χρυσηίς 
Βασσάλου γιά τό ταλέντο τής οποίας ά- 
κούγονται πολλά κολακευτικά λόγια. Μα

ζί της συμπρωταγωνιστεί ό Κώστας Ντϊ- 
νος.

Πρίν άπό μερικές ήμερες τελείωσε ή 
επεξεργασία τοΰ φίλμ « ’Ανοιχτή θάλασ
σα» -ποΰ γύρισε τό περασμένο καλοκαίρι 
στή Δωδεκάνησο δ σκηνοθέτης κ. Τάσος 
Μελετόπουλος. Τό σενάριο, παρμένο άπό 
τό θεατρικό έ'ργο τοΰ κ. Θρακιώτη, έγρα
ψε ό κ. Μελετόπουλος. ΙΙρωταγο'νιστοϋν 
ή Σμαροϋλα Γιούλη, ό Γιάννης Άποστο- 
λίδης καί ό Γ. Φούντας, ’Επίσης λαμβά
νουν μέρος οί Μιχ. Νικολόπουλος, Νίτσα 
Ζαφειριού καί Β. Φραγιαδάκής. Τά σκη
νικά έφιλοτέχνησε ό κ. Φαίδων Μολφέσης, 
ή δέ μουσική είναι τού κ. Άργύρη Κου- 
νάδη. Ή  νέα αυτή ταινία είναι, μιά νη- 
σιώτικη ήθογραφία μέ θέμα τή ζωή τών 
σφουγγαράδων.

w «Ξυπόλυτο Τάγμα» ονομάζεται τό και
νούργιο έλληνικό φίλμ πού γυρίζει ό κ. 
Ντάλλας. Τό φίλμ αύτό είχε καί μιά δυ
σάρεστη... περιπέτεια : Τό 'Τπουργεΐο Δι
καιοσύνης άρνήθηκε νά έπιτρέψη τήν συνέ- 
χισι τής χρησιμοποιήσεως τών 25 τροφί
μων τοΰ ’Αναμορφωτηρίου Κορυδαλλοΰ, οί 
όποιοι είχαν ήδη λάβει μέρος ώς κομπάρ
σοι στήν ταινία (μερικοί μάλιστα άπ’ αυ
τούς σέ πρωτεύοντες ρόλους). Τέλος μετά 
τίς σχετικές ένέργειες, ή άδεια δόθηκε, 
άλλά μόνο γιά 20 μέρες, μέσα στίς όποιες 
πρέπει νά τελειώση τό γύριβμα τών έσω-

τερικών τοΰ φίλμ.
Λ  Ή  ταινία «Εΰα» πού τό γύρισμά της 

συνδέεται μέ. τόν τραγικά θάνατο τής 
’Ανθής Μηλιάδου καί τοΰ παραγωγοί) Κο- 
μίνη άπό έκρηξι νάρκης, κοντεύει πιά νά 
τελειώση. 'Υπολογίζεται οτι μέσα σέ λί
γες μέρες θά είναι εντελώς έ’τοιμη. 
Τό σενάριο τοΰ φίλμ είναι τοϋ κ. Ά ν- 
δρέ,α Λαμπρινοΰ, τήν σκηνοθέτησε δέ ή κ. 
Χατζηνάκου. Τόν ρόλο τής Ειίας θά υπο
δύεται ή νέα ήθοποιός Νίνα Σγουρίδου, 
τόν δέ ρόλο τοϋ Άντίνοου (πρωταγωνι- 
στοΰ έπίσης) ό Άλέκος ’Αλεξανδράκης. 
Τοΰς άλλους δύο κύριους ρόλους τοΰ έρ
γου κρατούν ό Μάνος Κατράκης καί ό 
Ντΐνος Ήλιόπουλος.

Λ Ό  σκηνοθέτης κ. Γρηγορίου γύρι
σε άπό τήν Αίγυπτο γιά μερικές ήμερες 
καί ξανάφυγε πάλι. Καθώς πληροφορού- 
μεθα, μερικά άπό τά εξωτερικά τής νέας 
ταινίας του «'Ο άνεμος τοΰ Μίσους», γιά 
τήν όποία γράψαμε σέ προηγούμενο τεΰ- 
χος μας, θά γυρισθοϋν σέ έλληνικά νησιά.

*** Οί άγώνες τοΰ Έλληνικοΰ έ'θνους γιά 
τήν άπόκτησι τής ελευθερίας καί άνεξαρ- 
τησίας καί ή έπανάστασις τοΰ 1821 άποτε- 
λοΰν τό πλαίσιο μέσα στό όποίο έκτυλ'σσε- 
ται ή ύπόθεσις τής ταινίας «Οί Γενίτσα
ροι», ποΰ θά γυρίση ή « ’Ά τλας φίλμ». 
Σκηνοθέτης τοΰ έργου θά είναι ό κ. Δρί- 
τσας.

*** Ό  κ. ΙΙαπαδαντωνάκης πρόκειται νά 
γυρίση μία καινούργια κωμωδία μέ τόν τ ί
τλο «Οί τρεις δραπέται τοΰ φρενοκομεί 
ου». Θά πρωταγωνιστήση ό Τζίμης Μα
κούλης.

Πως, γεννιούνται ol Αστέρες ; 
Not ένα έρώτημα ποο άνοτμψιίόλως 
θά ήρθε πολλές φορές σιό νοϋ 
σας. Πώς και γ ια τ ί, άνθρωποι 
σάν 8λους μας άρχιζουν ξαφνικά 
νά λάμπουν, ν ’ άνεΙαίνουν στό 
κινηματογραφικό στερέωμα καί 
νά γίνωνται Ινδάλματα έκατομ- 
ιμυρίων άνθρώπων σέ κάθε γω 
νιά  της γη ς; Ποιά είναι ή α ι
τ ία  πού τούς άνε®άζει; ΟΙ έξαι- 
ρετικές τους Ικανότητες, ή καλ
λιτεχνική μόρφωσις πού πήραν 
ή τό ταλέντο τους; 'Ή μήπως 
όφείλουν τή δόξα τους σέ τυχαία 
καί πολλές φορές άσήμαντα πε
ριστατικά; Στ’ άλήθεια, ένα λε
πτό. ένα άπλό τίκ τοΟ ρολογιού 
φαίνεται πολύ μικρό διάστηιια 
γ ιά  ν ’ άλλάξη τήν πορεία μιάς 
ζωής. Κι’ δμως μπορεί 1 Μέσα 
σ ' αύτό τό λεπτό, ή τύχη παίζει 
τόν δικό της ρόλο στή ζωή τών 
υποψηφίων άστέρων πού πολλές 
φορές οΟτε κάν τούς πέοασε άπό 
τό μυαλό fi ίδέα πώς ήταν δυνα
τόν νά γίνουν πρωταγωνισταί 
τής όθόνης μιά μέρα ! "Ας άνοί- 
£ωμε, λοιπόν, τήν Ιστορία τοϋ 
Χόλλυγουντ..

&
Ενα πρωινό, ένας άσημος ή

θοποιός τοΰ θεάτρου, πού έπαιζε 
μικρούς ρολάκους, έστριβε μέ τό 
αύτοκίνητό του στή λεωφόρο Βεν- 
τοϋρα, δταν ξαφνικά μιά ιιεγάλη 
κι' άστροφτερή μαύρη «Σεντάν» 
τόν πλησίασε τόσο πολύ πού τόν 
άνάγκασε νά ρίξη τό αύτοκίνητό 
του έξω άπό τόν δρόμο, χωρίς 
εύτυχώς νά πάβη τίποτα.

«Ποΰ νομίζεις πώς ίρσκεσα ι 
βλάκα;» φώναξε ό νεαρός Μπάρτ, 
κατακόκκινος άπό -5ν θυμό του 
στόν όδηγό τής «Σεντάν», πού 
είχε σταματήσει κ ι’ αύτός έν τώ 
μεταξύ. «Δέν πάς νά  μάθης νά 
οδηγής καλύτερα;»

" ξ  I αύτό ήταν φίλοι ιμου I 
‘Ο άνθρωπος πού όδτγγοΰσε τήν 

«Σεντάν» ήταν ό μεγάλος παρα
γωγός, πού πέθανε πριν λ ίγα  
χρόνια, ό Μάρκ Χέλινγκερ Στε
νοχωρήθηκε πολύ μ* αύτό τό έ- 
πεισόδιο καί πήρε τόν άριθμό τοΟ 
αύτοκινήτου τοΟ Μπάρτ, γ ιά  νά

ΠΩΣ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ 01 ΑΣΤΕΡΕΣ
τού δώση άργότερα καμμιά άπο- 

ζημίωσι καί ν* άποφυγη τά δι
καστήρια. Ά λλά  δέν μπορούσε νά 
βγάλη άπό τό μυαλό του τήν ει
κόνα του Μπάρτ, μέ τό κόκκινο 
άπό τό θυμό πρόσωπό του.

«Αύτός ό νεαρός είχε τή δυ- 
νατώτεοη έκφρασι στό πρόσωπό 
του, που είχα νά δώ άπό χρόνια», 
£λεγε άργότερα στους φίλους 
του ό Χέλινγκερ. "Οταν δέ έμαβα 
δτι ήταν ήθοποιός σέ κάποιο μι
κρό θέατρο, άμέσως σκέφθηκα ό
τ ι αύτός ήταν ό άνθρωπος πού 
χρειαζόμουν γ ιά  πρωταγωνιστή 
στό φιλμ που θά γύριζα έκεΐνες

τ ίς  ή μέρες, μέ τόν τίτλο «ΟΙ δο
λοφόνοι». Κι’ έτσι ό Μπάρτ Λάγ- 
καστερ ύπ£γραψε συμβόλαιο μέ 
τόν Χέλιγκερ καί σέ λίγο ... νά έ
να καινούργιο άστέρι. ’Ά ν δμως 
έκείνο τό πρωΐ δέν συναντούσε 
τή μεγάλη μαύρη «Σεντάν» στόν 
δρόμο

Ή μεγάλη στιγμή τής Ντόρις 
ΓΊταίη συνέπεσε δταν ήταν δεκα
πέντε χρόνων Τότε, καθώς γ ύ 
ριζε μ’ έναν θίασο ποικιλιών ώς 
χορεύτρια, έσπασε τό πόδι της 
σ' ένα άτύχημα.· Ή μικρή Ντόρ.:,

δσον καιρό δρισκόταν σ ;ό  νοσο
κομείο, άρχισε νά έξασκήται στό 
τραγούδι, γ ιά  νά μήν χάση τή 
θέσι της στό θίασο,, κ ι’ αύτό τήν 
έκανε άργότερα ν ’ άνέδη καί νά 
γίνη  τό πιό λαμπρό άστέρι τών 
μουσικών φίλμ !

Ή ’Άδα Γκάρντνερ, μόλις τε
λείωσε τό σχολείο, ήθελε νά γνηι

Εΰ3υμο ς σ τίχο ς

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ
’ Ιδού λοιπόν πού έφθασε τοΰ Νέου Χρόνου ή ώρα.
Ό  κόσμος δλος χαίρεται, μοιράζει εύχές καί δώ,ρα, 
καί ιμόνο έγώ  δέν £χω §ρή τ ίς δ γ ιες  τοΰτες μέρες 
σαν τί θά στείλω στούς λαμπρούς τοΰ Χόλλυγουντ ά-

(άστέρες.
Νά στείλω δώρο ; Δύσικολο. "Αν στείλω Ινα  μό\», 
£τσι, δπως λέν, «συμβολικά», γ ιά  τόν καινούργιο χρόνο 
στά σίγουρα θά τσακωθούν ποιός νά  τό πρωτοπάρη 
καί θ’ άρπαχτοϋν ά π ’ τά  μαλλιά, θά γίνουνε... κουδάρι. 
"Αν πάλι δώσω ιμιά εύχή, σ ίγουρα δέν θά πτιάση 
γι<χτ’ ή χρονιά, είναι γνωστό γ ι ’ αύτούς πώς θά πε-

(ράση:
Ά πλούστατα οΐ ιμέν τούς δέ, μέ θέρμη θ' άγοοπήσουν, 
θά παιντρευτοΰνε τό πρωΐ, τό βράδυ θά χωρίσουν, 
θά μ&τοονοαιώσουν στή στιγμή 
(δάκρυα πολλά καί στεναγμοί),
τ ’ άλλο πρωΐ θά παντρευτοϋν καί θά... ξαναχω,ρί-

(σουν !
■ ι ΖΙΚΑΡ

χορεύτρια. Έπειδή 6μω<: ή οίκο- 
γΙένειά της δέν είχε χρήματα, έ
βγαλε μερικές καλές φωτογραφες 
(με τά λεπτά πού τής έδωσε ό 
πατέρας της γ ιά  πρωτοχρονιάτικο 
δώρο και τις έστειλε στήν άδελφή 
τής τήν Βεατρίκη, πού ήταν παν- 
τρεμμένη στό Λός ’Άντζελες, γ ιά  
νά τής βρή καμμιά θέσι μανε
κέν σέ οίκο μόδας. Μιά μέρα ό 
Μπέν Γιάκομπσεν, άνιχνευτής αα- 
λένχων τής «Μέτρο», πού ήταν φ ί
λος τοΟ συζύγου της Βεατρίκης, 
είδε ξεφυλλίζοντας τό άλμπουμ 
τίς φωτονραφίες τής "Αδα. Αύτό 
ήταν. ,Σέ λ ίγες  μέρες ή "Α6α 
γύριζε ένα δοκιμαστικό τέστ, πού 
βέβαια δέν εΐχε ιιεγάλη έπιτυ
χ ία, άλλά έγινε ή αρχή τής λαμ- 
ποής καρριέρας της, πού ή Ιδια 
ουτε τήν είχε φαντασθή.

"Ενα σπασμίνο τζάμι, ήταν ή 
άφορμή πού έκαμε τόν Τζών Λάντ 
Φωτεινό άστέρι στό Χόλλυγουντ. 
θ ά  ήταν 16 χρονών, δταν μιά μέ
ρα έσπασε τό τζάμι μιάς μεγά
λης βιτρίνας χωρίς νά τό θέλη. 
Γιά νά γλυτώση τή φυλακή. ύ- 
ποσχέθηκε νά τό πλήρωση. Κι’ έ- 
πειδή δέν ήθελε νά τό μάθουν στό 
σπίτι του, πήγε νά δουλέψη μιά 
έβδομάδα στό κτίριο που βρισκό
ταν πάνω άπό τό κατάστημα μέ 
τή βιτρίνα Έκεΐ  ήταν ή θεατρ ι
κή Λέσχη. Κι’ ό νεα ρός Λάντ, δια
βάζοντας τίς ώρες που δέν είχε 
δουλειά στή βιβλιοθήκη τής Λέ
σχης μέ άπληστία γ ιά  τό θέα
τρο καί τόν κινηματογράφο άποΦα 
σίζει ξαφνικά νά γίνη  κι' αύτός ή
θοποιός. « ‘Η πιό εύτυχισμένη 
στιγμή τής ζωής μου ήταν δ ίαν... 
έσπασα έκεινο τό ζζαιη». έλεγε 
άργότερα γελώντας ό Τζών Λάντ.

*  ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ 
ΜΕ ΤΗΝ "ΣΤΑ Ρ ΕΛ Λ Α Σ ,,

Η ΠΤΗΙΖΗ 
MRYPRKH
ΘΆ ΕΜΦΗΠΙΣΘΗ
• ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
'Όλα καλά άλλά  τό γύρισμα της 
τα ιν ία ς  δέν τίΐιν ά φή νει νά  κά
νη βόλτες μέ πεδήλατβ. Νο- 
σταλγζ, τό Χ έλλυγβυντ. Βρί
σκει κ ίυρ α ιτ ικ ό  τό έιτάγγεΛμα 
τοΰ ήδβποιβϋ τοΰ κινινματβ- 
γράφβυ, άλλά ελπ ίζει οτι 6ά 

τό εξακολούθηση

Μιά δημοσιογραφική συνέντευξις βασί
ζεται κατά κύριο λόγο στίς παγίδες πού 
στήνει ό ρεπόρτερ στόν συνομιλητή τον. 
Τί παγίδες δμως νά στήση κανείς στήν 
Νταίξη Μαυράκη, άφοΰ τό επάγγελμά της 
αφ' ενος—εργάζεται ώς γνωστόν σέ -πρωι
νή εφημερίδα — καί άφ ’ ετέρου ή πεΐρα 
τών συνεντεύξεων πού άπέκτησε ώς «Στάρ 
Ε λλάς», τήν έχουν καταστήσει «άπόρθη- 
το φρούριο» ; ’Έτσι ή πανέμορφη Κρητι- 
κοπούλα μέ πραγματική μαεστρία άπέφυγε 
δλες τίς «επικίνδυνες» μας έρωτήσεις καί 
άπήντησε μέ απόλυτη αυτοκυριαρχία.

Μέ πολλή λεπτότητα μάς άφησε νά έν· 
)  νοήσωμε δτι βιάζεται νά πάη στό στούντιο, 
3 δπου γυρίζει τό πρώτο κινηματογραφι

κό της έργο, τήν «Νυκτερινή περιπέτεια» 
τοΰ Αγγέλου Τερζάκη.

—Δέν μπορείτε νά φαντασθήτε πόσο κο
πιαστικό είναι ενα φίλμ, μάς ; ε'πε μ’ ένα 

 ̂ χαριτωμένα προσποιητό έξανλημένο ΰφος. 
C ’Αρχίζεις τό γύρισμα άπόγεμα καί τελειώ

νεις πρωΐ.
Ή  τόση εργασία δέν ενθουσιάζει, φυσι

κά, τήν ομορφη συνομιλήτριά μας.
 ’Εκείνο που μοΰ κοστίζει, είπε μέ ίί-

φος παιδιού ποΰ τοϋ στερούν τό παιχνίδι 
του, είναι οτι δέν μπορώ νά κάνω συχνά 
ποδήλατο. Καί ξέρετε, είναι μεγάλη ή θυ 
σία αύτή γιά μένα, γιατί τρελλαίνομαι νά 
τρέχω στοΰς δρόμους τής Φιλοθέης μέ τό 
«δίτροχο» μου.

Vs Κι’ ομοις, συνέχισε σκεπτικά, εργάζο
μαι υπό τίς καλύτερες τεχνικές καί ψυχο
λογικές συνθήκες, ποΰ είναι δυνατές στόν 
τόπο μας. ’Ονόματα σάν τοΰ κ. Τερζάκη 
πού είναι ταυτόχρονα ό σεναριογράφος 
καί ό σκηνοθέτης τής ταινίας, τοΰ σκηνο
θέτου κ. Καραντινοΰ, πού διευθύνει τήν 
έταιρία Ε.Κ.Ε., τών ήθοποιών Μαρίας 
Αλκαίου, Βασίλη Διαμαντοπούλου, Νίκου 
Τζόγια καί Ντίνου Ήλιοπούλου, έγγυών- 
ται γιά τήν ποιότητα τοϋ έργου.

Ή ρθε δμως ή στιγμή .τής μετριοφρο
σύνης :

—‘"Οσο γιά μένα, συμπληρώνει ή «Στάρ 
 ̂ 'Ελλάς», τί νά σάς πώ, δ ρόλος μου είναι

τόσο δύσκολος, ώστε πολλές φορές μέ τρο
μάζει ή ευθύνη...

Ό  σκηνοθέτης τής ταινίας δμως κ. 
Τερζάκης δέν παρέλειψε νά μάς τονίση τό
ταλέντο τής Νταίζης: ____

—"Οταν μοΰ έπρότειναν νά χρησιμοποι
ήσω στόν ρόλο τής νέας κοπέλλας τοΰ σε
ναρίου τήν δίδα Μαυράκη, μάς είπε, έδέχ- 
θηκα τήν πρότασι μέ ζωηρό ένδιαφέρον, λό

*··················*·············»·····# #

Άπό τά μεγάλα μας 

Α Τ Ο Υ :

ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΛΕΓΗ 

η έφετεινή

"ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ,,

γψ τής γνωστής ομορφιάς τής «Στάρ 'Ελ- ,. 
λάς», άλλά καί μέ σοβαρές επιφυλάξεις, S 
δεδομένου δτι δέν έγνώριζα τό παραμικρό S 
γιά τό ταλέντο της. Άπό τήν δοκιμαστι- S 
κή δμως ταινία ποΰ τής έγύρισα, διεπίστω-  ̂
σα δτι ή Νταίζη διαθέτει πλούσιο δραμα- . 
τικό ταλέντο. Τώρα μπορώ νά σάς διαδε-  ̂
βεβαιώσω δτι οί αρχικές μου σκέψεις έ- · 
Ιπαληθεύουν άπόλυτα. ^

Μετά τό γύρισμα τής ταινίας αυτής τά ϊ  
σχέδια τής Νταίζης είναι μάλλον άσαφή:  ̂

—‘Τπάρχει ή σκέψις νά γυρίσω μία άλ-  ̂
λη ταινία μέ τήν Ε.Κ.Ε., μάς είπε. ’Εκεί- \ 
νο δμως ποΰ σκέπτομαι περισσότερο είναι \ 
νά δώσω συνέχεια στήν πρότασι τής «Γιου- S 
νιδέρσαλ» ποΰ ισχύει πάντοτε. S

Στό σημείο αύτό, γιά πρώτη φορά, ή S
μέλλουσα στάρ τοϋ κινηματογράφου ξε- S
φεύγει άπ’ τόν έπιφυλακτικό της τόνο καί ̂
μάς εξομολογείται αύθόρμητα τά όνειρά J 
τη ς : J

—Δέν μπορώ άκόμη νά ξεχάσω τήν ό- ■ 
νειρώδη ζωή τοΰ Χόλλυγουντ. Μετά τά ) 
καλλιστεία μοΰ εκανε τρομερό κόπο νά φύ- ! 
γω. Καί τώρα, σέ κάθε στιγμή, ποθώ νά ί 
ξαναγυρίσω στήν μεθυστική αύτή άτμό-  ̂
σφαίρα. \

—Πάντως ή σταδιοδρομία σας στόν κι
νηματογράφο δέν θά έπηρεασθή άπό τή με- 
τάβασί σας στήν ’Αμερική;

—Μάλλον δχι. Βέβαια κανείς δέν ξέρει 
τ ί τού επιφυλάσσει τό μέλλον, άλλά έλπίζω 
δτι θά συνεχίζω νά παίζω στήν όθόνη. 
Βλέπετε ό κινηματογράφος.... μετά τό πο
δήλατο είναι ή πιό άγαπημένη μου άπα- 
σχόλησις!

Α. ΖΑΦΕΤ



Ci ώραιότερες Κ ινηματογραφικές νουβέλλες

ΝΤΡΕ’ΓΣΣΕΡ «ΑΔΕΛΦΗ ΚΑΡΡΙ» ’Από τό ρομάντσο του ΤΕΟ 
και τήν όμώνυμη τα ιν 'α  τής «PARAMOUNT» του μεγάλου 

σκηνοθέτου ΟΥΊ'ΛΛΙΑΜ ΟΥΑΊΛΕΡ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΡΟΛΩΝ
Τζώρτζ Χάρστγουντ . . . ΛΩΡΕΝΣ ΟΛΙΒΙΕ
Κάρρι Μέμπερ . . ΤΖΕΝΝΙΦΕΡ ΤΖΩΝΣ
Τζούλια XapcrryouvT . .  ΜΥΡΙΑΜ ΧΟΠΚΙΝΣ
Τσάρλς Ντρουί . , • · ΕΝΤΥ ΑΛΜΠΕΡ

(Συνέχεια κατ τέλος)
Μεσα σέ μιά άστραπή τής σκέ- 
ς  του, ό Τζώρτζ σκέφθηκε ά- 
σως τή γυναίκα του και τά 

παιδιά του. "Ενοιωθε μεγάλη ά- 
πελπισία. Άπό κείνη τή στιγμή συ- 
νέλα/βε τήν Ιδέα να φύγρ μακουά 
μέ τήν άγαίπημ'νη του. Ή Κάρρι 
δϋέκριν\ε τό στενοχωρημένο ύφος 
του καί τόν ρώτησε σχετικώς, άλ
λά ό Τζώρτζ άπίέφυγε νά τής ό- 
μολογήση δτι ήταν παντρεμμένος.

Κάποιο άλλο βράδυ, ό Τζώρτζ, 
δέν άφηνε άπό τά μάτια του τήν 
Καρρι, που ετρωγε με τόν Ντρουέ 
στου Φίτζεραλντ. Κι' Λ Τσάολο 
δέν μπορούσε νά κοτταλάβη γιατί 
άπόψε ή φίλη του τραβούσε τό 
χέρι τη*ς κάθε φορά πού τό έ- 

παίρνε μέσα στό δικό του. Κάπο
τε πρόσεξε τ ίς  ματιές ποΰ άλλοτε 
μέ τόν μαίτρ - ντ ’ - ότέλ ματιές 

γεμάτες έρωτα κι* έγινε έξω φρέ
νων :

—Δέν μου άρέσέι νά σέ τριγυρί
ζουν παντρεμμένοι ! έκανε άπό- 

τ>μα..
Ή Κάρρι δισ.υαρτυοήθτκ·:.
—Είναι καί μάλιστα γ ιά  καλά, 

έπέμενε ό Ντρουέ. "Εχει γυναίκα 
κα>ί παιδιά ! "Ολος ο κόσμος τό 
ξέρει !...

"Οταν ό Τζώρτζ είδε ξαφνικά 
τήν Κάρρι ν σηκώνεται άπ' -τό 
τοσπέζι κοΛ νά φεύγη γρήγορα, 
άναποδογυρίζοντας μάλιστα κα'ι 
μιά καρέκλα, έτοεξε πίσω της μ 

χοι τήν πόρτα, άλλά δέν μπόρεσε 
νά προχωρήση γιατί τ*ν ίδια 
στιγμή φάνηκε ή γυναίκα του, ή 
Τζούλια, ποΰ έμπαινε σιό ρζστωράν 
μέ f>e>oc έξαλλο...

Ή Τζουλια τόν κύτταξε μέ θυ
μό και του εΐπε :

—Τά ξέρω δλα ! Ά λλά  κι* έσΰ 
πρέπει νά ξέρη·; πώς δ,τι έχεις εΐ- 
vat δλα στό όνομά μου. *Έσ*ω καί 
μιά φορά άν τήν ξαναδής θά ει
δοποιήσω άμ 'άως τόν Φίτζερο&ντ.

Ά λλά  καθώς ό Τζώρτζ δέν ά- 
παντοΟσε, ή Τζουλια τράβηξε άιιέ- 
σως γ ιά  τό γραφείο του προϊστα
μένου του πού βρισκόταν στό βά~ 
θχ;. "Οταν ό Τζώρτζ έμεινε πάλι 
μόνος δέν σκέφβηχε διόλου τή δει
νή θέσι του. Μιά έπιθυμία είχε μό
νο. νά ξαναδή τήν Κάρρι καί νά 
μάθη άπ’ τήν ϊδια γ«χτί είχε φύ
γει ξαφνικά. Καί ξαναβγήκε άπ ’ 
τό ρεστωράν άφήνονιας μέσα τή 
γυναίκα του.

*Έξω στοΰς δρόμους, ό Τζώρτζ 
?Ψα£ε πολύ καί στό τέλος β,ρή- 
κε τό άυάξι πού είχε πάρει φεύ
γοντας ή Κάιορι. Μπήκε μέσα κι* 
αύτός και κάθισε δίπλα της άμί- 
>η>τ.ος. Σ’ δλες τ ίς  έρωτήσεις πού 
τ ?υ έκανε αύτή ό Τζώρτζ άπαν- 
τ'-Πσε ιιόνο μέ τή λέξι «Κάρρι”, 
πού τήν ποόΦερε μέ φωνή γεμάτη 
στοργή καί άπελπισία. Στό τέλος 
αύτη έχασε τήν ύπομονή της, τόν 
είπε ψευτιη, καί του υπέδειξε νά 
φύνη άμέσως !

Γύρισε στό σπίτι του ιιέ τήν ά 
πελπισία στήν ψυχή. *Ηταν βέ- 
β'τιοο πώς ίι Τζουλια θά είχε πή 
τής Κάρρι δτι ό έκλεκτός της ή- 
τοτν ήδη παντρεμμένος !

Τό Ιδιο βρόίβυ ό Ντρουέ τόν

περίμενε στό ρεατωράν. Κι’ έσκα
σε ο. i i  γέλ ια  δίαν ό Τζώρτζ του 
ώμολόγησε μέ είλιικοίνεια δτι ά- 
γαπούσε τήν Κάρρι !

—Φουκαρά μου ! γρύλλισε, τί 
θά μπορούσες νά τής προσφέρτ/ς; 
’Ενώ έγώ αύριο κιόλας, άν θέλω. 
μπορώ νά τήν παντρευτώ. Αφήνω 
■ποΰ είσαι καί άπένταρος !

Τά λόγια αύτά ύπήιρξαν ένα δυ
νατό μαστίγωμα γ ιά  τόν Τζώρτζ. 
Τοΰ κόστισε πολύ ποΰ τόν είπε «ά- 
πένοαρο» Καί τό ιδιο αυτό βρά
δυ, καθώς πήγε νά βάλη στό χρη
ματοκιβώτιο του Φίτζεραλντ τίς είσ 
πράξεις της ή μέρας, είδε μέσα σ ’ 
αύτό ένα μεγάλο χρηματικό ποσόν. 
~Ηταν σίγχ>ρος δτι ό προϊστάμενός 
του δέν τά είχε μετρήσει. Μπορού
σε να πάρη μερικές δεσμίδες γ ιά  
τό χατηρι τής Κάρρι καί σέ πεί
σμα του Ντρουέ. Καί τό έκανε τήν 
ίδ ια  στιγμή ύπολογίζονταο νά τά 
ξοτναβάλη στή θέσι τους μέ πρώτη 
εύκοαρία.

Γυρίζοντα-ι στό σπίτι του βρηκ^ 
έκεΐ τόν Φίτζεραλντ ό όποιος τού 
έκανε διοιμύτατες παρατηρήσεις 
γ ιά  τ̂ ήν έν γένει «διανωγή» του. 
Του τά είχε πη δλα ή Τζούλια καί 
αύτός ήταν έξω φρένων. Σέ μιά 
στιγμή τόν άπείλησε και μέ άπό- 
λυσ ι...

Ά λλά  ό Τζώρτζ δέν κάθισε ν ’ 
άκούση περισσότερα. ’Έφυγε τρέ
χοντος χωρίς λάπάρη ούτε τό κσ- 
πέλλο του, αύτός πού ποτέ δέν 
είχε βγή στο δρόμοΙ χωρίςι καπέλ
λο. ’Έτρεχε μέσα στούς δράμους 
ψιθυρίζοντας διαρκώς τό δνομα 
αης άγαπημένη-ς του Κάρρι !

"O’xrv έφθασε κάποίτε έμπρός 
στό διαμέρισμα τοΰ Ντρουί καί 
χτύπησε τό κουδούνι, ή Κάρρι άρ- 
νήθηκε νά του άνοιξη. Τίιν παρε- 
κάλεσε, τήν ΙκΙ'τευοιε... Ή ταν ά- 
νένδοτη. Ξαφνικά ένα Ψέ·»^α <*ώ- 
νένδοτη. ^.αφνικά ένα ψέμμα φώτι-

—Κάρρι !. φώναξε, Κάρρι, ά- 
νοιξέ μου. Μ’ έστειλε ό Τσάολ.·ν. 
Είναι τραυματισμένος στό νοσο
κομείο !..

Μόλις τό άκουσε ή Κάρρι ντύ- 
θηκε βιαστικά καί έσπευσε ν ’ ά- 
νοίξη. Ά ιίέσως αύτός τήν έπια- 
σε άπ ’ τό μπράτσο καί τήν πα- 
ρέσυοε πρός τήν έξοδο :

—Είναι σ ’ ένα νοσοκομείο έξω 
άπ ’ τό Σικάγο, τής εΐπε. Πρέ
πει νά πάρουμε τό τραίνο...

Καθώς έτρεχε τό τραίνο ό 
Τζώρτζ άνατγκάσθηκε νά άπαντά 
στίς έπίμονες έρωτήσεις τής 
Κάρρι :

—Βρίσκεται τραυματισμένος στό 
νοσοκομείο τής πόλεως Ίνγκλε- 
νουντ, τής εΐπε σκύβοντας τό κε
φάλι...

Ά λλά  υόλΐΓ τό τραίνο μπήκε 
στό σταθμό Της πόλεω? αύιής, 
ό Τζώοτζ άιαγκάσθηκε νά τήο ό- 
μολογήστ» δτι της ρΐγε ττή ψ*,ιι- 
ματα. Ό  Ντοουέ βρισκόταν στό 
«Σικάγο καί ήταν καλά στήν ύ· 
γε ία  το«>. _’Ά ν τήν είχε παρασύ
ρει ώς έκεΐ. τό είχε κάνει μόνο 
καί μόνο γ ιατί δέν ήθελε νά τήν 
χάση !..

—Σ’ άγαπώ τόσο πολύ, γλυκειά 
μου, τής εΐπε Τό ταΐξίδι αύτό εΐ
ναι ή άρχή τής καινούργιας ζω

ής μας. θ ά  παντρευτούμε άμέ
σως !

—Δέν μού λές άλήθεια, δ ιε- 
μαρτυρήθη ή Κάρρι.

—Άπό σήμερα είμαι ένας ε
λεύθερος άνθρωπος, συνέχισε αύ
τός. Χωρίσαμε μέ τή Ίζούλια ! 
Τό ήβζλε κ ι’ αύτή τό διαζύγιο 
άλλά γ ιά  νά μού τό παραχωρώ η 
ήθελε άποδείξεις. Τίς -πήρε μόνη 
της στοΟ Φίτζεραλντ. Αύτή τή λύ
σι τήν περίμενα τόσο πολύ, γλυ- 
κειά μου !...

Παρ’ δλα αύτά ή Κάρρι δέν 
πίστευε. Βρισκόταν στή σκάλα 
ιΤοΟ βαγονιοΌ έτοιμη νά μείνη 
στό Ινγκλεγουντ. Μόλις όμως 
τό τραίνο ξεκίνησε δέν ππόρεσε 
νά κρατηθή. ^.ανανέβηκε στό βα
γόνι καί κλαίγοντας έπεσε σιήν 
άγκαλιά  τοΰ Τζώρτζ γεμίζοντάς 
τον φιλιά. Ή πόρτα τοΰ Παραδεί
σου ήταν άνοιχτή τώρα γ ι ’ αύ- 
τούς !...

•2(1
Πήγοίν μέχρι τή Ν. “Υόρκη κ ι’ 

εκεί παντρεν3τ;καν έπισήμως. Ή 
Κάρρι ήταν ευτυχισμένη ! Κρα
τούσαν ένα πο-λυτελές διαμέρισμα 
σ ’ ένα άπό τά καλύτερα ξενο
δοχεία τής, πόλεως καί ό Τζώρτζ 
τής είχε προσφέρει θαυμάσιες 
τουαλέττες καί άλλα δώρα. ‘Η 
άσηιμη Κάρρι Μήμπερ, άπ' τήν 
Κολόμπια του Μιζουρι, ήταν τώ 
ρα ή ωραία κυρία Ίζώ ρ ιζ Χάρσ- 
τγουντ τής Ν. Ύόρκης !

Μόλις 15 ή μέρες εΐχαν πού 
ζουσαν μέσα σ’ αύτή τήν όνει- 
ρεμμένη ζωή δταν ένα πρωι έ
νας Ιδιωτικός; ντέτεκτιβ παρουσιά
στηκε στόν Τζώρτζ καί του έ
δειξε ένα ένταλμα ποΰ κρατούσε 
στά χέρια του : Έπρεπε νά δια- 
λέξη μεταξύ τής φυλακής καί 
τής έπιστροφής του ύπο<λοίπου ά 
πό τίς 10.000 δολλάρια πού είχε 
κακχχρασθή άπό τό χρηματοκιβώ
τιο του Φίτζεραλντ.

Ό  Τζώρτζ άναγκάσθηκε νά δε̂  
χθή τή δεύτερη λύσι πού δέν του 
περιώριζε τήν έλευθερία καί τόν 
άφηνε κοντά στήν άγατπημένη του. 
Τήν ϊδια στιγμή, ένω ή Κάρρι ά- 
νύποπττ; προβάριζε στό διπλανό 
δωμάτιο ένα καινούργιο καπέλλο·. 
ό Τζώρτζ μετρούσε στόν άστυνο
μικό τις 9.300 δολλάρια ποΰ τού 
είχαν άπομείνει ! Ά π ' αύτή τή 
στιγμή ήταν πάλι ένας άπένταρος, 
*Ηκ>0 δλη του ή περιουσία στό 
Σικάγο ήταν στό δνομα τής Τζού* 
λ ια  !

"Οταν ή Κάρρι έμαθε άονό- 
τερα τά δυσάρεστα νέα δέν μίλη
σε καθόλου. Χσΐ’ΐήλωσε τό κεφάλι 
περίμενε νά τρέξη κοντά του. νά 
xac έμεινε σκεπτική *0 Τζώρτζ 
πεο'|μ*νε άπ ’ αύτήν δτι θά 
τόν άγκαλιάση μέ στοργή καί 
νά τόν παρηγορήση. Ά λλά  αύτή 
έαεινε στή θέσι της άκίνητη καί 
άμίλητη. Περισσότερο κόστισε 
στόν Τζώστζ τό έπεισόδιο μέ τόν 
άστυνομικό. Αύτός ήταν σι>νηθι- 
σμένος στήν πλούσια ζωή. Τώρα 
δμως πού βρισκόταν σέ £ένο μέ
ρος και άπένταρος τ ί θά έκα
νε; Καί σάν νά μήν άρκούσε οα>- 
τό. ό άστυνομικός του είχε πή ί 
« ’Απ’ αύτή τή στιγμή είστε έ« 
νας «σεσημασμένοΓ», κύριε Χάρσ- 
τγουντ Αμφιβάλλω άν θά μπο
ρέσετε νά ξαναβρήτε πουθενά έρ- 
γασ ία  !»

*Έτσι άοχισαν οί δύσκολες καί 
οί τρανικές ή μέρες γ ιά  τό £*0- 
γος. "Ολοι οί προμηθευταί άο- 
νήθηκαν νά συνεγίσουν τήν πί- 
Γττωσι. Μάταια ό Τζώρτζ γύριζε 
δλη μέοα τά διάφορα ΓραφεΤα 
Εύρέσεως Έ ρνασίας γ ιά  μιά θέ
σι. Άπό παντού τίποτα. "Οχι γ ια 
τί δέν ύπήρνε δουλειά, άλλά γ ια 
τ ί. δπως τού είχε πή ό άστυνομι
κός. δλοι εΐγοτν πληοοφοοηθή τήν 
κατάχρησί του. ΤΗταν ένα? άν- 
θοωπος πού δέν ένέπνεε καμμιά 
έμπιστοσύνη πιά !...

Γυρίζοντας μιά μέρα κον4τά 
στήν Κάοοι, άφου μάταια πάλι 
εΐγε ψάξει γ ιά  δουλειά. βρήκε 
στό σπίτι του τή γυναίκα του 
Τζούλια ποΰ τήν <*υνώδευε ένας 
δικηνόροο. Eivocv έλθει άπό τό 
Σικάνο νά τού πάρουν τήν ύπο- 
νοαφή του ποοκειμένσυ νά που
λήσουν τό σπίτι τους Ό  ΤζώρτΓ 
εΐνε δικαίωμα σ ’ ένα μέοοο 

άκινήτου αύτου άλλά ή Τζούλια

του τό άρνιόταν τώρα. Δέν ήθε
λε νά του δώση τίποτα άπό τά 
χρή-ματα τής πωλήσεως. Κι’ αύ 
τός είχε έλπίσει ότι μέ τά χρή
ματα αύτά θά μπορούσε νά δώ
ση λίγη  χαρά στήν Κάρρι καί 
στό παιδί πού περίμενε Φυσικά, 
ό Τζώρτζ άρνήθτ/κε νά ύπογράψη 
καί ή Τζούλια, έξαλλη άπό θυιμό 
καί μίσος, τού εΐπε :

—Μή ξεχνάς δτι κοντά σ ' δλα 
τ ’ άλλα είσαι καί δίγαμος! Καί 
τώρα, άν θέλω, μπορώ νά σέ 
στείλω φυλακή !

Λίγο καιρό άργότερα ή Κάρ- 
ρι εφερε στόν κοσμο ενα χαριτω
μένο παιδί, τό παιδί τοΰ Τζώρτζ. 
Ά λλά  πόσο είχαν κινδυνεύσει μη- 
τέρα καί νεογέννητο! Παρά λ^γο 
νά τούς χάση καί τούς δυό ό 
δύστυχος Τζώρτζ. Τώρα δμως ό
λα είχαν περάσει, έκτός άπ ’ τή 
φτώχεια ποΰ χόν έδερνε άλύπητα. 
Μιά μ;'ρα, καθώς ό Τζώρτζ κρα
τούσε μιά εφημερίδα καί διάβαζε 
στή στήλη τών «μικρών ά γγέλ ι
ων» μέ τήν έλπίδα ν' άνακαΛύψτ| 
κάπου μιά όποιαδήποτε δουλειά, 
τό μάτι του έπεσε σέ μιά είδη· 
σι πού έλεγε δτι ό γυιός τ^υ 
Τζώρτζ ό νεώτερος, γύρ ιζε άπ ’ 
τήν Εύρώπη μαζί μέ τή γυναίκα 
του, μιά πλούσια νέα πού είχε 
παντρευτή στό Παρίσι.

Μόλις τό διάβασε χάρηκε πο
λύ.  ̂θ ά  μποροΰσε άσφαλώς νά 
ζητήση μιά ένίσχυσι άπ ’ τό πα ι
δί του γ ιά  τί*ς» δύσκολες ή μέρες 
πού περνούσε. Τό εΐπε καί σιήν 
Κάρρι, ή όποία τού συνέστησε 
νά βιασθή γ ιά  νά τόν πρ;<|>3άση 
στήν άποβάθρα. ’Έτσι θά μπο
ρούσε νά ύποδεχθή καλύτερα τό 
γυ ιό  του καί νά τοϋ πή τό μυ
στικό του.

’Άφησε τό κρεββάτι της γ ιά  
νά σηκωιθή νά τού σιδερώση λ ί
γο τό μοναδικό του πανταλόνι. 
Άλλά.  καθώς τό σιδέρωνε, μιά 
ξαφνική άδιαθεσία τήν έκανε νά 
άφηση γ ιά  λίγο τό καυτό σίδερο 
πάνω στό πανταλόνι. Τό κακό 
έγινε! Τό μοναδικό πανταλόνι του 
Τζώρτζ είχε τώρα μιά μεγάλη 
τρύπα πάνω στό γόνοττο !

Κρατώντας μιά άνοιγμένη έφη- 
μερίδα έμπρός του, γ ιά  νά κρύ- 
βη όσο μπορούσε τό τρύπιο παντα
λόνι του, ό Τζώρτζ βρισκόταν 
στήν ά-; ,δσθοα περιμ'νονας τόν 
γυ ιό  του. Κι’ δταν σέ λίγο τόν 
δ’.έκρινε μαζί μέ τήν διμορψτ; γ υ 
ναίκα του. πλούσιονιοίμνέη καί 
εύτυχή άν άμεσα στόν άνδρα της 
καί στούς άοιστοκράτες φίλους 
πού τοΰς συνώδευαν, ό δύστυχος 
ό Τζώρτζ ντράπηκε ξαφνικά καί 
δέν τόλμησε νά τούς πλησιάση. 
Τούς παρηκο>ι:ύθησε γ ιά  λίγο 
καθώς άπομσκρύνοντοτν καί ξα- 
ναπήρε τό δρόμο τής έπιστροφής 
κοντά στήν Κάοοι, δυστυχισμέ
νος όσο ποτέ άλλοε. Μπορεί νά 
ήταν φτωχός άλλά ζητιάνος δέν 
θά γινόταν ποτέ !

‘Ό ταν ξαναμπήκε στό μοναδικό 
δωμάτιο πού κρατούσαν δέν συ- 
νήντησε κανέναν. Τό σπίτι φαινό- 
T crv  άδειο. Πάνω δμως σ ' ένα 
τροπτέζι εΐ&ε *' α στ,-αείωμα, γραμ
μένο βιαστικά πού έγραφε:

«"Εχε γειά . Τζώρτζ ! θά  
είσαι πιό εύτυγισμένος μέ τό 
γυιό  σου παρά μέ μένα. Σού έ
φερα πάντα τή δυστυχία... 
Κάρρι..»

"Ερημος, άπ νταρος καί μέ τή 
ψυχή βαρειά. ό Τζώρτζ συνέχισε 
νά σέρνη· τά βήΝατά του στή 
Ν. .Υόρκη άνσζητώντας δουλειά. 
Δέν άργησε νά γίνη τακτικός 
τρόφιμος τών διαφόοων φιλανθρω
πικών συσσιτίων καί μόνιμος έ
νοικος του Ασύλου Α στέγων !

Στό διάστημα αύτό ή Κάρρι εΐ- 
ε θριαμβεύσει ΤΗταν τώρα ένα 
ιάσημο άστέρι του έλαψρού μου- 

συκοΰ θεάτρου μέ πλήθος θαυμα- 
στάς. τΗταν σχεδόν πλούσια καί 
ή ζωή της κυλούσε εύτυχιισμένη. 
Τό δνομά ης φίνουράριζε μέ με
γάλα  φωτεινά γράμματα στά κα
λύτερα θέατρα τού Μπροντγουαίη. 
Ά λ λ ά  παο’ δλα αύτά δέν είχε 
ξεχάσει τόν Τζώρτζ.

Ρωτώντας συνεχώς γι* αύτόν τά 
έμαθε δλα: "Οτι είχε γ ίνε ι κλέ
φτης γι* αύτήν, δτι εΐχε άδιαφο- 
ρήσει γ ιά  δλα γ ιά  τό χοοτήρι της

κι* δτι εϊχε καταντήσει ένας ά- 
λήτης πάλι γ ι ’ αύτήν καί χωρίς 
νά τής άποκαλύψη ποτέ τίποτα.
Τήν ημέρα ποΰ τά έμαθε αύτά. 
πύρινα δάκρυα άνί'βηκαν στά μα- 
τ ια  της ! Τήν έπqμέvη κιόλας ξα 
ναγύρισε σιή φτωχογειτονιά πού 
είχαν ζήσει μαζί, μέ τήν έλπίίδα 
νά τόν βρή, άλλά δέν τόν βρήκε 
πουθενά.

Ό  Τζώρτζ δμως δέν αίσ&ανόταν 
τήν ίδια έπιθυμία. Περισσότερο 
γ ια τ ί, δπως παρακολουθούσε άπό 
μακρυά τοΰς θριάμβους της στό 
θέατρο, δέν ήθελε νά τσ,ράξη τήν 
εύτυχία της μέ μ.ά του έμφάνι· 
σι. Εν τούτοις ένα βράδυ δεν 
μπόρεσε νά συγκράτησή. Περισσό
τερο γ ια τί αισθανόταν τό στο
μάχι του άδειο άπό τρεις μέρες. 
Ή ρθε, λοιπόν, μπροστά στό θέ
ατρο πού έπαιζε ή Κάρρι κ ι’ έ
νω τό πλήθος κατέφθάνε γ ιά  νά 
παρακολούθηση τήν παράστασι, 
αύτός άπλωνε τό χέρι ζητώντας 
μιά βοήθεια :

—Βοηθήστε ιιε ... Πρέπει νά
?άω κάτι γ ια τί άλλοαώς θά πε- 

άνω !...
Τό βράδυ αύτό, μετά τήν πα- 

ράστασι, ή Κάρρι βγήκε άπό τό 
θέατρο, ευθυμη, άπό τήν πόρτα 
τών καλλιτεχνών. Καθώς πο:σπα- 
θοΰσε νά άνέβτ,- στό άμάξι πού 
τήν περίμενε, μιά σπασμένη φω
νή βγήκε άπ ’ τό σκοτάδι :

—Σιοΰ ζητώ νά μέ συγχωρήσης..
ε’ άττότομα ξαφνιασμένη, 

ά λ λ ά  δέν είδε κχχνίναν μέσ' στα 
πηκτό σκοτάδι. Έ ν τούτοις μουρ- 
μοΰρισε :

—Τζώρτζ
Αύτός πλησίασε σ ιγά . Εμεινε 

μυσοκρυμμίνος στό σκοτάδι α 
πλώνοντας μόνο πρός αυιην 
χέρι π  Λ  ζητιάνευε :

—Κάρρι, ψιθύρισε, εχω άνάγκη 
άπό βοήθεια I Μόνο γ ι ' άπόψε ! 
Πεινώ ί... Μόνο γ ι ’ άπόψε !..

Δαχρυσμένη ή Κάρρι τοϋ ζη- 
τησε νά τήν άκαλουβήση και ξα
ναγύρισε στό θέατρο. "Οταν ιόν 
είθε σττό φωο παρά λίγο νά <ρω- 
νάξη άπό τή φρίκη· ! ' Επιχείρησε 
ένστικτο,>δώς νά γονατίση μπρο
στά του καί νά τοΟ ζητήοη συγ
γνώμην γ ιά  τό κακό πού του εί
χε Κάνεα. Αύτός τήν επιασε έλα 
φρά άπό τούς ώμους και τήν έ
φερε σ ' 6wa κά»ισιμα. Αλλά ή 
Κάρρι δέν Θέλησε νά καθιση. Χτύ
πησε τό κουδούνι καί διέταξε ε- 
\κχ .πλούσιο ιττνο γ ιά  τους o y o  
τους, ένώ, τήν ίδια στιγμή, παίρ- 
νονκχς άπό τήν τσάντα της hxx 
καλό πιοσόν χρημάτων τ ο  εδαλε 
μέ τρόπ^ στό χέρι ίου Τζώρτζ. 
“Επειτα, παίρνοντας θέσι δίπλα 
του, τοΟ χάίδεψε τό χέρι και τοΟ 
είπε ότι θά συναντοΰαε σέ λιγο 
τό διαχειριστή τοϋ θεάτρου γ ια  
νά τοΰ έξασφαλίση μιά θεσι <Γΐό 
θέατρο, κοντά της. Ποτέ πιά δέ 
θά τόν άφίνε νά ξαναρχίστ τήν Λ- 
λήτικη ζωή του Ά π ’ έδω κι έμ- 
πρΓς α ά ή  θά ήταν ό καλός του
ΛΥΜΛ?ς"ό' Τζώρτζ Εμεινε μόνος 
ιμέσα στό καμαρίνι τής Κάρρι, ση- 
κώθηκε. Π\ησί«?ε J 6v τοΰ γκαζιού και άνοιξε τό ρου^·
πινέττο. Τό χαρακτηριστικό σφύ
ριγμα τοϋ άερίι:υ *pX“ f  m  y„ , μίζη τό καμαρίνι, ^ανάκ-.-ει^ε σέ 
λίγο τό ρομπινέττο, 
στή θέσι τους τά χρημα^3  ™^ 
τού εΐχε δώσει ή Κάρρι, ojk- j 
ικράτηο'ε μόνο «να. καί έγκατέλει- 
ψε τό θέατρο άθόρυία. Τό χαρ 
τονόμιάμα αύτό του άρκουσε γ ι 
άπόψε, γ ιά  τό τελευταίο δείπνο 
τ ί ς  ζωής του. τΗταν άποψ-τσισα - 
ν :ς  πιά καί τίποτα δέν Τό,ν * ^  
νε ν ’ άλλάξη άπόφασί : _ Απόψε 
κιόλας', μετά τό τελευταίο δεί
πνο, θά ϊθετε τέρμα στήν άχαρη 
καί μαρτυρική ζωή ,του...

Λίγες ήμέρες άργότερα, ίνα  
ιιακρονό καί αυστηρό μοναστήοι 
Εκλεινε γ ιά  πάντα μέσα του την 
όμο,οφιά καί τήν καλωσυντι της 
ψυχής της Κάρρι Μέμπερ. Ηταν 
κε’ αύτή μιά ι^πελ-τισαενη ; 
ζωής. Γιά ποιό λόγο θά συνέχιζε 
ϊή ν  καοριέρα τη<; άφου ό μονα
δικός άνδραο πού είχε άγτπ"σ  ι 
στή ίωΑ της εΐχε αυτοκτονήσει 
Υ,· αύτήν , ΕΑθΣ 

Μετάφρασις Ν. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

X Η Η ΛΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ 
Σ Τ Α ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ !

'Η Τ ξάννετ Μπλαίρ ύ ίν ε ι οομδβυλέξ 
γ ιά  τηνΓ περιποίπσι τ ών χεριών

Τά χρόνια μιάς γυναίκας ε ΐ
ναι γραμμένα στά χίρ«α τη<: μάς 
λένε συχνά στό στούντιο. Καί μάς 
διδάσκουν πώς πρέπει νά τά πε- 
ριποιούμεθα, άν θέλ^υινιε νά τά 
διατηρήσουμε σέ νεανική κατά- 
στσοστ.

Καί δέν έχουν άδικο Τά χέ
ρια προωρισμένα νά κάνουν κά
θε είδους δουλειά ύπόκεινται σέ 
φθορά γρηγορώτερα άπο κάθε τι 
άλλο. Μά ταυτόχρονα πρέπει 
νάναι μαλακά γ ιά  τό χάδι του ά 
γαπημένου, κριν:ιδάχτυλα γ ιά  
τήν καλή έμφάνισί μας. ’ Ας μήν 
ξεχνοΰμε πώς τό χ'ρι  εΐναι καί 
ταυτόχρονα ένα άψευδέστστο π ι
στοποιητικό τής κοολής ή κακής 
καταγωγής μας.

Φυσικά δλες οι γυναίκες δέν 
μπορούν νά έχουν καλοσχηματι- 
σμένα χέρια. Μποροΰν δμως νά- 
χουν χέρια άσπρα καί μαλακά.

Μά θά μου πήτε πώς τά μέσα 
σας δέν σάς έπιτρέπουν νάχετε 
υπηρέτρια καί είσθε υποχρεωμένη 
νά κάνετε μόνη δλες τίίς δουλειές 
τού σπιτιού. Μά κ ι’ έγώ  σέ σάς 
άπευθύναμαι, γ ιατί έ κείνες πού 
έχουν τά μέσα πηγαίνουν καί σέ 
Ινστιτούτα καλλονής, δπου μα
θαίνουν αύτά πού έμαθα κι* έγώ 
γ ια τ ί τό Αποκτούσε τό έπάγγελμά 
μου.

’Αποφεύγετε, λοιπόν, νά πλέ
νετε τά πιάτα μέ ζεματιστά νε
ρά. Αύτή είναι ή κυρία αΙτία πού 
τά κοκκινίζει. Άφ»:0 τελειώσετε 
τή δουλελά σας βάλτε μιά καλή 
κρέμα π ικ ρα μυγδάλου ή λίγη 
λοσιόν μέ βάσι τήν γλυκερίη κοί 
τό λε,μόνι καί κάνετέ τους ένα 
έλαφρό μοοσσάζ.

‘Η έλαφρόπετρα είναι ένα πολύ
τιμο βοήθημα γ ιά  τήν άπομάκρυν- 
σ ι άπό τούς πόρους τού δέρμα
τος κάβε άκαθαρσίαο.

Δέν πρ^ιτει νά λείπτ; άπό 
τόν νιπτήρα καμμιάς νοι
κοκυράς, άλΛωστε έξυπηρετεϊ καί 
σέ πολλά άλλα πράγματα. Ύ 
στερα άπό κάθε δουλειά, τρίβετε 
καλά τά χέρια σας μ’ έλαφρόπε
τρα καί μέ τό είδικο fcoupioaKi των 
χεριών γ ιά  νά φύγουν οι άκαθαρ-- 
σίες άπό τά νύχια. Μιά έλαφρά 
έπάλειψι μέ λεμόνι κατόπιν, εΐ
ναι άρκετή γ ιά  νά έχουμε τά χέ
ρ ια μας τέλεια καθαρά. Κατόπιν 
τούς κάνωμε τήν έντριβή πού 
έγραψα παραπάνω.

'Ό ταν πρόκειται νά κάνωμε 
καμμιά πολύ βρώμικη δουλειά τό
τε πρέπει νά βάλομε ένα ζευγά
ρι καουτσουκένια γάντια  τά ό
ποια εΐναι άπαραίτητο νά υπάρ
χουν στήν κουζίνα μας. Πολλές 
Ισχυρίζονται πω:> δεν μπ.ρουν vu 
δουλέψουν μ’ αύτά. "Εχουν άδι
κο καί θά τό κοεταίλάβουν άν σκε- 
φθούν τίς λεπτότατες έγχειρήσεις 
πού κάνουν οί χειρουργοί φορών
τας γάντια. Είναι ζήτημα συ- 
νηβείας.

Τό σχήμα τών χεριών δέν διορ
θώνεται. Βελτιουται δμως καί 
διατηρείται, άν συνηθίσωμε κάθε 
βράδυ νά τους κάνωμε ένα μασ· 
οάζ μέ μια κρέμα, καί μέ κα- 
τεύθυνσι άπό τά νύχια πρός τή 
βάσι τους. Χρησιμοποιούμε τό με
γάλο δάκτυλο κάί τό δείκτη τού 
μεγάλου χεριού. Αύτή ή κ.νησις 
πρέπει νά νίνετα ι είκοσι φορέ^ 
γ ιά  τό καθένα.

ΓΙ’ άποφεύγετε τά στενά γάντια 
γιοηί κοκκινίζουιν τά χέρκχ. Γιά 
τό ξεκακκιίνισμα συνιστάται τό
πλύσιμό τ :υ ς  
όποιον έχετε 
ψι. Μετά έπάλειψι μέ κοτμφορου-

χο οίνόπνευμα καί κατόπιν μασ- 
σάζ μέ κρέμα.

’Ανεξάρτητα τού πόσον κομψή 
κατά τά άλλα εΐναι μιά γυναίκα, 
άν τά νύχια της δέν εΐναι περί- 
ποιημένα χαλούν τήν έμφάνισί 
της. ‘Η πρώτη ματτιά ποΰ θά ρί- 
ξη ό καθένας θά είνα ι στά νύχια 
μάς γ ια τί αύτά είνα ι ό καθρέφτης 
τού έ αυτού μας.

ΣΤις γυναίκες Ιδιαίτερα π :ΰ  
θέλουν ταυτόχρονα νά παρουσιά
ζουν δχι άπλώς μόνο ένα πολιτι
σμένο θέοβμα άλλά καί ω ραο , ή 
περιποίησι τών νυχιών εΐναι έ
να άπό τά πρώτα τους καθή
κοντα.

Τά νύχια πρέπει νά κόβωνται 
στρογγυλά. ~Αν έργάζεστε μήν 
άφίνετε πολύ μακρυά νύχια. Σκε- 
Φθήτε τ ί γελοίο θέαμα: πσισ:υσιά- 
ζει μιά πιανίστα ή δακτυλογρά- 
φος μέ μακρυά νύχια !

Μά καί οί ύπόλοιπες δύσκο
λα ιιποροΟν νά διατηρήσουν μα
κρυά νύχια. Γι* αύτό προκειμένου 
νά  ύπάρχη τό Αντιαισθητικό θέ
αμα τρία νύχια κοντά καί δυό 
μακρυά εΐνα ι πρστ^μώτερο νάναι 
κ ιιέ να δλα στό ϊδιο μέγεθος.

Τό ιδεώδες άπό αίσθητικής

πλευράς εΐναι ν ’ άφίνωμε τό νύ
χι τοσο, ώστε άν τό γυρίσωμε ά 
πό τήν άνάποδη νά έξέχη πάνω 
άπό τό δάκτυλο ένα μικ,ρό ήμι- 
κύκιλιο. ΆφοΟ τοΰς δώσω με τό 
σχήμα αύτό τά λνμάρωμε μέ μιά 
λ\μα χάρτινη κατά προτίμησι.

Μ-ήν τά λιμάρετε βαθειά στά 
πλάγια  γ ια τί σπάνε. ’Αποφεύγετε 
νά κόβετε τά πετσάκ'.α. ‘Υπάρ
χουν είδικά ύγρά τά όποια t μπο
δίζουν τήν άνάπτυξί τους. Ά λλά 
άν αύτό είνα ι άδύνατον τότε 
μπορείτε νά κόβετε μόνο τά νε- 
κοωμένα σημεία τους, Κάθε βρά
δυ σπρώχνετε τα μέ ένα κοκκάλι- 
νο έργαλεΐο άλειμμένο μέ βαζελίνη 
πρός τή βάσι τους.

"Οταν θάλετε νά τά βάψετε με- 
τοεχε^οισίθήτε ποώτα ένα άχρω
μο βερνίκι ποΰ χρησιμεύει ώς 
προφυλακτικό. Μετά τά περνάτε 
μέ τό χρώμα πού θέλετε.

Μήν κρατάτε τό βερνίκι περισ
σότερο άπό τρεΐο - τέσσερις μέ,οες 
καί μήν ξαναβάλετε άλλο άν δέν 
τ ’ άφίσετε άβαφα 24 ώρες τού- 
λάχιστόν γ ιά  νά ξεκουρασθουν.
■' Αν στό διάστημα αύτό τά βου- 
τήξετε σέ λίγο ζεστό λάδι φα
γητού τά δυναμώνει καί δέν 
σπάζουν εύκολα.

’Ά ν συμβή καί σάς τσακιστή 
κανένα νύχι ιιή βιασβήτε νά τό 
κόψετε Κολλήστε έπάνω ένα λε
πτό σιγαρόχσοτο καί  ̂πεοάστε 
το μέ άχρωμο βερνίκι. ’Άλλωστε 
στό έμπόριο κυκλοφορούν τώρα 
καί ψεύτικα νύχια τά όπ^ΐα έ- 
Φσριιόζ:υν εύκολα πάνω άπό τά 
άληθινά.

Τά χέρια, δπως εΐπα καί στήν 
άρχή είναι ένας κακός μάρτυρας 
πού μπορεΐ νά προδώση πολλά 
π,οάγματα. Περιποιηθήτε τα λοι
πόν γ ιά  νά μήν φλυαρούν είς βά

ρος σας.
ΤΖΑΝΝΕΤ ΜΠΛΑIP

Η ΓΟΗΣΣΑ 
ΜΕ Τ Α ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΧΕΡΙΑ

μέ χλιαρό νερό στό 
διαλύσει λίγη στύ-

» . ρ|

Η Τζάννετ Μπλαίρ φημίζεται δτι έχει τά πιό άβρά χέρια άπ 
δλες τίς στάρ τού Χόλλυγουντ. Τά περιποιείται όμως τακτικά 
κΓ οί συμβουλές ποΰ δίνει στίς γυναίκες γ ιά  τήν περιποίησι 

τών χεριών βασίζονται στήν πείρα της.
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