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’Από τίνος ίδρύθη κα’ι λειτουργεί έν Π,αρισίοις εις 
όμιλος ύπό τόν τίτλον «Κλούμτ Ζάκ-Κατλαίν». Άπό τόν 
τίτλον αύτόν, ό αναγνώστης μανθάνει δτι δ συμπαθής 
Γάλλος καλλιτέχνης εχει άμεσον σχέσιν μέ τόν ανωτέρω 
όμιλον, δστις τιμής ένεκεν φέρει τό όνομά του.

«Ό Κινηματογραφικοί Άσιήρ», μολονότι έγνώριζε 
τήν προκαταρκτικώς. γενομτ,ην εργασίαν διά τήν ΐδρυ- 
σιν τοϋκαλλιτεχνικού τούτου ομίλου, έν τούτοις δέν 
άπησχολήθη μέ τήν σχετικήν κίνησιν τών ενδιαφερομένων 
καλλιτεχνικών παραγόντων, επιφυλαχθείς νά γράψη έν 
έκτάσει σχετικώς μέ τούς σκοπούς τοϋ «Κλούμπ-Ζίκ 
Κατλαίν», μόλις τοΰτο θά ήρχ ζε τήν επίσημον δράσ,ν 
του.

Ήδη, συμπλήρωσαντεσ τήν ένηαερότητά μας σχετι- 
κώς μέ τά τοΰ «’Ομίλου Ζάκ ΚατΛαίν», καί φρονοΰντβς 
ότι επέστη δ καιρός νά τό κάμωμεν έφ’ όσον ό τελευ
ταίος ήρξατο δρών, δίδομεν σήμερον μίαν περιγραφήν 
τοΰ υψηλού σκοποΰ καί τών άνωτέρων βλέψεων τής 
καλλιτεχνικής ταύτης όργανώσεως τής όποιας τό προε- 
δρεϊον επιτρέπει τάς λαμπροτέρας τών έλπίδων διά τήν 
έπιτυχίαν ταύτης.

Οί φίλοι άναγνώσται, πιθανόν νά γνωρίζουν ότι ύφί- 
στανται τόσον έν ’Αμερική όσον κα’ι έν Άγγλίφ, Γερμα- 
νίφ καί λοιπάς Ευρωπαϊκός χώρας, παρόμοιοι όμιλοι, 
άποβλέποντες είς τήν έπιτευξιν επικοινωνίας καί τήν άν- 
ταλλαγήν γνωμών μεταξύ τών φίλων τοϋ Κινηματογρά
φου, όσον αφορά τάς καλλιτεχνικός αυτών προτιμήσεις.

Αι οργανώσεις τοΰ είδους τοΰ «Κλούμπ,Ζάκ Κατλαίν» 
συντελοΰσι σπουδαίως είς τήν έκλαΐκευσιν τής Έβδομης 
τέχνης καί τήν μόρφωσιν «κριτικού» ούτως είπεϊν, πνεύ
ματος, παρά τφ Κο,νώ τοϋ όποίου αί αξιώσεις κατά φυ
σικήν συνέπειαν αναγκάζουν τούς καλλιτέχνας καί σκη- 
νοθέτας νά εντείνουν τάς προσπάθειας των πρός πραγμα- 
τοποίησιν τελειοτέρων ταινιών.

Τό «Κλούμπ Ζάκ-Κατλαίν», έδημιουργήθη κυρίως 
άπό μίαν έμπνευσιν τών θαυμαστών τοΰ καλλιτέχνου, 
οΐτινες μέ τόν αγνόν ένθουσιασμόν των κα’ι τό αύθόρ- 
μητον τής ένεργείας των, έπεισαν τόν συμπαθή ζέν πρε- 
μιέ νά δεχθή τήν θέσιν τοΰ επιτίμου Προέδρου τού 
'Ομίλου τούτου. Μεταξύ τών άλλων έπιιίμων αύτοΰ με
λών, υπάρχουν διεθνείς καλλιτεχνι <αϊ φυσιογνωμίαι συ- 
νεργασθεΐσαι κατά διαφόρους έποχάς μέ τόν Ζάκ Κατλαίν, 
ή καί θαυμάζουσαι τάς δημιουργίας αύτοΰ. Άναφέροιιεν 
έξ αύτών, τήν Έμμυ Λύν, τήν Ευα Φρανσίς, τήν Ούγ- 
κέττην πρώην-Ντυφλώ, τήν Μαρσέλ Πραντώ, τήν Σου- 
ζάννα Μπιανκέττι, τήν Βριγίττην Χέλιι, τήν Μπέττυ 
Μπάλφουρ, τήν Ρούθ Βάίχερ, καί τούς Άντρέ Νόξ, 
Γκόστα Έκμαν, Έρικ Μπάρκλαιΰ, Φρέδ Πώλ, Άνρύ 
Βικτώρ, ώς καί τούς κορυφαίους σκηνοθέτας Ερρίκον 
Φεσκού, Λεόνς Περρέ, καί Μαρσέλ Λερμπιέ, περιοριζό-।

μενοι είς τήν μνεί,ν τών ολίγων αύτών εκλεκτών όνομά 
των, ΐνα μή έπεκταθώμεν πλειότερον.

Δέον νά σημειωθή ότι τό «Κλούμπ Ζάκ-Κατλαίν» αν
τιπροσωπεύεται δραστηρίως έν Άγγλίφ άπό τήν Δα 
Γκλάντυς Έντουαρ, έν Έλβε-ία άπό τόν Ρόγγε Πρόπφ 
και ότι γίνεται σκ-:ψις όπως άντιπροσωπευθή και καθ’ 
όλην τήν Ευρώπην.

Ή έόρα του λειτουργεί έν Παρισίοις έπί τής Λεωφό
ρου Βιγ.έι 57, ύπό τήν ηγεσίαν τής γενικής αύτοΰ Γραμ- 
ματέως Δ)ος ’Ιωάννας Σαλύτ, έπικοινωνούσης στενιότατα 
μέ τήν Ιδιαιτέραν γραμματέα τοΰ έκλεκτοΰ καλλιτέχνου 
Δα Σουζάνναν Σερφ, ήτις καί παρέχει πληροφορίας ά,α- 
φσρικώς μέ τήν γενικήν δράσιν τοΰ κ. Ζάκ Κατλαίν καί 
τήν έκάστοτε διαμονήν του, ικανοποιούσα μέ τήν ύπο- 
χρεωιικήν της προθυμίαν καί τάς πλέον άπα,τητικάς 
άξιώσεις τών θαυμαστών τοΰ συμπαθούς ζέν πρεμιέ, 
καί μελών τοΰ Κλούμπ οΰτινος προίσταται ούτου.

Μέχρις ώρας τό «Κλούμπ Ζάκ-Κατλαίν» αριθμεί μεταξύ 
τών μελών αύτοΰ άντιπροσώπους πάσης Έθνικότητος. 
Λυπηρότατον δέ είναι, δ τι ούδείς Έλλην φίλος τής 
Έβδομης τέχνης δέν συγκατσριθμεΐται μεταξύ τών με
λών τοΰ «Κλούμπ Ζάκ-Κατλαίν», παρά τούς εύγενεΐς 
σκοπούς εις οΰς άποβλέπει ή εύεργετική αυτή ’Οργά- 
νωσις.

Έκ τής έτησίας συνδρομής τών μελών, άνερχομένης 
εί; δώδεκα γαλλικά φράγκα, τά τρία προορίζονται διά τό 
Ταμεϊον βοήθειας τής «Έιώσεως τών Καλλιτεχνών», 
χειρονομία έξ ής άποφαίνετσι ό άλτρουϊστικός σκοπός τοΰ 
«Κλούμπ Ζάκ Κατλαίν», τό δέ υπόλοιπον ποσόν δίδει δι
καιώματα άποκτήσεως ένός δελτίου έν.ργοΰ μέλου. δυ- 
ναμένου νά συμμετάσχη έά» εύρίσκεται έν Παρισίοις ή 
είς άλλην πόλιν δπου υφίσταμαι άντιπροσωπεία τοΰ 
'Ομίλου, εις όλος τάς συγκεντρώσεις τούτου. Έπίσης δί
δει δ κα ώματα άποκτήσεως μιας ενδιαφερούσης βιογρα
φίας τοΰ καλλιτέχνου καί ένός πλήρευς καταλόγου 
τών ταινιών αύτοΰ, κ.λ π.

Έν ολίγοι;, σκοπός τού «Κλούμπ Ζάκ- Κατλαίν», εί
ναι νά δοθή τό δικαίωμα εις παν μέλος αύτοΰ οίασδή- 
ποτε Χώρας, νά έκφέρη άνεπιφυλάκτως τάς κρίσεις 
καί έντυπώσεις του ά; αποκομίζει έκ τών έκάστοτε 
δημιουργιών τοΰ συμπαθούς καλλιτέχνου, νά δόναται δέ 
τοΰτο (τό μέλος) έρχόμενον είς προσωπικήν έπικοινω- 
νίαν μέ τόν κ. Κατλ ίν, νά τοΰ έκφράζη τάς απόψεις του 
έπί τής καλλιτεχνικής αύτοΰ άποδόσεως καί άλλων συνα
φών ζητημάτων, ή καί νά συμβουλεύεται τόν Ζέν Πρε
μιέ παντός θέματος τής είδικότητος καί δικαιοδοσίας 
αύ«οΰ. Τήνπσροχτ,ν τών γνωμών καί συμβουλών του, ό 
κ. Κατλαίν έδήλωσεν ότι θά κάμη εύχαρίστως έν τφ μέ- 
τρφ τών δυνάμεων καί τοΰ χρόνου ποΰ διαθέτει, άπο- 
βλέπων είς τήν μεγίστην δυνατήν διάδοσιν τής έβδόμης



Κινηματογραφικός Άότΐιρ Κινηματογραφικός Άάτηρ

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

Η ΓΡΗΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΟΥ ΜΠΛΑΣΚΟ ΙΜΠΑΝΙΕΟ

(Συνέχεια βκ τοΰΰπ'άοιθ. 19 τεύχους)
Ίσως στήν βία νά έσκούντισα μερικούς χωρίς νά θέλω. 

Αυτός δαωςδέν ήταν λόγος γιά νά βάλουν όλοι τις φω
νές, νά μέ φωνάζουν τρελλή καί μεθυσμένη, νά μοϋ λένε 
νά καθίσω κάτω. Άδικα εγώ έπροσπαθοΰσα νά τούς ε
ξηγήσω πώς ήθελα νά πάγω στήν σκηνή γιά νά ΐδώ καλ
λίτερα τόν έγγονό μου. Έφώναξαν τον αστυφύλακά σας 
κ. διευθυντά καί μέ παρέδωσαν, Αύ«ό ήταν ολο κ. δι- 
ευθυντά. Τό μόνο κακό πού έκαμα ήταν δτι ήθελα νά 
δώ καλλίτερα, άπό πιό κοντά, τόν έγγονό μου. Καί 
τ«ρα, κ. αστυνόμε, σάς παρακαλώ νά μέ συγχωρέσετε 
παρακαλώ δέ καί τόν κ. άστυφύ ακα νά μέ συγχωρέση.

‘Ο αστυνόμος άνιήλΛαξεν ένα βλέμμα μέ τόν άστυ- 
φύ ακα καί έπειτα είπε στή γρηά:

— Κυρά μου είσαι έλεύθ.ρη. Μπορείς νά πηγαίνης.
— Είμαι έλευθερη νά ξαναπάγω στόν κινηματογρά

φο; Θά μέ άφήσουν νά μπώ; Δέν θά μοϋ πουν πάλι 
ότι τού; ένοχλώ;

’Αστυνόμος καί άστυφύλαξ έκυττάχθηκαν ακόμη μια 
φορά, έγέλασαν διά τήν απλοϊκότητα τής γρηά. καί μέ 
επανειλημμένα καταφατικά νεύματα τής έδωκαν νά έν- 
νοήση δτι θά ήμποροϋοε νά έπήγαινεν ίλεοθιρα δπου 
τής άρεσε. ’Εκείνη έφυγε έπαναλαμβά’ουσα λόγους εύ 
χαριστίας. Όταν έ Ιγήκε στόν δρόμο έμονολογοΰσε:

—Τό μόνο κακό εΐνε ·τοϋ θ'1 άναγκασθώ νά περί 
μένω έως αΰρ ο, ένφ ένώ θά ήθελα νά δώ άμέσως τώρα 
τόν πολταγαπημένο μου τόν Αλβέρτο.

Τό άλλο βράδυ ή πτωχή γρηά εύρέθηκε πάλι έξω 
άπό τόν κινηματογράφον. ‘Ο θυρωρός την άνεγνώρισε 
μόλις »ήν είδε και τή: εΙ>εν άυότομα:

— Πάλι τοϋ λόγου σου είσαι; πάλιν έρχεσαι νά μάς 
κάνη; φασαρία; 'Οχι, κυρά μου, δέν σ’ άφίνω νά πέ
ρασης.

Τόν παρΑτάλεσε τόσο συγκινητικά, ώστε έκ ϊνος είς 
τό τέλος έκαμεν ένα μορφασμόν πρός τήν πωΛήτριαν 
τΛν εισιτηρίων ωσάν νά τής έλεγεν:

— Είναι τρελκή, αλλά ήσυχη. "Αφησέ την νά πέ
ραση.

Έπέρασε, παρηκολούθη’ε τήν παραστασιν κουβαρια- 
•μένη είς τό κάθισμά της, ώς άν έφοβείτο μήπως την 
αναγνωρίσουν καί οί γείτονες της θ>α αί και τήν διώ
ξουν καί όταν ένιφα ί«θη είς τήν οθόνην, ό έγγονός τη. 
άνιγκάσθηκε νά βοιιλώση μέ τό μ-νιήλι της τό στόμα 
της γιά νά μή τοϋ φωνάξη μέ δλην τήν δύναμιν τών γε 
ρονηκών της π·ευμον»ν :

— ’Αλβέρτε μου...παιδάκι μου... αγαπημένε μου... 
έγώ είμαι ή γιαγιά σου... Δέν μέ αναγνωρίζεις;

Τά δάκρυα έτρεχαν άφθονα είς τάς π ρειής της, »α· 
νείς δμως άπό τους γειτονικούς θεατάς δέν άντε/.αμβά- 
νετο διι ή νρηά έκείνη έκλαιε.

Τήν άλλη ημέρα τό πρωί, στήν άγορά, έπούλησε βι
αστικά τό έμπορευμά της, σχεδόν είς τό κοσιος καί έ
φυγε μέ άδειο τό κορροταάκι της πολύ πριν άπό τούς 
άλλους συναδέλφους τη;. Έπήρε τό Μετρό έως τόν τε
λευταίο σταθμό· Χέ λίγο βρέθηκε έξω άπό τό Παρίσι, 
σε μιά περιοχή μελαγχολική, δπου μεγάλα έργοστάσ-α 
μέ υψηλούς τοίχους καί υψηλές καμινάδες έθόλωναν δι-

τέχνης, τόσον έν Γαλλίρ όσον καί καθ’ άπαταν τήν Ευ
ρώπην. * **

Διά σήμερον περιοριζόμεθα είς τάς άνωτέρω πληρο 
φορίας άναφορικώς μέ τό «Κλούμπ Ζάκ Κατλαίν» υπο
σχόμενοι νά παρακολουθήσωμεν τήν δράσιν αΰτοΰ έκ τοΰ 
σύνεγγυς, χάριν τών άναγνωστών τοΰ <Κινημ. Άστέρος».

’Ίρις Σκαραβαίου

αρκώς τόν ορίζοντα. Έπλησίασεν είς έν άπό τά μελαγ
χολικά οικοδομήματα τής συνοικίας έκείνης καί ώμιλησε 
μέ τήν θυρωρόν. Άπό αύτήν έμαθεν δτι ό δισέγγονός 
της ήτο είς τό σχολεϊον καί διι ή γυναίκα τοΰ ’Αλβέρ
του έδούλευε σ’ έν άπό τά εργοστάσια έκβί κοντά, ποΰ 
κατεσκεύαζε πολεμοφόδια. Έσπευσε στό έργοστάσιο 
αυτό, δ θυρωρός δμως, ένας άνάπηρος πολέμου, τήν έμ- 
πόδισε νά «ΐσελθη. 'Επί τέλους τόν έπεισε καί σχεδόν 
τήν έπιασαν γέλια δταν είδε τήν γυναίκα τοϋ ’Αλβέρ
του, γέ μπλούζα καί μέ πανταλόνια ποΰ τήν έκαναν νά 
μοιάζη σάν άνόρι, νά σπρώχνη ένα καροτσάκι. 'Επειτα 
άπό Λίγο έσήμανε ή καμπάνα τοΰ μεσημερ,οΰ καί τότε 
ή ϊρηά ήμπόρεσε νά μιλήση πιο έλεύθερα μέ τήν νέα. 
Τής έκαμε έντνπωσι ή χΛωμάδα της καί ό μαΰρος κύκλος 
ποΰ είχε σχηματισθή γύρω άπό τά μάτια της πού έφα.- 
νονταν μεγαλείτερα άπό κάθε άλλη φορά. Ή γυναίκα 
τοΰ ’Αλβέρτου άρχισε νά κλτίη δίαν ή «γιαγιά» τής διη- 
γήθη πώς ό άνδρτς τη έ α χρόνο μετά τό θάνατό του 
παρουσιάζετο κσθε βράδυ σιον κινηματογράφο.

—Έτσι εΐνε δπως σοΰ το λέγω. Σέ προσκαλώ μά
λιστα απόψε νά έλθης μαζί μέ τό μικρό νά τόν δήτε καί 
σεϊ:.

Τό βράδυ, πράγματι, έπήγαν οί δύο γυναίκες καί τό 
παιδάκι. Καί έτειδή ή νέα έτροχωροΰ’ε γιά νά πάρη 
εισιτήρια, ή γρηι τήν έσπρωξε στορ ικά καί τή: είπ :

— Τί είν' αυτά πού κά'ει: ! 'Εδώ, πληρώνω έγώ, 
Μέ ξεύρουν όλο · Είμαι σάν στό σπίτι μου.

Καί είς έπιβεβαιωσιν τών λεγομένων της έκαλησπε- 
ρισε φιλικά ήν πωλητ ααν τών ιίσιτηρίων καί άφοΰ έ
πήρε τά εισιτήρια έπλησίασε τόν άστυφύλακα πού έστέ- 
<»το είς ιή θύραν, ιόν ίδιον πού τήν είχε συλ άβη, 
τ«ΰ έπρό φεοε ένα φθηνό πούρο πού εϊχεν άγοράση ο
λίγον προ ή νρ ι <αί του είπε:

— Τα μικρά δώρα διαιηροΰν τήν φιλία. Πάρτε το, 
κύριε.

Μέσα είς τήν αίθουσαν έχαιρέτισεν έπίσης φιλικά 
τήν τ ξιθέτιδα καί δίνον άς της το μικρό φιλοδώρημα 
ής είπεν είς τόνον μεγάλης οικειότητας, δείχνοντάς της 

τούς συ οδευομένους ιη .
— Εΐνε ή γ.,ναί α κ Λ ό γυιός τοΰ έγγονο ΰ μου. Τούς 

έφερα νά δοΰν τον μακαρίτη πού παίζει στό έργον.
Ένφ ή γυηά έφερε ο σάν νά ήτο στο ίσπ'τι της, ή 

γυ αΐ α τοΰ Άλβ ρ ου έ ενε σιωπηλή κα ακίνητη. Τά 
δάκρυα αΰΛάκωναν τά μάγουλά της ένφ τ χ,ίλη τη: έ
μεναν κλι-ισμέ»α σφιχτά. Τό μικρό παιδί μέ τά πέν
θιμα φορεματά<ια έκύτταζε μέ τήν έλλειψιν συναισθή- 
σεω: που χαρ .κτχρίζει τήν ήλιχία του. 'Οταν ή φωτεΐιή 
πρ· βολή πού παρίστανε τόν πατέρα του πορο-σιάϊάηκε 
στήν οθόνη άπλωτε τά χεράκια του καί έψιθύρισε:

— Μπόμπά! Μπαμπά!
Όταν ή παράσταυις έτελείωσε, ή γρηά άπεχαιρετιστ 

τούς δικούς της καί τούς είπε :
—Αύριο τήν ίδια ώρα, έδώ, Έγώ προσκαλώ, έγώ 

πληρώνω.
Ή νεαρά χήρα έφάνη σάν νά έκπλήσσβται άπό αυτή 

τήν πρόσκλησι.
— Καιοικώ είπε, στήν άλλη άκρη του Παρισιαΰ.Πρέ- 

π«ι * ά ξυπνήσω πρωί γιά νά πάω στή δουλειά μου, πρέ
πει νά φροντ σω γιά τό παιδί πριν τό σιείλω στό σχο
λείο. Εΐνε γιά μένα ολόκληρο ταξεϊδι νά έλθω έως έδώ. 
Έπειτα γιά ποιό σκοπό; ‘Ο ’Αλβέρτος δέν θ’ άναστηθή 
καί τό θέαμα αυτό μέ σκοτώνει.

Ή γρηά δέν είπε τίποτε. Τούς είδε μόνον ν’ απομα
κρύνονται καί έψιθύρισεν:

— Άλλοίμονον! Ή μόνη πού σέ θυμάται καϋμένε 
’Αλβέρτε μου, εΐνε ή γιαγιά σου!

(Τό τέλος είς τό προσεχές)

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΥ»

ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΙΟΥ
(TO NEON ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ κ. ΛΕΟΝ ,ΜΑΤΩ)

Πρόκειται περί τή; ιστορία; ένο; έκθρινισθέντος θά άνακτήση τό παιδί του τότε μόνον, όταν ή σύ- 
Έμίρου, ζώντος υπό τήν κυριαρχίαν ένο; Κρότου; I ζυγό; του μείνη μια βραδεία μέ τόν ’Εμίρην. Καί ή 

μέν μητέρα είναι πρόθυμη νά 
ύποστή κάθε έξευτελισμόν διά ' 
νά σώοη τό παιδί της δ Ροζέ 
δμως παρεμβάλλει προσκόμ
ματα. Έπί τέλους ή μητέρα 
μεταβαίνει νά σώση τό τέκνον 
της, δ δέ ’Εμίρης σεβόμενο; 
τό μητρικόν της φίλτρον δέ
χεται μέν νά μην τήν βλάψη, 
ύπό τόν ρητόν όμως όρον νά 
δηλώση έπισήμως δτι τοΰ 
παρεδόθη.

Ό άρχιτέκτων κατόπιν 
τούτου διώχνει τήν σύζυγόν 
του άπό τό σπήτι, τής άφ°ι- 
ρεϊ τό τέκνον διά τήν σω
τηρίαν τοΰ δποίου τόν ήτίμα- 
σεν καί επακολουθούν σκη» αί 
δραματικαί έν μέσω πλούσιας 
καί άφαντάστου ώραιότητο; 
διακόσμου, μέ λύσιν ίκ< - 
νοποιοΰσαν τόν θεατήν, δ ό
ποιο; παρακολουθεί τό ώ- 
ραίον αυτό δράμα μετά μεγά- 

καί διερχομένου τάς ημέρας του έν μέσφ χ/ιδών καί I λου ενδιαφέροντος. Τό άνωτέρωέργον θεωρείται ώς ή 
άναπολοΰντος τά περασμένα του μεγαλεία. Ιμεγαλυτέρα δημιουργία τοΰ κ. Λ. Ματώ.

Άπό ολας τάς γυναίκας 
τοΰ χαρεμιού μία καί μόνη, ή 
Τζέμπελεν Νούρ, κατορθώνει 
νά έπιστήση τήν ιδιαιτέραν 
του προσοχήν.

Ό ’Εμίρη; δέχεται συ
χνά τήν επίσκεψην τοΰ Αρ
χιτέκτονας Ροζέ δΓ υποθέσεις 
εξαγοράς οικοπέδων. ‘Ο Ρο
ζέ δμως καίτοι έγγαμος δέχε · 
ται τήν πρόκλησιν τής Τζέ
μπελεν καί είς μίαν ερωτι
κήν των συνέντευξιν κατα
λαμβάνονται αίφνηδίω; άπό 
τόν Άμπτέλ Ναδέρ, υπασπι
στήν τοΰ ’Εμίρου. Καί ή 
μέν Τζέμπελεν φυλακίζεται εί; 
τά υπόγεια τών ανακτόρων, 
δσον δ’ αφορά τόν Ροζέ, αυ
τός φοβείται τήν έπικειμέ 
νην έκδίκησιν τοΰ Έοίρου.

Πράγματι δ ’Εμίρης διά 
τών άνθροιπων του κλέπτει 
τό μοναχικό παιδί τοϋ Ροζέ, 
καταλλήλως δέ ειδοποιείτε ότι
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ- ΑΣΤΕΡΟΣ»

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΖΑΞ ΦΙΛΜ,,
ΜΙΑ ΣΓΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ χ. ΜΑΔΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ κ. ΠΟΓΠΕΛΙΝΑ

(Συνεχιζοντες τήν ερευνάν μας, δημοσιεύοαεν σή
μερον αυν εν ιευξτν μέ τον κ. Άχιλλέα Μαδρά καί τήν 
Καν Φριντα ΠουπελΙνα εΰρισκομένοινείς τό στάδιόν τής 
περατωσεως τής ταινίας < Μαρία ή Πενταγιώτισσαν, 
αποτελουσηςτην πλέον ένδιαφέρουσαν'Ελληνικήν κινη
ματογραφικήν πρανματοποίησιν τής εφετεινής περιόδου 
απο ιστορικής αλλα καί καλλιτεχνικής άπόυιεως, γενο- 
μένην δια λ)σμον τής «’Αζαξ- ΦΙλμν).

Η καλλιτεχνική δράσις τοΰ κ Άχιλλέως Μαδρά κατά 
την τελιυταιαν τετραετίαν έν Αμερική, ιϊταιλίαν εύφή- 
μως γνωστή, ώστε περιττεύει εντελώς νά μνημονεύσουν 
αυιην εν εδει προλογου τής παρούτης συνεντεύξεως

Διοομεν λοιπόν αμέσως τάς άπαντήσε,ς τού καλλιτέ 
χνου είς τα σχετικά ερωτήματα τού «Κινημ. ’Αστέρας»

©ΜΙΛΕΙ © ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΑΔΡΑΣ

Πολύ δικαίως μοΰ θέτετε πρότερον παντός άλλου τό 
έρωτηαα, πβρί τοΰ πώς φρονώ oci Οά ήδύνατο νά δημ,ι 
ουργηθή εν Έλλάδι μία κινηματογραφική Εταιρία μέ 
σκοπόν σοβαρός εργασίας, δεδομένου δτι μόνον άμα κα- 
τορδ-ωάρ ή πραγματοποίησις τοϋ ευσεβούς αύτοΰ πόθου 
μας θα δυνηθωμεν νά έχωμεν άνωτέρας καλλιτεχνικός 
βλεψεις,δυναμενοι νά έλπίσωμεν κα'ι είς ύπερ-σοβαράν 
ακόμη εργασίαν ν
. Τώρα, τίνι τρόπφ φρονφ ότι ήιιπορεϊ νά έπιτευχθή 
η τοσον έπιθυμητη ϊδρυσις έν Έλλάδι ενός σοβ .ροΰ καί 
ισχυρού κινηματογραφικού οίκου, θά σάς τό εϊπω άμέ- 
σως. Προς τόν σκοπόν αυιον απαιτούνται ικανά χεφά- 
λαια άνερχόμενα είς δέκα τουλάχιστον εκατομμύρια 
δραχμών. Το ποσον τούτο δύναται νά κατατεθή άπό τούς 
άκφα η βήτα χρηματοδότας μεταξύ τών όπωων π. χ καί 
εγω θά ηδυναμην νά έχω συμμετοχήν. Άλλ' ώς φυσική 
συνέπεια ακολουθεί τό ερώτημα- έπί τίνος προγράμματος 
θα βασιση τας ελπίδας αλλα και αύτό τό μέλλον τη* ή 
υποθετικη*Έιαιρία ήν παραδειγματικώς ίδρύσαμεν ;

„ Είμαι έτοιμο; νά δώσω τήν άπάντησιν. ‘Η ‘Εταιρία 
αυτή, πρωτιστως δέον ν' άποβλέψη είς μίαν πλήρη συ- 
νενιοησιν με τουςύφισταμένους άνά τό πανελλήνιον Κι
νηματογράφους διά τό «πλασάρισμα» τής παραγωγής της, 
δεδομένου οντος οτι αί ταινίαι αυτής έδει ν’ άντικρύσωαι 
τα έξοδα των από την εκμετάλλευσιν τούτων είς τήν 
χώραν τής κατασκευής των, οπότε καί αόνον ήιιπορεϊ νά 
λυχθή ε,σημείωσαν επιτυχίαν. Ουδόλως πρέπει νά βα- 
σισθή εις τήν εν τφ Έξωτεριχφ διάθεσιν τών ταινιών 
της πρός αντικρυσιν τών δαπανών τούτων, διότι αύτό θά 
εσήμαιιε την ελλειψιν ύποστηρίξεως έκ μέρους τοΰ Ελ
ληνικού Κοινού ανευ τής όποιας αί μελλοντικοί ήμέραι

, [“ιθι^?> Φ”σικά δέν θά προμηνύωνται ρόδινοι... 
, „Το "ως να κατορθώσυ νά κινήση ή Εταιρία αδτη τό 
ενδιαφέρον του Κοινού, μολονότι άπλούστατον, ούδείς 
εννοεί να το σκεφθή.

‘Ως επόμενον τό Κοινόν μας θά συγκινηθή άπείρως 
περισσότερόν βλεπον ταινίας τοπικού χαρακτήρας, έφ’ 
οσον δεν ημπορούν νά κατασκευασθούν έν Έίλάδι κο- 
σμοπολιτικά πίλμ δι απείρους άνεπαρκεία;, έξ αιτίας 
των οποίων είναι προτιμώτερον ν’ άφήσωμεν τήν απο
κλειστικότητα τής πραγματοποιήσει»; των είς τήν ξένον 
κινηιιατογραφικήν Βιομηχανίαν.
. Η ^αυθ«σια Ελληνική φύσις πού έπιτρέπει τάς 
υπαίθριου; λήψεις ως έκ τής μονίμου καλοκαιρίας, αί 
αρχαιότητες μας διά τόν άποθαυμασμόν τών όποιων έκ- 
κινοΰν από τά πέρατα τής γής, οί δέ ένδοξοι θρύλοι 
που πλεονάζουν είς την ιστορίαν μας. θά ήδύναντο νά 
πλουτισωσι την εν τή γενέσει της Ελληνικήν ΚινημαΌ-

γραφίαν μέ αριστουργήματα, τών όποιων ή αξία θά σύΥ- 
κειται άπό τήν αγνήν Ελληνικήν ώμορφιάν των, διά τής 
εμφανίσει»; καθαρώ;Ελληνικών τύπων άντιπροσυ πευομέ- 
νων καί από ένδιαφερούσα όρησιβίου, φυσιογνωμίας 
ικανας νά συγκινήσουν άπείρως περισσότερόν τήν λαίδήν 
ψυχήν απο την έπιτήδευσιν τών μοδέρνων νεοελληνικών 
φυσιογνωμιών.

Αλλ ή άνεύρεσις τών Ελληνικών τύπων είναι κάτι 
εξαιρετικά δύσκολον. Μίαν ιδέαν τής δυσκολίας αυτής 
ημπορεί νά σάς δώση τό γ γονός ότι μεταξύ τριακοσίων 
υποψήφιων μόλις άνεκαλύψ ιμεν τέσσαρας ή πέντε τοιού- 

Χοήζοντας φυσικφ τφ λόγιο ποια; τίνος διδασκα
λίας. Εγώ ακολουθώ τό Άμεοικα>ικόν σύστημα ιής 

“Ψ ζά τύν καλλιτεχνικήν διεύσυνσιν, 
καθ ο εργασθείς έπί μακράν έν Χόλλυγουντ. Άλ- 
λωσχε,, είναι το σύστημα τό τελειόίερον προσαρμοζόμε- 
νον εις τήν φύσει άτίΟασσον Ιδιοσυγκρασίαν τοΰ Έλλη
νας, ό όποιος δίαν μάλιστα συμβαίνει νά είναι ερασιτέ
χνη., παρασυρεται άπό το ακατάσχετον ρεύμα τοΰ εν
θουσιασμού του άρνούμενος ύπακοήν είς τάς δδηνίας μου 
παρα την αυστηαοτητα μα:, ενώ εϊναι γνωστόν δτι αί 
οδηγιαι του καλλ τεχχίκοΰ διευθυν^οΰ αποτελούν νόμον 
ούτως ειτεΐν δι, ολόκληρον το ουγκρότηαα ποΰ διευθύνει 
ουτος.Είδικώ; είς τήν πραγματοποίητιν τής «Μαρίας Πεν- 
ταγιωτισσας» συναντώμεν αισθητήν άντίδρασιν έξ αίτιας 
τή; παραιηρουμένη; μερικής ένλείψεως πειθαρχίας ώς 
εκ τή; άπειρ ας τών βοηθητικών μας προσώπων.

Ματαίως ή Κα Φριντα Πουπελίνα καί έγώ προσπα
θούμε να τους φέρωμεν είς θεογνωσίαν. Διατυπώνουν 
τας πλέον εξωφρενικά; απαιτήσεις άποβλέπυντες όλαι 
και ολοι εις πρωτεύνοντας ρόλους, άσχέτως τού δν δέν 
συνεπληρώθησαν ούτε δύο μήνες άφ’ ής ημέρας άντίκρυ- 
σαν διά πρώτην φοράν τό δμπζεκτίφ τού κινηματογρα
φικού απαρ ϊγ.

ΟΙ πρωταγωιισταί τής «Μαρίας Πινταγιώιισσας»άπο· 
τελούν χαραχτηριστικούς τύπου; τή; εποχής των. Τόν 
ρολον τής «Μαρίας Πενταγιώτισσα; ερμηνεύει ή Κα 
Φρινα Πουπελίνα ή οποία είναι μία πολύτιμος 
συνεργατις μου ως εκ τή; πείρας καί τών πολλών της 
κινηματογραφικών γνώσεων-
, Είς, τήν «Μαρ α Πενταγιώτισσα» έμφανίζεται καί ή 
αντεραστρια τής περίφημης λησταρχίνας, τήν όποιαν υ
ποκρίνεται ή δνίς Βιβή Παλαιολόγου, ’ μία έρασ,τέχνις 
υποσχόμενη πολλά. Επίσης δ’-ο έρ ισιτέχναι είς τούς ό
ποιου; δυνάμεθα νά στη σίξωμεν μεγάλος έλπίδας είναι 
01 ,1*’ Δου*«? εξ Αίγύπτου ΰποκρινόμενος τό πρωτο-
παλληκαρο τής Πεν αγιώτιστας καί ό κ. Άρης Πέ
τρου μουσικός. Άμφότεροι άπλοι και άνεπιτήδευτοι μέ 
πολλην καλήν θελησιν καί πειθαρχικώτατοι, πραβλέπω 
οιι θα προοδεύσουν είς τόν κινηματογράφον. Τόν ρόλον 
της Αμαλί ις άνεθέσ.ιμεν είς τήν Δα Άνδρικίδου.

Σηαε ωτέον δτι έμφανιζομεν πλείστους τύπους είς τήν 
«Μαρία Πενταγιώτισσα» δπως λ. χ. τόν Τζαβέλαν πατέ
ρα, τον ^λήσταρχον^ Ματάλλαν πού υποκρίνεται ό κ. Βε· 
ακης κ.α· Μέχρι; ώρας δέν κατωρθώσαμεν νά εϋρωμεν 
τον τύπον τού Κωλέττη τού όποιου τόν θάνατον θέλο· 
μεν νά περιλάβωμεν μεταξύ τών σκηνών τής «Μαρίας 
Πενταγιωτισσας». Είναι τόσον δύσκολος ή έξεύρεσις τών 
τύπων που πρεπει_νά άναζήσουν εις τήν ταινίαν μας.

Σήμερον ακριβώς ευρισκίμεθα ιίς τό στάδιόν τής έ- 
κλογης εκείνη; πού θά ύποκριθή τήν Δίδα Μπότσαρη, 
ακολουθον τής Αμαλίας, τής όποιας ή προσωπογραφία εύ- 
ρισκεται εις, το Μουσείον τοΰ Μονάχου. "Εχομεν δύο ύ- 
ποψηηίους έκ τών όποιων ή μία ομοιάζει πολύ είς τήν 
κατατομήν με την ήρωίδα μας.

Έγώ υποκρίνομαι τόν ρόλον ενός παπά, τύπου ερη
μίτου, ο οποίος εβάπτισε τήν Μαρία Πενταγιώτισσα καί

Κτνηηατογραότκός Άότηρ

Χήν παρακολουθεί είς δλην τη; τήν ζωήν ω; αντιπρόσω
πό; τού καλού πνεύματος, δ δποίος άποθνήσκει ήσυχος [ 
έπειδή ή ψυχή τής λησταρχίνας σώζεται άπό τήν απώ
λειαν, αφού γίνεται καλογρηά. , .

Διά τήν συγγραφήν τού σενάριο είργασθην, επι εξ 
μήνας, μελετήσας έπισταμένως όνόκληρον τήν ϊστ-οριαν 
τού "Οθων ς καί μεταβάς είς τούς Πενταγιούς τής Δω- 
ρίδος δπου υπάρχουν άκόμη συγγενείς τής περίφημης 
λησταρχίνας, οί όποιοι μοΰ διηγήθησαν, τά κατ’ αυτήν, 
πληροφόρησαν τές με μεταξύ άλλων δτι ώνομαζετο «Δα-

Μία μεγαλοπρεπής σκηνή έκ τοΰ έργου «Μαρία ή Πενταγιώτισσα» κατά τήν οποίαν οί βασι
λείς "Οθων καί Αμαλία μετά τής άκολουθίας των μεταβαίνουν εκ των Ανάκτορων εις την 

έκκλησίαν τής Καπνικαρέας δπου κατά την εποχήν εκείνην εκκλησιαζοντο.
«καλοπούλου» έκ τοΰ γεγονότος ότι είχε ενα άδελφόν 
διδάσκαλον. π , ■ „τ„Τό «γύρισμα» τής «Μαρίας Πενταγιωτισσας» υπολο
γίζεται ότι θά έχειπερατωθή μέχρι τή; 10η; Νοεμβρίου 
οπότε τό φίλμ θά σταλή είς τήν Βιέννην δια την εμφα- 
νισιν καί έκτύπωσιν αύτοΰ ώ; καί την προσθήκην των 
τίτλων. Κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Ιανουάριου θα 
είναι έτοιμη πρός προβολήν δπότε και θά συ»εννοηθω_ 
μεν ϊνα τήν παρουσιάσωμεν πρό τοΰ Αθηναϊκού Κοινού 
διά τήν ίκανοποίησιν τού οποίου είργασθηαεν επίμοχθος.

Αύτά βΐχβ τήν καλωσύνην νά μ.άς ε’ίπιχι ο κ. Μαορας 
κατόπιν το·'* όποιου δίδοιτβν αμέσως τόν λο/ον ε ς τήν 
κ. Φρίντα Πουπβλίνα, ήόποία υπήρξε τό οεξι του χέρι εις 
τό ντρεσάρισμα τών γυναικείων βωβών προσώπων.

©ΜΙΑΕΙ Η* ΦΡΙΝΤΑ ΠΟΥΠΕΛΙΝΑ

—’Ανεξαρτήτως τών απαντήσεων τοΰ κ. Μαδρά, εί; 
τά έρωτήματά σατ, θά σάς είπω τά; προσωπικά; μου 
έντυπώσεις άπό τήν έργασίαν μας. , r _

Έν πρώτοι; οφείλω νά σάς δμολογησω ποσον με α
ποκαρδιώνω ή πυρακοή ώρισμένων δεσποινίδων που προ
σφέρουν τάς υπηρεσίας των, άπορρέουσα εκ τή; εσφαλμέ
νης των πεποιθήσεως δτι γνωρίζουν τά παντα.

Πλεΐσται έξ αύιών πσρά τάς επανειλημμένα; συστά
σεις μου έξακολουδοΰν νά βάχουν μέ κοκκινον κραγιόν

τά χείλη των, μολονότι αυτό είναι άνήκουστον διά τόν 
Κινηματογράφον λόγω τοΰ ότι, ώ; γνωστόν, τό κοκκινο 
φαίνεται μαδρον είς τό φίλμ. Μόλις άντιληφθω τό σφάλ
μα των τοΰτο τάς στέλλω νά ξεπλύνουν τας χείλη των 
άλλά πάλιν μακιγιάρονται έκ νέου, δχι κατά τάς υποδεί
ξει.μουκαίσυμφώνως μέτάς άπαιτήσεις τού Κινηματογρά
φου άλλά κατά τό θεατρικόν σύστημα, δηλοδη μεταβαλ- 
λουσαι τάς φμσιογνωμίας των είς άγνωρίστους προσωπί
δας, συντελούσης είς αύτό καί τής προσποιήσεως των. , 

’Ατομικοί;, αποδίδω τήν μεγαλειτέραν σημασίαν εις 
r τόν καλλιτεχνικόν

διευθυντήν. Έκ 
τής ικανότητος 
αύτοΰ έξσρτάται 
ή ρύθμισις τών 
πάντων.

’Επειδή δέ δ 
κ. Μαδρά; εϊναι 
δραστήριος, αύ- 
στηρός καί πρό 
πάντων πολύ καλ
λιτέχνη:, εϊς τήν 
προσωπικήν αύ
τοΰ έργασίαν στη
ρίζω τήν έπιτυ
χίαν τής κοινής 
μας προσπάθειας. 
Πιστεύωάκραδάν- 
ιως είς αύτήν καί 
εύχομαι νά ίδώ 
τήν ταινίαν μας 
θριαμβεύουσαν,εϊ- 
τα δέ θ’ αναχω
ρήσω είς Άμερι- 

•κήν διότι ή πρσγ- 
ματοπιίησίς μο,ς 
μέ έκούρεσεν ε
ξαιρετικά. Νομί
ζω δμως παρά τάς 
εύσυνειδ ή τ ο υ ς 
προσπάθειας του 
κ. Μαδρά καί τάς 
άοκνους ίδικάς 
μου, οί νεοεμ- 
φανιζόμενοι διά 
τή; «Μαρίας Πεν- 
ταγιώτισσας» έρα- 
σιτέχναι, θά έ

χουν πρόσθετον άνάγκην κινηματογραφικής* διαπαι- 
δαγωγήσεως, την όποιαν θά συμπληρώσουν δταν «γυ
ρίσουν» πολ λάς άκόμη ταινίας.

Τά περισσότερα στόρ, ή γνώσις τοΰ σαβουαρ φαί σ 
ή άτλότης, ή πειθαρχία, κχί άπειρα άλλα πράγματα,τούς 
είναι άταραίτητα. Είθε νά τό εννοήσουν πρός δφε- 
λό; των. , , . _ , ,

Έγώ ήγωνίσθην νά δωσω μιαν πνοήν ζωη; εις τάς 
εκδηλώσετε των, νά τονώσω την έκφρασίν των, νά με
τριάσω τό τράκ των.Άρα δέν ήσαν αύιοδίδακτοι. Έπαι
ξαν κατά προτροπήν μου, ήκολουθησαν την ^διδασκαλίαν 
μου, διδασκαλίαν πού δέν θά τού; δίδεται πάντοιε είς τό 
μέλλον.

Αύτά μοί εΐπον ό κ.Μαδράς καί ήΚα Πουπελίνα χά
ριν τών αναγνωστών τοΰ «Κινημ. ’Αστέροςο ποΰ παρα
κολουθούν μετ' αύξονιος ένδιαφέροντο; τάς εϋγενεϊ; των 
προσπάθειας. Ιοτς Σκαραβαίον

ΛΗ51Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ην τρέχ. μηνάς λήγουν αί ουνδρομαί τών κ.κ. 

Λουμβαρδία Ναυπλιον, Γαβαλλά καί Άρτέμη Σύρον, 
Κινηματογράφου «Ρεγί'α» ’Αθήναι, Γ. Παπαδοπουλου 

Άθήναι, Κινηματογράφου «Πανόραμα» Άθή>αι καί 
κινηματογράφου «’Ολύμπια» Πειραιά.



Κινηματογραφικός Άότήρ Κινηματογραφικός Άάτηρ
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Η ΕΒΔΟΜΑΣ του «ΣΠΛΕΝΤΙΤ.

Ο A Ρ Ο Υ ρ A I ο Σ
(ΣΟΥΡΙ ΝΤ’ ΟΤΕΛ)

, 0 Ζχν Φρεμω υιός πλούσιας οικογένεια;, οι·
έρχεται τας διακοπας τοο είς τάς Κάννζς. Διαμέ/ει 
είς τό μεγαλύτειον ξενοδοχείον καί δατανά μεγάλα 
ποσά είς παιγνίδια. Ενα βράδυ γνωρίζεται μέ τήν 
Ρίτα, κλέπριαν τών μεγάλων ξενοδοχείων, τήν έρω- 
τεύεται καθ δν χοόνον α'ύ'.η προσπαθεί νά "τόν

κλέψη. Ό Ζάν έν τούτοις θέλων νά τήν διαπαιδα
γώγησή τήν φέρει εις τήν μητρυιάν του, κόμησσαν 
Σαριλλόν. Κατ’ άρχάς έφαίνετο δτι έδιορθώθη άρ- 
γοτερον δμω;< τά παλαιά ένσ ιικτα άνεφάνησαν έκ 
νέου καί πα’ζουσα άδιακόπως στόν μπακα,τάν έχασε 
μεγαλα π,σά. Εν τω μεταξύ ή μητέρα τοΰ Ζάν έ
παυσε τή / άποσιολήν χρημάτων και ό Ζάν έσκέπτετο 
νά φύγη δταν ή Ρίτα έ.τρότεινεν είς τόν πατέρα 
της, σκοτεινού παρελθόντος, νά τόν συγκράτηση μέ I 
πάσαν θυσίαν. Ό τρόπος εύρέθη κατόπιν συνεννοή
σεων. ‘Ο Ζάν ήρχιζε νά κερδίζη στό μπακαρά με- | 
> , α τιοοα καί άποφασίζει νά παραμείντ] είς τάζ 
Κάννας. Αίφνης δμως πληροφορείται άπό'τόν ’διευ-) 
θυντήντοδ Καζίνου, δτι τά κέρδη του έγιναν μέ τήν j 

συμμετοχήν τοΰ γκρουπιέ τοΰ Καζίνου δ οποίος δέν 
ητο άλλος παρά ό^πατήρ της Ρίτας. Ό Ζάν άπηλ- 
πισχενος αποφασίζει νά φύγη καί νά ένκαταλείψη 
οιιστικώς τήν Ρίτα.

Παρήλθεν έτος. 'Η Ρίτα άνελπίστως έδιορθώθη 
καί έγινεν «άστήρ» ένός Μοΰζκ Χώλ. Άφ’ έ έρου 
ο Ζάν δέν δύναται νά λησμονήση τήν Ρίτα, δλως τυ- 
χαιω: δέ συναντάται μετ’ αύιής.

Επακολουθούν διάφοοα επεισόδια πού καθιστούν 
τήν πλοκήν τού έργου πλέον ένδιαφέρουσαν.Τό αύτό 
εργον παιχθέν εις τό «Κεντρικόν» ύπό τοΰ γαλλι
κού θιάσου τής κ. Σπινέλλι έσημείωσε θαυυασίαν έ
πιτυχίαν.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η ΘΗΡΕΡΙΑ ΡΑΚΕΝ
Ετι τέλους τό εκλεκτόν φίλμ τοϋ Ζ ίκ Φίυδεο «Θη

ρεσία Ρα<εν» περί ο’ΰ ώ/ιλήταμεν διά μακρών ο τον 
^πραγματοποιείτο, παρουσιάζεται ιϊ; τήν αίθουσαν ΠλεγιτΛ.

Ήμπορεΐ νά λεχθή ότι τό άλησμόνητον αύτό εργον 
τοΡ„Α·'Μ·ιήιθυ Ζολά, άνέζησε. Τόσον εΰσυνειδήτως ϋπε- 
κριση απο τούς ήθοποιιύς πού υποδύονται τούς δυνα
τούς του χαρακτήρας.

Ουτω, τό πρόσωπον τή; μητρός Ρακέν, ήρμηνεύθη 
τελείως. Ιίρεπει εν τούτοις νά όμολογήσωμεν ότι ή Κα 
Ζαν Μαρι Λοραν, τό ύπεκρίθη μετά σ ,α .ίας αίσθημα- 
τικοτητος.

Αλλά τι δυνάμεθα νά εϊ.τωμεν διά τήν πλήρη συγκε- 
κρατημενων νεύρων καίύ.τοκώφου έξεργέσεως τοΰ πάθους 
κιι της σκληροτητος, ύ.τόκρισιν της Ζίνα Μανέ, είς 
τον_ρολον τής Θηρεσίας Ρακέν; Ή καλλιτέχνις αυ
τή, εζητε την θλιβερόν ΰπαρξιν τής ήρωΐδος τοΰ Ζο- 
Λα, με το μοιραϊον ξύπνημα τής υποκρισίας ήτις δεσπό- 
ζ61 της αχαριτος ζωής αύιής τή; άγωνιώσης μάρτυρος.

. Εν μιά φρασει ή Ζίνα Μανέ, επέτυχε μίαν δημιουρ
γίαν θαυμασιαν και συγκινητικήν. Σπανιως καλλιτέχιΐς 
αφεμοιωθη τόσον τελείως είς τόν ρόλον της κβί έζησεν 
αυ_το2' ™σον «ντατικώς· Πρέπει νά έξαρθή καί τό παίξιμο 
του Ζιλζερ, νεαρού ηθοποιού, άγνώστου ώς χθες άλλά 
αποδεικνυόμενου σπουδαίου σήμερον, έρμηνεύσαντος τόν 
απεχθή ρολον τοΰ Καμίλου Ρακέν, μέ άξιοσηαείωτον 
επιτυχίαν, κατωρθώσας νά φανή ασθενή;, μανιακός, 
δειλός και τυραννικός συγχρόνως.

Δεν προσθέτομεν τίποτε περιβαότερον εις όσα λένο* 
μιν ανωτέρω. Αί είιόνες τή. «Θηρεσία, Ρακέν· ληφθεΐσαι 
απο εικονογραφίας τοΰ πορ;λθόντος αϊώνος, φέρουν έν 
ειυταις συγχρόνως τήν ψυχήν μιας άπομεμα «ρυσμένης 
έργου?’ Χ“1 υ'ΐερή<’3“νον Χβθακτήρα ένός μεγάλου
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Ο ΔΟΚΤΟΡ ΣΑΙΦΕΡ
Πρωταγωνιότοβν ό Ίβάν Πέτροβιτς καί ή ώραία Έβελνν Χόλτ

Ό ’Ιατρικός Σύλλογος είναι εν αναβρασμό). Με
ταξύ δύο ιατρών τοΰ καθηγητού Χάουζεν άκολου- 
θοΰντος τάς αρχαίας παραδόσεις και τοϋ μαθητου 
τοΰ, δόκτορος 
Σαΐφερ φιλελευ
θέρων αρχών, έ- 
γεννήθη ζήτημα 
έάν δ Ιατρός δύ
ναται ενίοτε νά 
παραβλέπη τόν 
Νόμον καί νάυ- 
ποχωρή εις τάς 
απαιτήσεις τής 
συνειδήσειός του. 
Αί έπιστηιονι- 
καί συζητήσεις 
πειράζουν τήν η
συχίαν τοΰ ια
τρού Χάουζ=ν. 
’Η κόρητοϋ Χά
ουζεν Έβελίνα 
άρραβωνιασμένη 
μυστικά μέ τόν 
Ιατρόν Σαΐφερ, 
εύρίσκεται είςτήν 
ανάγκην νά συ- 
ναντάται μυστι-
κά μαζύ του. Γίνεται δμως επεισόδιον με
ταξύ αυτής καί τής Σουσή, μιάς νέας φίλης 
τηςείς τήν δποίαν άπιδίδει σκοτούς ανυταρκτους έ' 
τή πραγματικότητι. ‘Η Σουσή παρεκαλεσε τον ία 
τρόν Χάουζεν νάβοηθήσητή-φίλην της.'Ο ιατρός Χά
ουζεν άρνεϊται καί ή ά ιθενής κόρη αποθνήσκει κα 
τόπιν έγ/ειρήσεως ύπο.τιπτούσης ύ τό νόμιμον κατα-

TO KINEMATOGRAPH 
δια τα εν ΕΛΛΑΔΙ
Τό άρχαιόίερον,άοι&^εϊ 22 έ &ν ζωην^ γερ 

μανικόν κινηαατογραφικόν περιοδικόν « νια° 
matograph» gva έκ τ&ν n/.έον οοβαρών του εί
δους του, δημοσιεύει εΐζ τό τελευταΐον τεύχος 
τοϋ παρελθόντος Σ)βρ’ου έκτενές ά'ρ^ρον περί 
τής σημασίας τής ‘Ελληνικής κινηματογραφικής 
Αγοράς διά τήν Γερμανίαν.

Ό άρ^ρογράφος κατ' άρχάς έξεταξει την 
κατά τήν τελευττ’.αν πενταετίαν εξαιρετικήν ανα- 
πτυξιν τοϋ κινηματογράφου έν Έλλάδι και τονί
ζει τήν ση κασίαν τών ’ Αθηνών ώ; |σπου ίαιοτα- 
του βτλκανικοϋ κινηματογραφ.κοΰ κέντρου. 
Άσχολεΐται κατόπιν μ* τήν ^8ίαοΧίαν τοϋ 
Αμερικανικού φίλμ καί τόν άπό τού 1924 νεοεμ.

δίωξιν. 'Ο ιατρός Χάουζεν άρνεϊται τήν χεϊρα τής 
Θυγατρός του εις τον δοκτωρα Σαΐφερ.

Έπί τινα καιρόν κατόπιν τυχαίων περιστατικών, 
δ ιατρός Χάου
ζεν μένει κλινή
ρης τόν αντικα
θιστά δέ δ δό· 
κτωρ Γκρέμπερ 
δ όποιος ενο
χλεί μέ ερωτικός 
εκδηλώσεις, τήν 
Έβελίν.'Η Λού

εις μίαν συ-
νέντευξίν της ε
ξηγεί εις τήν 
Έβελίν δτιή φί
λη άπέθανε κα
τόπιν τής παρα
νόμου έγχειρήσε- 
ως τήν δποίαν 
ύπέστη άπό τόν 
δόκτορα Γκρέμ
περ.

Ό Δόκτωρ 
Σαΐφερ μαθών 
τούτο προτείνει 
είς τόν δόκτορα

Γκρέμπερ νά εγκατάλειψη τήν πόλιν εντός 24 ωρών 
απειλών δτι θά τόν καταδώσο- Ή Έίελΐν πληρο- 
φορηθεΐσα ίτι μεταξύ τώε δύο Ιατρών έλαβε χωράν 
σοβαρά διαμάχη, μεταβαίνει είς τό σπήτι τοϋ ια’ρσΰ 
διά νά μ ίθη τί συμβαίνει,άλλά δ Γκρέμπερ έπωφε 
λεΐται καί τήν εκβιάζει. Άπό τοϋ σημείουτούτου αρ
χίζει τό μαρτύρων τής νέα:, τό δτοΐ ·ν μέ άδιάπτω- 

| τον ενδιαφέρον παρακολουθεί δ Θεατής.

φανισθένια συναγωνισμόν τή; Γερμανίας, τής 
όποιας τά φίλμ τυγχάνουν τής εύνο’.ας τοΰ ‘Ελ
ληνικού κοινού.

"Ερχεται κατόπιν άνάλυσις τής δημοσιευ&εί 
αης πρό τίνος είς τόν «Κ-ΐνηματογραφικόν 
Άβτέρν.» άνασκοπήαεως τής περιόδου 1927— 
28 τον συνεργάτου μας κ. Ηο-Μπ,έκ τής οποίας 
μάλιστα δημοσιεύονται καί στατιστικοί πίνακες 
μετ' εύφήιιου μνείας τοϋ περιοδικού μας.

Τό άρ·θρον αύεδ ιδιαιτέρως πρέπει νά εύχα- 
ριστήση τούς φίλους τοϋ ^Κινηματογραφικού 
Άστέρος». διότι καταφανώς άποδεικνύει τήν έκ- 
τίμησιν, τήν όποίαν τρέφουν διά τό περιοδικόν 
μας οί γερμανικοί κινηματογραφικοί κϋκλοι.

KI^rEM A.TOGR/VI3 FI 
Γερμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν

Γραφεία Berlin SW 68
Zimmerstrass 35—4ΐ Allemagne



1312
Κινηματογραφικός Άότηρ Κινηνατογραδικός Άότίιρ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας
Το κρύο σφίγγει καί ίνας ένας οί χειμερινοί κινηματο

γράφοι επισπεύδουν τάς επισκευής των διά νά παραδο- 
θοϋν αγνώριστοι είς τό κοινόν. Μετά τό «Αττικόν», τό 
«Σπλέντιτ» καί τό «Μοντιάλ» θά ανοίξουν καί άλλοι δύο 
μέχρι τέλους τρέχοντος μη.ός. Τοϋ «Οϋφα Πάλας» ή 
εναρξις θά γίνη όριστικώς τήν προσεχή Δευτέραν 29 
τρέχοντος, θά προβ«ηθή δέ κατά πάσαν πιθανότητα ένα 
νέο φιλμ τοΰ Βίλλυ Φρίτς. Έπίσης καί τό «Σαλόν Ίν
τεάλ» θά είναι έτοιμον μέχρι τέλους τρέχ. μηνάς. Ήδη 
αφηρέθησαν όλα τά παλαιό καθίσματα καί τοποθετούν
ται αί βάσεις τών νέων τοιούτων, τά ότοϊα όμολογουμέ- 
νω; είνε ώραΐα καί αναπαυτικότατα. Μαζύ λοιπόν μέ 
τήν πλήρη άνακαίνισιν τοΰ «Σαλόν Ίντεάλ», ή διεύθυν- 
σίς του μάς υπόσχεται καί τήνπροβοχήν εκλεκτών έργων. 
Εφέτος δέν θά λειτουργήσουν ώ; κινηαατογράφοι, όρι

στικώς πλέον τα * Οιυμπια» καί ίσως προσωρινός τό 
«Ρεγίνα» τής. όδοΰ Ίωνος, τοΰ οποίου ή περυσινή διεύ- 
θυ.σις^ παρά τήν ευγενικήν τη; προσπάθειαν νά παρου
σίαση έργα εκλεκτά καί μέ άρτίαν μ υπκήν καί παρά 
τήν κομψότητα καί καθαριότητα τοΰ θεάτρου, έζημιώθη 
τόσον ώστε νά πάψ γ π ' έον νά πειραματίζεται.

, Άπό αΰριον Δευτέρας καί καθ’ δλην τήν έβδομάδα 
οι εν λειτουργία κεντρικοί κινηματογοάφοι θά προβάλ
λουν τά εξής έργα :

’Αττικόν, τό τελευταίον φίλμ τοΰ φίλου τοΰ «Κινη
ματογραφικού Άστέρος» κ Λεών Ματώ «Ύπό τήν σκιάν 
τοΰ χαρεμιού» περί τοΰ όποιου κατ’ έπανάληψιν ήσχολή- 
θημεν είς τό παρελθόν.

Σπλέντιτ, «’Ο άρουριΐος» τό γνωττόν θεατρικόν έρ
γον «Σουρι ντ Οτέλ» μέ τό όποιον έθριάμβευσε πέρυσι 
w τ° ■™cv ‘Κεντρικόν* ό θίασος τής κ. Σπινελλί καί 
Μοντιαλ «. Ο ^όκτωρ Σαϊφερ» ένα άπό τά νεώτερα έργα 
τήζ γερμανικής παραγωγής με πρωταγωνιστήν τόν συμ
παθή Ίβάν ΠέτροβΐΓς καί τήν ’Εβελον Χόλτ.

Συνεχίζοντες τήν δημοσίευσιν τών έργων διαφόρων 
γραφείων άναφέρομεν εις τό παρόν τεύχος μερικά εκ τών 
προμηθευθέντων ύπό τού γραφείου τοΰ κ. Ί. Κουοουνιώ- 
τη, τής γερμανικής έταιρίας Producers Distributing 
Corporation (Ρ. D. C.) τής οποίας άνέλαβε καί τήν άν- 
τιπροσωπεί ιν. Chicago μέ τόν Βίκτωρ Βαρκόνι, Wheck 
of the Hesperus μέ τήν Βιρτξίνια Μπράντφορντ, Skys
craper μέ τόν Ουιλιαμ Μπλΰντ τόν πρωταγωνιστήν τοϋ 
«Βαρκάρη τοΰ Βόλγα», Leopard Lady μέ τήν Ζακελίν 
Λογκαν, Stand and Deliver μέ τόν Ρόντ Λαρσκ, 
Midnight Madness μέ τήν Ζακελίν Λόγκαν, Yankee 
Clipper μέ τον Ούΐλλιαμ Μπόϋντ, Forbidden Woman 
μέ τόν Βίκτωρ Βτρκόνι κ. λπ, κ. λπ.

* ·
Αφιχθη και παρεμεινε επ ολιγας ημέρας είς τήν πό· 

λιν μας ό έκ τών διευθυντών τής Ιταλικής «Παραμάουντ» 
τής Ρώμης κ. Αμπουαφ. Έπίσης άνεχώρησε άπό τής 
παρελ. Δευτέρας διά Βερολϊνον ό κ. Ίω. Κουρουνιώτης 
διευθυντής τοΰ όμω.ύμου γραφείου διά τήν 
προμήθειαν ταινιών καί ιδίως τήν παραλαβήν τής παρα
γωγής τής έταιρίας Ρ. D. C. τή; οποίας άνέλαβε τήν 
αντιπροσωπείαν.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑιΕΥΣ

Κινημ. Σπλέντιτ : Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη τό 
<Αιαμαν ι τοΰ Τσάρου» άπό δέ της Πέμττης ή «2βνορί· 
τα* μέ τήν Μπειιπέ Νιάνιελς μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. ·Ο..ύμπΐα ·. Προεβλήθη τό έργον «Τό παλάτι 
των ’Οργίων» μέ τόν Μπέν Λυόν καί τήν Μπίλλυ Ντόβ. 
’Εκτός τοΰ προγράμματος έξειελέσθησαν ύπό τών δύο

γερμανών αδελφών Βίλλυ πρωτότυποι χοροί καί ακροβα
τικά γυμνάσμα.

Κινημ, Χάι — Λάϊφ : Προεβλήθη τή έργον «'Αντίο 
Αεοιης» με τήν Κάρμεν Μπότι. Τό έργον συτώδευσε δι' 
άσματος η _κ. Κομποθέκρα καταχειροκροτηθ ϊσα.

Προσέχω; ανοίγει τάς πύλας του ό νέος κινηματο
γράφος τοΰ κ. Βουτγαρίδη ύπό τήν επωνυμίαν «Φώς».

Ε. Βρυέννίος
Ν- ΚΟΚΚΙΝΙΑ (Πειραιώς)

Από τή; Δευτέρας 8 ’Οκτωβρίου μέχρι τής Κυριακής 
21, προιβλήθησαν.

Κινημ.Ηλιος. «‘Η χορεύρτρια τοΰ Τσάρου», «Ό τε
λευταίος άνδρας έπί τής γής» καί «‘Η σφαγή τών ’Αρ
μενίων.

Κινημ Έκλαίρ. «Παγκόσμιος πόλεμος», «Τά μυστή
ρια τής Νέα; Ύόρκης» καί «Πανάμ».

Κινημ. Κρνστάλ. -Πάτερ Σαρλώ», «Σαράντα χρόνων 
γυναίκα» καί αΤί έπαθε ό Γιάννη;».

Κινημ Βνρντέν. Έπισ<ευάζειαι.
Κινημ, Νέα Σμύρνη. “Ενα αυτοτελές αστυνομικόν καί 

διάφορα έπιΐ ,οδιακά.
Κινημ. Άλίμπρα. Τό επεισοδιακόν «Μέσα στής 

φλόγες*. Ι.Α.Β.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου «Πα- 
ριζιάνες» προεβλήθη τό έρνον «Αυγή» μέ τήν Ζανέτ 
Γκέϋνορ καί τον Ζώρζ Ο’ Μπριέν.

Κινημ. Λ. Πύργου. Έκαμε έπιτυχή έναρξιν μέ τό, 
διά πρώτην φοράν προβαλλόμενον είς την Ελλάδα έργον 
«Ό Κουρσάρος μέ την μάσκαν» μέ τήν Φλοράνς Βίντορ 
καί τόν Ρ. Κορτέζ.

Κινημ. Ά&ήναιον.Μετά τό έργον «Ή αιχμάλωτος τής 
Σαγγάη;» πουεβλήθη τό έργον «Σφάλματα κορίτσιϋν».

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιά μΐά θεα
τρίνα», «Κατηραμένος τάναι ό πόλεμος» καί «Ποιητής 
καί Τσάρος».

Κινημ. Πάλλας. Προεβλήθη τό έργον « Ο χορευτής 
τής κυρίας μου.

Κινημ. Κεντρικόν ‘Η διεύθυνσίς του ύποβληθεϊσα είς 
όντως αίματηράς δαπάνας μετέτρεψε τό» άνω κινηματο
γράφον είς ενα πολύ ώραϊον σαλόνι. Μάς ύπόσχεται νά 
προβάλη έργα ολο εκλεκτά. Ήδη προέβαλε το έργον 
«Μιά περιπέτεια τοΰ Γκίψον» καί τόν «Ντεντεκτίβ» ώς 
και έπεισόδια τοΰ «Άτρομήτου Καναδού».

Τσατσαπάς.
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Ό,αν&εον (Ταράτσα)· Μάς παρουσίασε τό 
φίλμ « Ο άρχων τών δρυμών» είς δύο έποχάς μέ σχετι
κήν επιτυχίαν. Έπίσης προεβιήθη μέ έπιτυχίαν «‘Ο 
Απτουλ Χαμητ. Προσεχώς « Η καρδιά μου άργά».

Κινημ. Πάν&εον (Α’ι&ουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό αετός τής Άριζόνας» μέ άποτυχίαν, «Άπτούλ Χα- 
μήτ» καί «Σέ μισώ» άμφότερα μέ σχετικήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Ιντεάλ. Προέβαλε τά έργα «‘Η βασίλισσα τής 
Τζαζ», «Χαμένοι στο μέτωτο» καί «Πονηρίαι γυναικών»

Άνδριόπουλος 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν οί ταινίαι «Ο δρό
μος χωρίς χαράν», «Τό θηρεμένο ζώον», « Ο άγνωστος 
σ-ρατιώτης», «‘Η ναυμαχία τής Έλιγολάνδης», καί «‘Ο 
κλέπτης» μέ τήν Όσβάλντα.

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η Μαμά», 
«Μάε ή κλέφτρα», «Φαρμακεμένο βέλο » καί «Πόσο κό
στισε ή νίκη».

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ _
Κινημ. Τριών Καμαρών, Προεβλήθη τό έργον «Έξ 

ήμέραι έρωτος».
Κινημ. ‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή χρυσή 

πριγκήπισσα», «Ή Τιμή» μέ τήν Πόλα Νέγκ.ρι, «Ή αγο
ρά τών σκλάβων», «Πρίγκηψ Ροβέρτος» καί ή«*Η σκλάβα 
τοΰ Σεΐχη». ,

Κινημ. Ποσειδών. Προεβληθη η ταινία «Ό Μεγας 
Ναπολέων», Κ. Πολιτάκης.

ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή βουλευ
τίνα», «Ή λέσχη τοΰ έρωτος καί τών μυστηρίων», «Τό 
χουσό μου* καί «Κατ’ ευθείαν στή καρδιά» μέ τήν Κλάρα 
Μπόου. , ,, ,,

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τα έργα «ΟΙ είλω
τες», «Η πριγκήπισσα τή, σοκολάτας»καί «Ή γυμνή γυ
ναίκα».
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Καραδήμου. Μή άφιχθέντος τοΰ θιάσου έπα- 
νελήφθησαν αί παραστάσεις τοΰ κινηματογράφου τό παρ. 
Σάββατον καί προεβλήθη τό έργον «‘Η δεσποινίς υπα- 
στυνόμος». Τό έργον μολονότι ήρε^ε έν τούτοις δεν εση- 
μείωσε έπιτυχίαν, καθ’ όσον ή διεύθυνσίς τοΰ Κινηματο
γράφου ούδόίως διεφήμισε τήν έπανάληψιν τών εργασιών 
του. Τήν παρ. εβδομάδα ό Κι-,ηματογράφο; δέν ελειτουρ- 
γηοε έλλείψει ταινιών. Γιαλέσσας
ΕΑΕΣΣΑ

Κινημ. Μ. ‘Αλέξανδρος. Προεβλήθη τό έργον «Τό κα
ράβι τοΰ θανάτου» μέ έπιτυχίαν. * _

Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ισπα
νικό αΐιία» καί «Ή γυναίκα τοϋ Κενταύρου».

Φ. ’ Εσπιελίδης
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. ‘Ολύμπια Προεβλήθη τό έργον «Ό ένεδρεύων 
κίνδυνος». . „ ,

Κινημ· Ίδαΐον Άντραν. Ποοεβληθησαν τα έργα 
«Καλόγηρος καί κοκόττα» καί «Ή γή τής ευτυχίας».
ΑιπΟΝ

Κινημ. Παρ'&'ΐ.νών. Προεβλήθησαν τό τελευταΐον 
τμήμα τοΰ έπεισοδιακοΰ «Ντούγκαν ό σίδηρους εργολά
βος». «Ό Τοτός κάνει τρέλλες»», «‘Ο αρχιμάστορας τού 
σπιτιοΰ του», «‘Ο Μπίσ'ερ τά πίστεψε» καί τρεις παλαι- 
οταί» όλα μετ' επιτυχίας τοΰ επεισοδιακού σημειώσαντος 
έξαιρετικήν τοιαύτην. Λίαν προσεχώς τό επεισοδιακόν 
«‘Ό ματωμένος δρόμος*. Μπιρμπιλης
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή_ σωμα
τεμπορία τής Νέας Ύόρκης» καί «Ή λέσχη τών αγα- 
μων*.Ήδη προβάλλεται «‘Ο μικρό; Ίάκωβο:»εις εποχας.

Καζαντζής
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό αλ- 
θρωπος μέ τά διαμάντια», «’Ονειρώδες βάλ<», «Κοντεσ- 
σα Μαρίτσα» καί «‘Η πριγκήπισσα Μασσα».

Κινημ Αίγλη. Προσεβλήθησαν αί ταινίαι «Παρα- 
γνωρισθείς έρως» καί «Μπροστά στο θάνατον».Νιτσοπουλος
XΑΛ ΚΙΣ

Κινημ. Πίν&εον. Προεβλήθησαν «Τό παλάτι τών ορ
γίων», «Ό έκατομμυρ.οΰχος άπατεών», «Ό παράδεισος», 
«‘C παπάς καί οί νεόπλουτοι», «Μοργκάν ή σειρην» και 
«Ή επιτυχία ιπποδρομίου». Κατά τήν άρξαμενην χειμε
ρινήν περίοδον τό «Πάνθεο » ύπό τήν διεύθυνσιν και 
πάλιν τοΰ κ. Π. Μαρόγλου θά λειτουργή ανελλειπως εις 
τήν αίθουσαν τής «Παλίρροιας». Α. Ακρου·.

αγρινιον

Κινημ. Θέσπις. Τήν παρ. έβδομάδα προεβλήθησαν αί 
ταινίαι «Ή κλεΐς τοΰ αίνίγμστο,» «Ή άλυσσος πού σπά
ζει», «Τρελλή Λόλα» καί «Μιχαήλ Στρογκώφ» μέ μεγα» 
λην έπιτυχίαν. Προσεχώς θά δωση παραστάσεις η ή 
Όπερέττα Σαμαρτζή—Οικονόμου ήή τοΰ Ξύδη. Πάγγειος
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. Ντορέ. Άνακαινισθείς έκομε έναρξιν από τής 
παρ. Πέμπτης μέ τό Έργον «Ή πριγκήπισσα τοΰ Τσαρ- 
ντάς». Προηγουμένως είχε προβληθή «Τό παιδί του 
δρόμον».
ΚΟΖΑΝΗ

Κατά τήν παο.έβδομάδα προεβλήθησαν είς τόν Κινη
ματογράφον τής πόλεώ; μας τά έργα «Ή κατοικία των 
νεοσσών» μέ τήν Ντιομίρα Ζακομπίνι καί τόν ΛορεΛΜ 
καί «Ή Κόμπρα» μέ τόν Βαλενιϊνο. Τά δύο άνωτέρω έρ
γα άπέτυχον λόγω τής εποχής τοΰ τρύγου καί το κοινον 
λόγω έογασίας δέν παρηκολούθησε. Μέ μεγ ίλην επιτυ
χίαν' προεβλήθη τό έργον «Αύιοκρατορικόν ξενοδοχεΐον» 
μέ τήν Πόλα Νέγκρι. Σιτφικαρ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
— Χαλκίδην (Σέρρας). Καί αί δύο έπιταγαί έλήφθη 

σαν καί σάς εύχαριστοΰμεν. Τά φύλλα ταχυδρομούνται 
πάντοτε άμέσως μετά τήν έκτύπωσίν των. ,

—Πέτσαν (’Έδεσσα). Σάς παρακαλοΰμεν να μάς συγ
χωρήσετε διά τό λάθος τοΰ διορισμοΰ σας, διότι είς την 
πόλιν σας ύπάρχει ανταποκριτής άπό έτους. Εαν θελετε 
συνεργασθήτε μετ’ αΰτοΰ. ,

_ θ, Παντελίδην (Άλεξανδρουπολιν). Πολύ ευχαρί
στως δεχόμεθα τήν προσφοράν σας και σάς παρακαλοΰ
μεν νά στέλνετε τακτικά καθ' έβδομάδα ανταποκρισιν. 
Μαζύ μέ δύο μικράς φωτογραφίας σας δια το δελτιον 
μάς γράφετε καί τήν διεύθυνσιν σα;.

— Καζαντζήν (Σάν&ην). Έλήφθησαν, ευχαριστουμεν
—Σοιφρονιάδην (Μυτιλήνην). Γιατί δέν μά; γράφετε 

πλέον; _____________ ______

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Λένα Βασιλειάδου Σέρραι 1-10-928 Μέχρι 30-3-929 
Κινημ. ’Ολύμπια Καβάλλα 1-10 928 » 30—3-929
Κινημ. Άχίλλειον Βόλος 1-10 928 » 30-9-929
Κινημ. Μέγας Ξάνθη 1 — 10—928 » 30—9 — 929
Περ. Κορκόδειλος Αθήναι 1-7 —928 » 30—6 929
Κινημ. Άργυλλά Βόλος 1-9-928 * 20-8 929
„___________________________________ Β® ---= 1 ~-----------------

Έξεδόθη καί πωλείται ΠΑΝΟΥ Α. ΚΑΛΟΓΕΡΙ
ΚΟΥ καθηγητοΰ Έπαγγελμαιικής Σχολής 

θεάτρου - Σκηνοθέτου

«Η ΜΙΜΙΚΗ»
ήτοι πώς έκφράζοντα. έπιστημονικώς αί διάφοριι 
ψυχικαί καταστήσεις. Εικόνες 110. ,

Ι
ΆπαραίΐΤΓΕον έφόδιον δια τούς κα.λλιχρχ'ας τηζ 
σκηνής καί τοΰ κινηματογράφου, καθηγητάς, πο
λιτικούς, εκκλησιαστικούς, διχαστικούς, ομιλητας 
καί κάθε μορφωμένον άνθρωπον. Τιμή δρ. 50 ε
λεύθερον ταχ. τελών καί πωλείται παρά τοΰ συγ- 
γραφέως οδός Στρατ. Συνδέσμου 14, άνωθεν Δεξα
μενής, Άθή αι. Γίνονται άποστολαί καί είς τ ς 
επαρχίας μέ τήναύιήν τιμήν.



14 ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ! ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ
— Εις τό νέον στούντιο τή; εταιρίας Ντάγκ- 

Φίλμ τών κ. χ. Γαζιάδη ήρχισε ή κινηματογράφησις 
τοϋ νέου έργου «Τό λιιιάνι τών δακρύων». Τό νέον 
στούντιο τής «Ντάγκ-Φίλμ» κείμενον είς τήν οδόν 
Βουλής 4 καί είς τό βάθος τής οικία; Στρούμπου 
εΐνε καθ’ δλα τέλειον μέ ήλεκτροπαραγωγικάς μηχα· 
νάς, σκηνικά, ηλεκτρικού; προβολείς κλπ. κλπ. Είς 
τό νέον: έργον τής «Ντάγκ-Φίλμ» λαμβάνουν μέρος 
πλήν τοϋ κ.Τσακίρη καί τής Δίδος Μοσχονά καί οί 
καλλιτέχναι τοΰ Θεάτρου κ. κ Βεάκης, Ροζάν, Κα 
Μουστάκα καί άλλοι. ‘Υπολογίζεται δτι Θά εΐνε έτοι
μον μετά τετράμηνον περίπου.

— Πυρετωδώς επίσης ετοιμάζεται καί τό νέον 
φίλμ τής εταιρίας «’Άζαξ Φιλμ» τοϋ κ. Μανδρά ύπό 
τόν τίτλον «Μαρία ή Πενταγιοίτισσα». Καθημερινώς 
γίνεται ή λήψις καί νέων σκηνών έκ τής ζωής τών 
πρώτων βασιλέων ’ΌΘωνος καί ’Αμαλίας είς τά πα· 
λαιά ’Ανάκτορα. Αέγεται μάλιστα δτι τόν ρόλον της 
Αικατερίνης Μπότσαρη, Δεσποινίδος τήε τιμής τής 
’Αμαλίας θά ύποδυθή γνωστοτάτη δεσποινίς δημο
σιογράφος ειδική περί τά κινηματογραφικά, ή οποία 
ομοιάζει καταπληκτικά μέ τά χαρακτηριστικά τής 
ήρωΐδος. Ή είκών τής Αικατερίνης Μπότσαρη, ή 
οποία λέγεται δτι ήτο ή ωραιότερα γυναίκα τής επο
χής εύρίσκβται είς τό Μουσεΐον τοϋ Μονάχου φέρει 
δέ τόν τίτλον «Ρόζα» χαρακτηριστικόν τής ωραιό
τητας τή; είκονιζομένης. Ή ταινία «Μαρία ή ΙΙεν- 
ταγιώτισσα» υπολογίζεται δτι θά εΐνε έτοιμη πρός 
προβολήν περί τά μέσα Δεκεμβρίου. "Ηρχισαν μάλι
στα νά υποβάλλονται προτάσεις είς τόν κ. Μαδράν έκ 
μέρους τών διευθυντών τών κινηματογράφων πρός 
έξασφάλισιν προτεραιότητας.

—Συνεχίζεται επίσης καί ή πραγματοποίησή τής 
ταινίας «Τό λάβαρον τοΰ 21» ύπό τής εταιρίας 
«Γκρήκ-Φίλμ» τοϋ κ. Λελούδα. Προχθές έλήφθη· 
σαν μερικαί σκηναί είς τήν Άκρόπολιν, υπολογίζεται 
δέ δτι καί αυτό θά είναι έτοιμον μετά (τρίμηνον.

—Καί ή πραγματοποιηθεΐσα έν Θεσσαλονίκη ύπό

Κινηιιατγοαύικός Άότΰο
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
Ε "Εβδομαδιαίου Κινηματογραφικόν Περιοδικόν | 
§ Έκδίϊεται έν Άθήναις άνελλειπώς άπό τοΰ 1924 |

Γραφεία και Τυπογραφεία :
Σοφοκλέονς 9 (Στοά ΙΙάππον)

f Διευθυντής-Ίδιοκτήτης: HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 
Συνεργάτης τοΰ Κινημ. παραρτήματος τής Παρι- g 

σινής QUOTIDIEN
£ * Αντιπρόσωποι-* Ανταποκρίται * Εξωτερικού
s ΒΕΡΟΔΙΝΟΝ Γερασ. Πρωτοπαπας Schapesrtr 14 |
| ΠΑΡΙΣΙΟΙ Μάνος Κέλλας, 2 Rue de Γ Ancienne f 

Comedie.
| ΜΙΛΑΝΟΝ θ. Παπαμανώλης, Via Unione 1.
I Ν. 1'ΟΡΚΗ Paul Kramer, 424 West, 48 Str.
i ΛΕΔΙΕΣΣΟΣ (Κύπρου) Κ. Κλεοβούλου καί Σ. Συμεω- 1
I νίδης οδός Σπ. Άραούζου 147.
I ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Δημ. Μαρκοζάνης P.O Box 1387· I 
= ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΙΣ Φ.Ναζλόγλου Voivoda 76 g 
| BPA’PAA (Ρουμανίας) P. θεοδοοιάδης Str. Go- = 

lesti 33. g
= Πυκνόν όίκτυον ανταποκριτών εις δλην την 'Ελλάδα ζ 
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TO NEON ΦΙΛΜ THS ΔΙΑΤΑΝ ΧΑΡΒΕ Υ*

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΑΙ ΟΠΟ1Α1 ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλος έργου Κινηματο- 
δέατρον

Γραφεΐον 
έχμ,εταλλεύσεως

Πρίγκηψ ’Ινδιών ’Αθηναϊκόν Φωτιάδη-Σουλίδη
’Αήττητος Ροβέρτος Άμολοχ -Βουλγαρίδη
Ρ,ψοχίνδυνος Χάρρυ Φωτιάδη-Σουλίδη
Καπετάν Φασαρίας » » »
7 θανάσ. μαχαίρια » » >
Ματωμένος δρόμος ‘Ελλάς I. Μαργουλή
Δαίμων ’Ωκεανού ’Αθηναϊκόν Φωτιάδη-Σουλίδη
Στά νύχια τών 'Ινδών » Ήστερν-ΦΙλιι
"Ενας εναντίον όλων Φωτιάδη-Σουλίδη
Τρεις παλαισταί Ελλάς I. Μαργουλής
Κοιλάς γιγάντων > Άμολ.-Βουλγαρίδης
Διαμάντι Τσάρου ’Αττικόν Σινέ Όριάν
Σενορίτα Σπλέντιτ >
Παντού τόλμη Πανόραμα Φόξ-Φίλμ
Ταρζάν Β’. 2 όβίνΐ. Πανόραμα I. Κουρουνιώτη
Εενύχτηδβς 'Ελλάς I. Μαργουλή
Χώρα ΰπεράνω νόμου » Άμολοχ. Βουλγαρίδη
Φρωρίντα ’Αττικόν Σινέ Όριάν
Ταρζάν τής Ζούγκλας ’Αθηναϊκόν Δημ. Καρρά

1 Νύχτες Σικάγου Μοντιάλ Σινέ Όριάν
Τιμή αδελφού 'Ελλάς I Μαργουλή
Θά μέ παντρευθής Σπλέντιν Σινέ Όριάν

Τίτλος έργου Κϊνηματο- 
^•έατρον

Γραφεΐον 
έ / μ,εταλλεύσεως

Εντός δλίγου θ’ άρχίση τό «γύρισμα» τοϋ νέου 
φίλμ τής Λίλιαν Χάρβεϋ, πάντοτε διά λ)σμόν τής 
Ούφα εργαζόμενης, ύπό τόν τίτλον «Ποιος θέλει νά 
μέ συνοδεύση είς τήν Τεχεράνην:». Τό σενάριό του 
γράφεται άπό τόν Ροβέρτον Λήμπμαν, εύρίσκεται δέ 
είς τό στάδιον τής περατώσεως αύτοϋ. "Οσοι άνέγνω- 
σαν τά χειρόγραφά του, έκφράζονται ένθουσιωδώς 
διά τήν πνευματικήν εργασίαν τοϋ έκλεκτοϋ Γερμα- 
νοϋ σεναριογράφου.

τής εταιρία; «Ήρώ Φίλμ Ν. Ε.» ταινία ύπό τόν τί
τλον «Αί τελευταίαι ήμέραι τοϋ Όδυσσέως Άνδρού- 
τσου» έλπίζεται νάπροδληθή καί ένταύθα/Ηδη μετε. 
φέρθη τό πρωτότυπον ενταύθα διά τήν πλϋσιν κ^ί 
έμφάνισιν,θά είναι δέ έτοιμη περί τότέλος τοΰμηνός.

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39<·-ΑΘΗΝΑΙ

J
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Ί'μ.ημ.σι Τσιενεών· 'Ενοικιάζονται xal πωλοϋνται ύπό τούς καλλίτερου; ο
ρούς, έργα νεωτάτης παγκοσμίου παραγωγής 1928—19x9, έπεισοδιακά μεγά
λου ένδχαφέροντος έκ ιών νεωτέρων.—Δράματα περιπετειώδη σαλονιού, Δρά
ματα Κάου Μηόϋ. "Εργα σαλονιού κοινωνικά καί Ιστορικά, Κωμωδίαι καί γενι- 
γ.ώς πλούσια συλλογή ταινιών έκ τών νεωτέρων παραγωγών διαφόρων εταιρειών.

Τμ.ήμ.α. ΎεγνίνΧίν.Κινηματογραφήσεις συγχρόνων γεγονότων (Actualites) καί 
κινηματογραφικών έργων.— Διαφημιστικοί ταινίαι παντός είδους.— Δια&ετικά 
(Τζαμάκια) προβολής στα&ερών εί τόνων. —Τίτλοι κινηματογραφικών έργων καί 
πάσα έν γένει κινηματογραφική έργασία.

ΣΗΜΕ1ΩΣΙΣ. Ό ^Κινηματογραφικός Άστήρ* έγκαινιάζων άπό σήμερον τό άνωτέρω σύστημα, συμπληρώνει ενα 
σπουδαίου κενόν τής έιιπορικής κινηματογραφικής κινήσεως τής 'Ελλάδος. Είς τόν άνωτέρω πίνακα εις τον όποιον δά 
προστί&ενται καδ' εβδομάδα τά προβαλλόμενα νέα έργα, δά ενρίσκη κάδε επιχειρηματίας Άδηνών, 'Επαρχιών καί Εξω
τερικού, ενα Οντως εΐπεΐν, καδρέπτην τής έν Έλλάδι κινηματογραφικής κινήσεως, έκ τοΰ οποίου δύναται πολλά νά 
ώφεληδή.Έπίσης τό άνωτέρω σύστημα δά έξυπηρετή δχι μόνον τους επιχειρηματίας τών έπαρχιών οί όποιοι δα γνωρίζουν 
πλέον εις ποιον ανήκουν αί ταινίαι, ποια και πόσα έργα προεβλήδησαν, δά οδηγούνται περί τής αξίας των εκ τών δημο
σιευόμενων εις άλλην σελίδα κριτικών, αλλά καί τά έντανδα γραφεία έκμεταλλεύοεως τά όποια ώς εΰτόητον πολλά έχουν 
νά ώφελη&ονν εκ τον π Ιναχος τούτον.



ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1928-1929
πμμ: Aiimras. γερμανική:, γαααικη:. aystpiakhs και

Ό πρώτο: κατάλογος έδημοσιεύθη είς ζό προηγούμενον ύπ' άριθ. 20 
τοϋ «Κινηματογραφικοΰ ’Αστέρος»

AITAIKHS
τεύχος

33) ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΙΣ Λύα Μάρα Όπερέττα
34) Ο ΒΑΡΩΝΟΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
35) MATA ΧΑΡΙ (Ή περίφ. κατάσκοπος) Μάγδα Σόνια

Όπερέιτα 
Δράμα

36) ΡΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
37) ΛΕΥΚΗ ΣΚΛΑΒΑ Χάϊντ-Γκαϊνταρώβ

Κωμωδία 
Δράμα

38) ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ Ρόντ·Λαοόκ Δράμα
39) ΤΙΓΡΙΣ ’Αντώνιο Μορένο Δράμα
40) ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΕΡΩΤΟΣ Μαρία Ζακομπίνι Δράμα
41) ΜΑΤΑΝΤΟΡ
42) ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Γχρέτα Νίσεν

Δράμα 
Δράμα

43) ΧΟΥΛΛΑ Κλάρα Μπόου Κωμωδία
41) ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΟΗΤΕ Μαίρη Κήντ Δράμα
45) Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΧΑΙΟΕΙΛΗ Ριχ. Κορτέζ Δράμα
46) Ο ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ Λουκ. Άλμπερτίνι Δράμα
47) Ο ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ Μποΰστερ Κήτον Κωμωδία
48) ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΤΟΛΗ
49) Η ΑΓΩΝΙΑ
50) ΧΑΡΟΥΝ ΕΛ ΡΑΣΗΔ Μαίρη Κ'ιντ Δράμα σύγχρονον
51) ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ Μιστιγκέτ Δράμα
52) ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ
53) ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

Λουσύ Ντορέν 
’Εστερ Ράλσων Δράμα

54) ΦΑΝΤΕΣ ΚΟΥΠΑ Άδολ. Μενζοΰ Δράμα
55) Η ΒΙΕΝΝΗ ΠΟΤ ΧΟΡΕΥΕΙ Λύα Μάρα Όπερέττα
56) ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΟΚΟΤΤΑΣ "Άστα Νίλσεν Δράμα
57) 0 ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ Σουζάνα Δελμάς Δραμ. κωμωδία
58) ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ Ντορέν Γκαϊ'ταρώβ Δράμα
59) ΧΡΕΟΣ ΙΕΡΟΝ Δράμα

Ούδέποτε γραφεΐον έν Έλλάδι παρουσίασε μέχρι σήμερον είς ποσόν και ποιόν ταινίας ώς 
οί έφετεινσί τή; ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΙΜ- Αί άνοοτέρω ταινίαι θά προβ’.ηθοϋν εις τά τρία κινημα
τοθέατρά της ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΟΝΤί ΑΛΣΠΛΕΝΤΙΤ καί επομένως θά διαφημισθιϋν διά 
τοϋ Αθηναϊκού Τύπου άνά πάσαν τήν Ελλάδα.

Εκτός τών άνω καί πληθνος άλλων πεοιόυνής παραγωγής καί πρώτης δννάηεως ή ΣΙΝΕ ©- 
ΡΙΑΝ διαθέτει καί όλόκληρον τό Στόκ τής" «Παραιιάονντ» τήν όποίαν άντιπροόωπεύει έν Έλλάδι.

ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ διαθέτει διά τούς επαρχιακούς κινηματογράφους μηνανάς προβολής έναντι ενοι

κίου ώς κοί πωλήσεως, κάρβουνα, προβολής κλπ.
Διά πληροφορίας καί συμβόλαια παρακαλοϋνται οί κ.κ. Πελάται νά άπευθύι ωνται είς τήν 

διεύθυνσιν τής «ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ» Αθήνας, Έδουάρδου Δώ 7, ή είς τό πρακτορεϊον τής «Σινέ Ό- 
ρΐϊν», Θεσσαλονίκη,Βενιξέλευ 3, Μέγαρον Μπουρλά.


