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Ό Στήλ δέν ήρώτησε ’ τόν φίλον του περισσότερον, 
γιατί έγνώριζε περί τίνος έπρόκειτο. Ήξευρε καλά καί 
αύτός τήν Λαίδην Άρντεν, καί είχε βρεθή αντιμέτωπος 
πρός τά φιλάρεσκα τεχνάσματά της. "Εναν ολόκληρο χει
μώνα είχε στήσει έναντίον του δλα της τά δολώματα καί 
τά δίχτυα, σλλ’ ό Στήλ δέν ΰπέκυπτε. Ήτο σιδηράς δυ- 
νάμεως καί ένεργητικότητος, καί ή ζωή τόν είχε μάθει νά 
έπιβάλλεται τής θελήσεως καί τών αϊσθήσεών του. Είς 
τήν μονομαχίαν τήν όποιαν διεξήγαγε μέ τόν Στήλ, ή 
Λαίδη Άρντεν είχε νικηθή. Ό Στήλ έν τούτοις είχεν 
αποφασίσει νά φύγη τόν κίνδυνον, διότι δέν ήτο βέβαιος 
δτι θά ήδύνατο μέχρι τέλους νά άντιστή εις τήν κατάκτη- 

ιιμενα χαρακτηριντι- j σιν τής γοήσσης, καί δέν ήθελε νά γίνη καί αύτός ένα 
ίντς, Αγγκος εογενης, πεθαίνει πράγματι άπό τά θύματά της. "Εφυγε έξαφνικά ένα πρωΐ άπό τήν 
Είχε παράφορα έρωτευθή άπό καιρό τήν πόλιν καί άφοσιώθηκε είς τήν καλλιέργειαν ένός μακρυ- 
-— — a----- z----- ... ..ζ_™— α I νο·θ κτήματος.

Φεύγων άφησε κοντά είς τήν Λαίδην Άρντεν τόν 
προστατευόμενόν του, τόν νεαρόν άξιωματικόν τού ναυτι
κού Ντίκ.

—Ντίκ, τού εΐπεν ό Στήλ, ξέρεις δτι δέν άγαπώ νά 
κάνω τόν δάσκαλο, άλλά πριν φύγω ακούσε αύτά πού θά 
σού είπώ καί τήρησέ τα.

—Πές μου καί θά σέ ύπακούσω.
—Δέν ζητώ όρκους άπό σένα. Απλώς καί μόνον σού 

λέγω. Προφυλάξου άπό τήν Λαίδην Άρντεν. Είνε έπικίν- 
δυνη γιά έναν νέον καί άπειρον άνθρωπον! Σού έπανα- 
λαμβάνω άπλά: Φυλάξου !

—Σού ορκίζομαι δτι θά προσέξω καί θά ένθυμηθώ 
τής συμβουλές σου!

Ό Στήλ είχε δίκαιον νά μή ζητήση άπό τόν Ντίκ όρ
κους, γιατί γρήγορα ό νέος έπεφτε στά δίχτυα τής γοήσ
σης, καί ή Λαίδη "Αρντεν, μιά φορά άκόμα παίζοντας μέ 
τά θέλγητρά της, είχε σάν παιχνιδάκι στά χέρια της τόν 
Ντίκ, τρελλόν άπό πόθο. Τό παιγνίδι αύτό τής Λαίδης 
Άρντεν είχε σκοπόν νά διεγείρη τό ένδιαφέρον καί τήν 
ζηλοτυπία τού Στήλ, τού ανθρώπου πού δέν είχεν ύπο- 
κύψει, άλλά οί κόποι της δέν είχαν άποτέλεσμα. Ό Στήλ 
άπαθής, δέν τήν ήξίωσε φεύγων ούτε ένός βλέμματος. 
Ό Ντίκ ήτο δπως δλα τά νέα πλάσματα, εύπιστος καί 
πονόψυχος, καί δέν έβλεπε στήν Λαίδη Άρντεν, παρά 
τάς συστάσεις τού φίλου του, είμή ένα θύμα καί μίαν 
γυναίκα δυστυχισμένην, δεμένη μέ έναν άνδρα χωρίς καρ- 

} διά, τόγ άνδρα της, τόν Λόρδον Ράϊτερς. Μά ή άλήθεια 
ί ήταν άλλη. Ό Λόρδος Ράϊτερς ήτο κι’ αύτός ένα άπό τά

Ή Σοάβα Γκαλόνε, και Λεόν Ματώ, έγύρισαν είς τήν 
Κυανήν Ακτήν, τό κάτωθι ώραίον φιλμ. Εκτός τής σκη
νικής του δράσεως, τό φιλμ αυτό έδωκεν αφορμήν άνα- 
παραστάσεως όλης τής κοσμ.κής ζωής τής Νίκαιας, μερι
κοί μάλιστα σκηναΐ έλήφθησαν καί έπί 'Αγγλικών πολε
μικών, τά όποια ώρμουν είς τόν δρμον τής Βιλλαφράγκας.

Εις τήν Κυανήν 'Ακτήν, πρό τής απέραντης θάλασσας 
ένας άνθρωπος αποφασίζει νά άποθάνη. Δέν είνε πτω
χός, ούτε κακοντυμένος. Τό πρόσωπό του τόν δείχνει εύ- 
γενή καί τά ρούχα του πλούσιον, ώστε δέν είνε ή δυ
στυχία πού τόν ώθεΐ είς τήν αυτοκτονίαν, άλλά κάποιο 
μεγάλο καί τρελλό πάθος, δπως φαίνεται άπό τό συνο- . 
φρυωμένον ύφος του καί τά συνεσπασμένα χαρακτηριστι- | 
κά του. Ό Ρέντς, Άγγλος εύγενής, ι—Α— 
απο έρωτα. I'/.- . -, - —,.
Λαίδην Άρντεν, μίαν άκαταμάχητον γόησσαν, ή οποία | 
έσπειρε γύρω της είς τήν Νίκαιαν τόν πόνον καί τήν 
απελπισίαν. 'Ωραία, υψηλή, εύγενική, έξήσκει τήν κυριαρ
χίαν της έφ’ δλων τών άνδρών, οί όποιοι τήν ΰπήκουον 
πιστά, σάν τόν μεγάλον σκύλον της, πού δέν τόν άφινε 
ποτέ. Ή λαίδη Άρντεν ήτο έπικίνδυνος, διότι άφινε 
πρός στιγμήν νά φαίνεται δτι τάχα έδίδετο καί κατόπιν 
ύπεχώρει έναλλάξ, μένουσα πάντοτε ή κυρίαρχος!

Ό Ρέντς δέν ήδύνατο νά ύποφέρη αύτό τό τρομερό 
παιγνίδι τής γοήσσης, καί έσκέφθη ν' απαλλαγή τής φο
βερός αύτής κυριαρχίας μέ μίαν σφαϊρανπιστολίου. Ήτο 
έτοιμος ν' άποθάνη, έπάνω σ’ έναν βράχο τής άκτής, 
δταν κάποιος ένεφανίσθη έξαφνα καί τού έφώναξε :

—Ρέντς ! Τί πρόκειται νά κάνης ;
Ό άνθρωπος αϋτόςήτοό ΆγγλοςπλοίαρχοςΣτήλ, ό δυ

νατός καί συμπαθητικός Στήλ, ό όποιος κατά τύχην είς 
τόν άνθρωπον πού έπρόκειτο ν’ αύτοκτονήση άνεγνώρι- 
ζεν ένα συμπατριώτην καί ένα παλαιόν φίλον, κι' έτρεξε 
πρός αυτόν.

—Δέν θέλω πειά τήν ζωή, τού είπε ό Ρέντς. Δέν έχω 
πειά τήν δύναμι, κι’ Εκείνη μέ κάνει νά ύποφέρω πολύ !

—Πρέπει νά μάθης νά κατανικήσης τό πάθος σου καί 
νά ζήσης, τού άπήντησεν ό Στήλ μέ έπιβολήν.

—Θά προσπαθήσω, τού εΐπεν ό Ρέντς.
—"Οχι νά προσπαθήσης, άλλά καί νά θελήσης νά 

γίνη !....
Καί ό Ρέντς, πού έκράτησε γιά μιά στιγμή ό θάνατος 

στά χέρια του, σώζεται καί ξαναγυρίζει στή ζωή, άποφα- 
σισμένος νά πολεμήση.
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“μητροπολις,,
(Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ)

Μητρόπολις !
’Ιδού μία λέξις ποΰ κυκλοφορεί άπό στόματος είς στό

μα αύτάς τάς ήμέρας.
Ή έν Άθήναις προβολή αύτής τής ταινίας άναμφι- 

βόλως είναι ένα σπουδαίον γεγονός δ ά τά κινηματογρα
φικά μας χρονικά. Θά ήτο δμως άκόμη σπουδαιότερον 
αν ή «Σ ι ν έ.’Ο ρ ι ά ν» έλάμβανε ύιτ’ δψει της δτι τό 
Ελληνικόν Κοινόν είχεν άπιραίτητον ανάγκην κάποιας 
προετοιμασίας διά νά παρακολουθήση τό ύπερπρωτότυπον 
αύτό φιλμ μέ τό τολμηρότατον θέμα του.

Ωσαύτως φρονώ δτι άν ή «Μητρόπολις» διεφημίζετο 
διαφωτιστικώ ιερόν, δηλαδη, άν άντί τής τετριμμένης 
φρασεολογίας τών άγγελιών ποΰ μέ τόσην δυσπιστίαν ή 
καί άδιαφορίαν διεξέρχεται ό άναγνώστης τού τύπου, 
προσετίθετο έν παρενθέσει κάποιος έπεξηγηματικός τού 
θέματος ύπότιτλο;, τότε άναμφιβόλως τό Κοινόν μας θά 
ήτο προδιατεθειμένον νά ίδη τό θέαμα πού άσφαλώς δέν 
επεριμενε να έκτυλιχθή σήμερον πρό τών όμμάτων του.

ΙΙλην τουτου ,δέ, η «Σ ι ν έ-’Ο ρ ι ά ν» θά ήδύνατο νά 
καμη διά καταλλήλου προσώπου σύντομόν τινα είσήγησιν 
*°ύ θέματος τής «Μητροπόλεως» (ώς νομίζω δτι έγεινε 
καί είς τι γειτονικόν μας Κράτος).

Είς τά; άνωτέρω παραλήψεις τής «Σινέ Όριάν» δέον 
νά προστεθή καί έτερον σφάλμα της. Λόγφ τού πρωτοτύ
που θέματος και τών ραγδαίων μεταλλαγών τών σκηνών 
τής «Μητροπόλεως» τό πρόγραμμα (αί ώραι προβολής) 
έπρεπε νά είχε κανονισθή κατά τρόπον ίκανοποιητικώτε- 
ρον διά τόν θεατήν, ούτως ώστε νά δύναται ό τελευταίος 
νά παρακολουθεί τό φιλμ άπ’ άρχής μέχρι τέλους διά νά 
έξαγάγη κάποιο άκριβές συμπέρασμα χωρίς νά άδικήση 
τό έργον. Πώς δμως ήτο δυνατόν νά γίνη αύιό, άφοϋ ή 
προβολή τών διαφημίσεων καί τά άδικαιολογήτως μεγά
λα διαλμμείατα έγένοντο άφορμαί σπατάλης χρόνου ;

’Άν δλα αύτά τά σφάλματα δέν έιιείωσαν τήν άξίαν 
τής «Μητροπόλεως» άσφαλώς τήν κατέστησαν πλέον αΐ- 
νιγματικήν είς τόν Άθηναίον θεατήν.

Είς ένίσχυσιν τής γνώμης μου ταύτης θά έπεθύμουν 
νά παραθέσω σχόλια τών παρακαθημένων μου θεατών, 
ήκιστα κολακευτικών τής «νεοελληνική; νοημοσύνης», ά- 
τινα δμως υποχρεούμαι νά παραλείψω ιιή ύπάρχοντος χώ
ρου πρός τούτο.

"Οσον βεβαίως άποκαρδιωτικόν καί άν είναι τό δτι ένα 
μικρόν μέρος τού κοινού μας παρεξήγησε τάς δντως ύ-τεραν- 
θρώπους προσπάθειας τού δαιμονίου Φρίτζ Λάγκ, δέν 
δύναμαι παρά νά τό δικαιολογήσω λόγφ τής άπειρίας 
του. Όταν πηγαίνει κανείς στόν Κινηματογράφον, διά 
νά χαριεντισθή καί νά διηγείται τά οίκογενειακά του, 
πλήν τού δτι ενοχλεί τούς παρακαθημένους του, άδι- 
κεΐται καί ό ίδιος ώς έκ τής μ ή παρσκολουθήσεως 
τοΰ φίλμ έν ταϊς λεπτομερείαις του. Πόσον μάλλον δταν 
πρόκειται νά ίδη τήν κορωνίδα τής πρωτοτυπίας, δηλαδή 
τήν «Μητρόπολιν, ύπό τάς άνωτέρω προϋποθέσεις ....

Έν πάση περιπτώσει ή πλειονότης τών ’Αθηναίων 
θεατών έξετίμησεν δεόντως τήν «Μητρόπολιν» είς τήν ά
ξίαν της, πράγμα λίαν Ικανοποιητικόν διά τόν «Κινημα
τογραφικόν ’Αστέρα».

Ίρις Σκαραβαίον

θύματα τής γοήσσης, ποΰ τόν έτραβούσε και τόν άπέ- 
κρουε διαδοχικώς, καί προσπαθούσε νά βρή παρηγοριά 
στο ποτόν, χωρίς ό Ντίκ νά τό υποπτεύεται.

Τήν άπατη του αύτήν, ό Ντίκ τήν άποδεικνύει εις έν 
γεύμα τής Λαίδης "Αρντεν, δπου ό σύζυγός της, πειό με
θυσμένος άπό κάθε άλλην φοράν, έφέρετο έχθρικώς στην 
γυναίκα του. Ό Ντίκ έξεγείρεται, νοιώθει τό αίμα του 
νά βράζη καί θέλει νά τιμωρήση τόν «τύραννον» καί ν’ 
άπελευθερώση τό εϊδωλόν του άπό τόν μισητόν ζυγόν.

Ό Στήλ άντιλαμβάνεται τά αισθήματα ιού Ντίκ, καί 
προσπαθεί νά τόν καθησυχάση, άλλά τό έξημμένον άπό 
τό πάθος μυαλό τοΰ νέου, δέν τόν άφίνει νά δεχθή τάς 
συμβουλάς καί έπιτίθεται κατά τοΰ συζύγου.

’Επακολουθεί συμπλοκή καί ό Ράϊτερς πέφτει, κτυπά 
τό κεφάλι του καί πεθαίνει ύστερα άπό λίγες ώρες. Ό 
Ντίκ συλλαμβάνεται άπό τήν άδτυνομίαν, ποΰ τόν κατη
γορεί διά φόνον, θεωρεί δέ τόν έαυτόν του εύτυχή δτι 
είνε φυλακισμένος, άφοϋ τό έκαμε χάριν τής γυναικός 
πού άγαπφ καί τήν νομίζει θύμα, δπως λέγει είς τόν Στήλ 
πού έρχεται νά τόν έπισκεφθή.

—Είμαι εύτυχισμένος πού είμαι έδώ, άφοΰ άπελευθέ- 
ρωσα τήν γυναίκα πού άγαπώ, άπό ένα τύραννον. Θά 
ήθελα νά μπορούσα νά κάνω κάτι παραπάνω, νά τής 
δώσω δλην μου τήν ζωήν, γιά νά τής άποδείζω τόν 
έρωτά μου.

Ό Στήλ προσπαθεί νά τόν μεταπείση, άλλά ό Ντίκ, 
τυφλωμένος άπό τό πάθος, τοΰ δηλώνει δτι δέν θα προ— 
σπαθήση νά δικαιολογηθή καί θά διακηρύξη δτι ό θάνα 
τος τού Ράϊτερς δέν ήτο τυχαίο..

Ό Στήλ δέν έγκαταλείπει τόν φίλον του καί μετά 
πολλάς προσπάθειας κατορθώνει νά καταδικασθή είς δύο 
έτών φυλάκισιν μόνον. Ό Στήλ δέν είνε ό μόνος πού έν- 
διαφέρεται διά τόν Ντίκ. Ή Έλισσάβετ, μιά μικρά προ- 
στατευομένη τού Ράϊτερς, άγαπά κρυφά τόν Ντίκ, καί ή 
καταδίκη του είνε γι’ αύτήν πλήγμα βαρύ, καί ή δυστυ
χισμένη έξομολογεϊται τήν άγάπη της στόν Στήλ, ό όποιος 
τήν παίρνει μαζί του, είς τό κτήμα του, διότι ό θάνα
τος τοΰ Ράϊτερς τήν έστέρησε καί τού προστάτου της. 
Είς τό κτήμα τοΰ Στήλ,. ό όποιος πατρικά τήν παρηγορεί 
περιμένει τήν άπελευθέρωσιν τού Ντίκ.

Ή Λαίδη "Αρντεν, μετά τόν θάνατον τού συζύγου της, 
ζή μόνη καί πτωχή, χωρίς δμως νά παύση τά φιλόδοξα 
σχέδιά της, νά κατακτήση τόν Στήλ, τόν μόνον άνθρωπον 
πού τής άντεστάθη έως τώρα. Ή κυρίαρχος έκείνη πού 
δέν άγάπησε κανένα, νοιώθει γιά τόν Στήλ, τόν δυνατόν 
άνδρα, ένα πάθος, ποΰ δσο περνφ ό καιρός μεγαλώνει. 
’Αλλά καί πάλιν άποτυγχάνει. Ό .Στήλ άφοσιωμένος μέ 
τό κτήμα του, καί τήν νέαν προστατευομένην του, δέν 
σκέπτεται πειά τήν κυρίαρχον.

Ή Λαίδη "Αρντεν, είς τόν τρόπον τού Στήλ, άν δέν 
βλέπη τήν νίκην της, δέν βλέπει δμως τόν τραχύν καί 
απότομον τρόπον, διά τού όποιου άπέκρουε άλλοτε τήν 
φιλαρέσκειάν της, καί άναθαρρύνει. ’Αποφασίζει μέ κάθε 
τρόπον νά τόν κατακτήση διότι τόν άγαπφ, έννοεϊ δμως 
δτι ό άγών θά είνε μακρός καί τραχύς, διότι άν ό Στήλ, 
είνε μαλακώτερος, δέν είνε γι’ αύτό όλιγώτερον διατεθει
μένος ν’ άντισταθή.

Αί ήμέραι περνούν, μέσα είς τήν γαλήνην τής ψυχής 
καί μέ τήν έλπίδα τής άπελευθερώσεως τού Ντίκ, διά 
τήν Έλισσάβετ, καί δταν φθάνη ή ήμέρα έκείνη, δύο 
άπογοητεύσεις κινδυνεύουν νά συντρίψουν τάς δύο νεα
νικός καρδίας. Ό Ντίκ, τόν όποιον συγκινεϊ ή άγάπη τής 
Έλισσάβετ, δέν έχει παύσει νά άγαπφ τήν Λαίδην "Αρν
τεν, κι' ή πρώτη σκέψις είνε σ’ αύτήν. Ή κυρίαρχος 
δμως, «Έκείνη ποΰ κυριαρχεί», δπως τήν άποκαλοΰν 
είνε πειά νικημένη. Άγαπά τόν Στήλ, καί είνε άποφα- 
σισμένη νά τού παραδοθή χωρίς πάλην. ’Αποκρούει τήν 
άγάπη τού Ντίκ, τόν σπρώχνει στήν άγκαλιά τής Έλισ
σάβετ, καί δπως άπηλπισμένη ετοιμάζεται νά φύγη, ό

Στήλ, πού τήν έποθούσε κι’ αύτός, άλλά συνεκρατεϊτο, 
γιά νά μήν ύποκύψη στά θέλγητρά της, παίρνει στήν 
άγκαλιά του, τήν νικημένη Κυρίαρχο !

Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
/ΛΟΝΟΠΟΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΤΑΙΡΙΑΣ

=— ΙΡΙΧ ΦΙΛΜ

Κατανομή τών ρόλων
Μ. Δονξ Σέργιος Μιχαήλοβιτς . . . .' Α. Γκεϊρότ ) Σούμπωφ .......... Ίβ. Μααάλσκι 
Ματθιλδη .......... Έλ. Κονίντζι ( Ή μητέρα Σούμπωφ ........ Κνίπερ 
Νατάοοα..................................... Όλ. Κραβτοένκο ( Νικόλαος II ....... Στέπαν Κουζνέτζωφ
"Αννα Βααίλιεβα ........ Ν. ‘Ηλιοναένκο } Άλέξ. Νεκράσωφ.....................................Ε. Στράονς

Διεύ&ννοις ΑΙμιλ. Βερνερ τοΰ μεγάλου Γερμανού σκηνοθέτου και όιευ&υντοΰ τής Αύτοκρατορικής "Οπερας τής Μόσχας.
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Ή ταινία «‘Η Α’. χ ορ ε ύτρ ι α τ ής Αύτοϋ-\ 
Μ εγ α λ ε ι ό τ ητ ο ς » αποκαλύπτει την ζωήν καί τά I 
παρασκήνια τον κλασικόν Ρωσσικοΰ μπαλέτου.'Ο σκη
νοθέτης έτοποθέτησεν τό θέμα τής ταινίας έν τώ 
πλαισίω τής έποχής τών Ρωμανώφ δτε τό έν λόγφ 
μπαλέτο ήτο πολύ τον συρμόν, καί ντο τήν έννοιαν 
αυτήν τό θέμα τής ταινίας προσέλαβε χαρακτήρα 
Ιστορικόν.

Είς τούς κυρίους ρόλους παρατηρούνται πρόσωπα 
πραγματικά καί ζώντα έτι, rd όποιο δχι μόνον διηύ- 
θυναν τήν ζωήν τον Ρωσσικον μπαλέττου άλλά καί 
συμμετείχαν είς τήν λειτουργίαν τοΰ πολυσυνθέτου 
καί άειδοΰς γραφειοκρατικού δργανισμοΰ.

ΈπΙ τής Αύτοκρατορικής σκηνής λάμπει ύποπτος 
άστήρ, ή χορεύτρια Ματθί/.όη, παλλακίς τοΰ μεγάλου 
Αονκός Σέργιου Μιχαήλοβιτς. ’Έχει Ιδιόκτητον άνά- 
κτορον' κρατεί είς τάς χεϊρας της τά νήματα δχι μό
νον τών «κοσμικών ερωτικών σχέσεων» d/Ad καί τών 
αύλικών ακόμη' είναι δοξομανής καί εκδικητική δέν 
έννοεϊ νά παραχωρήση εις άλλην τήν πρώτην θέσιν 
είς τήν σκηνήν. Είς τήν Σχολήν τοΰ μπαλέττου παρα
κολουθούν τά μαθήματα δύο χορεύτριαι μέ τάλαντον, 
ή Νατάσσα καί ή Άννα. ‘Η μητέρα τής Νατάσσας, 
παλαιά καλλιτέχνις άποθνήσκουσα παρεκάλεσε τήν 
Ματθίλδην νά λάβη ύπό τήν προστασίαν της τήν Να
τάσσα. 'Η Νατάσσα έγ καθίσταται είς τό μέγαρον τής 
Ματθίλδης. Κατά τό 1904 ό αδελφός τής Νατάσσας 
Άλέξης υπηρετεί ώς νοσοκόμος είς τά προχώματα. 
ΤΗλθεν εις ρήξιν μέ τούς άνωτέρους του καί έλιπο 
τάκτησε έπιστρέφει είς τήν Πετρούπολιν καί αρχίζει 
νά έργάζεται ύπό ψευδές άνομα ώς διωρθωτής εις 
τι τυπογραφεϊον, καί λαμβάνει ένεργόν μέρος είς τήν 
έξέλιξιν τής σταδιοδρομίας τής άδελφής του. ‘Η “Αννα 
ήκολούθησε καί αυτή τόν δρόμον της. Οί «ισχυροί» 
τής γής τής κάμνουν κόρτε. “Εδωσε πολύ λαμπρός 
έξετάσεις είς τήν Σχολήν Μπαλέττου, άλλ’ ή Ματ- 
θί/.δη φοβείται ανταγωνισμόν τής “Αννας καί διά 
τοΰ Νικολάου τοΰ II τήν έξουδετερώνει τελείως.

Είς μίαν συμπλοκήν ό ’Αλέξης πυροβολεί κατά 
τοΰ Σούμπωφ δ όποιος είναι Αγαπημένος τής “Αννας.

Ή “Αννα προσπαθεί νά τόν σώση άλλά δέν τό κα
τορθώνει.

Τό θέμα τής ταινίας, είναι ένας άγών μεταξύ ένός 
παλαιού καί ένός νέου ταλέντου, είναι αί μηχανορρα- 
φίαι τών παρασκηνίων καί αί ποταπαί ραδιουργίαι. 
Είναι ή άπόδειξις τής έπιρροής ποΰ είχε ένας άστήρ 
Μπαλέττου δχι μόνον είς καλλιτεχνικά ζητήματα 
άλλά ζητήματα καί αύτής τής έσωτερικής πολιτικής 
ένός κράτους.

eΗ Ιδεολογική άξια τής ταινίας έγκειται είς τήν 
άντιπαράθεσιν δύο κόσμων.

‘Η άποθέωσις, δηλαδή ή τελευταία είκών τής 
ταινίας, είναι πολύ διδακτική. Έκεϊ δπου έβασίλευε ή 
θελκτική Ματθίλθη εύρίσκεται τώρα μιά «Στέγη δρ- 
φανών» καί είς τούς τοίχους οί όποιοι είχον 15ή τό
σους χορούς, καί τόν σνστηματικόν θεατρικόν έκφαυ- 
λισμόν καί κόσμους δλοκόήρους έξηχρειωμένους άπό 
τήν ραδιουργία, άντηχοϋν αί φωναί τών παιδιών τών 
γεννηθέντων κατά τόν πόλεμον.

Τό έργον έξελίσσεται έν δλη αυτού τή μεγαλο
πρεπείς, μέ τόν πλέον αυθεντικόν διάκοσμον άμυθή- 
του πολυτελείας. Τούς δέ πρωτεύοντας ρό'.ους υποδύ
ονται οί καλλίτεροι άνεγνωρισμένης δραματικής δυνά- 
μεως ρώσσοι καλλιτέχναι μέ τάς έκλεκτοτέρας κλασι- 
κάς χορεύτριας τοΰ παγκοσμίου φήιιης ρωσσικοϋ 
μπαλέττου, τοΰ όποιου τήν διεύθυνσιν έχει άναλάβει 
δ γηραιός καί μέγας Γερμανός σκηνοθέτης Αίμ. 
Βέρνερ.

ΑΙ ΣΟΒ1ΕΤ1ΚΑ1 ΤΑΙΝΙΑΙ

Τό Film Kurier βΐς τό φύλλον «ής 24 Δεκεμβζίον 
η. ε. γράφει ότ·: * Ολόκληρος ό Σοβιετικός τύπος αναγ- 
γίλει μετά χαράς οτι μετά δύο έτών εξαγωγήν τής Σοβιε
τικής παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ήγοράσθη· 
σαν καί παρά τής ’Ιταλίας δώδεκα έργα έκ τών όποιων 
ήδη παίζονται τά τρία και έν Γερμανία μετά μεγίστης 
έπιτνχίας,είνε δε ταΰτα τό «Postmeister>,«jTdfios “Αρκτον* 
και τό «Χαρέμι τής Βσυχάρας*.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
(Metropolis—Παραγωγή U.F.A.)

Προεβλήθη εις τό «’Αττικόν» καί τό «Μοντιάλ»
Πολλά φιλμ παρουσιάσθησαν έκάστοτε μέ απαιτήσεις 

άνωτέρας, μέ απαιτήσεις κολοσσού, άλλ’ έάν έν καί μόνον 
εδικαιούτο πραγματικώς τού τίτλου αυτού, αυτό θά ήτο 
χωρίς αμφιβολία ή «Μητρόπολις». Μέ τά ανωτέρω δέν 
θέλω νά ΐσχυρισθώ ότι ή «Μητρόπολις» είναι ένα φιλμ 
αλάνθαστο. Τουναντίον παρουσιάζει όχι λίγα σφάλματα, 
ώς φιλμ όμως, κυριολεκτικός, τεχνικός ώς φιλμ είναι 
ιδεώδες, μέχρι τής στιγμής μοναδικόν.

Διά την «Μητρόπολιν» έγράφησαν υπερβολικός πολλά 
έν τούτοις μέ κίνδυνον νά μη γράψω δλως νέα πράγματα, 
θά προσπαθήσω καί έγώ νά άναπτύξω τάς προσωπικός 
μου άντιλήψεις, όσον τό δυνατόν λεπτομερώς.

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟΝ: Ή «Μητρόπολις», ένας κολοσσιαίος 
οργανισμός, ή πόλις τού 2000. Ό οργανισμός αύτός έχει 
ένα άρχοντα, ένα δικτάτορα κεφαλαιοκράτην, έχει καί 
χεϊρας,, τον έργατόκοσμον. Ό νούς καί αί χεϊρες άπαι- 
τούν ένα μέσον καί τό μέσον εύρίσκεται· είναι ό υιός 
τού κεφαλαιοκράτου. Αυτή είναι ή κεντρική ιδέα πέριξ 
τής όποιας περιστρέφεται ή ϋπόθεσις. Ή «Μητρόπολις» 
είναι δύο πόλεις. Ή πόλις τού φωτός καί τής χαράς καί 
ή πόλις τού σκότους καί τού πόνου. Ή «Μητρόπολις έχει 
τόν δικτάτορά της, είνε ό Τζών Φρέντερσον, άλλά καί 
ή έργατούπολις έχει τόν ίδικόν της, είνε τό άγαθόν πνεύ
μα, ή Μαρία. Ό Ρότβανγκ, ό έφευρέτης, εκμεταλλεύεται 
τήν λατρείαν, τήν όποιαν έξασκεί ή Μαρία έπί τού πλή
θους τόν έργατών καί ένφ ή Μαρία είνε ή άπόστολος 
τού συμβιβασμού, ή ίδική του Μαρία, ή μηχανική, ή αυ
τόματος είνε ή άντιπρόσωπος τού κακού. Αύτή προκαλεΐ 
την καταστροφήν. Μία όμως ρωμαντική άγάπη συνδέει 
τόν υιόν τού δικτάτορος μέ τήν άγαθήν Μαρίαν, εις τό 
πρόσωπον τού όποιου άναγνωρίζει αύτή τό μέτρον. Καί 
ό σκοπός της έπιτυγχάνει, ό συμβιβασμός επέρχεται καί 
ή ειρήνη επακολουθεί.

Τό σενάριο αυτό τό χαρακτηρίζει κυρίως τολμηρά φαν
τασία, φαντασία χωρίς όρια, άσφαλώς δέ κάποια έπίδρα- 
σις άπό τό έργον τού Ούέλς «Ή μηχανή πού τρέχει μέσ’ 
τό χρόνο». "Όπως ή Τέα φόν Χάρμπου μάς παρουσιάζει 
τόν κόσμον τού 2000 πολύ δύσκολα δυνάμεθα νά τόν 
φαντασθώμεν. Τά μέχρι σήμερον δεδομένα μάς κάμνουν 
νά, σχηματίζωμεν άλλην γνώμην. Άλλ' αυτό, έχω τήν 
γνώμην, ούδόλως είνε έναντίον τού σεναρίου. Ή Τέα φόν 
Χάρμπου δέν έπεδίωξε νά γράψη ένα σενάριο μέ άξιώ- 
σεις σοβαρός έπιστημονικής μελέτης, άλλ’ άπλώς μέ ίσχυ- 
ράν δόσιν φαντασίας νά παρουσιάσω κάτι έξαιρετικά 
πρωτότυπον καί συγχρόνως (καί έδώ χωρίς άμφιβολία 
ΰπέστη τήν έπίδρασιν τού συζύγου της Φρίτς Λάνγκ) νά 
δώση πάσαν ευκαιρίαν νά άναπτύξη δλον του τό δαιμό- 
νιον ό δημιουργός τόν «Νιμπελούγκεν».

Ή άνάμιξις κοσμοϊστορικών γεγονότων, ή ολίγη δόσις 
χριστιανισμού, ή ιδέα τής ειρήνης, ή άποκάλυψις τού 
Ίωάννου, ό σοσιαλισμός, ό Μαρξισμός, ό Νίτσε, ό ώμος 
ρεαλισμός, τό άγαθόν πνεύμα, τό πνεύμα τού κακού, ή 
Βαβέλ, αί συνεχείς άλληγορίαι, ή έκάστοτε βαθυτέρα ψυ
χολογία, αυτά είναι άλλα στοιχεία τού σεναρίου καί εις 
αυτά έγκειται τό σφάλμα.

Όχι ή Τέα φόν Χάρμπου, άλλά καί αί πλέον άνε- 
γνωρισμέναι κορυφαί τού κόσμου είναι άσφαλώς ζήτημα 

άν θά ήδύναντο νά τά βγάλουν πέρα μέ αύτό τό μίγμα. 
Καί τά αποτελέσματα ήσαν φυσικά καί άναμένοντο. 

Χάσματα, άπορίαι διαδέχονται άλληλα. Καί ή ζάλη σου 
αυξάνει μέ ενα βεβιασμένο τέλος. Τό σφάλμα είναι μέγα. 
Οχι διότι πολλές φορές τρυγυρίζουν στο μυαλό σου 

διάφορες άπορίες εις τάς όποιας δέν ξέρεις τί νά άπαν- 
τήσης καί αΐτινες ένίοτε μένουν έντελώς άλυτοι, άλλά 
διότι φεύγεις χωρίς εύκόλως νά δύνασαι νά έξαγάγης 
ένα καθαρόν καί άσφαλές συμπέρασμα.

Η Τέα φόν Χάρμπου, ή όποια άλλωστε είναι άπό 
τας σπουδαιοτέρας σεναριογράφους τού κόσμου, καταπιά- 
σθηκε μέ ένα, ύπερβολικά πολύπλοκον ζήτημα καί έπρε
πε νά είναι μόνον αύτή διά νά μή συντριβή άπολύτως.

Το, σενάριο λοιπόν είναι τό άσθενέστερον σημεϊον 
τού φίλμ. Εάν όμως άπό μιάς άπόψ.ως τό σενάριο μει
ώνει τήν άξίαν τής «Μητροπόλεως», ήτο έν τούτοις έ- 
ξαιρετικά κατάλληλον διά νά έπιδειχθή ό Λάνγκ. Άς έλ- 
θωμεν λοιπόν τώρα εις τήν τεχνικήν του, ή όποια όμο- 
λογουμένως είναι ιδεώδης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ: Ή πραγματοποίησις τού τολ
μηρού σεναρίου είχεν άνατεθή είς τόν Φρίτς Λάνγκ καί 
ό γερμανός, σκηνοθέτης έχρειάσθη πρός τούτο μόνον 1 1)2 
έτος άδιακόπου έργασίας. Σήμερον πού μέ όλη μας τήν 
αναπαυσιν παρακολουθούμεν άπό τής οθόνης τό τερά
στιόν του έργον, άδυνατούμεν νά πιστεύσωμεν ότι έ- 
χρειάσθη τόσον ολίγος χρόνος διά νά κατασκευασθή. Καί 
τρία και τέσσερα έτη άν μάς έλεγαν, θά άπαντούσαμε 
δικαίως.

Παρασυρόμενος κάπως ό Φρίτς Λάνγκ άπό τήν φαν
τασίαν τής φόν Χάρμπου πίπτει είς όχι ολίγους άναχρο- 
νισμούς καί άνομοιότητας. Τί θέλουν, τό έτος 2000 άερο- 
πλάνα καί αύτοκίνητα τελευταία μοντέλλα τού 1926; Δια- 
τί αί ένδυμασίαι τόν γυναικών άλλού είναι μοντέλλα τού 
1915, αλλού εξαιρετικά παράδοξοι, ένώ τών άνδρών σύγ
χρονος μόδα; Διατί ή άντίληψις τής πόλεως τού μέλλον
τος είναι έπιρρεασμένη άπό τήν Νέαν Ύόρκην, ένώ ή 
Νέα Ύόρκη δέν βαδίζει, όπως φαίνεται, πρός τοιοϋτο 
μέλλον; Διατί τό άλχημιστικό έκεϊνο στιλ στά έργαστή- 
ρια τού Ρότβανγκ; Καί οί άναχρονισμοί ύπάρχουν σχε
δόν παντού χωρίς έν τούτοις νά δύναται νά μειώσουν 
τήν γενικήν αξίαν τού δημιουργήματος τού Φρίτς Λάνγκ, 
είναι λεπτομέρειαι κατά τήν γνώμην μου επουσιώδεις. 
Υπάρχουν όμως καί σκηναί αί όποϊαι άσφαλώς έπρεπε 
νά λείπουν π.χ. οί αιώνιοι κήποι, οϊτινες δίδουν έντύ- 
πωσιν πτωχοτάτης σκηνογραφίας μιάς άθηναϊκής έπιθε- 
ωρήσεως. "Εχω άκόμη τήν γνώμην ότι τά διάφορα ήλε- 
κτρικά τερατουργήματα κατά τήν δημιουργίαν τού αύτο- 
ματου ή ή Βαβέλ πιθανόν νά προσδίδουν έμπορικήν θε
αματικότητα, παρουσιάζονται όμως αί καλλιτεχνικοί ά- 
νορθογραφίαι,. Άλλαι σκηναί, αΐτινες άσφαλώς θά έπρε- 
πε_ νά, μή υπάρχουν είναι τά διάφορα μποξ καί ή πάλη 
τού τέλους, είναι χονδροειδεϊ έλαττώματα. ’Επίσης είς 
πολλά σημεία γίνεται έξαιρετική κατάχρησις τίτλων καί 
υποτίτλων, πράγμα τό όποιον σήμερον ιδίως κατακρίνε- 
ται πολύ.

Αί σκηναί όμως πού κυριολεκτικώς καταπλήσσουν υ
περέχουν τόσον, ώστε καί τά μεγαλύτερα σφάλματα νά 
ώχριούν. Ή μελλοντική πόλις μέ τούς τελευταίους ούρα- 
νοξύστας μέ τάς χαλύβδινα? γέφυρας, μέ τήν γιαγαντιαί- 
αν κίνησιν τών άεροπλάνων, άεροστάτων, σιδηροδρόμων, 
αυτοκινήτων, έκφράζει θαυμασίως τήν δύναμιν, τό σφρί
γος, τήν ζωήν.

Ή καταδίωξις τής Μαρίας μέσφ τών κατακομβών ύπό 

είναι πολύ ικανοποιητικός. Μετά τήν Χέλμ αύτός είναι ό 
καλύτερος καί ό έντυποτικώτερος.

Ό Άλφρεντ "Αμπελ όχι νόσον καλός. Ό ρόλος τού 
κεφαλαιοκράτου δικτάτορος δέν τού έταίριαζε διόλου. Τού 
λείπει ή έκφρασις τής αύταρχικότητος, τής , ισχύος. Αδυ
νατείς νά πιστεύσης ότι αύτός είναι δυνατόν νά είναι ό 
κύριος ζωής καί θανάτου τόσου κόσμου. Ό Γιάννικς 
άσφαλώς θά ήτο ιδεώδης.

Ό Χάΐνριχ Γκέοργκ είς τόν ρόλον του ,ώς άρχιεργά- 
της Ικανοποιητικός. Ό Φρίτς Ράσπ πάλιν δίδει άρκετήν 
έντύπωσιν τού δουλικού ένστικτου ένός ταπεινού ύπη- 
ρέτου. ·

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ή «Μητρόπολις» είναι κολοσ
σός καί ώς τοιοΰτος φυσικόν ήτο νά παρουσιάζη καί 
σφάλματα, τά όποια άνεπτύξαμεν άνωτέρω. Τά προτε- 
ρήματά του όμως ύπερέχουν κατά πολύ. Κυριολεκτικώς 
ή «Μητρόπολις» είναι τεχνικόν άριστούργημα. Άπό τής 
τεχνικής δηλ. άπόψεως δέν ύπερβάλλει κανείς λέγων ότι 
είναι μοναδική. Βεβαίως θά ήτο δυνατόν νά λείπουν με
ρικά χονδροειδή, ούτως είπείν, σφάλματα, άλλά καί μέ 
αύτά ή «Μητρόπολις» παραμένει καύχημα τού εύρωπαϊ- 
κού κινηματογράφου.

Ή «Μητρόπολις» έσημείωσεν έδώ έπιτυχίαν τόσην 
ώστε δέν ήλπιζα έγώ τουλάχιστον. Ό παρατηρηθείς μά
λιστα συνωστισμός καί είς τά δύο θέατρα κατά τήν πρε
μιέραν ήτο άπό τούς πλέον σπανίους διά τάς Αθήνας. 
Ή έπιτυχία της καθίστατο έτι περισσότερον προβλημα
τική ένεκα τής μάλλον έσφαλμένης παρουσιάσεως της, 
ένώπιον δηλ. κοινού σχεδόν τελείως άπροετοιμάστου.

Τούτο ό χώρος δέν μάς έπιτρέπει νά τό άναπτύξωμεν 
λεπτομερέστερον. Τό ότι όμως ή «Μητρόπολις» προεβλή- 
θη έδώ χωρίς ύπότιτλον, δι’ αύτό άσφαλώς είναι άξιέπαι- 
νοι καί όχι άξιόμεμπτοι οί κάτοχοι τής ταινίας. Μέ όλα 
λοιπόν αύτά τά δεδομένα ή έπιτυχία της τιμά όχι ολίγον 
τό άθηναϊκόν κοινόν, τό όποιον άτυχώς συνειθίζει, σπα- 
νίως νά έκτιμφ τήν άξίαν. Ro—Ma

ΤΣΑΝΚ
Chang—Παραγωγή «Paramount» 

Προέβλήθη εις τά «ΌΑύμπια»
Τό «Τσάνκ» είναι άσφαλώς ένα άπό τά ύψηλοτέρας 

τέχνης κουλτουριστικά φίλμ καί είναι κρίμα δ«.ι τοιούτου 
είδους φίλμ σπανιώτατα βλέπομεν είς τάς Αθήνας. ’Ως 
δικαιολογία φέρεται ότι τά φ λμ αύτά δέν έχουν έμπορι- 
κότητα, ή Ιδέα δμως αύτή δέν είναι άπολύτως άληθής καί 
τά πολύ καλά κουλτουριστικά φίλμ δέν στερούνται καί 
έδώ άπολύτως έμπορικότητος.

Μία άπλουστάτη ύπόθεσις (άν είναι δυνατόν νά όνο- 
μασίΐή ύπόθεσις). Ό άγών μιάς οικογένειας Σιαμαίων 
πρός τήν Ζούγκλας, ή όποια ούτε νικά ούτε νικάται ποτέ 
άπολύτως· Ό άγών λοιπόν τού ανθρώπου καί ή μυστα
γωγική άρμονία τής Ζούγκλας, Ιδού τί μάς παρουσιάζει 
τό φίλμ! Τά μέσα τού άγώνος τού ανθρώπου,.πώς άντι- 
δρρ ή Ζούγκλας, Ιδού άλλη άποψη τού φιλμ ! Ή προσω
ρινή ειρήνη. Ιδού τό τέλος !

Κ»* όλα αύτά έκ τού φυσικού. Βλέπεις «ήν τίγριν νά 
όρμά έναντίον τού κινηματογραφικού φακού, ή σκηνή 
προκαλεΐ τρόμον. Βλέπεις τήν καταδίωξιν τών πελωρίων 
σαυρών, τό ενδιαφέρον κορυφούται. Κατόπιν ή .έφοδος 
τών τσάνκ, ή καταστροφή τού χωριού, ή παγίς... Ό νούς 
τού άνθρώπου έναντίον τής δυνάμεως.

Πρωταγωνισταί; Μία οικογένεια Σιαμαίων, τίγρεις, 
έλέφαντες, λεοπαρδάδεις, πίθηκοι, έρπετά....

Σεναριογράφος, σκηνοθέται, φωτογράφοι ol Menan 
Goaper καί Krnest Schoedsack, αύτοί είναι οί όποιοι 
μέ πραγματικόν κίνδυνον τής ζωής των προσέφεραν τό 
«Τσάνκ·, δηλ. ένα άκόμη φίλμ εις τό ένεργητικόν τής 
έβδόμης τέχνης. Ro Ma

τον Ρότβανγκ είναι κάτι τι τέλειον. Καί ή μικροτέρα λε
πτομέρεια τής σκηνής είναι καλοβαλμένη καί έτσι τό 
σύνολον προκαλεΐ έξαιρετικά τήν άγωνίαν καί τό ένδια- 
φέρον τού θεατού. Ή στιγμή αύτή δέν είναι μόνον άπό 
τάς ώραιωτέρας τού φίλμ, άλλ’ άπό τάς πλέον έντυπωτι- 
κάς πού έχομε δή μέχρι σήμερον.

Ή «Γιοσιβάρα» τό κέντρον τής διασκεδάσεως τού 2000, 
έν άντιθέσει πρός τούς αιωνίους κήπους είναι καλά πα
ρουσιασμένη. Ή καταστροφή έπίσης τών μηχανών καί 
κυρίως ή επακολουθούσα πλημμύρα είναι άλλη θαυμασία 
σκηνή. Ή ύπόγειος αύτή καταστροφή παρουσιάζεται μέ 
πολλήν δύναμιν. Ωραία έπίσης ή αρμονία τού κόσμου 
έκείνου τών μηχανών. ’Ιδεώδες άναμφιβόλώς ό χορός τού 
αυτομάτου, ώμορφη έπίσης άν καί δυσνόητος ένεκα τού 
άλληγορισμού της ή σκηνή τού χορού τού θανάτου μέ 
όλας τάς κακίας.,

Ό Φρίτς Λάνγκ φαίνεται παντού. Έξαίρεσιν ίσως 
αποτελούν ώρισμέναι σκηναί προσώπων, άλλά τό δαιμο
νών του κυρίως έκδηλούται είς τόν όγκον. Αί μάζαι τών 
έργατών κινούνται μέ τοιούτον ρυθμόν, ώστε νά δίδουν 
έντύπωσιν ένός προσώπου. Τά πλήθη ένθουσιούν, μαί
νονται, οργιάζουν μέ τόν αύτόν ρυθμόν, μέ τήν ιδίαν 
άρμονίαν.Νομίζεις ότι πρόκειται περί μηχανών. Ενώπιον 
τών θαυμάσιων αυτών σκηνών όχι λίγες φορές τό «Μπέν 
Χούρ» παρουσιάζεται άληθινός νάνος. Καί έννοώ τάς 
σκηνάς όγκου τού «Μπέν Χούρ» διότι έν συνόλφ ή ύπε- 
ροχή τής «Μητροπόλεως» είναι άκόμη μεγαλυτέρα.

Ό Φρίτς Λάνγκ ήτο ευτυχής. Είχε πολυτίμους συνερ- 
γάτας. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ντεκορατέρ, ζωγράφοι 
είργάσθησαν μέ όλως παραδειγματικήν ευσυνειδησίαν. 
Καί τό άποτέλεσμα ήτο ή δημιουργία- τού πρωτύπου αύ- 
τού φίλμ.

Ό Γκύντερ Ριττάου καί ό Κάρλ Φρόύντ πάλιν είναι 
οί δημιουργοί τής ιδεώδους φωτογραφίας τής «Μητρο
πόλεως». Τοιαύτην λεπτότητα τέχνης, τόσον άριστουργη- 
ματικήν φωτογραφίαν, σπανιώτατα βλέπομεν. Ή φωτο
γραφία είναι άπό τά σημεία εκείνα τής «Μητροπόλεως» 
τά όποια παραμένουν υπόδειγμα. Τί σημαίνει τώρα καλή 
φωτογραφία δι’ ένα φίλμ τό άντιλαμβάνεται πάς τις, 
ώστε καί τί σημαίνουν τά δυο αυτά ονόματα διά τήν 
Μητρόπολιν νά είναι εύκολονόητον.

Άς έλθωμεν τώρα καί είς τό τελευταϊον τμήμα τής 
μελέτης μας.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ. Τό σημεϊον αύτό δέν 
είναι άπό τά τελείως ικανοποιητικά. ’Εξηγούμαι. ,

Ό κυριώτερος ρόλος ό τής διπλής Μαρίας άνετέθη 
είς μίαν άγνωστον, τήν Μπριγίττη Χέλμ, ή όποια όμο- 
λογουμένως τόν έκράτησεν έξαιρετικώς καλά. Ή Μπρι
γίττη Χέλμ συγκαταλέγεται είς τάς ίδεωδεστέρας άποκα- 
λύψεις τής 7ης τέχνης.

Ή Χέλμ ώς άγαθόν πνεύμα, ώς άντιπρόσωπος τού 
καλού, ώς ρωμαντική κόρη κατακτά καί μέ τήν λεπτήν 
ώμορφιά της καί μέ τό παίξιμό της. Ή Χέλμ ώς αυτό
ματον, ώς μηχανική Μαρία παρουσιάζει θαυμάσια, ένα 
όλως άντίθετον χαρακτήρα. Τά κακά της ένστικα έκδη- 
λούνται ύπέροχα είς τό πρόσωπον των εις τό όποιον 
σημειώσατε συντελεί ένα αριστοτεχνικό μακιγιάρισμα. Αί 
κινήσεις των έξ άλλου είναι τόσον μελετημένοι ώστε νά 
δίδουν πλήρη τήν έντύπωσιν τού αύτομάτου. Τό γέλοιο 
της, τό ύφος της, τάς έκφράσεις της μόνον σέ καλλιτέχνι- 
δες μεγάλης πείρας δύναται νά τά άνευρη κανείς. Αί 
σκηναί τών κατακομβών, τής Γιοσιβάρα, τής καταστροφής, 
μέγα μέρος τής έπίτυχίας των τό.οφείλουν σ’ αυτήν. Κι’ 
αύτή χωρίς καμμίαν άμφιβολίαν είς τόν Φρίτς Λάνγκ. 
Ή Μπριγγίτη Χέλμ είναι ή ϋπερέχουσα όλην μορφή.„

Άτυχώς ό Γκουστάφ Φρέλιχ δέν μού ήρεσεν όσον 
ήλπιζα. "Εχει μερικές πολύ καλές σκηνές, άλλά γενικώς 
είναι υπερβολικός έν τούτοις όμως παραμένει μία καλή 
άποκάλυψις.

Ό Κλάϊν Ρόγγε εις τόν ρόλον τού εφευρέτου Ρότβανγκ
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ΠΟΑΕΜΙΚΛΙ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
II ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ^ΜΟΝΤΙΑΛ.,

Ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Αί κινηματογραφικοί έταιρεϊαι τών οποίων ή έ- 

φευρετικότης είς τήν έξεύρεσιν θεμάτων καί ή σπουδή 
προς έκμετάλλευσιν τών ποικίλλων γεγονότων τής οι
κουμένης δέν ήτο δυνατόν ν' άφίσουν νά παρέλθη 
απαρατήρητος δ Παγκόσμιος πόλεμος τοΰ οποίου τά 
δραματικά γεγονότα συνετάραξαν ολόκληρον τήν αν
θρωπότητα.

Καί δπως ήτο φυσικόν ή καταλληλότερα εποχή διά 
τήν κινηματογράφησήν τοΰ Παγκοσμίου πολέμου ήτο 
ή εποχή τής ειρήνης, ή περίοδος δηλαδή κατά τήν 
οποίαν ή άνθρωπότης διέρχεται πλήρη άνάρρωσιν ηθι
κήν καί σωματικήν καί κατά τήν οποίαν δύναται ν’ 
άναλογισθή ψυχραίμως είς δλας αυτών τάς λεπτομέ
ρειας καί δλην τήν έκτασιν τής φρίκης τά τραγικά 
γεγονότα πού έσυραν καθημαγμένην τήν ανθρωπότη
τα επί πέντε έτη. Έκτος τούτου ή κινηματογράφησή 
τοΰ Παγκοσμίου πολέμου έχει | 
άπό άπόψεως ιστορικής σημα
σίαν εξαιρετικήν δεδομένου 
δτι δ σκηνοθέτης ώδηγήθη 
είς τό έργον του ύπό τών 
επιτελικών σχεδίων ^άμφοτέ ■ 
ρων τών εμπολέμων παρατά
ξεων. Πρώτη ή Γερμανική κι
νηματογραφική εταιρεία «U. 
F.A.» έξέδωκεν τόν «Παγκό
σμιον πόλεμον» χρησιμοποίη
σα σα τά επιτελικά σχέδια τών 
εμπολέμων Κρατών κατόπιν 
εγγράφου αϊτήσεως της, γε- 
νομένης δεκτής καί έπί τή βά
σει ειδικών κινηματογραφι
κών ταινιών (ληφθεισών κατ’ 
αυτήν ταύτην τήν διάρκειαν 
τών μαχών.

“Οτι ή κινηματογράφησή 
αύτη έκ μέρους τής εται
ρείας «Οΰφα» τοΰ «Παγκο
σμίου πολέμου» υπήρξε μιά 
πρώτης τάξεως έπιτυχία προσ- 
θέσασα είς τό ενεργητικόν τής 
έν λόγφ εταιρείας νέας δά- 
φνας δόξης οΰδεμία αμφιβο
λία υπάρχει.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ “ΑΤΤΙΚΟΝ.,

Μτά όκηνη άπό τό γνωότόν έργον τοθ Ριόπέν αΞόβεργα»

’Από τοΰ Σεραγέβου μέχρι τής συνθήκης ειρήνης 
τών Βερσαλλιών, ή ταινία αύτη αποτελεί λεπτομερή, 
ειλικρινή, καί πιστήν άπόδοσιν τών τρομερών γεγονό
των πού πρέπει νά τά ένθυμηθή δπως πράγματι συνέ- 
βησαν, κάθε άνθρωπος, πού τά έζησεν, συνεκινήθη, 
ύπέφερε, έστερήθη καί έπολέμησε.

Τό έργον θά προβληθή άπό τής 16ης τρέχοντος 
είς τά κινηματοθέατρα τής πόλεώς μας «Οΰφα 
Πάλας» (Διονύσια) καί «Σπλέντιτ» θά τό παρακο
λουθήσω δέ άσφαλώς δλόκληρος δ πληθυσμός τών 
’Αθηνών.

Η ΤΖΕΝΝΥ ΓΙΟΥΓΚΟ ΕΙΣ ΤΗΝ FOX
Ή δημοφιλής γερμανίς ή&οποιός Τζέννυ Γιοϋγχο προσε- 

λήφ&η ύπό τής FUX καί &ά «γυρίση» φίλμ διά λογαριασμόν 
τής ευρωπαϊκής παραγωγής τής άνω εταιρείας.

Ό νεαρός Τζίφερσον, νέος μέ δλα του τά έλατ- 
πώματα καί- τά προτερήματα τής νεότητος, τήν άγάπην 
προς τήν περιπέτειαν καί τόν έρωτα προς τάς πλέον 
έκκεντρικάς άπολαύσεις ήλθε καί έγκατεστάθη είς τήν 
Μασσαλίαν μέ σκοπόν νά περάση δλίγας ήμέρας άνα- 
παύσεως. Άλλ’ δπως εϊπομεν δ Τζίφερσον δέν ήτο 
άπό τούς νέους πού ήμποροΰσαν νά καθήσουν φρό
νιμα. Καί μετ’ ολίγον περιπλέκεται είς μίαν περιπέ
τειαν ή όποια τόν άναγκάζει νά έγκαταλείψη τήν 
Μασσαλίαν και νά φύγη έσπευσμένως είς τήν ’Αγγλίαν 
τή βοηθείφ ενός φίλου του τοΰ Φήλ Στόρεφ.

‘Η Χίλεν ή έξαδέλφη τοΰ Τζίφερσον μιά πλούσια 
καί ματαιόδοξος κόρη είναι άναμεμιγμένη είς μίαν 
θεατρικήν έπιχείρησιν διευθυνομένην άπό τόν Τζίλμον 
επιχειρηματίαν. Είς τήν έπιχείρησιν αυτήν ή Χίλεν διέ-

θεσεν άρκετά χρήματα προκειμένου ν’ άναβιβασθή μία 
νέα έπιθεώρησις είς τήν όποιαν ως πρωταγωνίστρια 
θά ένεφανίζετο ή άδελφή τοΰ Φήλ Στόρεφ Εΰα. Άλλ’ 
ή Χίλεν δλα αυτά τά έκαμνεν μόνον καί μόνον διά νά 
προσελκύσω τό ένδιαφέρον τοΰ άδελφοΰ τη; τόν όποι
ον ήγάπα πρό πολλοΰ καί προς τόν όποιον έζήτει τήν 
κατάλληλον ευκαιρίαν νά έξομολογηθή τόν έρωτά της.

Έν τώ μεταξύ δμως κατά τάς παραμονάς τής έμ- 
■φανίσεως τής Εΰας είς τήν έπιθεώρησιν, δ Τζίφερ
σον κάμνει τήν γνωριμίαν της καί δέν άργεϊ ν’ άνα- 
πτυχθή μεταξύ τους μία άμοιβαία συμπάθεια. Καί 
τήν πρώτην νύκτα τής παραστάσεως οί δύο νέοι έξο-

μολογοΰνται τό αίσθημά των μέσα είς τό καμαρίνι 
τοΰ θεάτρου. Τήν'επομένην ή Χίλεν καί δ Τζίφερσον 
μεταβαίνουσιν είς ένα ρεστοράν «Μιλό» διά νά δει
πνίσουν. Έκεΐ βλέπουν τόν θιασάρχην Τζίλμαν συν- 
οδεύοντα μίαν νέαν μέ έν ελώς ιδιόρρυθμον έπανω- 
φόρι καί εισερχομένους είς ιδιαίτερον δωμάτιον.

Τό γεγονός αύτό ένέβαλεν είς υποψίας τόν Τζί
φερσον ό όποιος ήρχισε νά υποψιάζεται διά τήν Εΰαν.

'Η Χίλεν ή όποια είχε συμφέρον νά πέσω ή Εΰα 
άπό τήν συνείδησιν τοΰ Τζίφερσον’ ήρχισε νά σχολιάζω 
τό γεγονός δυσμενώς καί νά δηλητηριάζει κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον τό προς τήν Εΰαν αίσθημα τοΰ Τζίφερ
σον. Είς τό σεπαρέ ή Εΰα, διότι αυτή ήτο πράγματι, 
άποκρούει τάς έρωτικάς έκδηλώσεις τοΰ Τζίλμαν, καί 
τόν παρακαλεΐ νά μή τήν ένοχλήση είς τό εξής διότι 

έχει δώσω τήν καρδιά της
άλλοΰ. ■

Άφ’ ετέρου δ Τζίλμαν γί
νεται έξω φρενών διότι βλέ
πει νά χάνεται κάθε έλπίς κα- 
τακτήσεως τής Εΰας. Καί ή 
άπαγοήτευσίς του φθάνει είς 
τό κατακόρυφον δταν είς μίαν 
εορτήν τήν δποίαν έδιδεν ή 
Χίλεν είς τήν έπαυλίν της 
άντιλαμβάνεται δτι ή Εΰα συμ 
παθεΐ τόν Τζίφερσον πρόςτόν 
όποιον καί φέρεται πάντοτε» 
φιλικά. Τό γεγονός αύτό προ
ξενεί ιδιαιτέραν λύπην καί 
είς τήν Χίλεν ή δποία ήλπιζεν 
δτι μετά τό γεγονός τοΰ ρε- 
στωράν «Μιλό» θά ήλλαζαν 
τά αισθήματα τοΰ Τζίφερσον 
προς τήν Εΰαν. Έν τούτοις 
δέν άπελπίζεται καί καταβά
λει δλην της τήν δραστηριό
τητα διά νά καταστρέψη [τόν 

έρωτα τών δύο νέων προς δφελός της. Ή άφορμή 
διά τήν έπιτυχία τοΰ σκοπού αύτοΰ δέν άργησε νά έ- 
μφανισθή. Μίαν ήμέραν κατά τήν δποίαν ή Χίλεν 
μετέβη είς τό γραφεΐον τοΰ Τζίλμαν βλέπει τήν φω
τογραφίαν τής Εΰας έπάνω είς ένα τραπέζι καί τό 
έπανωφόρι τό όποιον έφοροΰσε είς τό ρεστωράν. 
Καί είς μίαν στιγμήν πού δ Τζίλμαν έβγήκε έξω ή 
Χίλεν πέρνει τήν φωτογραφίαν καί τό έπανωφόρι καί 
φεύγει.

Μετ’ δλίγας ήμέρας ή Χίλεν προσκαλεϊ τήν Εΰαν 
μέ τόν Τζίφερσον νά περάσουν μερικάς ημέράς είς τήν 
βίλλαν της ή δποία εύρίσκεται κοντά είς τόν ποταμόν.



Κινηματογραφικός Άότηρ

Έκεϊ συναντιόνται μέ τόν Τζίλμαν καί τόν Φήλ Στό- 
φερ ό όποιος ήλθε προ ολίγων ήμερων εις τήν ’Αγγλίαν 
διά νά ξεσκάση.

Ό Τζίφερσον καί ή Εΰα έν τω μεταξύ άναγγέ* 
λουν τούς αρραβώνας των θέλοντες νά θέσουν τέρμα 
εις τόν έρωτά των καί νά απαλλαγούν άπό τάς ενο
χλήσεις τών διαφόρων αντιζήλων των.

Ή Χίλεν βλεπουπα δτι δ έρως της ναυαγεί όρι- 
στικώς πλέον αναγκάζεται νά μεταχειρισθή τά σανα-

Η ΜΙΚΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ Η
— Χρυσές δουλείες 'έκαμε κατα την παρ. εβδομάδα ή·Μη- 

τ ρ ό π ο λ ι ς)) προβληθβϊσα καί είς τούς δύο συγχρόνως κινημα
τογράφους τό ’.Αττικόν καί τό Σ π λ έ ν τ ι τ. Κατα. την 

• πρώτην Ιδίως ημέραν έπεκράτησε άληθής πανζουρλισμός. 
“Ανω τών δέκα χιλιάδων θεατών παρηκολούθησαν την πρεμιέ
ραν τοϋ έργου. Τοιαύτη δε ήτο ή επιμονή τοϋ πλήθους νά πα
ρακολούθηση άπό τής πρώτης ημέρας τήν «Μη τ ρ ό π ο λ ι ν », 
ώστε παρ’ ολας τάς άοτυνομικάς απαγορεύσεις όπως πωληθοϋν 
εισιτήρια λόγω τοϋ μεγάλου συνωστισμού, ό κόσμος έκαμε πράγ- 
ματικήν έφεδον και έσπασε πόρτες και παράθυρα διά νά είσέλθη. 
Τά δέ θέατρα παρά τάς σημαντικός εισπράξεις πού έκαμαν 
έζημιώθηοαν ούκ ολίγα άπό τάς φθοράς τών εισόδων των υπό 

| τών θεατών. '
— ’Ασφαλώς τό ίδιο θά συμβή καί μέ τήν προβολήν τοϋ 

έργου « Ό παγκόσμιος πόλεμος εις τούς κινηματογράφους 
Ούφα Πάλας καί' Σ πλέντ ιτ. Καί ή ταινία αύτή παρου
σιάζει τέτοιο ένδιαφέρον ώστε νά προσέλκυση τήν περιέργειαν 
ολοκλήρου τοϋ ελληνικού κοινού.

— ’Από 15 ημερών καί σάν πρωτοχρονιάτικος μποναμάς, 
έκαμαν τήν έμφάνισίν τους καί οί άθάνατοι φορατζήδες. Αύτό 
τό κράτος φαίνεται ότι εινε γραμμένο του νά πάη κατά διαβό
λου. Δέν εινε ικανό ούτε ένα φόρο νά είοπράξη καί άναθέτει 
οέ διάφορα Αμφιβόλου προελεύσεως υποκείμενα τήν εϊσπραξιν 
των. Γιά νά πειοθη δέ κανείς ποιοι αυτοί οί ένοικιασταΐ τού 
φόρου τών Δημοσίων θεαμάτων και πώς γνωρίζουν τήν εργα
σίαν αυτήν άναφέρομεν τό έξης χαρακτηριστικόν. Προχθές εζη- 
ορύσαν άπό τήν κ. Βακογιάννή πού έπήγε μέ τήν οικογένειαν 
της είς τό Α ττικόν καί έγκατεστάθη είς τό θεωρείου της, 
νά πληρώση τόν φόρον θεωρείου. Φαντάσθήτε νά μή έχει ατέ
λειαν φόρου καί ή ίδιοκτήτρια. Έν τφ μεταξύ οί κύριοι αυτοί 
έχουν παραχωρήσει άτελείας φόρου είς 242 μπράβους των. Θά 
είναι δμως πολύ ηλίθιοι έκεϊνόι έκ τών διευθυντών τών κινη
ματογράφων, α,ν δέν πετάξουν έξω μέ τής κλωτσιές εκείνους 
πού έχουν Ατέλειαν φόρου, χωρίς νά πληρώσουν τό δικαίωμα 
τού θεάτρου, αδιάφορου αν αυτός εινε έστω και ό ίδιος ό κ. 
Ζαφειράκης, ή δ διευθυντής τού φόρου κ. θ. Άποστολόπουλος 
τέως άντισυντάγματάρχης.

— Ή καθημερινή έφημερίς τοϋ Βερολίνου Der Deutsche 
εις τό φύλλου τής 1ης ’Ιανουάριου 1928 δημοσιεύει ένδιαφέ- 
ρουσαν στατιστικήν περί τοϋ ποιον έργον εις έκάστην χώραν 
κατά το έτος 1927 έσημείωσε τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν καί 
ποιον ήρεσε περισσότερον καλλιτεχνικούς. Διά τήν Ελλάδα δη
μοσιεύει δτι, κατά τήν γνώμην τοϋ ^Κινηματογραφικού 
Ά σ τ έ ρ σ ς > τήν μεγαλειτέραν εμπορικήν έπιτυχίαν κατά τό 
1927 είχε τό φίλμ *’Ο Βαρκάρης τού Βόλγα)) καλλιτεχνικούς 
δέ τελειότερου ήτο τό προβληθέν κατά τό αύτό έτος «Φάουστ».

νικά μέσα διά νά ματαίωση τήν ευτυχίαν τών δυο 
νέων. Καί είς μίαν συνάντησίν της μέ τόν Τζίφερσον 
τού έπίδεικνύει τήν φωτογραφίαν τής Εύας καί τό 
επανωφόρι της πού έφοροΰσε τήν νύκτα πού τήν 
είδαν είς τό ρεστωράν «Μιλόχ.Ό Τζίφερσον πεισθείς 
πλέον δτι πράγματι, ή νέα εκείνη πού συνώδευε τόν 
Τζίλμαν είς τό ιδιαίτερον δωμάτιον τοϋ ρεστωράν 
ήτο ή Εύα γίνεται έξω φρενών, καί σπεύδει νά ζη- 
τήση εξηγήσεις άπό τόν Τζίλμαν. Άλλ’ αυτός άρνή- 
ται ν’ άναιρέση τούς υπαινιγμούς τής Χίλεν καί ό 
Τζέφερσον επιτίθεται εναντίον του μανιώδης καί 
τιμωρεί σκληρώς τόν θιασάρχην.

Κατόπιν τούτου ό άρραβών τοϋ Τζέφερσον μέ τήν 
Εύ'αν ματαιοϋται πρός μεγάλην χαράν τής Χίλεν. Ό

Τζέφερσον άναγκάζεται ν’ αναχώρηση άπό τήν Βίλ- 
λαν τής έξαδέλφης του άλλ’ ό Φήλ σπεύδει νά τόν 
συναντήση καί νά τοϋ ύπενθυμίση τάς συνθήκας υπό 
τάς οποίας έφυγεν άπό τήν Μασσαλίαν. Καί μετά 
τάς εξηγήσεις τάς οποίας τοϋ έδωσε σχετικώς μέ τήν 
διαγωγήν τής Εύας τόν έρωτά.

— Αισθάνεσαι σύ τόν εαυτόν σου περισσότερον 
ά'μεμπτον άπό τήν Εύαν ;

'Ο Τζέφερσον συνέρχεται τότε καί ζητεί συγγνώμην 
άπό τήν Εύαν. Ή Εύα ή'οποία δέν έπαυσε ν’ άγαπα. 
τόν Τζέφερσον σπεύδει νά τοϋ εϊπη, δτι ουδέποτε αμ
φέβαλλε δι’ αυτόν καί δτι δέν έχει τίποτε νά τόν συγ- 
χωρήση!

Κινηματογραφικός Άότηρ — ■ ■

0 ΦΟΡΟΣ ΤΜΑΗΟΣΙΜΟΕΑΜΑΤΜ |
Jexa οκτώ ήμέραι παρήλθον μόλις άφ’ δτου ό φόρος 

■τών Δημοσίων θεαμάτων περιήλθεν είς χείρας τών ενοι
κιαστών καί αί δέκα οκτώ αύται ήμέραι ήρκεσαν διά νά 
άποκαλυφθή είς δλην αυτής τήν έκτασιν ή άσύστολος I 
έκμετάλλευσις τών προνομίων δι' ών τό Υπουργείου τών 
οικονομικών έπροίκισε τήν έν λόγω Εταιρείαν. Τά Δημό
σια θεάματα ΰφίστανται τό μαρτύριαν ενός τυραννικού 
ζυγού τόν όποιον καθιστά έτι βαρύτερου ή απληστία τών ι 
κ. κ. ενοικιαστών καί ή τοκογλυφική επιδίωξις τών | 
συμφερόντων των ενεκα τών όποιων καί αί επιχειρήσεις I 
ζηαιούνται σημαντικώς καί προστριβαί δημιουργούνται 
μεταξύ ενοικιαστών τοϋ φόρου καί ιδιοκτητών τών 
θεάτρων.Τό Υπουργείου τώυ Οικονομικών κατόπιυ τούτου 
δφείλει νά έπέμβη καί υά υπόδειξη είς τούς κυρίους I 
αυτούς δτι ένοικιάσαντες τούς φόρους τών δημοσίων θεα- | 
μάτων δέν δικαιούνται ν’ αγνοούν ώρισμένην τάξιν πολι- I 
τών οϊτινες λόγω τής στενής επαγγελματικής των σχέσεως 
με τάς κινηματογραφικάς επιχειρήσεις ΰποχρεούμενοι νά . 
είσέρχωνται εις τούς κινηματογράφους δίς καί τρις τής 
ήμέρας είναι άδικον νά καταβάλλουν δικαιώματα φόρου.

Καί είς τήν κατηγορίαν αυτήν ανήκουν αναμφισβη- 
τήτως οί ίδιοκτήται γραφείων κινηματογραφικόόν ται
νιών, οί διευθυνταΐ άλλων κινηματογράφων, οί υπάλλη
λοι καί μηχανικαΐ τών θεάτρων, οί διευθυνταΐ τών θεα
τρικών καί κινη ματογραφικών περιοδικών καί πλεΐστοι 
δσοι άλλοι είς τούς όποιους παρεχωρεϊτο ατέλεια πάντοτε 
υπό τού 'Υπουργείου έφ’ όσον δέν ίχαρακτηρίζοντο ώς 
θεαταί. “Αλλως τε είναι γνωστόν δτι κατά τήν σχετικήν I 
Δημοπρασίαν οί κ. κ. ένοικιασταΐ άπηλλάγησαν ενός 
ποσοστού 5ο)ο έπί τών εισπράξεων τών φόρων έναντι 
ακριβώς τών διά διαφόρους λόγους άτελώς εισερχομένων 
είς τά δημόσια θεάματα. Επομένως ή Αξίωσις τών κ. 
κ. ενοικιαστών δπως εΐσπράττεται φόρος καί άπό αυτούς 
τούς έπαγγελματίας κινηματογράφων είναι καί άδικος 
καί παράνομος.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πρός τόν κ. Άλκιβτίδην Τρτανταφίτλλον 
Διενβ)την τοϋ Κινηματογράφον «Πάνθεονη 

Κύριε, ’Ενταύθα
Φαίνεται πώς άγνοεϊται τήν άρχήν δτι.· μία κακή καί 

ύπερβολική διαφήμισις δύναται όχι μόνον νά καταστρέψη 
ένα έργον άλλα καί νά ζημιώση τό νόητρον τής Διευθύν- 
σεω; τοϋ προβάλλοντος Κινηματογράφου. “Αλλως δέν θά 
έγράφατε έκείνην τήν αρκετά γελοίαν ύπεύθυνον δήλω- 
σιν τήν δημοσιευθεϊσακ τή · παρελθυϋσαν Κυριακήν είς 
διαφόρους καθημερινά; έφημερ δας. 1’Εκ τής δηλώσεως ταύτης ζωηράν έκπληξιν μοϋ έπρο· 

ι ξένησαν τρία τινά.; Ιον) Ότι ή «Γυμνή γυναίκα» είναι τό καλύτερον έρ- 
j γον τής έφετεινής περιόδου-* 2ον) Ότι είναι άσυγκρίτως άνώτερον άπό δλα τά 
προβληθησόμενα τήν αύτήν εβδομάδα έργα καί

3>ν) Ότι έλαβε τό Α'· βραβεϊον είς τόν Διεθνή Κι
νηματογραφικόν Διαγωνισμόν.Καί όσον άφορά τό πρώτον μοϋ φαίνεται καλλίτερον

I νά σιωπήσω.| Διά τό δεύτερον: Είναι άστεϊον νά ύποστηρίζητε 
ΰπευθύνως ότι είναι άνώτερον άπό έργα ώς τήν «Μητρό- 
πολιν» (διά τήν όποιαν εινε ζήτημα αν παρήγαγε δύο ή 
τρία παρόμοια έργα ό κινηματογράφος μέχρι σήμερον), 
τόν «Ναπολέοντα (δ όποιος παρά τά μεγάλα του έλαττώ- 

। ματα θεωρείται μόνον άξιόλογον έργον τής έφετεινής 
γαλλική; παρ νγωγής) καί αύτό άκόμη τό «Σάρκα καί διά" 

1 βολος». Είναι έπομένως ή «Γυμνή Γυναίκα» ένα άπό τά 
χε ιρότερα έργα τής έβδομάδος.Μέ αύτά δέν θέλω ν’ άρνηθώ κάθε αξίαν άπό τό 
τόσον διαφημισθέν έργον σας ! Απεναντίας παραδέχομαι 
δτι έχει κάποιαν σχετικήν εμπορικήν τοιαύτην.

Καί τελευταίου. Είμαι είς θέσιν νά καυχώμαι δτι γνω
ρίζω καί τήν πλέον άσήμαντον κίνησιν τού παγκοσμίου 
κινηματογράφου, δυστυχώς δμως δέν ήκουσα ποτέ νά 
γίνεται λόγος διά τόν διεθνή Κινηματογραφικόν διάγω*· 
νισμόν τόν όποιον ύπενίττεσθε.Θά σάς ήμην λοιπόν εύγνώμων τόσον έγώ δσον φαν
τάζομαι καί οί αγαπητοί άναγνώσται τοϋ «Κινηματο
γραφικού Άστέρος» έάν ήθέλατε μάς δώσει συμ
πληρωματικός τινας πληροφορίας τοϋ τόπου καί χρόνου 
τοϋ έν λόγφ διαγωνισμού.Τίποτε άλλο. Μετά πάσης τιμής

Βίων ΙΙαπαηι νάί,ης
ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΚΛΩΔ ΦΒΤνίΧΓΣ

Μία νέα καλλιτεχνική αυτοκτονία συνετάραξε πάλιν 
τούς Γαλλικούς κινηματογραφικούς κύκλους. Ή αύτοκτο- 
νία τής Κλώδ Φράνς.Ή Γερμανο-Γαλλϊς αύτή βεντέτ ποϋ οι ’Αθηναίοι θά 
«πανίδουν προσεχώς είς τήν περίφημο «Μαντόν ντέ Σλή- πιγκ» τοϋ Μωρίς Ντεκομπρα, δηλαδή εις τήν τελειότερη I 
καί πλέον πρόσφατη δήμιο υγία της, ηύτοκτόνησε πρό δε 
καπενθημέρου έκλέξασα ώς τρόπον αύτοκτονίας τό» δΓ 
ασφυξίας θάνατον.Ώς αίτια τοϋ θλιβερού του διαβήματος, φέρονται οι 
αιώνιοι ερωτικοί λόγοι. Οϋιω ή προχθεσινή αύτόχειρ θά 
προστεθή εις τήν σωρείαν τών θυμάτων τής κατ’ εξοχήν 
ανθρώπινης αδυναμίας, ήτις δέν σταματά ουδέ πρό τοϋ I 
ιλίγγου τής θυσίας τόσων υπάρξεων χρησίμων διά τήν τέ
χνην, καί εύεργετικών διά τούς συνανθρώπους των οϊτινες, 
πρός χάριν τών πρώτών λησμονούν δι’ όλίγας ώρας τήν 
πεζότητα τής ζωής.

Είναι οδυνηρό ν’ άναλογίζεται κανείς δτι έκείνη ποϋ 
ένεσάρκωσε τήν Λαίδη Λιάννα τής «Μαντόν ντέ Σλήπιγκ» , 
αυτήν τήν ώρα απέχει τόσον άπό τάς γηίνας ματαιότητας 
καταλιποϋσα ώς σαρκαστικήν άνάμνηοιν τήν γοητευτικήν 
εης σκιάν.. Ίρτς Σκαραβαίον

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
'Ελσβομεν καί δημοσιεύομεν τήν κατωτέρω έπιστολήν.

Αξιότιμε κ. Διευθυντά.Είδον τήν έβδομάδα ταύτην τά κυριώτερα έργα τά προ· 
βληθέντα είς τούς ’Αθηναϊκούς Κινηματογράφους.Μέ έξέπληξεν ή «Μητρόπολις» καί μέ έθάμβωσεν μέ 
τόν πλούτον της. Άναμφισβητήτως ήξιζεν διά τήν συζή- 
τησιν άπό τόν άγγλον Wells.Είδον τόν «Ναπολέοντα» τού Άμπέλ Γκάνς. Βέβαια 
σ’ αύτό ένα έξηοκημένο μάτι θά διακρίνη αρκετά ελατ
τώματα πλήν ή έν τφ συνόλω έντύπωσις είναι άρίστη.

Τέ ος πεισθείς είς τήν «ύπεύθυνον δήλωσιν» τοϋ κ. 
Άλκ. Τριαντάφυλλου διευθυντοϋ τού «Πανθέου» παρηκο- 
λούθησα καί τό θαΰμα τών θαυμάτων, τήν «Γυμνήν 
Γυναίκα» τοϋ Άνρΰ Μπατάϊγ.“Ας άφήοωμεν δτι κουρελιάζει καί Ιδέαν καί έμπνευσιν 
τού Α· Μπατάϊγ, ας άφήσωμεν τήν παντελή έλλειψιν 
τέχνης κατά τήν κινηματογράφησήν καί άς έλθομεν είς τήν 
δήλωσιν τού κ. Τριανταφύλου.Δέν σάς φαίνεται δτι πρέπει νά παύσωμεν νά είμεθα 
Ρωμηοί ; Μετά πάσης τιμής
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Τό βράδυ που έβγήκα είς την σκηνήν τοΰ Αυτοκρατορικοΰ 

θεάτρου τής Βαρσοβίας έκατάλαβα διά πρώτην φοράν τί ση
μαίνει επιτυχία καί θρίαμβος.

Μόλις έπλησίαζα τά 16 χρόνια μου. Δειλή, φοβισμένη. Είς 
τό μεγαλύτερον θέατρον τής Πολωνίας. Προ τών αύστηροτέ- 
ρων κριτικών.

Παρ " δλα ταΰτα δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ήρεσα είς δλους. 
Ή ευτυχία μου ήταν απερίγραπτη. "Αλλ" οί έπαινοι τοΰ διδα
σκάλου μου ήσαν εκείνοι, που μέ συνεκίνησαν περισσότερον, 
διότι πολλές φορές τό κοινόν δέν είναι καλός κριτικός.
Πρός άναζήτηότν όνόματος

'Η μεγαλυτέρα φροντίς μου μετά τήν επιτυχίαν μου ήτο 
νά άνακαλύψω ενα όνομα. Τό όνομα "Απολλωνία Σαλούπεζ δέν 
θά ήμποροΰσε νά συγκράτηση κανείς εις τήν μνήμην του, ήτο 
πολύ δυσκολοπρόφερτον καί δέν ήθελα μέ κανένα τρόπον νά 
κουράζω τόσον πολύ τήν μνήμην τών θαυμαστών μου προκει- 
μένου νά προφέρουν τό όνομά μου.

"Εζήτησα καί μοΰ έδωσαν ενα βιβλίον διευθύνσεων, πού 
έμελέτησα άπό τήν αρχήν έως τό τέλος. Πόσα, πόσα ονόματα ! 
Πολλά μοΰ ή^εοαν, άλλά διά τήν κακήν μου τύχην οί κάτοχοι 
τών ώραιοτέρων επωνύμων ειχον τά πλέον ακατονόμαστα επαγγέλματα.

Καίτοι δέν έχω τίποτε, μά απολύτως τίποτε εναντίον τών 
μαιών, δέν μοΰ έκανε καρδιά νά δανεισθώ τό όνομα μιας τέ
τοιας όσον ώραϊον καί άν ήτο 1

Καί έτσι άπεφάσιοα νά αλλάξω τακτικήν. "Ήρχισα νά ερευ
νώ τήν βιβλιοθήκην τής δραματικής σχολής. "Ίσως μέ αυτόν 
τόν τρόπον κατώρθωνα περισσότερα.

Διά τόν Σαίξπηρ ούτε λόγος ήμποροΰσε νά γίνη, κατόπιν 
τής δευτέρας ερωτικής ατυχίας μου, διά τήν οποίαν εύθύνεται 
απολύτως. 'Ο "Ομηρος μοΰ έπεφτε πολύ γέρος καί ό Χάουπτ- 
μαν πολύ γέρος. "Έξαφνα επεσεν είς τά χέρια μου ένας μικρός 
τόμος τραγουδιών τής αγαπημένης μου ποιητρίας "Άδας 
Νέγκρι.

"Ώ, δέν έδίστασα επί πολύ άκόμα. Τό όνομά μου "Αππολ- 
λωνία, τό όποιον έθύμιζεν εύκολα τά αστεία τοΰ "Απολλιναίρ, 
έγινε Πόλα καί ώς έπώνυμον έδιάλεξα τό έπώνυμον τής Νέγκρι. 
Τίτ^εις όυνειδήόεως

"Αλλά θά ή μπορούσα νά οίκειοποιηθώ έτσι, άνευ διατυπώ
σεων, τό όνομα μιας διακεκριμένης ποιητρίας ;

Jia νά είμαι είλικριμής ομολογώ ότι ήρχισα νά αίσθάνωμαι 
τύψεις συνειδήσεως.

Χωρίς νά χάσω λοιπόν καιρόν, μετέβην εις ενα εκδοτικόν 
οίκον, έμαθα τήν διεύθυνσιν τής Νέγκρι καί τής άπηύθυνα 
μίαν θερμοτάτην επιστολήν. Τής έγραφα, ότι είμαι μία μικρά 
ηθοποιός, μόλις δεκαέξη ετών καί τής εξιστορούν τίνι τρόπφ 
άνέβηκα είς τήν σκηνήν ώς δόκιμος. "Εν τέλει τής έγνώριζα ότι 
είχα δυστυχώς ένα όνομα πολύ ακατάλληλον διά τό κοινόν κα
θώς καί τήν επιθυμίαν μου νά χρησιμοποιήσω τό ίδικόν της, 
έν ή περιπτώσει δέν είχε καμμίαν άντίρρησιν.

"Επίσης τήν διεβεβαίωσα ότι έδιάβαζα άπλήστως τά τραδού- 
δια της. "Αλλ" όσον ειλικρινής καί άν ήμουν είς τό σημεϊον 
αυτό, δέν αμφέβαλλα καθόλου ότι ή ποιήτρια θά έξελάμβανε 
τήν διαβεβαίωσίν μου αυτήν ώς μίαν συνήθη κολακείαν.

Δέν είχα ιδέαν πόσα χρήματα κοστίζει ένα συστημένο γράμ
μα διά τήν "Ιταλίαν καί όταν τό έμαθα δέν έδίστασα νά σχίσω 
τόν φάκελλον διά νά γράψω ένα δεύτερο γράμμα, είς τό όποιον 
εκτός τών άλλων, έπληροφόρουν τήν "Άδαν Νέγκρι, ότι έν ή 
περιπτώσει δέν λάβω άπάντησίν της θά θεωρήσω τήν σιωπήν 
της αυτήν ώς συγκατάθεσίν της.

Αυτό ήτο ένα μέτρον προνοίας, διότι τά έσοδά μου τότε 
δέν μοΰ έπέτρεπαν νά οτέλλω τακτικά συστημένες επιστολές 
είς τήν "Ιταλίαν.

"Ήμουν εξαιρετικά ευτυχής όταν τήν Ιην "Οκτωβρίου 1913 
οπότε έπρόκειτο νά έμφανισθώ επί σκηνής, όχι πλέον ώς δόκι
μος άλλ" ώς τακτική ηθοποιός δέν ηύρα είς τό γραμματοκιβώ- 
τιον τοΰ θεάτρου κανένα γραμμα έξ "Ιταλίας είς τό όνομά μου. 
Καί έτσι είς τό μεγάλο πρόγραμμα τοΰ Αυτοκρατορικοΰ θεά
τρου τής Βαρσοβίας έφιγουράρισε τό νέον μου όνομα : Πόλα 
Νέγκρι.
’Ο πρώτοΓ μιόθός yov

Τήν 2αν "Οκτωβρίου 1913 είδα είς τάς εφημερίδας διά 
πρώτην φοράν τό όνομά μου.

"Ήμουν αρκετά ταπεινόφρων διά νά γίνωμαι καταπόρφυρη,. 
όσες φορές έδιάβαζα τά επαινετικά σχόλια τών κριτικών διά τό 
παίξιμό μου.

Μόνον ό διευθυντής μου δέν έκοκκίνιζεν. "Εχαίρετο διά τήν 
εκλογήν του καί είχεν ένθουσιασθή τόσον πολύ, ώστε νά μέ κα- 
λέοη διά νά κλείσω μαζί του ένα συμβόλαιον. 'Ο μισθός ποΰ 
μοΰ είχεν ορίσει μοΰ έφάνη ηγεμονικός. "Ανήρχετο είς 120 μάρ
κα μηνιαίως.

Τό ποσόν αυτό ήτο δι εμέ περιουσία ολόκληρος. Μέ τά 
χρήματα αύτά έφανταζόμην ότι θά ήμποροΰσα νά εκπληρώνω 
κάθε μου επιθυμίαν.

"Αλλ" ευθύς άπό τόν πρώτον μήνα ή νόησα, ότι μέ τό ηγε
μονικόν εκείνο κονδύλι δέν ήμποροΰσα νά κάμω απολύτως τί
ποτα. "Ενα μεγάλο μπουκέτο, ποΰ έστειλα είς τήν μητέρα μου, 
μοΰ έκόστισεν 70 μάρκα, αί δέ συνάδελφοί μου έσχημάτισαν έξ 
αυτού τήν πεποίθησιν, ότι είμαι ή πειό σπάταλη άπό όλες τις 
θεατρίνες τοΰ κόσμου !
‘Ο παγκόόμιος πόλεμος

"Αλλά δέν ύττήρξα τυχερή.
Μόλις άρχιζα νά κερδίζω τήν έκτίμησιν τοΰ κόσμου ϋοτερ" 

άπό τήν έπιτυχίαν πού έσημείωοα είς τήν * "Ανάληψιν τής Χαν- 
νέλας* τού Χάουπτμαν, έξερράγη ό παγκόσμιος πόλεμος καί τό 
Αύτοκρατορικόν θέατρον τής Βαρσοβίας έκλεισε τις πόρτες του, 
όπως όλα τά άλλα θέατρα.

Δέν μοΰ έμενε πειά τίποτε άλλο, παρά νά γυρίσω κοντά εις 
τήν μητέρα μου. "Αλλ" επειδή τό συμβόλαιον ποΰ είχα κλείσει 
μέ τό θέατρον ήτο μεγάλης διάρκειας, έπήγα ν" άνακοινώσω τήν 
άπόφασίν μου είς τόν διευθυντήν μου. e(J διευθυντής μέ διε- 
βεβαίωσεν ότι τό συμβόλαιον μου ίσχυε καί ότι θά έξηκολού- 
θουν νά μισθοδοτούμαι. Μόλις ήνοιγε πάλιν τό θέατρον, θά εί- 
δοποιούμην άμέσως διά νά έπιστρέψω.
Λούοκό^χος τοι? Έρνθροΰ Σταυροί?

Είς τήν πατρίδα μου δέν ήμποροΰσα νά βοώ ησυχίαν. "Ή
θελα, έφ" όσον αί δυνάμεις μου μοΰ τό έπέτρεπον, ν" άνακου- 
φίσω τούς άνθρώπους άπό τά δεινά καί τήν αθλιότητα, ποΰ 
έσκόρπιζε γύρω μας ό πόλεμος. Παρεκάλεσα τήν μητέρα μου-
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«Γεώργιος Χονοϊϊινός» Αντιπρόσωπος τοό 
ιτχλικοΰ ο’ικοο κχτχσκευί,ς χινημ,χτογρχ- 
φϊκών μ.·ηχχνών Cinemeccanica >Ιιλάνοο ό
πως έξοφλήβγι τόν διά. δημ.οσίεοσιν αγγε
λιών λογχριχσμ,όν του, εις τό ήμ.έτερον 
।περιοδικόν.

Κινηματογραφικός Άότΐιρ

0 ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦ^ΑΣΤΒΡ ΕΗ ΚΥΠΡίΙ
Ό «Κινηματογρχφικός Ά- 

στήρ» πωλεΐτχ» έν Λ.εμ.εσβώ (Κύπρου) 
υπό τού πρακτορείου έλλ^νικών έφτιμερί- 
δων κχί περιοδικών τού κ. Χτέλιου Λ,. 
Χυμχωνίδη, άπ’ όπου οί έν Κύπρω φίλοι 
τού κινημ-ατυγράφου δύναντχι νά προμ,η- 
θεύοντχι τό Αγαπητόν τους περιοδικόν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην).— Έλήφ&ηοαν δοχ, 115 

έστάλησαν δέ 37 φωτογραφίαι έκ τών ύπαρχονσών ώς . επίσης 
καί τρία τεύχη άρ. 34. Είς τους Αιεν5. Κιγηματογράφων, δέν 
υπάρχει κανείς λόγος νά γράφωμεν Ιδιαιτέρως, έφ’ δσον δέν 
δύνανται νά έννοήοουν την χρησιμότητα τοϋ περιοδικού. Αυτοί 
ζημιοϋνται. Μέ μίαν, δύο η καί δέκα συνδράμεις ό “Κινηματ. 
’Αστηρ,, δέν κλονίζεται. Μόνον αυτοί ζημιοϋνται

'Υποψηφίους άνταποκριτάς (Λεβάδειαν).— ’Επειδή καί 
τόόν τριών τό ένδιαφέρον υπέρ τοϋ “Κιν. ’Αστέρας,, εινε μεγά- 
λον σάς παρακαλοϋμεν ή νά συννενοη5ητε μόνοι σας ποιος 
πρέπει ν’ άναλάβη τήν αντιπροσωπείαν ή 5ά διορισ&ή έκεϊνος 
ποΰ δά κατσρίέώση έντός μηνός νά έγγραφη περισσοτέρους συν- 
δρομητάς. ’Εν τώ μεταξύ παρακαλεϊται θερμώς <5 κ. Στασι 
νόπουλος νά άποστέλλη καϋ ’ εβδομάδα πίνακα τών προβαλλό
μενων έν Λεβαδείφ έργων.

Π. Χαρτομαζίδην (Έδεσαν).— ’Ελάβαμεν ένα μικρόν 
μέρος τό όποιον δέν είνε αρκετόν δι ’ ένα φϋλλον. Παρακαλοϋ
μεν αποστέλλετε τό τριπλοΰν τουλάχιστον καίΐ’ εβδομάδα ώστε 
νά δημοσιεύετε, χωρίς νά καθυστερείτε.

Ν. Μπιρμπίλην (Αίγιον).— ’Αρχίσατε παρακαλοϋμεν τήν 
αποστολήν άνταποκρίοεων. τήν έγγραφήν συνδρομητών καί 
στείλατε μας δύο μικράς φωτογραφίας.

Γ. Ζόκεϋ (Μυτιλήνην).— Ούτε έδώσαμεν φωτογραφίας; 
ούτε υπήρχε λόγος νά δοθούν. ’Αλλά γιατί αυτή ή έρώτησις, 
Αί φωτογραφίαι μένουν είς τά γραφεία μας και είνε είς τήν 
διάθεσιν τών δικαιούμενων.

καί τέλος κατώρθωσα νά πάρω τήν συγκατάθεσίν της όπως κα- I 
ταταχθώ ώς νοσοκόμος είς τόν "Ερυθρόν Σταυρόν.

Ή μητέρα μου ήτο απαρηγόρητη, άλλά τί νά κάμη; Διέ
λυσα τό συμβόλαιον μου μέ τό θέατρον καί άνεχώρησα διά τό 
μέτωπον.

Πηγαίνοντας είς τό μέτωπον δέν έγνώριζα έάν θά έπιστρέ
ψω. "Ακόμα δέν έγνώριζα έάν θά ήμουν είς θέσιν, ϋστερ" άπό
τό άπαίσιο θέαμα τοΰ πολέμου, νά έξακολουθήοω νά παίζω είς | 
τό θέατρον καί διά τόν λόγον αυτόν δέν ήθελα νά είμαι δεσμευ
μένη άπό τό συμβόλαιον μου.

Οί μήνες ποΰ έπέρασα είς τό μέτωπον είνε οί πειό φρικτοί 
καί οί πειό δυστυχισμένοι τής ζωής μου. Δέν έφανταζόμουν πο
τέ δτι θά μέ έκυρίευε τόσον γρήγορα ή επιθυμία νά ξαναγυρί- 
σω είς τήν σκηνήν.
Τό θέατρον το# μετώπου

"Αλλά καί είς τό μέτωπον κάτι εγινε. Οί στρατιώται επρεπε | 
νά διασκεδάζουν καί ή στρατιωτική διοίκησις έπέτρεψε νά δί- 
•δωνται κάθε βράδυ παραστάσεις, είς τις όποιες, ώς ήτο επόμε
νον, έλάμβανα τακ τικά μέρος.

\ Τήν ημέραν ήμουν άπησχολημένη είς τό Νοσοκομειον, άνά- 
μεσα είς τήν άθλιότητα. Καί τό βράδυ άνέβαινα είς τήν σκη
νήν διά νά παίζω κωμωδίες.
Μία τραγική γνωρχαία

Ή κατάστασις αυτή κατήντηοεν άνυπόφορη καί μετά πέντε 
μήνας τά νεΰρά μου ύπέστησαν μίαν τρομερόν κατάπτωσιν.

Είς τό Νοσοκομειον, πού ήμουν άπεσπασμένη, μετέφεραν 
ενα ημιθανή Γερμανόν τραυματία. Τό δεξί του χέρι ήτο κατα- 
τσακισμένο. Οί στρατιωτικοί γιατροί τού τό άπέκοψαν τελείως 
καί ό δυστυχής νέος επί τρία ήμερόνυκτα ήτο τελείως άναίσθη- 
τος. "Ολοι έπίστευαν δτι θ" άποθάνη. Καί δμως εγώ τόν πε- 
ριποιούμην σαν άδελφό καί δταν τέλος ήνοιξε τά μάτια του, ή- 
•σθάνθην μίαν χαράν, ώσάν νά τού έχάρισα έγώ τήν ζωήν του.

Ή πρώτη του λέξις ήταν : (.(.Μητέρα /)) "Αλλά ήμουν στρα
τιώτης καί έγώ καί δέν είχα τό δικαίωμα νά συγκινηθώ. Μέ 
τρέμουσαν φωνήν παιδιού μοΰ έζήτησε ενα ποτήρι νερό, ποΰ 
τού έφερα, καί ό άτυχής νέος έκαμε μίαν κίνησιν, ώσάν νά 
ήθελε νά πιάση τό ποτήρι μέ τό χέρι, πού τού είχαν κόψει.

I Δίέν είχεν ακόμη συναίσθησιν τής πραγματικότητας καί δταν 
συνήλθε καί κατάλαβε πώς ήτον άνάπηρος, τό πρόοωπόν του 
έπήρε μίαν έκφρασιν άνεκλαλήτου οδύνης. Τήν έκφρασιν έκείνην 
τού προσώπου του δέν θά λησμονήσω ποτέ είς τήν ζωήν μου. 
Αί δυνάμεις μου μ" έγκατέλειψαν τελείως καί τό ποτήρι, ξε- 
φεύγοντας άπό τά χέρια μου, έγινε συντρίμματα !
Έπιότροφη είς την πατρίδα

Είχα μεταβή είς τό μέτωπον ώς νοσοκόμος μέ τόν άποκλει- 
-στικόν σκοπόν δηλαδή νά περιποιούμαι τούς αρρώστους. "Αλλά 
πολύ γρήγορα κατάλαβα δτι έγώ ή ιδία είχα τόσην ανάγκην πε- 
ριθάλψεως. "Οταν μέ έξήτασεν ό διευθυντής τού Νοσοκομείου, 
τό πράγμα μου έγινε περισσότερον αντιληπτόν. eO άρχίατρος 
μοΰ συνέστησε νά έπιστρέψω τό ταχύτερον εις τήν πατρίδα, 
διότι διαφορετικά ούδεμίαν άνελάμβανεν ευθύνην διά τήν

I υγείαν μου.Τόν παρεκάλεσα νά μήν έπιμείνη. Τοΰ είπα δτι έάν δέν 
ήμποροΰσα πλέον νά προσφέρω τάς υπηρεσίας μου είς τό Νοσο
κομείου, είς τό θέατρον τοΰ μετώπου θά ήμουν ασφαλώς χρή- 
°ίμη' . , , , _ , , Καί έτσι έμεινα δύο μήνας ακόμη είς το μέτωπον δια να
άναγκασθώ αργότερα νά έπιστρέψω είς τήν πατρίδα χωρίς καί 
πάλιν νά τό θελήσω μόνη μου. Ζ) ΠΟΛΛΑ ΝΕΓΚΡΙ 

(Ή συνέχεια είς τό επόμενον)
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„ 30- 6-928
„ 30— 3-928 
„ 30-12-928

30- 3-928 
„ 30-12-928 
„ 30—12-928

Σ. Τσελεπίδης Ξάνθη 1— 1—928 
Άναστ. Κριτής „ 1— 1—928
I. Κουβάτσης Σιδηρό)τρον 1—12—927 
I. Μηργουλής Άθήναι 1— 1—928 
Κινημ. Πανόραμα „ 1—11—927
Φωτιάδης καί Σουλίδης ,. 1— 1—928 
Ρία Δικαίου Καλάμαι 1— 1—928 
Π· .Χαρτομαζίδης Έδεσσα 1— 1—928 
Β. 'Αναγνώστου Μυτιλήνη 1— 1—928 
Συμβατική Άθήναι 1— 1—928 
Κων Ντάλιας Θεσ)νίκη 1— 1—928 

ί Νικ. Κάτρης Άθήναι 1— 1—928 
1 Ιω. Ξυκης „ 1— 1—928
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Καταπληκτική ή κίνησις κατά τήν παρ. εβδομάδα είς 
τους κινηματογράφους καί ιδίως είς τά Μ ο ν τ ι ά λ, ’Ατ
τικόν καί Ο ΰ φ α Πάλας δπογ είς μέν τά δυο πρώτα 
προεβάλλετο ή «Μητρόπολις» είς δέ τό τρίτον «Αί συζυ
γικοί παύσεις)) μέ τήν Χάρβεϋ. Άντιθέτως τό Πάνθεον 
παρ’ δλην τήν «Γυμνήν γυναίκα» τάς μεγάλος διαφημίσεις 
καί τάς σκανδαλιστικάς εικόνας τάς τοιχοκολληθείσας 
είς τούς τοίχους τών αθηναϊκών δρόμων, ή πρεμιέρα του 
δέν έσημείωσε πλέον τών 1200 εισιτηρίων έναντι τής 
δευτέρα; ήμέρας τής προβολής τής «Μητροπόλεως» ή ό
ποια έσημείωσε άνω τών 5000 εισιτηρίων. Ή δευτέρα 
έποχή τοΰ «Ναπολέοντος» έσυνεχίσθη μόνον είς τό Σά
λον Ίντεάλ άπό ένωρίς δέ προεβάλετο καί ή πρώτη 
έποχή διά νά τό παρακολουθήσουν καί οί καθυστερημέ
νοι. ‘Από αϋριον, είς τούς Κινηματογράφους Ο ΰ φ α 
Πάλας καί Σπλέντιτ θά προβάλλεται, ώς προανηγ- 
γείλαμεν, τό τεράστιον φιλμ τής U.F.A. «Ό Παγκόσμιος 
Πόλεμος» τό όποιον άσφαλώς θά καταπλήξη τόν λαόν.

Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλήθησαν γενικώς είς 
τούς άθηναϊκούς κινηματογράφους, κεντρικούς καί συνοι
κιακούς τά έξής έργα: Είς ,τό ’Αττικόν καί τό Μ ο ν- 
τιάλ «Ή Μητρόπολις», είς τό Σαλόν Ίντεάλ «Ό 
Ναπολέων» (δευτέρα έποχή), είς τό Πάνθεον «Ή γυ
μνή Γυναίκα» μέ τήν Νίτα Νάλντι, είς τό Σπλέντιτ 
«Τά δράματα είς τούς οίκους άνοχής» (τό γνωστόν μυθι- 
στόρησα «Ό δρόμος χωρίς χαράν»), είς τό Ο ΰ φ α Π ά
λας «Αί συζυγικοί παύσεις», είς τά ’Ολύμπια «Σάρζ 
καί διάβολος» μέ τόν Τζών Ζιλμπέρ, είς τό Α.Ο.Δ.Ο. τών 
Αμπελοκήπων «Ή αιχμάλωτος» μέ τόν Τόμ Μίξ, τό ρωσ- 
σικόν “Ύπό τό κράτος τής άντάτας,, καί “Ό δούξ τοΰ 
Πάππεγχάϊμ,, είς τό 'Ελλάς “Τό Παρίσι τή νύχτα,, καί 
“Ό μανιώδης παίκτης,,, είς τό Πανόραμα “Ποιος τόν 
σκότωσε,, καί “Πόσο έκόστισε ή δόξα,,, είς τό Ά χ ί λ- 
λ ε ι ο ν τό “Ματωμένο τριαντάφυλλο,, καί “Τό Πΰρ !,„ 
είς τήν Μαγείαν “Τά τρία ώρολόγια,, καί “Ιερουσα
λήμ,, καί είς τόν Παρθενώνα (Καλλιθέας) “Ό έκφυ
λος,, μέ τόν Κόνραδ Φάΐτ.

Ό "Αργος
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑςΓ
ΙΙίΐοαιενς

Κινημ. Χάΐ—Λάΐφ.—Με μεγάλην επιτυχίαν προεβλήθη 
«Μοργκάν ή Σειρήν?) τή συνοδεία άσματο;. Άπό τής Δευτέρας 
«*Η γυμνή γυναίκα*.

Κινημ. Σπλέντιτ.—Προεβλήθη τό εργον « Κλεισμένα χείλη)).
Κινημ’ ’Ολύμπια.— Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη ή «Νε

ανική μέθη* με τήν Καμίλλην Χόρν καί τόν Βάρδικ Γάρντ μέ 
επιτυχίαν, άπό δέ τής Πέμπτης «Άί ώραιότεραι γάμπες τοΰ > 
Βερολίνου. Β. Μόνος
&εά ύαλο νίκη

Κινημ. Διονύσια. — Προεβλήθη *Τό ματωμένο γράμμα)) 
μέ τήν Λίλιαν Γκις.

Κινημ. Πάλας.—Προεβλήθη ή «'Υπ’ άρ. 13 άμαξαν μέ 
τήν Λιλή Νταμιτά.

Κινημ. Λ. Πύργου.—Προεβλήθη «Μιά νύχτα έρωτος».
Κινημ. Άθήναίον.—Προεβλήθηοαν «Ή Άλωσις τής 

Κωνσταντινουπόλεως» ταινία Γκωμον καί *Τό ίπποδρόμιον» μέ 
τούς Πάτ καί Πατασσόν μέ άρκετήν επιτυχίαν. Τήν έρχομένην 
έβδομάδα θά προβληθή όμοΰ μετά τοΰ Κινημ. Π α τ έ “Ή 
Λευκή Αδελφή,,.

Κινημ. Πατέ.—'Η επιτυχία τής ταινίας “'Υπό τήν σκιάν

τών τάφων,, ήτο πολύ μεγάλη. νΗδη προβάλλεται τό εργον 
“Κακομοίρες γυναίκες,,, Τήν προσεχή Δευτέραν “Λευκή Α
δελφή.,.

Κινημ. ‘Αλάμπρα. — Διέκοψε τάς παραστάσεις του λόγιο· 
άπραξίας μεταβληθείς είς χοροδιδασκαλεϊον.

Κινημ. Μοδέρν.— Επεισοδιακόν Σίναμπαρ καί τό αυτοτε
λές “ νΑνθρωπος Μηχανή,, είς 6 πράξεις μέ τόν Τόμ Μίξ.

Κινημ. ’Αττικόν.—Προεβλήθη μέ άρκετήν επιτυχίαν “Τό 
Τσίρκους,,. ”Ηδη προβάλλεται “'Ο Μασίστας,,. Προσεχώς 
“Τιτί ό βασιλεύς τών άλητών,,.

Κινημ. Κεντρικόν, ’Ολύμπια, Ρουαγιάλ.—Διάφορα επει
σοδιακά. Τ. Τσατσαπάς
Πάτραι

Κινημ. Πάνθεον (αίθουσα).—Προεβλήθησαν «Τό ιερό 
βουνό», *Τί επαθε ό Γιάννης,, μέ τόν Ρέτξιναλ Ντέννυ καί 
“Τό καλό Παρίσι,, μέ τόν Ματώ. Προσεχώς “Μητρόπολις,..

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα).—Προβάλλεται τό επεισοδια
κόν εργον “Τό μυστικόν τών τεσσάρων,,. Προσεχώς “'Ο υιός 
τοΰ Ζορρό Δον X,. ,,.
Καθάλλα

Κατά τό διαρρεΰσαν δεκαπενθήμερον ή κίνησις είς τούς κι
νηματογράφους μας υπήρξε ζωηρά ιδίως είς τά 'Ολύμπια 
δπου προεβλήθησαν τά καλύτερα έργα μεταξύ τών οποίων και 
“'Ο κοκοττόδρομος τοΰ Αλγεριού,, μέ μεγάλην επιτυχίαν. Ε
πίσης προεβλήθη είς δύο έποχάς τό έργον “Μέγας συναγερμός,,. 
Τήν προσεχή εβδομάδα “Αί θλίψεις τοΰ σατανά,,.

Είς τό κινηματοθέατρο Αίγλη προεβλήθησαν τά έργα 
“'Ο άρ. 13„ “Απ’ εδώ ή έξοδος,, καί “Ή ωραία λησταρ- 
χίνα„. Γ. Νιτσόπουλος
Σέρραι

Κινημ. Όρφεύς.—Προεβλήθησαν τά έργα α'Η άνάμνησις,, 
“Μωρέ κουράγιο,, “Τό έγκλημα τής άνθρωπότητος,, μέ τόν 
Βαλεντίνο μέ μεγάλην επιτυχίαν, "Ινδική τραγωδία,, καί “Ή 
σειρήν τής Σεβίλλης,, μέ τήν Πρισσίλα Ντήν.

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν “Οι ερυθρόδερμοι.,
“Ραϋμόν καί Ίουλιέττα,, “Οί Μποέμ,, καί ‘Ζήτω τό σπόρ,,.

Κινημ. Ρέμβη.—Προεβλήθη τό επεισοδιακόν «Τίμ ό δαι
μόνιος» καί «'Ο δον Κιχώτης». Γ. Χαλκίδης
Σιόηρόκα ότρον (Σερρών)

Ή κωμόπολις αΰτη άπό μηνών ήδη άπέκτησε καί κινημα
τογράφον χάρις εις τά φιλοπρόοδα αισθήματα δύο πολιτών τών 

I κ. κ. 1. Κοβάτση καί I. Βοσνιάκου. "Ηδη προβάλλοντες έργα 
εκλεκτά, θά εξυψώσουν τά καλλιτεχνικά' αισθήματα τών συμ
πολιτών των καί θά δημιουργήσουν μίαν κινηματογραφικήν άτ- 
μόσφαιραν έπί τής οποίας νά δύνανται πλέον νά στηρίζουν τήν

' έπιχείρισίν των*
| Μέχρι σήμερον δέ προεβλήθησαν τά έργα “'Η Φλόγα,, “'Ο 
σιωπηλός κατήγορος., “Ή Ζαζά,, μέ τήν Σβάνοον, “Κάρμεν» 
“Ή Πατρίς του,, “Μεγάλη αγάπη,, “Ή κυρία μέ τάς καμε- 
λίας„ μέ 'τόν Βαλεντίνο καί “'Ο Όθέλλος,,. Γ. Χαλκίδης 
Καλάιιατ

Κινημ, ’Αμερικανικός.—Προεβλήθησαν “Ό ιππότης μέ 
τό ρόδον,, καί “'Ο άγνός γλεντζές,, έπτάπρακτος κωμωδία.

Κατά τήν προβολήν τών άνωτέρω έργων διεκρίναμεν τάς 
Δίδας Άσημου, Τζόγιαν, Χρύοαν καί Κούλαν Πηγαδιώτου, ΝΙ- 

। κην καί *Ανναν Κάρτοωνα, Μπίναν Μαρόκου, Εύρυδίκην και 
ι Κατίναν Σουκαρά και τούς κ. κ. Θ. Σουκαράν, Μίμην Κάρ- 
ί τσωναν, Στ Τριανταφύλλου κ. ά.

eO Κινηματογράφος Αθηναϊκός συνεπεία πυρκαϊάς 
έκραγήσεις εντός τής καμπίνας προβολής, μετεβλήθη εντός μιά*

Κινηματογραφικός Άδτηρ . —

ώρας είζ καπνίξοντα ερείπια. Αί ξημίαι υπερβαίνουν τάς 200 ι 
χιλιάδας, Όσαύτως κατεστράφησαν εντός αυτού αί ταινίαι ‘^Η 
μάσκα τής καρδιάς,ι “Ό κόκκινο; μύλο;,, “Τό θύμα τοΰ έρω-Ί 
το;,, τό όποιον προεβάλλετο κατά τήν έκρηξιν τής πυρκαϊάς 
καί τρεις διάφοροι κωμωδίαι. “Απαντα τά έργα άνήκον εις τήν 
εταιρίαν Φάναμετ. ’Ιωάννα Μιχάλου
Βόλος

Κινημ. '«Ιχίλλειον.—Προεβλήθησαν “Τό σινιάλο τής αγά
πης,, “ Η Φαιδώρα,, καί ή κωμωδία “Νά γαμπρός νά μάλαμα,,.

Κινημ. Ίργυλλά.—Προεβλήθησαν τά έργα “Μοδέρνα Πα- 
ριξιάνα,, καί “Ή δικηγορίνα,, άμφότέρα μέ επιτυχίαν.

Θ. Παπαβασιλείου
Τρίπολις

Κινημ. ’Ίττικόν.—Προεβλήθησαν “Τό ερωτευμένο θαλασ- 
σοποϋλι,, “Τό φάντασμα τής ’Όπερας,, “Ή κατάπτωσις,, καί 

■“Ό μυστηριώδης μάγος,,. Ή διεύθυνσις τοΰ ’Αττικού 
προεκήρυξε καί τόν εξής διαγωνισμόν: Ό εΰρίσκων τόν μυστη
ριώδη μάγον θά λαμβάνη είσιτήριον δωρεάν δι’ εξ μήνας. Οί 
λαβόντες μέρος ανέρχονται είς 300 περίπου.

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν “Οί Νιμπελοϋγκεν,, 
■“Τό Ζουέ ντέ Παρι„ “Ή νήσος τών χαμένων καραβιών,, καί 
τό τέλος τοΰ έργου “Δύο μάγγες,. τοΰ όποιου ή επιτυχία ύπήρ- 
ξέν άφάνταστος. Τά συγχαρητήριά μας είς τόν κ. Δοΰρον.

Α. Τουρνάς
Κέρκυρα

ΤΓινημ. Δημ. Θεάτρου.—Προεβλήθησαν τά έργα «’Εγώ 
τόν έσκότωοα», «Διπλούς έρως» καί έπανελήφθη ή προβολή 
τοΰ έργου «'Ο Τυχερός».

Κινημ. Ποικιλιών.— ’Αργεί. ’Αλ. Μ.
Έδεόάα

Κινημ. Μ. ’Αλέξανδρος.—Προεβλήθη τό έργον «Λευκός 
Σουλτάνος*. ’Επίσης τά έργα «‘Η μεγάλη δούκισσα καί τό 
γκαρσόνι», «Διπλούς έρως» καί . ‘Εκείνη, εκείνος καί ό σκύλος».

Κινημ. Βέρμιον.— Προεβλήθη τό έργον «Τά όνειρα . ποΰ 
σβύνουν», ή κωμωδία .Τό στοιχειωμένο μουσείο», .’Ο ερως 
είνε τυφλός» καί ή κωμωδία «‘Ο Σμρλώ είς τό οκαΐτιγκ».

Φ. Έσπιελίδης
Μυτιλήνη

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν τό αυτοτελές περιπετει- I 
πειώδες «'Ο πονηρός νικά» μέ τόν Ζίπσον, «Ή άγχόνη» μέ τήν 
Κλάρα Μπόου, «Ανάπηρος εξ έρωτος» καί «'Ο άνθρωπος μέ j 
τήν Ισπανό» πού παρ’ ολον τό επικρατούν ψνχος έσημείωσεν 
μεγάλην κοσμοσυρροήν. Συγχαρητήρια είς τόν κ. Άναστασιάδην 
διά τήν εκλογήν τοιούτων έργων. Τήν προσεχή έβδομάδα « Ή 
κατάσκοπος μέ τά μαΰρα μάτια» καί «Οί εχθροί τών γυναικών».

Κινημ. Σαπφώ.—Προεβλήθησαν τά έργα « Ή σειρήν τής 
Βενετίας» μέ τόν Μορένο, ^Τ' άπόκρυφα τοΰ χαρεμιού» μέ τήν 
Κρέτα Νίσσεν, «Καβαλλάρης άστυνόμος», συνέχειαι επεισοδια
κών καί «Ή δούκισσα τού Μπούφαλο» μέ επιτυχίαν.

'Αλ. Σωφρονιάδης
Δράιια 
-------- *' “ ·-■’ ‘

Κινημ. Μέγας.—Προεβλήθησαν τά έργα «Σταυρός καί 
μάουζερ»,^.ΡΟ Ρασποΰτιν» καί «Άμπρέκ Ζαούρ» μέ επιτυ
χίαν. , Νικ. Μαρκίδης
Λάρτόόα

Κινημ. Ντορέ.—Προεβλήθησαν τά έργα «eH ταβέρνα τοΰ
•διαβόλου», «Οί τρεις Σωματοφύλακες» καί «Ή Νίκη».W

I. Παπανικολαου
Αεβάοεχα

Άπό πολλοϋ ήδη παρατηρεϊται είς τήν πόλιν μας ζωηρά 
κινηματογραφική κίνησις ή οποία εσχάτως κατέληξεν είς άμιλ
λαν τών δύο κινηματογράφων Πάνθεον καί II α ρ ά δ ε ι-
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σ ο ς προσπαθούντων νά παρουσιάοωσι τά ωραιότερα έργαι
Κινημ, Παράδεισος.— Προεβλήθησαν τά έρχα .Μία φνλή 

ποΰ οβύνει·, <Ό αήττητος», «Το χαμίνι», «Τό μανρο πουλί., 
«Ό κλέπτης τής Βαγδάτης»; «Αί απόκληροι τοΰ γάμου, καί 
<lrH ωραιότερα γυναίκα τοΰ κόσμον».

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλή&η μετά μεγάλης επιτυχίας τό 
έργον « Τό ανευ οικογένειας», «Ή βασίλισσα τοΰ Σαββά», «"Ο 
έμπορος τής Βενετίας.,. Ή κοιλάς τοΰ τρόμου.,. Ή Πολυάνα., 
«rH άγνωστος» μέ επιτυχίαν, «'Ο Τάφο; τοΰ Ίνδοϋ», «Ή κό
ρη τοΰ υποδίκου., «Ή σπίθα., «Τό άνθος τών Ινδιών., .Τό 

■άγοράκι μου. καί «Τό ένσαρκον άγαλμα». Κ. Στασινόπουλος
Σθρος

Κινημ. Κοσμογκράφ.—Προεβλήθησαν «Τό γεράκι τοΰ 
τρόμου», .Τζάκ ό Κένταυρος», «Ό νέος άστυνόμος», «Λόγος 
τιμής ένός κακούργου», . Περιπλανώμενος Ιουδαίος, και ."Ο 
ατρόμητος καβαλλάρης*. Προσεχώς .Δύο λοχίαι», . Πριγκήπισ- 
Οα Γεωργίου», .Κίτρινος διάβολος» κλπ.

Κινημ. 'Απόλλων.—Κάμει έναρξιν λίαν προσεχώς.
Μ. Γιαννίρης

Ξάνθη
Κινημ, Μέγας.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόρη τού 

γλεντζέ·, .Διαφθορείς κοριτσιών», .Μπέν Αλή», .Ματωμένος 
έρως», .Κατά διαταγήν τής κ. Πομπαδοΰρ» καί .Τά 50 χρό
νια ένός δόν Ζουάν».

Κινημ. Πάνθεον.— ’Αργεί. Σ. Καζαντζής
Ηράκλειον

Κινημ. ’Απόλλων.—Προεβλήθησαν τά έργα « Τά χρονικά 
τού Γκρήσχουζ», «Οί ανδρες τοΰ δάσους» καί πέντε κωμωδίες 
ελληνικές τού Μ. Μιχαήλ.
Λαμία η

Κινημ. Άθήναιον.—Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλή
θησαν τά έργα «Ό Μαύρος Πειρατής» μέ Αποτυχίαγ οίκτράν 
καί . Τό μυστικόν τοΰ φρουρίρυ. Προσεχώς «Ό άσωτος υιός».

X. Άμπλιανίτης
Άλεξανόροΰπολις

Κινημ. Πανελλήνιον (Διεύθυνσις Άδελ. Σοφιανοπού- 
λου).— ^Ηρχισε τάς παραστάσεις του προέβαλε δέ μέχρι σήμε
ρον τά έργα «Έν ονόμάτι τοΰ Αύτοκράτορος» μέ τήν Λύα ντέ 
Πούττι, «'Ο άσωτος υιός», «Τό ερωτευμένο θαλασσοποΰλι», 
^Οί Ντεκάμπρίστ», «eH μεγάλη θυσία», *'Ο χορός τοΰ Νεί
λου» καί «Γυναίκα μέ τέσσαρες μάσκες^.

Κινημ. Δημ. Κήπου.—Προβάλλονται «Οί Άθλιοι» τοΰ Β. 
Ούγκώ μέ τούς Γκαμπριό, Ζάν ,Τούλοΰ καί Σάντρα Μιλοβά- 
νωφ. Τό έργον τούτο προκαλεϊ μέγα ενδιαφέρον. Επίσης προ
εβλήθη τό έργον *Ή πρώτη άγάπη». Προσεχώς «'Η χορεύτρια 
τοΰ- Τσάρου», *Πόσο έστοίχισε ή νίκη» κλπ. Γ. Ίόρδάνου·-
ΜεόοΧόγγιον

Κινημ. ’Αττικόν»—Προεβλήθησαν τά έργα «Οί άπάχηδες 
τών Παρισίων» καί «Τό καραβάνι πρός τήν δύσιν».

Θ. Γεωργόπουλος
Χανιά

Κινημ. Ίδραϊον Άντρον.—Προεβλήθησαν τά έργα .Ό ά
σωτος υιός», «Ό κύριος χωρίς κατοικίαν», .Μπαμπάς μέ τό 
στανιό», «Χαμένο; στό μέτωπο», .Νέα Ύόρκη», .Κόμπρα» 
.’Η νήσος τοΰ έρωτος» καί «Τό μίσος».

Αίνημ. Κεντρικόν.—Προεβλήθησαν τά έργα . Ή δύναμις 
τοΰ πειρασμοΰ», .’Η λευκή ’Αδελφή», .Μία γυναίκα άλά 
γκαρσόν» καί «Τό καράβι τού θανάτου».
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