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•Η εταιρία TIFFANY STAHL, τήν οποίαν έχομεν τήν τιμήν ν’ άντιπροσωπεύομεν έν 

Έλλάδι έχει ώς σήμα της ένα ά δ ά μ α ν τ α, πράγμα τό όποιον σημαίνει 
δτι, κάΰε ταινία παραγωγής TIFFANY είνε και ένας άνεκτίμητος 

θησαυρός γιά κά&ε επιχειρηματίαν που &ά έξασφαλίση τάς 
άνωτέρω ταινίας διά τόν κινηματογράφον του.

ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΑ ΛΦΓ/Α ΚΑί ΑΣΚΟΠΕΣ ΡΕΚΛΑΜΕΣ 
Λϊία δοζίμή ήρ-πορεΐ vk σαίς πείβη περί των χνωτέρω.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΐΊΕΡΓΑ ΕΚ ΤΩΝ
Πρωταγωνισταί 

ΜσργαρίταΛίβςγζοτων 
Πάτον Ροίί> Μύλλερ 
Μίλντρετ Χάρρις 
Ε5α ΣάουΦερν

ΙΙρωταγωνιόταί 
Εύα Σάουθερν 
Πάουλιν Στσρκ

Τίτλοι έργων 
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΚΥΜΙΑ 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΧ ΧΑΓΓΑΗΧ 
ΚΥΡΙΕΧ τή; ΝΥΚΤ. ΛΕΣΧΗΧΡιχόρδος Κορτέζ
ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ Μηέ .ο ΜπλάΐΟ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ Άλ ςΝαϋ
ΜΟΔΕΡΝΑ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ-

ΦΟΣ Πάτου ΡοΰΟ Μόλλβρ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΦΙΛΟΣ Κλαίρη Οΰϊνδσωρ 

διαθέτει καϊ πλήρες έργαστήριον κινηματο- 
(Άκτυαλιτέ) και κινηματογραφικών

ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΑ
Τίτλοι έργων 

ΑΓΑΠΗ ΚΟΖΑΚΟΥ 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΝΕΟΤΗΤΟΧ 
ΛΑΙΝΤΖΕΡΥ 
ΠΡΙΓΚΗΠ- ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ
ΧΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΗΣ ΔΑΚΤΥ- 

ΛΟΓΡΑΦΟΥ ΙΊχάρδ ■; Κοριέζ 
ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ ΔΙΑΒΟΛΟΥ Μόνιανγχιου Λώβ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ Μόνταγκ ου Λώβ 

Πλήν τών άνωτέρω το γραφεΐον μας 
γραφήσεως συγχρόνων γεγονότων 

έργων. Διαφημιστικοί ταινίαι παντός είδους. Τζαμάκια προβο
λής σταθερών εικόνων, τίτλοι κινηματογραφικών έρ

γων και πάσα έν γένει κινηματογραφική εργασία

ΠΡ]Ν ΚΑΚΙΣΕΤΕ
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ 
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ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΓΛΗ ΑΡΙΘ 391—ΑΘΗΚΑ1
Ή'Αγγίο-ελληνικήΈταιρία διαάέιει μέγαν Αριθμόν έπεισοδιακών έργων αύτοί'λών καί είς έπει 

Ιί,όου Μπόι), Συγχρόνων Κοινωνικών £ργων καί μεγά’.ον Αριθμόν κωμωδιών 
ύπό τούς καλλιτέρους ορούς καί τιμάς.

ΑΝΑΛΗΠΤ1ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ

Module Α. Modele C.

Kinette

Μηχανή μετρήσεως films

Modele Έ Kinamo

Kinamo
Αυτόματον

Μηχανή έχιυπ ώσεως films

ZEISS IKON fl.-G, DRESDEN
Διαρκής παρακαταθήκη δλων τών κινηματογραφικών ειδών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

I. IQANNOY & Α. Μ ΑΛΛΗΣ ΠΠΗΣΙ2Ν ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ
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II
II

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ”
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Π

Έιησία Δρ, 150.—
‘Εξάμηνος » 80.—
’Εξωτερικοί· Γενικώς 

Έιησία Δρ. 250.— 
Έξάμηνος » 150.—

’Αμερικής

Έτησία Δολλάρια 5.— II
’* ΕΤΟΣΕ'· API®- 31 <185) jij

λογική Έπιθβώρησις 
’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής : 

ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία : Σοηοκλέους 9 (Στοά Πάππου)

Τηλέφωιον 60 — 12

ιί
II

Διά μίαν φ< ρΐν 
ό στΐχτς. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δή
μο ιεϋσεων δ στ. » 
Άνω τών τριών 
δημοσ. ό οτϊχος »
Ή σελίς ... » 500.—
Είς τδ έξώφυίλον » 600.—

5 —

4.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Μέ τό σημερινόν τεύχος ό «Κινηματογραφικός | .... .............. .....

ΆΟιήρ» κλείει αισίως τό πέμπτον έτος τής έκδό- j καί διεεθυντού του κ. 
όεώς του. Μέσα είς τίιν πληθώραν τών περ " 
τά όποϊα κατέκλυόαν τίιν ‘Ελλάδα, ή ύπαρ< 
«Κινηματογραφικού Άθιέρος» βεβαίως δέν 
καί τόβον ευχερής οοθέν- 
τας ότι κατά _τήν σταδιο
δρομίαν του είχε ν Αντιμε
τώπιση καί άλλο οΰσιώδες 
έλάττωμα, τήν ειδικότητά, 
ένεκα τάς όποιας δέν ίιτο 
δυνατόν ν’ άναπτυχθίί έλευ- 
θίρως καί νά διαδοθή εύρύ- 
τευον είς τό Κοινόν. Καί έ- 
χρειάιίΟη νά καταβάλη ό δι
ευθυντής τού «Κιν- Αστέ
ρας· κ. Ήρ. Οικονόμου ά
τρωτους προσπάθειας καί α
γώνας διά νά δυνηθή νά 
συγκρατήόιι αύτόν έπί τόσα 
έτη καί νά δώοη είς αύτόν 
τήν έξέχοι όαν θέσιν μεταξύ

ίιν επιμέλειαν καί εύόυνειδησίαν τού ίδρι τού 
__  ... Ήρα κλέους Οικονόμοι·, έθε-■

• οδικών | μελίωόε τόσον έδώ όσον καί είς τό έξωτερικόν τήν 
ρξις τού ι θέσιν του ώς μοναδικού έν ‘Ελλάδι κινιιματογρα- 
δέν ήτοΙφικοΐ περιοδικού, ά.ίυ αγωνίότου εΐς τό είδος τον.

"Ηδη οπότε ηρχιθε καί έν 
Έλλάδι αναπτυσσόμενη ή 
βιομηχανία τού Κινηματο
γράφοι? Ανοίγεται νέον ότά" 
διον είς τόν «κινηματογρα
φικόν ’Αστέρα». *11 τελευ-

ποχήν καθ’ ήν άλλα περιο
δικά μέ εϋρύτερον κύκλον 
δράσεων, μέ περισσότερα υ
λικά καί ήθικά ιεφάλαια 
καί μέ πλείο α τεχνι ά μέ
θα υπέκυφαν προώρως μή 
δννηθέντα νά άντεπεξέλθονν 
πρός τάς αΰξανομένας άυνε-

κός Άότήρ» έχων πλήρη έ- 
πίγνωόιν τού προορισμού 
του καί άδίοφορών πρός τά 
παρουσι αζ άμε ναέ κά<5 τότε πρό 
αύτού εμπόδια έσυνέχιόεν 
απτόητος τό έργον του· κα- 
τορθώόας νά γίνη ό άχώρι- 
ότος σύντροφος τών φίλων 
τού κινηματογράφου καί ό 
πολύτιμος οδηγός τών ασχο
λούμενων είς τά κινηματο
γραφικοί πρακτόρων καί έ.τι- 
χειρηματιών καθ’ όλην τήν 
Ελλάδα.

Μέ τήν πείραν τήν όποιαν 
άπέκτηοεν έπί τόάα έτη, ιιέ

ποια προεβλήθη πέρυόιν έπι- 
τΐ'χώ. καϊ αί άλλοι οί ό
ποιοι μέλλουν νά προβ η 
θοίν, Αποτελούν μίαν άκό
μη άπόδειξιν τ 5ν ΰπηρεόιώ* 
τάς όποιας προδέδερεν ό

τόόον είς τίιν έβδόμην τέ- 
χνιιν όσον καί ε’ις τίιν ελλη
νικήν κινηματογραφικήν βι
ομηχανίαν. Διότι πρέπει νά 
όηολογηθίϊ ότι ό «Κινημα
τογραφικός’ Αότήρ» ήτο έκεϊ- 
νος ό όποϊος έπί πενταετίαν 
έκαλλιέργηόε τό πνεύρα τής 
κίνημα τογραφικής τέχνης είς 
τό ελληνικόν Κοινόν καί έ- 
δημιούργησε κινηματογρα- 

όυνείδηόιν έν Έλ- 
χάρις είς τήν ό 

εΰρέϋη τό χρηόιμο- 
ποιηθέν διά τήν κατασκευήν 
τών ελληνικών ταινιών ά- 
φθονον ανθρώπινον υλικόν.

φικήν 
λάδι

Ό ίδρυσής καί διευθυντής τοϋ «Κινηματογρα
φικού Άστέρος» κ. ‘Ηρ. Οικονόμου μετά τής 
μονάιριβής του κόρης Όδέττη^ παρακολου&οΰν- 
ιες τό «γύρισμα* τής ελληνικής ταινίας «Μόρια 
Πειταγιώτισσα* εις τδ δάσος τοΰ Πύργου τής 

Βασιλίσσης ’Αμαλίας (’Αττικής).
--------—.. .... —..... τήν άνα ιιφιόβήτη τον 
έφ" όλων τών κινηματογραφικών γεγονότων τού κό
σμου ένημερότητά του, μέ τό συστηματικόν καί 
άρτιον δίκτυον τών Ανταποκριτών το”υ είς όλους 
τούς τόπους τής παραγωγής ταινιών, μέ τό έκΛε- 
κτόν, έξ είδικών, έπιτελεϊον συνεργατών του καί

φικός ’Αότήρ* δύναται^νά 
θεωρΐι εαυτόν νπερήφανον 
διότι κατώρθωόε νά έπιβλη- 
θή καί νά καταότή ό Απα
ραίτητος βοηθός) (διά κάθε

άόχολούμενον οπωσδήποτε 
είς τά κινηματογραφικά και 
τό προσφιλές περιοδι κόν τών 
οίλων τού Κινηματογράφου, 
οΐ όποιοι ένδιαφέρονται νά 

μάθουν τήν ζωήν τών καλλιτεχνών τής όθόνης, τόν
τρόπον μέ τόν όποϊον κατασκευάζονται αί ταινίαι, 
τά νέα φίλμ τά όποϊα θά προβληθούν εϊς τάς Αθή
νας, τάς προόδους πού έσημείωσεν ή κινηματο
γραφία καί τόάα αλλα περίεργα καί ένδιαφέροντα 
πράγματα τής κινηματογραφικής τέχνης. Οί ·ΛΟ-
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ΑΙ “ΠΡΩΤΑΙ,, ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Έν εϊδει πρωτοχρ ινιάτ .κσυ δώρου, ό ‘Ε ιληνικό; κι

νηματογράφος, θά πρσσφέρη στό Κοινόν μία άπίίαυσι, 
δηλαδή, τό θέαμα δύο ή καί περισσοτέρων άτό τάς ται
νίας πού έπραγματοποιήθησαν είς τήν ‘Ελλάδι κατά τούς 
τελευταίους μήνας.

Θά παραμερίση γιά λίγες ώρε; ή ξενομανία μα;, αυτή 
ή μοιραία σκουριά ποΰ φίε'ρει την ζωπτότητι τής φυ 
λή; μας, κι’ ή ψυχή μας θά πλημμυρίση άπό άγνό πα
τριωτισμό, βλέποντας ν’ άναζοΰνέπάνω στήν οθόνη, άτό 
τήν οποία έως χθέ; έ.τερνοΰστ τό φάντασμα τή; Μπερ
τίνι, σκηνές άπό τήν ηρωική κιί ένδοξη ιστορία μα;.

Τό Κοινό θά πιστοποίηση καί κάτι άλλο παρακολου
θούν τά ‘Ελλη-ικά φίλμ. Ότι ό ’Αττικός ήλιος είναι 
άπείρως λαμπρότερο; άπό εκείνον τή; Καλιηορνίας. Γι’ 
αυτόν τόν λόγο, οί σκηνές τοϋ υπαίθρου ποϋ πλεονά
ζουνε στις ‘Ελληνικές ταινίες, 
έχουνε ένα φως γνησίων Ατ
τικών εικόνων.

Άλλά γιά τά πλεονεκιήαα- 
τατα τών όποιων άπολαμβά- 
νουνε οί τελευταίες, χάρι; είς 
τό μεγάλο προνόμιο τής ώ- 
ραίας μας φύσεως καί τοϋ κλί
ματος ποϋ βοηθεΐ πολύ τ.ύς 
κινηματογραφιστάς, θά μι’ήσω- 
με άλλου, άναλυτικώιερα.

Γιά τήν ώρα, άς μοΰ έπιτρα- 
πή προχωρόντας, νά κάνω μιά 
φανταστική περιγραφή τοΰ θε
άματος ποϋ θά παρουσιάσουν 
μεθαύριο οί αίθουσες τών κεν
τρικών μας κινηματογράφων, 
τών όποιων τά προγράμματα θά 
κρατούν ο! ‘Ελληνικές ταινίες.

Τήν ημέρα τής «Πρώτης», 
δέν θά ύπάρχη τόπος οΰτε γιά 
νά πέση μιά βελώνα, στήν πλα
τεία τοϋ κινηματογράφου. Ό 
έπί τών εισιτηρίων υπάλληλος 
θ’ άναγγέλη μέ τόν επισημότερο 
καί δικτατορικόιερο ύφος, ότι 
οί προσκλήσεις καί τάείσιτήρια τών Έφημερδίων δέν Ι
σχύουν.

Ε<ών άκων,θά^πιτρέπη τήνε’ίσοδονσ τούς δημοσιογρά
φους τούς φέροντας «άτελείας», καί τοΰτο, γιατί υπάρ
χουν πολλά πράγματα... ατελή στόν τόπο μας, ποΰ πα- 
ραβλέπονται.

'Ενα μπουκέτο κυριών καί δεσποινίδων ποΰδέν έπλη· 
σίασε καθόλου στό ταμείο τοΰ κινηματογράφου, έχει 
ύπερβεϊ τό κατώφλι τής πόρτας τοΰ διαδρόμου ποϋ όδη- 
χεϊ σιήν αίθουσα. ‘Ο δικιάτωρ—συλλέκτης τών εισιτη
ρίων τις σταματά :

—Τά εισιτήριά σας, κυρίες.
—Είμεθα «αστέρες»... Δέν σά; έθαμβώσαμε ; Οΰτε 

καί άπό τόσο κοντά ;...
Ό έπί τών είσιτηρ'ων υπάλληλο; συμμορφούμενος μέ

’'jX.'H εκλεκτή]μας συνεργάτιςζδίς5"Ιρις1Σ <α- 
ραβαίου ώ; Αί-ατερίτη Μπότσαρη ιίς τήν 
«Μαρία Πενταγιώτισσα» δπου εμφανίζεται 

ερασιτεχνικώς.

λυπληθεϊς όίλοι τοΟ «Κανηαιατογραόικον Άότέ· 
ρος» οί όποιοι παρηκολούθηθαν μέ φαναταθιιόν 
την θταδιοδροιιίαν του, αισθάνονται ιδιαιτέραν 
χιιβάν έπί τΐι όηαερινη πέμπτη έπετεϊω της έκδό- 
<$εως του, δέ f υπάρξει δέ ούδερία άιιδιθολ.ία ότι ό 
άγών τοτ «Κινηματογραφακσΰ Άθτέρος» κατά τό 
άνατέλλον έτος 1929 θά είνε όλιγώτερον τραχύς καί 
έπίπονος καί περισσότερον καρποφόρος άπό πά Ιιις 
άπόψεως, Καί τούτο πρώτοι ίιηεϊς τό εντχόρεθα 
όλοψύχως. ΘΕΜ· ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΖ 

τις σχετικές οδηγίες πού είχε λάβει προηγουμένως, τί; 
άφίνει νά μπούνε στήν αίθουσα.

Τις άκολουθώ. Καταλαμβάνουν τό πρώτο θεωρείο δε
ξιά, προωρισμένο ε’ιδικώ; γι’ αυτές.

‘Η άφιξί τους δμω;, δεν άκολουθεϊται οΰτε άπό ζη· 
τωκραυγάς, οΰτε καί άπό χειροκροτήματα τοΰ κοινού, 
δ τω; συμβαίνει μέ τάς «σιάρ» τοϋ ’Αμερικανικού φίλμ, 
ή τις «βεντέτ» τνΰ Γαλλ κοΰ, στις «πρεμιέρες» τών ται
νιών του;. Αί Έίληνίδες «αστέρες», είνε απλές, έχθρές 
τοΰ θορύβου, τών τιμών καί... μετριόφρονες, καί όχυ- 
ροΰνιαι πίσω άπό τό «ίνκόγνιτο». Αύ:ό άλλως τε κάνουνε 
καί δλες οί καλλιτεχνικέ; κορυφές πού δέν ΰ ιέγραψαν 
δεσμευτικό συμβόλαιο, δτι θ’ άνεχθοΰν τήν διακω ιώόησ ι 
τή; «τιμτλισιτέ» τοΰ Νέου Κόσμου...

Ή γράφουσα πού «έχει τά μέσα», καθ’ δ.·, άστήρ 
τής μικράς άρκτου, πλησιάζει 
τό σύμπλεγμα τών θηλυκών ά- 
στέρων τοΰ θεωρείου.

- Έσύ πού έκρινε; καίκαιε- 
δίκασες τόσα 'φιλμ, έλα νά 
πορακαθήσης είς τό... έδώλιό 

μας γιά νά δικασθής μέ ιή 
σειρά σου.

Μέ αύτή τή φράσι μέ ύπε· 
δέχθη τό λαμπρότερ > άστρά- 
κι τοΰ «άοττρισμοΰ»μος, πού τό 
πνεΰμα του είναι πιο σπινθη· 
ροβόλο άπό τήν ώμο^φιά του. 
(Ελπίζω νά μή μοΰ και ιώση).

- Θά υποταχθώ στήν ει
μαρμένη μου, τής άπαντώ, γι· 
Λαστά-

— Καί φαίνεται ότι θά είναι 
πολύ σκληρή’ή ειμαρμένη σιυ.

’Αντί νεωτέρας άπαντήσεως, 
έμειδίοσε, μειδίαμα γεοά'Ο 
στο'ίκή φιλοσοφία, μέ τή διαί- 
σθησι πώς όταν τελειώση ή προ
βολή τής ταινίας, μερικοί φίλοι 
θεαταί, θά μοΰ είποΰνε ώρι- 
σμένως:

—Ό αναμάρτητος τόν λίθον βαλέτω...
Τά φώτα έσβυσαν. Όλα τά μέλη τοΰ «γυναικείου 

αστερισμού» έστρίφηιαν πρός τήν οθόνη περιμένοντας 
τήν ετυμηγορία τοΰ δικαστηρίου, πού τό αποτελούσαν 
δύο χιλιάδες θεατέ;·..

"Ιρις Σκαραβαίον

<Μ0Υ ΑΝΗΚΕΙΣ»

Οί Γάλλοι κινηματογραφιστή ημποροϋν σήμερον 
νά καυχώνται, δτι έπήραν πάλιν άπό τούς Γερμανούς 
τήν Σουζύ Βερνόν. *Η χειρονομία των αύτη έπλη- 
ρώθη άδρώτατα, άλλ’ δπως δήποτε άποτελει πραγμα
τικήν ίκανοποίησιν τής Γαλλικής κινηματογραφίας 
ή δποία σύν τφ χρόνφ,περισυλλέγει τά «άσωτα τέ
κνα της».

"Ηδη,ή Βερνόν «γυρίζει» ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
Μωρίς Γκλέϊζ μέ συνεργάτας τόν Ροδόλφο Κλέϊν- 
Ρόγγε, τόν Βικτιορ Βινά, τίν Καμίλ Μπέρτ καί 
τήν... αϊωνίαν Φρζντζέσκα Μπερτίνι μιά καλή κω- 

I μεντί, τής οποίας τό σενάριο έγράφη άπό τόν διάση- 
| μον γάλλον Άλφέδρον Μασάρ.
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ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ό ήλιος εύρίσκεται είς τόν 'Γδρο- 
χόον καί ό κινηματογράφος β’ς χεϊρα; 
εκμεταλλευτών. ‘Ο Ίανουάςιο; έχε. 
ήμέρας 31 καί νύχτες 31. Μεγάλαι 
βροχαί καθ’ ατασαν τήν ’Ελλάδα πολύ 
ώφέλιμο1. διά τήν γεωργίαν καί κατα
στρεπτικοί διά τούς κινηματογράφους. 
Γέννησις τέρατος κινηματογραφικού 
τό όποιον ταριχευόμενον θά τοποθε- 
τηθή ώς σήμα κινηματογράφου άμερι 
ζανικής λεγομένης εταιρίας. Σελήνη; 
πρώτον τέταρτον (ώρα 17,53')· "Εγκρι- 
σις μεγάλης πιστώσεως πρός ένίσχυ 
σιν τών ταμείων τών κινηματογράφων 
Πανσέληνος (ώρα 23 23'). Μεγάλη 
ζήτησις έλλη'ίτών άστέρων καί ιδίως 
άπό τήν ’Αμερικήν κατόπιν τή; προ 
βολής μεγάλης ελληνικής κινηματο
γραφικής υπερπαραγωγή;. Κλαυθμός 
καί όδυρμός τών συγγενών τών άναχω- 
ρούντων άστέρων. Τά δ ά κ ρ υ α 
σχηματίζουν θάλασσαν χωρίς λιμάνι 
όπου ο'ι αστέρες πνίγονται πρός κοι
νήν ησυχίαν. Καιρός ό αυτός μέ συ
νεχείς κινηματογραφικούς βομβαρδι
σμούς καί μέ πυροβόλα τών 62. Ή 
Φόξ ενοικιάζει μίαν ταινίαν.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
‘Ο ‘Αργυλλα; εύρίσκεται είς τόν 

Βόλον καί ό ήλι-ς εί; τούς ίχθΰς καί 
οί ίχθΰς είς τόν Γαΐτην. Ό καιρότ 
βελτιοΰται πρός μεγάλην χαράν τών 
Κίνηματογραφιτζήδων. Σελήνης τε- 
λευταϊον τέταρτον.Έπανάστασι; άγρια 
έκρήγνυται έξ αφορμή; τή; συλλήψεω; 
άόεσπότου φέϊγ βολάν μεταφερθέιτο, 
έν πομτή είς τήν αστυνομίαν. Νέα σε
λήνη. Κατά τήν διάρκειαν τη; νέα έμ· 
φάιισις ν'ας έλληνικής ταινίας καί 
νέας καλλιτεχνικά; συγκινήσεις. Ό 
Κουνελάκης ξεσπαθώνει ύπεραμυνόμε- 
νος τοϋ έαυτοΰ του. Πανσέληνος. Έμ- 
φάνισις Μαγγιώρου είς τόν ορίζοντα 
καί νέαι κινηματογραφικοί εξάψεις. 
"Ιδρυσις άνωνΰμου κινηματογραφική; 
εταιρίας είς Ραψάνην καί εκλογή κινη
ματογραφικού γερουσιαστοϋ. 'Η Φόξ 
πρόκειται νά ένοικιάση καί άλλην μίαν 
ταινίαν.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ό ήλιος είς τόν Κριόν. Γάμο; τα- 

ξιθέτιδος καί ώ; έκ τούτου μεγάλαι 
θυσίαι κριών διά τά; Άπόκρεω. Κά
θοδος ’Επαρχιωτών διευθυντών κινη
ματογράφων είς ’Αθήνα; μέ έπί κε 
φαλής τόν έκ Κύπρου Παπαδόπου’ον, 
όπω; υποβάλουν τά σίβη των εί; τόν 
πρόεδρον τής Π.Ε Κ. Μεγάλη άποστο· 
λή ετοιμάζεται πρό; έξερεύνησιν τ <ΰ 
ταμείου τή; Π.Ε.Κ. Ό Κατράς άμύ 
νεται έτοιμος νά μαυρίση όλους τούς 
βεβήλους. Νέα Σελήνη. Ό Δούγκας 
κρατών χαρτοφύλακα, όπως ό Δελαπα- 
τρίδης, εμφανίζεται είς Αθήνα,. Παν
σέληνος. Έγκατάλειψις τών ’Αθηνών 
ύπό αμερικανική; κινηματογραφική; 

έιαιρείας καί μετανάστευσις εις Σάμον 
1 τέως μειανάστου.Άπό τομος μεταβολή 
| καιρού. Ό κ. Παπαντελίδη; άναχωρεϊ 
εί; Αίγυπτον καί θά μάς γράφει. ‘Η 
Φόξ ενοίκιασε τήν πρώτην ταινίαν.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ι Ό ήλιο; εί; τόν ταύρον, ό ταύρο; 
I είς τής ταυρομαχίες, ή ταυρομαχίες 
είς τήν Κωνσταν ινούπολιν δπυ« άλ
λοτε διιργά'ωνε ό πα.ήρ Κραΐμερ. 
Ό ’Απρίλιος έχει ήοέρας πολλά; καί 
ή κάθε ήαέρα έχει έπίσης πολλάς ώ
ρας. Έμφάνισι; θεατών είς τούς κι- 
νηματογρά;ους. Ό Τσόχας δέν πωλεΐ 
τόν κινηιιατογράφον του καί ό Χατζη- 
δήμος θεάται πί ων καφέν μέ τόν Συ- 
νοδινόν. Καταδίκη είς θάνατον διευ- 
θυντού κινηιιατογράφου διότι εύρέθη 
εί; θεατής όρθιο; εί; τήν αΐθουσιν. 
Όκ Δαρβέρη; διαμαρτύριται άλλά 
στό τέλος ήσυΛάζει Γέννησις πρίγκη 
πος. Έμφά'ΐσι; 25 νέων κίνημα ογρα- 
φικών γραφείων. ‘Ο Βίλλυ Φρίτς θά 
έπισκεφθή τά; Αθήνας γιά νά φ λή- 
ση όλες ποΰ τόν άγαποΰν. ’Υποβολή 
νέου νομοσχεδίου είς τήν Βιυλήι πρό; 
ρύθμισιν τών διαφορών κράτους —κι
νηματογράφων. Προκήρυξι; εκλογών. 
Ό πάντοτε υποψήφιος κ. Λαζάνης θά 
εκλεγή πλέον βουλευτής υποδεικνυό
μενο; ύ.τό τού προέδρου τής Π.Ε.Κ. 
Συζήτησις περί ένοικιάσεως μια; κω
μωδίας ιής Φόξ.

ΜΑ-Ι-ΟΣ
Ό ήλιος είς τούς Διδύμου;. ’Από

τομος καυσων. Άνεμοι θά πνεύσουν 
άπό βο ρά καί θά μποΰν είς τά κεφά
λια τών κινηματογραφι ζήδων. Ίδρυ
ες 20J κινηματογράφων θερινών εις 
Αθήνας. Διακοπή τών εργασιών τή; 
Βουλή;, λό φ τών εργασιών τών κινη
ματογράφων. ’Επιβολή νέας φορολο
γίας είς τούς κινηματογράφους πρό; 
ένίσχυσιν τού ταμείου συντάξ-ων ήθο- 
π αών οί όποιοι έμόχθησαν δ ά νά 
διαφθείρουν τό θέα·ρον. Ό κ. Λαζά
νης δίδ.ι συνενιεύξεις κατακρίνων τούς 
τέως συναδέλφου; του, διότι δ αμαρ- 
τύροντσι διά -ά ν-α πιτστικά μέτρα 
τοΰ νομοσχεδίου. Μεγάλη κίνησις πα- 
ραιηρεϊται είς τό Χρηματιστήριο ν λό- 
ΥΦ τ Π* aitoxOfXO J τον peio-
χών τής Αμερικαν Φιλμ. Ναυάγιον 
τών συζητήσεων δά τήν ένοικίασίν 
μιας ταινίας τής Φόξ φίλμ.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ό Καρκίνος είς τόν ήλιον καί τού; 

χειμερινού; κινηματογράφου;. Γειική 
έξοδος τών άγοραστών ταινιών πρό; 
τάς Εύρώπας. Ό καύσων αυξάνει και 
ό κ. Λαζάνης έπιμένει ιά πολιτευθή. 
Ό , κ. Σκενδερίδη; απειλεί νά 
έκδοση κινηματογραφικόν περιο 
δικόν. Άνακάλυψις μεγάλη; συ
νωμοσίας πρό; ανατροπήν τοϋ προέ
δρου... τής Π.Ε Κ. Λήψις έκτά .των

κινηματογραφικών μέτρων. Παΰπι; τι ϋ 
κινηματογραφικού Τύπου. Σελήνη; τε- 
λευταΐον τέταρτον. Αρχή άπογοητε ί- 
σεων διά τούς θερινούς κΐ'ηματογρά- 
φους. Άφιξις επισήμων κινηαατογρ ι- 
φιστών. ’Επίσημος υποδοχή των ύπό 
τοΰ κ. Στεφινίδη φορών τό φέσι τής 
Άχέπα. Γάμοι τού κ. Σπυρίδη.

‘Η Οΰφα έγκαθιστά στούν
τιο σ όν Ποδονίφτη καί δ κ. 
Γκρέτσης κινηματογράφον. ‘Ο κ. Τεμ- 
πονέρας θά έγκαταστήση θίασον ποι
κιλιών είς τόν κινηματογράφον του 
διά νά ποικίλη τήν άνίαν τοΰ κ. 
’Αρώνη.

ΙΟΥΛΙΟΣ
‘Ο Λέων εί; τήν Μετρό Γκόίδουϊν 

| καί δ ήλιος ιίς τάς Αθήνα;. Νέα πα- 
ι ραγωγη ταιν.ών ιί; Θεσσαλον κην ύ ιό 
τοΰ λ. Καμινάκη. ‘Ο κ. Μόλχο ιδρύει 
ε'ς Θοσσαλονίκην εργοστάσια κατα
σκευής μηχανών Πατέ. Άφιξις άμει ι- 
κατικοΰ στόλου ιϊς Ξηροχώριον πρός 
χαιρετισμόν τού προέδρου τής Π.Ε.Κ. 
Νέα έμφάνισις άστέρων εί; Κρήτην 
καί νέαι παραγωγαίέλ) ηνικών ταινιών 
ίπό τοϋ κ. Λιναρδάκη μή έπιδεχόμεναι 
...κριτικά;. Έμφάνισις είς τόν Πύρ
γον τής ’Ηλείας ένός φίλου τοΰ κινη- 
ματογοάφου Σελήνη; τελευταΐον τέ
ταρτον (ώοα 2 μ. μ.) Ούδέν λαθρεμπο
ρίαν ταινιών ένεργιϊται. Ή Οΰφα τοΰ 
Βερολίνου προκειμένου νά προμηθ>υ- 
θή κρο-οδιίλους διά τόν ζωολογικόν 
τη; κήπον, ζητεί πληροφορίας καί τι
μάς άπό γνωστόν οίκον τού Πειραιώς. 
Σύναψις μυστικής συτθήθη; μεταξύ 
έταιρί-ς Φόξκ ιί κινηματογράφου’Αθή- 
ιαιον Ταμπουρίων. Προσπάθεια άνα- 
ροπής τοΰ δημοκρατικού κινηματο
γραφικού καθεστώτος σαί άνακήρυξις 
δικτατορίας ύπό τοΰ έκ Δράμας κ. Α
ναγνώστου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
‘Ο ήλιος εί · τήν Παρθένον καί αί 

παρθένοι (ταινίαι) είς τούς κ κ. Κσρ- 
ραν καί Μαργουλήν. Ό κ. Καρρά; είς 
τήν οδόν Πατησίων, ή όδό; Πατησίων 
έκεϊ δπου τό γραφεΐον τοΰ κ. Καρρά, 
ό κ. Μαργουλής είς τήν δδ ν Κάνιγ- 
γο; καί ή μέρα μέρ ι κι’ ή νύχτα νύ
χτα. Ό κ. Κουβέλη; λαμβάνει έπισιο- 
λήν συστημένην έξ Αύστραλία; καί 
δίδει άπάντησιν. Ό κ. Άναστασιά· 
δη; δέν θά παρά—θερίση είς Εύρώ- 
πην άλλά εί; Αθήνας. ί'Εμφάνισις ά- 
-ρίδων είς τούς κινηματογράφου;. ‘Η 
Βουλή συνέρχεται καί λαμβάνει απο
φάσεις διά την ένίσχυσιν τή; κίνημα 
τογραφικής βιομηχανία;. ‘Η Φοξ θά 
ένοικιάση ταινίας προσέχω; έαν δέν 
βρέξη κι’ άν βρ;ξη ποϋ θά πάμε.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ο ήλιο; εί; τόν Ζιγόν καί ή νύξ 

ε ει ώρα; δώδϊκα Έμφάνισις εί; τόν 
ορίζοντα τοΰ κομήτου Χαλίντεϋ έξα- 
δέλφου τοϋ.Χάλεϋ. Άπόφασι; τή;

Αύ.ό τό καλοκαίρι, δ Πατάπιος Μ τουντές είχε μεί
νει μόνος στήν Αθήνα κι’ αύτό, γιατί δισφορ-ς 
έπιίγουσε; υποθέσεις του, τόν άνάγκασαν νά μήν 
άτολουθήση τήν Καιτη, τήν ώμορφη γυναικούλα τον, 
στήν εξοχή

Είν’ ή άλήθεια, πώς δ κυϋμένο; δ Πατάπιος, μπο
ρούσε κι’ αύτός γιά λίγο καιρι νά πάη νά ξεσ άση, 
μά ή δι»βολεμένη Καίτη, έχτ νιας ξεχωριστούς λόγους 
νά είναι μό η, φρόν ισε καί τού ύπίβαλε πώς ή άπο τά- 
κρυνσίς του άπ’ τή δ,υ\.·ιά του, οέ μιά τόσο κρίσιμη γιά 
τό εμπόριο περίσ ασι, θάταν όμοιο μ’ αύ οκτονία "Ετσι 
δ Πατάπ.ο; π^ύ δέν φημίζονταν γιά εξυπνάδα, έπείτθηκε 
γρή ορα πώς τό συμφέρον το'·, τοΰ έπέβιλε ιά μή τό 
κουνήση άπ’ τήν ’Αθήνα Κοί τό χώ>εψε τόσον πολύ 
ώστε στό τέλος όταν οί φίλοι του, ρίχΌ/τάς του πόντους, 
τοΰ εγαγ πώς δέν έπρεπε νά άφίση τήν γυναίκά το", τά 
πάη μό η της στά λουτρά, αύτό; διεμαρτύρετο κι’ έλενε 
ότι ά ουγε τή γυναί ά του καί τούς φίλους τοι·, θα- 
ταν κατεστραμένος θέλοντας μ’αύτό νά πήτώς ή γυναίκα 
τ ι-, τόν προέ·ρ πε νά πάη μαζύ της, μ’ αύ ές δέν θέ
λησε συλλογιζόυενος τή δουλιιά του.

Ξένοιαστη λοιπόν ή Καίτη περνούσε τόν καιρό τη; 
στήν έξοχή πέφτοντας έναλλάξ άπ’ τήν άγκαλιά τής θά- 
λατσσς στήν αγκαλιά τοΰ φίλου της τού Μήτσου.

Ό κακομοίρης δ Πα ά.τιος πού ξεροψηνόταν στό 
λιοπύρι τής Αθήνας σκέφθηκε πολλές φορές νά πε αγ-ή 
κάνα Σαββατοκύριακο κοντά στή γυναικούλα του Μά 
δποτε τής έγροψε κάτι σχετικό άμέσως λάβενε άπάντησι 
άπ’ τήν Κοίτη πώς θά τήν ευχαριστούσε ή παρουσία του 
άν κοί δ πηγαιμός του θά τής στερούσε τήν άπόλαυσι 
μιας ώμορφης εκδρομή; ποΰ είχαν σχεδιάσει οί παραθε- 
ρίζοντες γιά τό Α ή τό Β μέρος τοΰ τη-ιοϋ. "Ε σι ο Πα
τάπιος, γιά νά μή στερηθή ή Καιιοΐλά του κι’ αυτής 
νής άπολαύσεως βιάζονταν νά τήν είδοποιή-.η ότι άνέβαλε 
γιά άλλοτε τήν μετάβαοί του. Ή Κοίτη πάλι ειδοποι
ούσε άμέσο-ς τό Μή-σο, καί δ κίνΐυνος, ποΰ γρή ορα ευ
τυχώς πορήλθε, τής προσωρινής έστω, διακοπής τών σχέ- 
σ ών τους, τούς έκανε πειό νρελλούς.

* * *
‘Ο Πατάπιό: μας, περνούσε τή; μέρες τή; μοναξιά; 

του, στό γραφείο του μέ τί; δουλειές του, καί τά βραδά-

ρήγαγεν ή κινηματογραφία κατά τήν 
προσεχή έκατονταετίαν. Κυκλοφορ α j 
27 φέϊγ-βολάν εί; δλόκληρον τήν πό- 
λιν. Μείωσις τοΰ φόρου τών Δημοσίων 
θεαμάτων είς τό τέταρτον καί επιβο
λή φορολογίας έ.τί τών κινηματσγρα- 
φ κών εισιτηρίων πρός ένίσχυσιν τή 
εθνική; παραγωγής. Άφιξις 687 ται
νιών παραγωγή; Φόξ καί ιδρυσις ύπό 
τής αύτής εταιρία; 500 νέων κίνημα 
τογραφικϋόν αιθουσών είς Θήβας καί 
Δαδί.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ό ήλιος είς τόν Τοξότην καί τό 

τόξον εις τήν καρδίαν τοΰ χειμώνας 
Νέα άναγγελία έκδόσεω; κινηματο
γραφικού περιοδικού ύτό τού κ. Σ<εν- 
δερίδη. Ταραχαί είς Μακεδονίαν έξ 
άφορμής έριδας τών κ. κ. Μαλλόχ καί 
Μόλχο. Μούγγρισμα λέοντος ταράσσει 
τήν ησυχίαν τών Αθηναίων. Έξακρι- 
βαΰται ότι δέν ήτο λέοντος άλλά τοΰ 
κ. Κόρνφιλδ. Πτώσις νυφάδων, άνεμοι 
έλαφροί. Φαινομενική σωματειακή 
κρίσις τή; Π.Ε.Κ. γιά τά μάτια τοϋ

άστυνομία; δπως άφεθοΰν οί κίνημα-1 
το,ράφοι ελεύθεροι καί δπως δέν τούς 
Τυγωνιι κανείς. ‘Ο κ. Άναστασιάδης 
έξακολουθεί νά παρα...θερίζει εί; Εύ 
ρυτανίαν,τον μιμεϊιαι δέ καί ό κ.Βι- 
κογιάννης. Νέον νομοσχέδιον ύποβά- 
λεται είς τήν Βουλήν δ.ά τοΰ δποίου 
θά απαγορεύεται εί; τά παιδιά άνω 
τών 55 έτών ή είσοδο; είς τάς σκοιει- 
νάς αίθουσας δ.ά νά μή διαφθείροι- 
ται. "Ιδρυσ.ς ειδικών κινηματογραφι
κών αιθουσών- διά τούς ερωτευμένου,. 
Κλονισμίς κινηματογραφικών άξιών 
και κλείσιμον τοΰ Χρηματιστηρίου. Ό 
κ. Κοσμίδης ιδρύει νέον Πανόραμα. 
Γέννησις διασήμου "Ελλ.ηνο; σκηνοθέ
του κιιη ιατο ,-ραφικών ταινιών.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
‘Ο ήλιος εί; τόν Σιερτιόν. Οί κι

νηματογράφοι πλήρεις σκορπιών καί 
περάτωσι; έργωι τής Οΰλεν. Ά'αγγε- 
λίαι σφίξεως κινηματογραφικών κο
λοσσών καί ύπερκολοσσών. ‘Υπεύθυ
νοι βεβαιώσεις τών κινηματογράφων 
ότι θά προβάλλ-υν ότι εκλεκτόν πα-

κια ώ; τά μεσάνυχτα στό Ζάππειο στον κινηματογράφο, 
κι’ έπειτα στό κρεββοτάκι του.

Τό πρόγρ ιυμα αύιό έξετελεϊ’ο στερεοιύ,ιως έδώ και 
δυό μήνες ποΰλειπε ή Καίτη. Και θά εξακολουθούσε ά
κόμη άν δ διάβολος, ύπό μορφήν μιας θελκτική; μικρού
λας, τής Λιλής, δέν έχωνε τήν ουρά του.

Καί νά πώς έγινε τό πράγμα ;
Κείνο τό β ιάδυ, δ φίλος μας, άφοΰ έφαγε καλά κι’ 

ή’ΐε καί μεριιά ποτηράκια πειότερα μέ μιά έξα ρετική 
είδιαθεσί’, τράβηξε νά συμπληρώση τό πρόγραμμά του 
στό Ζσππειο.

Σέ λίγο πήγε καί κάθησε στό διπλανό τραπέζι η Λι- 
λή, πού άμέσως έβαλε στό μάτι τόν Πατάπιο, κι’ άρχισε 
τής ματιές καί τά λοιπά μέσα μέ τά δποία ένας θηλυκό; 
διάβολος όταν θέλει μπορεί νά ξελογιάση κι’ αυτόν τόν 
Άγιο ’Αντώνιο.

‘Ο φι’αράκος μας, πρόσεξε κι’ αύτός μέ τή σειρά του 
τή Λιλή, τήν βρήκε τοΰ γούστου του καί θές άπ’τό κρα- 

' σί πού τοΰχε φέρει κέφι, θές άπ’ τήν νηστεία δύο μηνών, 
ί χωρίς πολλές δ.αίυπώσεις, σαν έσβυσαν τά φώτα τή; με- 

τεβίβασε μερικές λέξεις πού έν τφ μεταξύ είχε γράψει...
Τά άποτελέσματσ, εννοείται, ήταν κεραυιοβόϊα, για

τί πριν άκόμη καλά καλά περάσει τό χαρτάκι στά χέρια 
τής Λιλής, ούτή χωρίς κάν νά τό διαβάσιι βρέθηκε κα
θισμένη στό τραπέζι τοΰ Πατάπιου, λέγοντάς του : ■

—Τί χρειάζονται άγάπη μου τά γραμματάκια γιά διό 
άνθρώπου; πού μπορούν νά συνεννοούνται τόσον καλα ; 
Τά ραβασάκια είνοι πειά μόνο γιά τής Αρσακειάδες καί 
γιά τούς φοιτητάς τής φιλολογίας. Δυό σύγχρονοι άν
θρωποι, σάν άγαπιοΰνται έχουν τόσους άλλου; έξυπνου; 
τρόπους γιά νά συνεννοηθοΰ»· μέ μιά δυό ματιές, ε α 
χαμόίο, κάνα μι·ρό —μά καί μεγάλο άν είναι δέν πειρά
ζει—δώρο καί... καί. ! Μά τί κάθομαι καί λέω ιώρα χρυ
σό μου, άφοΰ εμείς τώρα είμαστε δυό καλοί φίλοι.

Σ' αύτά όλα συμφώνητε κι’ δ Πατάπιος κι’ ΰστιρ’ 
άπό λίγο, πριν άκόμα τελειώσει δ κινηματογράφος, τό 
ζευγαράκι τραβούσε γιά τό σπίτι τής Λιλής.

Έδώ ά; βάλουμε μαρικά άποσιωπητικά...

Τήν άλλη αέρα τό πρωί, φεύγοντας δ Πατάπιος άπ’ 
τό σπίτι τής Λιλής τής είπε: «άν θέλεις αύριο πούνε 
Κυριακή, νά περάσουμε όλη τή μέρα μαζί». ‘Η Λιλή το

κόσμου. ’Επανεκλογή τοΰ ίδιου συμ
βουλίου πρός κοινήν ήσυχίιν. Άφιξι; 
τοΰ κ. Σεράο έκ Κων)πόλεως.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
•Ο ήλιος ε<ς τόν Αίγόκερω, ό αίγό- 

κερω είς τόν ήλιον καί δ...ήλιος είς 
τήν Κοκκινιάν. Διαμαριυρίι τ ύ κ. 
Μποζατζίδη ότι δέν ύπάρχουν αίγό- 
κερω είς τήν Κοκκινιάν. ‘Ο Τόμ Μιξ 
φθάνει είς Αθήνας καί έγκαθίσταται 
τό Ροζικλαίρ. Σύλληψις καί φυλάκ - 
σι; δι.υθυντοΰ κινηματογράφου διότι 
έπέτρεψε τήν είσοδον είς έξηκοντάε ή 
άνήλικα. Ζήιησις έκ Γερμαιίας ‘Ελλή
νων διασήμων σκηνοθετών όπω; διδά
ξουν τούς Γερμανούς. Ό Χοΰβερ 
στέλλει πρεσβείαν είς ‘Ελλάδα όπω; 
πείσει τήν έλληνι ιήν Κυβ-όρνησιν κ ιί 
δεχθή νά δανείση μερικούς "Ελληνα; 
σκηνοθέτας. Λαός έν διαδηλώσει ζη
τεί τήν προβολήν ταινιών τή; Φόξ άλ
λά δέν τό κατορθώνει. Κατόπιν αυ
τού λύεται ή συνεδρίασις.

Κάζα —Μίας



Ιά - - — - 1 ' Κτνιιτι<ιτογρ.··όικός Άότήρ
Κινηματογραφικός Άότΐιο

άγκάλιασε γιά τήν ώμορφη Ιδέα ποϋ είχε καί μείναν 
σύμφωνον νά παν τό πρωί στή Γλυφάδα καί τ' απόγευμα 
στόν ‘Ιππόδρομο στό Γκράν Πρΐ· Καί πραγματικά τήν 
άλλη μέρα άφ’ οΰ γλέντησαν στήν Γλυφάδα, άποφάγαν 
τδ μεσημέρι σ’ ένα σεπαρεδάκι, τ’ άτόγευμα πήγαν στης 
κούρσες καί τό βραδάκι νωρίς νωρίς στής Λ λής. Βιαζό 
ταν βλέπειε ό φιλαράκος μας νά άνακτήση τόν χρόνον, 
ποϋ έχασε μένοντας πιστός στή γυναίκα τιυ.*, , , * *Ή ζωή αύτή τοΰ Πατάπιου μέ τή Λιλή βάστηξε ώ; 
τή μέρα ποϋ γύριζε ή Καίτη άπ' τήν έξοχή. "Οχι πώς 
διακόπηκαν αί σχέσεις τους τελείως —για-.ί ποιος δοκι
μάζει τή γλυκάδα τοΰ μελιοΰ καί δέν ξχιατρώει—άλλά 
αραίωσαν αί συναντήσει; τους αρκετά. Έπρεπε βλέ ιετε 
νά κανονίζονται τά πράγματα ώς νά μήν πάρη μυρωδιά 
ή Καίτη.

ΚΓ έτσι περνούσε ώμορφά τή ζωή ’ου ό Πατάπιος 
ανάμεσα στις δυό του γυναικοΰλε-, καί θά έξακολου- 
θοΰσε νά κυλάη ήρεμα ό καιρός άν αύ ή ή διαβολοε- 
φεύρεσι ό κινηματογράφος δέν έχωνε τήν ούρα του, καί 
νά πώς:

— Ένα βράδυ, ή Καίιη μέ τόν άντ.α της, πήγαν 
στόν κινηματογράφο. Ξέρετε τώρα όλοι σας, τήν και
νούργια συνήθεια—είναι παληά μά τώρα έτέθηκε ξανά 
σέ εφαρμογή—νά προβάλουν πριν άπό κάθε έργο καί 
ζουρνάλ.

Λοιπόν στό ζουρνάλ τής βραδυάς αύτής ήταν καί κάτι 
παρμένο άπ' τό Γκράν Πρί.

Καί νά ποϋ ό φακός, είχε πάρει τόν Πατάπιο καί τή 
Λιλή σέ μιά τρυφερότατη σκηνή καί τώρα άνεπαριστά- 
νετο στό πανί ή σκηνή αύτή.

Τώρα τό τί τράβηξε ό Πατάπιος άπ’ τί; γυναίκα του, 
σάς άφίνω νά τό φαντσσν-ήιε μόνοι σας.

ΚΓ έτσι χάρις στόν κινηματογράφο διακόπηκε έ.α 
ειδύλλιο ποϋ είχε άρχίσει τόσο καλά. "Ισως νάναι κΓ 
αύτή μιά έκδίκησί του γιά τήν τόση κατάχρησι ποϋ κά
νουν τά ζευγαράκια, άπ' τό σκοτάδι του.

Π. ΦΡΟΝΙΜΟΣ

ΠΕΝΝΙΕΣΑΠ’ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΠΑΤΡΑΙ Δεκέμβριος 1928. (Τοΰ άνταποκριτοΰ μας) 

Βγένοντας ό χρόνος δέν θά ήτο άσκοπος μιά άνασκόπη- 
σις στή κινηματογραφική κίνησι τής πόλης μας. Ή πα- 
ρελθοϊσα έαρινή κινηματογραφική σαιζόν έσημιίωσε. 
μποροΐ νά πή και είς, ένα σταθμό στά κινηματογραφικά 
χρονικά τής Πάτρας. Είς αυτό συνέτεινε πολύ ή 
άνέγερσις δύο είσέτι εαρινών Κινηματογράφων,εκτός τών 
υπαρχόντων τοιούτων «Ζενίζ» καί Πάνθεον», καί ό κατά 
συνέπειαν έπακολουθήσας συναγωνισμός έμφανίσεως τών 
καλλιτέρων έργων. Ό μέν πρώτος έκ τών νεοανεγερθ.ν- 
των, τοιοΰτος «Άλάμπρα» στά μαγευτικά Ψηλαλώνια, 
μέ τόν Αιγυπτιακό του ρυθμό είναι πραγματικό στολίδι 
τής ομωνύμου πλατείας, ό δέ δεύτερος «Όασι;» κιισμέ- 
νος σέ άριστουργημαιική θέσι ιΐναι πραγματική δασις... 
στή λαύρα τοϋ καλοκαιριού. Στους δηιιουρ,ού; λοπόν 
καί φιλοπροόδους διευθυντάς των κ. κ Παντελήν Κουβέ- 
άην καί Φρ. Μοντεζίνι άξίζει κάθε έπαινος, γιατί έκτό; 
γπό τά στολίσματα αυτά πού χάρισαν στή πόλιν μας τό
νωσαν έτι περισότερον τήυ κινηματογραφικήν κίνησι τής 
Πάτρας·

Άπό τά μεγάλα έργα πού "προεβλήθησαν νατά τή 
θερινή σαιζόν σήμειοΰμεν τά έξής : «Καζανόβας», Μη- 
τρόπολις», Δύναμις καί «Καλλονή», Μπέν-Χούρ», κ.λ.π. 
Αυτά γιά τή λήξασα σαιζόν, άλλά καί ή παρούσα δέν 
υστερεί άλλ' υπερβάλλει όταν προβάλλοντσι ιά άριστουρ- 
γήματα «Τό διαμάντι τόΰ Τσάρου· μέ τόν Πέιροβιτς, « Ιό 
Κορίτσι τής Ρεβύ», «’Ανάθεμα ό Πόλεμος», «Ό Δόκτωρ 
Σέφφερ», «Τό Λυκόφως τής Δόξης», «Ό Φοιτητής τοΰ 
Ντάνσίγκ» κ. λ. π.

Όταν κανείς έχει ύπ’ όψιν του τ’ άνωτέρω δέν μπσ 
ρεϊ νά πή πώς ή πόλη μα; μένει πίσω στήν όλη κινημα
τογραφική έξέλιξι, στήν Ελλάδα.

Ρίτίνος 'Ανόοιόποι·ό.ο<>

ΤΣΙΚΑΓΚΟ
Ιίρωιαγωνίότοΐνι ίι ΦίΑλις Χάβερ καί Β. Βαοκόνι

Άπό τή; λίγες εξαιρετ.κέ; ταινίες τή; έφετε νής κι
νηματογραφική; παραγωγής Άπό τή; ταινίες εκείνες 
πού ή επιτυχία του; δέν περιορίζεται άπλώ; είς τήν χώ
ραν τή; παραγωγή; των άλλά μέ σταθερότητα εξαπλώ
νονται είς κάθε χώραν πού θά έχη τήν τύχη νά τήν πα
ρουσιάσω είς τό εκράν τών κινηματογράφων της. Σενά
ριο γραμμένο άπό τεχνίτην. Φωτογραφίι παρμένη άπό 
καλλιτέχνη. Σκηνοθεσία τελεία. Δέν τή; λείπει τίποτε 
άπό ότι μοντέρνο τελειοπ ιηιιένο έχει νά επίδειξη ό κινη
ματογράφος. ‘Η σκηνέ; τών εντυπώσεων ψυχολογημένες 
καί καλοδεμένες διαδέχονται ή μιά τήν άλλη καί είνε 
τόσες πού ό θεατής στό τέλος τής ταινίας δέν ξέρει ποιά 
νά πρωτοθυμηθή καί νά θαυμάση. ‘Η ΰπόθεσι; τοΰ έρ
γου έχει ώς βάσιν μιά γυναίκα φιλάρεσκη, τόσο κενόδοξη 
πού μετά τόν φόνον τοΰ έράπτου της άντί νά νοιώση μέ
σα στής φυλακές πού είνε κλεισμένη τό μέγεθος τής κα- 
ταπτώσεώ; της άντιθέτως μέ κυνισμόν πρωτοφανή έπαί- 
ρεται γιά τήν πράξιν της πού τήν έκαμε νά γίνη τό ζή- 
τηιια τή; ημέρας καί μέ υπερηφάνειαν δείχνει σ’δλους τά 
πολύστηλα άρθρα πού γράφουν ή έφηιιερίδες γι’ αύτήν. 
Καί έναν άνδρα τόσο δοΰλο στόν έρωτά του πού τή γυ
ναίκα αύτή τήν άσυνείδητη πού τόν ήπάτησε τόσο αισχρά 
δχι μόνον δέν τήν συχαίνεται άλλ' άντιθέτως μένει τόσο 
προσκολημένος κοντά της ώστε νά γίνη καί κλέπτης γιά 
νά τήν βγάλη άπό τή φυλακή τη:.

Τήν γυναίκα σ·ήν ταινία υποκρίνεται ή Φίλλις Χάβερ 
καί τόν άνδρα ό Βίκτωρ Βαοκόνι καί οί δυό άναδει- 
κνύονται εί; αύιήν μεγάλοι καλλιτέχναι, ιδίως ή Φίλλις 
Χάβερ, είς αύτήν χρεωσ-εϊ τήν παγκόσμιονφήαην της.

ΊΙ ΰπόθεσι; τοΰ έργου είνε έν ολίγοι; ώς έξής :
Ή Ρόξυ Χάρτ, μιά άπό τής γλυκειές έκιϊνες γυναι

κούλες τής American girls, δέχεται κατά τήν άπουσίαν 
τοΰ άνδρός τη; τήν έπίσκεψιν τοΰ φίλου της καί δταν 
αύτός άρνεϊται νά ίκανοποιήση τάς διαρκώς αΰξανομένα; 
χρηματικός της άταιτήσεις, τόν σκοτώνει. Ό άνδρας της 
"Αμος Χάρτ πού τήν λατρεύει, λέγει είς τήν Αστυνομίαν 
δτι αύτός είνε ό φσνεύς καί ότι έσκότωσε γιατί συνέ
λαβε τόν φονευθέντα κλέπτοντα. Έν τώ μεταξύ δμως ό 
ανακριτή; κατορθώνει μέ κάποιο κολπο νά κάμη τήν γυ
ναίκα νά όμολογήση τήν ενοχήν τη;. Ή Ρόξυ τρέμει τώ
ρα είς τήν σκέψιν τοΰ τί τήν περιμένει, όταν δμως βλέ
πει νά άσνολεϊται όλος ό τύπος μ’ αύτήν καί νά τήν πα- 
ριστά ώς τήν ήρωΐδα τή; ήιιέρας, ξεχνά καί έγκλημα καί 
φόβους καϊ θεωρεί έαυτήν ώς τήν εύτυχεστέρα γυναίκα 
τοΰ κόσμου. Ό "Αμο; άναθέτει στόν περίφημο δικηγόρο 
Φλύν τήν ύπεράσπισι τή; γυναικό; του καί προσπαθεί 
μέ κάθε μέσον νά βρή τά 500 δολλόρια πού ζητεί ό Φλύν 
ώς προκαταβολήν τής άμοιβής του. Έπούλη ε ότι είχε 
άλλά τοϋ έλειπαν άκόμη 2500 δολλάρια τά ότοϊα άπα- 
ραιτήτως έπρεπε νά δώσηεί; τόν άδυ ιώτητον Φλύν εντός 
24 ώρών, άλλως αύτό; άπειλεΐ νά μή άναλάβη τήν ύπε- 
ράσπισι. Μιά σύμπ ωτι; δίδει τήν ευκαιρία στόν "Αμο; 
νά κλέψη τό ποσόν αυτό πού το ί χρει ίζε :αι άπό τόν 
ίδιον τόν Φλύν.'Ο Φλύν πέρνει τήν άμοιβήν του συγχρό
νως όμω; έχε συγκεντρώσει άριετά στοιχεία ένοχή; 
εναντίον τοΰ "Αιιο; διά τήν κλοπήν τών χρημάτων του 
ώστε νά δύναται νά τόν κατανγβίλει ώ; κλέπ ιην. Εί; τό 
δικαστήριον τών ενόρκων ή Ρόξυ Χάρτ παίζει θαυμάσια 
τόν ρόιον τής άδικ ος καταδι >κομέν ης γυναικός, τόν 
όποιον τή; υπαγορεύει ό δικηγόρο; τη; βοηθουμένη δέ 
καί άπό τήν ύπεράσπισι τοΰ Φλύν κ ιτοοθώνει νά κηρυ- 
χθή άθώα. Στηριζσμένη τώρα εί; τόν βραχίονα τοΰ άν
δρός της, γυρίζει είς τό φτωχικό τη; σπήτι καί βρίσκει 
έκεΐ τήν άστυνομίαν νά ψάχνη γιά τά κλαπέντα χρήματα 
τοΰ δικηγόρου Φλύν. Μόνον άπό τήν ήρωϊκήν στάσιν 
μιά; μικρούλας γειτόνισσα; ή οποία έχει έναν κρυφό 
έρωτα διά «όν Χάρτ, σώζεται οΰτος. Τά κλαπέντα χρή
ματα όμως τά καίει γιά νά μή πέσουν στά χέρια τής γυ
ναίκα; του Αηδιασμένο; δέ άπό τήν αισχρή διαγωγή 
τής γυναικός του τήν διώχνει άπό τ’» σπήτι του μολονότι

I τήν άγαπά άκόμη.

ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ο,ΤΙ ΕΞΗΡΤΗΘΗ ΑΠΟ ΗΜΑΣ ··
Γνοίζω πίοω, Αε*<ατίσ^εοα χρόνια εχονν περάσει. ‘Ένας 

θαρραλέο: επιχειρηματίας, ό Κωνσταντίνος Μταχατώρης, Ιγ· 
καθίσταται όνα πρωί είς ενα υπόγειον τής όδιύ Χαλκοκοι- 
δύλη χαι βάζοντας κάτω εκατό χιλιάδες δραχμέςt αρχίζει νά 
κάνη ταινίες,

Γίγας αληθινός! Έ<ατο χιλιάδες δρζχιΐ'ς, είς τά 1U14 
γιά τα Λες! ‘Ετάμισυ σωστό εκατομμύριο σημερινό, Γιά 
φαντασ&ήτε το!

Το εβαλε κάτω sv τούτοις καί έπεχείρησε. Με τόν Νίκο 
τόν Κουκούλ ι καί τον Φίλιππο Μαρτέλλη, τους όποιους ε ρερε 
άπό τήν Μασσαλία έγύριιε τήν «Γκόλφω* τοΰ άειι/.ι ήιιον 
ΙΙερεσιάδη,

Το εργον, ώς επιχείρησή. άπέτυχε. Διότι ήτο*· εργον τοϋ 
1HL4 ,θά μοΰ πήτε. *Η 
διότι έπήλθε εύθύς έμέσως 
ό πόλεμος. Ούτε διά τον

Ό εκλεκτός συνεργάτη; μας, 
πρώην βουλευτής Ψυρρών, 
δημοσιογράφος κ. Δήμις 

Βρατσάνος

ε<·α, ον ε διά τόν άλλον λό
γο*·, Θά ίδιϋμε παρακάτω 
για*ί,

’ Ηλθε κατοπινό Χιρί 
λαός Μ υρογέιης, ό Χέππ, 
προτειέάη καί ό Λέστερ, 
έ.'ΐόπιος ούτό<τ, ^Εγιναν 
διάφοροι άπόπείραΐ, Ό 
Λεπενιώτης, ό Δηαητρακό- 
πο-λΓς, ή Κυβέλη κα, άλ
λοι εποζάρισαν καί πρω- 
ιηγω* ίστησαν. ’Απέιυχον 
όΛων αί πονσπάθειοι.

'Εν ιω μεταξύ ό Προ- 
μηθεύ Μπαχατώρηζ. έξε 
ποίτι τήν έπί τής όϊοϋ 
Xιλκοκο>δύλη τελείαν έγ-

κιτάστασίν του, Συνεννοήθην τότε μέ όμιλον κεφαλαιούχω 
πρός σύμπηξιν έταιρίας κατασκευής κινηματογραφικών ται
νιών.

Τί έ'.ράβηξα τότε! ‘ Ο όμιλό; μου άπε-ελεΐτο άτ\ τού; κ 
κ. Γ. Μερκούρην, ΓΊερπινιά", Γ. Πεσμαζόγλου, Κων. Κου- 
μανιώτην, συνταγματάρχην, Μίκιον Αυκοίδ p άρχιιέκτονα 
καί τόν άείμνηστον Πελοπ. Τσουκαλά», πλοίαρχον τοϋ πολε
μικού Ναυτικού.

Μιλούσαμε γιά εκατομμύρια! Είχαν όλοι ένθουσιασόεϊ μέ 
τήν έπιχείρησιν καί μέ τής κροκειίταες ποϋ συ ώδευαν τά 
ουξα στού κ. Πεσμαζόγλου.

Έσχεδιάξοντο άιελιέ καί στούντιο στό Ψυχικό τού κ. 
Πεσμαζόγλου. Γραφεία, κατοικίαι έργατών, ήλεκτρηφωτι^ 
σμός, αύιοκίνητα ιδιόκτητα, καθ·ε τέλος λεπτομέρεια Πριν 
ό'ίως ακόμη σχεδιάσωμεν καί τό συμβόλαίον τή: έια·ρίας μέ 
ειδοποιούν^ on κάποιος έκ τοϋ όμίλου μου, ό καί ισχυρότερος 
παράγων, άνεκάλυφε, ότι ήμουν περιττός,

— Καλά όλ' αύ ά, άλλά γιατί νά μάς πάρη ό Βρατσάνος 
1!) τοϊς εκατόν; πή.

Τον: ά.οιξα τά μάτια, τους εατηαα τό αυγό, τ ρ.χα, 
ΪΜΟπίαζα, δΐ'ξήγα αυνΒνιοήπτις, άιείάμβατα τήν Λιεί&ννσι.·, 
τάς ενθύιος καί ίΰεωρονμην περιττός.

Νά ίνας λόγος που ύέ>· &ά προκόψη εδώ τίποτε. Άλλά 
υπάρχουν καί άλλοι, άπω; δα Ιδήτε, ακόμη, παρακάτω, 
απουδαιόιεροι.

* 
» * * ηΈν τφ μεταξύ άλλη προσπάθεια Ό Μ. Μιχ I ληταός, 

άπό τόν ΙΙειραιά, γυρίζει τήν .Κερένια Κούκλα· τό άρισιο- 
τέχνηαα τοΰ Χρηστομάνου.

'Εδαπάνησε χρήματα καί αυτός ό καϋμενος. Άλλ επεσε 
κι’ αύτός δϋμα. Το αριστοτέχνημα εκείνο, άπό τήν τελείαν 
άγνοιαν καί άσυνειδησίαν τοϋ γράηιιντο; τό σενάριο, ειεφανί- 
σθη έπί τής οθόνης άλη'λινόν εξάμβλωμα.

Έπί μίαν περίπου ώραν επάνω είς τό εκράν έιμνχορρα- 
γοϋσε σ&ν φθισιώσα γαλή, βήχουσα καί σφαδάζουσα ή πρω- 
τανωνίστριά του Τίιργινία Διαμαντή.

"Αλλη περίπιωσις αυτή, εκμεταλλεύαεως, τρεπονσα είς 
φυγήν το κεφάλαιο*.

* Ηδη τρεις έκ τοϋ ώς άνω ομίλου μου με είχαν περί· 
βάλει μέ άμέριστον τήν εμπιστοσύνην των, ‘Ο κ, Κουμανι- 
ώτης, ό κ. Λυκούδης καί ό πολύκλαυστος Τσουκαλάς.

Ήγοράσαμεν άπο τόι Μπαχατώρην τήν επί τής όδοϋ 
Χαλκοκονδύλη έγκατάστασίν του καί τή συμμετοχή τοϋ Χέππ 
έπήξαυεν τήν πρώτην εταιρίαν *■'' Αστυ-Φίλμς*.

Καί αμέσως εργον, "Εγραχρα τόν ΓΑνήφορον τοϋ Γολ- 
γοθά>. Έφέραμε παρθέιον ταινίαν, αρνητικήν καί θετικήν, 
εκάμαμε κουφώματα, πόρτες, παράθυρα, πασσαμέντα αιθου
σών, γραφείων, βεραντών, άκάμαμε σκηνογραφίας, έπιπλα, 
σκελετόν σκη ής κ.λ.π.

Τό πρόγραμμά μου ήτον άκτυαλιτέ-ζουρνάλ ελληνικόν, κα
τασκευή τίτλων έλλη·ικώυ, πράγματος άγνωστου τότε, διαφη
μιστικοί ται ίαι εργοστασίων, ξενοδοχείων, καταστημάτων,
κ λ.π. καί δράματα.

“Ερχεται λοιπον τό I'JlH. Τρέχει ό Χέππ είς τό Ζάπ- 
πειον νά κινηματογραφήοη τό άγημα τοϋ Φουρνιό. Πέρνει 
ολίγα μέτρα καί τρέπεται είς φυγήν ύπό βροχήν βολίδων. 
Πέρνει καί το . Ανά&εμα. τοϋ Πεδίου τοϋ Άρεως. Άλλ’ δ 
τόιε πρωθυπουργός Σπϋρος Λάμπρος μάς στέλλει τόν εισαγ
γελέα καί μάς τά κατάσχει.

Άλλ’ ερχεται καί το 1!)17. Εΐμεθα έτοιμοι ν’ άρχίσωμεν 
τόν « Ανήφορον τοϋ Γολγοθάτν. Καί άρχίζομεν δλοι μαζή νά 
τόν ά εβαίνωμε.

Κατάσχονται ε’ις χεϊρας τοϋ Λάμπρου αί ταινίαι μας. Μάς 
ύποχρεώ· ουν διά τής ξιφολόγχης νά τάς έμφανίσωμεν και νά 
ιάς τυπώσωμεν εις θετικόν. Δέν άποζημιωνόμεθα. Άλλ’ αί 
ταινίαι μας δίδονται εις Ιτα ιδιώιην καί τάς έκμεταλλεΰ&η 
διά λογαριασμόν του.

Σάν νά μή έφθα ε δέ αύτο', συλλαμβάνεται δ Τεχνικός 
διευθυντής τής Έταιρίας μας Χέππ καϊ εκτοπίζεται sic 
Σκϋρον. Κοπιάστε λοιπόν >ά επιχειρήσετε είς αύιόν τόν μα
κάριον τόπον.

Αντίο, εννοείται, ό .Ανήφορος τοϋ Γολγοθά,. Είχαμε 
ιραβήξει !>00 μέτρα περίπου. Καί ή σκηνοθ·εσία τών εσωτερι
κών; Καί αί τοιχογραφίαι; Καί τά κουφώματα τής σέρρας μέ 
ιά πτί καρρώ; Παν, παν, παν.

Ευτυχώς εύρέθηκε τότε διαθέσιμος δ Μαρτέλλη. “Ετσι 
έσιαδιρδρόμησε κουτσά στραβά ή ,Άστυ-Φ'ιλμς» μέχρι τής 
υπογραφής τής ε’ιρήιης, δετού έπανήλθεν είς Αθήνας ό κ. 
Κονμα· ιώτης

Έπρόφθασα όμως νά γυρίσω τήν .Προίκα τής Άννούλας. 
δραμα άκι 750 μ. περίπου μέ τόν θίασον τής δραματικής 
σχολής τοϋ ωδείου Αθηνών, δηλαδή τήν κυρίαν Κοΰλαν 
Ζ ρβον, τήν δίδα Σαβερίαν Κανελλοπούλου καί τούς κ. κ.
Ιεστούνην, Ροντήρην, Κοντογιάννην ^κ.λ.π.

Άλλ’ έν τώ με.αξύ έξέλειπε δ Τσουκαλάς. Διελύθη λοιπόν 
ή Εταιρία καί τάς έγκα-αστάσεις ήγόρασε ή.Άγγλοελληνική· 
τών κ. κ. Ε. Φουσιάνη καί αδελφών Φραγκέττη τή συμμετοχή 
τοϋ Χέππ.

“Επειτ’ απ’ ολίγους ιιήνας έκανα τήν έπί τής δδοϋ Λέκκα 
21 έγκατάστασίν μου ιιέ τόν Μαρτέλλη. Άλλ’ ούτε ταινίαι έγί- 
νονιο, έλλείφει κεφαλαιούχων, ούτε άλλη έργασία.

Έδημιούργησα τότε τόν πρώτον ετόρον τής έπιχειρήσεώς 
μου. Τούς Έλί.ηνικούς τίτλ,ους. Φαντασθήτε έν έτει σωτηρίφ 
1920 >'ά προβάλλωνται έν μέσαις Άθήναις ταινίαι μέ ξενό
γλωσσους τίτλους!

Είχα έξαντλήση πά· ίχνος πειθοΰς καί εύγλωττίας διά 
νά καταφέρω τούς έπιχε.ρηματίας κινηματοθεάτρων νά καθι
ερώσουν τούς Ελληνικούς τίτλους.

Μοΰ ισχυρίζονιο δτι οί Αθηναίοι ήξευραν Γαλλικά 85ο)ο. 
Τούς έτρομοκρατοϋσε ή πρόσθετος έπιβάρυισις έκάστοτε προ
βαλλόμενης ταινίας μέ τά έξοδα τών τίτλων. “Εκαμα, ένθυ- 
μοΰμαι, δωρεάν τούς πρώτους τίτλους δι' ενα θέα-ρον. Καϊ 
ο-αν εΐδτν δ ι έποί.λαπλασιάσθ·η ή κίνησις τοΰ ιαιιείου του



kiviiuii τογραφικός Άιίτίιρ =====

ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!
ίιινίιΐΗΐτογραόχκός Άότηρ

μ* έφώναξαν όλοι, Έτσι εισήχδησαν οί Ελληνικοί τίτλοι»
Κι* αύτό ένας λόγος τής κακοδαιμονίας μας. Άλλά καί τό 

παρακάτω:
Είχαν ήδη γί ει δύο-τρεΐς ακόμη εγκαταστάσεις. Άγγλο- 

βλίέιΐκ, Λίστερ, Χέππ-Νοβάκ, Γαζιάδης. *Ηρχισε λοιπόν 
συναγωνισμός. Άλλά συναγωνισμός άκόμη καί είς τάς μετα
φράσεις. Τότε ένεφατίσδη «ό ’Ιάκωβος δερίζων τόν αγρόν» 
(Ζάκ ά φισσέ λέ καν) ό Αύτοκράτωρ Φραγκίσκος Ιωσήφ μή 
επιτρόπων είς τόν Αρχιδούκα Ροδόλφον νά νυμφευδή «-μίαν 
γυναίκα κατα τό ήμισυ λαϊκήν» (ά ύν φάμ ντμί μονταίν) ένας 
αρχαίο; οπλίτης <ι πυροβόλων με τό δόρυ του» καί ό Καλιγού- 
λας εις τήν τΜεσσαλίναν» πρόσφυξ άπό τό Αϊβαλή, λέγων είς 
τήν σύζυγόν του «Δέν σε επιτρέπω πλέον νά μέ διασύρης τήν 
ύπόληφίν μου είς αύτοκράτωρ».

’Ετράπην τότε πρός την βιομηχανικήν κινηματογραφίαν. 
νΗρχιοα να κινηματογραφώ εργοστάσια. Έκινηματογράφησα 
τά εργοστάσια <ΓΕλληνικής ’Εριουργίας», *Ιχί)υοκόλλας, Τσι
μέντων ’Ε/.ευσϊνος, Παυλίδου, τήν Έκπαίδευσιν είς τό Πολε
μικόν Ναυτικόν. Άλλά καί πάλιν συναγωνισμός.

Μά νά καί ή πληγή, μία άπό τάς τοΰ Φαραώ, ή πληγή 
τής Γενικής Ασφαλείας τοΰ Κράτους. Αντί νά μάς ενίσχυση 
το Κράτος, νά μάς παράσχη εύκολίας, διά τής υπηρεσίας του 
αύτής μάς έστυψε, μάς άπεστράγγισε καί μάς έδεσε τά 
χέρια.

’Εν τώ μεταξύ έγύρισα τής « Μοίρας τ’ άποπαΐδι», δράμα 
2450 μέτρων. Ά έχει ώραίαν ιστορίαν αύιή ή ταινία. Ένα 
βράδυ είς τό φουαγέ τοΰ «Άττικοΰ» έπροσκάλεσα μερικούς κε
φαλαιούχους. Τούς είπα, δτι έχουν κεφάλαια, όύλ* δχι καί κε
φάλια. ° Οτι τό κεφάλαιον έν Έλλάδι είναι άμαδές καί κομπο- 
γιαννίτικο. Καί τέλος, δτι δ πρώτος επιτήδειος τό ξεροκοκκα- 
λίζει.

’Επείσμωσαν καί μ’ έπροκάλεσαν νά κάμω μίαν δοκιμαστι
κήν ταινίαν μέ 50—60 χιλ. δρ. χάρτινες. Δηλαδή 4 χιλ. δρ. 
Ζρυοέί/

Έγραψα τό σενάριο, τό έδίδαξα, τό έσκηνοδέτησα, τό έγύ
ρισα διά τοΰ συνεργείου μου, τό έπλυνα, τό -εξετύπωσα, τό 
συναρμολόγησα δωρεάν. Καί έπαιξαν 62 πρόσωπα έν δλτο, 
δεσποινίδες καί νέοι δωρεάν.

Ηλδε κιτόπιν μου ό Γαζιάδης καί έγύρισε τό «Έρω; 
καί Κύματα». Τώρα γυρίζει τό «-Λιμάνι τών δακρύων ·. Έγύ- 
ριοε πρό τίνος καί ό Μαρδράς τήν «Μαρίαν τήν Πενταγιώ- 
τισσα* καί ό Λελούδας τό «Λάβαρον τής Λαύρας» καί ό Νοβάκ 
κάτι καί ή Άγγλοελλένικ τήν «.Απαγωγή τής νύφης» καί ό 
Καμινάκης στήν Θεσσαλονίκη τόν Οδνσσέα Άνδρ^ΰτσοη

Δέν γρά</ ω κριτικήν έδώ καί συνεπώς δέν δεωρώ, δτι έχο) 
νποχρέωσιν νά έκφέρω γνώμην έπ’ αϊτών. Γιά μένα δλ’ αυτά 
είναι ευγενικές προσπάδειες. Κάτω άπό τό πανί τήν ώραν που 
δά προβάλλωνται δά βλέπω τόν αχαρι αγώνα τών κατασκευα
στών. Θά βλέπω καί τό αρνητικόν καί τό δετ.κόν πλυμένο 
καί εμφανισμένο, δχι σε μετόλ, ύδροκινόν καί σουλφίτ καί 
μπρομύρ, άλλά σέ ιδρώτα, που δέν έδρομβώδη ατά τίμια μέ
τωπά των, άλλα έγέμισε τής κυβέτιες τους.

Καί δμως έπρεπε νά έχη καλειτέραν τύχην ή βιοτεχνία 
αύτή εδώ- Παντού τώρα έχει τά σκήπτρα τής οικονομικής 
άποδώσεως. eH καδαρά άπόδοσις τών 4 /0 ο)ο δέν είναι πλέον 
ούτοπία.

Φανταοδήτε! Ίετρακόσια τοίς εκατόν, έλάχιοτον όριον κα· 
δαροΰ κέρδους. ΜΑΖά διά νά τό άποδώση μία ταινία πρέπει νά 
βγή έξω. Αί έκ τοΰ εσωτερικού εισπράξεις δέν καλύπτουν τά 
έξοδα μιας καλής ταινίας, προωρισμένης νά παραβληδή πρός 
μιαν Εύρωπαϊκήν.

* 
* *

Άλλά διά νά τραβήξη τό ’Εξωτερικόν, ή Γερμανία ένα δε
τικόν άντίτυπον, τό όποιον νά πολλαπλαοιάση εις 100 αντί
τυπα, ή Γαλλία άλλο, ή Αγγλία άλλο, ή ’ΓοπανΙα, ή ’Γταλία, 
ή Αύστρία, ιά Βαλκάνια, ή Αίγυπτος καί τέλος νά άγοράση ή 
Αμερική τό αρνητικόν μέ έξ έω-: If/ δολίάρια κατά μέτρον, 
πρέπει ή ταινία νά έλκύση τό ενδιαφέρον όλου τοΰ κόσμου, 
τών σοφών, τών διανοουμένων, τών καλλιτεχνών, τοΰ τύ
που κλ.π.

Έχομεν τέτοιο δέμα; Θά μ’ έρωτήσετε. Βεβαίως. Λυτός 
είναι ο σπουδαιότερος λόγος δι* όν δέν προάγεται ή βιοτεχνία 
αύτή παρ’ ήμ-Τν. Ί'ά εκλεγόμενα δέματα δέν ένδι-φί:οηυν το,· 

ί ’ ιίώ’ώ ΣΐϊΗΜΑΤ· "ρεπορταΓ I
‘Η «Cinematographie Francaise» άναγγκλλει δτι ή 

Πόλα Νέγκρι παρά τάς αντιθέτου; πληροφορίας θά «γυ
ρίση» στή Γαλλία ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ γάλλου σκηνο
θέτου Γκαστόν Ρα?έλ.

— ‘Η Ροζαμπέλλβ Λέμλ, ή ιιοναδική κόρη του Κάρλ 
Λέμλ ήρραβωνίσθη μέ τόν Στάνλβϋ Μπέργκερμαν.

— Είςτό νέον φιλμ τή; Metro «Τά μεσάνυκτα» ό 
Λόν Τσάνεϋ κρατεί ένα ρόΛον ντετεκτίβ. "Ο σμερικανός 
χοροκτηρίστας έμενε έπί πολύ άναποφάσιστος ποιον ρό
λον νά προτίμηση είς τό φίλμ αΰιό ενός δολοφόνου ή 
ενός νιετεκτ'ιβ κυί έκλινε τέλος ιί; τό δεύτερον.

— Είς τό ΒεροΗνον παίζεται μέ έπιτυχίαν ένα ςίλμ 
τοΰ Λούπου Πίκ εί; τό όποιον ή Λίλιαν Χάρβ ϋ κρατεί 
τόν κύρ ον ρόλο>’. Πρόκειται περ του Terra φίλμ «Μία 
νύκτα στό Λονδϊν,ν».

— Ό Φρίτς Ράσπ κρατεί καί πάλ.ν ένα κύριον ρό
λον εις τό νέον Φρίτς Λάνγκ φίλμ τής U-F.A. «Ή γυ
ναίκα στή σελήνη».

—Μή γελασθήτε δτι πρόκει-αι περί τής ηλιόλουστου 
λουτροτόλεως τοϋ Άδρίο, άλλά εϋρισκόμεθα μές τό Πα
ρίσι, τήν πόλιν τής ηδονής, τοΰ έρωτος, τών γυναικών. 
Πρόκειται περί έ ός νέου νυκτερινού Παρισινού κέντρου 
εις τό όπιϊον λαμβάνουν χώραν πολλοί σκηναί άπό τό 
νέο φίλμ τοΰ Δ. Β. 1 ζένινα τή; Όρπιλυ Μέοτρο «Κορ- 
τιέ Λαιέν».

—Ό Χ«ρμρν Στάρ έξελέγη πρόεδρος τής First Nati
onal. Άπόδειζις δ ι ή διαχείρησις τή; έ;αιρεία: έδόβη 
σχεδόν ε;ς τήν Βάρνερ δοθέντος δτι ό νεοεκλ γείς πρόε-

ς ά ιετέλει μέλος τοϋ συμβουλίου τής Βάρνερ,
— Ό Mr. Οΰΐλλιαμ Μόργκαν ό γενικός διευθυντής 

<ής First National στήν Ευρώπη, παρητήθη τής θέσεώς 
του.

— Τό περίφημον Ρωσσικόν έργον τοΰ Πουντόβκιν 
«Τό τέλος τή Πετρουπόλεως» προβληθέν έν Νέα ‘Υόρκη 
προεκάλεσεν εξαιρετικήν έντύπωσιν.

— ‘Ο ’Άτζελο Φεράρ τόν όποιον έσχάτως είδαμε είς 
ιό «Ερωτικόν σκάνδαλον», κατά τό «γύρισμα» τή, νέας 
του ταινίας «Ντόν Μανουέλ, δ κακούργος» ΰπέστη 
ατύχημα, ευτυχώς άν^υ σοβαρών συνεπειών.

— Καί ό Βόλγκαν Τσίλτσερ έπεσεν θΰμα αΰιοκινη- 
τικοΰ δυστυχήματος άνευ ευτυχώς σοβαρού κινδύνου. ‘Ο 
Τσίλτσ·>ρ είναι γνωττός άτό τόν μικρόν του ρόλον ε’ς 
τό U F.A. φίλμ « Η Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολι».

— Αί νεώτεραι πληροφορίαι φέρουν τόν Τζώ / Τζιλ- 
μπέρ όριστικώς παραμένοντα είς τήν Metro.

ε;α> κόσμον. Μην αυταπατώμεΰα, on τά άρχαϊα μνημεία μας 
καί τά τοπεϊα μας είναι ικανά νά ε/.κνσουν το ένδιοφίρον του. 
Άπό τό δράμα τοΰ σαλονιού καί τής ηθογραφίες είναι γιορτα
σμένοι οί ενρωπαΐοι. Καί τά δράματα ποΰ μάς σερβίρουν, τά 
γυρίζουν μόνον διά τήν.... Ανατολήν.

Άλλά χρειάζονται κεφάλαια διά τό θέμα μου. Χρειάζεται 
εταιρία με ■"> εκατομμυρίων κεφάλαιον τουλάχιστον, ή όποια θά 
συγκομίση είς τό τέλος τοϋ έτους τήν καθαράν σ,πόδοοιν των 
400 ο Ιο.

'Οπωσδήποτε δεν παύω νά διάκειμαι συμπαθέστατα πρός 
τάς απόπειρας τών συναδέλφων μου, ώς πρός εΰγενεΐς προ
σπάθειας Μαζή μ’ αυτούς, υπό διαφορετικός συνθήκσς, έπε- 
•χείρηυα. " Ο,τι έίηρτάτο άπό μας τδ έκάμαμε καί το κάνομε. 
Τώρα είναι ή σειρά τοΰ κεφαλαίου. "Αν δεν έλθη τώρα ή 
σειρά του θά έλθρ αύριον. Τόν Προμηθέα-Μπαχατώρη διεδέ- 
χθημεν ήμεϊς καί ημάς άλλοι. Κάποιος θά εΰρεθή νά πή αμε
ρόληπτα και απερίφραστα δυό καλά λόγια καί γιά μας.

Δίίμος ΒοατΛΛνος 
Πρώην βουλ-υτής Ψαρρών

Έφ’ δίον είναι γεγονός πλέον δτι άπέκτιιόεν 
καί Λ Ελλάς ίδιαν κινιιιιατογοαόικϊιν κίνηόιν, 
δοθέντος δτι άνπγγέλβιι ϊι.ιι τό δεύτεοον όίλιι 
τής «Ντάγκ» διά τ »ς άρχάς τοϋ νέον έτονς τούτο 
δέ δέν θά άονήιίιι νά έπακολονΟήάιι τό άνιιαενόαε· 
νον τής ^Άζαί» καί τοίίτο 2 ϊι 3 άλλα* έό’ διίον 
λοιπόν είναι άναιιφιύδήτητον δτι εύ ιόκόιιεθα ποό 
οί’τως εΐπεϊν κινηιιατογοαφικοί όογαάιιοί? νοιιίίς. 
urv δτι θά έπρεπ νά εϊπωιιεν καί ίιιιεϊ ολίγα τ.νά- 

Τελευταίως ιιάλιάτα ό «Κινηματογραφικός 
Άόίίιρ» ίιά2ζολιιθιι ίπιάτάιιένως διά τό ένΐιαφέρον 
άδφαλώΓ αύτό θέμα καί ϋ./εδόν τό έχει εξαντλή
σει, Τό σημερινόν μας όμως ίίρθρον στηρίζεται έ.τι 
άλλης ρήσεως κ ιί Οά έπιδιώξη ν<ί έξετάση το ελλη
νικόν <?ίλμ άπο διαιρετικής άπούεωι- Ό φόβος 

δέ μήπως θεωρηθούμε 
ώς άκρως άπαισιόδο- 
ξοιμιϊς έκράτηόαν έπί 
τοάοϊίτον είς σιωπήν.

Σιιμερον δταν ό 
γίγ.ις αύτός καί ώς 
τέχνη καί ώς βιομη
χανία, ό κινηματο 
γοίιφος, εφΟαόιν είς 
τοιοντην άκμήν, ζη
τεί πολν ίσχνρονς ώ- 
μονς διά να ότηοιχ 
θή. Μόνον κολοόσιαΐ 
οι όργανιόμοί δνναν- 
ται τελεσφόρως νά άν
τε πείέλθονν 'πρό τού

Ό έκλεκτός μ ic συνιργάιη; ίζοντωτικοΐ- άγώνος 
κ· Ρ·1 Ma τόν όποιον μοιραί.

ως έκήρυξεν αύτή ον- 
’η ή έδδόμη τέχνη μέ τάς ήμέραν τη ήμερα αύ- 
ζα’οιιένας Απαιτήσει; της. Καί δλέπομεν είς τήν 
’Αμερικήν νά κλονιζων:αι καί αντ· ί αί παγκο- 
ομίως γνωιίταί φίρμν.ι πρό τής δημιουργίας νέων 
πλέον ογκωδών όργ ινιθμών τούς όποιους αύτή ίι 
άνάγκη δημιουργεί- Τό πλείάτυν τών μετοχών τής 
«Firsr Mational» κατέχει ή «Warner» είόελΟοΐσα ήδη 
είς τήν διαχείρηάιν καί ίνώ ή γιγαντιαία «Para- 
maount» κινδυνεύει να έπιόκιαοθή ή «Metro» καί ή 
«Fox» Αγωνίζονται διά τόν άγώνα έπικρατήόεως. 
Καί είς τήν Εύρώπην s Δέν μένει παρά μόνον μία 
«U F.A.». Ιδού πώς :

Είςτήν Γερμανίαν άλλοι μίν ανεξάρτητοι μέχρι 
πρό τίνος έταιρείαι καταρτίζουν διαφόρ >υς συνδν- 
όμούς (τράστ ή κ ιρτέλ ή περιορισμένης εύθυνης G. 
m b. Η ), ίίλλαι δέ ζούν άκόμη χάριν τής ΐτπιότη- 
ρίξεως τοΐ κράτους καί κυρίως τοΰ ξένου κεφα
λαίου- Ούτως ή άλλως δλαι αύταί αί ίνέργειαι 
επιδρούν μόνον είς τήν ποσότητα τής παραγοκγής 
καί μία καλή γερμανική ταιν α κατά ιίεγιότην 
αναλογίαν φέρει τό άίίμα τής «U-F.A.». Καί ένώ ίι 
’Ιταλία παρ’ άλας τάς προσπάθειας της δέν κατορ
θώνει τίπο ε, ή Γαλλία μετά δίας έκάοτοτε μάς 
ύπε»θυμίζει ότι ζή. Είς τήν ’Αγγλίαν τά πράγματα 
δέν έχουν καλύτερα. "II ’Αγγλική παραγωγή δέν 
παρουσιάζεται παρά ώς ά.τλή ίκ ινοποιηάις τοπι
κής άνάγκης. Μετά δέ άπ» μιαν παροιικήν λάμ- 
ύιν μερικών ύπερρεαλιστικών ρωόόικών φιλμ καί 
ή ρωάσικη παρ γωγή ώχρίαιίεν.

Νομίζομεν ότι δέν είναι άνάγκη νά έξακολου- 
θήσωμεν τόν περίπατόν μας.

1ά παραδείγματα αυτά μας άρκοΰν καί χωρίς 
νά έπιδιώκωμεν διά τούτων νά κομίάωμεν γλαύκα 
είς ΆΟήτας, έπιμένορεν νά τονίζομε .· κάτι δάον

ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ Τ© ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΙΛΜ
καί πικρόν καί αν είναι ότι μικρά κράτη ύπό τθ'Χ 
σημερινούς άκληροΐ'ς όρους δέν είναι δυνατόν '·* 
εχωσΐν Ιδίαν παραγοκγήν. Καί λέγοντες Ιδίαν πα- 
οΰγωγήν δέν έννοοΰμεν ποσότητα φίλμ όβον και 
μεγάλην.όφειλομένην είς τοπικούς άπολύτως παρά
γοντας. Τοιαύτην έχει π. χ καί ή Τσεχοσλοβακία, 
άνω τών 2θ φίλμ ένιαυάίως άλλά Οά μάς ήρκει κ«ί 
άνα ιιόνο, τό όποιον θά μπορούσε νά προβληθίι χω
ρίς φόβο στά μεγάλα κινηματογραφικά κέντρα. 
Αύτό τό ένα, τοιαύτην παραγωγήν μοιραίως ή 
’Ελλάς όπως καί άλλα κρατίδια ύπό τούς σημερι
νούς τούλάχιότον όρους δέν είναι δυνατόν νά πα
ρουσιάσουν.

Καί έντούτοις θά ΰπήρχεν 'ίόως κάποια έλπίς 
κάτι νά ίγίνετο ΰν ήκολουθεϊτο άλλη οδός ίργα- 
σίιις, έπί παραδείγματι ή Ακόλουθος :

ΝΑ κλιιθΐί διάσημος ξένος σκηνοθέτης (έπί τή 
ευκαιρία θά ήθέλαμεν νά μάς πιάτεύβουν ότι ού- 
δένα. Απολύτως ούδένα έπιδιώκομεν νά θίξωμεν, 
ούτε νά ύποβιβάάωμεν τήν Αξίαν του. ούτε πάλιν 
νά κριθοΰμε ώς ξενομανεϊς, διότι άν θέλωμεν τούς 
ξέχους τούς Οέλομεν χάριν τής πείρας των, χάριν 
τού ονόματος των καί άκόμη διά διδασκάλους) ό 
όποιος μέ ξένους τεχνικούς καί μέ ξένους ήθοποι- 
ούς νά δημιουργήσει φιλμ είς τήν ‘Ελλάδα μέ έλ 
ληνικά κεφάλαια.

θά μού πήτε ϊόως καί πολύ φυσικά ότι τό φίλμ 
αύτό κατ’ όνομα μόνον θά εΐνε ελληνικόν. Μάλι
στα. δέν διαφωνώ ιιαζύ σας. Άλλ’ όπως ένα «Μα. 
τωμένο γράμιια» ή ένα «Αύτοκρατορικόν Ξενοδο- 
χείον δέν” έδυσφήαηόε τούς ’Αμερικανούς πολλώ 
μάλλον δέν θά έδυάφήμει καί ήμας. ’Εξ άλλου οί 
ίένοι συντελεόταί έδίδαξαν πολλά καί άυνέτειναν 
δχι ολίγον διά τήν δημιουργίαν τής νέας τάάεως 
πρός τό παγκόσμιον φίλμ. Τήν νέαν Αληθώς καλ
λιτεχνικήν τάόιν πρό τής όποιας ώχριούν οί έθνι- 
σμοί. Τό φίλμ τοϋ μέλλοντος διά νά έπιτύχη πρέ
πει νά εΐνε παγκόσμιον.

Άλλά τό κατ’ άνομα μόνον πρώτον έλληνικόν 
φίλμ ιδού Ακόμα τί Οά προόέφερε διά τήν πρόο
δον τής παραγωγής μας. «Γυρισμένο» ότήν Ελλά
δα, σέ ελληνικά τοπία καί στούντιο, Οά προεβάλ- 
λετο ευκόλως καί έξω καί πιθανώς θά έκρίνετο εύ- 
ιιενώς, πάντως δέ θ ι ίγίνετο γνωάτή ή ελληνική 
παραγωγή. Έπειτα άτό φίλμ αύτό τού όποιου τά 
δευτερεύοντα στοιχεία θά κρατούν Έλληνες θά 
άπ’οκαλύφιι ταλέντα, τά όποια Οά ϋποστηριχΟοϋν.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό δεύτερον φίλμ θά έχη 
Αρκετά ελληνικά στοιχεία, τό τρίτον περισσότερα, 
τό τέταρτον ϊόως όλα καί έτόι έντός όλίγου θά 
έφθ ιναμε είς τό έλληνικόν φίλμ, μετά Από μίαν 
τεθλαόμένην διαδρομήν, άλλά προτιμητέαν Αφού 
τό Αποτέλέόμα θά ήτο Αναμζ ιάβητήτως καλύτερον.

Άλλά καί πάλιν ’ίσως μέ δια-όφετε μέ μίαν 
εύλογον πορατήρικίιν ώρα ία δλα αύτά, χρειάζον
ται δμως πολλά χρήματα καί πρό πάντων πολύ ρι- 
ι'-οκίνδυνον έπιχειρηματίαν. Ναί, δέν άντιλέ-γω, 
άλλά μήπως ό τρόπος τής σημερινής έργαόίαε, ό 
άπαιτών ’ίσως όλιγώτερα κεφάλαια δέν περικλείει 
έξ ίσου άν όχι περισσοτέρους κινδύνους :

Ό αΈρως καί κύματα» έόιιμείωιίαν πέρυσι με
γάλην έπιτυχίαν, ύπεάκίασαν καί αύτό τό «Μπέν 
Χούρ». Όλοι είχαν τήν περιέργειαν νά δουν ένα 
έλληνικόν φιλμ. Γό ίδιο Ασφαλώς θά όυμβή καί 
μέ τό «Λιμάνι τών δακρύων» καί Αργότερη μέ τήν 
«Μαρίαν τήν ΙΙενταγιώτιόόα» καί κατόπιν μέ τά 
άλλα. ΈρωτΑται όμως > Δέν κινδυνεύει νά έλθη 
στιγμή καθ’ ΐίν τό κοινόν ικανοποίησαν πλέον κατά 
κόρον τήν περιέργειάν του, άδιαφορήση s Καί τήγ



Κινηματογραφικός Άιϊτήρ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ

ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

Ή αοβαρότης και ή ταχύτης τής έξιπηρετήσεως αΐτινες διακρίνουν τήν 
εταιρείαν ιιας.

‘Η διαρκής προτίμηαις και άπεριόριοτος εμπιστοσύνη τών παλαιών 
πελατών μας.

Ή φήμη τής οποίας χαίρουν οί εταίροι τής έπιχειρήοεώς μας

ΕΙΝΕ ΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΕΦΕΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ-ΒΟΥΛΓΑΡ1ΔΗΣ
ΕΥΠΟΑΙΔΟΣ 14—ΑΘΗΝΑΙ

ΤΑΙΝΙΑΙ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ

Ί ΓΟΑΓΟΒΑΣ MIAS ΠΡΙΓΚΗΠΙΖΣΗΖ.,
Ή έξαιρεπκή αύτη ταινία τήν διτοία/ ή Σούζαν' 

Ντελμά, έγύρισε στό Βερολΐ,ο, έπαίχθηκε τήν πα 
ρελθοΰσαν έβδομάδα στήν Γερμανι ή πρωτεύουσα 
παρισταμένης τής συμπαθοΰς πρωταγωνίστριας τοΰ 
«’Αρουραίου·» ή όποία έκλήθη έπτάκι; έπί σ <ηνής 
άπό τό Κοινόν τό όποιον τήν κατε ειροκρύτησε. 
ιδέαν αύτάν δέν τίιν ϊιϊχυοοποιεϊ πευιθιίότερον τό 
γεγονός ότι τό ένα φιλμ διαδέχονται ί» άπό ο δια- 
δόοους εταιρείας καί αύτά ϊο’ως αΐ'οιον διπλάσια : 
Κ<ι'ί κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό δαόαα τής κρϊιϊετος 
εμφανίζεται μελανόν «ϊυγχρόνως ιιέ τίιν έμφάνιόιν 
τής παραγωγής μας.

Καϊ τό όυιιπεραόηα : "Οτι έγεινε, έγεινε πλέον 
καϊ κατά τόν ένα ϊι τόν άλλον τρόπον έχομεν όιϊιιε- 
οον κινηματογραφικήν κϊνηόιν. Ούδεϊς λοιπόν εϊ
ναι δυνατόν νά ύπαρξη, δότις ίά ήθελε νά κιιρν· 
χΟή ενάντιος, άλλά κάθε φίλος τής τέχνης καϊ τού 
δϊλμ ένα έχη νά ουιίτήόη- μή έπαναπανεόΟε έπϊ 
τών όημερινών επιτυχιών, άλλά πρ «ίπαβιϊόετε νά 
όννεννοηυήτε, νά έργαόΟήτε έπϊ καλυτέρων φάσεων 
και πρό πάντων νά μετριαόθοΐν αί όιλοδοξϊαι καϊ 
τά άβάόιμα όνειρα άλλων, ένεκα τών επιτυχιών 
τών πρώτων.

Έφ’ οιίον μίαν δοκιμήν (’.πως φιλοτίμως κ ιϊ 
έπίτυχώς ώνόηαόεν ή «Ντάγκ» τό πιριϊινό τιις φίλη) 
διαδέχονται ί> έταιρεΐαι καϊ αύτάς άλλαι, ίιηεϊς Οά 
έπιμένωμεν νά βλίπωμεν τό μέλλον τού ελληνικοί 
δϊλμ Σκοτεινόν, θλιβερόν, άτυχες παρ’ δλην τήν 
ροδίνιιν έηφάνιόϊν τον. Ro-Ma

bl - -- , ,

ί!Ι__ΑΙ£Φ0ΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ £
‘Ο Ρόντ Λά Ρϋκ πρίκειται νά παίξη εϊς έια νέο 

φίλμ τής First National κύριον ρόλον εϊς τό πλευράν 
τή; ώςαιοτάτης Μπίλλυ Ντόβ.

— Εϊ; τήν Νορβηγίαν προ βλήθησαν μέ έπιτυχίαν 
τά φιλμ «Ό τελευταίος άνδρας έπϊ τής γή.» καϊ «Ή 
τελευταία ώρα» μέ τόν Ροδόλφσν ΣιΚνακράουντ.’Εξαιρε
τικήν δέ έπιτυχίαν έσημείωσεν τό κονλτουριστιζ)ν φιλμ 
τής U.F.A «Μιλάκ, ό κυνηγός τή; Γροιλανδίας».

— Ή γερμανική κινηματογραφία κατακτά, ώς δει
κνύουν αί τελευιαίαι στατιστι αί, συνεχώς έδαφος έν 
Νορβηγία.

— <*Η ζωή και τό έ^γον τής Έννυ Πόρ’εν» τό νέον 
φιλμ τής U.F.A. άφοΰ έσημείωσεν μεγάλην έπιτυχ αν έν 
Βερολίνφ θριαμβεύει τάρα καϊ it; άλλας γερμανικός 
πόλεις. Είς τό μεγαλύτερον κινηματοθέατρον τή; Λει
ψίας (2500 θέσεων) παίζεται άπό εβδομάδας.

— Ή «Deutschen-Lictspiel-Syndikat» άρχ ζει καί 
αύτή νά έκδίδη άπό τής 28 τ μ. τακτικήν έβδομαδιαίαν 
έπιθεώρησιν κατά τό σύστημα τής «Οΰφα-Βοχενσάου».

—Τό νέον Aafa φιλμ είς τό όποιον πρωταγωνιστεί □ 
Χάρρυ Λίτκε «Ό πρίγκηψ τής άποκρηά;» έτιλείωσεν. 
Σκηνοθέτης ό Ρούντολερ Βάλτερ Φάϊν.

—Ή Ντίτα Πάρλο επιστρέφει έντός τοϋ 'Ιανουάριου 
είς Βερολϊνον, προκιιμένου νά πρωταγωνισιήση εϊς ένα 
νέο μεγάλο φίλμ τής U.F.A.

— Σύντροφος τής Βίλμα Μπάνκυ εϊς τό νέον της 
φιλμ εϊνε ό Τζαίημς Χώλ, δ γνωστός άπό τό <Αύτοκρα· 
τορικόν Ξενοδοχεϊον».
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—'Ο Ρενέ Έοβ’.λ έπεράχωσε τό γνωστό ρομάν
τζο τοΰ ΜωρΙς Νιεκομπρά «Μίνουϊ Πλάς Πιγκάλ», 
καί δτι έτσι δέν μένουν παρά δύο έργα του πού δέν 
έκινηματογραφήθηκα', δηλαδή ή «Γόνδολα τών Χι- 
μαιρρών» στήν όποιαν κατά πάσαν πιθανότητα θά 
πρωτχγωνιστήση ή Γκτέτα Γκάρμπο, καί «'Η Σερε 
νάτα πρός τόν Δήμιον» πού έξεόόθη μόλις πρό 
μηνών ;

— 'Ο Ερρίκος Φεσκού έπεράτωσε τόν «Κόμητα 
Μόντε—Χρίστο» στή Μυσσχλία ;

— Ή «Μεγάλη Τυχοδιώκτρια» μέ τήν Λιλή 
Νταμιτά είχε πρυτ-φανή έπιτυχίαν ε’ς τήν Ίσπχνίαν;

— Ό ’Άλντο Νάντι προσελήφθη γιά νά πρωτα- 
γωνιστήση εις τόν «Χριστόφορον Κολόμβο» ύπό τήν 
καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τού Ζάν Ρενοοάρ ;

— Ή ΖερμαΙν Ντυλάκ ήρχισε τήν «Λιποτάκτιδα» 
τοΰ ΜωρΙς Ροστάν ή όποια θ’ άποτελέση ένα άπό 
τά πλέον ένδιχφέροντα φιλμ πού έπραγματοποίησεν 
ή σκηνοθέτις του ;

—'Ότι τό «Μαΰρο καί Κόκκινο» δπου πρωτηγω- 
νίστηκε ό Μουσζοΰκιν μέ τή/ Αίλ Ντάγκοβερ πρτε- 
δλήθη στό Βεβελΐνο μέ πυλλήν έπιτυχίαν, ναι δτι ό 

πρωταγωνιστή; ένώ μετέβαινε μετά τοΰ σκηνοθέτου 
Ζενάρο Ριγκέλλι γιά νά παραστή στήν πρεμιέρα ε- 
παθε ένα αύ:οκινητιχό δυστήχημα έξ αιτίας τοΰ ό
ποιου δέν κατόρθωσε νά παραστή είς τήν πρώτην 
τής ταινίας του, παρ’ δλας τάς άναζητήσεις τοΰ 
Κοινοΰ ;

—Ή Ζίνα Μανέ έτραυματίσθηκε στό κεφάλι άπό 
ύπουλο λεοπαρδάκι κατά τή / λήψιν μιας σκηνής, 
καί δτι τό λεοπαρδάχι αυτό ήτο θηλυκό ;

—"Οτι ή Γκρέτχ Γκάρμπο εύρίσχεται άπό ήμε
ρων στήν Στοκχόλμη γιά νά περάση χιονισμένα 
Χριστούγεννα σιήν όμιχλώδη Σουηδίαν πού ένο- 
στάλγησε ;

—“Ότι ή ’Όλγα ΤαέΛοοα είχε μεγάλη σουξέ στό 
«Μουλέν—Ρούζ» τοΰ Ντυπόν δταν πρό ήμερων έπαί- 
χθηκε στό Παρίσι ;

—'Ότι ή Κάρμεν Μπόνι έπιτυχνάνει μιά πρώ
της τάξ ως δημιουργία στήν «Υπηρεσία τοΰ Τσάρου» 
δπου πρωταγω ιστεΐ μέ τόν Μοσζοΰκιν ;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΕ I Ε

Έτέσιρεψεν έξ Ευρώπης δ.του είχε μεταβή πρό εί- 
κοοαημέρου ό Γ. Διευθυντής τής «Σινέ-Όριάν» κ. ’Αν. 
Άναστασιάδης.

— ’Αναχωρεί διά Κωνσταντινεύπολιν δ.του θά πα- 
ραμείνη έπϊ δεκαπενθήμερον περίπου ό κ. ’Αλβέρτος 
Κόρνφιλδ διευθυντής τοΰ γραφείου τής Metro Goldwyn.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ METASY ΜΑΣ

Ε ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ
Είνε έκ τών αρχαιότερων επιχειρηματιών (1907) είσα- 

γαγών πρώτος τόν κινημ ιτογρόφον είς τήν Σμύρνην, έκ 
τής οποίας καϊ κατάγεται, καϊ ό ιδρυτής τοΰ κινηματο
γράφου «Παλλάς 'Αθήνα*: Όιαν ήλθεν εις τάς Αθήνας 
ήνοιξεν επίσης τόν έπϊ τής όδοΰ Σταδίου τότε κινηματο
γράφον «Παλλάς—Άθηνα, τά «’Ολύμπια» καί δύο άλλους 

εΐ; τάς Πάτρας. Εις 
τούς κινηματογράφους 
αυτούς προεβλήθησαν 
τάέξαιρετικά έργα«Άν- 
τώνιος -α’ Κλεοπάιρα», 
«Κβό Βάντις* και αί 
καλύτεραι κοί ώραιό 
τεραι ταινίαι τής Μπο- 
ρέλλι,τήςΣουζάν Γκραν- 
ταϊ κλπ. 'Από τοΰ 1916 
ό κ. Μαυροδημάκης εγ
κατασταθείς είς Πα- 
ρισίους ήνοιξε γραφείων 
διά τοΰ οποίου προμη
θεύει εις τήν ‘Ελλάδα 
διαφόρους ταινίας.

Είς αύτόν οφείλονται μέχρι σήμερον πολλαϊ έπιτυχίαι 
τοΰ αθηναϊκού κινηματογράφου.

‘Ο κ. Μαυροδημάκης διατηρεί καϊ έν Άθήναι: γρα- 
φεϊον ύπό τόν τίτλον «Μαΰρο φίλμ» μέ αντιπροσώπου; 
τούς κ. κ. Πρίντζην καϊ Σόρμπυ. Πρόκειται έντός ολίγου 
νά έγκατσσταθή όριστικώς εί; ’Αθήνας διατηρών όμως 
καϊ τό έν Παρισίοις γραφεΐον του.

Ό κ. Μαυροδημάκης εΐ; τήν έκλογήν τών ταινιών 
είνε πολύ προσεκτικός, καϊ σημειώνει τακτικώτατα υε- 
γάλας έπιτυχίας. Εΐιε έκ τών ολίγων κινηματογραφικών 
επιχειρηματιών ποΰ ξεύρουν καλά τό μυστιιόν τής έργί
σιας των.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Έγγενήθη εις τήν Σαλαμίνα. Είς τά 1918 μετά τών 

κ. κ. Μασσόνι, Λιαράκου, Τσόχα καί Λυκούρη Ιδρυσε 
τήν κινηματογραφικήν Εταιρ ίαν «Σινέ-Όρ.άν» μέ θέα
τρα τό «’Αττικόν», «Σπλέντιτ», «Πάλλας» καί «Άπόλ 
λων». Μετά παρέλευσιν δύο έιών ή ‘Εταιρεία έγκα- 
τέλ-ιψε τά δύο καϊ έκράτησε τό «Άττ.κόν» καϊ τό 
«Σπλέντιτ». Τό 1922 άπεχώρησαν τή; ’Εταιρείας οί κ.κ. 
Λυκούρης, Τσόχας καϊ Μασσόνι, τοΰ κ. Βακογιάννη άγο- 
ράσαντος τό πλεΐστον τών μειοχών καϊ άναλαβόντο; 
έκτοτε τήν προεδρείαν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής 
'Εταιρείας. Πρό τριετίας ή «Σινέ Όριάν» ένοικίασε καί 
τό «Μοντιάλ».

Σήμερον οί δύο κινηματογράφοι «Σπλέντιι» καί 
«Άττι,όν» είνε οί ώραιότεροι καί μεγαλύτεροι τής 'Ελ
λάδος καί αποτελούν τό καύχημα τοΰ κίνημα ιογραφικοΰ 
κόσμου, συγκεντρώνον ες είς τάς αίθούσας των ό,τι 
εκλεκτόν έχει νά πορουσιάση ή αθηναϊκή κοινωνία είς 
κομψότητα καί εις ώμορφιά.

Ό κ. Βακογιάννης είνε ή ψυχή τή; ’Εταιρείας. Είς 
αύτόν αποκλειστικούς οφείλεται ό,τι παρουσίασε μέχρι σή
μερον, διότι μόνον ο υιός ήτο είς θέσιν νά τό κατορ- 
θώτη.

Εΐ; έτοχήν κατά τήν όποίιν όλοι σχεδόνδιαθί ο - 
τοντες μεγάλα κεφάλαια έδίσταζον ν’ άναμιχθοΰν είς έπι- 
χειρήσεις, ό κ. Βακογιάννης μέ θάρρος, τό όποιον τόν 
τιμά, διέθεσεν έκατοαμύρια ολόκληρα εις μί ιν έπιχείρη- 
σιν επικίνδυνη όπως ή κινηματογραφική, καί δέν έφείοθη 
ούτε κόπων, ούτε δαπανών δ ά νά φέρη τήν «Σινέ’Οριάν» 
είς τό εΰχάριστον σημεϊον ποΰ τήν έχει σήιερσν

Είς τόν κ. Βακσγιάννη τί,ν εύγε.έσ ατον αύτόν καί 
αφιλοκερδή έ ιιχ ιρηματίαν οφείλεται κατά τό πλεΐστον ή 
σημερινή πρόοδος τοϋ κινηματογράφου έν Έλλάδι, διότι 
ή «Σινέ Ό^ιάν», τήν οποίαν τόσον έπιτυχώ; διευίύιει, 
μά; παρουσίασε τού; μεγαλυτέρ.υ; κινημα:ογραφι<ούς 
κονοσιούς τή; πα/κοσμιου π ραγωγής.

• Ή «Σινέ Όρια » τροφοδοτεί διά ταινιών τούς περισ
σοτέρους κινηυαιογράφους τών ’Επαρχιών, έχει υποκα
τάστημα έν Θεσσαλονίκη καί έπϊ πλέον είνε ή μόνη Ε
ταιρεία ή οποία διατηρεί έν Κύπρφ τρεις μεγάλους κι
νηματογράφους.

Ήδη τήν διεύθυνσιν τής έκιιεταλλεύσεως τής «Σινέ 
Όριάν» άνέλαβεν ό κ. Βάγγος Βακογιάννης, μεγαλύτερος 
υιός τοΰ προέδρο αύτής.

Ό ιίός Βικογιάννης έ εργητικός καί δραστήριος, 
προσηνή; είς όλους καί ύτοχρεωτικώτατο;, μάς έδειξεν 
άοκετά δείγτα α τής ίκανό-ητός του, κοί έλπιζομεν ότι 
θά μάς παροισιάση έκπλήξ ις, ακολουθών τά ίχνη τά 
όποια έχάραξεν ό έπιχειρηματ.κός νους τοΰ πατρός του.

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ

αγοραστής διά| τήν ‘Ελ-

είλικρ'νειάν του έναντι

Έγε.νή1ηστή Βιέννη. Είνε έιας άπό τούς πρώτους 
επιχειρηματίας τοΰ κινηματογράφου έν Σμύρνη. Τό 1907 
ήιο γενικός διευθυντής καί μέτοχος τής Εταιρείας I. 
Κρέμμερ (Διάδοχοι), καί διετήρει πρό τοΰ πολέμου πρα- 
κτορεϊον έν ’Αθήναις. Τό 1916, μειά τήν διάλυσιν ιής 
έν λόγφ Εταιρείας έγ<α εστάθη όριστικώς έν ’Αθήναις 
διατηρών ήδη έν έκ τών μεγαλύτερων κινηματογραφικών 
γραφείων. Είνε αποκλειστικό; 
λάδα τή; παραγωγής τής 
‘Εταιρίας Οόνιβέρσαλ καί 
τών μηχανών Πατέ. Ε
πίσης είνε πρόξενος τοΰ 
Περού έν Άθή-'αις τι
μηθείς πολλάκις δι’ έλ- 
λην,κών καί ξένων πα
ρασήμων, λόγφ τών με
γάλων υπηρεσιών τάς ό
ποιας προσέφερε.

Ό κ. Μαργουλής δια- 
κρίνετιι ανέκαθεν διά 
τήν ευγένειαν τοΰ χαρα
κτήρας του, καί τήν έν 
γένει συμπεριφοράν καί τήν 
τών μετ’ αύτοΰ συιαλλασσομένων. Κύριος δέ καθ’ δλην 
τήν γραμμήν δέν παραλείπιι ούτε στιγμήν πού νά μή 
έκδηλώνη τάς ώραίας καϊ εύγενικάς διαθέσεις τής ψυ
χής του·Ό κ. Μαργουλής είνε εύιυχής διότι εχ-:ι ω; συνερ
γάτην του τόν κ. Εύθύμιον Γιαννελην ένα πρώτη; τά- 
ξεως νέον, τέλειον κάτοχον τή έργ ια α; του καί άντι- 
προσωπεύοντα έπαξίως αύτόν καιά τά εις Ευρώπην τα- 
ξείδιά του. Ό κ. Γιαννέλης εί ε κυρ ολεκτικώς ή ψυχή 
τοΰ γραφείου τοΰ κ. Μαρ ουλή, δ όποιο; και τού έχει 
πλήρη εμπιστοσύνην κατά τήν απουσίαν του, άναθέτων 
εις αύτόν τήν διεύθυνσιν καί διαχείρ σιν τών ύτοθέ- 
σεών του.

Ε ΚΡΑ1ΜΕΡ
Είνε καταγωγής Γερμανικής, έκ τών μελών τής ‘Ε

ταιρείας Κρέμμερ (διάδοχοι), ή όποια είχε έπϊ μακράν 
κινηματογράφους είς Σμύρνην, Κωνστανιινούπολιν και 
Θεσσ ιλονίκην. Μετά τήν διάλυσιν τής ‘Εταιρείας Κρέμ- 
αερ ήιθεν εις τάς ’Αθήνας καί συνειργάσθη μετά τοΰ 
έξαδέλφου του κ. Μαργου'.ή Κατόπιν συμβληθε ς υετά 
τ >ΰ γ ωτ-οϋ έ τιγ-ιρη ιατίσυ κ. Ν. Λσζάνη ίδρυσε τήν

Έτόιρείαν «Ήστερν Φιλμ» μέ κινηματογράφους το «Σα
λόν Ίνιεάλ» καί τό «Σιναμπάρ». Κατά τήν εποχήν της 
ύπάρξεως τής «Τριάγκλ» τής όποιας ήτο καί δ κυριωτε 
ρος ιδρυτής διηύ-
θυνε τάς έργασίας 
τοΰ όσγανισμοΰαύ- 
τοΰ. ’Εφέτος, άπο- 
χωρήσαντος τοϋ κ. 
Λαζάνη άνέλοβε 
μόνος τήν διεύθυν- 
σιν τής Εταιρείας 
καί τοΰ κιντματο- 
γράηου, συνεχιζων 
έπιτυχώ; τας έρ
γασίας του.

Ό κ. Ε. Κρέμ
μερ, μολονότι νέος 
άκόμη, είνε ιΐςτών 
παλαιοτέρων κι-η- 
ματογραφικάν έπι- 
χειρημαιιών, ή δέ 
μέχρ τοΰδε δρά- 
σις ίου είνε αξιέ
παινος καί ζηλευτή 
άπό πάσης άπό- 
ψεως. Εύ^ύτατος 
καί συνεπέστατος
8’ς σάς συνυλ- , . ,
Λαγός τον. Έξυπτος ύπίρ τό δέον κπ ριψοκίνδυ
νος έπιχειρηαατίας, συνδυάζων καί πλούτον κινηματο
γραφικών γνώσεων. Πρ ώρισται νά σημείωση ε,αιρετον 
καί Λίαν έπιτυχή σταδιοδρομίαν.

Δ ΚΑΡΡΑΣ
Κατάγεται έκ Σμύρνη;. Κατ^ άρχάς ήσχολήθη μέ 

ιραπεζιτι.άς εργασία;, κατόπιν όμως ;
Γερμανίαν καί έπεδόθη είς τά κινηματογραφικά. Ηλθε> 
εί-τάς Αθήνα; τό 1913, δπου τό 1915 ίδρυσε τόν κινη- ti, τας Αυηνα, ..«,Ανηάωσν «Νέον» επι ματογράφον «Νέον» έπί 

τής όδοΰ Πατησίοσν καί 
τό 1917 τόν «Ροζι- 
κλαίρ» τόν όποιον έχει 
έκτοτε ύπό τήν διεύθυι- 
οίν του. Είνε άντιπρο- 
σωπος τοΰ Οϊκ_ υ τών 
ΠαρθένωνΓ< ινιών*Γκέ- 
βερτ», ώς έπίσης , καί 
τών ταινιών F.B. Άπό 
τής ίδρύσεως τήςΠ.Ε.Κ. 
δ’ατελιΐ ταμίας τη:, έ- 
κλεγείς έπανειλημμενως 
τοιοΰτος. λόγφ τής με
γάλης έμπιοτοσύνης πού 
έχουν πρός αύτόν οί συ-

κυ.ιιολεκτικάς «παιδί τοΰιάδελφοί του. _
Ό κ. Δ. Καρράς είνε ------ ----- , ,

λαοΰ»·Κατώρθωσε δέ διά τής τιμιότητάς του, τής εντατι
κής έργασίας, καί τή; φιλοτιμίας του νά φθάση είς το 
σημεϊον ποΰ εύρίσκεται σήμερον. Είς _ τάς ,συναλλαγας 
του είνε τιμιώτιτος, ούδέποτε έπιθυμών ν’ άδικήση τον 
άλλον. , . .

’Εκλεκτόν συνεργάτην εί; τάς εργασίας του ο κ. Λ. 
Καρράς έχει τόν κ. Κωνστ. Χλοΐδην,ένα πολύ μορφωμε- 
τον νέον μέ σπάνια προτερήματα. Ό κ.Χλοΐδης, είνε 
δμολογουμ'νως τό «δίξί χέρι» τοΰ κ. Καρρά.

Γ. ΣΕΚΕΡΗΣ
Είνε έκ τών νεωτέρων καί μορφωμένων επιχειρημα

τιών τοΰ κινηματογράφου. Κατάγεται έξ ’Αθηνών, αρχι- 
σας τήν σταδιοδρομίαν του άπό τοΰ 1921 ως προμηθευ
τής ταινιών διαφόρων Εταιριών. Μετά πσρελευσιν ολί
γου χρόνου ένοικίασε τόν κινηματογράφον «Μοντιάλ.» 
Κ-τΆιν μ τά έ·· έ-σ- ϊ'ρυσ» ίδ·κ'ν του ■ ραΤ ϊσν υπό

τήν έπωνυμίαν «Άθηνά φίλα», τό όποϊον διατηρεί, εί- 
σέτι. Ό κ. Σέκερης είνε προοδευτικότατος νέος, ή δέ 
μέχρι τοΰδε δράσίς του έγγυάται πλήρω; διά τήν περαι
τέρω επιτυχή σταδιοδρομείν του.

ΤΗΛ ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Κατάγεται έκ Κωνσταντινουπόλεως. Ήρχισε τήν στα
διοδρομίαν του άπό τού 1912 ώ; ιδιαίτερος γραμματεύς 
τού διευθυντοΰ τοΰ γειικ >ϋ Πρακ-ορείου τής ’Εταιρείας 
«Γκωμόν» είς τήν ‘Ανατολήν. Τό 1914 έτοπυθετήση ώ;

διευθυντής τοΰ έν Σμύρ
νη γραφείου τής «Γκω
μόν». Μετά παρέλευσιν 
ενός μηνάς κηρυχθέντος 
τοΰ Ευρωπαϊκού πολέ
μου άνέλαβε τήν γενι
κήν διεύθυνσιν τοϋ έν 
Κων)τόλει πρακτορείου 
τής «Γκωμόν», μέ 
πρακτορεία είς Άθή) 
νσς καί Σμύρνην. Τό 
1915, έκτιμηθεισης ύπό 
τής Έται^ε ας Υής 
δραστηριότητός τ„υ, ά
νέλαβε δλον τόν όρ- 

γινιομόν τής «Γκωμόν» και, μετέφερε τήν έδραν του είς 
Αθήνας μέ ύποκατάστημα έν Κωναταντινουπόλει.Εκτός 
τής 'Εταιρείας «Γκωμόν», δ κ. Σπυρίδης έχει άναλάβει 
τήν άντιπροσωπε αν τών γραφείων Ταράντο, Σαμπέ?, 
Ούρειαβι κάγια, Έρματίφ. Νικολιέ, Μ τρίτις—Γκωμόν 
διά' Τήν ‘Ελλάδα, καί είναι άπικλειστικός αγοραστής διά 
τή- Τουρκίαν τών ταινιών «Τίφφανυ·.

Ό κ. Σπυρίδης είνε -εώταττς, δραστήριας, πολυμαθής 
καί είδικώτατος διά τάς κινηματογροφι.άς έργασίας.Ά ρι 
βώς δέ διά τά προσόντα του αύτά έξετιμήθη δεόντως τό
σον ύπό τής ’Εταιρείας «Γκωμόν?, όοον. καί τών άλλων 
κινηματογραφικών ιίκων ci όποιοι τού άνέθεσαν τήν έν 
Έλλάδι άντιπροσωπείαν των.

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ

κινηματο-

Κατάγεται έκ Σμύρνη: καί ήρχισε τάς κινηματογρα
φικός έπιχειρή’εις άπο τού 1912 όιε καί άνέλαβε τήν δι- 
έύθυνσιν τοΰ τμήμιτος έκμεταλλεύσεως τής έν Σμύρνη 
τότε έδρευούσης Εταιρείας Κραϊμερ (διάδοχει). Κατά 
τό 1916 διαλυθείσης τής 
έν λόγφ ‘ΕταιρΗος 
Κραϊμτρ, ήγόρασε ένα 
στοκ ταινιών της και 
ήνοιξε δύο κινηματο
θέατρα έν Σμύρνη, τό 
«Πυλλάζ» καί τό συνοι
κιακό «Φοΐνιξ» τών ο
ποίων αί έργαοίαι έπή- 
γαιναν έξοιρετικώς κα
λά Ό κ. Σουλίδης με
τά τήν Μικρασιατικήν 
κα·αστροφήν, άναγκα- 
σθ«ίς νά έγκαταλείψη 
τάς επιχειρήσεις του 
καί τήν ώραιαν Σμύρ
νην, ήλθεν εις τάς Αθ',.- » , ;
τοινιών συνειαιρισθεις μετά του επίσης 
γοαφικοϋ έπιχειρηματίου κ. Άλ. Φωτιαδη. __

Νέες άκόμη ό κ. Σουλίδης, και έξαις-ετικως δραστή
ριος έν ταυιφ δμως εύγενης και συνεπέστατος είς τάς 
συναλλαγάς του, κατώρθωσε έντός ολίγου σχετικώς χρο
νικού διαστήματος ν’ άποκτήση τήν έκτίμησιν καί την 
έμπιστοούνην δλων τών μετ’ αύτοΰ συναλλασσόμενων,, οι 
όποιοι εκφράζονται πάντοτε δΓ αύ’.όν μέ ιδιαίτερον 8V; 
θουσιασμόν καί δέν παραλείπουν εύκαιριαν που νά. μη 
τ-ν έκδηλώ-ουν.
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Θ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Κατάγεται έκ Κορινθίας. Είνε διευθυντής τής έν 

Άθήναις έδρευούσης "Ανωνύμου Εταιρείας ή «Συμβα
τική» καί έκ τών μεγαλύτερων μετόχων της. ‘Η «Συμ
βατική» διά τοϋ κ. Δαμασκηνού αντιπροσωπεύει έν Άθή- 
ναις τήν U,F.A. τοΰ Βεοολίνου, διατηρούσα ήδη τόν 
είς τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος κι ηματογράφον «Οΰ
φα Πάλας», είς τό όποιον πρι βάλλονται ώς έπί τό 
πλεΐστον ταινίαι τής U.F.A.

Ή δρδσις τοΰ κ. Δαμασκηνού είνε όλως έξαιρετική 
εις τόν κινηματεγραφικόν κόσμον. Εις αυτόν οφείλονται 
αί μεγάλαι έπιτυχίαι τας όποιας έσημείωσε μέχρι τοΰδε 
ό έν λόγφ κινηματογράφος. Είνε δέ πρό παντός άνθρω
πος μεγάλης μορφώσεως καί γνωσίζει πολύ καλά τόν 
τόν τρόπον τοΰ έργάζεσθε. Εις τά χέρια τοϋ κ. Δαμα
σκηνού ή U.F.A. έσημιίωσε τόσους θριάμβους, άναγνω- 
ρισθέντας γενικώς άπό όλους τούς φίλους τοΰ κινημα
τογράφου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ
Έγεννήθη έν Άθήνήι; καταγωγή; ό'μως Κεφαλλν.ν.α- 

κής. Άπό τοΰ 1922 άνέλαβε τήν διεύθυισιν τής έκμε- 
ταλλεύσεω; τής «Σινέ-Όριάν» έπιδείξας μοναδικόν ζήλον 

είς τήν έκτελεοιν τών 
καθηκόντων του. Τό 
πιρασμένο καλοκαίρι 
μετέβη είς Κύπχονπρός 
έπιθεώρησ,ν τών έκεϊ 
κινηματογράφων τής 
«Σινέ-Όριάν», καί έ- 
πανελθών έλοβε άδει
αν.

‘Ο κ. Φωνάς προσέ- 
φερεν κοί πιοσφέςει ο
μολογούμε νως μεγ στις 
ύπηρισίας ίίςτήν «Σινέ- 
Όριάν». Δραστήριος είς 
βαθμιν άπερίγραπτον, 
εύγενέσταττς καί προ

θυμότατος πρός δλους τούς ουναλλασσομένους μέ τήν έν 
λόγφ 'Εταιρείαν. ’Επιμελής εις τό έπακρον, άλλά καί 
αυστηρός δσάκις πρόκειται νά υποστήριξή συμφέροντα 
τής «Σι έ Όριάν».

"Εχει μνήμην άπέραντον- Μπορεί νά θυμηθή καί τό 
πιό άσήμαντον γεγονός καθ’ ήν στιγμήν όλοι οί άλλει 
τό...έχουν λησμονήσει. Έν όλίγοις ό κ. Φωκάς, είνε ανε
κτίμητος συνεργάτης τής «Σινέ-Όριάν» καί όλου σχεδόν 
οΰ κινηματογραφικού κόσμου.

ΑΛΒΕΡΤΟΣ Κ©ΡΝΦ:ΛΔ

Έγεννήθη είς τήν Κωτσνταντινούπολιν, έργασθιίς 
έπί πολά έτσείς τάς κινηματογραφικά; έπιχειρήσεις τοΰ 
πατρός του, δστις διετήρει ειδικόν γραφεϊον. Είς τά 
1925 άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ έν Κωνσταντίνου ιόλει 
Πρακτορ ίου τής Έταιοεία; «Μέτρο Γκόλντουϊν» καί 
ολίγον άργότερον τήν διεύθυνσιν τοΰ έκεϊ γριφείου τής 
αμαρτωλής και μακσρίφ τή λήξει «Φάνομετ» Λόγω τών 
πολλών καί εξαιρετικών υπηρεσιών του καί τής γλωσ
σομάθειάς του προήχθη είς Διευθυντήν περιφερείας (δηλ. 
διευθυντήν τών έν Έλλάδι καί Τουρα'α γραφείων της). 
Μετά ταϋτα, διαλυθείσης πέρυτι τής «Φάναμεντ» είς 
τά .. έξ ώ/ συνετέθη, προσελήφθη ώς είς τών διευθυν- 
τών εις τά έν Βερολίνφ γραφεία τή; «Φέρστ Νάσιοναλ». 
Παραιτηθείς κατόπιν έκ τής θέσεώς του αύιής προσε
λήφθη ύπό τής «Μετρό Γκόλντουϊν» καί έτοποθετήθη ώς 
διευθυντής τοΰ έν Έλλάδι γραφείου της, εδρεύοντας, ώς 
γνωστόν, έν Άθήναις. Διατηρών τό άξίωμα αύτό είνε 
συγχρόνως καί διεθυντής περιφερείας, ήτοι τών πρα
κτορείων τής «Μετρό Γκόλντουϊν» είς Αίγυπτον, Συρίαν, 
Παλαιστίνην, Τουρκίαν καί Βουλγαρίαν.

Αί ανωτέρω μεταβολαί καί τοποθετήσεις τοΰ κ. Κόρν-

Κινηιι ιι τογοαόι κός Άότίιο

φιλδ άκοδεικνύουν διι πρόκειται περί άνθρώπου ευ" 
ρείας μορφώσεως, καί διοικητικής ίκανότητος σπανίας, 
προσόντων τά δποΐα έξησφάλισαν είς αυτόν τήν τιμη
τικήν θέσιν πού κατέχει έπαξίως σήμερον, άντιπροσω- 
πεύων μίαν έκ τών μεγαλυτέρων κινηματογραφικών Ε
ταιρειών τής ’Αμερικής.

Νεώτατος άκόμη δ κ. Κόρνφιλδ, 28 έτών περίπου, 
άποτελει σπουδαϊον παράγοντα τής κινηματογραφίας.

ΝΙΚ. ΛΑΖΑΝΗΣ
"Οπως καί ό κ. Καρρδς, τέκνον τοΰ λαοΰ καί δ κ. 

Ν. Λαζάνη; άνεδείχθη ετ τ·>ΰ μηδενός χ ρις είς τήν 
άφάνταστον ικανότητά του «αί τήν οξυδέρκειάν του. Κα
τάγεται άπό τήν ώραίαν Ζάκυνθον. ‘Η σταδιοδρομ'α του 
ήρχισεν άπό τής ίδρύσεω; τοΰ παρά τόν Σταθμόν Λαυ
ρίου κινηματογράφου «Πανόραμα». Κατόπιν μετά τοΰ 
κ. Κρέμμερ ίδρυσαν τήν Εταιρείαν «Ήστερν Φίλμ» μέ 
κινηματογράφον τό «Ίντεάλ». ’Εφέτος άπεχώρησε τής 
Εταιρείας παραμένων μόνον ώς εί; τών ιδιοκτητών τοΰ 
«Ίντεάλ». ‘Η έν γένει δράσις τοΰ κ. Λαζάνη περί τόν 
κινηματογράφον υπήρξε πολύ καλή δύναται δέ νά λεχθή 
ότι καί ό ν. Λαζάνης συνέβαλε άρκετά είς τήν πρόοδον 
αύτοΰ έν Έλλάδι.

ΔΗΜ· ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
Καί ό κ. Βουλγαρίδη; κατάγεται έκ τής ώραίας 

Σμύρνη:. Είς τάς ’Αθήνας ήλθε τό 1912, καί τό 1916 
ήνοιξεν έν Πειραιεϊ τόν κινηματογράφον «Ήλύσσια» τοΰ 
οποίου τό κτίριον ήγόρασε τό 1920. Έπίσης τό 1926 έιοι- 
κίοσε διά δώδεχα ετη μεγάλην αίθουσαν είς τόν Πει
ραιά καί έκτισε τόνλιΐ- 
τουργοΰνια ήδη κινη
ματογράφον «Φως» ό 
όποιος τοΰ έστοίχισε 
περί τάς 750 χιλιάδας 
δραχμών.

Εφέτος δ κ. Βουλ 
γαρίδης, συνεταιριστείς j 
μέ τόν καπνέμπιρυν κ. ! 
Άμολοχίτην ίδρυσε τήν 
Εταιρείαν «Άμολοχί- 
της—Βουλγσρίδη;» ή ό
ποια άνέλαβε τήν άπο- 
κλειστικήν διανομήν είς 
τήν ‘Ελλοδτ τών ιαι- 
ν.ών τής«Φ Νάσιονολ».

‘Ο κ. Βουλγαρίδης διακρίνεται Ιδιαιτέρως διά τθ 
επιχειρηματικόν του πνεύμα. Εύγετέοτατος τούς τρόπου; 
καί πάντοτε φιλομειδής σκλαβώνει κυριολεκτικώς τού? 
πελότας του. ‘Ο Πειροιεύ; χάρις είς τόν κ. Β »υνγαρί Την, 
θα ϊδη είς τό προσεχές μέλλον πολλάς έ «πλήξεις.

Ώς συιεργάτην του, πράγματι εκλεκτόν, έχει τόν κ. 
Χρ Στρατηγόν είς τό πρόσωπ.ν τοΰ δποίου ό κ. Βουλ- 
γσρίδης εύρε τόν άνθρωπον ποϋ τοΰ έχρειάζετο. Διότι ό 
κ· Στρατηγός διά τήν ‘Εταιρείαν ο’Αμολοχίτης —Βουλ
γαρίδη..» είναι στοιχιϊον άπαραίτητον.

Γ. ΠΑΠΑΝΓΕΛΙΔΗΣ
Κατάγεται έξ ’Αλεξανδρεία;. "Ηρχισε τήν κινηματο

γραφικήν του καρριέραν είς τήν Αίγυ ττον τό 1912 καί 
διετέλεσε τό 1917 διεμθυντής τοΰ «Σπλέντιι» τών ’Αθη
νών, τό όποϊον ϊδρυσεν δ κ. Φλεκει άϊμερ. Τό 1918 διηύ- 
θυνε διά λογαριασμόν του τόν έν Πάτραις κινηματογρά
φον «Ίντεάλ». Άπό τριών έτών συιεταιρισθείς μετά τοΰ 
επιχειρηματιου κ. Σεροάο ίδρυσε τήν κινηματογραφικήν 
εταιρείαν «Ίρις Φιλμ» ή δπυία προμηθεύει ταινίας δια
φόρων εταιρειών κοί έχει τήν άποκλειστικήν εκμετάλ
λευσήν έν Έλλάδι καί τών ταινιών τών Σοβιετικών έργο- 
στασίων καί άλλων γερμανικών έιαιριών.

Ο κ. Παπαντελίδης διακρίνεται διά τήν ευγένειαν τοΰ 
χαρακτήρός του ή δποία τόν καθιστφ λίαν συμπαθή, καί 
διά τήν έργατικότητά του.

ΑΛΕΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Ή πατρίς του είνε ή ώραία Άδριανούπολις. Είς τό 

κινηματογραφικόν στερέωμ ι έν.φαν.σθη κατά τό 1908 
άναλαβών τήν διεύθυνσιν τοΰ έν Άδριανουπόλει τότε 
κινηματογράφου τής έν Σόφιφ έδρευούσης ‘Εταιρείας τή; 
Έιτεράϊχερ καί Σιλάγκυ. Το 1912 ίδρυσε ίδ.κόν του κι
νηματογράφον είς τήν Ξάνθην ύπό τόν τίτλον «Πάν· 
θεόν». Τό 1914 μετέβη είς Σμύρνην ώ; άντιπρόσωπος

Εταιρείας Έσιεράϊχερ 
Σιλάνγκυ, καί μετάιήν 
έπακολουθήσασαν μ,τά 
ιινα χ^ό ονδι ιλυσίντης, 
παρ. μεινεν έν Σμύρνηό- 
πι υ 'ί'ρυοε γραφ.ϊον 
μετά τοΰ έπίσης κιη 
ματογραφικού έπιχει- 
ρηματιου κ. Δτμοπού- 
λου. Οί δύο συνέται
ροι διετήρη αν έπ’ άρ· 
κιτά έιη τούς δύο κι
νηματογράφους «Πάν· 
θετν» καί «Λούξ» Έ- 
πελθούσης όμως κατό
πιν τής Μικρασιατικής

καταστροφής, δ κ. Φωτιάδης ήλθεν είς τάς Αθήνας καί 
ίδρυσε άλλο γραφεϊον μετά τοΰ συ.αόέλφου του κ. Κ 
Σσυλίδη. -μ *8®

Ήδη οϊ δύο συνεταίροι άπό... κοινού συμφέροντος 
όρμώμενοι,συνεχίζουν τάς έργασία; των, τρσφοδστοΰντες 
διαρκώ; τού; κινηματογράφους τή: Έλλάδο; μέ έργ ι 
ώραϊα καί διδακτικά, προκαλοΰντα όλως ιδιαιτέραν έν- 
τύπωσιν.

*0 κ. Φωτιάδη; είνε ά'ΐνίνητος. Δέν κάθεται ποτέ 
ήσυχος, οΰτε στιγμήν. Εννοεί πάντοτε νά έργάζ'ττι καί 
νά άνιμιγνύεται καί είς διαφόρου; άλλας έτιχειρησεις, 
έκτος τών κινηματογράφε τών ταινιών Άλλ’ έχει τό ευ
τύχημα, άφ’ ένός μέν λόγφ τή; συνιηρητικόιη ός του 
καί άφ’ έτέρου τοΰ εϋφυοΰς επιχειρηματικού τ ου πνεύμα- 
ματος, όπου καί αν άναμιγνύεται, νά έπιτυγχάνη.

ΝΙΚ- ΓΑΊ’ΤΗΣ
Νά καί ένας πού κατάγεται έξ Άθηιών. Ένεφανίσθη 

τό 1913 ώς άντιπρόσωπος το·· έν Σμύρνη τότε ευρισκομέ
νου καί ήδη σκηνοθέτου έν Γαλλίφ κ. Λουΐ Ναλπά; Κα
τόπιν συ.ε αιρίσθη μετά τ,ΰ κ. Μίσχου, άτοτελέσαντες 
οΰτω εταιρείαν ύτό την 
έπωνυμίαν «Γαΐτης καί 
Μόσχο:». Τό 1919 ένοι- 
κίασε τόν κινηματογρά
φον «Πάιθεον» μέχρι 
τοΰ 1920, δπότε καί διε· 
λύθη ή Έταιριία. Μετά 
ταϋτα ένοι ιίασε διά λο
γαριασμόν του τό «Πα
νελλήνιον» ήδη «Μοντι- 
ά/.», τό όποιον έκράτησε 
μέχοι τοϋ 1923, διατ ιρή 
σας κιί τό ομώνυμον 
γράφε ον του. Άπό τοΰ 
1927 ένοιχίασε τόν έναν
τι τοΰ Σταθμού τής 'Ο
μόνοιας νέον κινηματογρ φον «Έλλας».

Ό κ. Γαΐτης εΤνε πραγμαιΌς άδαμάντινος χαρα- 
κτήρ. Είς τάς συναλλαγάς του πάντοτε εν τάξε1· Είνε 
προοδευτικόν πνεύμα έκ τών ολίγων ποΰ εχει νά. επιδ ί- 
ξ·ι σήμερον δ κόσμος τών κινηματογραφικών έπιχειρη-
ματ.ών.

ΣΤΑΜΟΣ ΣΓΑΜΕΛΟΣ
Κατάγεται έκ Σμύρνη;. "Ηρχισε τό στάδιόν του άπό 

τοϋ 1914 ϊδρύσας έκεϊ γραφεί >ν, άντιπρ j ιωπεύσ ις έπί 
πολλά έτη τό έν Κων)πό .ει όραφεΐον κινηματογρα [ΐκών

έπιχειρήτεων «Άτλας φίλμ»,καί τελευταίως την «Σινέ— 
Όριάν». Διηΰθύνε έπίση; κατά περιόδου; τόν έν Σμύρνη 
κινηματογράφον «Καφέ ντέ Παρί.»

Μετά τήν μικρασιατικήν καταστροφήν ήλθεν είς τάς 
Αθήνας δπου.έπίση. ήν-ίξε γραφεϊον ταινιών. Είς τόν 
κ. Σταμέλον δφειλεται ή έν Άθήναις προβολή τή, μεγα
λοπρεπούς ιταλική; τοιιία; ό «Χριστός», καί τοϋ «Άνη- 
λεοΰ; δικαστού», εί; τήν
όπο αν ένεφανίσθη ί διά 
πρώτην φοράν έν Έλλά
δι δ Μοσζοΰκιν.

Ό κ. Σταμέλο; ιίνε 
γενικός γραμματεύς τής 
Π.Ε.Κ. άπό τή; ίδρύσε- 
ώς της, π^οσφέρων τάς 
τολιτίμους ύ.ιηρεσίας 
του Είνε άγα ητότ^τ ς 
κα ουμταθέοτ τος ε;ς 
τούς κινηματογραφικού, 
κύκλους τόσον διά τήν 
διακρίνου:αν αΰτ ν πάν
τοτε εύ,ένειαν, δσονχαί
διά τήν έν γέ ει δρά-
σιν του. Έπίσης διακρίνεται διά τήν έγκυκλο" 
παιδικήν μόρφωσίν του καί τάς άπεράντους γνώσεις του 
οί δποϊαι τεν καθιστούν πολύ εΰχάριστον συζητητην εις
ιά, συναναστροφάς του.

I- ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
Καταγόμενος έκ Χίου ένεφανίσθη είς τόν κι ηματο- 

γραφικόν κόσμον τό 1920 δτε καί προσελήφθη ώ; εί; έκ 
ιών διευθυντών τής Σινέ-Όριάν. Αί ύπηρεσίαι ’άς 
όποιας προσέφερεν δ κ. Κουρουνιώτη; υπήρξαν αληθώς 
μεγάλαι, διότι διά τή; ε’δι«όιητος καί . τής έν γένει 
μορφώηεώ; του συνετέλεσεν . ιίς τήν εκλογήν τών 
καλυτέρων πάντοτε ταινιών αί δποϊαι πρ εβλήθησαν είς 
τούς κινηματογράφου; «Σπλέντιτ» καί «Άτ ικόν». *0 κ. 
Κουρουνιώ'η; άμα τή λήξει τής περιόδιυ τοΰ 1928 άπε
χώρησε τής Εταιρείας ίδρύσας ειδικόν του γραφεϊον, 
άναλαβών συγχρόνως κιί τήν άντιπροσωπ.ίαν τή; Εται
ρείας παραγωγής ταινιών Ρ. D. C- Ήδη εΤνε καί άγο- 
ραστής ταινιών δπ φόρων ο’ί ων. Διακρίνεται διά τό μει
λίχιον τοΰ χαρακτήοός του καϊ τήν εύγενή του συμπερι
φοράν ένανιι τών μετ’ αύτοΰ συναλασσομένων.

Α Γ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ό κ. Άναστα ιάδη; κατάγεται έκ Κων)πόλεως, δπου 

τό 1920 ήνοιξε γραφεϊον έκμεταλλεύσεως ταινιών, τό 
δποϊον μιτέφερεν ιίς 'Αθήνας τό 1923. Είνε ο μό ος που 

έφερε είς τήν 'Ελλάδα 
τάς μεγάλα; επιτυχίας 
«Τάφο; ’Γνδοΰ», «Γυναί
κα Φαραώ», «Τι,ωϊκός 
πόλειΐ":», «Συρκούφ», 
«Ρ μπέν τών Δασών», 
«Δέκα Έιτολαί», κ. 
λ.π. Δ α ηρών άκόμη τό 
γραφεϊον τουάνέλαβε καί 
τήν γενικήν διεύθυνσιν 
τής «Σινέ Όριάν» πα- 
ρέχων τά; χολυτ'μους 
ύπηρεσίας του μετά μο- 
ιοδι»οΰ ζήλου. Είνε εύ- 
συνε δητος καί φέρει είς 

αίσιον πέρας δ,τι τοΰ ά ατεθή. Δραστήριος εϊςτον ύπέρ· 
τατον βαθμόν δσάκις πρόκειται περί ύ.τοθέοεων τής δι
καιοδοσίας του.

Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Eic τούς κινηματογρ φικού; ελληνικούς κύκλους ένε- 
φανισθη τό 1924 έίθών έξ Αμερικής. Ίδρυσε τό έν 
Άθήναις γραφεϊον τής αμερικανική; «Πυραμάουντ».
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’Ακολούθως όμως ίδρυθείσης τής <Φάναμετ», άπελύθη, 
καί ήδη άπό πέρυσι Ανέλαβε τήν αντιπροσωπείαν τή; 
έπίσης αμερικανική; ‘Εταιρείας «Φόξ—Φίλμ», τήν οποίαν 
καί διατηρεί μέχρι τής στιγμής.

Κ ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Κατάγεται έξ Άνδρου καί ένεφανίσθη εΐς τούς κινη

ματογραφικούς κύκλους τό 1911, ίδρύσας μετά τοϋ αδελ
φού του τόν Αριστοκρατικότερου κινηματογράφον εΐς τό 
Καίίπ-Τάουμ τής Ν. ’Αφρικής, τόν όποιον διετίιοησεν 
εκεί μέχρι τοΰ 1920. Κατόπιν τόν έπίλησεν καί ήλθεν 

εί; τά; 'Αθήνας, δπου 
ήγόρασε τήν «Άσιυ- 
Φίλμ»*(-ξργαστήριον κι 
νηματογροφικών εμφα
νίσεων) καί Ακολούθως 
συνεταιρισθ.ίς μεττ τοϋ 

\ κ. Ε. Φουσιάνη καί τών 
ί αδελφών του Νικολάου 
ί καί Άνδσέου ίδρυσαν 
ί τήν ’Απλοελληνικήν 
/ Έταιρίαν/Ηδηάτό έ.ός 

καί ήμίσεως έτους έ- 
λαβε ύπό τήν κύριό ητά 
του τό έργαστήριον τή; 
Άγγλοελληνικής, καί 
είναι αποκλειστικός Α-
γοροσιής διά τήν Έλ- 

λάδαϊτής’πσραγωγή; τής ’Αμερικανικής ‘Εταιρείας «Τίφ- 
φανυ» Tiffany Stahl.

Ό κ. Φρογκέτη; έκτιμάται δλως ιδιαιτέρως ύπό τών 
συναδέλφων του καί τών πελατών του διότι είνε φαινό
μενου τιμιότητος, ειλικρίνειας,καί εύθύτητος χαραζτήρος. 
Τοιοΰτοι άνδρες τιμούν μεγάλως τόν κλάδον των.

ΑΛΕΞ. ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ

Κατάγεται έκ Κωνσταντινουπόλεως δπου καί διηύ- 
θυνε άπό τοΰ 1918 μέχρι τοΰ 1922 τόν κινηματογράφον 
«Έκλαίρ». Κατόπιν ήλθεν είς τάς ’Αθήνας καί άνέλαβε 
τήν διεύθυνσιν τοΰ γραφείνυ τοΰ κ. Άνανιάδνυ, καί τήν 
Αντιπροσωπείαν τής Έ-αιρ ίας έκμεταλλεύσεως ταινιών 
Κων)πόλεως Γ. C.T. D. 
Παραιτηθείς ακολούθως 
τής διευθύνσιως τοϋ έν 
λόγφ γραφείουχΐδρυσε ί
διον γραφεΐον τοινιΰν 
μετά τοΰ όδελφοΰ του 
Στάμου, ύπό τήν έπω 
νυμίαν «’Αδελφοί Γιαμα- 
λίδη». Κατό2 τήν πε 
ρίοδον τής «Τριάνκλ» δι 
ετέλεσε διευθυντής αύ
τής.’Ήδη μετά τοΰ Αδελ
φού -του διατηρεί τόν 
κινηματογράφον τοϋ Πει 
ραιώς «Σπλέντιτ». ‘Ο κ. 
Γιαμαλίδης ΐόγφ τής ε
ξαιρετικής του μορφώσεως καί τών ειδικών μελετών του 
έπί τών κινηματογραφικών ζητημάτων, κατέχει σήμερον 
επίζηλον θέσιν μεταξύ τοΰ κινηματογραφικού κόσμου.

Τό μόνον έλάτττφμα τοΰ κ. Άλ. Γιαμαλίδη είνε ότι
θεωρεί τόν κινηματογραφικόν Τύπον έπιζήμιον διά τούς 
έκιχειρηματίας τών ’Αθηνών, πράγμα τό όποιον δέν 
συμβιβάζεται μέ τήν μόρφωσίν του.

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Ίωαν. Τσίρκας Καβάλλα 1 12-1928 Μέχρι 30- 5-929
Ίωάννου-Μάλλης Άθήναι 1- 1- 929 » 30-12-929
Ί. Μαργουλή; » 1- 1- 929 » 30-12-929
Σ. Χανδάνου » 1- 1- 929 » 30- G-929
Παρ. Άντωνιάδης Σέρραι 1-12- 928 » 28- 2-929

(Συνέχεια έκ τή; επομένης σελίδος)
•υντ,οοφιά του τής ήτανε ευχάριστη καί ενδιαφέρουσα καί 
πώς ήλπιζε οτι θά τόν ξανάβλεπε.

Καί πραγματικά δέν άργησαν νά ξανασυναντηθοϋν.
Σέ δυό—τρεις ημέρες, ένα βροχερό άπόγευμα τήν είδε 

στήν οδόν Σιαδιού Τόν έχαιρέτησε μέ πολλήν έγκαρδιότητα.
—Έπήγαινα στόν κινηματογράφο, τοΰ είπε. Άλλά είχε 

τόσο κόσμο, ποΰ δέν θά έπιτραπή ή είσοδος παρά μετά 
μισή ώρα Περιπλανώμαι λοιπόν. Έάν δέν έχετε τίποτε καλ
λίτερο'νά κάνετε, έλάτε μαζύ μου, γιά νά σκοτώσουμε 
τήν ώρα μας.

Κι' έπερπάτησαν λίγα λεπτά. Δέ« άργησε όμως νά τούς 
πιάση ή βροχή, και τότε έμπήκαν σ' ένα ταξί ποΰ εΰρέ- 
θηκε στό δρόμο τους, γιά νά μή βραχοΰν.

Τοΰ μιλούσε κι’έκεΐνος τήν ακούε δνειροπολώντας, γιατί 
ή φωνή της έμοιαζε μέ χάδι, κι’ ή μυρωδιά τής βιολέττας, 
τοΰ έφαινότανε ότι προήρχετο άπό τις πτυχές τής σάρ
κας ......Κάποια στιγμή έκείνη έσώπασε. Τότε αυτός, σαν ν ά ο- 
σπάσθηκε άπό τήν έκστασι στήν όποία περιπίπτει κάνεις 
όταν ακούει μιά μελωδία γεμάτη ήδυπάθε α, έγύρισε από
τομα πρός τό μέρος της καί ιήν έκύτταξε στά μάτια με 
βλέμμα γεμάιο έρωτική τρυφερότητα

Τά χε λη του ήτανε σ εγνά. Έκείνη καταλαβαίνοντας 
πόσο διψούσε, ά ελάμβανε νά τόν βασανίζη. Κάποια στιγμή 
δμως, κυριευμέ η άπό τήν ίδια άδυναμία, επιασε τό κε
φάλι του μέ τά δυό της χέρια καί τόν έφίλησε μέ βια'ό- 
τητα πληγώνοντάς του τά χείλη.

Ύστερα έχάϊδεψε μέ τό ά,ταλό της χέρι τό μέτωπό του 
ποΰ έκαιε.

— Μιλήστε μου, πέστε μου τίποτε, έψιθύρισε κοντά στό 
αΰτ! του μέ φωνή ικετευτική καί ταραγμένη.

Κι' έκεΐνος, τής έψιθύρισε τήν τρυφερώτερη Αλήθεια ποΰ 
είπε στή ζωή του : «Είσθε τό παν γιά μένα !»

— Δέν πρέπει νά μέ ξαναϊδήτε. Θά σάς κάνω κακό, 
χωρίς νά τό θέλω, ή ανε ή άπάντησί της.

— Περισσότερο απ' όσο μοΰ κάνετε αύτή τή στιγμή : 
Είνε αδύνατον.

Κι' ήλθε ή ώρα τοΰ χωρισμού τους.
— Λοιπόν : τήν έρώτησε αυτός, γεμάτος αγωνία.
— Λοιπόν, άντίο σας !
Κι' έκεΐνος πληγωμένος στόν ανδρισμό του, άπό τό άλ- 

λόκοτο φέρσιμο αύτής τής γυναίκας, ποΰ τήν άγάπησε χω
ρίς νά τήν καλογνωρίση, τήν έχα·ρέτησε μέ προσποιημένη 
αδιαφορία, γιά νά μή τήν ξαναίδή ποτέ πιά.

Ό θάνατό; του, τόν έγλύτωσε μετά λίγες έβδομάδις άπό 
καμμιά άνώφελη άβσρία τοΰ έγωϊσμοΰ του.

Κακομοίρη άνοιξι ποΰ έσβυσε !
"Ίρις Σκαοιιθιιίου

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
X. Β υτσίγαν (Άργοντόλιον). Ζητήσατε άπ’ εΰθ.ίας 

άπό τά γραφεία καταλόγους. Δεντιον θά σας στολή εν
τός τής έβδυμάδος. Τοϋ τεύχους ή Αποστολή ήρχισεν 
ηδη

I. Γιαννίιοαν (Ναύπλιον) Διστυχώ; δεν ημτθα ήμ.ις 
οί Αρμόδιοι.

Μίμον, (Λεμεσσόν). Έκτο; εκείνων τών τεσσάρων 
πού γνωρίζεται ούδμία άλλη γίιεται . Φωτογραφία δέν 
δημοσιεύεται οΰδεμία διότι ε ρθασε Αργά επιστολή καί 
δέν έμεινε καιοός δ·ά τήν κατασκευήν τών κλισέ.

Ν. ΜαρκΙδην. (Δράμαν). Αί 270 έλήφθησαν, εύχαρι- 
στοΰμεν. Αί συνδρομαί τών κ. κ. Κωνσταντίνου, Ξάνθο- 
πούλου καί Στυλ δη μά; έγράψατε ότι πρέπει ν' Αρχίσουν 
άπό 1ης Ίανου ρίου καί τοΰ κ. Δημητριάδη άπό 1ης Δε
κεμβρίου. Γιατί λοιπό ι παραπονεϊνθε ότι δέν έλαβαν 
φύλλο ;

CILM-KURIER
Καθημερινή Κινηματογραφική Έφη ιερές 

Γραφεία Berlin, W. g
Kothenerstrasse 37 Allctnagne

Τό έργο είχε αρχίσει. Έκόντευε νά τελείωση ή πρώτη I 
πράξι, όταν έκείνη ήρθε νά καθήση στήν πλαϊνή τ, υ θέσι.

Περισσότερο άπό συνήθεια παρά άπό ένδιαφέρον, ιήν 
έκύτταξε. Έκείνη ούτε τό έπρόσείε αύτό.

Σέ λίγο, δταν άνοιξε τό παλτό της, μία γλυκεία μυρω
διά βιολεττας έφθασε έ ας αυτόν. Τότε τήν ξ.νακύτταξε, 
αυτήν τήν φορά γιά άρκετές στιγμές, άποσπώντας τό βλέμ
μα της άπό τήν οθόνη.

Τά μάτια της ήτανε ώμορφα κΓ. πχράξενα. Σ .' ά·τί- 
κρυσμά τους έΌ’ωσε μιά άλλοιώτικη ταραχή, τήν ταραχή 
ποΰ νοιώθουνε δλοι οί νέοι τών 18 χρόνων δταν ά τιμετω- 
πίζουνι μία γυναίκαέλκυστική.

Ή ταινία ήταν ώραία. Τό παίξιμο τών πρωταγωνιστών 
Ικανοποιητικό, άλλ' έκεΐνος εύχότανε νά τε ειώση ό γρη- 
γορώτερο ή πράξ γιά νά τήν ϊδή στό φώς.

Μία μόνη σκέψη τόν κατείχε : Ήτ>νε ιόιορφη ; ΚΓ ή 
φω ή τη. ! Τί δέν θ'ά- 
δινε γιά νά τήν άκούση 
τήν φωνή της, ποΰ τήν 
διαισθανότανε χαϊδευ
τική, δκως καί ήτανε.

Θά είνεώμορφη συλ
λογιζότανε, τά μάτια 
της μοΰ έφάνηκαν τόσο 
εκφραστικά Άλλά δέν 
έτολμοΰσε νά τήν ξανα 
κυττάτη.

Σέ λίγο άνάψανε τά 
φώτα. Ένα κύμα αίμα
τος είχε βάψει τά μά
γουλά του καί τοϋδινε 
μιά δψι συνεσταλμένου 
έφήίου, έκε νην άκρι- 

βώ; π ιΰ τόσο άντιπχ- 
θοΰσε νά έχη ..

Ό πειρασμός ποΰ
είχε ήδη κυριαρχήσει στήν νεανική του καρ’,ιά τόν ένε- 
θάρρυνε εΐς τό νά γυρίση νά τήν ξανακυιτάξη. Τ> βλέμμα 
τους διεσταυρώθηκε καί πάλι Εκείνου τήν άτένισε κατά · 
ματχ, σάν άφηρημένος, λές καί έδιάβιζε τό σκοτεινό πε
πρωμένο σ' εκείνα νά δυό γυναικεία μάτια, τά γεμάτα με
λαγχολία καϊ πρόκλησι.

Έκείνη, κολακευμένη στήν κοκεταρία της, άπό τήν με
γάλη έντύπωσι ποΰ έπροξένησε στόν άμούστακο παρακαθή- 
μενό της, έστράφηκε πρός τήν άλλη μεριά, ένφ τά μάτια 
της έγελοΰσαν, τό εύγλωττο έκεΐνο μειδίαμα τών γυναι ών 
ποΰ έχουν έπί ,νωσι τών θελγήτρων τους.

"Ετσι μπόρεσε νά τήν ξανακυττάξη προ εχτικά άφοΰ 
έκείνη δέν τόν έβλεπε, άλλά ένοιωθε δ ι ή ματιά του ήτανε 
έπάνω της.

Δέν είνε ώμορφη συλλογιζότανε, κΓ δμως χωρίς νά τή 
γνωρίζω, μ’ άρέσει δσο καμμιά άλλη γυναίκα. Τί περίεργο 
πράμμα ! Τούλάχιστον άν τήν ήξερα, άν έγνώριζα κανένα 
της χάρισμα, θά έλεγα πώς έκεΐνο είνε ποΰ μοΰ τήν καθι
στά τόσο άρεστή.

Τό βλέμμα του έ εσε στά χέρια της. Ναί, τά χέρια της 
ήτανε τόσο ώραία ! Χλωμά, μέ τρυφερό δέρμα δπου έπετού- 
σανε γαλάζια νευράκια. Τί δέν θ’ άδινε γιά νά τά σφίξη 
αυτά τά χεράκια, νά τά σκλαβώση μέσα στά δικά του, νά 
τά σκεπάση μέ φιλιά ή καί μέ δάκρυα. Ήτανε τόσο πονε- 
μένος έκεΐνο τό βράδυ, ποΰ μιά τρυφερή συντροφιά δέν θ’ 
αργούσε νά τοΰ ά,τοσπάση τά δάκρυα.

Τά φώτα έσβυσαν. Μηχανικά έστράφηκε στήν οθόνη, ένώ 
ή σκέψις του ήτανε όλη κυριευμένη άπό ιήν άγνωστη παρα- 
καθημένη του, ποΰ ή παρουσία της τόν άνεστάτωνε.

Δέν έπρόσεξα άν έφοροΰσε βίρρα, έσκέφθηκε ΚΓ ή άμ- 
φιβολία γιά τήν κοινωνική της κατάστασι τόν έβασάνιζε, 
δπως βασανίζει δλους τούς άνδρες ή ένσιικτη ζήλεια, γιά 
τήν ευτυχία ποΰ μ ά ώμορφη γυναίκα μπορεί νά χαρίση 
ο’ «να άγνωστο δμοιό τους.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Η ΒΑΜΠ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Και παρακολουθούσε τήν ταινία, σκεπτόμε· ος νά παρα- 

τηρήση έκεΐνο ποΰ παρέλειψε μόλις θ' άναβαν τά φώτα.
"Οταν τό έργο ετελείωσε κι' έκείνη σηκώθηκε νά φύγη, 

τής έρριξε μιά γοργή ματιά ποΰ κατέληξε στά χέρια της. 
Δέν έφοροΰσε παρά ίνα δακτυλίδι μέ σκαλιστή μικρογραφία 
μιάς προτομής στό ένα της χέρι, κΓ ένα άλλο πολυσύνθετο 
στό άλλο.

Θά τήν ακολουθούσε, πράγμα ποΰ δέν έκανε ποτέ του. 
"Ε ας άνεπιθύμητος φίλος δμως ποΰ συνήντησε βγαίνοντας 
άπό τήν αίθουσα τόν έσταμάτησε, έμποδίζοντάς τον νά 
πραγματοπ<ιήση τήν έπιθυμία του

Καί γύρισε σπίτι του πιώτερο θλιμμένος άπό κάθε άλλη 
φορά. Ή άνάμνησι έκείνης τήν έβασινιζε κάπως. ΚΓ αναπο
λούσε τήν εικόνα της, ένώ μιά φλόγα πυρετού, έλαμπε ολο
φάνερα στά μάτια του.

Θά γράψω γι’ αύτήν τή γυναίκα ένα σονέ-.ο, έσκέφθηκε. 
Κι' έκάθησε στό γραφείο το’υ, έπήοε ένα κονδυλοφόρο, ένα 
χαρτί, κι’ άφοΰ άνεστέναξε δαθειά, έγραψε άργά μερικούς 
στίχους. Τούς ξαναδιάβασε. Δέν τοΰ άρεσαν. Τούς έμουν- 
τζούρωσε καί έτσαλάκωσε μέ νευρικότητα τό χαρτί.

Δέν είμαι άξιος γιά τίποτε, έσκέφθηκε. Κι’ έσηκώΐηκε 
βη ιατίζοντα: ν.υρικά στήν κάμαρά του. Τό μάτι του έπεσε 
στό ρολόι. Ήταν ήδη μεσάνυχτα.

Τί νά γίνετι ι έκείνη αύτήν τήν ώρα ;
Κι' έπλάγιασε κάνοντας νοερά στόν εαυτόν του αΰτήν 

τήν έρώτησι, ένφ τήν ίδια στιγμή τοΰ έφάνηκε πώς τό 
προσκέφαλό του άνέδιδε τή ίδια μυρωδιά τής βιολέττας 
ποΰ έφτασε ώς αυτόν, δίαν έκείνη άνοιξε τό παλτό της 
στόν κινηματογράφο.

Τά βλέφαρά του βάραιναν κΓ άπεκοιμήθηκε.
Σέ μερικέ; ήμέρες, έπήγε σέ κάποιο ντάνσιγκ μ’ ένα 

φ λο του, λές κ’ ή τύχη ώδηγοΰσετά βήματά του κοντάτης.
Έκείνη ήταν έκεΐ >Γ έχόρευε μέ πολλή φινέτσα στις 

κινήσεις της Όταν τήν άντίκρυσε ή καρδιά του έκτύπησε τό
σο δυνατά,ώστε καί όφίλος του θά μπορούσε νάτήν άκούση.

— Τήν γνωρίζεις αΰτήν τήν κυρία ; τόν έ.. ώτησε μέ 
προσποιημένη άπάθεια.

— Ναί, θέλεις νά σοΰ τήν συστήσω ;
— Θά τό ήθελα. Δέν γνωρίζω καμμιά άπ’ δσες είνε έ’ώ 

άπόψε.
Καί τήν έγνώ,ισε σ' ένα άντράκτ τοΰ χ·ροΰ.
Έκείνη ούτε καν τόν έθυμήθηκε Τούλάχιστον αύτό 

έδειξε.
— Φαίνεσθε κουρασμένη,τής είπε Θέλετε νάπάρετε κάτι ;
— Σάς εϋχαρ στώ.
ΚΓ έκάθησαν.
Άντήλλαξαν μερικές φράσεις
— Πόσο λυπάμαι ποΰ δέν θά χορέψω μαζί σας, τής είπε.
— Γιατί ; τόν έρώτηοε έκείνη.
— 'Επειδή δέν ξέρω νά χορεύω.
— Τότε θά κουβεντιάσωμε, λίγο.
— 'Άν σάς είνε ευχάριστο.
Καί μ'λησαν γιά καλλιτεχνικά ζητήματα, δπου ό κινη- 

ματγράφος είχε τά πρωτεία.
Τά άσπρα φώτα τής αιθούσης έσβυσαν γιά νά τά διαδε· 

χθή τό άναμμα ένός ποικιλοχρώμου συνδυασμού λαμπιονιών, 
ι άμφιβόλου γού.στου.
1 Στό ήμίφως κανείς γίνεται τ λμηρέτερος. Γι’ αύτό κι 
έκεΐνος, ένφ ή·ανε πάντα δειλός, μέ μιά κίνησι αύθόρμητη 
ποΰ έπρόδιδε άρκετή τόλμη, τής έπιασε τό χέρμ ένώ τά δά
κτυλά του έτρεμαν άπό έφηβική συ,'κίνησι.

Έκείνη δέν έδειξε τήν παραμικρή δυσαρέσκεια. Τότε 
αύτός, πέρνοντας θάρρος έκάθησε σιμώτερά της, τής είπε 
δτι τά χλωμά της χέρια είνε απαλά σάν κίτρινα τριαντά
φυλλα καί δτι τά κόκκινα νύχια της μοιάζουν σάν σταγό
νες αίματος χελιδονιού ποΰ Αγγιλώθηκε στ’ άγκάθια τών 
πρώτων.

Έκείνη έκούνησε τδ κεφάλι χαμογελώντας.
"Οταν ήρθε ή στιγμή νά χωρισθοΰνε, τοΰ είπε δτι ή 

(‘Η συνέχεια είς τήν πσοηγουμένην σελιδ.)



ΓΡ
ΑΦ

ΕΙ
Α Ε

ΙΣ
 ΘΕ

ΣΣ
ΑΛ

Ο
Ν

ΙΚ
Η

Ν
 

6 Ο
ΔΟ

Σ ΒΑ
ΣΙ

ΔΕ
Ω

Σ Η
ΡΑ

Κ
Λ

ΕΙ
Ο

Υ
 6



Μία α»ψη απο το εργον «7ό νανμα 
ρνγων τής British Gaumont.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑ ΦΙΚΑΙ

Μία σχη ή άπό τό εργον «Γιά τήν ποτρίδυ* 
τής British Gaumont

όποιον δλναται νά σάς 

ιπηρετήση τακτικώς με πιονλλογ'ον εο4 

γων Γαλλικής’ Γεριζαν/κής, Ααερικανικής καί 

Άγγ'/Γ/π,ς παραγωγής.

Ιύχει εξασφαλίσει οιά τήν περίοοον 1928—1929 

δλην τήν υπερπαραγωγήν τής

ΜΠΡΙΤΙΣΓΚΩΜΟΝ
Οσοι θά προ/3ά) ουν

Μία σκηνή'από τό υπέροχοι· εργον *Ίί αγορά
ζει τό χρήμα* τής British Gaumont

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ
ΑΙ ΑΡΚΑΔΕΣ
Η ΕΝΕΧΕ1ΡΙΑΣΜΕΝΗ ΓΪΝΑΙΚΑ 
ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΓ ΧΟΡΟΥ
Η κ.τ. /-Δ'ί ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΑΝΤίΕΡ

άγ/ζατι ή

BRITISH-GAUMONT

Εχει μόνον κολοσσούς

ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΣΑΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝI ΟΓΚΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΕΞδΤΕΡΙΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ; ΘΑΥΜΑ
ΙΕπί τριάκοντα πέντε ολόκληρα τώρα έτη 

άπεδέίχθη δτι
Η ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜ ΤΕΑΕίΟΤΕΡΑΙ ΑΙ ΣΤΕΡΕΩΤΕΡΑΙ

ΛΙ ΑΟΑΝΛΤΟΙ

Κινηματογραφικά! μηχαναί εινε αί

GAUMONT

ΓΚΩΜΟΝ
Οσοι ήπατήθησαν είς τήν έκλογήν των, άν- 

κκαθιστρύν τάς ύπαρχο ύσας έγκαταταστά- 

σεις των με μηχχνάζ

Προμηθευθήτε τήν διπλήν μηχανήν

ΓΚΩΜΟΝ
GaCjn)Of)tl

Είνε ή τελευταία μηχανική 
έπι νόησιςΣάς ζασφαλίζει τήν πειό ταχεία.ν καί άδιά 

Χοπον προβολήν τών ταινιών, κατέχει έλά- 
Κιστον χώρον και τοποθετείται είς όποιαν- 
ίήποτε καμπίναν άνευ ούδεμιάς μεταβολής.

ΠΑΡΑΒΗΛΑΤΕ ΚΑΙ ΚΡΙΝΑΤΕ

Τιμαι, κατάλογοι και σχέδια 
δωρεάν τώ αίνοϋντι



Η ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
Ε'/εν ανέκαθεν ώς αρχήν της νάάποφεύγη παση θυσία τήν εκ
μετάλλευσήν ταινιών μιάς καί τής αύτής έταιρίας όσονδήποτε καί 
οπωσδήποτε μεγάλης καί τούτο διά νά απ' φεύγη τήν ενοχλητικήν 

έπανάληψιν είς διαφόρους ρόλους τών ιδίων ηθοποιών καί 
ενίοτε καί τών ιδίων σκηνοθετών.

Η ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ έπεδίωξε πάντοτε τήν ποικιλίαν καί δι’ αύτο 
περιλαμβάνει είς τούς κατα/ό υυς της έργα

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ
ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ 'SiS
ιμ λοιποί ε mm inu μ tee οποιαϊ οι m ί
ΚΪΙ1ΙΑΤ0ΗΑΦΜ EJI ΙΔΙΑ EOTI EiWOimiiOTI Π Mil UU

EE TDK ΚΙΪΒΜΑΤΟΓΡΑΦΟΪ ΑΠΟ 2EIPAS ΠΟΪ OIUMI ΚΑ! ΕΖΐΚΟΜΥΒΙΠί ί
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΝΕ CPIAN

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ.ΗΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝΦΕΡΕΙ ΤΑΣ ΤΑΙΝΙΩΤΗΣ ΠΡιΊΤΑΠΡΩΤΑ 
fill ΤΟΥΣ ΜΟ ΚΙΝΜΠΟΓΡΜΒΪΣ ΑΤΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΣΠΛΕΝΤΙΤ ΚΑΙ EIRE ΊΠΟΧΡΕΟΜΕΝΗ ΚΑ 

ΕΚΛΕΞΗ ΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ
ΑΤΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΣΠΛΕΝΤΙΤ ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΕ ΤΑΙΝΙΑ

Λ A X A Τ H
Η ΣΙ ΝΕ ΟΡΙΑΝ διαθέτει διά τούς ir.-j ρχ.αζούς Κινηματογράφους όλόζληρον 

το παλαιόν της στό* έκ -40 Ο ταιν.ών το όποϊον ένοικιάζει είς τιμάς 
έχτόςπαντός συναγωνισμού καί τό περισυνόν στοκ της έταιρίας

ΓΊΛΡΆΜΑΟΥΝΤ
τήν αποκλειστικήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών τής οποίας έχει ή Χινε-Οριάν 

’Εκτός τούτων ή έφετεινή σειρά νέων ταινιών 1 $128-1929 ανέρχεται 
έπί τού παρόντος εις

ΕΒΑΟΝΙΗΚΟΝΤΑ 70 ΕΒΑΟΝΙΗΚΟΝΤ?.
αί όποΐαι προεβλήθησαν καί θά προβληθούν είς τά κινηματοθέατρα τής Σινέ- 

Όοιάν. Τό περισυνό στοκ τής Παραμάουντ άποτελεΐται άπό 120 ταινίας 
αύτοτελή οράματα καί 75 μονόπρακτους καί οιπράκτους κωμωδίας.

Μεταξύ αύτών άναφέρομεν τάς κυριωτέρας αί όποΐαι

ΕΙΧΟΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ
Ίραγικό Ίαγκό, Ξανθή ή Μελαχροίνή, Κόμπρα, Τσάγκ, ‘Υπό την Σκιάν τής Πα

γόδας, Αύτοκρατορικόν Ξενοδοχεΐον, ‘Απάχισσα τής Μονμάρτρης, Μπρη- 
ατά στό θάνατο, Κρίνο ατό βόρβορο, Θλίψεις τοΰ Σατανά, Κουραμπι

ές, Τρελλή Σουξάνα, "Ασωτος νίός, Ριφ καϊ Ράφ ατό ναυτικό, 
‘Αμαρτωλοί στό Παράδεισο,Ίάν ή έπϊ Τάς, Συρματοπλέγμα

τα, Μπώ Ζεατ, ‘Απόκρυφα τοΰ Χαρεμιοΰ, 
Πλούσια Οίιογενεια.

Ή έφετεινή παραγωγή 1928-1929 τής Σινέ Όριάν είνε πλου- 
σιωτάτη καί είς είδος καί εις αριθμόν ταινιών

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝ ΜΕΡΙΚΑΣ
"Otav ή Χάρς υποκύπτει
Αί Πτέρυγες
Τό Λυκόφως τής Αόξης
Τό Λιαμάντι τού Τσάρου
Λευκή ϊκλάβα
‘Ο 6«λασσοκράτωρ
‘Ο Μικρός μου Αδελφός
Βόλγα Βόλγα
Κράουσταρζ
ΛΙύκτες ϊικάγου
Κόλνσις τού ’Έρωτος
Ή έξομολόγησις
’ ΐδάνγοροδ
Λόκτωρ Χαϊφερ
Κουρσάρος μέ τή μάσκα
‘Ο ’ΆγγελΑ ς τού Έρίβους 
Ματαχάρι
'Τπό τή Χκιάν τού Χαρεμιού 
"Οταν τά ΛΤειάτα διψούν
Οί ΙΜαυτίκοΐ κλπ. κλπ.

με τόν 
τήν 
τόν

Γιάνιγκς 
Κλάρα Μπόου 
Γιάνιγκς 
Πέτροβιτς 
Γκαϊνταρώβ 
Τξών Μπάρουμορ 
ΧάροΙδ Δόϋδ 

ν τοϋ Βαρκάρη τοϋ Βόλγα 
Νόρμα Τάλματξ 
Μπάνκροφτ 
"Ολγα Τσέχοβα 
Πόλα Νέγκρι 
Ζακομπίνι - Γκάμπρ ο 
Πέτροβιτς
Ριχάρδο Κορ εξ 
Β λμα Μττάνκν 

ή γνωστή κατάσκοπος 
με

Άνώνερο 
τήνμε

τόν Λεόν Ματώ 
» ΜπριγκΙ.τε Χέλμ 
» Ρόδ Λαρόκ

Όλα τά εργάτης Σινέ Όριάν διαφημίζονται κατά τήν προβολήν 
των είς τόν ’Αθηναϊκόν ΤύΛον καί ή διαφήχησίς των έξαπλοϋται 

είς όλας τάς πόλεις τής 'Ελλάδος
ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 

Μή βιάξεσθε νά κλείνετε συμβόλαια βασιζόμενοι είς μεγαλόσχημους διαφημήσεις ! 

’Εάν τυχόν δέν είσθε είς θέσιν νά γνωρίζητε οί ί'διοι τήν αξίαν τών 
έργων, συνεννοηθήτε μέ γνωστούς σας έν Άθήναις οί όποιοι θά σάς 

ύποδείξουν τά ώραιό^ερα έξ αύτών, τά όποια κατά 7Οο)ο 
προβάλλονται είς τό ’Αττικόν καί Σπλε'ντιτ

Κατάλογοι καϊ όροι άποστέλλονται εις πρώτην ξήτησιν άπό τήν Διεύθυνσιν τής 
Σινε ‘Οριάν Έδουάρδου Αω 7, καϊ άπό τό Πρακτορείων τής Σινε·Ορι\ν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ οδός Βενιζέλου 3, Μεγαρον Μπουρλά



Κενηιιατογριιότκδς Άάτήο
Ιντνηιιατογραόικός ’,νόςίιρ

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔβΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

είς θέσ.ν «ά μοΰ ύ τοδείξετε τόν κατάλληλον.
— Μολλάς γνωριμίας δέν έχω, Απήντησεν ό Τζέρολντ.
— Κρίμα! Κ’ έ ώ έπ'στευα ό ι ήιιπορεϊτε νά μοΰ 

υπόδειξητε κανένα τίμιον άνθρωπον... Έρχομαι δι υπό- 
θεσιν πολύ λεπτήν -προσέθεσε μέ, κάποιον δισταγμόν— 
άφοΰ έπισκέφθην άλλα γριφεϊα. Άλλα οι ειδικοί, αυτοί 
ποΰ αναλαμβάνουν παρόμοιας υποθέσεις, δέν μοΰ ένέ· 
πνευσιν εμπιστοσύνην... Λυπούμαι ότι δέν έχετε, γνωρι
μίας, δ.ότι ή ύπόθεσις διά τήν οποίαν ήλθα εινε σ_- 
βαρά... , , . .— Έάν άκου ιω πεοι τίνος πρόκειται,, πιθανώς να 
κατορθώσω νά σάς φανώ χρήσιμος, είπ^εν ό Τζέρολντ.

Ή νέα έχαμήλωσε τό βλέμμα καί εσιώπησεν. Ητο 
αναποφάσιστος. ,

Ό Τζέρολντ τήν παρετήρει έκπληκτος. Εσκεπτετο 
ότι είς δλην τήν ζωήν του δέν είδεν ωραιοτέραν γυναίκα. 
Κάτοια άόρ’στος ελπίς έγεννάτο μέσα του, ότι η νέα θά 
έγίνετο πελά ι; του, ϊσω; καιι πλέον, φίλη του.

Έπί τινας στιγμάς, ή νέα έδίστασεν άκόμη. Ή εκ· 
φρασίς της ήλλασε καθ’ δλον αύτό, τό διάστημα, καί 
κάθε άλλαγή τής φυσιογνωμία; της έδιδε νέαν χάριν.

— 'Ας είναι, είπεν έπί τέλους. Πιιτεύω ότι, άν θε- 
λήσετε, ήιιπορεϊτε νά μοΰ παράσχητε τήν υπηρεσίαν ποΰ 
θά σάς ζητήσω. ,

— Τουλάχιστον, θά είμαι ευτυχής να προσπαθήσω, 
είπεν δ Γκαίρισων, ώς διά νά τήν,ένθαρρύνη.

Ήά νωστος έσιώπησε πάλιν έπί τινας στιγμάς,και 
έπειτα, ώς έάν συνεκέντρωσεν δλον τό θάρρος της, είπεν 
άποτόμως: „

— Ήμπορεΐτε νά μοΰ ευρετε ενα συζυγον;
Ό Γκαίρισων τήν προσέβλεψεν έκπληκτος.
— Όχι σύζυγον άληθινόν, έξηκολούθησεν ή νέα, ή 

δποία άντελήφθη τό λάθος της, άλλά ένα νέον τίμιον 
καί μέ τρόπους καλούς, δ όποιος θά ήθελε να παιςη 
τόν ρόλον αύτόν δι’ ολίγον κΐιρόν. Δι αυτόν, το ςήιημα 
θά είνε ύτόθεσ.ς καθαρώς εμπορική. Θά έργασθή ως 
υπάλληλο:, καί τήν ημέραν κατά τήν όποιαν αι υπηρε- 
σίιιι του δέν θά χρειάζωνται πλέον, θα εξαφανισθή >ης 
σκηνής άμέσως παί τελείως. Γνωρίζετε κανένα διατε
θειμένων νά δεχθή τήν θέσιν αύτήν; Διότι περί θεσεως 
πρόκειται κατ’ εύσίαν. Όσον αφορά τόν μισθόν, δέχο- 
μυι ό,τι ορίσετε σείς.

Ένώ ή νέα ώμίλει, ή φυσιογνωμία της ηλλοιουτο,. 
•Ο τόνος τής φωνής της έπίσης έδείκνυον ανησυχίαν, ή 
δποία δλβνέν ηΰξανεν. β

— Εννοώ περί τίνος πρόκειται, είπεν ο Ικαιρισων, 
άλλά πιστεύω ότι δέν θά μοΰ βίνε δυνατόν νά σάς βΰρω 
άνθρωπον δπως τόν ζητείτε. , _ t

— Δέν γνωρίζετε κανένα υπάλληλον η οπωσδήποτε 
κανένα νέον, δ όποιος μόλις Αρχίζει τό στάδιόν του,, ποΰ 
νά βέλη νά κερδίση χρήματα; Πληρώνω έκατόν λίρας. 
Δέν θά χρειασθώ, άλλως τε, τας υπηρεσίας του παρα 
δι’ δλίγον καιρόν.

— Λυπούμαι... Δέν γνωρίζω κανένα.
Ή έπισκέπτις τόν έκύτταξε κατάματα.
— Δέν γνωρίζετε κανένα; ’Απολύτως κανένα; Ούτε 

υπάλληλον, ούτε άλλον, ποΰ νά άρχίζη τώρα τό στά
διόν το» ; , , ■

Χ1' ρίς ν’ άντιληφθή τί ύπενόει ή επισκεπ,τις τον, τής 
άπήντησε: «Κανένα»! Τότε εκείνη, μέ αποφασιστι
κότητα, είς τόν τόνον καί είς τήν έκφρασιν, ως έάν είχε 
υμώση διότι δεν άντελήφθη τί ήθελε νά είπη τόν ήρώ-

τησεν :
— Είσθε νυμφευμένος;
Εκείνος άπήντησεν άρνητικώς.
— Τότε τί σάς εμποδίζει νά δεχθήτε σείς; τόν ήρώ- 

τησεν πάλιν εκείνη.
Αί λέξεις αύταί κατέπληξαν τόν Γκαίρισων. Κεραυνός

Όρθιος έμΐϊβός είς τό παράθυρον τοΰ γραφείου τό 
ότοΐον μόλις πρό ολίγων ήμερων είχ-.ν άνοιξει είς τό 
Λονδϊνον, ό Τζέρολδ Γκαίρισων, «έμπε.ρογνώμων έγ- 
κληματολόγος», έθεάτο τήν άπίραντον έκτατιν τών στε
νών τοΰ "Αστεως. Είς τό πρόσωπόν του διέκρινε κανείς 
τήν αύιοπεποίθησιν.

Μόλις ποό ένός έτους έιε'είωσε τάς σπουδάς του καί 
εύρίσκετο τώρα εις τό Λονδϊνον διά νά ζητηση τήν τύ
χην του. Ήτο άγ.ωσιος είς τήν μενάλην πόλιν, είχε τό
σην δραστηριότητα καί τό.ην βεβαιόιητα διά τήν επιτυ
χίαν του, ώ>τε ήτο Αποφασισμένος νά πολεμήση κάθε 
εναντιότητα τής τύχης καί νά μή δτιισθοχωρήση πρό τών 
εμποδίων. Είχε τήν γνώμην ότι περισσότερον καί άπό 
τάς τυχαίας συμπτώσει:, περισσότερόν και από τας κατα 
τρόπον εμπειριών διεξαγοιιένας ανακρίσεις δύναταί τις 
ν’ άνακαλύψη τά αίτια καί τόν δράστην οίουδήποτε εγ
κλήματος διά τής λογικής. Είνε αληθές δτι,δέν έσκέφθη 
αύτός πρώτος νά έκλέξή ώ; στάδην τήν εγκληματολο
γίαν. Έρασιτεχνινώς μόνον ήσχολεΐτο είς αύτήν πρίν, 
μία όμως επιτυχία του είς τήν άνακάλυψιν τοΰ κλέπτου 
κάποιας διαθήκης, διά τήν οποίαν ένδιεφέρετο ό φίλο; 
του δικηγόρος Δόναλδ Λόσλαν, έπεισε τόν τελευταΐον 
τούτον περί ίκανβτητος καί τών προσόντων τοΰ Τζέ 
ρολντ. Ό Δόναλδ λοιπόν τόν συνεββύλευσεν, αντί άλλου 
επαγγέλματος νά άνοιξη γραφεί >ν «εγκληματολογίας».

’Επί οκτώ ήμέρας, κατά τάς οποίας ήτο άν.ικτόν τό 
γραφεΐον, ούδείς πελάτης είχε παρονσιασθή. καμμιβ 
«υπόδεσις» δέν είχεν άνατεθή εις τόν Τζέρολντ. Αύτό 
δμως δέν τόν άπήλπιζεν. Είχε πεποίθησιν εις τό μέλλον 
καί είς τήν επιτυχίαν τών προσπαθειών του.

Άφήχε τό παράβνρον καί ήρχισε περιπατώ ι είς τό 
γραφεΐον του. Κάθε φοράν έρριινε βλέμμα είς τήν υα 
λίνην θύραν, έπί τοΰ εξωτερικού μέρους τής όποιας ήτο 
γραμμένο, , μέ ώροϊα κεφαλαία, τό όνομα καί ή ειδικό 
της του. Έξοφνα, μία οκιά διεγράφη έπί τή; θύρας. Κά
ποιος εΰμσκετο είς τόν προθάλαμον. Έπί τίνος,στιγμάς, 
ή σκιά εμεινιν ακίνητος, ώς έάν ό V: οελθών έδίσταζον 
εάν ποέπει νά είσέλθη είς τό γροφϊον. Έπειτα, δ άγνω
στος ώθησε τήν θύραν.

Ό Τζέρολντ είδε τότε νά εισέρχεται μία νέα έξοχου 
καλλονής, μέ καστανά μά’ΐα, ένδυμέιη κομψότατα, καί 
τής οποίας τό πρόσωπόν έφανέρωνε ζωηρόν συγκίνησιν.

Ή νέα έστάθη είς τό μέσον τοΰ γραφείου, χωρίς νά 
δύναται νά προχωρήση. Έκοκκίνιζε καί ώχρία έναλλάξ, 
προσεπάθει νά δείξη ηρεμίαν, άλλά δέν κατώρθωνε νά 
άρθρώση λέξιν. Ή έντύπωσι: τοΰ Τζέρολντ ήτο ότι ή 
ωραία άγνωστος ήρχε ο δι’ ύτόθεσιν έξόχως σοβαρόν. ‘Η 
άγνωστος, άφοΰέπί τινας σ ιγμός προσήλωσε τό βλέμμα 
της είς τό δάπεδον, ώς φοβουμένη ν’ Αντιμετώπιση τόν 
Τζέρολντ καί τήν ανάγκην έξηγήσεως τοΰ σκοπού τής 
έπισκέψεώς της, έστρεψε τέλος τούς δψθαλμούς της πρός 
τόν νέον καί τόν έκύτταξεν. Ή μορφή τού νέου, δεικνύ» 
σοβά αποφασιστικότητα, δέν είχε τίποτε τό σκληρόν 
Ήτο έξ εναντίας συμπαθέστατη. Τά χαρακτηριστικά του 
ήσαν κανονικά καί τά μάτια του τακτικά καί γεμάτα 
καλωούνην. Τελείως ξυρισμένος, μέ μαλλιά καστανά, 
υψηλός, μέ έκφρασιν γλυκεϊαν δ Τζέρολντ κατέκτα έκ 
πρώτης οψεως. , , .

— Είσθε δ κ. Γκαίρισων; ήρώτησε τέλος ή νέα.
— Μάλιστα, κυρία. Λάβετε τόν κόπον νά καθίσετε.
Ή άγνωστος έκάθισε πλησίον τοΰ γραφείευ καί έξη- 

κβλούθει νά παρατηρή κατά πρόσωπόν τόν Γκαίρισων, 
ώς έάν ήθελε νά νικήση κάποιο υπόλοιπον δυσπιστίας. 
Τέλβς ώμίλησεν: # , , ,

— Έρχομαι νά ζητήσω τσς υπηρεσίας διά μίαν ύπο- 
θεβιν πολύ περίπλοκου. Εννοώ ότι ή ύπόθεσις αύιή* δέν 
είνε τής ειδικότητάς σας, επειδή δμως ασφαλώς θά έχετε 
πολλϋς γνωριμίας είς τό Λονδϊνον, πιθανώς θά είσθε

άν έπιπτε δίπλα του δέν θά τοΰ έκαμνε τόσην έντύπωβιν.
, ~°.® προτεί ατε ν’ άναλίβω έγώ τόν ρόλον αύ- 

τον ; Λα εμφανισθώ ώς σύζυγός σας ;
~, Ακριβώ Απήντησεν ή νέσ, χωρίς νά τσρτχθή. 

Διατι οχι ; Διατί όχι ; Σεις δι κερδίσετε χρήματα, ένφ 
ευρισκεσθε , εις τήν Αρχήν τοΰ σταδίου σας. Έγώ, έξ 
α ,λο ι εχο ανάγκη , τών ύτηρειιών σας.

, Ο Ιζέρολντ έσηκώθη, έστάθη έπ’ ολίγον εμπρός 
εις το παράθυρον καί έροιψε εν βλέμμα πρός τά έξω, 
επειτα.δέ έπχσ-ρεψ-ν εί. τήν θέσιν του καί έκάθισεν.
Η προ ασις,τής νέας τόν έ άραττεν, άλλά πολύ περισ

σότερόν τόν έτάριττεν ή καλλονή της Τόν κατελάμβ ινεν 
ολονεν περισσότερον ή ιδέα ότι έον έδέχειο τήν πρότα
σήν της, κατ’ ά.άγκ»]ν θά τήν εβλειε συχνά, θά τήν 
εγνώριζε καλλίτερον καί θά συνεδέετο μαζΰ της. Άντε 
λιμβανειο όμως ότι έπρεπε νά ένεργήση μέ κάποιαν πε- 
ρισκεψιν.

Γίρεπει, οπωσδήποτε νά γνωρίζω είπε δειλά.
Τί πρέπει νά κάμετε ; τόν διέκοψ ιν ή νέα. Πολύ 

ι υτολον. Θ αφησετε νά θεωρήσθε άπό όλους ώς νόμιμος 
σύζυγός μου—προσωρινώς έννοιΐιαι, προσέθ.σε μετΰ 
στιγμήν δισταγμοΰ.

,— Να θεωρούμαι νόμιμος σύζυγός σας; Άπό ποιον, 
Άπό τ»ύς συγγενείς σας ;

— Δέν έχω ούτε γονείς, ούτε αδελφού.. Μόνον κά
ποιους μακρυσμένους συγγενείς. Σύμφωνοι ; Δέχεσθε τό 
ποσόν ποΰ είτα ;

Ό Τζέρολντ δέν άπήντησεν. Ήτο νευρικός. Έση 
κωθη πάλιν , έβηαάτισεν έπ’ δλίγον καί έπ ιτα έσιά- 
θη πρό τής έπισκέπτιδος.

— Άλλά έως τώρα δέν μοΰ είπατε τό όνομά σας,τή; 
είπεν.

Εκείνη, άντί άπαντήσεως, τοΰ έδωκε τό επισκεπτή
ριό^ της, τό όποΓν έρρε τό όνομα : «Κυρία Τζέρ λν τ 
Φαίαρφ ·ξ»,*μέ κάποιαν δι-ύθυνσιν είς τό Κενσιγκτων.

—-Το ο ομα αύτό εϊιε ίδικόν σας ; τήν ήρώτησε. 
Διά νά παίξο τόν ρόλον μου, πρέπει νά είμαι κιλά 
πλ ηροφορημένος. Δέν έχετε άλλο όνομα, τό δποϊ >ν πρέ
πει νά γνωρίζω ;

— Άλλο όνομα ; Έάν δέχεσθε... τήν κατά ,ταοιν, 
άπήντησεν ή νέα, ίσως €ά εύρεθήτε είς τήν Ανάγκην νά 
μέ καλήτε μέ τό μικρόν μου όνομα Όνομ-ιζομαι Δωρο- 
θέα. — Δωροθέα Μπούθ, προσέθεσε μετά στιγμήν σιγής. 
Αύτό μόνον ήμπορώ νά σάς εϊτω.

Έπ’ δλίγον έ.ράτησε σιωιή. Ό Ιζέρολν ΰπελόγιζε 
τάς εύθύνας τάς άποίας θά άνελάμβανεν, ένφ ή Δώρο- 
θ.α άνέμενε μετά προφανούς ουγκινήσεως άπάν-
τησιν.

Κτύπημα είς τήν θύραν έξάφνισε καί τούς δύο. Ό 
ταχυδρομικός διανομεύς είσήλθε καί ύφήκεν έπί τή; 
τρ ιπέζης δύο έπιστολάς.Έπειτα ήκούσθησαν τά βήμ ιτα 
είς τόν διάδρομον.

Ό Γκαίρισων έλαβε τάς δύο έπιστολάς. Ή πρώ η 
ήτο μία άπό τάς εγκυκλίους, τάς όποιας είχε στειλη 
πρός διαφόρου: νομικούς, όταν ήνοιξε τό γραφεΐον του 
κ ί ή οποία τφ έπεστρέφετο, μέ τήν σημείωσιν «άγνω
στος». Είχε σταλή πρός τι να συμβολαιογράφον είς π ι- 
λ ιιάν, ώς έμψαίν.ται, διεύθυνσιν του, διόιι διάφοροι άλ- 
?σι είχον γραφή έπί τοΰ φακέλλου. Τ ής άλλως επιστολή; 
ή δ εύθυτσις ήτο γραμμένη μέ γραφομηχ ιοήν. Ό Τζέ- 
ρι λ τ όμως ήτο τήν στιγμήν εκείνην πο/.ΰ άπησχολη ιέ- 
νος. Την έπήρε, τήν έκύτταξε καί έπειτα τήν έτοποθέ- 
τ ,σε πλησίον τής έγκυκλίου.

—’Οπωσδήποτε, εΐτεν, έάν δεχθώ πρέπει νά γνωρίζω 
κάτι περ σσότερα άπό δ α μοΰ είπατε. Πότε πρέπει νά 
ύ τοτεθή δτ·. ένυμφεύδηαεν ;

—Τας 10 τοϋ παρελθόντος μη ό’.
— Καί έάν παραστή άνά/κη, πώς θά τό άποδείξωμεν ;
—Έχω τό πιστοποιητικόν τοΰ γάμου.
—"Ωστε είσθε νυμφευμένη πραγματικώς ;
— ’Αρκεί οτι έχω τό πιστοποιητικού.
—Πολύ καλά. Υποθέτω κι’ έγόι ότι άρκεΐ. Είς τα 

πιστοποιητικόν δμως αύτό θά υπάρχη έν όνομα άνδρός. 
Πρέπει νά δεχθώ τό όνομα αύτό ;

—Φυσικά. Τό όνομά σας θά είναι Τζέρολντ Φαίαρ-

Ακριβώς ήλθα σέ σάς διότι είς τήν περίστασιν β - 
ηαΈΐ και το μικρόν όνομα.

Γκαίρισων έσηκώθη καί περιπάτησεν έπί τινας 
στιγμας ανήιυχος, άμφιιαλαντευόαενος. Ή κυρία Φαί- 
αρφαξ τον παρηκολούθει μέ τό β έμμα τη;. Τέλος, ό 
ν80ς 8“"?ίιά,Τησεν. Έ ραίνετο ώς λαβών μίαν άπόφασιν. 
. ~ά ήθελα πολύ νά σά; υπηρετήσω, δεσποινίς 
Μπουθ... κυρία Φαίαρφαξ, ήθελα νά πώ, άλλά πρέπει 
να σας ομολογησω δ :ι ή ύτόθετις αό«ή, όπως παρουσι
άζεται, δεν μ ενθουσιάζει. Έως τώρα, όέν γνωρίζω άν 
είσθε πραγματ κώς νυμφευμένη ή όχι, καί φαίνεται ότι 
δέν θελειε νά μέδιαφω ίσετε έπί τ >ϋ ζητήματος τούτου. 
Θελετε τουλάχιστον νά μοΰ πήτε διά ποιον λόγον πρέ
πει νά παίξω τόν ρόλον τοΰ συζύγου σας;

Προτιμώ να μή θιξωμεν έπί τοΰ παρόντος τό ζή
τημα αυτό. «Άλως τε, όλη αύτή ή ύπόθεσις δέν θά δι- 
ορ ιεση πλέον τοΰ ένός ή δύο μηνών.

Η νέα άντεληφθη οτι ή δυσπιστία της αύτή έπείραζε 
τόν Γκαίρισων, Ε ιεχείρησε όθεν νά μετριάση τήν έντύ- 
πωσιν.

Εννοώ, είπεν, οτι ολη αύτή ή Ιστορία σάς φαίνε
ται παράδοξες. Κ’^ έγώ άκόμη δέν ήμπορώ νά νοήσω πώς 
ανεμ,χθην εις αυτήν. 'Οπωσδήποτε, δέν έχω κανένα άλ
λον νά μέ βοηθήση.

Ο Τζέρολντ έφαίνετο συγκεκινημένος. Ή νέα τοϋ 
ένέπνεε συμπάθειαν.

Έχει καλώς, είπεν αποφασισμένος νά δεχθή. Δέν 
πρόκειται να εξετάσω τώρα ποια έτακόλουθι ήμπορεϊ τά 
έχη ή άνάμιξίς μου. Πότε θελετε ν’ άρχίσω;

Τό πρόσωτον τής νέας ελαμψεν άπό χαράν.
Πρό παντός-, άπηντησε, πρέπει νά ειδοποιήσω τόν 

συμβολαιογράφον μου. Θά τοΰ φανή παράδοξον πώς άρ
γησα τόσο.

Ωστε θελετε ν’ αρχίσω άμέσως τόν ρόλον μου; 
Πώς όνοαάζεται δ συμβολαιογράφος σας ;

— Στέφανο: Θρόουμπρι ζ.
, Τό όνομα αυτΟ δεν ήτο άγνωστον είς τόν Γκαίρισων· 

Μόλις^ τό είχε,διαβάσει είς τό φάκελλον τής εγκυκλίου, 
η οποία τοΰ επεστραφη, ανεπίδοτος. Έπήρε τήν έγκύ- 
κλιον καί έδειξε τήν διεύθυνσιν είς τήν τέαν.

Αυτός είνε, είπεν έκείνη. Θελετε τήν διεύθυνσιν το’;
Η ουμπτωσΐ; αυτή μάς εύτολύνει πολύ. Θ’ άνοίξω 

τόν φάκελλον μέ τον άτμόν, χωρίς νά τόν σχίσω. Θά 
βάλω μέσα το γραμμα σας άντί τής εγκυκλίου καί θά 
γράψω τήν νέαν διεύθυνσιν του. Θά τό ταχυδρομίσα: καί 
έτσι ο συμβολαιογράφος σας, όταν ίδή τόσας έπιγραφά;, 
θα εκπλαγή επειδή πληροφορείται τόσον αργά τόν γά-
μον σας.

Τής έδωκε χαρτί καί ή νέα έγραψε τήν επιστολήν. 
Ετειτα, έσηκώθη καί,παίζουσα μέ το χειρόκτιόντης, χω

ρίς νά κυττάζη, ήρώιησεν:
— Ήμπορώ νά πληρώσω τώρα σαράντα λίρες, ας 

ποΰμε, ώς προκαταβολήν;
— Οπως θέλετε. (Ακολουθεί)

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—Εις τά_«Περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πέτροβιας» τό 

νέο φίλμ του Χάνς Σβάρτς τής παραγωγής Πόμμερ τής 
U F.A. προσεληφθη δι’ ένα ρόλον δ διάσημος πέρσης 
καλλιτέχνης Άρ υθ Βάρταν. Ώς γνωστόν ή Βριγίττη 
Χέλμ καί ό Β. Βίρντ κρατοΐν τούς κυρίους ρόλους.

— Μια Γαλλο-βουλγα^ική κινηματογραφική εταιρεία, 
«γυρίζει» κατ’ αύτάς έν Σόφια τό φίλμ «Εύθυμη Βουλ
γαρία».

— «Ή τρελλή συντροφιά» είνε ό τίτλο; τοΰ νέου φίλμ 
τής Κλάρας Μπόου διά τήν Πσραμάουντ.

—Ό Ραμόν Νοβίρσο θά πρωταγωνιστήσω είς τό φίλμ 
τής Metro «‘Ο ειδωλολάτρης».

— Τό νέο φίλμ τής Μαρίας Κόρντα διά τήν Fisrt 
National «Ή κωμωδία τής ζωής» σκηνοθε εΐ ό Αλέξαν
δρος Κόρντα, δστις ώ; γνωστόν άπο ιλειστικώ; σ εδόν 
«γυρίζει» φίλμ τής ΜπίλλυΝτόβ. Είς τόν ανδρικόν ρόλον 
ό Μίλτον Σίλς.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ EBAOJWAZ :
■-■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Θαλασσοκρά-ωρ» μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ. Κατά τά δια. 
λείμμαια τά Κσλουτάκια. ,

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθη «‘Ο φοιτητής τής Πρά
γας» μέ τόν Κόνρατ Φά'ίντ. , , , »

Κινημ. Άϋ-ήναιον. Τιμητική έσπερις με το εργον 
«‘Η ερωμένη τής A. Υ.». Κατά τά διαλείμματα τραγούδια 
καί χορός ισπανικός μέ τό τρίο Σιβαρίττας^

Κινημ. Πατέ. Τμητική έσπερις μέ τό έργον «‘Ο κί
τρινο; κρίνος» ε’ις τό όποιον πρωταγωνιστεί ή ωραία 
ΜπίΑλυ Ντόβ. ’Επιτυχία άφάιταστος.

Κινημ Μοδέρν. Προεβλήθη τό επεισοδιακόν* Η συμ
μορία τών έπτά» ώς καί ή συνέχεια τής ταινίας «Μυστη
ριώδης άδίμας». t ...

Κινημ. 'Αττικόν, Ούδεμιάς φιιδομενη θυσίας,ο κινη
ματογράφος ούτος πρσέβαλε τήν ταινίαν «Ζήτω τά 
σπόρ». Ή αίθουσα αυτή άπολυμαίνεται τακτικως μέ το 
απολυμαντικόν άρωμα Perulina.

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθη το εργον «Μια γρο 
θιϊ καί κάτω». , ,

Κινημ- ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ή ματωμένη γαρ- 
δένια» καί συνέχεται επεισοδιακών. Γ. Φ.

Π A Τ Ρ A I
Κινημ. Πάνϋ-εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα 

«'Ο ωραίος παίκτης» καί ή αΣε'ορίια» μέ την Μπεμπέ 
Ντάνιελς μέ σχετικήν επιτυχίαν. Προσεχώς « Αναστασις».

Κινημ. πάνϋ-εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «Ό αστρα
πιαίος καβαλλάρης» εις δύο έποχάς, «‘Ο ωραίος παίκτης» 
καί «‘Η έξ ιμολόγησις». Προσεχώς «Στή σκιά του χα. 
^Κινήα. Ίντεάλ.. Προεβλήθησαν «‘Ο αετός τής ’Ισπα
νίας», «Ό φοιτητής τοΰ ντάνσιγκ» καί «Ό χαλύβδινος 
άνθρωπος».Προσ χώς «Ή Κάρμεν τοΰ Σάν Παολι».
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον Προεβλήθησαν κατά τήν παρελθ. 
εβδομάδα τά έργα «Τί τοΰ έκόστισε ένα φιλ·» με την 
Μπεμπέ Νιάνιελς καί «Ό άνθρωπος, με τήν ισπανο». 
’Αμφότερ ι έσημείωσαν άρίστην επιτυχίαν.

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθη τό αριστούργημα του 
Γιάννιγκς «Τό λυκόφως τής δόξης» μέ πραγματικήν κο
σμοσυρροήν. ’Επίσης προεβλήθη καί η Μακεδονική ται
νία «Ό Όδυσσεύς Άνδροΰτσο.». Παπαβασιλείου
ΑΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάνϋ-εον. Προεβλήθη μέ μεγάλην επιτυχίαν 
«Ό παγκόσμιος πόλεμος». Δ· Πανουργίας
ΧΙΟΣ

Κινημ. ‘Αστήρ. Προεβλήθησαν αι ταινίαν « Η πριγ- 
κή πίσσα Ρεπανάκι», «Ό Χρυσοθήρας» μέ τον Σαρλω 
καί τρία επεισόδια άπό τό «Μυστηριώδες αεροπλανον».
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα, : «Καλόγη 
ρος κα! κοκότα» μέ τόν συμπαθή Μπέν Αυον και « U 
μυστυριώδης καθρέπτης»· , ...

Κινηιι, Όρφεύς. Προεβλήθησαν τα έργα ; «Ντακ- 
φεν» μέ τήν Άλμπάνι καί τόν Βεγγένερ και « ,Η τιμή».

Κινηιι. Διο,ύσια. Προεβλήθησαν : «Τό αυ^οκρατορι- 
κόν ξενοδοχείου» καί «‘Η θύελλα» μέ τόν Σαρλ Βανελ. 
Ήδη έν μέσφ μεγάλης κοσμοσυρροής εθεσεν εις 
λήν τό μεγαλούργημα τής περυσινής σαιζόν, τήν « ητρ 
™λΐ'κίνημ. Ρέμβη. Προεβλήθησαν : «‘Ο μυστυρ.ώδης 
άδάμας» καί «‘Ο καπετάν ένας». _

Εύχαριστοΰμεν τούς διευθυντάς των κινηματογράφων 
μας διότι φροτίζουν πάντοτε νά μάς τ“
καλύτερα έργα. Γ. Χ«

Ζωηρωτάτη ή κίνησις εις τούς κινηματογράφους κατά την 
παρελθοϋσαν εβδομάδα. Ίδίιος κατά τάς ημέρας τών εορτών 
ό ουνωσιισμός ητο απερίγραπτος, τά δε ταμεία ήναγκάζοντο 
νά μη εκδίδουν εισιτήρια καί αί εισπράξεις επομένως ήσαν 
αρκετά ίκανοποιηιικαί διά τάς επιχειρήσεις.* 

* *Λβ το παρόν τεύχος ό * Κινηματογραφι ιός Άστήρ» κλείει 
ιό πέμπτοι· sics ιής έκδόσεώς του. Πέντε ετών αγώνας, πού 
μόνον <5 ιδρυτής του εΐνε εις θέτιν νά άντιληφθή τό μέγεθος 
Έν τούτοι? παλαιών διαρκώς καιόρθωσε τό αγαπημένο περιο
δικόν τών φίλων καί έπ'χείρη ιατιών τοΰ Κινηματογράφου νά 
σταθή και έλπίζομεν οτι θά έξακολουθήση καί εις τό μέλλον 
νά παρέχη τάς υπηρεσίας του εις τήν έβδόμην τέχνην.

Έπι τή ευκαιρία αυτή όφείλομεν από τών στηλών τούτων 
νά εύχαριστήσωμεν μέ τήν καρδιά μας και τους αγαπητούς 
φίλους άναγνώστας και ύποστηρικτάς μας ανευ τών όποιων 
ασφαλώς ούδέν θά κατορθοντο ■

* * , ,Ό Ιδρυτής και διευθυντής τοΰ «Κινηματογραφικού Αστέ
ρας» κ. Οικονόμου, έπι τή ευκαιρία τής εις το ίκτον έτος ει
σόδου τοΰ περιοδικού μας θά περιοδεύση μειά δεκαπενθήμερον 
περίπου ίνά τήν ‘Ελλάδα διά νά γνωρίση προ ιωπικώς και ευ
χαρίστηση πάντας τούς φίλους καί ύποοτηρικιας τοΰ περιο 
δικού μας, θά άρχίση δε κατά πάσαν πιθανότητα τήν περιο
δείαν του άπό τας νήσους τοΰ Αιγαίου μεταβαίνων εις Χίον. 
Σίαον, Μυτιλήνην κ λ π., έκι ϊθεν δε εις Κρήτην, ‘Επτάνη
σον, Μακεδονίαν, Θράκην, Θεσσαλίαν, Πελοπόνησοον κ.λ π, 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡ A I ΕΥΣ

Κινημ. ’Ολύμπια. Μέ μεγάλην επιτυχίαν προεβλήθη 
«ό Γιάννης καί τό Τσάρλεστον» μή τήν έξοχον Λάουραν 
Ααπλάνι. ‘Επίσης ή πτήσι; τοΰ πηδαλιουχουμένου «Κό
μης Ζέπελιν» τοΰ ιστορικού ταξειδίου άπό Βερολϊνον 
εις Ν. ‘Υόρκην καί τανάπαλιν.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό έργον «ό Κουρσάρος 
μέ τήν Μάσκα» μέ τόν Ριχ. Κορτέζ, έπίση; καί ζουρνάλι 
άπό τά παγκόσμια επίκαιρα γεγονότα.

Κινημ Φως. Άπό ιής Δευτέρας προεβλήθη τό «Στοι- 
χειωμένο καράβι» άπό δέ τή; Πέμπτη; «Μέσα σιήν Κό I 
λασι» μέ τήν Παυλίνα Στάρκ. , » , 1

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά έξης έργα: «Τό 
μαστίγιον» «Χαλύβδινα που.ιά» καί «Μεταξύ ουρανοί’ 
καί θαλάσσης» άπαντα συνοδευόμενα ΰτό τής άπεραι- 
τήνου κωμωδίας. Ν. Βρυεννιος
Ν. ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Κινηιι. Ήλιος. Προεβλήθησαν: «Ή δόξα τοΰ Νατό· 
λέοντος» μέ τόν Έλληνα καλλιτέχνην Ξάνθην καί ό 
«Λέων τής Μογγολ ας» μέ τόν Ίβάν Μοιζοΰκιν.

Κΐιημ. Κρυστάλ. Προεβλήθησαν: «’Αγάπη Ζοζάκου» 
καί τό «Καρναβάλι τής Βενετίας» μέ τήν Ζακομπίνι. 
Έπίση; καί ή ταινία τής πάλης Αόντου καί Ζμπίσκο.

Κινημ. Έκλαίρ. Προεβλήθησαν: «’Επικίνδυνη στιγ
μή» μέ τόν Άλ'ίνι καί «Εύθυμη χήρα» μέ τόν Τζών 
Ζιλμπέρτ καί Μουρραίη.

Κινημ. Φοϊνιξ ’Προεβλήθησαν: «Ή Άρματοδρομία» 
ό «’Ατρόμητος Καβαλλάρης» .καί ή «Τρομοκρατία τών 
ληστών».

Κινημ. Άλάμπρα. Προεβλήθησαν «Τό Σταχτί Φάντα
σμα» καί άλλα επεισοδιακά.

Κινημ. Νέα Σμύρνη. Προεβλήθη τό αστυνομικόν 
«Άσσος Μπαστούνι». Ίωακ. Α. Βιξυηνος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΒ

Κινημ, Διοίύσια. Έπρόκειτο νά προβληθή τό έργον 
«Δόν Ζουΐν» άλλα λόγφ καθυστερήσεως τής ταινίας,προε- 
βλήθη τό έργον «Φαξίλ».

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθη μέ επιτυχίαν «‘Ο
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