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ΤΗ ΤΡΙΚ ΜΕΓΒΛΕΙΤΕΡΒ ΚΕΝΤΡ/Λ ΤΟΥ : ΧΟΛΛΥΓΟΥΗΤ-ΒΕΡΟΛΙΝΟΙΨΠΗΡΙΣΐ
Ξεύρετε τί εινε τό Χρηματιστήριον τών κομ

πάρσων ; ’Όχι, φυσικά. Άλλα πριν άπό αυτό πρέ
πει νά μάθετε τί εινε οί κομπάρσοι, περί τών οποίων 
πρόκειται νά μιλήσωμε. Διότι δέν έχουν καμμιά 
σχέσι μ’ εκείνους πού γνωρίζομεν είς τήν Ελλάδα. 
«Δέν εινε «λ ε τ σ α ρ ί α». Εινε κύριοι, άνθρωποι 
καλοντυμένοι και γενικώς ευπαρουσίαστοι πού θά 
ήμποροΰσαν νά ζήσουν άξιοπρεπώς άκολουθούντες 
έ'να οίονδήποτε επάγγελμα και τιάρα δέν ζοϋν ή 
μάλλον ζούν μέ πείναν καί μέ παντό είδους αγω
νίαν, διότι άπεφάσισαν νά διαπρέψουν έπί τής σκη
νής καί—τό ταχύτερου έπί τής οθόνης. Χρηματι
στήρια τών κομπάρσων λέγονται τά ειδικά γραφεία 
είς τό Παρίσι, τό Βεροίΐνον, τό Χόλλυγουντ, δπου 
συνάζονται δλοι αυτοί καί περιμένουν νά βρουν 
δουλειά. Είς τό Χόλλυγουντ έχουν έγγραφή 18,000 
ζητούντες εργασίαν καί άπ’ αυτούς ευρίσκουν καί 
εργάζονται επτακόσιοι έως οκτακόσιοι τήν ημέραν, 
μέ σειράν. Εργάζεται δηλαδή ένας σήμερα καί 
περιμένει είκοσι καί πλέον ημέρας έ'ως δτου έλθη 
ή σειρά του. Είς τόν αριθμόν αυτόν τών 18,000 
περιλαμβάνονται 6,000 γυναίκες. 'Υπολογίζεται δτι 
μόνον μ ί α έξ αυτών έύρήκεν εργασίαν πέντε ημε
ρών τήν έβδομάδα έπί έ'να εξάμηνου. 'Οκτώ εύρή- 
καν εργασίαν διά τέσσαρας ημέρας τήν εβδομάδα, 
21 διά τρεις ημέρας καί αί λοιποί μίαν έως δύο 
ημέρας ή καί διόλου. Τά στούντιο, τόποι μυστηριώ
δεις, ναοί, δπου θεός είνε τό φώς, έχουν καταν- 
τήση απροσπέλαστα. Οί πιστοί σπρώχνονται είς τάς 
πύλας των, ελάχιστοι δμως εινε οί εισερχόμενοι. Τό 
θεατρικόν επάγγελμα καί ακόμη περισσότερον τό 
«κινηματογραφικόν» δείχνουν λαμπρότητα καί αϊ- 
γλην διότι δ κόσμος βλέπει μόνον πόσα έξοδεύει ή 
Μαίρη Πίκφορδ καί μαθαίνει πόσα κερδίζει δ 
Σαρλώ. ’Εξαιρούμενων δμως τών.αστέρων τοΰ πρώ
του, τοϋ πρωτίστου μάλλον, μεγέθους, τά κέρδη 
όλων τών άλλων αστέρων είνε πολύ μέτρια. Φαν- 
τασθήτε τί θά εινε τά κέρδη τών κομπάρσων, τών 
«φιγκυράν». Είς τήν Αγγλίαν υπολογίζεται δτι ένα 
μεγάλο θεαματικόν φίλμ στοιχίζει 1’>,000 στερλίνας.

Από τό ποσόν αυτό 3,0(H) στερλίνας, δηλαδή

ένα 20 ο)ο πηγαίνει είς τούς καλλιτέχνας. Καί τά 
περισσότερα τά παίρνουν οί πρωταγωνισταί καί αί 
πρωταγωνίστριαι. Διά τους ατυχείς κομπάρσους μέ
νουν ελάχιστα. Άλλά καί δσοι κατορθώνουν, οπωσ
δήποτε, νά κερδίσουν τό ψωμί των, τό κερδίζουν κυ
ριολεκτικούς μέ τόν ιδρώτα τοΰ προσώπου των. 'Η 
εργασία, μέσα είς τό στούντιο, είνε συνεχής καί πυ- 
ρετώδης. Συχνά τό προσωπικόν ξενυκτα έως τάς 
δύο καί τάς τρεις τό πρωΐ. Καί είς τάς ένιέα τό 
θέλουν πάλιν νά εύρίσκεται είς τήν θέσιν του. 'II 
χρησιμοποίησις δμως τών διαφόρων πουδρών καί 
βαφών τοϋ προσώπου καθώς καί ή αδιάκοπος, ήμε
ρον κ.·ί νύκτα, χρήσις τοΰ τεχνητού φωτός ήμπίζ- 
ροΰν νά προκαλέσουν άσθενείας τοΰ δέρματος καί 
τών οπτικών νεύρων συχνά επικινδύνους. Τό συμπε
ι ασμα εινε δ ι υπό τοιαύτας συνθήκας έ'νας ά'νδρας 
δέν ήμπορεί νά έργασθή περισσότερα άπό δέκα 
χρό'ΐα καί μία γυναίκα περισσότερα άπό έξ. ’Έ
πειτα τσακίζονται καί τούς είνε αδύνατον πλέον νά 
έργασθοΰν. Εμπρός· είς τά κάλλη, δμως, τί εινε ό 
πόνος Οί κομπάρσοι εννοούν νά παίξουν είς τόν 
κινηματογράφον καί μάλιστα είς τό πρώτον επίπε
δον, έκεϊ δηλαδή δπου τά κεφάλια των φαίνονται 
μεγάλα, δπου τά χαρακτηριστικά των διακρίνονται 
καθαρά. Άκοΰτε κομμάτια άπό φράσεις δπως 
αύταί:

— Ό Άμπέλ Γκάνς μοΰ ύπεσχέθη νά μοΰ δώοη 
έ'να ρόλο γιά τό πρώτο πλάνο στό φίλμ πού θά τρα- 
βήξη τις ήμερες αυτές.

— Χά δήτε δτι δπου καί άν εινε θά μέ καλέση ό 
Μίλνά μοΰ προσφέρη τόν καλλίτερο ρόλο.

—«Έγύρισα» μέ τόν Φρίτς Λάγκ, ό όποιος μοΰ 
είπεν οτι είμαι πρώτηςτάξεως κομεντιέν.

Περιμένουν ματαίως, άλλά μέσα στή γεμάτη α
γωνία καρδιά των διατηρούν πάντα κά'ποια ελπίδα 
καί ιδίως διατηρούν μιά μεγάλη άξιοπρέπεια καί ύ- 
περηφάνεί, Οί νέοι, δπως είνε επόμενον, έχουν α
νεπτυγμένου τό αίσθημα αυτό πολύ περισσότερον.
Εννοείται δτι ή κατάστασις αυτί, αλλάζει, μοιραίως 

τόν χαρακτήρα των, γίνονται πλαδαροί καί μοιρολά- 
τοαι Τά περιμένουν δλα άπό τήν τύχην καί άρχί-
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ζουν νά παίρνουν εις τά σοβαρά τόν ρόλον τής ίδιο- j τρία πρόσωπα πού τού χρειάζονται.
τρόπου αυτής θεάς, ως μόνης δυναμένης νά σώση Οί ευτυχείς θνητοί πού εξελεγησαν, μειδιούν ίκα- 
τούς ανθρώπους, ωσάν δηλαδή νά μή έξηρτάτο τί- νοποιημένοι. Οί άλλοι, γεμάτοι απελπισίαν,, συλλο- 
ποτε από την πρωτοβουλίαν καί από την εργασίαν । γίζονται πόσ<:ς μελαγχολικές ώρες θά π,ερασουν α
τών ιδίων των ανθρώπων. ’Έτσι άποτελεϊται μία κόμη έως δτου τούς προσμειδιάση νέα ακτίς έλπί- 
τάξις ανθρώπων, ή όποια δεν έχει κανέν άλλο συν-. δος. Μένουν, οπωσδήποτε, μέ την απατηλήν έντύ- 
αίσθημα εκτός από την ανάγκην τής ύπάρξεως καί πωσιν δτι μιά άλλη ήμερα θα έχουν καλλίτερη τύχη. 

Έν τφ μεταξύ επαναλαμβάνουν τό έργον των...ας 
αέργων. Ροφοΰν άργά-άργά την μπύρα που έχει ζε- 
σταθή πλέον μέσα εις τό ποτήρι (τά οικονομικά των 
δέν τούς επιτρέπουν την πολυτέλειαν των περισσο
τέρων τού ενός πονηριών) παίζουν μέ τά ρυπαρά 
χαρτιά τής τράπουλας, διαβάζουν εφημερίδες καί 
περιοδικά. Εις αυτή τή δουλειά, ώς γνωστόν,, ασχο
λούνται εις δλα τά μέρη τού κόσμου δσοι δέν έχουν 
καμμιά δουλειά.

Αί περισσότερον ήλικιωμέναι μεταξύ τών γυναι- 
προέκυψεν' κών-—κομπάρσων καταγίνονται εις τά εργόχειρά των 

~ τά όποια φροντίζουν νά μή τελειώσουν ποτέ, διότι 
έπειτα δέν θά έχουν τί νά κάμουν. Αι χορευτριαι 
κάθουνται μελαγχολικαί μέ τό ενα πόδι επάνω στ 
άλλο.

’Από καιρού εις καιρόν κάποιος διηγείται δια- 
σκεδαστικά ανέκδοτα διά νά περάση ή ώρα. Τότε

φυτοζωεί άναμένουσα τάς καλλ.τέρας ημέρας πού 
δεν έρχονται ποτέ.

Εις τό Παρίσι οί «φιγκυράν», οί κομπάρσοι, 
έχουν έλάχιστον ημερομίσθιον 60 φράγκων, τά ό
ποια ανέβα'νουν εις 75 δταν εΐνε υποχρεωμένοι νά 
φέρουν επίσημον ένδυμα ή τουαλέτταν χορού καί 
εις 80 δταν αναλαμβάνουν μικρούς ρόλους. Άτυ- 
χώς τά πρακτορεία πού τούς προμηθεύουν την ερ
γασίαν, τά χρηματιστήρια των κομπάρσων, κρατούν 
ως προμήθειαν ένα ποσοστόν πού φθάνει συχνά τά' 
50 0]0 τού άνω ή(ΐερομισθίου, δπως : „ ' ; 
άπό μίαν έρευναν ένεργηθεΐσαν από τό ΔιεθνέςΓρα- 
φεΐον ’Εργασίας.

ΕΙς τό Βερολϊνον τό κατιύτατον ήμερομίσθιον 
εΐνε δέκα μάρκα. Δεκαπέντε έως τριάντα μάρκα δ
ταν πρόκειται νά φορέσουν επίσημον ένδυμα ή του
αλέτταν έσπερίδος. Οί κομπάρσοι δμως εΐνε υπο
χρεωμένοι νά μεταβαίνουν δι’ ιδίων μέσων των εις _ ....
τό στούντιο, τό όποιον συνήθως εΐνε πολύ άπομε- μικρό όμως διάστημα. ” 
μακρυσμένον από την πόλιν.

Αί εύκαιρίαι τής εργασίας, δπως είπαμε 
σπάνιαι. Τον περισσότερον καιρόν μένουν 
δουλειά. Εις τό Παρίσι μαζεύονται εις τά καφενεία 
τού βουλεβάρτου Σεβαστουπόλεως. Εις τό Βερολϊ
νον κατεβλήθη προσπάθεια από τάς άρχάς ώστε νά 
καταρτισθή ένα επίσημον χρηματιστήριον κομπάρ-
σων, τό όποιον νά ρυθμίζη την κατάστασιν επί τή 
βάσει τού νόμου τής προσφοράς καί τής ζητήσεως. 
Διετέθη προς τόν σκοπόν αυτόν ένα μεγάλο κτίριον 
περιλαμβάνον είδικάς αίθούσας ανοικτάς από τάς 
3 έως τά 7 τό απόγευμα. Εκεί οί κομπάρσοι έχουν 
εις την διάθεσίν των εφημερίδες καί περιοδικά, ένα 
μπάρ δπου τό φλυτζάνι τού καφέ στοιχίζει δέκα 
πφένιγκ καί ένα ποτήρι μπύρας μ’ ένα λουκάνικο 
καί μιά φέτα ψωμί σαράντα πφένιγκ. Έπίσητ εις 
τάς αίθούσας υπάρχουν ραδιόφωνα ένισχυμένα, τά 
όποια σκορπίζουν κάποια ευθυμίαν εις τό μελαγχο- 
λικον περιβάλλον τών ανέργων. Πλαδαρότης καί 
μοιρολατρεία επικρατεί μέσα εις τάς αίθούσας 
αύτάς. ’Αρκεί δμως ή έμφάνισις ενός σκηνο
θέτου διά , νά καταληφθούν δλοι από πυρετόν 
ανυπομονησίας. Ό καθένας από τούς κομπάρσους 
προσπαθεί νά έλκύση την προσοχήν τής ίσχυράς 
προσωπικοτητος πού εΐνε ικανή νά τού δώση δλίγην 
εργασίαν. Ό σκηνοθέτης προχωρεί, περνά από τή 
μιά αίθουσα στήν άλλη, από τό ένα τραπέζι στο 
άλλο καί έπειτα φεύγει χωρίς νά προφέρη τήν λέ- 
ξιν πού μέ τόσην ανυπομονησίαν περιμένουν. Καί 
τά πρόσωπα πού γιά μιά στιγμή φωτίζονται από 
κάποια ακτίνα έλπίδος, σκυθρωπάζουν πάλιν αμέ
σως. Τέλος ό σκηνοθέτης ευρίσκει, έν μέσφ τών 
έκανοντάδων πού αναμένουν έναγωνίως, τά δύο ή

1 έπανθίζει τό χαμόγελο εις μερικά χείλη, “διά πολύ 
1 μικρό δμως διάστημα. ’Ήκουσα έτσι ένα από τούς 
I διαρκώς αναμένοντας νά διηγήται τάς εντυπώσεις 

είναι । του από μίαν περιοδείαν εις τάς επαρχίας. Επαί- 
χωρίςίζετο ένα έργον, εις τό όποιον ένας κομπάρσος πα- 

ρίστανε πλούσιον πυργοδεσπότην καί ένας άλλος’τόν 
αρχιθαλαμηπόλον του. Εις μίαν στιγμήν ό αρχιθα
λαμηπόλος αναγγέλλει δτι πλήθος πολύ πολιορκεί 
τόν πύργον.

—Πόσοι εΐνε;—έρωτά ό πυργοδεσπότης.
Ό ύποδυόμενος τόν αρχιθαλαμηπόλον, έχων 

ύπ’ ό'ψει του δσους εΐδεν εις τά παρασκήνια,άπαντα’.
—Τρεις.
Καί δ πυργοδεσπότης, έχων ύπ’ ό'ψει του μόνον 

τό κείμενον πού τού έδωκαν γραμμένο, λέγει μέ 
στόμφον :

— ’Άς είσέλθουν εις τετράδας καί ας γεμίσουν 
τήν αυλήν.

’Έτσι ζοΰν οί κομπάρσοι, αδύνατοι, χλωμοί, χω
ρίς νά ήμποροϋν νά χορτάσουν τήν πεινά των. Εις 
τό τέλος αρπάζουν κανένα κρυολόγημα ή άλλην άρ- 
ρώστεια—άρρωστα κανείς πολύ εύκολα δταν δέν 
τρέφεται καλά—πού τούς οδηγεί εις τό τμήμα από
ρων τού Νοσοκομείου, δταν δέν τούς όδηγήση α
κόμη μακρύτερα. JACQUES BHRR

0 ΕΪΣΕΙΊΣΤΗΪΜ ΕΙΣ ΥΟΛΛΥΓΟΥΠΤ

Ό μεγάλος Ρώσσος σκηνοθέτης Έϊσενστάϊν, ό 
σκηνοθετήσας ώς γνωστόν τό περίφημου ρωσσικόν 
έργον «Ποτέμκιν», εύρίσκεται ήδη εις τό Χόλλυ- 
γουντ, δπου θά «γυρίζη» εις τό μέλλον διά λογα
ριασμόν τής εταιρίας «Παραμάουντ», μετά τής ο
ποίας υπέγραψε μακροχρόνιον συμβόλαιον.

Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΒΡΘΡΟΙΊ ΤΙ~ΙΣ ΒΡΧΙΣΥΠΤπΚΤΙΑΟΣ ΜΗΣ

Επτά ολόκληρα χρόνια έπέρασαν, άφ’ ής ό «Κι
νηματογραφικός Άστήρ» εΐδε τό φως.

Πρό ολίγων ήμερών, δτε έωρτάζετο ή επέτειος 
τών γεννεθλίων του, ό ευτυχής πνευματικός του 
γεννήτωρ, ό ουσιαστικός δημιουργός τού ελληνικού 
κινηματογραφικού τύπου, άγαπητός καί σεβαστός 
φίλος κ. 'Ηρακλής Β. Οικονόμου, εις τόν όποιον ή 
έβδομη τέχνη οφείλει μεγάλως τήν επιβολήν της εις 
τήν συνείδησιν τού ελληνικού κοινού, μού έκαμε μίαν 
πρότασιν συγκινητικήν δσον καί τιμητικήν δι’ εμέ 
Μού ανέθεσε τήν διεύθυνσιν τής συντάξεως τού 
«Κινημ. Άστέρος», άπό τών σιηλών τού οποίου έ- 
νεφανίσθη τό πρώτον ή υπογραφή μου. 'Η χειρο
νομία αυτή τού κ. Οικονόμου, άπετέλεσε δι’ εμέ τήν 
ώραιοτέραν άναγνώρισιν τών ύπηρε πών, τάς οποί· 
ας προσέφερα παρά τό πλευρόν του εις τήν κινημα
τογραφικήν ύπόθεσιν, καθ’ δν τρόπον έκρινα καί 
ήδυνήθην καλλίτερον.

Τόν ηύχαρίστησα άπείρως καίταύτοχρόνως πα- 
ρεδιδόμην εις τήν συγκινητικήν ένασχόλησιν τών 
σκληρών άλλά εύγενών και ωραίων άγώνων τού πε
ριοδικού μας, άποτέλεσμα τών οποίων ύπήρξεν ή 
έπικράτησίς του.

Είδον εναλλάξ τούς τόμους τού «Κινημ. Άστέ
ρος» καί διεξήλθον νοερώς τάς σελίδας του, πού ά- 
πεθανάτισαν τούς ευσεβείς μας πόθους, τινές τών 
όποιων έλαβον σάρκα καί οστά.

Καί άπεδέχθην τήν προσφερομένην έμοί διεύ- 
θυνσιν τής συντάξεως τού περιοδικού μέ τήν μεγα- 
λυτέραν αύτοπεποίθησιν διά τό αίσιον μέλλον τού 
«Κινημ. Άστέρος» επί τών ήμερών τής «άρχισυν- 
τάξεώς» μου, εφόσον δέν θά παύσω νά πλαισιοΰμαι 
άπό τούς εκλεκτούς καί πολυτίμους συνεργάτας του, 
δσον καί αγαπητούς μου συναδέλφους κ.κ. Ro—Ma, 
Παπαμιχάλ ην, κ.λ.π. Άλλά τόν ενθουσια
σμόν μου ήλθε νά αύξήση έτερον γεγονός κεφαλαι-, 
ώδους κατ’ εμέ σημασίας, τό οποίον συνέπεσε μέ! Γκάνς, Λερμπιέ, Κλαίρ, Φεΰντέρ, Μπαροντσέλλι, 
τήν άνάληψιν τών νέων μου καθηκόντων. Τούτο συ- 
νίστατο εις τό δτι ή νέα περίοδος εις τό στάδιον τής 
οποίας εισέρχεται ό «Κινημ. Άστήρ», συμπίπτει μέ 
τήν προβολήν τού πριότου δμιλοϋντος ελληνικού 
φίλμ.

Διότι τή άληθεία, ουδέποτε έφανταζόμην δταν 
υπέγραφα τό πρώτον μου χειρόγραφον τού οποίου 
τό περιεχόμενον θ’ άπεθανάτιζαν αί τόσον στοργι- 
κώς φιλόξενοι διά τήν ύπο /ραφήν μου στήλαι τού 
«Κινημ. Άστέρος», δτι μετά έπταετίαν θά ήξιού- 
μην νά ακούσω τήν μητρικήν μου γλώσσαν άνταλ- 
λασσομένην εις διαλόγους μεταξύ τών δμιλουσών 
σκιών τών αστέρων, τούς οποίους έ'ως χθες ακόμη 
ήρκούμην νά βλέπω δρώντας επί τής οθόνης, 
βωβούς.

Αναλαμβάνω λοιπόν μέ διπλάσιου ενθουσια
σμόν τά νέα μου καθήκοντα, έτοιμη ν αναγνωρίσω 
κάθε ευγενή, υψηλήν καί ώραίαν καλλιτεχνικήν προ-

σπάθειαν, έτοιμη νά τήν επιδοκιμάσω καί νά τήν 
ενισχύσω κατά δύναμιν, χωρίς ούδ’ επί στιγμήν νά 
μετριάσω τήν αυστηρότητα τών έκάστοτε κρίσεων 
ιιου επί τών μετριωτέρων προσπαθειών, καί αν ακό
μη πρόκειται ν’ αντιμετωπίσω τήν μήνιν τών πραγ- 
ματοποιητών των, δπως μού συνέβη προσφάτως μέ 
αύτοχειροτόνητον σκηνοθέτην κακοποιήσαντα άνοι- 
κτειρμόνως τήν τέχνην.

Περαίνουσα, υπόσχομαι δτι ή μεγάλη τέχνη τών 
ήμερών μας θά εύρη έν τφ προσώπφ μου τήν φα- 
νατικωτέραν Έλληνίδα φίλην της ή οποία έχει πλή
ρη τήν συνείδησιν τής σοβαρότητας τού προορισμού 
της, θά τολμούσα νά είπω τής ιερότητας του, ένφ 
παραλλήλους οί άναγνώσται τού «Κινημ. Άστέρος» 
θά γνωρίσωσι άπό τών στηλών του καινοτοιιίας γε- 
μάτας πρωτοτυπίαν καί ενδιαφέρον τάς οποίας θά 
τούς παρουσιάσωμεν άλληλοδιαδόχως, συμπληρούντες 
προς τούτοις καί τό έπιτελεϊον τών συνεργατών μας.

ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ
Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ~ΣΙΝΕΜ„ ·

ΤΟ ΠΑΚΟΡΑΜΑ ΤΟΪ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΪ
Έκυκλοφόρησε τελευταίως στο Παρίσι έ'να κινη

ματογραφικόν σύγγραμμα τού Γ. Σερανσόλ υπό τόν 
τίτλον «Πανόραμα τού Κινηματογράφου» έκδόσεως 
τού σοβαρού Οίκου Κρά.

Τό σύγγραμμα τούτο άποτελεΐ τήν πλέον έμπε- 
ριστατωμένην μελέτην τού είδους της, διά τής ο
ποίας ό συγγραφέας εξετάζει δλας τάς απόψεις τού 
κινηματογράφου, τάς άλληλοδιαδόχους φάσεις του, 
τούς μύστας του, τό εγγύς παρελθόν του καί τό μέλ
λον του.

Μεταξύ τών πλουσίων περιεχομένων του άνα- 
φέρομεν τάς ένδιαφερούσας καλλιτεχνικός σκιαγρα
φίας τού Τσάρλυ Τσάπλιν, τής Πίκφορδ, τού Φαίρ- 
μπανκς, τού Μενζού, τού Γιάννιγκς, τού Φάϊτ κ.λ.π. 
καί τών σκηνοθετικών άσσων τής Γερμανίας, Γαλ
λίας, Ρωσσίας, τών Σκανδιναυϊκών χωρών, Λάγκ, 
Μουρνάου, Πάμπστ, Ντυπόν, Ζερμαίν Ντυλάκ,

Τουρνέρ, Πουντόβκιν, Άϊζενστάϊν, Σζόστρομ, τού 
μακαρίτου Στίλλερ, ώς καί τήν σημαντικήν καλλι
τεχνικήν δράσιν έκάστου.

Εΐτα δ συγγραφεύς έζετίζει διά μακρών τόν 
σημερινόν ηχητικόν καί όμιλούντα κινηματογράφον, 
αρχής γενομένης άπό τά πρώτα βήμαια τής έβδο
μης τέχνης εις άλλο κεφάλαιον τού βιβλ'ου, τής προ
πολεμικής του θέσεως καί τής βαθμιαίας του έξελί-

Τήν άνάγνωσιν τής μοναδικής ταύτης μελέτηςσυ- 
νιστώμεν εις τούς'Έλληνας αύτοδημιουργήτους κινη
ματογραφικούς σκηνοθέτας, έξ ής πλεϊστα έχουν νά 
διδαχθούν, πειθόμενοι ταύτοχρόνως δτι δέν ήσαν 
παντογνώσται....

Ενδιαφερούσας περικοπάς τού άξιολόγου τού
του συγγράμματος πιθανόν νά διαβάσουν οί άνα
γνώσται τού «Κινημ. Άστέρος» άπό τής στήλης 
ταύτης. ΣΙΝΕΑ
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τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΜΑΝΟΥ ΚΕΛΛΑ

Ποιος θά το. έπίστευε ;
'Η 'Ελλάδα μας απέκτησε και κινηματογραφικήν 

παραγωγήν πού δέν μπορεί νά λεχδή αξιοκαταφρό
νητη. Εταιρίες ίδρύθησαν, ηθοποιοί τοϋ θεάτρου 
έπεστρατετ'θησαν, άλλοι ηθοποιοί, τοϋ κινηματο
γράφου αποκλειστικά, έδημιουργήθησαν καί καθη
μερινώς δηιιιουργοΰνται, ταινίες δραματικές, ται
νίες κωμικές, βουβές...ηχητικές προεβλήθησαν καί 
δέν ξέρω πόσες ακόμα ετοιμάζονται.

Κινηματογραφικός οργασμός. Παραγωγή !...
Καί εδώ πού τά λέμε, ή κινηματογραφική πα

ραγωγή τοΰ τόπου μας δέν εΐνε δπως θέλουν νό 
λένε μερικοί αιωνίως μεμψίμοιροι, «γιά πέταμα»

Βέβαια τά ελληνικά φίλμ πού τά περισσότερα 
άπ’ αυτά περιορίζονται μονάχα σέ εξωτερικά ντεκόρ 
δέν μποροΰν νά παραβληθούν μονάχα μέ τά καλά 
φίλμ, τά πάρα πολύ καλά !.. Στέκονται δμως καλά, 
’μπρος σέ τόσα άλλα πού κατά καιρούς μάς φουρ- 
νίρει ή Ευρώπη καί ή ’Αμερική καί μάλιστα μέ α
ξιώσεις.

’Άν προσέξωμεν δμως τήν Ελληνικήν κινημα- 
γραφικήν παραγωγήν θά διαπιστώσωμεν δτι βαίνει 
άλματικά πρός μιά προοδευτική έξέλιξι πού μάς δί
νει δλες τις πεποιθήσεις γιά νά έλπίσωμε πώς πολύ 
γρήγωρα ή Έλληνική παραγωγή —καί τοΰτο χωρίς 
καμιάν υπερβολή—θά έπιβληθή καί στον τόπο μας 
καί εξω άπό τά σύνορά του.

'Η θέλησις υπάρχει, τά χρήματα διατίθενται, αν
θρώπινο υλικό δέν μάς λείπει, δ ουρανός μας, δ ή-' 
λιος, τό τοπεϊο μάς βοηθεΐ. Καί σέ λίγο χρόνο κα
θώς ξέρω θά έχουμε καί καλούς-, ρεζισέρ σπουδαγ- 
μένους στή Γερμανία καί στήν ’Αμερική καί μηχα
νικά μέσα αρκετά γιά τήν ϊδρυσι ενός συστηματικού 
στούντιο.

Μέ τά προστατευτικά δέ μέσα τής Ελληνικής 
Κινηματογραφικής παραγωγής ποΰ μελετά ή Κυβέρ- 
νησις καί μέ τήν πείραν πού σύντφ χρόνιο αποκτούν 
οί Κινηματογραφικές εταιρίες τοϋ τόπου μας, άσφα
λώς θά έγγράψωμε στό διεθνές ρεπερτόριο τών κι
νηματογραφικών έργων, άρκετά ελληνικά.

'Υποθέτω δέ δτι δέν εΐνε ανάγκη νά έξάρω ιδι
αιτέρως τήν σκοπιμότητα μιας παρόμοιας επιτυχίας

Καί επειδή εΐνε δίκαιον νά άποδίδωμεν είς τόν 
«Καίσαρα τά τοΰ Καίσαρος» δέν διστάζω έστω καί 
αν πρόκειται νά ματώσω τήν φιλοτιμία τοΰ καλού 
μου φίλου Οικονόμου, τοΰ διευθυντοΰ τοΰ «Κινημ. 
Άστέρος», νά πώ ξάστερα, δ,τι ή έξέλιξι, ή άλμα- 
τική έςέλιξι τού Κινηματογράφου στον τόπο μας 
οφείλεται τουλάχιστο κατά τά τρία τέταρτα σ’ 
αύτόν.

Θυμοΰμαι τόν Οικονόμου εδώ καί έξ χρόνια δταν 
ετοίμαζε τό περιοδικό του, μέ τί ενθουσιασμό μι
λούσε γιά τόν κινηματογράφο.

Έπάλαισε καί ένίκησε.
'Ότι σήμερα γίνεται στήν Ελλάδα γύρω άπό τον

κινηματογράφο, δ Οικονόμου μπορεί νά καυχιέται 
δτι εΐνε συντελεστής του.

Άλλά καί γιά τήν παληά του συνεργάτιδα, τήν 
Σκαραβαίου δέν μπορώ νά πώ λιγότερα.

ΓΠ πρώτη ειδική δημοσιογράφος τοΰ Κι
νηματογράφου, παραμένει άκόμα ή μόνη Έλ- 
ληνίς κάτοχος τών μυστικών τής δημοσιότητος 
τοΰ φίλμ. Ζριτικός, άνατόμος τών κινηματογραφι
κών χαρακτήρων, γνώστις δλων τών άφορόντων τόν 
Κινηματογράφον... ’Ίσως ή πειό συστηματική συν
εργασία τοΰ Οικονόμου μέ τήν Σκαραβαίου νά έπε- 
βάλλετο άπό καιρού.

Μά κάλλιο αργά...
’Έχω τήν αδιάσειστο γνώμη πώς τώρα πού στήν 

προμετωπίδα τοΰ «Κινημ Αστέρα» έτέθη τό δνομα 
τής Σκαραβαίου, τό καλό μας περιοδικό, πού υπερή
φανα λέω δτι καί εγώ τοΰ-υπήρξα άπό τούς παλη- 
ούς του συνεργάτας, θά προφθάσω άκόμα περισσό
τερα πράγματα στήν έξέλιξι τοΰ Κινηματογράφου 
στον τόπο μας. Καί ή έλληνική Κινηματογραφική 
παραγωγή τήν πυρφόρο της.

Μάνος Κελλας

ΤΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Έκ Βερολίνου άγγέλλεται μία εϊδησις, ή δποία, 
κατά τάς γερμανικός εφημερίδας, απειλεί μέ χρεω- 
κοπίαν δλα τά δευτέρας ή τρίτης τάξεως μελοδρα
ματικά θέατρα: 'Η Μεγάλη Κρατική ’Όπερα τοΰ 
Βερολίνου υπέγραψε μέ τήν γερμανικήν Εταιρίαν 
«Τέρρα», σύμβασιν, δυνάμει τής δποίας θά έτοιμα- 
σθοΰν φωνοταινίαι μέ πλήρη μουσικήν καί θεατρι
κήν άναπαράστασιν τών μεγάλων μελοδραμάτων. 
Μέχρι τοΰδε ή Διεύθυνσις τής ’Όπερας έδίσταζε 
διά τήν σύμβασιν αυτήν' αί τελευταΐαι δμως πρόο
δοι τής φωνοταινίας έν Αμερική καί ιδίως αί προ- 
αγγελλόμεναι τελειοποιήσεις εις τό φωνητικόν μέ
ρος, ύπερε νίκησαν κάθε δισταγμόν.

Αί γερμανικοί εφημερίδες εξαιρούν τήν σημα
σίαν, τήν οποίαν έχει καί διά τόν υπόλοιπον κόσμον 
ή τοιαύτη γερμανική πρωτοβουλία. Εντός-ολίγων 
μηνών, οί φιλόμουσοι δλου τοϋ κόσμου θά ήμπο ■ 
ροΰν νά απολαμβάνουν τά δυσκολώτερα μελοδρά
ματα, μέ τούς διασημοτέρους πρωταγωνιστάς, τά τε
λειότερα κόρα καί τούς καλλίτερους αρχιμουσικούς, 
αντί νά ύφίστανται τάς μέτριας καλλιτεχνικός απο
λαύσεις τής επαρχίας των.

Σημειωτέοι- δέ, δτι τήν ιδίαν ημέραν υπέγραψε 
καί δ πολύς Ράϊνχαρτ, δ μεγαλείτερος σκηνοθέτης 
τοΰ κόσμου, ά'λλο συμβόλαιον, διά τοΰ δποίου θά 
κινηματογραφή τά έργα τοΰ κλασσικού καί νεωτέ- 
ρου ρεπερτουάρ τού δραματικοΰ θεάτρου. 'Ως πρός 
αύτό, οί κίνδυνοι τών ξένων μικρών δραματικών θεά
τρων είνε ολιγωτερον άμεσοι, καθ’δσον οί ηθοποιοί 
θά ομιλούν γερμανιστί, ένφ είς τό μελόδραμα ή 
γλώσσα παίζει επουσιώδη ρόλον, ώς έκ τής κυριαρ 
χίας τής μουσικής.

................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

H ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Η ΓΡΟΘΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΑΤΗ

Ταινία έλλ. δμιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΑΤΤΙΚΟΝ,’

'Η ταινία αύτή όμολογουμένως υστερεί άπό καλλιτεχ
νικής άπόψεως. Μετά τήν ομολογίαν μας αύτήν, θά προ- 
τιμήσωμεν ν’ άσχοληθώμεν κυρίως μέ τήν έξέτασιν τής 
«όμιλούσης» πλευράς της. Καί τοΰτο πράττομεν, επειδή 
εχομεν πλήρη άντίληψιν τής σημασίας; τήν οποίαν έχει 
δι’ ημάς, άπό εθνικιστικής άπόψεως ή πραγματοποίησις 
δμιλουσών ταινιών εις τήν γλώσσαν μας.

Ό ομογενής καλλιτέχνης τοϋ άσματος κ. ΤέιοςΔημη· 
τριάδης, είχε τήν ευτυχή έμπνευσιν καί τήν άξιέπαινρν 
πρωτοβουλίαν νά πραγματοποίηση ομιλούσαν ταινίαν εις 
τήν μητρικήν του γλώσσαν. Συνεκέντρωτε λοιπόν τρεις 
άλλους 'Έλληνας καλλιτέχνάς, τού- οποίους προφανώς εΰ- 
ρε διαθεσίμους κατά τάς ήμέρας έκείνας έν Νέα Ύόρκη, 
έφόσον ό καιρός έπεϊγε (ώς έκ τοΰ βεβιασμένου τών συν
θηκών ύπό τάς οποίας έπραγματεποιήθη ή ύπό κρίσιν ται
νία) καί «έγύρισε» τήν «Γροθιά τοΰ σακάτη» έπί σεναρίου 
τοΰ κ. Όρφέως Καραβία, είς τά στούντιο τής Γιουνιβέρ- 
σαλ.

Είναι βεβαίως άναμφισβήτητον δτι ή «Γροθιά τοΰ σα
κάτη» θά έκέρδιζε πολύ, άν ένεφανίζετο έξ ίσου άρτία 
άπό σκηνοθετικής καί άπό άπόψεως ύποκρίσεως, δσον τό 
έπέτυχεν άπό άπόψεως άποδόσεως διαλόγων καί άσμάτων. 
Άλλ’ άς έξετάσωμεν τήν άποψιν ταύτην τής ταινίας.

Ήτο τόσον θαυμαστή είς συγχρονισμόν καί διαύγειαν 
ή άπόδοσις τών άνταλλασσομένων μεταξύ τών ηρώων τής 
ταινίας διαλόγων, ώστε νά μή ύπερβάλλωμεν λέγοντες δτι 
τήν θεωροϋμεν ώς τήν καλλιτέραν έξ δσων δμιλουσών ται
νιών ήκούσαμεν μέχρι σήμερον, μετά τό φίλμ «Ή νύκτα 
είνε δική μας».

Έάν τοΰτο δέν άρκεϊ διά.νά μείνη εντελώς ικανοποι
ημένος ό θεατής άπό τό ύπό κρίσιν ελληνικόν κινηματο- 
δραματάκι, ώς έκ τών προαναφερθεισών μειονεξιών του, 
πάντως δμως, τοΰτο άποτελεϊ μίαν έγγύησιν, δτι ό κ. Τ. 
Δημητριάδης θά ήμπορέση νά μάς δώση μελλοντικώς ό- 
μιλούσας ταινίας άξίας πάσης προσοχής. Καί αύτό εΐνε ή 
ούσία.

Περιμένομεν λοιπόν άπό τόν κ. Τέτον Δημητριάδην 
ενα δεύτερον όμιλοΰν φίλμ, μεγαλειτέρου μήκους άπό τό 
πρώτον, συνδυάζον τήν άρτιότητα του όμιλοΰντος μέρους 
του μέ τήν άνταξίαν καλλιτεχνικήν άποψιν αύτοΰ καί τήν 
εύτυχεστέραν διερμήνευσιν τών ρόλων του, ΐνα μή παρου- 
σιάζη τοΰτο τάς θεατρικότητας καίτήν παλαιοντολογικώς» 
σκηνικήν απαγγελίαν τών τριών ήθοποιών πρΰ έπλαισίω- 
ναν τόν κ. Δημητριάδην, πού ήτο καί δ μόνος φυσικός εξ 
δλων των. (Ή πρωταγωνίστρια ‘υστερεί καί άπό άπόψεως 

•έμφανίσεως καί τέμπρου φωνής).
Τό συμπέρασμά μας δηλαδή είναι,δτι ή ταινία αΰτη εμ

φανίζεται εκτάκτως εμπορική, ώς έκ τοΰ δτι άποτελεϊ τήν 
πρώτην ελληνιστί ομιλούσαν ταινίαν, γεγονός δπερ δέν ήμ· 
πορεϊ παρά νά έχη τήν εύεργετικήν διά τούς έκμεταλλευ- 
τάς της, άπό έθνικιστικής άπόψεως άπήχησίν της είς τήν 
ελληνικήν ψυχήν. ”IelS Σκαραβαίου

I θεατήν, τοΰ δποίου τό ένδιαφέρον διατηρεί μέχρι τέλους, 
οπότε καί επαυξάνεται τοΰτο άπό τό διαλογικόν μέρος τών 

I τελευταίων πράξεων τοΰ φίλμ. Τοΰτο, είναι έκ τών φυσι- 
κωτέρων πού ήκούσαμεν ποτέ, άπό τής όμιλούσης οθόνης. 
'Ο εξαίρετος γηραιός καλλιτέχνης Ρ. Σιλράουτ, θά μάς 
μείνη άλησμόνητος, δχι μόνον διά τήν θαυμαστήν ύπό- 
κρισίν του, άλλά καί διά τήν ντιξιόν του καί τό καταπλη- 
κιικώς φυσικόν τέμπρο τής φωνής του. Τό ίδιον καί ή 
Ζανέτ Γκαίηνορ, ή δποία είναι άμίμητος είς τάς εκφάν
σεις τών συγκινητικών της ψυχολογικών μεταπτώσεων, 
πού έκδηλοϊ ό έναλλασσόμενος τόνος τής φωνής της. Άλ
λά καί γενικώς, τό παίξιμό της είναι πρώτης τάξεως.

Πολύ καλός καί δ Τσάρς Μόρτον. Ή Λουσΰ Ντο- 
ραίν περιορίζεται είς ένα δευτερεύοντα γυναικεϊον ρόλον, 
δπου άλλως τε δέν μά; ικανοποιεί καί πολύ (Αδυνάτισε 
δέ καί άσχήμαινε υπερβολικά).

Τό σενάριο τής «Χρηστίνας» είναι μία ρομάνς ’Ολλαν
δικής ύποθέσεώς συγκεντροΰσα δλα τά στοιχεία ενός 
πολύ καλού δράματος-

Ή τεχνική άιτοψις τοΰ φίλμ τούτου, ήτοι, οι φωτι- 
- σμοί του, ή φωτογραφία του καί τό ντεκουπάζ τών σκη
νών του, ικανοποιητική.

Συμπερασματικώς, πρόκειται περί πολύ καλής ταινίας 
ή δποία ύπερήρεσεν έδώ. ’-Ιρις Σκαραβαίου

—Ή χειρονομία της Μαρί Μπέλ.
Ελλείψει χώρου άναβάλλομεν διά τό επόμενον τήν 

δημοσίευσιν σχετικού άρθρου μας πρός τήν άπροσδόκητον 
χειρονομίαν τής μεγαλειτέρας έλπίδος τοΰ νεογαλλικοΰ θε
άτρου καί τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου^ Μαρί Μπέλ, 
ήτις ώς γνωστόν ύπανδρεύθη βαθύπλουτον Αιγύπτιον βαμ
βακέμπορον άνακόψασα οΰτω, άξιομέμπτως τό λαμπρόν 
της καλλιτεχνικόν στάδιον.
—Τό περιοδικόν μας καί ό εντόπιος κινηματο

γράφος-
Έπιθυμοΰντες νά ένθαρρύνωμεν τούς εντοπίους κι- 

νημ. παραγωγούς άφ’ ενός, έξ άλλου δέ καί νά συμπλη- 
ρώσωμεν τήν ένημερότητά μας, άπό τοΰ προσεχούς φύλ
λου τοΰ «Κινημ. Άστέρος» θ’ άφιερώσωμεν ειδικήν στή
λην του, είς τόν έντόπιον κινηματογράφον δπου θ’ άντι- 
κατοπτρίζεται δλόκληρος ή σχετική τοπική κίνησις έκά- 
στου δεκαπενθημέρου.
—'Η ήχηροποίησις τής «Άστέρως».

Μετά τήν έπιτυχίαν τών «Άπάχηδων» ώς πριότης ή- 
χητικής ταινίας, ή «Ντάγκ» μετέβαλεν είς τοιαύτην καί 
τήν «Άστέρω», βασισθεϊσα προφανώς είς τήν έπιτυχίαν 
τής πρώτης άπό άπόψεως κοσμοσυρροής, χωρίς δμως καί 
νά έχη ύπ’ δψιν, δτι άφορμή τής κοσμοσυρροής αύτής υ
πήρξε κυρίως τό θέμα τής ταινίας καί ή καλλιτεχνική 
της υπεροχή έναντίον προγενεστέρων ταινιών τής «Ντάγκ». 
Έκ τών υστέρων δηλαδή, ή έμπνευσις τής ήχηροποιήσεως 
τής «Άστέρω» άπέβη μάλλον άτυχής ώς έκ τής έλλείψε- 
ως ένθουσιασμοΰ μέ τήν δποίαν τήν έδέχθη τό κοινόν τό 
όποιον τόσον τήν έθαύμασεν ώς βωβήν.
—Ή Έφημερΐς τών Έλληνίδων.

Έκυκλοφόρησε τό 21 τεΰχος τής μοναδικής εβδομα
διαίας μας γυναικείας εφημερίδας «Έφημερΐς τών Έλλη- 
νίδων» μέ ύλην εκλεκτήν καί ένδιαφέρουσαν ώς συνήθως. 
Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τήν παρακολούθησίν της είς τάς 
άναγνωστρίας μας καθόσον συνεργάζονται εί; αύτήν έκ 
τών έκλεκτοτέρων έλληνίδων διανοουμένων, καλλιτέχνιδων 
κριτικών κλπ. 'Η έφημερΐς διευθύνεται άπό τήν κ. Έλ. 
Πουρνάρα, Άρχισυντάκτις είναι ή δίς Άλ. Μαυρογένους, 
τακτικαί δέ συνεργάτιδες αί κ. κ. Σηφάκη, Ταρσούλη, 
Ντόκου, Σιφναίου καί αί δίδες Λουριώτη καί ή άρχισυν- 
τάκτις τοΰ «Κινημ. Άστέρος».

ΧΡΗΣΤΙΝΑ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ «ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ»

Καί τήν φοράν αύτήν διεπιστώσαμεν δτι δ σκηνοθετι- 
κός πλούτος καί τό θεαματικόν μέρος δέν κάμνουν πάν
τοτε τάς καλάς ταινίας. Κυρίως, τάς δημιουργεί έκάστοτε, 
ή ψυχή τοΰ σκηνοθέτου των.

Οΰτω καί ή «Χρηστίνα» χωρίς νά παρουσιάζει τίποτε 
τό-έξαιρετικόν είς σκηνοθεσίαν, είμή μόνον ωραίας καί ύ- 
ποβλητικωτάτας ώς έκ τοΰ συμβολισμού καί τής άκρι- 
βοϋς των ψυχολογίας εικόνας, προδιαθέτει εύνοίκωτατα τόν
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...Μεταξύ τών έκπλήξεων, τάς οποίας επιφυλάσ
σει ό «Κινημ. Άστήρ» είς τούς άναγνώστας του 
είναι καί ή δημοσίευσις μιας εκτάκτως ένδιαφερού- 
σης έρεύνης άπό τού προσεχούς αυτού τεύχους τής 
οποίας τό θέμα, φυσικά, δέν θά σάς άποκαλύψη 
παρά ή ..δημοσίευσις της ;

...Ό παλαίμαχος Γάλλος κωμικός Ριγκαντέν, ό 
επιλεγόμενος «πρίγκηψ», τοΰ οποίου αί αλησμόνη
τοι κωμωδίαι μάς διεσκέδασαν τόσον κατά τό παρελ-! 
θόν, εύρίσκεται είς άνάρρωσιν μετά πολύμηνου α
σθένειαν ; Καί δτι πιθανολογείται ή προσεχής του 
έμφάνισις είς ομιλούσαν ταινίαν χιουμοριστικού δέ
ματος ;

...Τό νέον-ομιλούν φίλμ τού 'Ερρίκου Ρουσέλ 
τιτλοφορείται «Μέ τό Χαμόγελο», καί δτι ενδέχεται 
νά πρωταγωνιστήση είς αυτό ή αλησμόνητος πρωτα
γωνίστρια τής ταινίας «Ή νύκτα είναι δική μας» 
καί διάσημος εταίρος τής Κομεντί Φρανσαίζ, Δίς 
Μαρί Μπέλ ;

...Έξ αιτίας τής τελευταίας άλληλοεραπίσθησαν 
δύο Τούρκοι διανοούμενοι, επειδή δ εις ύπαινίχθη 
είς ιόν άλλον τήν υπερβολικήν του φιλίαν πρός τήν 
Δα Μπέλ ;

...'Η παλαιά μας γνώριμος δίς Μπλάνς Μοντέλ 
πρωταγωνιστεί σιήν «Άρλεζιάνα»,τήν οποίαν πραγ
ματοποιεί δ ντέ Μπαροντσέλλι έπί τή βάσει τού ο
μωνύμου μελοδράματος;

...'Η παρ’ ολίγον κινη ατογραφική μας δόξα (!) 
Κα Σαρρή παίζει ένα μικρόν ρόλον εΐς τ'» «Βραβείου 
Καλλονής» τοΰ ’Ιταλού σκηνοθέτου Ώγκοΰστο Ζε- 
νίνα, δπου θά τήν ίδούμε τόν χειμώνα, δπότε ή ται
νία αυτή θά προβληθή εις τάς Αθήνας ;

...Άπό τής στήλης αυτής θά μανθάνετε τά αυ
θεντικότερα καί πρωτοτυπιότερα νέα τοΰ διεθνούς 
κινηματογραφικού κόσμου ;

'Ο Φί»ξ Μούβιτον

ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΤΙΦΦΑΝΥ
Τό γαλλικόν περιοδικόν «Σινεματογκραφί Φραν- 

σέζ» τής 2<> Άττριλίου γράφει δτι, εις τό μεγάλο 
κινηματοθέατρον τοΰ Λονδίνου «Τίβολι» προεβλή
θη μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν ή νέα μεγάλη παραγωγή 
τής εταιρίας Τίφφανυ «Τό τέλος τοΰ ταξειδιοΰ» διά 
τήν οποίαν οί διασημότεροι ’Άγγλοι καί Αμερικα
νοί κρατικοί (ή ταινία αΰτη προβάλλεται συγχρόνως 
και είς τό Μπρόντγουαίϋ) εκφράζονται ένθουσιω- 
δώς. Μεταξύ τών άλλων γράφουν δτι, ή άνωτέρω 
ταινία είναι ή τελειοτέρα έξ δσων μέχρι τοΰδε πα- 
ρήχθησαν, περιποιεΐ δέ τιμήν δχι μόνον εις τήν 
εταιρίαν Τίφφανυ, άλλά καί γενικώς είς τήν παγκό
σμιον κινηματογραφικήν παραγωγήν.

ο mm ns

ΠΟΙΑ EISAI S ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ EAAHU. TAISIA!
Έπί τή λήξει τής έφε»εινής κινημ ιτογραόικίϊς 

πεοιόδου ό «Κινηιι. Άότήο» άπεόάόιοε νά προκήρυ
ξή διαγωνισμόν υετοξν τών ήναγνωότών τον, δι- 
μίινον διαρκείαε Λρχόμενον άπό ιίήιιερον, καλών 
αΐ'Τονς νά μάς εΐποϊν, ποια »ατά τήν κοίόιν των 
ύπήρξεν ίι κιιϋ.λιτέριι έρετεινΐι ελληνική ταινία 
καί ποΰ βαόίζονν τήν έκάότοτε προτίμηάίν τών.

Αί άπ ιντίιάεις των δέον νά είνε εύανάγνωάτοι 
καί λακωνικιΐ άπειιΟυνόηενιιι είς τήν οννεργάτιδά 
μας «Σινέ > ίίτις έ-ανίιλΟε διά νά π- οντίόη τό 
έπιτελεϊ >ν τών οννερ ατών μας τού όποιου καί 
άλλοτε άπετέλειϊε έ -λεκτόν μέλος.

Τό ελληνικόν ρίλμ όπερ Οά όνγκεν:ρώ<ϊη την 
μεγαλυτέραν όριΟηητικήν προτίμηόιν τών Ανα
γνωστών μας. Οά ΟεωρηΟΊ ώ; ή κορωνϊς τών εντο
πίων, εΐς δέ τόν μέλλοντα ν’ άποότείλη τίιν καλ- 
λιτέραν δΓ αύτό κρίσιν Οά δωρήόωμεν μίαν ώραίαν 
φωτογραφίαν τοΐ πρωταγωνιιίτού ίι τής πρωταγω
νίστριας, δημοιίιεύοντες όκνάμα καί τήν σχετικήν 
κρίύιν του.

'<1 εμπνει ίίις αί η ανήκει εΐς την όυνεογάτιδά 
μας «Σινεά» ή ό.τοί ι κ ιΐ Οά έπιληφΟή της διαλο
γής τών άπαντίιόεων έν συνεργασία μέ τήν Άρχι- 
όυντάκτιδά μας.
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ΟΣΥΝΟΝΙΜ ΤίΙΝ ΓΡΑΦΕΙΠΝ
ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΤΤΟΡΕΣΙΟΝ

Ο ΜΗΝ ΚΛΕΎ ΤΟΝ ΣΙΧΑΝ

"Απαντα τά είς διαφόρους χώρας λειτουργοΰντα 
γραφεία τής Φόξ Φίλμ τά όποια υπάγονται είς τήν 
κεντρικήν διεύθυνσιν έκμεταλλεύσεως τοΰ εξωτερι
κού τών 'Ηνωμ. Πολιτειών, τής όποιας προΐσταται 
δ κ. Κλέΰτον Σίχαν, αδελφός τοΰ γεν. διευθυντοΰ 
κ. Γουΐνφιλδ Σίχαν, άπεφάσισαν νά συναγωνισθοΰν 
μεταξύ των περί τοΐ ποιον γραφεΐον θά παρουσιά- 
ση τήν μεγ*αλειτέραν  κίνησιν καί συνεπώς τάς μεγα- 
λειτέρας εισπράξεις κατά τόν προσεχή μήνα Ιού
νιον, τόν όποιον μήνα «ονόμασαν «Μήνα Κλ. Σίχαν»,· 
πρός τιμήν τού γεν. διευθυντοΰ τοΰ εξωτερικού.

Είναι επομένως ευνόητου δτι καί τό έν Άθή- 
ναις γραφεΐον τής Φόξ Φίλμ, τό όποιον ήδη, δπότε 
απουσιάζει είς Χόλλυγουντ ό κ. Φ. Χάρλεϋ διά νά 
συμμετάσχη είς τό έκεΐ συγκληθησόμενον συνέδριου, 
διευθύνει δ κ. Σ. Σταμέλος, θά λάβη έκ τών πρώ
των μέρος είς τόν συναγωνισμόν, μέ τήν βεβαιότητα 
διι θά παρουσιάση εκπλήξεις.

Ό κ Σταμέλος ό όποιος καταβάλει πάσαν προ
σπάθειαν διά τήν έπιτυχίαν έν Έλλάδι τοΰ μηνός 
τοΰ διαγωνισμού, έλπίζει μεγάλως είς τήν ύποστή- 
ριξιν ολοκλήρου τού κινηματογραφικού κόσμου, ό 
όποιος θά θελήση νά τιμήση τάς προσπάθειας του 
είς στιγμήν πρό παντός κατά τήν όποιαν αντικαθι
στά τόν γενικόν διευθυντήν κ. Χάρλεϋ.
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ

ΤΟ ΓΊί HA XTBl’ ΦΙ^νίνΐ
Τελεία άναπαράστασις ήχων καί χρωμάτων.—Εικόνες τόσον τέλειαι, ώστε ό Θεατής έχει τήν 

έντύπωσιν ότι ζη έν μέσω τών γεγονότων ποΰ παρακολουθεί

Τελειωτικά δ αιών μας είναιδ αιών τής ταχύτη 
τος. 'Η έπιστήμη ή ιδία, τόσον βραδεία άλλοτε, επι
ταχύνει τό βήμά της.

Είς τόν παλαιόν καλόν καιρόν, μία άνακάλυψις 
έχρειάζετο δλόκληρα χρόνια διά νά τελειοποιηθή 
Άπό τήν ημέραν πού άνεκαλύφθη ο φωνογράφος 
άπό τόν Έδισσον, μέχρι τής τελειοποιήσεώς του ε
πέραβαν δλόκληραι δεκάδες ετών. Πόσος χρόνος 
δέν άπητήθη διά νά φθάσουν τό αυτοκίνητου καί 
τό άεροπλάνον άπό τήν αρχικήν των μορφήν είς 
τήν σημερινήν των κατάστασιν; Σήμερον δμως αί 
έφευρέσεις προοδεύουν μέ καταπληκτικήν ταχύτητα.

Είς τό διάστημα ενός μόνον έτους, ή κινηματο
γραφική τέχνη μάς παρουσιάζει διαμορφιόσεις πού 
έπρεπε νά καταπλήσσουν καί τούς πλέον σκεπτικι
στής καί έν τούτοις έσυνηθίσαμε τόσον είς τάς ανα
καλύψεις, ώστε παρακολουθώμεν αδιάφοροι τοιαύ- 
τας πραγματικός έπαναστάσεις.

Μέσα είς ένα έτος έγινε σωστό άναποδογύρισμα 
τής κινηματογραφικής τεχνικής, χωρίς νά τό άντινη- 
φθώμεν καθαρά. 'Η έπιτυχία ιού ομιλοΰντος καί 
ηχητικού κινηματογράφου δέν οφείλεται πλέον είς 
τήν περιέργειαν Ή έπανάστασις έγινε.Ή συνήθεια 
έλήφθη, Τό δμιλούν φίλμ είσήχθη εις τά έθιμά 
μας.

Προσέξατε ! ’Ιδού δτι προετοιμάζεται καί νέα 
έπανάστασις.Είνε πλέον τών τριώνέτών πού οίΆμε- 
ρικανοί έργάζονται πυρετωδώς διά μίαν νέαν έφεύ- 
ρεσιν, ή δποία προεκάλεσε τήν μεγαλειτέραν έντύ- 
πωσιν είς τούς προνομιούχους, τούς οποίους ό Ου 
ΐλλιαμ Φόξ, δ τέωςπρόεδρος τής Φόξ Κόμπανυ, είχε 
προσκαλέσει είς τάς πρώτας επιδείξεις.

Λυτό τό νέον σύστημα, προβληθέν είς τό Gaie
ty Theatre τής νέας Ύόρκης, άποκαλεΐται Γκράν- 
τερ φίλώ. Διά πριότην φοράν δίδει είς τ ς εικόνας 
τήν έντύπωσιν τής αναγλύφου παραστάσεως καί τών 
φυσικών χρωμάτων, διπλασιάζοντας ταύτοχρόνως τό 
πεδίον τοΰ φακού. Αύτό τό σύστημα έδωσε πλήρη 
ίκανοποίησιν είς όλους τούς ειδικούς, είς όλους τούς 
διευθυντής εταιριών καί θεάτρων, είς δλην τέλος 
τήν αμερικανικήν κριτικήν

Εύρισκόμεθα σήμερον ενώπιον μιας έπαναστά" 
σεως άναμφισβητήτως πλέον σοβαρής καί σπουδαί
ας άπό τήν τού ηχητικού φίλμ, διότι απαιτεί νέας 
εγκαταστάσεις καί μηχανής έξ ολοκλήρου νέας δι’ 
δλας τάς φάσεις, άπό τάς όποιας διέρχεται κάθε 
φίλμ.

’Άς διόσωμεν μερικής λεπτομέρειας τού νέου 

τούτου συστήματος, σταχυολογηθείσας άπό τήν α
μερικανικήν κριτικήν.

★

Τό Γκράντερ-Φίλμ είνε πραγματικά τό φίλμ τής 
σήμερον καί όχι τοΰ μέλλοντος. 'Η τελεία σημερι
νή του κατάστασις τού έπιτρέπει νά παρουσιάζεται, 
πλέον ενώπιον κάθε κοινού. Μέ τήν τελείαν Ανα
παραγωγήν τοΰ ήχου, τών χρωμάτων καί τής ανα
γλύφου παραστάσεως, έχομεν πλήρη εικόνα αυτής 
ταύτης τής ζωής. Λέν λείπει πλέον παρά ή τηλεό- 
ρασις, άλλά οί μηχανικοί τήν ετοιμάζουν ήδη. Δέν 
δυναμεθα να συγκρίνωμεν τήν συγκίνησιν, τήν εύ- 
χαρίστησιν καί τήν έκπληξιν ποΰ ήσθάνθημεν ένώ-. 
πιον τού Γκράντερ-Φίλμ παρά μέ εκείνην πού αι
σθάνεται δυστυχής άνθρωπος μέ τήν περιορισμένην 
θέαν ενός μικρού καί μηδαμινού πεδίου δράσεως 
μεταφερθέντος αίφνηδίως είς ένα κόσμον άγνωστον 
καί ύπέροχον.

Χωρίς άλλο νομίζετε ότι είδατε τούς καταρρά- 
κτας τού Νιαγάρα, έπί παραδείγματι,είς τά διάφορα 
επίκαιρα ή είς τάφίλμ, έάν φυσικά δέν τούς εϊδιΑε 
έν τή πραγματικότητι. ”Ε ! λοιπόν είναιώς νά είδατε 
κηπάριον μέδλίγην χλόην καί νά τό έβαπτίζατε πομ- 
ποδώς μέ τήν λέξιν δάσος! Τό Γκράντερ-Φίλμ 
μάς αποκαλύπτει μίαν θέαν πολύ εύρυτέραν έκείνης 
πού δύναται νά περιλάβη δ φακός τής κοινής μηχα
νής. ’Έχομεν πλέον τήν τελείαν έντύπωσιν τοΰ κα
ταρράκτου, τών ρευμάτων ποΰ προηγούνται, τών 
ατμών, καί τής ήσυχου λίμνης πού άπλοΰται πέρα 
άπό τούς καταρράκτας. Ταύτοχρόνως ό κρότος τήτ 
πτώσεως τών υδάτων αποδίδεται θαυμάσια.

Ιδού είλικρινώς τήν φοράν ταύτην ή «σελήνη 
τοΰ μέλιτος» μέ ένα δολλάριον (υπονοεί τό συμβα
τικόν γαμήλι ·ν ταξείδιον τών νεαρών Αμερικανών 
μεσαίας τάξεως). Μάς έπαρουσίασαν προσέτι τό 
άτμόπλοιον «Λεβιάθαν, είς τόν λιμένα τής Ν. 'Υόρ- 
κης. Διέκρινέ τις, πλήν τοΰ πελωρίου πλοίου, τό 
άγαλμα τής Ελευθερίας, τό ακρωτήριου τοΰ New 
Jersey, τήν νήσον Μανχάτταν, καί ένα μεγάλο μέ
ρος τοΰ Μπροΰκλιν. Δύναται λοιπόν νά άντιληφθή 
τις τό εύρύτατον πεδίον λήψεως τοΰ μηχανήματος. 
"Οσον διά τό σύριγμα τής σειρήνος ένομίζαμε ότι 
παρευρισκόμεθα πραγματικά.

"Ενα άπό τά μεγάλα πλεονεκτήματα τού νέου 
συστήματος είναι καί ή διαύγεια τοΰ ηχητικού μέ
ρους Έπίσης τά πρώτα πλάνα δέν είνε πλέον 
flous όπως συνεβαινε έως τιόρα. Εδώ πλησιάζο- 
μεν τά αντικείμενα μέχρι τοΰ νά· τά έγγίζωμεν χω
ρίς νά βλάπτεται ποσώς ή διαύγειά τιον.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Α^Τ^Ρ

'Ένας «γιον μπείζ-μπιολλ συνετέλεσεν είς τό νά 
προκληθή ένθουσιιόδης πανζουρλισμός. Διεκρίνοντο 
περισσότερον καθαρά κάθε κίνησις, κάθε λεπτομέ
ρεια τοΰ παιγνιδιού πιςρά έάν εύρίσκετό τις είς τάς 
καλλιτέρας θέσεις τοΰ σταδίου. Ταύ.οχρόνω; δέ ή- 
κοΰετο ό ήχος και τό σφύριγμα τής σφαίρας κατά 
τάς διαφόρους διάδρομός της.

Μετά-τήν παραχολούθησιν τής τόσον τελείας 
έπιδείξεω; τών αναγλύφων, εγχρώμων καί άψόγω; 
συγχρονισμένων αυτών φίλμ, έπήγαμε, άπό περιέρ
γειαν κινούμενοι, είς μίαν αίθουσαν πού έπαρου- 
σίαζε πάντοτε όμιλοΰντα φίλμ πρώτης τάξεως. Ό
ποια άπογοήτευσις ενώπιον αυτής τής μικρά; οθό
νης, ενώπιον τών άψυχων σκιών, ενώπιον τών σκλη
ρών καί αγρίων ήχων!

Μοιάζαμε μέ άνθριόπου; εις τούς οποίους άφού 
έδόθη νά δοκιμάσουν δλίγην αμβροσίαν, έγκατέλει- 
πον τους εαυτούς των νά άποθάνουν τής πείνης, έάν 
δέν ήδύναντο νά έπανεύρουν πλέον τοιαύτην. ’Αλλά 
ευτυχώς δέν υπάρχει τοιοϋτος κίνδυνος έφ’ δσον τό 
Γκράντερ-Φίλμ θά γενικευθή. 'II Φόξ άσχολεΐται 
ήδη είς τό νά έφοδιάση δλα; τάς αίθούσας μέ τό 
νέον σύστημα.

Νομίξομεν δτι αί σκέψεις αύται είναι άρκετά 
πειστικοί, ώστε νά παραδεχθώμεν,πώς τό Γκράντερ-j 
Φίλμ είναι μία σπουδαιοτάτη άνακάλυψις. Μάς αρ
κεί νά προσδιορίσωμεν δτι αί ανωτέρω γραμμαί δέν 
αποτελούν τήν γνιυμην κάποιου ενθουσιώδους αν
θρώπου, άλλά προέρχονται άπό γνωστόν αυστηρό
τατου κριτικόν τής ’Αμερικής.

Καί μερικοί συμπληρωματικοί λεπτομέρειαι. Τό 
νέον φιλμ έχει διπλάσιου μέγεθος (70 m. m.) άπό' 
τό φίλμ Standard (35 ni.ni ). ’Επίσης απαιτούνται· 
νέαι μηχαναί λήψεως, νέα μηχανήματα προβολής, ι 
νέαι συσκευαί άποξηράνσεως, έμφανίσεως κ. τ. λ. 
μέ μίαν λέξιν απαιτείται έξ ολοκλήρου άνανέωσις ] 
τών εγκαταστάσεων στούντιο καί κινηματοθεάτρων.1

Σημειιόνομεν έπίσης δτι τό σύστημα «Γκράντερ 
Φίλμ» δύναται ν < χρησιμοποιηθώ εις οίανδήποτε αϊ- ■ 
θουσαν, δηλ. άπό τής πλέον μικρός μέχρι τής με- 
γαλειτέρας. 'Ο Ούΐλλιαμ Φόξ έπέμεινεν ιδιαιτέρως 
έπ’ αύτοΰ τοΰ ζητήματος προβάλλων τά πρώτα του 
φίλμ είς τό «Gaiety Theater» πού είναι μία άπό 
τάς μικρότερα; αίθούσας τής Νέας 'Υόρκης.

ABIZQ ili. TAS iTFUIAS ΐώ U!UI...
Ή Παρισινή «Έπιθεώρησις τών Καλών τε

χνών» προεκήρυξε διαγωνισμόν διά τήν άνάδειξιν 
μιάς δραματικής καλλιτέχνιδος τοΰ κινηματογράφου.

Ό διαγωνισμός ούτος συμφώνως πρός τά γρα
φόμενα τοΰ Ρουμανικού «Σινεμά» έχει διεθνή χα
ρακτήρα. Δύνανται συνεπώς νά μετάσχωσιν αύτοΰ 
υποψήφιοι πόσης έθνικότητος.

Σπεύδομεν νά τό γνωστοποιήσωμεν, ϊνα έπω 
φεληθώσιν αί εύέλπιδες νεοελληνίδες φίλαι τοΰ κι
νηματογράφου, στέλλουσαι τάς φωτογραφίας των 
συνοδευομένας άπό τήν άπαρίθμησιν τών καλλιτε
χνικών των προσόντων. I

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ
ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
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“ΣΙΝΕΜΕΚΚ ΑΝΙΚ Α„
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“ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ,, 
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’ΊΙρξατο η Διεθνή; Έκθεσις Μιλάνου 1930. Είς 
τό Κινηματογραφικόν Περίπτερον κατέχει δλως 
έξέχουσαν θέσιν ή έκθεσις τών μηχανών τή; Άνων. 
'Er. «Σινεμεκκάνικα», ήτις, ώ; γνωστόν, έλαβε τό 
«Γκράν Πρί« τή; Διεθνούς Έκθέσεω; τή; Βαρκε
λώνης τόν παρελθόντα Δεκέμβριον.

— Πλήν τών βωβών τή; μηχανών καί τοΰ νέου 
τη; μηχανήματος «Βιζιοφών» διά ομιλούσα; καί 
ηχητικά; ταινίας, έκθέτει καί διά πρώτην φοράν 
μοδέλα μηχανών λήψεως.

— Τά νέα ταϋτα μοδέλα λήψεως κινηματογρα
φικών ταινιών λέγεται δτι είναι τελειότατα, καί άνα- 
φέρονται τόσον εί; τήν συνήθη λήψιν ταινιών(τύπο; 
Fert), δσον καί εί; τήν άπό αεροπλάνου (τύπος 
Avia).

Ό νέος πρόεδρος τής Φόξ Φίλμ κ. 'X. Κλάρκ 
υπέγραψε μακροχρόνιον συμβόλαιον μετά τοΰ κ. 
Γουΐνφιλδ Σίχαν, δυνάμει τοΰ οποίου ό δεύτερος 
έξακολουθεϊ νά είναι αντιπρόεδρος καί γενικός διευ
θυντής τής ανωτέρω εταιρίας. ’

'Η είς δλον σχεδόν τόν κόσμον εξαπλωμένη όρ- 
γάνωσις αΰτη διατηρεί οΰτω διοίκησιν βαίνουσαν 
άλματωδώς πρός ασφαλή πρόοδον. -

Έπί πλέον ώς έκ τής σημαντικωτάτης έφετεινής 
παραγωγής τής Φόξ, θά δοθή εύκαιρία είς μέν τούς 
επιχειρηματίας τοΰ κινηματογράφου νά έξασφαλί- 
σουν σημαντικά κέρδη είς δέ τό κοινόν νά άπολαύ- 
ση τάς τελειοτέρας καί ώραιοτέρας ταινίας πού κα- 
τεσκευάσθησαν μέχρι τοΰδε.

βTiurnim issf-si
Τό αμερικανικόν περιοδικόν Exhibitors Herald 

World τοΰ Χόλλυγουντ αναφέρει τήν τεραστίαν 
προσπάθειαν είς ήν υποβάλλονται τά Στούντιο προ
ετοιμαζόμενα διά τόν καταρτισμόν δσον τό δυνα
τόν μεγαλειτέρας καί πλουσιωτέρας παραγωγής.

Ουτω ή έταιρία Φέρστ Νάσιοναλ διαθέτει προ
ϋπολογισμόν 15 εκατομμυρίων δολλαρίων διά νά 
παραγάγη 36 ταινίας ομιλούσας καί εγχρώμους. 'Η 
έταιρία Τίφφανυ διαθέτει προϋπολογισμόν 15 εκα
τομμυρίων δολλαρίων έπίσης διά νά καταρτίση 25 
μύνονταινίας ομιλούσα; καί έγχριόμους(Τεκνικολόρ).

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ήν τρέχοντος μηνός Μαΐου λήγουν αί 

συνδρομαί τών κ.κ. Carasso Bros Tel-Aviv, Fran
cois Bias, Zagazig, Ν. Βωχίδη Πειραιά, Κινημα
τογράφου «Πάνθεον» Άμαλιάδα, Ίωάν. Μαρούς, 
Γεωργ. Κοτριόνη, Εύαγγ. ’Αλεξάνδρου καί Κινημα
τογράφου «Άλάμπρα» 'Ηράκλειον κ.Δάριο Μόλχο 
Θεσ]νίκην, Π. Δοϊτσίνη Γιαννιτσά, Δ. Κουτσογιάν- 
νη Λεβάδεια, Αδελφών Άρώνη Κέρκυρα, Ε. Ζωΐ- 
τση Χανιά, Ηλεκτρική; 'Εταιρία; Καστέλλι (Κρή
της), Δοξασ Παπαζήση, Ίωάν. Βέρρου καί Νι- 
Τζίκα Κοζάνη.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
—Πανουργίαν (Λεβάδειαν). Δυστυχώς ήτο αδύνατον 

νά συμμορφωθώμεν μέ τήν επιθυμίαν σας καθ’ δσον ήσαν 
πολύ κακογραμμένα καί ήτο αδύνατον νά άναγνωσθοΰν 
τά ονόματα. Βιβλίον δέν υπάρχει.

—Μολλάν (Κομοτινήν). Έστάλησαν δύο φωτογρα- 
φίαι.

—Ματ&ίαν (Κυπαρισσίαν). Φωτογραφία εστάλη.
—Δερμεντξόγλου (Δράμαν). Έστάλησαν τά καθυστε- 

ροΰντα τεύχη, μάς φαίνεται δμως παράδοξον πώς σας λεί
πουν τόσα, ένώ ή αποστολή γίνεναι τακτικωτάτη.

Εις τό έργον «Κατάσκοπος μέ τά μαΰρα μάτια» πρω
ταγωνιστεί ή Μαρία Νταλμταίσίν ή δποία υποδύεται τόν 
ρόλον τής κατασκόπου.

— I. Γρυπ. (Ζάκυν&ον). Έστάλησαν δέκα φωτογρα- 
φίαι.

—Γιαλέσσαν (’Άμφισσαν). "Οσα διαβάζετε είς τάς 
εφημερίδας καί άλλα περιοδικά καλά θά κάνετε νά τά θέ
τετε ύπό κάθαρσιν. Τίποτε άπ’ δσα μας γράφετε δέν άν- 
ταποκρίνεται πρός τήν αλήθειαν.

—Π. Έλιάου (Καστοριάν). Τόμος 1928 εστάλη, έμ- 
βάσατε παρακαλοΰμεν άντίτιμον.

— Χανιωτάκην (Ηράκλειον). Ποιον τεύχος ύπ’ άριθ, 
37 ζητείτε νά σάς στείλωμεν;

- Καζαντξήν (Ξάν&ην). Είς τό «Λούπιγκ δή λούπ» 
πρωταγωνιστεί Τζέννυ Γιοΰγκο.

—Γεωργόπουλον (Μεσολόγγιον). Πρόκειται περί πα- 
λαιοτάτου έργου καί είναι αδύνατον νά γνωρίζωμεν ποιοι 
οί πρωταγωνισταί.

| ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ,, 
ϊ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

1927 -- 1928 -- 1929
Τόμοι «Κινηματογραφικού Άστέρος» των 

Ξ έτών 1927, 1928 καί 1929. πωλούνται είς τά 
= γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχυδρομι- 
Ξ κώς εις τούς αΐτοΰντας έκ τών επαρχιών καί 
Ξ τοΰ ’Εξωτερικού.
: Τιμή έκαστου τόμου διά το έσωτερ. δρχ. 100

• » » » έξωτερ. δρχ. 150
©ί άγορασταΐ ένός, οίουδήποτε τών άνω- 

Ξ τέρω έτών τόμου, δικαιούνται δωρεάν και έ- 
ϊ νος πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τού 
Ξ 1930. χρησιμστάτου εις όλους τούς οπωσδήποτε 
Ξ ασχολούμενους μέ τά κινηματογραφικά ζη- 
Ξ τηματα.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας
σθείς νέος νόμος περί λειτουργίας κινηματογράφων, 
διά τού οποίου ώς γνωστόν, απαγορεύεται λειτουργία 
θερινού κινηματογράφου είς μή περιμανδρομένον χώ
ρον, είς πόλεις άνω τών δέκα χιλιάδων κατοίκων.

Ταρ’ δλας τάς άπειλάς τον καιρόν, φαίνεται δτι ό- 
ριστικώς πλέον είσήλθομ,εν εις θέρο;.

Μετά τό Ούφα Πάλας», πρώτα θά κλείσονν—τήν 
προσεχή εβδομάδα—τά χειμερινά κεντρικά κινηματο-^ 
θέατρα τής Σινέ Όριάν, «’Αττικόν και «Σπλέντιτ» και 
κατόπιν τό «Πάνθεον», τό όποιον ώς λέγεται θά δια- 
οκευασθή έν τώ μεταξύ, διά τήν τοποθέτησιν μηχανη
μάτων όμιλονντος κινηματογράφον. Περί τον «Σάλον 
’Ιντεάλ» ύπάρχει σκέφις νά μή διακόφη τάς παραστά
σεις τον κατά τό θέρος έφ3 δσον μάλιστα δέν ένοικιά- 
σθη— ώς έγένετο πάντοτε—είς θίασον. Πάντοις τούτο 
θά έξαρτηθή έκ τον καιρόν. Τήν προσεχή εβδομάδα 
έπίσης κλείνονν καί, οί συνοικιακοί χειμερινοί «Άχί- 
λειον καί «’Άρης».

★

Τά θερινά κινηματοθέατρα τό εν μετά τό άλλο αρ
χίζουν τάς παραστάσεις των. Οντω άπό τής παρ. εβδο
μάδας, έκαμαν εναρξιν οί κινηματογράφοι, «Πετσάλη» I 
είς τό Θησεϊον, «Άλκαζάρ» παρά τόν σταθμόν Λαρίσ- ! 
σης ώς όμιλών, μέ μηχάνημα συστήματος Ούέστερν, 
«Περροκέ» παρά τήν πλατείαν Μειαξουργείου καί, οί 
έπί τής λεωφ. Αλεξάνδρας «Λούξ» καί «Βερντέν».

Πλήρη πίνακα τών κατά τό θέρος, μελλόντων νά 
λειτονργήσονν θερινών κινηματοθεάτρων, θά δημοσιεν- 
σωμεν είς τό προσεχές τεύχος, διότι ώς ύπολογίζομεν 
μέχρι τέλονς τρέχ. μηνός θά κάμονν εναρξιν πάντες 
οί θερινοί, οί όποιοι ώς φαίνεται, θά ύπερβούν καί 
έφέτος τούς τεσσαράκοντα.

Ηχητικοί θερινοί κινηματογράφοι, εΐνε βέβαιον δτι 
θά λειτουργήσουν δύο είς Αθήνας. Ό είς μάλιστα—τό 
Άλκαζάρ—ήρχ^σε μέ τό εργον «Ή γυναίκα τού δρόμου» 
απόδωσαν τελείως φωνάς καί ήχους, δπως άκριβώς καί 
έντός κεκλεισμένου χώρου. ’Εννοείται τούτο θά οφείλε
ται άσφαλώς καί είς τό μηχάνημα συστήματος Ούέστερν 
τό όποιον μετεφέρθη έκ τού χειμερινού «Ούφα Πάλας». 
‘Ο έτερος εΐνε, τό έπί τής Αεωφόρου Αλεξάνδρας
Παναθήναια τό όποιον έγκαθιστά, ώς διαδίδεται 

τουλάχιστον καταλλήλως,τοιαύτηςάξίας καί τελειότητας! 
μηχανήματα ώστε νά παρίσταται ανάγκη τοποθετή- 
σεως δύο (άρ. 2), οπλισμένων φυλάκων πρός προστασίαν 
τών μηχανημάτων άπό τά.. .κακά μάτια.

Δέν γνωρίζομεν τί είδους μηχανήματα έγκαθίστανται 
είς τό άνωτέρω θερινόν κινηματοθέατρον. Φοβούμεθα 
δμως, εχοντες ύπ’ δφιν μας τήν λαϊκήν παροιμίαν, 
' δπου άκούς πολλά κεράσια βάστα καί μικρό καλάθι , 
μή τόχη ώστε τά ώραία μάτια τού, παραπλεύρως τού 
κινηματοθεάτρου, Καραγκιόγκη, ματιάσουν τά μηχανή
ματα, οί δέ φύλακες άμυνόμενοι, έπιτεθούν ώς Δον 
Κιχώτης μέ τόν Σάντζο κατά τού χάρτινου γετατόρε.

> -γ
’Έναρξιν έπίσης εκαμε καί τό έπί τής οδού Πατη- ' 

σίων μεγάλο θερινόν κινηματοθέατρον 'Έσπερος , τό 
όποιον τιμά πραγματικά καί τούς ίδρυτάς του καί τήν 
πόλιν μας. Εΐνε έν όλίγοις ενα θερινόν κινηματοθέα- 
τρον τού οποίου δμοιον άσφαλώς δέν θά ύπάρχη είς 
δλην τήν ‘Εγγύς ’Ανατολήν.

‘Ο 'Έσπερος θά λειτουργή άποκλειστικώς ώς θε
ρινός κινηματογράφος, τό πρόγραμμά του δέ, θά ποικί- 
λεται έκάστοτε καί μέ διάφορα νούμερα βαριετέ, φυσικά 
έκ τών καλλιτέραιν.

Λ **
‘Υπεργάφη ύπό τού ‘Υπουργικού Συμβουλίου καί 

έστάλη πρός δημοσίευσιν είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως, ό ύπό τής Βουλής καί τής Γερουσίας φηφι-

Τί λεπτότης, τί εύγένεια, τί καλή συμπεριφορά τού 
κ. Γεωργιάδη τού ύπουργείου τών Εσωτερικών, πρός 
τάς διευθύνσεις τών θεάτρων ! Προκειμένου ή ’Αστυ
νομία νά λάβη μέτρα διά τήν έν γένει λειτουργίαν τών 
2—3 θερινών θεάτρων, ό κ. Γεωργιάδης συνέστησεν είς 
τόν κ. διευθυντήν τής ’Αστυνομίας προτού έκδοση τούς 
φετφάδες του, καλέση τούς διευθυντάς τών θεάτρων 
καί συζυτήσουν άν και κατά πόσον θά εΐνε δυνατόν νά 
έφαρμοσθούν τά άστυνομικά αύτά μέτρα.

Έν τώ μεταξύ δμως, προ κειμένου περί τών κίνημα- 
\τογράφων, ό κ. Γεωργιάδης έννοεΐ δπως, αί κατά εκα
τοντάδας έκδιδόμεναι διαταγαί του έφαρμόζονται άνευ 
προηγουμένης είδοποιήσεως, διότι έτσι τό θέλει δ κ. 
διευθυντής τής ’Αστυνομίας τού ύπουργείου τών Έσω- 
τερικών.

Τί νά γίνη ! Θά τά ύποφέρωμεν δλα κ. Γεωργιάδη, 
μέχρις δτου άπαλλαγώμεν άπό τήν παρουσίαν σας.

¥ ¥
’Άλλος προστάτης! έπίσης τού Κινηματογράφου δ 

υπουργός τής Παιδείας κ. Παπανδρέου, τόν όποιον κά
ποια γεν. συνέλευσις τής Π.Ε.Κ., κατά πρότασιν προ
φανώς φίλων του, έξέλεξε καί έπίτιμον Πρόεδρον, διά 
τάς... καλάς ύπηρεσίας του πρός αυτήν. Ό κ. Παπαν
δρέου λοιπόν, ή μάλλον ό κ. έπίτιμος πρόεδρος τής 
Π.Ε.Κ., έπρότεινεν, είς σύσκεφιν συγκληθεΐσαν πρό ή- 

ι μερών είς τό ύπουργεΐον τής Παιδείας, τήν έπιβολήν 
φορολογίας 1 — 2 δραχμών κατά είσιτήριον όμιλούντος 
κινηματογράφου ύπέρ τής ίδρύσεως Εθνικού μελοδρά
ματος.

Καί ύστερα λέγομεν δτι δέν εχομεν προστάτας!

* ¥
’Έχομεν καθήκον νά έξάριομεν τάς αποφάσεις τού 

κατά τήν παρ. εβδομάδα συνελθόντος είς συνεδρίασιν 
Δ. Συμβουλίου τής Π.Ε.Κ., αί όποϊαι τιμούν πραγμα- 

| τικά αύτό. Έν αρχή συνεζητήθησαν άναφοραί διαφόριον 
μελών τού Σωματείου, ώς έπί τό πλειστον έκ τών έ- 
παρχιών καί ιδίως μία αναφορά τού κ. Τηλ. Σπυρίδη, 
έκθέτοντος έν αυτή λεπτομερώς τήν ύφισταμένην έμπο- 
ρικήν διαφοράν μεταξύ αυτού καί τών έν Μεσολογγίω 
διευθυντών κινηματογράφου κ. κ. Αιώρη καί Γιώτη.Έν 
τέλει έλήφθη άπόφασις δπως κληθούν οί άντίδικοι 
τού κ. Σπυρίδη καί λύσουν τήν διαφοράν το^ν μετ' αυ
τού, άλλως ή Π.Ε.Κ. θ’ άπευθύνη έγγραφον πρός δλα 
τά κινηματογραφικά γραφεία τών ’Αθηνών, συνιστώσα 
τήν μή χορήγησιν ταινιών είς τούς έν Μεσολογγίω μέ
χρι λύσεως τής διαφοράς των.

Έγένετο έπίσης ριζική τροποποίησις τού Καταστα
τικού τού Σωματείου, τό όποιον θά δημοσιεύσωμεν έν 
καιρώ καί είς τόν ' Αστέρα». Τό ούτω τροποποιη- 
θέν καταστατικόν προβλέπει μεταξύ άλλων καί τόν διο
ρισμόν διά κλήρου μιάς πενταμελούς έπιτροπής, ή οποία 
θ’ άποτελή ενα. ούτως είπεΐν, Διαιτητικόν Δικαστήριον 
τό όποιον θά άναλαμβάνη τήν έκδίκασιν διαφόρων ά- 
ναφυηθησομένων διαφορών μεταξύ τών μελών τής 
.7T.F.K.

। Τό ούτο) τροποποιηθέν καταστατικόν θά κληθή νά 
έγκρίνη προσεχώς γενική συνέλευσις.

Ό ’Άργο;

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ*ΛΛΙΘΕ»( ’Αθηνών)

Ή κινηματογραφική κίνησις τοΰ προαστείου μας ήτό- 
νισε σημανιικώταια κατά τόν τελευταϊον τούτον καιρόν... 
Καί τό μέν «Έτουάλ» ληξάσης τής χειμερινής περιόδου 
έκλεισε τάς πύλας του, τό δέ «Κρυστάλ » τοϋ Χαροκόπου 
εξακολουθεί μέν λειτουργούν αλλά μετά βίας... Οΰτω τήν 
παρελθοϋσαν εβδομάδα προέβαλλε τήν «Άνάστασι» τό 
γνωστό έργο του Τολστό'ί διά δευτέραν φοράν έντός τοΰ 
Ϊ9ίΌ καί τή γαλλική κωμωδία: «Ό γύρος τοϋ κόσμου μέ 
πέντε πεντάρες» χωρίς δμως καμμίαν άξιοσημείωτον έπι
τυχίαν. , |

Ό έκ τών διευθυντών τοϋ «Έτουάλ», κ. Α. Παντα- , 
ζάτος τόν όποιον συνήντησα μοΰ εΐπεν δτι πρός τό παρόν < 
αν δέν αποκλείεται άπολύτως καθίσταται έν τούτοις προ
βληματικόν τό κατά πόσον θά λειτουργήση ώς θερινόν τό 
«Έτουάλ» λόγ<<> τών δυσμενών συνθηκών ύφ’ άς διατη
ρείται ό κινηματογράφος έν 'Ελλάδι...

Σπουδαϊον άλλιος-τε αντίκτυπον είχε καί ή καταπλη
κτική διάδοσις τοΰ όμιλοΰντος φίλμ, εις τήν χώραν μας..

Ό κ. Ν. Χριστοδούλου διευθυντής τοΰ Κρυστάλ> 
σκοπεύει νά έξακολουθήση καί κατά τήν θερινήν περίο
δον τάς εργασίας του, άν καί καί ουδόλως είναι είς θέοιν 
νά γνωρίζη τάς συνέπειας τοΰ τολμήματος του...

Γ. Στροϋμπος 
Π El ΡΑ ΙΕΥΣ

θερινοί κινηματογράφοι «Άλάμπρα» καί «Ζενίζ». “Ηδη 
έκαμε έναρξιν καί έιερος θερινός είς τόν προσφυγικόν 
συνοικισμόν ύπό τόν τίτλον «Κυψέλη .

"Ηδη κατά τό λήξαν δεκαπενθήμετον μάς παρουσίασαν 
τά κάτωθι φίλμ.

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα) όμιλών. < Τραφαλκάρ», 
«"Οταν ή καρδιά κτυπα», «Ή έκδίκησις». «’Έρως καί δι
άβολος» καί διάφορα ηχητικά ζουρνάλ. Προσεχώς «01 ά- 
πάχηδες τών Αθηνών ;.

Κινημ. Πάν&εον (Αΐϋ·ονσα). «‘Ο ματωμένος κώδιξ»', 
«Ή σπείρα τών ανόμων» καί «Δικαστική πλάνη».

Κινημ. Ίντεάλ «Τρελλή ευτυχία;;
Κινημ. Κυψέλη. "Εκαμε έναρξιν τήν 17 τρ. μέ τό έρ

γον «Τό λιμάνι τών ονείρων». Έπίσης προεβλήθη τό έρ
γον «Εναέριος απαγωγή». Άνδριόπουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα Μέ τά 
νυκτικά της», «'Η Σιβηρία», «'Ο βασιλεύς τής ’Ισπανίας», 
«Γύρω άπ’ τήν άγάπη», «Τό άγριοκόριτσο», καί «Ή γυ-

| ναϊκα τοΰ δρόμου». Προσεχώς «Σήμα κινδύνου» καί «Κα- 
1 ταγώγια Σικάγου».

Κινημ. ’Αγλαΐα. Προεβλήθησαν τό έπεισοδιακόν «Τό 
βέλος τοΰ διαβόλου» καί «Ό Σαρλώ καί οΐ έρωτές του».

Κινημ. Πουλαχάκη. Προεβλήθη τό έργον «Ό Τρωι
κός πόλεμος». Χανιωτάκης
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν τά ε
ξής έργα:

Κινημ. Χάϊ Λάΐφ. «"Ερως Τζόκεϋ» καί «Χριστίνα» 
Κινημ. Σπλέντιτ. «Ή Ζούγκλα»καί «Σόνια Βερανιύφ» 
Κινημ. Κάπιτολ. τά ελληνικά έργα! Οί ’Απάχηδες 

τών ’Αθηνών» καί «Ή γροθιά τοΰ σακάτη».
Κινημ. Φώς. «Σενορίτα» μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς 

«Έγό> τόν σκότωσα», «δ Παληάτσος τής ζωής» καί «Τό 
ιερόν χρέος».

Κινημ. Ήλύσσια. «Κάου-μπόΰ καί πριγκήπισσα» 
«Τό Λεβεντόπαιδο», «Ή σανίδα τοΰ θανάτου», «Κεραυ- 
νοβόλος καβαλλάρης» «Μπάρτελμες ό μεγαλοπρεπής», 
«Δόν Ζουάν» καί «Τά όργια τής βασιλίσσης». Βρυέννιος 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Συζυγικαί θυ_ 
σίαι καί «Γυμνοί έρασταί».

Κινημ. Παλάς. Προεβλήθη Ή έρυθρά πόλις».
Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Καρτιέ 

Λατέν» καί «Ζήτω ό έρως».
Κινημ. Έϋ-νιχόν. Προεβλήθησαν «Τό τραγικόν τέλος 

μέ τήν Ζακομπίνι, «Ληστής μέ τό στανιό», «Μαριέττα» καί 
«’Επιβάτης» μέ τόν Βανέλ.

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «'Όταν 
πληγώνει ό έρως» καί «Λαθρέμποροι».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Έπίθεσις 
τραίνου», «Τπποδρόμιον Βόλφσον» καί «Πανάμ».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «Τί χαμπάρια μά
στορα», «Κυρία μέ τήν έρμίνα» καί έπεισοδιακά.

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Ερωτευμέ
νοι κουρσάροι», «Τραγική νύχτα», «Μάτι άετοΰ· καί «Αεν- 
τζερί».

Κινημ. ’Ολύμπια. «Τά επτά κορίτσια τής κ. Κιρσά- 
κωφ» καί επεισοδιακά.

Κινημ. Μοντέρν. «Μυστηριώδης, χειρ», «Τό λυκόφως 
τής δόξης» «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων» καί έπισοδιακά.

’Εφέτος θά λειτουργήσουν οί κάτωθι θερινοί κινημα
τογράφοι: ’Ολύμπια, Αττικόν, Καραβάν σαράι, Χαριλά
ου, Ζάππειον, Πατέ, (Ν. Φάληρον), Κίγκ Ζώρζ, "Αλσος, 
Σαλαμίς, Ρουαγιάλ, Μιραμάρ, Καπρίς, Μοδέρν, Αίγλη 
(Τούμπας,) καί Άκρόπολις (Καλαμαριά), οίτινες καί άνα- 
μένουν τόν κατάλληλον καιρόν διά τήν έναρξιν. ’Αλγαχάν 
ΠΑΤΡΑΙ

Είσήλθομεν πλέον όριστικώς είς τήν θερινήν περίοδον, 
έντός δέ τής έβδομάδος θ’ άρχίσουν τάς εργασίας των οί

Κινημ. Ποικοιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα Ή δίψα 
τοΰ χρυσοΰ», «'Η Χριστίνα» μέ ικανοποιητικήν έπιτυχίαν, 
«Τά πάντα γιά τό παιδί της», «"Αντρον ληστών», Ο κα
τάδικος», «Δέν παίζουν μέ τόν έρωτα», «Κάου-μπόΰ καί 
πριγκήπισσα», «Τό Αονδϊνον μετά τά μεσάνυχτα»,«Ό πέ- 
πλοςτοϋ παρελθόντος»,«Έρως άεροπύρου»,καί«Μεγάλη πό
λις» μέ τόν Δόν Τσάνεΰ.

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. "Επαυσε νά λειτουργεί άπό 
τοΰ Πάσχα.

Κινηματογράφοι θερινοί «Άκταΐον», «Ποικιλιών · καί 
«Πάνθεον», θά κάμουν έναρξιν λίαν προσεχώς. Μπιζέλης 
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν μέ σχετικώς μικρόν κίνησιν τά έργα «Ουγ
γρικοί έρωτες», «Άπηγορευμένη εύτυχία», «Ό εύθυμος 
χήρος», «'Η σκλάβα του», «Ό μικρός μου αδελφός», «Τό 
σπήτι τοΰ δημίου» μέ τόν Βίκτωρ Μάκ Λαγκλέν καί «Καρ- 
μελίτα» μέ τήν Νιέλ Ρίο.

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν «'Ο βαρκάρης του 
Βόλγα», «Οί λύκοι τοΰ άέρος» καί «Οί λησταί τοΰ Ό
λυμπου».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ό άγαπημένος τής 
γιαγιάς», «Ό δαίμων» καί διέκοψε τάς έργασίας του.

Κινημ. συνοικισμού Νέας ’Ιωνίας. Διέκοψε.
Παρ’ όλον τόν κίνδυνο νά χαρακτηρισθώ άπαισιόδοξος, 

σάς έγραψα πολλάκις ότι αί κινημ. επιχειρήσεις τής πό
λεώς μας δέν βαίνουν καλώς καί ότι τότέλος τής περιόδου 
θάμάς παρουσιάση δυσάρεστα’άποτελέσματα. Δυστυχώς τά 
πράγματα έρχονται ήδη νά μέ δικαιώσουν. Πριν άκόμη 
λήξει ή χειμερινή περίοδος, οί χειμερινοί κινηματογράφοι 
κλείνουν ό είς μετά τόν άλλον. Τό ’Αττικόν» διέκοψε τάς 
έργασίας του μέ σοβαρόν παθητικόν, δέν πρόκειται δέ νά 
έπαναλειτουργήση έπ’ ούδενί λόγω. 'Ο κ. Άργυλλάς έπί
σης κατ’ αύτάς διοκόπτει τάς έργασίας του μέ σημαντι- ■ 
κάς ζημίας, εΐνε δέ ζήτημα άν κατά τόν προσεχή χειμώνα 
θά λειτουργήση είς τό κέντρον του κινηματογράφος. 'Ο κ. 
Τσαοΰτος, διευθυντής τοΰ «’Αχίλλειου» είς έρώτησίν μου, 
έάν είναι ευχαριστημένος άπό τήν έφετεινήν περίοδον, 
μοΰ άπήντησεν έπί λέξει ότι, απαισιώτερον έτος άπ’ αύτό 
δέν έχει ξαναειδή. Παρ’ δλας τάς προσπάθειας του αί ζη- 
μίαι του θά ύπερβοΰν τάς 50 χιλιάδας δραχμών.

Παπανικολάου 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ θιάσου
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Αουη, προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα «Ό ταυρομά- । 
χος» και «Ουγγρική ραψωδία». Μπαρχαμούζας
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γέ
λα παληάτσο», «Τζέντλεμαν κάου μπόϋ», «Οί επιδρομείς» 
ή «Τά σύνορα στις φλόγες» και «Ό ριψοκίνδυνος Τόμ».

Κινημ. Κοσμικόν. ’Αργεί. Πετρακάκης
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρίγκηψ 
καί άπάχισσα», «Κίρκη ή γόησσα» καί «Τό ζωντανό πτώ
μα» μέ τήν Ζακομπίνη.

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή ’Α
φροδίτη» μέ έπιτυχίαν, «Έσχατη προδοσία» καί τό έλλη- 
νικόν «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο» μέ έξςμρετικήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Αούξ. Προεβλήθη τό έργον «Ό γαλάζιος Δού- 
ναβις». Τάς καθημερινός τό «Αούξ» λειτουργεί ώς χορευ
τική αίθουσα ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ χοροδιδασκάλου κ. 
II. Μόσχου. ’ Ακρο&αλασσίτης
ΑΜΦΙΣΣΑ

«Τό καράβι τοϋ τραγικού έρωτος» καί Τό χρήμα».
Κινημ. Α’ίγλη. Διάφορα ατραξιόν καί τό «"Εξ εβδο

μάδες μέσα στούς άπάχηδες». Στογιαννίδης
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ναύτης 
τοΰ γλυκού νεροΰ» καί «Περιπετειώδης πυροσβέστης»'
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ιππότης 
πειρατής», «‘Ο έρως θριαμβεύει», «Πώς παντρέφτηκε ό 
Γιάννης», Τό «χρήμα» καί «Τό γαλάζιο ποντίκι».
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθασαν τά έργα «Άντρανίκ» 
καί διά δευτέραν φοράν ·Ή επάνοδος» άμφότερα μέ έ- 
ξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Έ&ν. Κήπου. Προεβλήθησαν τά έργα «Μα
κιγιάζ» καί «Ή ’Αγχόνη».

Κινημ. Ούφα. Προβάλλονται τά τελευταία έπεισόδια 
τοΰ έργου «Μαύρος λύκος». Μαρκίδης
ΚΟΜΟΤΙΝΗ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό γαιο- 
κτήμων τοΰ Τέξας» καί «Ή δικηγορίνα». Γιαλέσσας 
ΤΡΙΚΚΜΑ

Κινημ. Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Αννα 
Καρένινα» μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο.
ΧΑΝΙΑ

Κινημ ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σουνίτα», 
«Έσχάτη προδοσία», «Τό φάντασμα τοϋ σιδηροδρόμου», 
«Ό δρόμος πρός τήν διαφθοράν» καί «Τό μελανόν της 
σημεϊον».

Κινημ. ’Ιδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
τυφλή», «Βερολΐνον» καί «Ό δόκτωρ σατανάς».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθη «Ό σαλπιγκτής» καί 
έτερμάτισε τάς παραστάσεις του.

Κινημ, Μπονάτου. "Εκαμε έναρξιν εις τήν συνοικίαν 
Μπόλαρη ώς θερινός, μέ τό έργον «Τιτανικός».
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ασφαλ
τος», «'Η κόλασις», «"Εγκλημα καί έξιλέωσις», «’Αγωνία», 
«Πρίγκηψ γονδολιέρος», «Λυσσασμένος σύζυγος», «Σάρξ 
καί διάβολος», «Κοντέσσα Μαρίτσα», «Χρυσά διαζύγια», 
«Σημερινή τρέλλα», «Ό έκδικητής τοΰ Νταβάς», «Ή κα
τάδικος» καί «Μαρκίτα». I. Γ.
ΛΕΒΑΔΕΙΑ
» Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Ύπό τό 
βάρος τοΰ παρελθόντος» καί τό ελληνικόν «Μακρυά άπ’ 
τόν κόσμο» μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «Ό μυστικός τα
χυδρόμος».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλόθησαν τά έργα «Δημόσιος 
υπάλληλος», «Βενενόζα», «Τελευταίος μορφασμός», «Φλό
γα έρωτος», «Πουπέ», «Οί έρωτες τής'Ιωάννας Νέϋ», «Γέ
λα παληάτσο» καί «’Ερωτευμένο θαλασσοποΰλι.» Προσε
χώς «Τρωικός Πόλεμος». Πανουργίας
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κατά
σκοπος τοΰ σεΐχη», «’Έρως καί σπόρ», «Ή μή εστεμμένη 
βασίλισσα», «Ή βασίλισσα τών άδαμάντων , «Ταξεϊδι στή 
σελήνη» είς δύο έποχάς καί «Οί τελευταίοι τσάροι». Τήν 
προσεχή έβδομάδα «Ό δικτάτωρ », «Χατζή Μουράτ > καί 
«Μοιραία αγάπη». Α.Σ.
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. Φάληρον. Προεβλήθη ή ήχητική ταινία Μοι
ραίος χείμαρρος», μετά τήν προβολήν τής οποίας ήναγ- 
κάσθη νά κλείση τάς πύλας του μή άνταποκρινόμενος είς 
τάς δαπάνας,'καθ’ δσον οί θεαταί έμετροΰντο είς τά δά
κτυλα .

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν, ή ηχητική ταινία 
«Διψασμένη γιά φιλιά» καί αί βωβαί Μοργκάν ή σειρήν»,

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Άντρα
νίκ», «Σπίθα», «’Ανθρώπινη δικαιοσύνη», «‘Η χορεύτρια 
τής φοκτιας», «Ύπό τήν σκιάν τών τάφων» καί «Ό Αρ
χιεργάτης». Μακεδών
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα -'Κο
καϊνομανείς», «Ξανάνιωμα» καί Ή κιβωτός τοΰ Νώε». 
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν «Ό κήπος τοΰ 
’Αλλάχ», «Κάποιος νέος», «Θά μέ παντρεφτής» καί μερι
κοί κωμωδίαι. Μπιρμπίλης
ΑΡΤΑ

Κινημ. Πάν&εον. Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν τά έργα ΔΙαρία, Μαριάνα, Μαριέττα», «Ή 
κωμωδία τής καρδιάς», «Ή ώραιότερες γάμπες τοΰ Βερο
λίνου», «Πέντε χιλιάδες δολλάρια γιά μιά συμμορία», «Τό 
σπήτι τοΰ ψεύδους», «Γιοσιβάρα», «Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ» 
καί «Είς τήν χώραν τών κανιβάλλων». "Ηδη δίδει παρα
στάσεις δ κ. Κουιαλιανός υιός. Γ.Β.
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν μέ σχετικήν επιτυ
χίαν τά έργα «Είς τήν χιόραν τών κανιβάλλων», «Φιλώ τό 
χέρι σας μαντάμ»-, Γιοσιβάρα», «Μαρία, Μαριάνα, Μα
ριέττα», «Ή έξόντωσις τών ληστών», «Ή σπηλιά τοϋ 
Τόμ», «"Ερως καί πλούτη» καί «Ό χορός τής τύχης».

Κινημ. ’Απόλλων. ’Αργεί.
Ό διευθυντής τοΰ κινηματογράφου «’Απόλλων» κ. 

Σκληρός άνεχώρησε δι’ ’Αθήνας διά τήν άγοράν μηχανή
ματος πρός παραγωγήν ηλεκτρικού ρεύματος διά τόν κινη
ματογράφον του, θά κάμη δέ έναρξιν λίαν προσεχώς με 
τά εκλεκτότερα έργα τής έφετεινής παραγωγής. Τσίρς 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Κινημ. "Εδισσων. Προεβλήθησαν τά έργα «Καρδιά 
χορεύτριας» καί τό έπεισοδιακόν «Ή κληρονόμος τής χα
μένης νήσου» είς τέσσαρας έποχάς. Γεωργόπουλος 
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Μία νύχτα 
έρωτος», ή έλληνική ταινία «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο», «Τό 
διαμάντι τοΰ Τσάρου», «Ό πανικός» μέ τόν Χάρρυ Πήλ 
μέ τό ταξεϊδι τοΰ αΚόμητος Ζέππελιν» ώς ζουρνάλ, «"Ο
ταν ή σάρξ υποκύπτει», «Βαρβάρα ή κόρη τής ερήμου» 
ΡωσσικήΘύελλα», «Λούπιγκ δή Λούπ» και ως ζουρναλ 

ή παράδοσις τής σημαίας είς τό πρότυπον Τάγμα Εύζώ- 
νων, καί μέ έπιτυχίαν ή έλληνική ταινία «Ή Άστερω».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μέγας 
συναγερμός», «Άντρανίκ » «Ή Δικηγορίνα»,«Οί Κοζάκοι» 
Ή δεσποινίς Φλέρτ», «"Αννα Καρενίν», «Ό Ανάρμοστος 
γάμος». Προσεχώς ανοίγει τάς πύλας του ό κινημ. Ωραία 
Θέα (θερινός) ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κων]τίνου Χα- 
τζηξάνθη. Καζαντζής.
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01 ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΥΙΟΙ (π°ί’ έκέρδισε τό χρυσοΰν μετάλλων εις τόν διεθνή διαγωνισμόν)

ΠΡΙΓΚΗΦ ΚΑΙ ΑΠΑΧΙΣΣΑ (Ό θρίαμβος τοΰ ΚΑΠΙΤΟΛ τοϋ Πειραιώς)
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ΛΑΙΣΧΗ 75 Μέ τήν Μαίρη ’Άστόρ
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