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Ένας άκόμη χρόνος προσθέτει εις τό απόθεμα τής
πείρας μας τήν σπουδαίαν του συμβολήν. ’Έτος αγωνιώ
δες, γεμάτο άπό διαταραχάς παγκοσμίου ένδιαφέρονιος, δ
που ή ελπίς ένηλάσσετο μέ τόν τρόμον τής καιαστροφής,
δπου ή άβεβαιόιης τής αΰριον εξουδετέρωνε τήν ένεργητικότητα καί έξηφάνιζε τήν πρωτοβουλίαν, δύναται νά
χαρακτηρισθή τό 1931. Αί άρχίσασαι νά εμφανίζονται άπιότεραι συτέπειοι οδ -εγάλου πολέμου Επέδρασαν έφ’ δ
λων τών εκδηλώσεων Γής συγχρόνου ζωής. Τά διεθνή
προβλήματα κατά τό παρελθόν έτος, δξυναν τάς πολυ
πλεύρους των φάσεις καί κατέστησαν φανερόν δτι χρειά
ζεται περισσοτέρα ειλικρίνεια είς τάς σχέσεις μεταξύ τών
λαών διά τήν γενικήν προαγωγήν τής άνθρωποτητος. Άνεγνωρίσθη ή άνάγκη νά άμβληθή κατά τι ό σωβινιστικόε,
εγωισμός διαφόρων Κρατών, τά όποια έν όνόματι ώρισμένων κεκτημένων δικαιωμάτων δέ διστάζουν είς τόν βωμόν
τοϋ πείσματός των νά θυσιάσουν αύτήν τήν ήρεμίαν καί
τήν πρόοδον τοϋ κόσμου. Πρός στιγμήν ένομίσθη διι οί
διευθύνοντες τάς τύχας τών εθνών, άναγνωρίζοντες τάς
εϋθύνας των άπέναντι τής Ιστορίας, θά συνήρχοντο έκ
τής κραιπάλης τών παραβολών σχεδίων των καί ϋά έπεζήτουντήν συνεννόησιν πρός αρμονικήν συι εργασίαν. Πράγ
ματι ή πρότασις τοΰ προέδρου Χοΰβερ έπιστεύθη δτι άπετέλει ένα μικρόν, άλλά σταθερόν βήμα πρός τήν διεθνή
προσέγγ ισιν. Δυστυχώς δμως αί έλπίδες διεψεύσθησαν.
Τό μονοετές χρεωστάσιον δέν κατόρθωσε νά άναστείλη
οΰτε Επ’ ολίγον τήν έκρηξιν μιάς άνιστορήτου παγκοσμίου
οικονομικής κρίσεως. Τά αίτια πολλά καί διάφορα. Υπερ
παραγωγή άφ’ ένός, ΰποκατανάλωσις άφ’ ετέρου. Αι γνώμαι τών οικονομολόγων διιστανται ώς πρός τάς άφορμάς
καί αίτιά τής κρίσεως καί αί λύσεις, άναλόγως τής άντιλήψεώς των, διάφοραι παρουσιάζονται. Ή έκρηξις τής
οικονομικής κρίσεως είχε ώς άποτέλεσμα τήν ΰψωσιν τε
λωνειακών φραγμών εις τάς συναλλαγάς μεταξύ τών Κρα
τών, τήν διαταραχήν τοΰ έμπορικοΰ Ισοζυγίου, τ,,ν άρσιν
τής χρυσής ισοτιμίας τώννομισματικών μονάδων είς διάφο
ρα Κράτη, τήν αΰξησιν τοΰ κύματος τής άνεργίας, τά έλλείματα τών προϋπολογισμών. Αί έργατικαί τάξεις άπαθλιοϋνται δσον παρέρχεται ό καιρός περισσότερον, οί άστοί άγωνιοΰν κάτω άπό τήν καταθληπτικήν άτμόφαιραν
τής αύριον.Τό 1932 άνοίγει μέ δύομεγάλας διασκέψεις,άπό
τά άποτελέσματα τών οποίων θά κριθή ή τύχη τοϋ κό
σμου. Τήν διάσκεψιν τών έπανορθώσεων καί τήν διάσκεψιν τοΰ άφοπλισμοΰ. Θά πιεσθοϋν οί μέλλοντες νά συσκεφθοΰν άπό τήν δυστυχίαν τών έκαττομυρίων υπάρξεων
πού θρηνούν τόπεπρωμένον τους μέ ΰπόκρουσιν τόν ρόγχον
τής μηχανής, τό σύμβολον αύτό τοϋ νέου πολιτισμού, καί
θά θελήσουν νά διαγράψουν καί σφάλματα καί υπο
χρεώσεις τοΰ παρελθόντος καί νά άναβαπτισθοΰν είς τήν
κολυμβήθραν αισιόδοξων προβλέψεων διάτό μέλλον δίδοννες πρός άλλήλους τά χείρας; “Ή τουναντίον ή έμμονή
των είς πεποιθήσεις πεπαλαιωμένος καί άνεδαφικάς θά
άποτρέψη τήν συνεννόησιν καί θά άναρριπίση τά μίση;

Έάν συμβή τό πρώτον παρ’ δλας τάς τυχόν διακυμάνσεις,
μπορεί κανείς νά έλπίση, έάν συνεπακολουθήση καί ή κα-’
τάργησις τών εξοπλισμών, δτι ή ζωή θά καλυτερεύση καί
ή ΰπάρχουσα Ισορροπία τοΰ ευρωπαϊκού καί παγκοσμίου
καθεστώτος θά διατηρηθή άκόμη έπ’άρκετόν. Έάν δχι
τότεκανείς ίσως δέ θά δυνηθή νά άποκλείση τάς ριζικάς
λύσεις. Οί μαυροχίτωνες, είτε οπαδοί τοΰ Χίτλερ, καί τοΰ
Μουσολίνι είτε οιουδήποτε άλλου κακεκτύπου των, θά
πλευρήσουν τήν έξουσίαν. ’Εκτός έάν τό φώς πού άναψε
πρό χρόνων τάνω άπό τά γλαυκά Ουράλια δυναμώση καί
θελήσει νά άντιφεγγίση τήν λάμψη του στά ερείπια τοΰ
άστικοΰ κόσμου. Καί τή μιά καί τήν άλλη φορά τά θύ
ματα θά θρηνηθοΰν κατά χιλιάδας.
Κινηματογραφική βιομηχανία καί κινηματογραφικόν εμπόριον δέ μπορούν νά νοηθούν άνεξάρτητα άπό τήν^οίκονομική πορεία τοϋ κόσμου. Ύφίστανται καί αυτά τήν δια
ταραχήν καί τήν ύπέστησαν καθ’ δλην τήν γραμμήν. Βιο
μηχανία διαθέτουσα τεράστια κεφάλαια καί έξαρτώσα τήν
Επιτυχή τοποθέτησιν τής παραγωγής της άπό τήν οικονο
μικήν δυναμικότητα τών καθ’ ίκαστα άτόμων, δέν εΐιαι
δυνατόν νά μείνη άνεπηρέαστος άπ’ τόν ταραχώδη σάλον,
ό όποιος αίφνιδίως ένέσκηψε. Καί τά σημεία καθημερινώς
έκδηλοΰνται σαφέστερα. Μία άπλή σύγκρισις τών στατι
στικών δεδομένων τής κινηματογραφικής παραγωγής καί
παραλλήλως τοΰ έμπορίου τών δύο τελευταίων ετών, μάς
δίδει άνάγλυφον, παραστατικήν τήν εικόνα τής συντελε
σθείσης άλλαγής. Τό 1929 άκόμη, οί διευθυνταί τών Επι
χειρήσεων διεδήλωνον δτι τό μέλλον τοΰ κινηματογράφου
άνοίγεται λαμπρόν, δτι εΐται ή μόνη βιομηχανία πού δέν
έχει νά φοβηθή οικονομικός ζυμώσεις. Καί αί αισιόδοξοι
αϋταί προβλέψεις έπειθον τούς κεφαλαιούχους νά διοχε
τεύσουν τά άστάθμητα κεφάλαιά των είς τούς κόλπους τών
μεγάλων κινηματογραφικών οργανισμών. Ή παραγωγή
τών ταινιών έμεγάλωσε, παρ’ δλην τήν άλλαγήν μεθόδων,
τήν οποίαν έφερεν ό όμιλών, οί εισπράξεις ύπερέβησαν
κάθε πρόβλεψιν καί δλόι έφαντάσθησαν δτι ένας νέος
χρυσούς αιών άνέτειλεν είς τήν κινηματογραφικήν Ιστο
ρίαν. ’Αλλ’ ή ύπολανθάνουσα άκόμη τότε πυριφλεγής λά
βα τοΰ οικονομικού ηφαιστείου δέν άργησε νά άναδώση
δλην τήν καταστροφικήν της πνοήν. 'Ένας χρόνος περνού
σε καί οί ίδιοι εκείνοι φαντασιοκόποι καί όραματισταί Επιχειρηματίαι άνέκρουον πρύμναν. Αίγες μόλις εβδομάδες
έχουν περάσει πού ό Γ. Διευθυντής τής M.G.M. κ.Γκόλντουΐν έδήλωνε στόν έν Χόλλυγουντ άνταποκριτήν τής πα
ρισινής «Κομέντια» πώς δέ βλέπει τά πράγματα καθόλου
ρόδινα, πτος χρειάζεται ριζική άλλαγή τακτικής διά νά μή
φερθούν αυτομάτως αί Επιχειρήσεις είς τήν οικονομικήν
καταβαράθρωση. Καί πράγματι ή άτμόσφαιρα τού Χόλλυ
γουντ άρχισε νά βαρύνη, τόν ουρανόν του έσκέπασαν τά
πρώτα σύννεφα. "Ολους τούς συνέχει ή άγωνία. Οί παρα
γωγοί δέν παύουν νά κάνουν συστάσεις στούς σκηνοθέτας
γιά τόν περιορισμό στό Ελάχιστο δυνατόν δριον τών Εξό
δων. Παραλλήλως περιορίζουν τόν άριθμόν τών ταινιών
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της μελλοντικής παραγωγής κατά τό ήμισυ. 'Ο ίδιος κ
Γκολντοιηι, εδηλωσε οτι σκοπός τοΰ περιορισμού αύτοϋ I χ ΰηματιαι της πρωτευούσης έχουν πάρει καί αυτοί τήν
ε\αι να προσεχθη το ποιοτικό περιεχόμενο τών ταινιών. I κατιουσαν. Μεγαλα κινηματοθέατρα σκέπτονται σοβαρώς
Αναγνωρίζει οτι το παγκόσμιό κοινό άρχισε νά συνειδητο να σβυσουν τα φώτα των καί νά νανουρισθοΰν άπό τήν
ποιώ κάποιες αισθητικές άξιες, πού δέν επιτρέπουν πιά τήν συναυλίαν των ποντικών στις άδειανές σάλλες.
ανοχήν της οποιοσδήποτε καλουπιαρισμένης ανοησίας. Νά L “°. αθ®’’γήση θ κατάστασις αύτή; Τό κινηματο
η ο,ικον°θικι'1 κθίαις θά έχη θετικόν απο γραφικόν μέλλον είναι απόλυτα συνεξαρτημένον μέ τήν
τέλεσμα να καλυτέρευση το καλλιτεχνικόν περιεχόμενο τής τύχην των άλλων πραγμάτων τοΰ κόσμου. Ή αιθρία ή ή
κινηματογραφικής παραγωγής, ή δτι θά είναι 'τοΰτο μία καιαιγις του ζοφερού παγκοσμίου όρίζοντος θά συνεπαπρόσκαιρος στροφή που θά δικαιολογή τήν ανυπαρξίαν κολουθηθη απο την αιθρίαν ή τήν καταιγίδα τοΰ κινηματων μέσων δια την δημιουργίαν έντυπωσιακών φίλμ; Άβέ- ν?Αρ><?'«ΐκ°υ σ,ϋεθεωματος. Θά ήτο μάταιον νά συζητώμεν
βαιον το συμπέρασμα. 'Οπωσδήποτε τό γεγονός είναι οτι γ α λύσεις και επουλώσεις πληγών είς στιγμήν κατά τήν
οποίαν κρινεται αυτή η τύχη τής άνθρω.τότητος. Θά πάγίνονται βήματα γοργά πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν.
εξαγνισμού πρός ηλιό
Αλλα και οι «στάρ» <’ίρχισαν νά βλέπουν τά άστρα των ’ λουστΡΓ°ν\ ανΡφ2ρ!.κον δρόίιον
να ωχριουν Η λαμψις ποΰ έδινε ό πλούτος, ό έξασφαλί- λουστες κορφές η θα καταποντισθώμεν αύτανδροι είς τό
ζων πομπώδη διαφήμησιν, εις τά αναιμικά καλλιτεχνικώς
πρόσωπα των περισσότερων αύτών, αμαυρώνεται, ή χουσίζουσα ανταύγεια γίνεται πιά ονειρον φθινοπωρινής νυκτός.
Αί αμερικανικοί επιχειρήσεις στά κονδύλια τών οικονομιών
περιελαβον ως πρώτον και κύριον τούς εξωφρενικούς μι
σθούς ολίγων «αστέρων», πού έφθαναν μόνοι αύτοί νά Τ„/~ Η’ ’ίερι.φΤος Γκρέττα Γκάρμπο έφθασε τάς τελευαπορροφούν τα 28 ο)ο του προϋπολογισμού των. Καταο- Xv^oUFT?7p μ"6ρας
Ι?αρι,σίου« ύίΙ° αύστηρότατον ίγγειται το περιφημον «SZar System» καί γιά νά αποφευ τλΥ’θΛ "
την ατυχίαν να τήν άναγνωρίσουν είς
χθώ ο εκβιασμός, σ ενα φιλμ λαβαίνουν μέρος περισσότε το Ωτειγ οπού μετέβη
διά νά παρευρεθή είς κάποιαν
ν u
s ^unuiuv
ροι του ενός αστερες. Οί παραγνωρισμένοι φιγκυράν άρχι συγκεντρωσιν.
σαν να περνούν ενεργωτερον μέρος, ή διαβάθμισις τών μι „
Κλάρα Μπόου ένυμφεύθΐ] πρό ολίγου μόλις και
σθών γίνεται τώρα επι τή βάσει άποδόσεως εργασίας καί ρού, με μεγάλην μυστικότητα, τόν Ρέξ Βέλ.
5
οχι επι μιας αμφίβολου καί αμφιρρεπούς συμπάθειας τοΰ
—Τόν προσεχή μήνα Ιανουάριον κυκλοφορώ είς όλόκοινού. Ανεμος οικονομιών πνέει είς δλας τάς έκδηλώσεις. δοΑί0^ Τ κ°?|ιον τ° Universal Film Lexikon. Θά έκΗ παραγωγή πολυδάπανων ταινιών αποφεύγεται. "Ολα fiv^Ln Βερ0^ν« και
περιέΧΊ1 κατ’ άλφαβητικήν ταπροσπαθούν να τα συμβιβάσουν μέ σχολαστικούς καί εξο ξινομησιν τους σκηνοθέτας καί Άστέρας τοΰ κι'-ημανυχιστικούς προϋπολογισμούς. Οί εξωφρενισμοί αποτελούν καϊ τΤδιελ°'ίtOu κοσ·“°” κ«τά Κράτη μέ τάς βιογραφίας
πλέον αναμνησιν.
και τας διευθύνσεις των. Εννοείται δτι είς τό Λεξικόν
Τό παγκόσμιον κινηματογραφικόν έμπόριον υποφέρει, αυτό τ° οποίον σημειωτέου θά είναι πολυτελέστατου,
ιφισταται και αυτό τήν μοίραν δλων τών άλλων προϊόν δεν λείπουν και οί "Ελληνες σκηνοθέται καί Αστέρες
των. Θελει αγορές δια νά τοποθετήση τήν παραγωγήν τύνΘ·ΓΠ(?δΧΐζλ· 6κ“σΓΟς/όμ°ς. 500 περίπου δραχμάς, είς
του. Αλλα οί αγορές ειχον αρχίσει νά περιορίζωνται άπό φικοΰ Άσϊρος»
δίά ™ΰ «Κινηματογρααυτήν ακόμη την έμφάνισιν τοΰ όμιλούντος. Σήμεοα τά
πραγματα παρουσιάζονται δυσκολότερα. Οί άγορές έχουν nAv~I? Βκλόρι“ ^βάνσον ένυμφεύθη διά τετάρτην φο
χάσει την δυναμικότητα τοΰ παρελθό’ τος. Καί άν τοποθε ράν τον ευτυχή (;) νεαρόν Μικαέλ Φάρμερ καί τήν εποχήν
τήσουν ταινίες, αύτό θά κατορθωθώ μόνον μέ άβαρίες είς gsR’SFSLS;
ΧίΧζ ιιμοζ.
Είναι άπό τά σπουδαιότερα προβλήματα τής εποχής νόσ^.ϊ101^ Ν^Χρΐ
διά κοιλιακόν
μας το μέλλον του κινηματογράφου ώς τέχνης καί ώς τηςηβμελτιοΰταί1νΐκην
Ή κ“Χ«-“^
βιομηχανίας. Η αναμφισβήτητη καί τεράστια έπίδρασίς
του επάνω εις τας μαζας,τόν καθιστά δργανον πολιτισμού, νείοΤ^ΰ W κ“λλί·α?' εσλ«τως ίδρύθη παρά τοΰ 'Υπουρ
εξευγενισεως ηθών, καλαισθητικής άναπτύξεως, πολίτι γείου της Παιδείας Ανωτατον Συμβούλιον Κινηματογρα
κης προπαγάνδας, επιστημονικής προπαιδείας. Ποιά εΐνε φίας διατελουν υπο την προεδρίαν τοΰ έκάστοτε ύη κατευθυνσις που θα πάρη; Χθές άκόμη ό Ράϊντχαρντ πουργου της Παιδείας.
ετόνιζε πως μονον τότε θά πρέπη νά έλπίση μίαν άσφα-Είξ Τ0 Κάψον της Αίγύπτου έξεδόθη θαυμάσιον κι
λη άνοδον η κινηματογραφική τέχνη, αν άπηλλάσετο ά- νηματογραφικόν περιοδικόν ύπό τόν τίτλον Cine Imaqes,
πο τας ποίκιλας επιδράσεις τής θεατρικής τεχνικής καί εφάμιλλου του γαλλικού Cine Miroir.
εκφρασεως. 'Ο Ράϊντχαρτ βλέπει τά πράγματα
*
μέ^ό φα
κό του θεατρικού σκηνοθέτου, άλλά τά βλέπει κάτω άπό
νετικο πρίσμα. Προς νεες τεχνικές φόρμες, στήν ολοκλη
ρωτική έκφραση τής ζωής, δπου δέν κυριαρχεί άπόλυτα δ
Δύο νέαι ταινίαι τοΰ Μποΰστερ Κήτον «γυρίζονται»
Λογος, στη δυναμική αναπαράσταση γεγονότων υπαρκτών
στη Ηθυσικη υπογράμμιση τών κινήσεων καί τών εκφρά εις τα στούντιο τής Μετρό Γκόλντουϊν Μάγιερ. Ή πρώτη
σεων, αλλα προ παντός στή παντομίμα,
εύρίσκεται τό φερει τον τίτλον «Ό Μποΰστερ παντρεύεται». Την σκηνο
μέλλον του κινηματογράφου. Άλλ’ άλλαι αί σκέψεις τής θεσίαν της ταινίας αυτής έχει άναλάβει ό γνωστός Αμε
ρικανός σκηνοθετηςΈντγουαρντ Μπρόφυ, συμμετέχουν^
κριτικής, αλλαι δέ αί βουλάί τών παραγωγών...
Εις τήν Ελλάδα τό μέλλον τοΰ κινηματογράφου πα ΡοΕα^/ΰΙ Ya'^Ol/aXX»lAEZVC“ ’Αντρέ Λυγκέ· Φθ«νσουάζ
ρουσιάζεται οσον ποτε άβέβαιον. Ή μία μετά τήν άλλην Ροζαι, Ζαν Χελμπλιγκ, Αντρε Μπερλέ καί Μόνα Γκόγια.
αρχει πιθ,ανθτι1ξ τήν χαριτωμένην αύτήν έξ ολο
αι επιχειρήσεις τών επαρχιών παύουν τάς εργασίας των
και οσοι ακόμη παραμένουν πιστοί έπί τών έπάλξεων έ- κλήρου γαλλιστί ομιλοΰσαν κωμωδίαν νά θαυμάσωμεν
τής πόλεώς μας.
ξαπολυουν αγωνιώδεις επικλήσεις βοήθειας καί συν’δρο- .Τ!Ος εις γνωστόν κινηματοθέατρον
Γοκ°ιν°ν διαθετει σήμερα τό ποσόν πού διέθετε θ^τη^υ«έρίτεχεΐ*“|-τΐτλθν “ΧαΡτονένιος έραστής» σκηνοάλλοτε δια το θέαμα πρός στοιχειώδη διατροφήν. Οί κι οί Ζιλαπέο1ρ“ηη ’ Ε\/?υαρν/, Ρετβιγκ κα' πρωταγωνισταί
νηματογραφία ται, ευρίσκονται διαρκώς είς άδυναμίαν έκ- οι Ζιλμπερ Ρολλαν, Μονά Μαρις καί Ίρέν Πύοσελ.
τών κωμωδιών αύτών
πληρωσεως των εκ συμβολαίων άναλαμβανομένων υπο τού Μ,„-^τυΧνχρεώσεων. Τα μεγάλα ενοίκια τών ταινιών δέν πληρώ δντο^όΓ 'Ιερ ΚηΓΟν -1·“1 Τπρθεξησφαλισμένη, γνωστού
°
π
ο
_
κω
ί
“
κ
ος
αυτός
είναι
λαοφιλέστατος
είς τήν
νονται, εγκαταστάσεις ήχητικοΰ δέν γίνονται καί αί όίιιλουσαι ταινίαι αφήνουν τό βουβό των κλάμμα νά ήχήση ξλλαδα πραγμα που αποδεικνύεται έκ τής άφαντάστου
ε
"
,
<4
αξ
π
°
υ
^θμειωσεν
εις
τό
«Αττικόν»
ή
κωμωδία
εις τας αποθηκας τών γραφείων τών Αθηνών
Οί έπιτου < Εμπρός μαρς» η « Ο Μποΰστερ στό Δυτικό μέτωπο».

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

ΔΪΟ HEAIΤΑΙΝΙΜ ΤΟΪΜΓΤΟΠΤΕΡΚΗΤΓΟΗ

ΚΙΓίΜΜΒΤΟΓΡΠΦΙΚΒ ΠΟΡΤΡΗΙΤΒ

ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ
Ένα όνομα πού έχει τή γλύκα τοΰ τραγουδιού. Κι η
φωνή της είνε γλυκεία, γεμάτη βελούδινες αποχρώσεις.
Κουδουνάκια άργυρά πού ήχοΰν παραδείσιες αρμονίες.Και
είναι ώραία ή Μαρσέλ. Τά μάτια της μεγαλα, ανοικτού
πρασίνου χρώματος, τά μαλλιά της ειας εβενινος χείμαρ
ρος μέ χουσίζουσες άνταύγειες, τό χαμόγελό της, χαμό
γελό Ανοιξιάτικου ήλιου. ΚΓ ένα δέρμα απαλό, χνουδάτο,
1
·'
__ :
που αναριγαει απο
! ’
’
\ πόθο καί προκαλεΐ
) ' ' ’■
Χ" Ί'ΐλί.
-
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ΠΡ0ΣΠΛΝΤΑ2Τ0ΥΣΑΝΑΓΝ2ΣΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΜΜΡΙΠΣ ΤΟΓ'ίΙΚΗΜΤ. ΙΜΕΡΟΣ,,

Καθίσταται γνωστόν, δτι ή διεύθυνσίς τοΰ^ «Κινημα
τογραφικού Άστέρος» άπεφάσισεν όριστικώς όπως απο
τοΰ προσεχούς μηνός ’Ιανουάριου 1932, δηλαδη απο του
ποοσεγοϋς φύλλου, άποσύρη τό περιοδικόν της κυκλοφορίας του διά τοΰ Κεντρικού Πρακτορείου, θα .διανέμεται
δέ είς τό μέλλον, μόνον είς τούς έγγραφομενους συνδρομηιάς του.
, „ ,
Είς τήν οριστικήν αύτήν αποφασιν προεβη η διευνυτσις τοΰ «Κινημ. Άσιέρος» διά τούς κάτωθι λόγους:
1) Διότι τά άνά τάς ’Επαρχίας καί το'Εξωτερικόν διά
φορά υποπρακτορεία τών έφημερίδων διά τών οποίων κυ
μικρή ιστορία τή- κλοφορεί μέχρι σήμερον δ «Κινημ.
Αστέρος» οχι μθνο
δέν διανέμουν τά τεύχη, ώς θά έπρεπε, εις τα διάφορά
περίπτερα
τής
πόλεώς
των
άπό
τά
όποια
οί αναγνωσται
Ηκ : Φί /ζαρο . ενός φιλμ
μας εύκόλως θά ήδύναντο νά προμηθεύωνται το περιοδι
τού Ραβέλ, τό πρό κόν των, άλλά κρατούν αύτό είς τό ύποπρακτορείον αφ ε
'j γραμμα τώιChamps νός διά νά κερδίσουν όκόκληρον τό ποσοστον το οποίον
’ , — Ely.secs ανήγγειλε δικαιούνται καί άφ’ έτέρου διά νά πωλοΰν το φυλλον, ως
πριν άπ’ την είναι άπολύτως έξηκριβωμένον, εις μεγαλυιεραν της ορι
UK
X ίδουσε
ρ?β0\ήήθ(
Ιτ,?“γΈ ζομένης τιμής τών πέντε δραχμών κσί
_
κ-Conn. Ε2) Διότι ό «Κινημ. Άστήρ« περιοδικόν καθαρώς επαγ
γελματικόν Κινηματογραφικόν, είναι πολύ φυσικόν να εν
t σέ κα- διαφέρει άποκλειστικώς πάντας τούς έπαγγελματιας κινηνένα.Κι'ϋμω: σέ λί- ματογοαφιστάς καί τούς οπωσδήποτε ασχολούμενους σο
■ γο πού τήν άκουγαν βαρώς μέ τόν κινηματογράφον, οΐτινες ως αμέσως ενδι δέν ήξεραν άν ήταν φερόμενοι θά θελήσουν νά λαμβάνουν απ ευθείας και
ή πρώτη φορά πού άσφαλώς άπό ήμά; τόν - Κινηματογραφικόν Αστέρα», εγτχ'ν ^β^ε:ταν· Χθμι- νοαφόμενοι συνδρομηταί.
,
_ ,
Διά τόν λόγον αυτόν καί τήν εύκ-λιαν πάντων των αοε ^ά71010
νάρχον- ναγνωσιών μας αί συνδρομαί όρίσθησαν ως κατωτέρω fi'i
ταν ιίπόμακρα,είχαν τούς Επιχειρηματίας Κινηματογράφων.
t
άζούσει ι ή μελωδία Έτησία Έξωτερ κού
Δραχμαι 200.’-χή,ρλ
'■ τή; φωνή: τη:. Και
Έτησία
’
Εσωτερικού
’
_
, ’ ,
τή χειροκρότησαν.
Διά τούς λοιπούς άναγνώστας τού Εσωτερικού μη
Μά τίποτε δέ θάλ- παγγελματίας κινηματογράφων δεχόμεθα εξαιρετικως συντό ρυθμό τής δρομάς έξαμήνους πρός δρ. 60 καί Τρίμηνους προς Θ- ·
ζωή:
κ. Jelfi >Ή διεύθυνσίς τοΰ «Κινημ. Άστέρος» εχουσα πεΛοιθηson Davits < ohn, σιν είς τήν αγάπην καί έκτίμησιν τού αναγνωστικούι του
γυναίκας ένός πλούσιου Άμερικάνου,άν ή τύχη δέν έβαζε κοινού καί τούς άνά τάς διαφόρους πόλεις της Ελλάδος
τήν ούοίτσα της. Ό Ραβέλ, ύστερα άπό κάμποσο καιρό, καί τοΰ ’Εξωτερικού άνταποκριτας του, ελπίζει, η μάλλον
σκέφτηκε νά ‘γυρίαη, τό«Περιδέραιον τής Βασιλισσης».1ο πίστευε', δτι θά θελήσουν πάντες νά ένισχυσουν την αρόλο τής Μ-πι<
*
de la Molte θέλησε νά τον δωση σΐ'ΐΎ πόφασίν μας ταύτην, ένεργούντες καταλλήλως δια την εγ
Πόλα Νέγκρι πού βρίσκουνταν τότε στό Παρίσι. Άρχισαν γραφήν πάντων τών άναγνωστών τοΰ «Κιν. Αστέρος», εις
αί διαπραγματεύσεις μά ξαφνικά σταμάτησαν χωρ·ς κάνεις
νά μάθη τ° λθγο. Καί βλέπουμε τή κ. < Οάη που θανα- συνΑ^°συ1νδρςομαΐ κατ’ άπαράβατον όρον προπληρώνονται.
πνεε ’ίσως γιά πολλά χρόνια άκόμη μέσα στήν ατμόσφαιρα
Τεύχη τού «K-νημ. Άστέρος» νέα και παλαιών ημετής άνίας τών έκατομμυρίων'της νά παίζη βεντεττα. 1ι οοιιηνιών θά πωλούνται πάντοτε είς τά γραφεία μας (οοος
προηγήθηκε; "Αγνωστο. Πλήθη δμως άνθρώτων θα χεω Φειδίου 11) μέ τήν τρέχουσαν τιμήν τού φυλλου των πεντε
ροκροτήσουν τί) γλυκειά^ Μαρσέλ- Ήταν ή πρώτη φ >ρα δραχμών καί έξαιρετικώς είς τά εξής κεντρικό μονον πεπού μιά ώραία γυναίκα έπαιζε σέ γαλλικό φίλμ.·..
οίπτερα τών ’Αθηνών.
(
,
_
,
1) Γωνία οδού Σταδίου Κολοκοτρωνη προ του καταστη"Ερχεται δ όμιλών ένα μονοπάτι καινούργιο προς τη
δόξα ανοίγεται. Ή φωνή της τή βοηθάει πολύ, τής πλα ιιατος Νησιώτη.
. _
, ,
2) Γωνία Λεωφ. Πανεπιστηιιίου και Πεσματζογλου
ταίνει τόν όοίζοντα τής έπιτυχίας. ΚΓ αρχίζει να φτιαχνη
τόν τύπο της. Είναι πιά ή femme railleuse. Ή_ζωη των I ποό τοΰ Αρσάκειου.
,
„
στούντιο διαδέχεται τήν άνιαρή ζωη τών σαλονιών και τις I ' 3) Πλατεία Συντάγματος έναντι Ζαχαροπλαστείου {Ζα·
άρνές καί μονότονες ώρες τών ρεμβασμών ή εντατική δου βοοίτη καί
_
4) 'Οδός Αγίου Κωνσταντίνου 8 Καπνοπαιλειον Καρα
λειά ΚΓ δ δείκτης τών εισπράξεων δλο καί διαγράφει μεγαλείτερη καμπύλη. Το Ζουανβιλ, ή δόξα, τά χειροκροτη γκιοζοπούλου πρό τοΰ καφενείου «’Εθνικόν».
ματα, δ τίτλο: τή; μεγάλης βεντέττας,αί 20 χιλ. φρ. την
έβδομάδα, δλα έρχονται τό ένα ύστερα απο το αΛλο. Αλλα τέρα» καί σ’ άρκετά άλλα φίλμ. Το γαλλικό κοινο τής χά
μαζύ καί τό διαζύγιο. Ό κ. Cohn είχε αντίθετη γνώμη οισε τή σωι.τίθειά του. ”1 >ως νά μήν είναι μεγάλη καλλιγιά τήν καριέρα τής γυναίκας του. 'Ισως φοβονταν τον τέχνιδα. "Εχει δμως απλότητα στό παίξιμο της, μια απαλή
τίτλο τοΰ συζύγου μιάς στάρ. Ποιος ςερει ποιες εκπλη,εις καί γλυκειά γοητεία. "Ετσι και στη ζωη της. Εχει ενα ω
έπιφυλάσσει! Καί δυό δρόμοι διαφορετικοί ανοίχτηκαν ραίο άπαρτεμάν στήν άβενύ Κλεμπέρ, με εξαιρετικό γου.
μπροστά τους. Τούς πήραν χωρίς νά διαμαρτυρηθουν, ο στο έπιπλωμένο. Καί κάνα—δυό φίλες. Αποφεύγει τις κοκαθένας μέ τήν πεποίθησι πώς θαΰρισκε τό ζοιδιο του.
σμικέτ επιδείξεις καί ζή περισσότερο γιά την τέχνη της.
Παίζει στις «Διακοπές τον Διαβόλου», στό « Κατηγο '
Κς—4α-$
ρητήριο», στό «"Ολη της ή ζωή», στήν «Άνϋπανόρη μη-
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ΚIΝ ΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

αύτήν τήν έγκατάστασιν μούβιτον οί περισσότεροι δέν είνε 0 «ΚΙΝ. ΠΣΤΗΡ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
είς θέσιν νά έπιτύχουν, διότι άπλούστατα λείπουν τά άπαιτούμενα κεφάλαια.
"Οσοι έγκατέστησαν ήχητικά τά άντικαθιστοΰν ή θά
τά άντικαταστήσουν καί έπικρατεϊ οϋτω ένα άληθές πανΛΕΜΕΣΟΣ (τοΰ μονίμου άνταποκριτοΰ μας).— Ή κι
δαιμόνιον συστημάτων καί μηχανημάτων μέ άποτέλεσμα νηματογραφική κίνησις καί έν γένει ή καλλιτεχνική, μετά
σχεδόν μηδέν. Πώς θά έργασθή ό κινηματογραφιστής τής τά τελευταία οίκτρά γεγονότα τελείως ένεκρώθη. Ό αυ
Μακεδονίας : α) έάν έξακολουθήση βωβός δέν έχει ται στηρός κατ’ οίκον περιορισμός τών πολιτών κατά τήν
νίας είμή μόνον διά τήν έφετεινήν περίοδον, β) .έάν έγκα εσπέραν, παραλύει δχι μόνον τήν είς τά θεάματα καί τα
ταστήση ήχητικά (βίταφον) δέν θά έχη τήν άπαιτουμένην εσπέραν, παρα/υει οχι“----μονον ”.........
,
·■ όποιων
λ?ηιιιώθπσαν
άπόδοσιν καί έξ άλλου δέν θά δύναται νά προβάλλη ται- 1 κ£ντρα ζωήν', οί διευθυνιαί’■ —
τών
έζημιώθησαν άα
νίας μούβιτον άπό τάς όποιας άπαρτίζεται δλη ή έφετεινή φαντάστως, άλλά καί κάθε έκφανσιν κοσμικήν.Τάς νύκτας
παραγωγή καί γ) διά νά έγκαταστήση ΟΥΕΣΤΕΡΝ, ούτε αί κυπριακαί πόλεις όμοιάζουσι μάλλον μέ νεκρουπόλεις,
κυπριακαί
σκέψις έλλείψει χρημάτων. ”Ας μάς δώσουν οί σοφοί τών αί
Ερήμους
καί θλιβερός, αί όποΐαι, νομίζεις, κάτι προσδοκοΰν
έν
τή
σιγή Tfllu
των....
’sΑθηνών μίανπελύσιν
καί
ας
δείξουν
τό
ένδιαφέρον
των
__ άπό πέντε ήδη ημερών έχαλαρώθι σο—aievvjiuu '»»■ υι·"—1«—Γ - ,
.
Ό περιορισμός
δμως
προκειμένου
περίοϊτινες
35—40 διαβλέπουν'
περίπου κινηματογράφων
Μακε·.
"ρακης
το λίαν πρόσεχες
μελ- |
κάπως καί ούτως οί κινηιιατογοάφοι καί τά κέντρα ήδονίας—Θράκης οϊτινες διαβλέπουν τό λίαν προσεχές μέλ
on. θά
Λα κλει-Ι
λον έντελώς άκαθόριστον .....
καί προβλέπουν ότι
κλεί- ι νυιξαν έκ νέου δειλής τάς θύρας των.
Κινηματογράφος Γιορδαμπλή : Τώρα δέν λειτουργεί,
σουν. ’Εξαιρέσει τής Δράμας καί Καβάλλας καί Ξάνθης I
ετοιμαζόμενος νά μεταφερθή είς τό νεόδμητόν του οίκη
πού έγκατέστησαν ήχητικά μηχανήματα καί τών Σερρών μα, έφάμιλλον τοϋ όποιου, κατά τούς ειδήμονας, δέν εύρί
πού πρόκειται νά έγκαταστήσουν μούβιτον, δλοι οί άλλοι
εις κανέν άλλο μέρος τής ’Εγγύς Άναίολής.
συνάδελφοι (οί περισσότεροι δηλαδή) τών έπαρχιών, έργά- σκεται
Κινηματογράφος Χρνσοχόον: Προέβαλε τάς εξής βωζονται μοιρολατρικής μέ άρχέγονον βωβόν στόκ άναμέ- βάς ταινίας: «Θυσία έρωτος» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ, «Σόου
νοντες μίαν καλλιτέραν άλλ’ άνέλπιστον αΰριον.
Μπόου» μέ τήν Λάουρα Λαμπλάντ, ό «Αρχιδικαστής»
Καί είναι πασιφανές δτι ΰπό τοιαύταςσυνθήκας έξακολουθοΰντες, προώρισται φυσικά νά κλείσουν. Ούτε κάν ή καί τό «"Οταν τά νειάτα δειψούν». Προσεχώς θά έγκατασταθή όμιλών κινηματογράφος, μέ μηχάνημα Ούέστερν
χητικάς έγκαταστάσεις δένείνε είς θέσιν νά έξασφαλίσουν ’Έλέκτρικ, είδικώς παραγγελθέν έν Εύρώπη-Διαφημίζονται
πόλεις σάν τήν Σιάτιστα, τά Γρεβενά, Κατερίνη, Νιγρίτα διά τότε αί φωνοταινίαι «Οΰδέν νεώτερον άπό τό μέτω
κ.λ. π. καί τούτο έλλείψει θεατών καί χρημάτων.
πον , «Βαρκαρόλλα τής άγάπης», «Ή νύκτα είναι δική
Τής δέ καταστάσεως έπωφελοΰνται φυσικά καί διάφο
ροι νέοι έπιχειρηματίαι τής στιγμής δημιουργηθέντες άπό μας»Τό
κτλ.Σάββατον
κτλ.
τό βράδυ έδόθη είς τό θέατρον Χατήν φοράν τών πραγμάτων οϊτινες άναλαμβάνουν νά έγ
τζηπαύλου
ή προαναγγελθεϊσα θεατρική παράστασις τού
καταστήσουν μηχανήματα άξίας π. χ. 5000 μέ ευκολίας καλού καλλιτεχνικού
συλλόγου μας Ε.Θ.Ε.Λ. Παρεστάθη
πληρωμών. Καί ό έπαρχιώτης κινηματογραφιστής άκούει μία χιουμοριστική, μουσική έπιθεώρησις, τής οποίας τό
τά διάφορα συστήματα Γερμανικά, Γαλλικά, κ.λ.π. άπό λιμπρέττο έγράφη ύπό τοΰ γνωστού ποιητού κ. Λούρου
τά όποια ώς έπί τό πλεϊστον δέν έχει κάν ιδέαν, πέφτει Φαντάζη καί ύπό τοΰ κ. Αγγέλου Πανταζή, ή μουσική δέ
μέσα σέ λέξεις ήχητικέ; καί πλέει είς πέλαγος άγνοιας. ύπό τοΰ νεαρού κ. Γ. Μπόνη. Ό κόσμος κυριολεκτικής
Κύριοι διευθύνοντες τήν κινηματογραφικήν οικογένει κατέκλυσε τό θέατρον. "Ολοι οί έρασιτέχναι έπαιξαν καλά,
αν, είνε ζωτικόν συμφέρον σας νά καθοδηγήσητε μέ ειλι1 προεξάρχοντος τοΰ κ. Α. Κοντοπούλου, ό όποιος ασφαλώς
κρίνειαν τήν έπαρχίαν, τής όποιας τό μέλλον είνε πολύ
ύπερέβη εαυτόν.
σκοτεινόν καί περισσότερον άδηλον.
Άλλαι ειδήσεις είς μέλλουσαν άνταπόκρισίν μου,

HEQTEPRI ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρΰρον τΟυ έν Θεσσαλονίκη συνεργάτου μας κ. Θ. Ρουμελιώτη
"Επρεπε μόνον ένας Ν. Φωκάς άπό τό ερημητήριό του
νά δώση μίαν γενικωτέραν κατεύθυνσιν σ’ ένα ζήτημα είσιτηριάκια του καί τήν άσήμαντον ^κίνησίν του, φθίνει
πού χρόνια τώρα προσπαθούμε νά τό καταστήσουμε ζή καθημερινούς γιατί δέν υπάρχει ουσιαστικής κανείς νά τόν
τημα μεγαλυτέρας προσοχής καί έπιμελείας έκ μέρους προσέξη καί νά ένδιαφερθή γι’ αύτόν, άλλά καί άν τόν
τών διευθυνόντων τάς κινηματογραφικός έπιχειρήοεις.Καί προσέξη κανείς θά τείνη πάντοτε είς τήν προσπάθειαν
ό διακεκριμμένος συνάδελφος καί βαθύς γνώστης τής ό «νά περάση τό στοκ και νά στείλη τό τσεκ». Διαφήμηλης καταστάσεως τών επαρχιακών κινηματογράφων Μεί σις καί τόνωσις τής δουλειάς του καί ένίσχυσις τής έπινει τό δρόμο πού πρέπει νά άκολουθήσουν όλοι οί ά- χειρήσεώς του άπό τούς νέους άνδρας,εΐνε δυστυχώς,άγνωσχολούμενοι οπωσδήποτε μέ τήν ταινίαν άλλά ύπό τήν ά- στα πράγματα, διότι ό επαρχιώτης συνάδελφος εΐνε υπο
παραίτητον προϋπόθεσιν ότι γιά νά γίνη αύτό θά έ'πρεπε τελής οφείλω ν μόνον νά έμβάζη, χωρίς άξιιύσεις.
"Ας σκεφθοΰν καλά οί διευθύνοντες τάς επιχειρήσεις
ό κάθε έμπορος ταινιών νά θεμελιώση σύστημα θετικής
έργασίας καί μελετημένης δράσεως. Δυστυχώς χωρίς νά τών ’Αθηνών. ‘Η επαρχία άνέκυψε καί έπαυσε νά εΐνε κι
νηματογραφική
δούλη τών ’Αθηνών, ούτε δέ οί θεαταί
θέλωμεν νά κακίσωμεν κανένα, οί περισσότεροι πιεζόμενοι
άπό πολλούς λόγους καί αιτίας άποβλέπουν μόνον είς τήν της άνέχονται διάφορα έξαμβλώματα ποΰ τούς προμη
διάθεσιν ταινιών μή ενδιαφερόμενοι παντάπασι διά τάς θεύουν οί δραστήριοι καί έπιτήδιοι άρχοντες, καυχιόμενοι
πλείστας δσας λεπτομέρειας ποΰ έχει τό έπάγγελμά μας συχνάκις διά τά τοιούτου είδους κατορθώματά των. Ό
καί τάς άμετρη τους ύποχρειύσεις ποΰ δημιουργεί ή συνάφειά μας μέ τούς πελότας μας. Αύτή είναι ή σημερινή
πραγματικότης καί δλα τά άλλα θεωροΰνται δευτερεύοντα
διά τόν κάτοχον τής ταινίας γιά τόν όποιον δέν ύπάρχει
ζήτημα άλλο είμή πότε θά έλθη ή έπιταγή τής επαρχίας.
Άλλ’ ή έπαρχία, φίλε κύριε άρχων, έχει κι’ αύτή τάς άξι
ώσεις της καί διά νά σάς άποδώσηθά έπρεπε νά τήν προσέξητε, νά ένδιαφερθήτε πραγματικά γι’ αύτήν, μέ ένδια
φέρον όχι ψεύτικο ώς συνήθως, άλλ’ ειλικρινές, νά τήν
υποβοηθήσετε είς δλα της τά σημεία καί άπό δλας τάς
πλευράς, νά τήν τονώοη'ε μέ όλα τά μέσα πού διαθέτετε
γιά νά μπορέση νά σάς στείλη μέ εύχαρίστησιν τήν επι
ταγήν πού περιμένετε. Αύιό δέν έγινε άντιληπτόν άπό τούς
κρατούντας τά ηνία τής κινηματογραφίας καί ούτε θά γίνη
ύποθέτομεν ποτέ, διότι ούδέποτε έμελέτησε κανείς τίς μι
κρές αύτές λεπτομέρειες ’Απ’ έναντίας άπό τό γραφεΐον
των έχουν μίαν πρωτοφανή άξίωσιν νά κύπτη ή έπαρχία
είς τόν βωμόν νών μεγάλων λέξεων καί τών πομποδών
φράσεων καί οί πιστοί προσερχόμενοι νάδιαδηλοΰν τήν υ
ποταγήν των σάν νά μή είναι ίσοι στό επαγγελματικό έπίπεδο. Τί τήν θέλει τήν διαφήμισιν καί τό καλό όνομα ή
"Εδεσσα π. χ·; Μήπως δέν έχουμε ταινίες στοκ νά περάση;
Γιατί νά κοπιάσουμε γιά τόν άγωνιζόμενον κινηματογρα
φιστήν τής μικράς κωμοπόλεως άφού ούτος χωρίς τήν βο
ήθειαν κανενός θά παίξη,έφ’δσον αύτό είναι τό έπάγγελμά Τό έν Θεσσαλονίκη αριστοκρατικόν κινηματοθέατρον
Ήλύσια. Ήχητικαι εγκαταστάσεις Klang Film
νου; ’Αρκεί νά φεύγουν κυτία ταινιών καινά έρχωνται έπιταγαί,άσχέτως έάν συχνάκις δ έπαρχιώτης συνάδελφος
δέν κατωρθώνει νά είσπράξη ούτε τό άντίτιμον τού ένοι- κινηματογραφιστής τής επαρχίας εΐνε συνάδελφος μέ δλην
κίου καί πολλάκις δανείζεται διά νά συμπληρώση τούτο. τήν σημασίαν τής λέξεως καί είνε πρός βλάβην μας νά
"Οπως κι’ άν έξετασθή ή κατάστασις, είς αύτό τό σημεϊον θεωρήται ενίοτε υποδεέστερος καί επαγγελματικής ύστε
εύρίσκεται σήμερον καί μόνον οί γνωρίζοντες τούς άγώνας ρων, άφού ημείς οί ίδιοι τόν κρατούμε σέ μιά τέτοια θέσι
τών μικρών πόλεων τής έπαρχίας είναι είς θέσιν νά κρί έπιβλαβή καί γιά ημάς τούς Ιδιους.
νουν μέ πραγματικήν λύπην τήν έγκατάλειψιν τής έπαρ
Καί ή τάλαινα επαρχία αγωνίζεται μόνη της· Τιόρα μέ
χίας γεγονός άναμφισβήτητον. Τό στόκ τών γραφείων είνε τάς προόδους τοΰ κινηματογράφου εύρίσκεται στήν ποιο
άνεξάντλητον άπό ταινίας προϊστορικός καί συνεπώς δέν δύσκολη θέσι άπό κάθε άλλη φορά, διότι κινδυνεύει αύτή
υπάρχει λόγος νά άνησυχή δί’ έ’να τέτοιο ζήτημα ό διευθύ- αϋτη ή ύπόστασίς της. Στή Μακεδονία καί Θράκη ή θέσις
νων τό Γραφεΐον τών ’Αθηνών. ’Εάν δμως δέν έρχονται τών κινηματογραφικών επιχειρήσεων εΐνε ποιο δύσκολη
έπιταγαί ή γίνονται σύν τφ Χρόνοι άσυνεπεϊς οί πελάται άπό κάθε άλλη φορά διά τόν άπλούστατον λόγον, διότι ό
τών έπαρχιών, τούτο βεβαίως δέν έξετάζεται γιά νά βρεθή διευθύνων τόν κινηματογράφον δέν ξεύρει τί νά κάμη.
ποΰ οφείλεται. Καί ένας καλός καί τελείως κατατοπισμέ Έγκατέστησε π.χ. ήχητικά μηχανήματα δχι άναμενομένης
νος συνάδελφος δπως ό κ. Ν. Φωκάς πού ξεύρει καί βλέπει άποδόσεως ή Καβάλλα, τά όποια εΐνε υποχρεωμένη νά τά
άπό δλες τίς πλευρές τό ζήτημα τούτο, διαπιστώνει άντικαταστήση έάν θέλη νά σταθή καί νά προχωρήση ή
μέ πόνον τήν ήθικήν έγκατάλειψιν τοΰ έπαρχιακοΰ κινη έπιχείρησις. Τό ένδεδειγμένον μηχάνημα ΟΥΕΣΤΕΡΝ
ματογράφου καί μέ ήθικήν άπογοήτευσιν άναμιμνήσκεται ΕΛΕΚΤΡΙΚ εΐνε άπρόσιτον καί κανείς δέν είνε είς θέσιν
παλαιών ένδοξων ημερών πού τά γραφεία τών ’Αθηνών νά έγκαταστήση τοιοΰτον ΰπό τούς όρους ύφ’ ούς διατίθε
πραγματικής είργάζοντο ΘΕΤΙΚΑ μέ βάσεις έκτιμήσεως ται. Καί άσχολοΰνται δλοι καί όμιλοΰν περί διαφόρων άλκαί συναδελφικής άγάπης πρός δλην τήν κινηματογραφι λων'όμιλούντων έγχωρίων καί ξένων μηχανημάτων, μέ τά
κήν οικογένειαν.
όποια γελοιοποιούν τά έργα καί τό θέατρον των.Έσχάτως
έχουν στραφή μερικοί εις τά Γερμανικά μούβιτον Νίτσε
Άλλ’ ήλλαξαν αί περιστάσεις! Νέοι άνδρες,
_ ____ νέα ήθη, προσπαθοΰντες οπωσδήποτε νά άντεπεξέλθουν είς τήν κα·
άλλά δυστυχώς ό έπαρχιοιτης χιν·η»«·τΛ·»»«~··~κινηματογραφιστής μέ'τά τάστασιν μέ οσφ τό δυνατόν όλιγο'ιτερα χρήματα, άλλά καί

ΜΙ.

ΠΡΟΣΕΒΑΗ0Η ΥΠ0_ΣΚ8ΑΗΚ0ΕϊΑΙΤΙΑ0Σ
Ό συμπαθής ήρως τίϋν λαϊκών ταινιών—κάου μπόΰ—
Τόμ Μίξ, ό «άήττητος», ώς τόν άποκαλοΰν οί ομοεθνείς
του γιάγκηδες, προσεβλήθη, πρό ολίγων ημερών,ύπό σκω
ληκοειδίτιδας. "ΙΙδη μετεφέρθη είς τό «Κεντρικόν Νοσοκομεΐον» τοΰ Λός "Αντζελες, διά νά ύποστή έγχείρησιν.
'Η κατάστασις του δέν έμπνέει ποσώς άνησυχίας, άν καί,
κατά τούς δεισιδαίμονας, τήν ιδίαν έποχήν, μέ τό ίδιον
νόσημα καί είς τό αύτό οίκημα, άπέθανεν ό μεγάλος ή
θοποιός τοΰ φίλμ Λουΐ Βολχέϊμ (ό Κατσίνσκυ τοΰ «Ούδέν νεώτερον άπό τό μέτωπον»), έπιστήθιος φίλος τοΰ
Τόμ Μίξ.

Η MIS SOTIQS AMEPIKHJA ΠΑΙΖΗ SIS ΤΑΙΝΙΑΝ
Ή Μις Νάντιν Ντόρ ή όποια έλαβεν έσχάτως τόν
τλον «Μις Νοτίου Αμερικής» ύπέγραψεν συμβόλαιον
νά πρωταγωνιστήση είς μίαν μουσικήν κωμωδίαν
Μέτρο—Γκόλτουϊν—Μάγιερ, καί ή όποια θά φέρη
τίτλον «Έπάνω εις τά ύψη».

τί
διά
τής
τόν

Η ΝΟΡΜΑ ΣΗΡΕΡ ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ
Ή ήθοποιός Νόρμα Σήρερ άνενέωσε τό συμβόλαιον
ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ, πρωταγωνίστρια τον εργον “Στήν της μετά τή; κινηματογραφικής εταιρείας Μέτρο Γκόλτρέλλα τον χορούς ητις δικαίως έχει άποκληθεΐ
ή “γνναϊκα μέ τό μεγαλείτερο σέξ-άπήλ,.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΣΑΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΙΛΑ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ...

Τήν τέχνη, τήν άληθινή τέχνη, έσυνέχισε, δέν μπο
ρείς εύκολα νά τήν συναντήσης. Ή πρόχειρό της καί ή
βία χαρακτηρίζουν κάθε μας καλλιτεχνική προσπάθεια.
Καί άφοΰ άρχίσαμε νά μιλούμε συγκεκριμένα γιά τόν κι
νηματογράφο, άς θυμηθούμε τις περυσινές εντόπιες πραγ
ματοποιήσεις. ΆσφαΛ,ώ, τότε θά έρυθριάσωμθ: Φανιάζομε δτι τώρα δ κ. Άραβαντινός, τής «”Ολυμπος-φίλμ», κά
τι καλό θά παρσυσιάση. Στό ζήτημα τής ύποκρίσεως πάν
τως θά τόν βοηθήσω μ’ δλη μου τή ψυχή.
"Υστερα μοΰ μίλησε δ κ. Ρόης γιά τό τεμποΰτο του
στό θέατρο —ήταν τ’ όνειρό του άπό μικρό παιδί—γιά
τήν διδασκαλία τοΰ κ. Βεάκη,πρός τόν όποιον τρέφει ειλι
κρινή έκτίμησι, γιά τις διάφορες τουρνέ ποΰ έπεχείρησε
άνά τάς έπαρχίας, γιά τις εμφανίσεις του στή πρωτεύου
σα μέ έργα τών Έξέν Ο Νίλ, ’Αμερικανού πρωτοπόρου
θεατρικοΰ συγγραφέω;, Λύλ Λεμαίτρ καί άλλων—θυμά
μαι πώς έχειροκρότησα ταπεινά κι’ έγώ τούς ρόλους του
έκείνους—γιά τά μελλοντικά του σχέδια κ.λ.
ΚΓ δλα αύτά τάκουγα μέ μεγάλη προσοχή καί βχθειά
εΰχαρίστησι. Καί τοΰτο γιατί εκτός άπό τό ένδιαφέρο
τών θεαμάτων, δ τρόπο; μέ τόν δποΐο τχ διεξήρχετο δ κ.
Ρόης ήταν εξαιρετικά επαγωγός. "Ισως άκόμα καί γιατί
τριγουδοΰσε στ’ αυτιά μου ή μουσική φωνή του—δλοι θά
θυμοΰνται τί.έντύτωσι έπροξένησε δταν ήχησε στό θέα
τρο γιά πρώτη φορά—ευλύγιστη κι
* αδρή. "Ετσι ούτε κάν
κατάλαβα πώς ή νύχτα, ή «άσβολερή» κατά τόν ποιητή
Μαλακάση, είχε πιά πολύ προχωρήσει··. Λώρος Φαντάζης
ΣΗΜ. Στό άλλο φύλλο θά μιλήση ή διακεκριμένη καθηγήτρια τής μουσική; κ. Αικατερίνη Κοκκινάκη.

Δέν ξέρω, σάς βεβαιώ, τό γιατί, άλλά δταν διαβάσω
ένα βαθύ καί καλογραμμένο βιβλίο, τούς «Πέρσας» τοΰ
Αισχύλου, λ χ., ή τόν «Φάουστ» τοΰ Γκαϊτε, ή τά σονέττα τοΰ Έρεντιά, ή τήν «Θεία Κωμωδία» τοΰ Δάντη
κ.λ., μένω γιά ώρα πολλή εκστατικός. Προσπαθώ νά
νοιτόσω τό πνεΰμα τοΰ συγγρα9 έως ή τοϋ ποιητοϋ, νά έμβαθύνω στά νοήματα του, νά είσδυσω τέλοσπάντων στά
λαγαρά νάματα τών Ιδεών καί τών σκέψεων του. Κ’ αισ
θάνομαι, εϊν’ άλήθεια, μιάν άφατη καί πλήρη άγαλλίασι.
Τό ’ίδιο, άκριβώς, συμβαίνει κι’ δταν ακούω ένα πραγμα
τικά εύφραδή καί αληθινά μορφωμένο ομιλητή. Μέ σαγη
νεύουν οί λέξεις κ’ οί έκφράσεις του, μέ δελεάζουν οί ποι
κίλες έννοιές τους καί μέ σέρνουν, νεώτερος κ’ εγώ
"Εκτωρ, πίσω άπό τό μεγαλόπρεπο τους άρμα...
Πριν δυό-τρεΐς ημέρες είχα τήν ευτυχία νά γνωρίσω
μέσα στά γραφεία τού «Κιν. Άστέρος» πού εξελίσσονται
σ’ ένα πρώτης τάξεοις'μποέμικο εντευκτήριο, τόν νεαρό
καλλιτέχνη κ. Ρόη, τήν γνωστή άποκάλυψι ένός μεγάλου
ήθοποιοΰ, τοΰ κ. Βεάκη. Ό κ. Ρόης, φυσικά, δέν συγκεν
τρώνει ούτε βαθύνοια, ούτε σοφ α, φλέγεται δμως ολό
κληρος άπό κάποιον ίερό καλλιτεχνικό πόθο, άξιος άρτί
στας καί ταλαντούχος δπως είναι, ώστε τά λεγόμενά
του τυγχάνουν, δπως καί τά άλλα πού πιό επάνω άνέφερα, έξ ίσου ενδιαφέροντα κ’ ευχάριστα.
Ό κ. Ρόης, πρώτα—πρώτα, είναι ένας καλλιτέχνης ε
παναστάτη:. Δέν ευνοεί διόλου τήν ψυχρά συμβατικότητα,
ή δποία δυστυχώς έπισφραγίζει κάθε καλλιτεχνική μας
έκδήλωσι κΓ ούτε τήν πρός τά παραδεδεγμένα, τόν άκαΌ μεγάλος γάλλος σκηνοθέτης Σεσίλ Β. Ντεμίλ,
δημαίσμό δπως θά λέγαμε στήν ζωγραφική, άπόλυτο προσή ωσι. «Τά νειάτα», λέει κάπου δ Ζύλ Λεμαίτρ, «δέν ό δποϊος έργάζεται, ώς γνωστόν, έν ’Αμερική, μέλλει,
καθ
’ ά έδήλωσε πρός τούς δημοσιογράφους, νά έγκαταπρέπει νά είναι χαύνα καί νωθρά. Τούς αρμόζει έκτίμησις μόνον δταν επαναστατούν»’ καί έχει κατά τόν κ. Ρόη, λείψη μετ’ ολίγον τόν Νέον Κόσμον, κατευθυνόμενος εις
Ρωσσίαν, δτου καί μονίμως θά έγκατασταθή. Ώς αιτία
καί κατ’ εμέ μεγάλο δίκαιο.
—Ή καλλιτεχνία δυστυχώς έδώ στήν Ελλάδα, μούλε- τής άποδημίας του ταύτης φέρονται αί νέαι ΐδέαι, περί
γε δ κ. Ρόης, δέν σ έκεται καθόλου στό ύψος της. Πόλε- κομμουνισμού κ.λ., τάς όποιας έσχάτως ένεκολπώθη.
μος πρός τά νέα κι’αξιόλογα ταλέντα
άπό τις παληές φίρμες, προσπάθεια,
ΣΤΗΝ ΤΡΕΛΛΒ TOΥ_ X 0 Ρ 0 Υ
έξαντλητική πλέον, τελιίας έξουθενώσεως καί έξαφανίσεώς των. Οί καλοί
ήθοποιοί πάλι, δέν άξιοΰν καμμιας
προσοχής τούς υποδεεστέρους των καί
τηρείται τοιουτοτρόπως μεταξύ τών
μέν καί τών δέ πάντοτε ένα μεγάλο
χάσμα. ΓΓ αυτό καί τό θέατρο βρίσκε
ται τώρα σέ κατάστασι...πτωχεύσεως
(ούτε ένας σοβαρός θίασος δέν υπάρχει
αΰιήν τή στιγμή στήν ’Αθήνα), κΓ δ
κινηματογράφος δέν μπόρεσε νά εύδοκιμήση, γιατί τό έμψυχο υλικό δέν επι
θυμεί. δέν θέλει — υπάρχουν βέβαια καί
οί τιμητικές εξαιρέσεις, πού αποφεύγω
δμως, γιά ευνόητους λόγους,νά τις άραδιάσω όνομαστί—νά φοΛ’ή άρωγό ούτε
τοΰ πρώτου, ούτε τοΰ δευτέρου. Καλύ
τερα, έξακολούθησε ό κ. Ρόης, τότε
μόνο νά προσπαθήσουμε νά συστημα
τοποιήσουμε τήν παραγωγή μος, προ ■
κειμένου γιά τον κινηματογράφο—ξέ
χασα νά πώ πόις ό κ. Ρόης, παληός
ανταποκριτή; τοΰ «Κινηματογραφι
κού Άσιέρος» είς τάς Σέρρας, είναι
αποφασισμένος νά εγκατάλειψη τό άγαπημένο του θέατρο γιά τήν τέχνη
τής οθόνης, έάν έπιτύχη στήν διερμήνευσι τοΰ μεγάλου ελληνικού φίλμ—δ
Μία χαρακτηριστική σκηνή, είς ήν εμφανίζονται οί πρωταγωνισταί
Γκεδργκ Άλεξάντερ, Μάρθα ‘Έγκερθ και Φρίτς Κάμπερς.
ταν αποκτήσουν καί οί διάφοροι καλ
Παραγωγή Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ. Έκμετάλλευσις «ΣΓάϊλιτέχνες μας συνείδησι τής αποστολής
Φϊλ^χ» Γ. Συνοδινδς καί Γ. Παπαστόφας
καί τών ευθυνών των.

ΘΗ ΓΥΡΙΖΗ ΕΝ ΡΩΣΣΙΗ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΙΛΜ
Π. ΔΑΔΗΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ — ΠΑΤΡΩΟΥ 9

ΑΘΗΝΑΙ

____________________________________________

ΠΗΡΟΥΣΙΒΖΕ!

ΕΝΤΟΣ TOY IRNOYRPIOY

TO 6RYMR
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Γό «θάνατον έργον τοΰ

δ.

ΚΟΡΟΜΗΛΑ

Γεν. Διεύθυνσις
Σκηνοθεσία . .
Φωτογραφία. .
Φωνοληψία . .
Μουσική ....

Π. ΔΑΔΗΡΑΣ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ - ΗΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Ε. ΚΟΕΡΝΕΡ
LYGNOSEN TONFILM. A. G. Berlin
Δ. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΑΙ
Στάθαινα ....
Μτταρμπα Χρόνης
Μήτρος ...
Κρυστάλλω . . .

■ <*
ί· ώ . J. - ..

Σοφία Ντοριβάλ
Γιάνναινα . . · ΑΙμ. Μαρίχου
Μιχ. Βλαχόπουλος Λιακός.......... Μ.
Κατράκπξ
Δ. Τσακίρης
Γκέρλας .... Π. Σβορώνος
Νίνα Άφεντάκη
Θύμιος .... Δ. Μπαττήξ
Κώστας . . Π. Κοτζιάς
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0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗ ΧΠΡΑ TQN ΦΑΡΑίΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Δεκέμβριος. [Τοϋ μονίμου άνταπο- καί οί εκλεκτοί καλλιτέχναι Μωχάμετ Άμπτάλα, Ζώρζ
κριτοΰ μας].—Ή κινημ. κίνησις τής πόλεώς μας καί από "Αμπιατ κ. ά.
άπόψεως έκμεταλλεύσεως
ταινιών , καί από άπόψεω; παραγωγής τοιούτων εορίσκεται εις εύχάριστον
οπωσδήποτε σημεΐον χάρις, πρώτον εις τήν Ιδιωιικήν πρω
τοβουλίαν καί δεύ ιερόν εις τήν κρατικήν έιίσχυσιν ήτις
εις τήν δευτέραν περίπτωσιν παρέχεται άμέριστος. ’Απο
τέλεσμα τής ένισχύτεω; αύιή; είναι ή ϊδρυσις τής αιγυ
πτιακής εταιρίας κινημ. ταινιών «ΑΓαΛα» Spilings Films»,
ήτις πραγματοποιεί τήν πρώτην αιγυπτιακήν ομιλούσαν
ταινίαν υπό τόν τίτλον «Τό τραγούδι τής καρδιάς», τήν
όποιαν ή αΐγυπ ιακή Κυβέρνησις άτήλλαξε πάσης φορο
λογίας. Σχετικώς μάλιστα έδημοσιεϋθη εις τάς εφημερί
δας τής πόλεώς μας, ή έγκυρος πληροφορία ότι τό Κρά
τος σκέπτεται νά ενίσχυση καί ύλικώς τήν παραγωγήν αί
γυπτιακών ταινιών μέ συμμετοχήν εις τά κέρδη—κατά τό
σύστημα τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ τοΰ Λονδίνου καί τής
U.F.A. τοΰ Βερολίνου.
Τήν προπαρελθο'σαν έβδομάδα ήρχισε τό «γύρισμα»
τής 1ης ώ; γράφω καΐάνωτέριο όμιλοόσης αιγυπτιακής ται
νιας, τό όποιον έλαβε πανηγυρικόν χαρ ικτήρα, τιμήσας διά
τήςπαρουσίαςτου,τήν έναρξιν τής λήψεώς των πρώτων σκη
νών καί ή Α· Ε. ό μέγας αυλάρχη; τοΰ Βασιλέως Said
Zulficar Pacha ως άντιπρόσοτος τή; Λ. Μ. τοΰ Βασιλέως Φουάτ.
Διευθυντής τής σοβαρός αυτής αιγυπτιακής εταιρίας
«Ναχάς Σφίγξ Φίλα» είναι δ καλλιτέχνης κ. Έδμόνδος
Ναχάς, μέ εκλεκτούς συνεργάτας τούς κ. κ. Μάριο Βόλπ
σκηνοθέτην, Άνδρέαν Παλαιολόγον αρχιτέκτονα καί μέ
τοχον τοΰ κινημ· «Ριάλτον», Μισέλ Μπίχνα ρεζισέρ, 05γκο Ντορές φωτογράφον τή; Λ. Μ· τοΰ Βασιλέως, Νκιολ.
Λαζάρ συγγραφέα, Τοΰλιο Σιαρίνι όπερατέρ, τάς αίγυπτίας καλλιτέχνιδας Νάντια, Νάντρα Άμίνα, αί πολύ καΌ|έν|’ Αλεξάνδρειά ανταποκριτής τοϋ «Κινημα
λαί χορεύτριαι Ντέζυ Πάλμα, ”Εντυ καί Λίλιαν Ντέρβιλ
τογραφικόν Άστέρος» κ. Γ.'Σειρηνίδης
—Εις τόν συμπολίτην
μας κ. Κίμωνα Σαρολίδην άπενεμήθη υπό τής
εταιρίας Universal διά τό
έτος 1931, χρυσοϋν βραβεϊον διά τήν πραγματοποίησιν τών μεγαλειτέρων κινημ. εισπράξεων.
—-Λίαν προσεχώς θά
προβληθή εις τόν Κινημα
τογράφον τής πόλεώς μας
«Άμέρικαν Κοσμο^κράφ»
τή φροντίδι τοΰ δραστή
ριου κ. Γ. Χαραλαμπίδη,
ή έλλη1 ική ταινία «Στέλ
λα Βιολάντη».
—Εις τάς όρχάς τοΰ
Ίανουσρίου 1932 θά τελεσθοΰν τά εγκαίνια τοΰ
νέου Κινηματογράφου τής
πόλεώς
μας «Γκωμόν
Πάλας».
— Αί έργασίαι τοΰ νέ
ου κινηματογράφου «’Ο
λύμπια» δυστυχώς δέν πα
ρουσιάζονται ευχάριστοι.
Τά μεγάλα του έξοδα μέ
τάς σχετικώς μικρός τι
μάς εισιτηρίων εΐνε αδύ
νατον νά καλυφθούν.
—Ή νέα ταινία τοΰ
Οί ίδρυταί, οί διευ&ννταί, τεχνικόν προσωπικόν και οί ερμηνευται των κυΤσάρλυ Τσάπλιν «Τά φώ
ριωτέρων ρόλων τής πρώτης δμιλαύσης αιγυπτιακής ταινίας Τό τραγούδι τής
τα τής πόλεώς» προε15
καρδιας τής αιγυπτιακής κινημ. εταιρίας Nahas Sphings Films
βλήθη εις τόνκινηματογρ.

22

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

23

Μία ελληνική 'κινηματογραφική έφεύρεσις

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΜλΧλΒΗΜλΤλ “ΚΙΝ3ΤΟΝ,,
Μία συνέντευξις με τόν έφενρέτην κ. Μανρικιον Νοβάκ
"Οπου τό

Έλληνικόν

δαιμόνιον *
ϋ·αυματουργεΐ

Μία έπίσκεψις στά κινηματογραφικά γραφεία τών ται καί πειραματισμοί. Ό καινούργιος καρπός ωριμάζει στό
’Αθηνών είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα. Άλλ’ άποκτά περισ τέλος. Τό μούβιτον έχει βρεθεί. "Ενας σταθμός στην ελλη
σότερον ένδιαφέρον όταν πρόκειται στά γραφεία αύτά νά νική κινηματογραφική τεχνική, ένας τίτλος τιμής διά τόν
,
συναντήσετε άνθρώπους μέ άσβυστη άγάπη γιά τόν κινη κ. Νοβάκ.
Σϋό γραφείο συναντάμε πρώτα τόν κ. 1 . Παπαμιχαλοματογράφο, πού εργάζονται πάντοτε γιά τήν τεχνική τε
πουλο, διαχειριστή καί ταμία τής Εταιρείας.~ Δέ φαίνεται
λειοποίηση τής νέας τέχνης.
"Ενα χειμωνιάτικο άπόγευμα μάς έφερε ώς τήν οδόν Βε- καθόλου δυσαρεστημένος άπό τήν πορεία τών εργασιών
,
,
,
ρανζέρου, οπού υπάρχουν τά γραφεία τής τεχνικής κινημα τοΰ γραφείου.
«Είμαι πολύ ευχαριστημένος, μάς λέει μέ τήν οιακρι.
τογραφικής Εταιρείας τών κ.κ. Μ. Νοβάκ καί Σια. “Ενα
νουσαν
λεπτότητά
του,
άπό
τάς
μέχρι
σήμερον
εργασίας
περιβάλλον, γεμάτο άπό μηχανές καί άνταλλακτικά, τίπο-,
-θ" γρατρείου.
■■
"Οπου καί άν έκά
ναμε έγχαταστά-ΛΡ.ι.^
έκάναμε
εγκαταστάσεις μήναμηχατε άπό τήν έπιτεδευμένην εκείνη κομψότητα άλλων
.... ' τοΰ
Ινώνμας,
τά
άποτελέσματα
ύπερέβησαν
κάθε
προσδοκίαν.
γραφείων.
I
Οί
πελάται
μας
είναι
κατενθουσιασμενοι
καί
καθημερινώς
Ατμόσφαιρα έργασίας. Καί οί άνθρωποι πού βρίσκον Δ .. θ ’____ _ _..Ί------------- m rt.^r/nnviTVini it cv Ti7w ΡΤΤΠΟΎΙται έκεϊ μέσα όλοι τους εργατικοί, ενδιαφερόμενοι μόνον γιά λαμβάνουμε τηλεγραφήτατα συγχαρητήρια έκ τών επαρχι
ών. Μέχρι τοΰδε έχουμε κάμει πλείστας δσας εγκαταστά
τό καλό παρουσίασμα τής δουλειάς των.
Τήν τεχνική έταιρεία Χέπ, Νοβάκ καί Σια τήν ίδρυσαν σεις μηχανημάτων «Κ ι ν ο τ ο ν», τόσον εις τας Αθήνας
πρό καιρού οί παραπάνω δυό μηχανικοί καί ό κ. Παπαμι- καί Πειραιά, δσον καί είς τάς έπαρχίας. Τό «Αχίλλειον»,
χαλόπουλος, γνωστός έμπορος. Ό κ. Χέπ ήλεκτρολόγος τό «Α.Ο.Δ.Ο», δ «Κρόνος», δ «Βύρων», τό γραφείο τής
................
μηχανικός, ό όποιος άργότερον άπεχώρησεν, ό κ.
Νοβάκ MG.M. είς τάς Αθήνας είναι έφοδιασμένα μέ δικά μας
“καί μηχανήματα. Έπίσης τρεις κινηματογράφοι τοΰ ΙΙειραιώς,
κι’ αυτός μηχανικός, άλλά συγχρόνως καί
> ' όπερατέρ
’
ever rrtivicr
n ν.
κατασκευαστής έλληνικών τίτλων στις ξένες
ταινίες. eΌ
κ. * τό Αϊγιον, ό Πύργος, τό Αργοστολιον, αί Καλαμαι. η ΙριΝοβάκ είνε ένδιαφέρων τύπος. Συμπαθητικός άνθρωπο;, πόλις, ή Κόρινθος, τά Τρίκκαλα, τό Άγρίνιον Άκόμη
έγκαταστάσεις αΛ/ν«ι,
άλλαι, υιυ.ψυ(?ειΐΛυυ
διαφορετικού τύπου έχουν συμπλημετρημένος στις κινήσεις του, δέ λέει ποτέ πομπώδη λό-ιI ε/κατασι,ασεις
για γιά τή δουλειά του. ’Ακαταπόνητος εργάτης θέλει πρώ ρωθεϊ μέ «συγχρονιζαιέρ» δικό μας, οπιος οί εγκαταοιαοεις
τής
«Ελλάδος
και
τοΰ
«Ροζικλαίρ» έδώ στάς ’Αθήνας.
τα νά παρουσιάση απτά δείγματα έργασίας, πού νά μιλούν |
νήςέφευρέσεως, τοΰ κ. Νοβάκ,
αυτά γιά χίλιες διαφημήσεις· Άπ’ όταν άκόμη δέν ύπήρχε "Οσον άφορφ τό Μούβιτον
________
_
„ καί επετυχαμε
έπετύχαμε αρκεαρκε
τό
εχουμε
ήδη
πλασάρει
στήν, αγορά
έδώ στήν Ελλάδα ούτε ύποψία όμιλοΰντος ό κ. Νοβάκ
μελετά τόν τύπο τών κινηματογραφικών μηχανών τής προ τές πωλήσεις. Τό «’Αχίλλειον» τής οδοϋ Κάρολου και το
«Κρυττάλ»
τήςΚοκκιν
άς
έγκατέστησαν
μούβιτον
τών
έργοβολής, ύπολογίζει, έρευνα. "Οταν έρχεται δ όμιλών δέν
παύει τις μελέτες του, οί όποιες στό τέλος καρποφορούν. στασίων μας.Μετ’δλίγας δέ ημέρας θά επιτευχθή ή εγκατάΑνακαλύπτει τόν συγχρονισιήρα (βίταφον), ένα μηχάνημα στασις τριών νέωνμούβιτον στό Αργοστόλι,στόν Πΰργο και
μέ άπειρα πλεονεκτήματα γιά τήν Ελλάδα, δπου δέν ήτο στήν Κόρινθο. Ελπίζουμε δέ οτι δεν θα παρελθη πολύς
δυνατόν νά έγκατασταθοΰν άμέσως πλήρεις μηχαναί δμι χρόνος καί οί περισσότεροι τών κινηματογράφων τής ‘Ελ
λούντος. Άλλά καί ή άνακάλυψίς του αύτή δέν τόν ησυ λάδος θά έχουν συμπληριόσει τάς εγκαταστάσεις των με
χάζει- Θέλει νά τελειοποίηση τήν εφεύρεσή του.Νέαι μελέ- μούβιτον συστήιιατος «Κινοτόν». Όσον διά^τα πλεονεκτή
ματα τής νέας έφευρέσεως θά σάς μιλήση ο κ. Νοβάκ».
Καί ή συνέντευξις συνεχίζεται, μά με άλλο συνομιλητή.
«Μωχάμετ Άλυ» έπιτυχώς άλλά μίαν μόνον εβδομάδα.
Άντιθέτως εις τό Κάϊρον έσημείωσεν μεγάλην έπιτυχίαν Ή λεπτή διακριτική φωνή άποκτά τώρα ένα βαθύ τόνο.
Ό
κ. Νοβάκ μιλάει λιγόλογα, μά καθαρά· Σέ κάνει να καπροβληθεΐσα έπί δεκαπενθήμερον συνεχώς καί είς δύο
ταλάβης άμέσως εκείνο ποϋ ύπάρχει στη σκέψη _ του.
συγχρόνως κινηματογράφους.
«Πάντα είχα στό νοΰ μου τήν άνακάλυψη ένός συμ
—Τελευταίως προεβλήθησαν είς τούς διαφόρους κινη
ματογράφους τής πόλεώς μας τά εξής έργα : «Πίσω άπ’ τά πληρωματικού μηχανήματος που νά συνδυάζη τά πλεονε
φώτα τής σκηνής» μέ τήν Ντάγκοβερ καί τόν Πέτροβιτς, κτήματα τής άποδόσεως τών ευρωπαϊκών και επιπλέον να
«Ή θαλαμηγός τοΰ έρωτος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ, «Ό έχη τό προτέρημα τής μικροτέρας τιμής. Μοΰ εχρειάσθη
δρόμος τοϋ παραδείσου», «Ό Μποΰστερ πηγαίνει σιόν πό ένας ολόκληρος χρόνος εντατικής μελέτης καί πειραματι
λεμο», «Παρισινές νύχτες» μέ τήν Φιφή Ντορσαί, «"Α σμού γιά νά φθάσω στό σημερινό αποτέλεσμα. Η φωτογριες καρδιές» μέτήν Σοϋ Κάρολ καί τόν Ο’Μπριάν, «"Εμ- ηλεκτρική κυψέλη (μούβιτον) τής εφευρεσεως μου μπορεί
πνευσις» μέ τήν θείαν’ Γκρέτα Γκάρμπο,«Αί διακοπαί τοΰ νά άποβή άπολύτως ωφέλιμος διά τήν προαγωγήν τής συγ
διαβόλου » μέ τήν Σαντάλ, «Ή περιοδεία τοϋ Μ. δουκός» χρόνου κινηματογραφίας στόν τοπο μας, διότι συνδυάζει
μέ τήν Κράουφορδ, «"Οταν δ έρως μάς καλεϊ» μέ τήν τήν θαυμασίαν άπόδοσιν τών ευρωπαϊκών . μηχανημάτων
Μπεμπέ Ντάνιελς, «Ό κύκλος τών ωρών» μέ τόν Άνδρέ καί συμβιβάζει τήν τιμήν τής αγοράς του με τήν δυναμι
Μπωζέ, «Φλογερή νεότης» μέ τήν Άνίτα Παίητζ, «Ό κότητα τοΰ βαλαντίου τοΰ επαρχιώτου κινηματογραφιστοΰ.
’Ιωάννης τής σελήνης», «Ό άετιδεύς», «Τό τέλο- Καί δ ελληνικός κινηματογραφικός κόσμος άρχισε νά εντής κ. Σένεΰ», «Ή ωραία τή; νυκτός», Άτιλανς νοή τό συμφέρον του καί νά προτιμά τά μηχανήματα μας,
τίκ», «Δελφίνα» μέ τήν Άλίς Κσοέα καί τόν’Ανρύ Γκα που, σάς ομολογώ, δέν ύστεροΰν /καθόλου τών _εύρω_ ,
ρά, «Ή τιμή τής κόρης της», «'Η βασιλεύς τών Παρι- παϊκών.
Στά λόγια τοΰ κ. Νοβάκ ύπή ρχε ή πεποίθησις τοΰ ανσίων», μέ τόν Πέτροβιτς, «Τό ξεκρέμασμα τής σελήνη;»
θρόιπου
πού
προβλέπει
μέ
βεβαιότητα
το
μέλλον.,
Η
μέχρι
μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπαγκς», <Ό έρως τραγουδεϊ»,
«Ό δόν Ζουάν τοϋ στόλου», «Μακρυά.,.πρός άνατολάς», ! τώρα εργασία του έγγυάται διά τήν μελλοντικήν εκ ^μέρους
;», ««Ή
η τύχη» ! τών κινηματογραφικών κύκλων άναγνώρισίν της- Αλλως
«Τό προάστειον Μονμάρτρη«, «Μαμζέλ Νιτούς»,
μέ τήν Μαρί Μπέλ, «Τό τέλος του ταξειδίου»,, «Δικαίωμα τε αποτελεί καθήκον διά τούς 'Έλληνας κινηματογραφιστές
ό έρως»», «Ή κατάσκοπος X. 27», “Καλαί-Ντούβρ", "« Ό έπιχειρηματίας νά συνδράμουν μίαν φιλοτιμον προσπαθειαν, ή δποία άφ’ ένός τιμά τό έλληνικόν όνομα καί αφ
άγνωστος τραγουδιστής», «Παράταξις έρωτος», Μαροκι"
'» ς ;
έτέρου ευνοεί άπολύτως τά συμφέροντά της.
ΙΝΊ ERIM
νοί έρωτες» κ. ά.
Γ. Σειρηνίδη
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Θα τό πιστεύατε; Κι’ δμως είν’ άλήθεια. Στό μυρω
μένο νησί τής Ζακύνθου, στήν ήρεμη άτμόσφαιρα τής ζω
Γραφεία: Όδδς Φειδίου 11—Τηλεφ. 1-ύ6
ής του, ζεϊ ό άνθρωπος πού άγάπησε καί άγαπήθηκε άπ’
τήν Μπίλλυ Ντόβ.Πάνε πολλά χρόνια άπό τότε. Στό νέο
ΑΘΗΝΑΙ
κόσμο δω καί δεκατέσσερα πάνω—κάτω χρόνια άρχισε νά
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :
ΗΡ· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
πλέκεται τό ειδύλλιο. Πίταν τότε μικρούλα ή Μπίλλυ κι’
ακόμα δ φωτοστέφανος τής δόξης δέν είχε χρυσώσει τό
γοητευτικό κεφαλάκι της. Σ’ ένα μοϋζικ χώλ τής Μπροντ Τακτικοί Συνεργάται
γουαίη κάθε βράδυ χάριζε στό πυκνό άκροατήριο τή γλυΔεσποινίς "Ιρις Σκαραβαίου, Σπ. Μαρκεζίνης (Ro-Ma)
Βίων Παπαμιχάλης, Κώστας Δαφνής, Λώρος Φαντάζης,
Μάνος Κέλλας.
Τακτικοί Άνταποκριτκί ’Εξωτερικού
Βιέννη:
’Αλεξάνδρεια:
Πόρτ χάϊτ:
Κων]πολι,:
Λο δϊνον:
Ν. "Υορκη:
ΙΙαρίσιοί:
Βερολϊνον:
Κύπρος:

Ν. Μήλ.
Γεώρ. Σειρηνίδης
Ίωάν. Στυλιανός
Φαίδων Ναζλόγλου
Λωλός Ταβελούδης
James Oland
Α. Ζαχαριάδης
Emil Arsenoff
Στ. Δηιιητρίου

Τακτικοί άνταπ οκριταΐ Εσωτερικού
Πειραιεύς Ε.Βρυέ νιοτ,3εσ)νίκη Θ.Ρουμελιώτη;,Πάτραι Κ. Ά δριόπουλος, Βόλος Θ. Παπαβασιλείου, Χαλχίς Α. Άκροθα/ασσίτης, Χανιά Ε.Κουβαριτάκης, Εάν8η Σ. Καζαντζής, Σέρραι Γ. Βογιατζήτ, Καλάμαι Δνίς
’Ιωάννα Μιχάλου, Ζάκυνθος Ίωάν. Γρυπάρης, Ηρά
κλειον Α. Σ.ταγουλιδης (Παρατηρητής), Χίος Κ. Βουδούρης, ’-ωάννινα Σ. Παπαζιόης, Αϊγιον Ν. Μπιρμπίλης, Μεσολόγγιον Θ. Γεωργύπουλος, Δράμα I. Καλό- ”
γιάννης, Μυτιλήνη Αλ. Σωφρονιάδης, Ρέθυμνον Π. Πετρακάκης Βαδϋ -Σάμου Αίμ. Πούλμαν, Σύρος Β. Γαβαλάς, Πρέβεζα X Σμπόνιας, Αάρισσα Δίς Μαρίκα Κεχαγιόγλου (Af/nes), ’Αγρίνιον (Ζητείται, Άρχάνες—
Κρήτης Ε. Μετζογιαννάκης, Γ°ργαλιάνοι Κ. Παντε
λής, Τρίκκαλα Γ. Μαλιώρας, "Αμφισσα Λ. Γιαλέσσας,
’Έδεσσα Μ. Κωισταντάς, Κοζάνη
Π. Παναγιώτου,
Κέρκυρα Σπ. Μπούας, Καστόρια
Δαμ. Παπαντίνας,
Αργοστόλιον X. Βουτσινάς. "Αρτα Π. Τάγκας.

κειά χαρά τού χαμόγελου της. "Ωμορφη, δπως πάντα, μέ
γεμάτα μιά θελκτική άφέλεια, μέ πλούσια μαλλιά,
μ' ένα σπάνιο κορμί. Καί ή άγάπη άρχισε.Τό άσημο γκέρλ
έβλεπε στά μάτια τοΰ μελαχροινου Ρ-ωμηοϋ νά καθρεφτί
ζεται δλο τό γλαυκό τοΰ ούρανοϋ τής μακρυνής του πα
τρώος. Καί μαζύ μ’ έκεΐνον άγάπησε καί τήν Ελλάδα.
Πέρασαν τρία χρόνια ανέφελης ευτυχίας. ΚΓ ύστερα δ
χωρισμός. Γιά κείνον ή επιστροφή στήν πατρίδα, πού φύ
λαγε άρκετές απογοητεύσεις, γιά τήν Μπίλλυ δ δρόμος
προς τήν δόξα, τ ι πλούτη. Εκείνην τήν ύποδέχονταν τό
Χόλλυγουντ καί ή άγάπη τοΰ παγκοσμίου κοινού, καί τόν
"Ελληνα μιά ήσυχη ζωή δικηγόρου στά μαγικά άκρογιάλια τοΰ Ίόνιου. Μά ή άνταπόκριση δυό άνθρώπων πού
κάποτε άγαπήθηκαν θερμά δέν έπαψε. Μέσα στή χλιδή
του Χόλλυγουντ ή Μπίλλυ ποτέ δέ ξέχασε τά γλυκά μάτια
τοΰ Ρωμηοΰ. Μιά τακτική αλληλογραφία έξακολούθησε.
Γράμματα γεμάτα πάθος, άγάπη, άναμνήσεις. Κι’ άν δέν
εμεινε τίποτ’ άλλο στόν "Ελληνα, μένει πάντα άξέγραφτη
ή ανάμνηση πού τήν ύποκαίει διαρκώς ένας μυρωμένος
φάκελλος τής πέραν τοΰ Ατλαντικού όχθης.
Στήν παραπάνω φωτογραφία βλέπει κανείς τόν κ.
Γρυπάρη (άριστερά), θερμό φίλο καί άνταποκριτή τοΰ

0 ΡΑΜΟΝ ΝΟΒΑΡΡΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Ό άγαπημένο; τών γυναικών Ραμόν Νοβάρρο ύπέγραψεν νέον μακροχρόνιον συμβόλαιον μετά τής Μέτρο
Γκόλντουϊν Μάγιερ δυνάμει τοΰ δποίου θά πρωταγωνιστήση είς μίαν ολόκληρον σειράν δμιλβυσών ταινιών. Διαδί
δεται μάλιστα δτι ή Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγιερ κατόπιν
τής μεγάλης έπιτυχίας πού είχε «Ό τραγουδιστής τής
Σεβίλλης», ταινίαν τήν δποίαν έσκηνοθέτησε καί είς τήν
οποίαν πρωτηγωνίστησε ό Ραμόν Νοβάρρο, προτίθεται νά
τοΰ άναθέση καί τήν σκηνοθεσίαν καί άλλων ταινιών της.
«Κινημ. Άστέρο,» στή Ζάκυνθο, διακεκριμένο δικηγόρο,
τόν διευθυντήν μας κ· Οικονόμου, καί στή μέση τήν κόρη
τοΰ κ. Γρυπάρη, τή μικρούλα καί χαριτωμένη Γεωργία, γιά
τήν δποίαν κανείς θά μπορούσε νά πή, χωρίς νά παρεξηγηθή, πώ; δέν άλλάζει καθόλου άπό ένα θαυμαστό άντίγραφο τής Μπίλλυ Ντόβ. Ή φωτογραφία έλήφθη, δταν τό
καλοκαίρι δ κ. Οικονόμου έπεσκέφθη τή Ζάκυνθο.
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αληθώς μέτριος, μέ μορφασμούς άτεχνους καί κινήσεις
άχαρες καί ύπερβολικές. Σέ αφοπλίζει όμως η φωνή του.
Προεβλήθη εις τό Κοτοπούλειον Τραγουδεϊ πράγματι μέ θερμό τεμπεραμέντο,, άβίαστα καί
καθαρά. Καμμιά κορώνα γιά έφφέ, καμμιά απονενοημένη
Σέ μιά άπ’ τις αμερικάνικες εκείνες πολιτείες, πού δια φωνητική προσπάθεια. Ή πολύ καλή ντιξιόν καί τό φυ
τηρούν στή ζωή τους πολλά απ’ τά παλαιά έθιμα, πλέκε σικό βιμπράρισμα» τής φωνής του, συμπληρώνουν τήν
ται ένα γοητευτικό ειδύλλιο. ‘Η Ίλάνου, ή ωραία μιγάς, άριστη έντύπωσί σου γιά τό τραγούδι του. Οί λοιποί, η
αγαπάει τόν Τζίμμυ, ένα λευκό. Τά έθιμα τής φυλής της θοποιοί ανάξιοι λόγου, επιτυχημένα όμως μακιγιαρισμένοι.
απαγορεύουν τό γάμο. Μά αυτή πιστεύει περισσότερο στόν
Ή φωνοληψία—επί δίσκων—άκρως ανεπιτυχής,, χωρίς
έρωτα παρά στις κούφιες προλήψεις τών προγόνων της. πάντοτε ακριβή συγχρονισμό. Ή φωτογραφία εις τα «εσω
Καί θά φύγουν μαζΰ μέ τό Τζίμμυ. Μιά φτωχική ζωή τερικά» παραδόξως, «φλού», ενώ εις τά «εξωτερικά» πο
τούς περιμένει. Καί θά έξακολουθή τό ειδύλλιο μέ τις χα λύ φωτεινή καί καθαρά. Τό ντεκουπάζ άμεμπτο, όσο καρές καί τις πίκρες του, ώς που ό θάνατος θά βάλη τήν τρα νενός άλλου τελευταίου φίλμ.
γική του σφραγίδα. 'Η Ίλάνου αύτοκτονεϊ καί ό Τζίμμυ
Τό «Κισμέτ», συμπερασματικώς, δέν έχει καμμιά καλ
κλαίει τό χαμένο όνειρο τής εύτυχίας του.
λιτεχνικήν αξία, είναι άπ’ εναντίας όμως πολύ εμπορικό,
Ή ύπόθεσις τής ταινίας αύτή:, άν καί καθαρώς αμε χάρις στόν οξύφωνο ζέν πρεμιέ του, τήν περιπετειώδη υρικανικής έμπνεύσεως, δέν στερείται μιας κάποιας φαντα πόθεσί του καί τήν πλούσια σκηνοθεσία του.
Αωρος Φαντάζης
σίας. Ή ατμόσφαιρα τοϋ φίλμ δονεϊται ολόκληρη άπό
πάθος. Καί τήν ατμόσφαιρα αύτή, πού εΐνε τό κύριο χα
ρακτηριστικό τής ταινίας, τή φτιάχνουν τόσο τό περιβά01 ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΡΟΥΣ
λον μέσα στό όποιον εκτυλίσσεται ή ύπόθεσις όσο καί τό
Προεβλήθη εις τόν «’Απόλλωνα»
αύθόρμητο, θερμό, ασυγκράτητο παίξιμο τής Ρακέλ Το- 'Ομιλούσα γαλλιστί.
ρές. Μέσα στις φλέβες της ρέει θερμό Ισπανικό αίμα πού
"Ολο τό φίλμ δέν είναι παρά μιά αφορμή διά νά μάς
δίνει στό παίξιμό της πριμιτιβιστική χροιά. Καί ό Μπέν
Λυόν απροσποίητος, χωρίς καμμιά επιτήδευση, φτιάχνει δείξη θ Μάριο Μπονάρ ώρισμένες θαυμάσιες εικόνες χιο
τόν τύπου τοΰ έρωτευμένου λευκού μ’άρκετή πρωτοτυπία. νισμένων τοπείων καί μερικά χειμερινά σπόρ. ,'Η ΙστοριΠρόκειται γιά ένα καλό φίλμ τοΰ ρωμαντικοΰ έκιίνου τύ ούλα πού χρησιμεύει ώς σενάριο είναι πολύ αναιμική καί
αφελής διά νά κινήση τό ένδιαφέρον. Άντιθέτως όμολοπου, πού αρέσει βτό μεγάλοΛκοινό.
Interim
γοΰμεν ότι ή νυκτερινή έκδρομή μέσα εις τά χιόνια πρός
άνεύρεσιν τού έξαφανισθέντος (πιστή αντιγραφή τού Ιε
ΑΝΥΠΑΓΊΔΡΗ ΜΗΤΕΡΑ
ρού Βουνοΰ) ή χιονοθύελλα, οί αγώνες παγοδρομίας, μάς
'Ομιλούσα ίσπανιστί.
Προεβλήθη εις τό «Ίντεάλ» ικανοποίησαν πλήρως. ’Από τούς ηθοποιούς ό*Λουι
Τρενκερ (ό πρωταγωνιστής τοΰ“«Ίεροϋ Βουνού»), έχει μερικός
Δέν γνωρίζομεν πού έβασίσθη ή διεύθυνσις τοΰ «Ίν- επιτυχείς εκφράσεις αλλά περισσότερον αρέσει δια τό θάρ
τεάλ» διά νά κάμη τόσην διαφήμησιν εις τήν «Άνύπαν- ρος καί τά κατορθώματά του.
δρη Μητέρα». "Οσην καλήν θέλησιν καί αν έχη κανείς δέν
Γενικώς πρόκειται περί ελαφρού μέν έργου τό οποίον
μπορεί νά βρή κανένα καλό σημείο εις αυτό τό ύφ’ δλας δμως περιέχει στοιχεία διά νά Ικανοποιήσω διάφορά γού
τάς απόψεις αποτυχημένο κατασκεύασμα. Σενάριο κοινό στα. ’Εδώ ήρεσε σχετικώς.
Βίων ΠαπαμιχάΙης
τατο, τετριμμένο καί κουραστικό, εις τό οποίον ό κακός
μελοδραματισμός καί ή δασκαλική ήθικολογία έπικρατοΰΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ
άπ’ άκρου εις άκρον, σκηνοθεσία πτωχή, χωρίς νά παρου
σιάζω τίποτε τό ενδιαφέρον, φωτογραφία ανεπιτυχής, πε ι"ομιλούσα αγγλιστί.
Προεβλήθη εις τό Κοτοπούλειον
ριβάλλον περιωρισμένο, ύπόκρισις ηθοποιών μετρία, καί
ώς συμπλήρωμα όλων αύτών μία ακατάσχετος φλυαρία εις
Πρόκειται όμολογουμένως περί ταινίας εκπληκτικής
ισπανικήν γλώσσαν φοβερά έκνευριστική.
σκηνοθεσίας, μέ συναρπαστικές φάσεις, μέ έντυπωτικές
Συμπερασματικώς πρόκειται περί αποτυχημένου έρ σκηνές· Εΐνε αντάξια τής φήμης πού τήν περιέβαλε.Θέμα
γου, ανάξιου προσοχής. ’Ακατάλληλον διά κάθε κοινόν της οί πολεμικές περιπέτειες τοΰ δυτικού , μετώπου καί
καί διά κάθε τάξεως κινηματογράφον. Β. Παπαμιχάλης ειδικότερα τής πάλης ανάμεσα στούς έναέριους στόλους
τών δύο άντιμαχομένων παρατάξεων. Ή ύπόθεσις δέν έ
χει ειρμό καί συνέχεια. Εικόνες διάφορες, πού μαζί μέ τό
ΚΙΣΜΕΤ
'Ομιλούσα Ισπανιστί·
Προεβλήθη εις τό «Ίντεάλ» μεγαλείο τής μάχης, σού δίδουν καί δείγματα αυτοθυσίας.
Σού παρουσιάζει μέσα σέ δυό διάφορες πράξεις αύταπαρΤό μυθιστόρημα τού Γάλλου συγγραφέως Πιέρ ντέ νήσεως τή διαφορετική νοοτροπία δύο λαών: Τών Γερμα
Φρονταί «Νόμος τού Χαρεμιού», ήταν ασφαλώς . κατάλλη νών καί τών "Αγγλων. Οί πρώτοι πεθαίνουν γιά τόν Κάλο γιά τόν κινηματογράφο- Περιπέτεια, έρως, συγκίιησις. ϊζερ καί τήν πατρίδα, οί δεύτεροι γιά νά σώσουν, τήν ζωή
αϋταπάρνησις. Τι άλλα στοιχεία πρέπει νά συγκεντρώνω τών συντρόφων τους. Καί στις δυό περιπτώσεις ό θάνα
μιά ύπόθεσις γιά νά μπορή, μετατρεπομένη εις σενάριο, τος σέ συγκινεϊ κι’ αν άκόμη δέν έχει σκοπιμότητα, δέν
νά άφαρπάσω καί νά γοητεύσω τ° κοινό; Δυστυχώς όμως άνταποκρίνεται έντελώς πρός τήν ιδέα πού τόν,ένέπνευσε.
Ή ταινία στή βάση της δέν εΐνε καθόλου αντιπολεμι
ή διασκευή τοΰ έργου αύτοΰ τού Φρονταί δέν έγινε κατά
τόν τρόπο πού τής άρμοζε. Έσυμμάζευσε πολύ δηλαδή ό κή. Ειδικά γιά τόν άπαισιόδοξον καί τή νέα γενεά πού δέν
σκηνοθέτης τό καθαυτό ανατολίτικο μοτίβο, άσχετο άν έγνώρισε τή φρίκη τοΰ πολέμου, αποτελεί μιά θαυμασία
τά πλεϊστα «εσωτερικά» καί «εξωτερικά» είναι άνατολι- προπαίδεια γιά αύριανά κατορθώματα. Ύποβοηθεϊ τήν
τικοΰ ρυθμού καί χρώματος, χωρίς νά θελήση νά μάς πα άνάπτυξιν υπολανθανόντων σωβινιστικών δραματισμών.Βέρουσιάσω τά ήθη, τά έθιμα καί γενικώς τήν μυστήρια κή βαια πώς σέ μιά στιγμή άκοΰμε άπό τό στόμα ενός νεα
ζωή τής ’Ανατολής. ’Οφείλομε όμως πάλι νά ομολογήσω- ροΰ αεροπόρου, ποΰ αργότερα θά σκοτωθή άπ’ τόν αδελ
με, ότι συνολικώς ή σκηνοθεσία ήταν αρκετά πλούσια, μέ φό του γιά νά μή προδώση τό μυστικό πού θά στοίχιζε
τήν ζωή χιλιάδων ανθρώπων, πώς ή έννοια τής πατρίδος
έντυπωτικά ντεκόρ καί καλοπαρουσιασμένα ταμπλώ.
Όσον άφορά τήν ήθοποιια, δυστυχώς, ύστερε! κι
* αύ εΐνε κάτι τό κούφιο, πώς μονάχα δ,τι αξίζει στόν κόσμο
τή καταπληκτικά. Ό πρωταγωνιστής Δόν Ζοζέ Μοχίκα εΐν’ ή ζωή' αύτή τή μικρή ζωούλα μας πού τή χαιρόμα

ΧΒΒΒΠΕΖΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

'Ομιλούσα αγγλιστί-

στε, είτε ταπεινά είτε πλούσια μέ τήν ίδια λαχτάρα. Μά
τί σημασία έχει ή ασθενική αύτή διαμαρτυρία σέ στιγμή,
πού ό ίδιος αεροπόρος γιά νά μήν τόν ποΰν δειλόν δέχε
ται κι
* ανατινάζω στόν αέρα τις αποθήκες τών πυρομαχικών τού έχθροΰ μαζί μένα σωρό ανθρώπινες ζωές. Δέ
μάς κάνει νά
μισήσουμε
*
τόν πόλεμο ή ταινία αύτή. Κι’ ί
σως να μήν ητανε τέτοιος κι’ ό σκοπός τοΰ δημιουργού
της. Ό πόλεμος έχει συγκλονιστικά επεισόδια. Ό καλλι
τέχνης περνει εκείνο πού τοΰ χρειάζεται γιά νά φορμάρω
°’ ενα ώρισμένο έτεισόδιο τήν έμπνευσή του. Καμμιά φο
ρά δέν ενδιαφέρεται γιά τήν ιδεολογικήν συνέπεια τοΰ
περιεχομένου τοΰ έργου του. ’Αρκείται στήν καλλιτεχνική
του άξια αυτήν καθ’ έαυτήν. Ό σκηνοθέτης τών «’Αγγέ
λων τής Κολάσεως» Χόβαρτ Χιούζ φαίνεται νά μήν ένδιαφερθηκε καί τόσο, άν τό έργο θά μπορούσε νά βοηθήσρ στόν αφοπλισμό τών πνευμάτων. Καί εδώ υπάρχει ή
•τερασιία άπόστασις τής ταινίας αύτής άπό τά άλλα πολε
μικά, καθαρώς άντιπολεμικοΰ περιεχομένου, φίλμ.
Ή σκηνοθεσία άνταποκρίνεπαι πρός τό περιεχόμενο.
Καταδιώξεις άεροπλοίων καί άεροπλάνων, καταρρίψεις, άνατινάξεις, πυρκαϊές, δλα άποδίδονται μέ θαυμαστήν πα
ραστατικότητα καί ζωντάνια."Ισως δ σκηνοθέτης νά παρα
σύρθηκε σέ ώρισμένες ύπερβολές, άλλ’ αύτές οφείλονται
περισσότερο στήν ιδέα πού έμπνέει τό έργο παρά σιή σκηνοθετική άπειρία. JOI ήθοποιοί δλοι στό ρόλο τους.
Πειθαρχημένο παίξιμο, χωρίς παράλογους άκροβατισμούς,
πράγμα λιγάκι άσυνήθιστο σέ αμερικανικό φίλμ. Ό Μπέν
Λυόν κρεάρει τόν τύπον τού νεαρού άεροπόρου πού νοιώ
θει τά δικαιώματα του πάνω στή ζωή, άλλά δέ μπορεί
ν’ άπαλλαγή έντελώς άπό κάποιες προλήψεις μέ τις όποιες
ανατράφηκε, μέ μεταπτώσεις θαυμάσιες. Γενικά πρόκει
ται περί άξιολόγου ταινίας πούέσημείωσε καί θά σημειώνη
μεγάλην έπιτυχία.
luterim

ΑΕΤΙΔΕΥΣ
"Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη εις τόν ’Απόλλωνα καί
εις τό Οΰφα

Τό φίλμ τού «Άετιδέως» πού μάς παρουσίασεν ό Τουρζάνσκυ έπεβεβαίωσε τάς προβλέψεις μου δτι ό Ρώσσος
αότός σκηνοθέτης θά ύφίστατο εις τήν περίπτωσιν τήν
έπίδρασιν τοΰ θεάτρου. Καί ή το φυσικόν, άφοΰ ή καλλι
τεχνική του Ιδιοσυγκρασία τοΰ Σλαύου τόν έκαμε ν’ άναζητήση τά στοιχεία τής «άτμοσφαίρας» του ούτως είπεϊν,
στήν πηγή τοΰ θεάτρου, κυρίως. ΚΓ έτσι, δύο ωραιότα
τες κατά τά άλλα σκηνές του, ή τοΰ θανάτου τοΰ δουκός
τού Ράϊχστατ καί ή τής άναπολήσεως έκ μέρους τού τε
λευταίου, τών θρηνούντων φασμάτων τών πεσόντων εις
τήν μάχην τού Βαγκράμ, εΐνε καθ’ εαυτό θέατρο, όπως
καί άρκετές άλλες. Άλλ’ ή έβδομη «τέχνη—τό είπαμε καί
άλλοτε—έχει δλως διαφορετικόν προορισμόν άπό τού νά
άποτελή φωτογράφησιν τοΰ θεάτρου πλουτισμένην μέ μη
χανικήν άναπαραγωγήν τοΰ διαλόγου τών έργων του, ά
κόμη καί προκειμένου περί κλασσικώλ’ άριστουργημάτων
ώς τό τού «Άετιδέως».
Άπό τής άπόψεως δέ αύτής, νομίζω ότι τό φίλμ μειονεκτεϊ διττώς. Καλλιτεχνικώς μέν λόγφ τού ότι ό σκηνο
θέτης ύπέπεσε στό προαναφερθέν σφάλμα, έμπορικώς δέ,
λόγφ τού ότι κουράζει τόν θεατήν μέ τήν παράτασιν τοΰ
άγωνιώδους
παλμού
τού
δράματος, ποΰ
έχει
ώς συνέπειαν νά προξενή ένα πλάκωμα στήν ψυχή !
του, πολύ προτήτερα άπό τήν είσοδό τοΰ δράματος στήν
φάσι τής λήξεώς του.
Όσον άφορφ τήν έκτέλεσιν, τρεις εΐνε οί καλλιτέχναι !
πού επιπλέουν. Ό Ζάν Βεμτέρ τής Κομεντί Φρανσαίζ ώς
δούξ τοΰ Ράίχστατ, ό οποίος έχει πολλές στιγμές άληθινά άξιοσημείωτες, δ Βίκτωρ Φρανσέν ώς Φλαμπώ καί
ό Ντεφονταίν ώς Μέτερνιχ.
Κατά δεύτερον δέ λόγον μού ήρεσαν ή Ζάν Μ.τουα-
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τέλ, ή Σιμόν Βωντρύ καί ή Ζάν Χελντιά ώς Μαρία Αουΐζα. Κι’ οί τρεις τους κρατούν Ικανοποιητικά τούς ρό
λους των, χωρίς δμως καί νά συγκρίνωνται μέ τούς προαναφερθέντας συμπαίκτας των, ποΰ εΐνε έξαίρετοι.
Τό φίλμ πλούσια άνεβασμένο, διατηρούν άναλλοίωτον
ένα μεγάλο μέρος ιών περιστατικών τοΰ εμμέτρου δρά
ματος τοΰ πατρός Ροστάν, τού όποιου ή άριστοτεχνική
έκτέλεσις,—άδιάφορον άν έθύμιζε κλασικό σκηνικό θέα
μα—κατώρθωσε νά συγκινήση τούς θεατάς οί όποιοι έπανεϊδον στόν κινηματογράφο τό έργο εκείνο τό οποίον δέν
άξιώθηκαν σχεδόν ποτέ νά ίδούν παιζόμενον τής προκο
πής στάς Αθήνας (όχι βέβαια όταν τό έπαιξεν ή Σάρα
Μπερνάρ), καί το όποιον ύπήρξε τό προσφιλέστερο άνάγνωσμα πλείστων άπό ημάς.
"Ιρις Σκαραβαίον

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
'Ομιλούσα γαλλιστί

Προεβλήθη εις τό «Αττικόν»

Είναι ή χαριτωμένη γαλλική όπερέττα ποΰ εδώ καί
5—6 χρόνια είχε τόσο έκλαίκευθή καί στάς Αθήνας, άν
καί δόθηκε σέ δυό μόνο παραστάσεις άπό τήν καλλιτέχνιδα πού τήν πρωτοδίδαξε στό Πορίσι. Ποιάν άλλη άπό τήν
άλησμόνητη Μάρτ Φερράρ ;
Ή ιδία αύτή όπερέττα τής όποιας τόσο ώραϊες διατη
ρήσαμε αναμνήσεις, μ ις παρουσιάζεται σήμερα, ώς φιλμοπερέττα πλέον, μέ τήν Μιρέιγ Περρέ, τόν Ρίμσκυ καί
τήν Άλίς Τισώ στούς τρεις κυριωτέρους της ρόλους.
Ό Ρίμσκυ στό φίλμ αύτό άναδεικνύεται άφθαστος κα
ρατερίστας, σχεδόν έφάμιλλος τοϋ άλησμονήτου ήθοποιού πού έκρέαρε τόν ρόλον τοΰ Τόμσον στήν έλαφρή
μουσική σκηνή. Ή Μιρέίγ Περρέ, πού μέ τό φίλμ αυτό
ντεμπουτάρει πρό τού κινηματογραφιζομένου ’Αθηναϊκού
κοινοΰ, επιτυγχάνει μιά μάλλον Ικανοποιητική εμφάνιση
έν τφ συνόλω της, χωρίς νά ύπερέχη εις ώρισμένας σκηνάς. Πάντως έχει ύπέρ αύιής τό μεγάλο άτού τής φωνής
της. Άπό τήν λοιπή διανομή τών ρόλων, θά προτιμούσα
τις δύο γυναίκες καρατερίστες, ήτοι, τήν Αλίκη Τισσώ
στόν ρόλο τής θείας καί τήν Μαντλέν Γκιτύ στής «κονσιέρζ», δεδομένου ότι ό ύποκρινόμενος τόν ρόλο τού Σαρλέ
(δηλαδή δ ζέν πρεμιέ), είναι μέτριος, άλλά κατορθώνει
νά έπιπλεύση οπωσδήποτε χάρις στήν καλή του φωνή.
Κατά τά άλλα τό φίλμ είναι άνεβασμένο μέ γούστο
καί μέ πλούτο, καί γενικά, το διασκεδαστικό
λιμπρέττο
άπό τό οποίο έλήφθη τό σενάριό του, ή γλυκειά καί πε
ταχτή μουσική τής εκλαϊκευμένης όπερέττας πού μάς άξιωσε νά ξανακούσωμε, δλα αύτά, έξασφαλίζουν στήν
ταινία μιά Ικανοποιητική εμπορική σταδιοδρομία.
“ίρις Σκαραβαίον

ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΡΣ
'Ομιλούσα άγγλιστί

Προεβλήθη εις τό «Αττικόν»

Μιά κωμωδία τοΰ περιφήμου Μπούοτερ Κήτον εΐνε
πάντοτε ένδιαφέρουσα και τό κοινόν μ’ εύχαρίστησι τήν
παρακολουθεί. Τό ίδιότυπον στύλ τοΰ παιξίματός του,
ή άγέλαστος φυσιογνωμία του, ώρισμένες άλλες έκφράσεις
του τόν κάνουν νά ξεχωρίζη άπό πολλούς άλλους συνα
δέλφους του κωμωδούς. Έχει κι’ αύτός όπως καί ό Τσάρλυ Τσάπλιν τήν χαρακτηριστική εκείνη μάσκα τοΰ πονεμένου άνθρώπου πού κάτω άπό τό έπίπλαστον προσωπεϊον μιάς πρόσκαιρου εόχαριστήσεως κρύβει δλόκληρο τό
έσωτερικό δράμα τοΰ πανανθρώπινου τύπου. Τό σενάριο
τοΰ έργου δέν παρουσιάζει βεβαίως καμμιά έξαιρετικότητα άλλά μέ τά άπρόοπτα εύρήματά του καί τούς έξυπνους
διαλόγους του διασκεδάζει τό πολύ κοινόν Ή φωτογρα
φία άπολύτως επιτυχημένη καί ή φωνοληψία άμεπτη.
’Εδώ έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν.
“Αργος

ΟΠΟΙΟ! ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΜΙΤ1Ι
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟίΡίΦΟΣ ΣΤΗ HU ΤΟΥΡΚΙΑ
Άπό άπόψεως θεαμάτων, ό κινηματογράφος κατέχει
τήν πρώτην θέσιν έν Τουρκία. Ό λόγος είνε δτι ή έβδο
μη τέχνη δέν δοκιμάζει τόν παρ ιμικρότερον άντίκτυπον
τοϋ άνταγωνισμοϋ τοϋ θεάτρου, δεδομένου δντος δτι ή
νεαρά ’Οθωμανική Δημοκρατία δέν διαθέτει είμή έ'να καί
μόνον θίασον. "Εξ οΰ καί δ κινηματογράφος βασιλεύει
άπό μακρών έτών μή διαιρέχων τόν πιραμικρότερσν κίν
δυνον νά έκθρονισθή άπό τό θέατρον.
Αί κινηματογραφικά! αΐθουσαι έν Τουρτία δέν υπερ
βαίνουν έν συνόλω τάς 125. Ή Κων)πολις, είδικώς, αριθ
μεί 35 κινηματοθέατρα έπί τής οθόνης τών οποίων ό πλη
θυσμός της, άνερχόμενος ώς γνωστόν είς 500.000, απολαμ
βάνει τό θέαμα καί άκρόαμα τών έκλεκτοτέρων όμιλουσών
ταινιών τής παγκοσμίου παραγωγής. ΟΙ ωραιότεροι καί
πλέον εύρύχωροι κινηματογράφοι εύρί τκονται είς τήν Λεω
φόρον ’Ανεξαρτησίας (ώς μετωνομάσθη ή μεγάλη οδός τοΰ
Πέραν), δύνανται δέ νά συγκριθώτι μέ τόν έν.ι ή δύ> πο
λυτελέστερους κινηματογράφους τών "Αθηνών. Μεταξύ
τών καλλιτέρων αιθουσών τής Κων)πόλεως,
άναφέρομεν τά, «Γκλόρια» (λειτουργούν ύπό
τήν διεύθυνσιν τοϋ Φ. Φράνκο), ιό «Άρ-

"Ολάι αί μεγάλαι ’Αμερικανικοί Έταιρίαι παραγωγής
ταινιών καί πλεϊσται Ευρωπαϊκοί τοιαΰται, άντιπροσωπεύονται έν Τουρκία Π. χ. ή «Μέτρο-—Γκόλδουϊν—Μάγιερ», διευθυνομένη άπό τόν κ. Χαμπίμπ, ή «Παραμαουντ» καί ή «Οΰφα», άπό τούς γνωστούς έπιχειρηματίας
"Αδελφούς Ίπεκτζή, ή Φόξ—φ,ίίμ» άπό τόν κ· Βίκτωρα
Κάστρο, «Οί 'Ηνωμένοι ΚαΛλιτέχναι» καί ή «Ραντιο Πίκτσουρς» άντιπροσωπευομένη άπο τήν «Όπερά φίλμ», ή
«Φέρστ Νάσιοναλ» καί ή «Ούώρνερ Μπρόδερς»,τήν οποίαν
άντιπροσωπεύι ι ό Χαλίλ Κιαμίλ.Παραλλήλως, κ. δ Οΰγος
Άρντίττι καί όκ. Ευγένιος Άϊζενστάϊν,αντιπροσωπεύουν έν
Τουρκία ευαρίθμους ξένας κινηματογραφικός παραγωγι
κός εταιρίας.
’Από άπόψεως προτιμήσεων έκ μέρους τοϋ κοινοΰ τής
Τουρκίας, ήμπορεϊ νά λεχθή οτι ή ’Αμερικανική παραγω
γή κατέχει τά σκήπτρα. Κατόπιν έρχεται ή γερμανική,
κατά τρίτον δέ λόγον ή γαλλική, παρ’ δλον δτι ή γλωσσά
τοΰ Ρακίνα είνε διεθνής άριθμοϋσα πλείστους γνώστας
> αί έν Τουρκία.
Κων)πόλει

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν τά έργα«Είς τάς δχθας τοϋ
Βόλγα», «Είς τούς δρόμους τής Σταμπούλ» πρώτη δμιλοϋσα τουρκιστί ταινία μέ μεγάλην έπιτυχίαν έπί δύο εβδομά
δας καί «Δελφίνος» μέ τόν "Ανρύ Γκαρά.
Μελέκ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό έραστής τοΰ με
σονυκτίου», «Είς τούς δρόμους τής Σταμπούλ» έπί δύο εβ
δομάδας μέ καλάς εισπράξεις καί «Μάριος», ή δποία
ήρεσε.
Γκλόρια. Προεβλήθησαν τά φί7 μ <Grain de beanie»
ομιλούσα γερμανιστί μέ έπιτυχίαν, «Παρί Μπεγκαίν» τό
όποιον δέν ήρεσε, «Νιαβίντ Γκόλντερ», ή δποία ήρεσε καί
«Μετά τόν έρωτα έπιτυχώς.
Μαζίκ. Προεβλήθησαν τά φίλμ <ΊΙ άπολύτρωσις»,
«Οί άγγελοι τής κολάσεως» καί «Μόνη τη; θέλει νά κάνη
σινεμά».
Μοδέρν. Προεβλήθησαν αί βωβαί ταινίαι «Κρίνο στό
βόρβορο» μέ έπιτυχίαν, Οί λαθρέμποροι», «Ό βασιλεύς
τών μποξέρ» καί «ΊΙ σφαίρα τής δικαιοσύνης-.
Αίαν προσεχώς οί Αδελφοί Ίπεκτσή θά παρουσιάσουν
είς τό κοινόν τής πόλεώς μας τήν δευτέραν ομιλούσαν
τουρκιστί ταινίαν «Οί λαθρέμποροι» μέ πρωταγωνίστριαν
τήν Μίςς Τουρκία Φεριχά Χανούμ κατά σκηνοθεσίαν τοΰ
καλού μα, σκηνοθέτου Έρτογρούλ Μουχσίν βέη.Δυστυχώς
ό τουρκικός τύπος όχι μόνον δέν έγραψε ένθουπωδώς διά
τήν πρώτην ομιλούσαν τουρκικήν ταινίαν «Στούς δρόμους
τής Σταμπούλ», άλλά κατέκρινε τήν πριότην εύγενή αύτήν
προσπάθειαν τής τουρκικής παραγωγή;
Φαίδων Ναζλόγλον
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1g Γ. Τερζόγλον ίιενΰνν- Όσμάν βέ

ς δι ν£ νν.η. τον κινηρ ατογρά-της ιων κινηματογρ.
φον Μοντερν
Όπερά καί Άρτιστίχ

Νατζή βέης Ίπεχτσή διΑύτά μέν, δσον άφορά τήνέπιχειρηματικήν
τιστίκ» (τό όποιον διευθύνουν οί Μεχμέτ
IoC ιιν. ιΜελέκ»
Ρεούφ βέης καί Σία), τό «Όπερά» (αποτελούν έπιχείρησιν άποψιν καί τό εκμεταλλευτικόν έν γένει μέρος τοΰ 'κινη
ματογράφου
έν
Τουρκία.
τών Ντζεμάλ Άχμέτ καί Σια) τό «Μελέκ» καί τήν «Ά- |
'Όσον δέ άφορα τήν άποψιν τής έντοπίου παραγωγής
λάμπραν» (τών Αδελφών Ίπεκτζή),^τό «Μαζίκ» κ. ά. Ή ί
χωρητικότης τών κινηματοθεάτρων αυτών τοϋ Πέραν ποι ταινιών, τό μόνον άξιοσημείωτον σχετικόν γεγονός πού
έμφανίζει ή τουρκική κιιηματογραφοβιομηχανία, είνε ή
κίλλει άπό 1200 θέσεων μέχρι 2000.
Προβάλλουν δέ πάντες ομιλούσα ς ταινίας τής παγκο έφετεινή παραγωγή τής πρώτης τουρκική; όμιλούσης ται
σμίου παραγωγής όντες έφοδιασμένοι μέ ήχητικά μηχανή νίας, τήν όποιαν παρήγαγεν δ γνωστός Οίκο; τών «’Αδελ
ματα «Ούέστερν Έλεκτρίκ», «R.C.A. Pnotophoie» έξαι- φών Ίπεκτζή» (Ιδρυθείς τό 1928), ύπό τόν τίτλον «Στούς
ρουμένων δύο μόνον αιθουσών δπου εινε έγκατεστημένα δρόμους τή; Σταμπούλ».Τό φίλμ τούτο·έγύρισεν ό’Ερτογρούλ Μουχσίν βέης, μέ πρωταγωνίστριαν τήν Αίγυπτίαν
μηχανήματα «Τόμπις» καί «Τσάΐς Ίκόν».
Ή μόνη αίθουσα τής Κων)πόλεως, {ήτις έξακολουθεϊ καλλιτέχνιδα Άζιζέ Άμίρ καί μέ ζέν πρεμιέ τόν ώραϊον
νά προβάλη βωβάς ταινίας είνε τό «Μοντέρν», τό όποιον Τούρκον καλλιτέχνην Ραχμί βέην, συμπράττουν δέ ό Γκαδιευθύνει ο κ. "Ιωάννης Τερζόγλου. Τό κινηματοθέατρον λίμπ, ή Μπεντιά, δ Μπεχζάτ, δ Ταλαάτ καί ό...-Περικλή;
τοΰτο συγκεντρώνει τούς λίαν ευαρίθμους, άλλως τε, φί Γαβριηλίδης, είς τάς σκηνάς έκείνας πού έγυρίσθησαν στάς
’Αθήνας, τό παρελθόν θέρος.
λους τής βωβής τέχνης.
Τό φίλμ αύτό όμιλεϊται τουρκιστί καί άραβιστί. αί δέ
Δέον δμως νά σημειωθή έπίσης, δτι καί οί κινηματο
γράφοι τής τρίτης κατηγορίας, έξακολουθοϋν μέν τήν έγγραφα! τών διαλόγων του συνεπληρώθησαν ήδη είς τό
προβολήν σιωπηλών ταινιών, άλλά μέ μόνην τήν διαφο έν Έπιναί στούντιο τής «Τόμπις», (τών περιχώρων τών
ράν δτι τάς παίζουν μέ ήχητικήν παρεμβολήν δίσκων φω Παρισίων).
Τόν τελευταϊον αύτόν μήνα προεβλήθησαν τά έξής
νογραφικών,έγκαταστήσαντες πρός τούτοις ειδικά μεγάφω
να. Διά τοϋ τρόπου αύτοΰ κατήργησαν καί τήγ ορχή έργα εϊς τού; κάτωθι [κινηματογράφους :
Όπερά. Προεβλήθησαν τελευταίως τά έργα «ΟΙ έξωστραν των.
"Η Τουρκία ούδόλως υστερεί άπό άπόψεως κινηματο μώται», «Τό μυστηριώδες υποβρύχιον», «'Η μνηστευμένη
γραφικής ένημερότητος, τών λοιπών γειτονικών της Κρα χήρα» ταινία γερμανική μέ έπιτυχίαν καί «Μαμζέλ Νιτών. Άρκεϊ νά σημειωθή δτι προβάλλονται αυτόθι τά τούς» γερμανιστί μέ μεγάλην κοσμοσυρροήν.
Άρτιστίχ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή μνηστευμένη
εκλεκτότερα φίλμ τής παγκοσμίου παραγωγής, έλάχιστον
χρόνον μετά τήν παρουσίασίν των έν Βερολίνο», Παρι- χήρα», «Ό Γιάννης τής σελήνης» καί «Μαμζέλ Νιτούς»
γαλλιστί μέ μεγάλην έπιτυχίαν.
σίοις καί Λονδίνο?.
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Κατωτέρω παραθέτομεν πλήρη κατάλογον τών άστέρων τή; «Μέτρο —Γκόλτουϊν—Μάγιερ :
Τζών Μπάρρυμορ, Ούάλλας Μπήρυ, Τζάκ Κοϋπερ.
Τζώαν Κράουφορντ, Μαίριον Νταϊβις, Μαρί Ντρέσλερ,
Γκρέτα Γκάρμπο, Τζ<ί>ν
Γκίλμπερτ, Μποΰστερ Κήτον
Ρομπέρ Μοντγκόμερυ καί Ραμόν Νοβάρρο.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΜΜΟΙ
Τήν παρ. Κυριακήν 27 Δεκεμβρίου έτελέσθησαν οί
γάμοι τοΰ κ. Τάκη Παπαχριστοφίλου διευθυντοΰ τού κι
νηματογραφικού γραφείου «Ε. Μαυροδημάκης καί Σια»
μετά τής δεσποινίδας Άμαλίτσας Παντελάτου, άνεψιΰς
τοΰ κ. Α. Ζερβού. Τούς νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξαν
οί κ. κ. Άντ. Ζερβός καί Παναγ. Κανελλόπουλος.
ΊΙ Διεύθυνσις καί ή Σύνταξις τοΰ «Κινημ. Άστέρος»
εύχονται είς τούς αγαπητούς νεονύμφους τόν βίον όλβιον.
ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Δ. Άναγιώστου
Άθήναι 1-1-931 Μέχρι 30-12-931
‘Ολύμπια φίλμ
»
1-1-932
»
30-12-932
Χάϊ —Λιιϊψ
Πειραιά
1-1-932
»
30-12-932
Άδελ. Γιαμαλίδη
»
1-1-932
»
30-12-932
Θ. Δαμασκηνός
Άθήναι
1-1-932 »
30-12-932
Σινέ Όριάν
Θεσ)νίκη 1-1-932 »
30-12-932
A. Cornfeld
Paris
1-1-932
»
30-12-932

............... ϊϊ’κ
Θ. Ζενιέρης, διεν&νν- Όσμάν βέης Ίπεχτσή
της τοΰ γραφεϊον ται- διεν&υντής τον κινηνιών «‘Ελέκτρα Φιλμ» ματογρ. «Άλάμπρα»
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αρμεϊϊ....

ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ Μ

SNSnSSTZAU ΤΗΝ

ΠΡ02ΠΕΡ Μ’ΡίΜ!

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΝ

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΤΗΖ
Η ΑΦΘΑΣΤΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΜΠΡΙΤΙΖ

ΤΟΥ

ΓΚΗΡΠΟΤ ΜΠ1ΖΕ

ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟ

ΑΙΜΑ

Τήν όποιαν δικαίως, μεθ’ υπερηφάνειας παρουσιάζει
Πρωταγωνιστούν ή Mine ^τηαΓη,τής"Όπερας τής Ν. 'ΓόρκηςΓκαΐ δ Τόμας Μπούρκ εις τούς
ρόλους τής Καρμεν καί τοΰ
Δον
.
11.. Ζοζέ.
π-, '
μεγαλείτερον μέρος τοΰ έργου, δπερ αποτελεί
έλευθέραν κινηματογραφικήν διασκευήν τής; γνωστής όπερας,
όπερας, ’ έγυρίσθη έν «Ισπανία»
«'Ισπανία» καί
συνοδεύεται υφ δλοκληρου τής μουσικής τοΰ Γεωργίου Μπιζέ.
Έκμετάλλευσιςί

ΧΑ Ι φΙΑΜ=Γ· ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

Γ ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

■

Ή κίνησις είς τούς κινηματογράφους μωδία τοΰ Χάρολδ Λόϋδ «Τί φαινό- λήψιν δραστικών μέτρων, άπαιτοΰντες
τής πρωτευούσης κατά τήν προπαρελ- μενον !».
ί πρός τοΰτο, άκόμη καί άπό τήν Άστυθοΰσαν έβδομάδα, λόγφ τών παραμο-' Πάν&εον. 7—20 Δεκεμβρίου τό γαλ- 'νομικήν διεύθυνσίν, τήν έφαρμογήν ύ·
νών τών μεγάλων έορτών ήτο μετριω- ( λικόν φίλμ «Μετά τόν έρωτα», 21—27 πό τών οργάνων τής τάξεως τής σχετάτη, άντιθέτως δέ κατά τάς ημέρας ' Δεκεμβρίου «Τό πήδημα τοΰ θανά-1 τικής άστυνομικής άπαγορεύρεως.
τών έορτών τών Χριστουγέννων άρκετά | του» καί 28—3 ’Ιανουάριου «Μία νύζωηρά, χωρίς δμως καί νά φθάση τήν : χτα άγωνίας».
Καί άλλοτε είχομεν άσχοληθή μέ
κίνησιν τών αύτών ημερών τών παρελ-. Οϋφα Πάλας. 14 — 20 Δεκεμβρίου τήν τακτικήν ώρισμένων Κινημ.γραφείθουσών έτών. "Ενα δείγμα καί τοΰτο τό έργον «Πέριξ μιάς προανακρίσεω;» ωντών’Αθηνών,έν σχέσει μέτήντοποθέτής οικονομικής κρίσεω; πού μαστίζει ■ 21—27 ίδιου «Ό
*■>>«-«—■
—
Άετιδεύ;»
καί· -·°
28—·3■» τησιν τών ταινιών των είς τήν άγοράν
τόν τόπον μας. Τήν μεγαλειτέραν δμως ’Ιανουάριου «Ή Α. Μ. ό έρως».
τής πρωτευούσης. Τό φαινόμενον πα
κίνησιν κατά τήν έβδομάδα τών Χρι
ρουσιάζεται έκ νέου υπό νέαν μορφήν.
στουγέννων έσημείωσε τό κινηματοΠληροφορούμεθα δτι πρόκειται νά 'Η Φόξ έπί παραδείγματι μή δυναμένη
θέατρον «Κοτοπούλη» μέ τήν προβολήν προβληθή καί είς τήν πόλιν μας, λίαν νά συναγωνισθή άξιοπρεπώς τά άλλα
τοΰ αεροπορικού έργου «Οί άγγελοι συντόμως, ή νέα όμιλοΰσα τουρκιστί γραφεία καί διά νά κυκλοφορήση οπωσ
τής κολάσεως». ’Ιδίως κατά τάς τρεις ναινία «Στούς δρόμου; τής Σταμ- δήποτε τό είς τήν διάθεσίν της στοκ
ημέρας τών Χριστουγέννων, Παρα πούλ» τουρκική; παραγωγής Ίπβκτσή, τών ταινιών τη; διά τάς όποιας δέν
σκευήν, Σάββατον καί Κυριακήν, ό μέ σκηνοθεσίαν τοΰ γνωστού καλλι καταβάλλει βεβαίως, ούτε δικαιώματα
άριθμός τών πραγματοποιηθέντων εισι τέχνου Έρτογροϋλ Μουχσίν βέη.
άποκΛειστικότητυς-έκμεταλλεύσεως, ού
τηρίων έφθανε περί τάς 4000 ήμερηΈντός τοΰ τρέχοντος μηνος θά προ τε έξοδα κόπια;, οΰτε.,.οΰιε..., ένοικιάσίως. Μετά τό «Κοτοπούλειον» άκολου- βληθή, ώ; διαδίδεται, καί ή νέα ελλη ζει αύτάς διά πρώτην βιζιόν εις κεν
θοΰσε τό «’Αττικόν» είς τό όποιον νική ταινία τής Όλύ/τπια Φιλμ «Ό τρικά κινηματοθέατρα τών ’Αθηνών,
προεβάλλετο τό ύπέροχον έργον τοΰ άγαπητικός τής βοσκοπούλας» όμιλοΰ είς τιμάς κάθε άλλο συναδούσας πρός
Μποΰστερ Κήτον «Εμπρός μάρς» μέ σα ελληνιστί.
τήν αξιοπρέπειαν μεγάλης ξένης έται
εισιτήρια 3500 περίπου ήμερησίως κατά
ρίας μέ παράδοσιν δπως ή Φόξ ή όποια
τάς τρεις ώςάνω άναφερομένας ημέρας,
υποβάλλεται
είς τόσα έξοδα διά τήν
Είς τοϋ; άναγνώστας μα; συνιστίόΆκολουθοΰσε κατόπιν τό «Πάνθεον», μεν ιδιαιτέρως τήν άναγνωσιν τής, είς συντήρησιν τόσον πολυδαπάνου γρα
«Ίντεάλ», «’Απόλλων», «Σπλέντιτ» καί τήν θέσιν τοϋ κυρίου άρθρου, δημοσι φείου έν Έλλάδι.
«Οΰφα Πάλας».
Τό τοιοΰτον άπό μιας άπόψεως μέν,
ευόμενη; μελέτης τοΰ συνεργάτου μας
Έκ παραλλήλου άρκετά Ικανοποιη κ. Κ. Δαφνή, ή όποια δίδει μίαν άρκε ωφελεί ώρισμένους κινηματογράφους
τικά ήργάσθησαν καιά τάς ήμέρας τών τά δσον καί σύντομον εικόνα τών αι οί όποιοι δέν διατηροΰν συγχρόνως
έορτών οί κεντρικοί λαϊκοί καί συνοι τίων τής παγκοσμίου κρίσεω; καί τή; καί γραφεϊον έκμεταλλεύσεως ταινιών,
κιακοί τών ’Αθηνών ώς καί τών πέριξ έξ αυτών προερχομένη; σημερινή; κα εί; εποχήν μάλιστα καθ’ ήν κρίσις δει
προπστείων καί συνοικισμών.
κοδαιμονίας τής κινηματογραφικής βιο νή μαστίζει τάς όμοειδεϊς επιχειρήσεις,
άπό άλλη; δμω; άπόψεως διά τά άλλα
Κατά τάς τρεις τελευταία; εβδομά μηχανίας.
γραφεία τών έ/,λήνων έμπορων ταινιών,
δας, πρώτης βιζιόν έργα, προεβλήθη
σαν τά έξής κατά Κινηματοθέατρα.
Μετά μεγάλης μας λύπης άναγγέλ- οί όποιοι υποβάλλονται είς τεράστιας
Αττικόν. 14—20 Δεκεβρίου ή Γαλ. λομεν τήν έκ τη; αρχισυνταξίας απο- δαπάνα; δ,ά τήν άγοράν καί εισαγω
λική όπερέττα «"Οχι στό στόμα» μέ <ώρησιν τοΰ κ. Κ. Δαφνή προερχομέ- γήν ξένων ταινιών, άποτελεϊ ένα κετόν Νικολά Ρίμσκυ, 21—27 Δεκεμβρίου νην έκ λόγων ,&λλων απασχολήσεων καλυμμένον άθέμιτον συναγωνισμόν δ
ή κωμωδία τοΰ Μποΰστερ Κήτον «Έμ του. Μολαταύτα ό κ. Δαφνής δέν θά όποιος κάθε άλλο παρά ευχάριστα άπο
πρός Μάρς» παραγα>γής Μετρό καί 28 παύση νά συνεργάζεται καί είς τό μέλ τελέσματα προοιωνίζεται. Προτοΰ λοι
—3 Ίανουρίου τό γνωστόν έργον τοΰ λον είς τόν «Κινηυατογραφικόν ’Α πόν εύρεθώμεν πρό άπροόπτων καί οι
συγγραφέως Σέριφ «Τό τέλος τοΰ τα- στέρα», μετά τής διακρινούσης αύτόν κονομικών κλονισμών τών ελληνικών
ξειδίου» Γερμανικής παραγωγής μέ τόν αντικειμενικότητας είς τήν έξέτασιν γραφείων, θά ήτο καλόν οί έλληνες έΚόνρατ Φάϊτ.
τών διαφόρων προβλημάτων τοΰ Κι πιχειρηματίαι συνερχόμενοι νά προβοΰν
είς κοινόν διάβημα όπου δεϊ, τονίζονΚοτοπούλη. 14 Δεκεμβρίου μέχρις νηματογράφου.
τες τού; κινδύνους τούς όποιους κρύ
3 ’Ιανουάριου, δηλ. έπί τρεις έβδοΜάς ύποβάλλονταιέκ μέρους πολαρίθ- πτει μιά τοιαύτη τακτική, είς στιγμήν
μάδας συνεχώς «ΟΙ άγγελοι τής κο
μων αναγνωστών παράπονα διά τήν μάλιστα κατά τήν όποίαν οί έλληνες
λάσεως» τοΰ Χόβαρτ Χιούζ.
’Απόλλων. 14—20 Δεκεμβρίου «Το- μή έφαρμογήν είς τούς λαϊκού; κινη έπιχειρηματίαι, μεταβαίνοντες είς τήν
νίσκα» μέ τήν Ίτα Ρίνα, 21 — 27 Δε ματογράφους τής πρωτευούσης, τής Εύρώπην πρός άγοράν ταινιών άντιμεκεμβρίου «Ό Άετιδεύ;» καί 28 3 Ί άστυνομικής διατάξεως περί άπαγορεύ- τωπίζουν υπέρογκους τιμάς. Έν περιανουρίου τό περιπετειώδες «Ό "Αλ σεω; τοΰ καπνίσματος έντός τών αιθου πτώσει δέ άποτυχίας τοΰ διαβήματος
Καπόνε», άπό τήν ζωήν τού διεθνούς σών τών Κινηματοθεάτρων. Ή μή έ των, νά μή διστάσουν νά προκαλέσουν
φήμης άμερικανοΰ λαθρέμπορου.
φαρμογή αΰτη δημιουργεί τοιαύτην καί έπέμβασιν τοΰ Έμπορικοΰ Επιμε
Σπλέντιτ. Ί—18 Δεκεμβρίου «Ή κατάστασιν ή όποια, δέν θά ήτο τολ λητηρίου,-άκόμη καί αύτοΰ τοΰ κρά
κυρία Πομπαδούρ», 19-23 Δεκεμβρίου μηρόν νά τό εϊπωμεν, ομοιάζει μέ τήν τους δυνάμει τοΰ νόμου περί άθεμίτου
• Οί έξωμόται», 24—27 έπανάληψις λαϊκ,οΰ χαμαιτυπείου τοιαύτην. Τοΰτο συναγωνισμού.
τοΰ έργου «Ή Βικτώρια καί ό ουσά γίνεται αφορμή άπομακρύνσεως έκ τών
ρος της» καί 28—3 Ίανουαρίου «Ένα λαϊκών κινηματογράφων, οί όποιοι
Είς άλλην σελίδα δημοσιεύομεν τούς
δράμα στόν ωκεανό» τής Παραμά συχνά προβάλλουν και έργα πρώτη; βι- λογου; οΐτινες μάς άναγκάζουν νά άζιόν, πολλών θεατών, οί όποιοι δέν ποσύρωμεν έκ τής διά τοΰ Κ. Πρακτο
ουντ μέ τόν Μπάνκροφτ.
Σαλόν ’Ιντεάλ. 14—20 Δεκεμβρίου δύνανται νά ύποστοΰν τήν μεμολυ- ρείου τών Εφημερίδων κυκλοφορίας
ή ταινία τής Φόξ «Κισμέτ» μέ τόν σμένην άτμόσφαιραν αύτών. Λόγοι κα τόν Κινημ. 'Ασιέρα, έλπίζομεν δέ δτι
Μοχίκα, 21—24 «Ό άποικιακός πό λής έμφανίσεως καί εύπρεπείας έπιβάλ- οί άγαπητοί άναγνώσται μας οΐτινες
λεμος» καί 25—3 Ίανουαρίου ή κω- λουν είς τούς φίλους διευθυντάς τήν τόσον ένθέρμως μάς ύπεστήριξαν είς

Πατιέρα καί τόν γνωστότατου τύπον
Μοντέρν. Προεβλήθησαν «’Αγορά
Ζύλ, Άρμάν Μπερνάρ, άμφότερα έση- τών σκλάβων , «Κυνηγός ανθρώπων»
μείωσαν καταπληκτικήν έπιτυχίαν καί κα! διάφορα έπεισοδιακά καί περιπε«’Εμπρός μάρς».
τειιόδη.
Φως. «Μεγάλη καταστροφή», «Κα- ΠΑΤΡΑ!
πετάν Λ ίςς» καί «'Η τελευταία δια
ταγή» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ. Ό διευθύ- | Ένα μπουκέτο άπό έκλεκτά έργα
νων τήν κίνησιν τοΰ κινητογράφου κ. μάς παρουσίασαν οί κινηματογράφοι
Παν. Κωνσταντινίδης, άπεχώρησε τήν μας κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον,
άτυχώς δμω; χωρίς τήν έπιτυχίαν πού
παρελθοΰσαν εβδομάδά.
Ήλύσια. «Ό άγνωστος προσωπιδο- θά έπρεπε σ’ αύτά.
Πάν&εον (Αίθουσα) Προεβλήθησαν
φόρος», «Τά θύματα τοΰ άπάχη», «Με,
*
«Ποιλαγχροινός Καβαλλάρης», «Ό ληστής τά φίλμ «Ό χορός τής "Οπερας
τής έρήμου», «Τό τραγοΰδι τής φλό । ός τόν έπυροβόλησε», Μιά ήχητική
κωμωδία
μέ
τού;
κωμικού;
Χονδρό
καί
γας», «Άρχιεπαναστάτης», «Δόν Διά
Λιγνό, «Ή Βικτώρια καί ό ούσάρος
βολο» καί «Στό Δυτικόν μέτωπον».
τη;», «Ό άνεμοστρόβιλος τής ζωής»,
Β. Μάνος
ή ελληνιστί όμιλοΰσα ταινία «Αύτή
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
είν’ ή ζωή», καί Φόξ Νιούς. Προσεχώς
«Ό ύποβρύχιος πόλεμος».
Αόγφ τής μεταβολής τοΰ καιροΰ ή
Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν
κινηματογραφική κίνησις κατά τό τε αί βωβαί ταινιαι «Είς τήν χώραν τών
λευταίου δεκαπενθήμερον τοΰ Δεκεμ φαντασμάτων» είς δύο έποχάς, «Έπί
βρίου παρουσιάζεται σημαντικώς μειω τά ίχνη τών φυγάδων» καί «Ό βασι
μένη. ’Αναμένεται βεβαίως λόγω τών λεύς τής Ζούγκλας».
έορτών αΰξουσα κίνησις είς τήν όποίαν
Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα
στηρίζουν τάς έλπίδας των οί πλεϊστοι «Ό χορός τή; "Οπερας», «Βενετσιάνιτών Διευθυντών κινηματογράφων. Γρα κες νύχτες», «Βικτώρια καί ό ούσάρος
φεία καί κινηματογράφοι έτοιμάζονιαι της», «Στό δυ-.ικό μέτωπο», «Αύτή
πυρετωδώς διά τάς προβολάς τών έορ είν’ ή ζωή», «Δυό καρδιές μιά ψυχή»
τών, κατά τό λήξαν δέ δεκαπενθήμε καί Φόξ Νιούς.
ρον μπορεί κανείς νά πή δτι τά σκή
Οϋφα Πάλας. Προεβλήθησαν «'Ο άπτρα τής κινήσεως κατέχει τό γραφεί θάνατος άλήτης», «Μιά νύχτα, μιά έ
ου Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη δεδομένου πιτυχία», «Στή μυστική ύπηρεσία». «Ό
δτι οί πλεϊστοι τών κινηματογράφων γαμπρός έχει ύπηρεσία» καί Φόξ Νιούς.
προβάλουν έργα τούτου.
«Τά χείλη σου είναι μελω
Πατέ. Γενομένης τής έγκαταστάσεως Προσεχώς
δία».
*
Τό έντός τοΰ μεγάρου τοΰ Μετοχικού μηχανημάτων Ούέστερν Έλέκτρικ ό
Κρυστάλ. Προεβλήθησαν αί βωβαί
Ταμείου Στρατοΰ νέον με άλο Κινημα κινηματογράφος Πατέ άνακαινισθείς ταινίαι «Ό χρυσοθήρας» μέ τόν Σαρτοθέατρου, κατόπιν τής ένεργηθείσης καί εύπρεπισθείς έπανήρχισε τάς έργα- λώ, «Πάτ καί Παιασόν στριτιώται»,
τελευταίας πλειοδοτικής δημοπρασίας σίας του ύπό τήν έκμετάλλευσιν τοΰ κ. «Ό καπετάν Ρασκάς», «Τό ματωμένο
καιεκυρτύθη τελικώς είς τούς κ. κ. Στε- Τριανταφύλλου. Προεβλήθη ή ταινία τριαντάφυλλο», «Ή γυνή σουλτάνα»,
φανόπουλον καί Καλόγερον άντί τοΰ «"Ονειρον» τοΰ Ζολά ώς έναρξις μέ έ «Ό ήρως τών έπτά θαλασσών», «’Απ’
έξησφαλισμένου κατωτάτου ορίου έτη- πιτυχίαν.
τό γκρεμνό στή θάλασσα» καί «"Ενας
’Απόλλων. Προεβλήθησαν αί ταινί- σερίφης πρώην ληστής». Προσεχώς «Ό
σίου ένοικίυυ τών δραχμών 4.600.000
έτησίως καί μέ ποσοστόν έπί τών εισι αι «Χατζημουράτ» καί «Παρισινό τρα παληάτσος τής ζωής».
τηρίων 24 1]2 ο)ο. Οί άνωτέρω ένοι- γούδι».
Παιδικός Κινηματογράφος.'ΐ,κό.αττχΊ
Ήλύσια Προεβλήθησαν αί ταινιαι Πέμπτην
κιασταί είναι καί τοιοΰτοι τοΰ Φόρου
καί Κυριακήν είς τήν αίθου
τών Διοδίων. Τό νέον κινηματοθέα «"Αγνωστος τραγουδιστής» καί ή μεγα- σαν τοΰ Οϋφα Πάλας καί έκάστην Κυ
τρου, καταβάλλονται προσπάθειαι νά λειτέρα έφετεινή ύπερπαραγωγή «Μο- ριακήν είς τό Ίντεάλ καί Κρυστάλ
παραδοθή είς τούς ένοικιαστάς έντός ροκό» μέ τήν Μάρλεν Νιήτριχ μέ πρω δίδονται παιδικαί παραστάσεις.
τοΰ προσεχούς Μαρτίου, έν τφ μεταξύ τοφανή έπ.τυχίαν.
Διονύσια. Προεβλήθησαν «Συζυγικά ΝαΥΠΛΙΟΝ
δέ θά γίνουν καί αί εγκαταστάσεις τών
Τριανόν. Προεβλήθησαν τό φίλμ
κινηματογραφικών μηχανημάτων κλπ. παραπατήματα». «Ερωτική παραζάλη»
«Ό τρελλός τραγουδιστής», «Σάλλυ»
καί «Α.Μ. τοΰ Ποντενέρου».
‘Ο "Αργος
Πάλλας. Προεβλήθησαν αί ταινιαι ♦ Ή μυστηριώδης κυρία» μέ τήν Γκρέτ«Ξαναγύρισε στή γυναίκα σα», «Δια- τα Γκάρμπο, «Οί Κοζάκοι τοΰ Ντον»,
κοπαί διαβόλου» μέ τήν Μαρσέλ Σαν- «Μιά έρωτική νύχτα», «Άστέρω», «ΦίΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
τάλ καί «Μόντε Κάρλο» μέ τήν Ζανέττ λησέ με Μαρίτσα», «Ό δρόμος τής
αμαρτίας», «Πόθοι πού σβύνουν»,
Μάκ Ντόναλ.
Π ΕΙ ΡΑΙΕΥΣ
Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν «Μή ρω «’Ολοταχώς», «Ό δρόμος τοΰ παρα
.Χάϊ-Λάί'ιρ.Προέβαλλε τά έργα «Κέρ τάς γιατί», «Κίτρινη μάσκα» καί «Δύ δείσου», «Κόλασις ύπό τήν θάλασσαν·,
«ΟΙ άπάχηδες», «Τό χαμένο Τσέππεδισε’τήν ζωήν σου», «Ώρκίσθηκ ς νά ο κόσμοι».
Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Λεβή καί λιν»,«Θυσία έρωτος»,«Χαμένα δνειρα»,
μέ άγαπάς» θαΰμα σκηνοθεσίας έπί
«Ό τραγουδιστής τής έρήμου» καί «Τε
πλέον έπίκαιρα παγκόσμια νέα καί Σία» καί «’Αγαπημένος τών Θεών».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Φάουστ» λευταία διαταγή» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ».
«Μιά τρύπα στόν τοίχο».
Ό διευθυντής τοΰ άνωτέρω κινημα
Καπιτόλ. «Διπλοΰς γάμος» μέ τήν «Γκρέμισμα ένός κόσμου», «Νύφη τοΰ
γοητευτικήν Αιάνε Χάϊντ, «Αύτή είναι συντάγματος», < Έκδίκησις μαχαραγιά» τογράφου κ. Τάσος Πανότουλος, είναι
άξιος θερμό τάτων συγχαρητηρίων διά
ή ζωή» ή πρώτη όμιλοΰσα έλλ. ταινία καί διάφορα περιπετειώδη.
’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Τραγοΰδι τάς καταβαλομένας προσπάθειας δπως
μέ κοσμοσυρροήν καί ή«Τρέλλα τής με
τοΰ λύκου», «Ισπανική ραψωδία» καί παρουσ.άση δτι έκλεκτόν παράγη ή
γαλομανίας».
παγκόσμιος κινηματογραφία. Διά τοΰτο
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα διάφορα περιπετειοιδη.
Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν «Ρωμαντικές καί ή έκλεκτή Κοινωνία τής πόλεως
«Βερντέν», ή μεγαλυτέρα καί ήρωϊκωτέρα πολεμική έποποιΐα, «Φρά Ντιάβο καρδιές», .«Τραγική αμαξοστοιχία» καί μας έκτιμώσα δεόντως τάς εύγενικάς
του προσπάθειας, συγκεντρώνεται καθ’
λο» μέ τόν διάσημον τενόρεν Τϊνο «Άερομαχίαι δυτικού μετώπου».

ολόκληρον τόν οκταετή αγώνα τής ύπάρξεώς μας, θά θελήσουν καί πάλιν
νά μάς υποστηρίξουν έγγραφόμενοι
συνδρομηταί. Ή διεύθυνσις τοϋ περιο
δικού λαβοΰσα δμω; ύπ’ δψιν της καί
τήν λόγφ τής οικονομικής κρίσεω; α
δυναμίαν τινών τών άναγνωστών μας
νά καταβάλουν όλόκληρον τήν έτησίαν
συνδρομήν, ώρισε διά τόν λόγον αύτόν
έξαμήνους καί τριμήνους σύνδρομά;,
αϊτινες δμως άφοροΰν μόνον άπλοΰς
άναγνώστας καί δχι έπιχειρηματίας κι
νηματογράφων. "Αλλωστε καί τό ποσόν τής έτησία; συνδρομής είναι τό
σον άσήμαντον (δρ. 100) ώστε δικαίως
νά θεωρήται ώ; ή έλαχιστοτέρα συν
δρομή πού καταβάλλεται έτησίως είς
ελληνικόν περιοδικόν καί μάλιστα εις
έπαγγελματικόν τοσαύτης σοβαρότητος.
Μεγάλα; έλπίδας διά τήν έπιτυχίαν
τής άποφάσεώς μας αύτής, στηρίζομεν
και ε ς τούς άνά τήν ‘Ελλάδα καί τό
'Εξωτερικόν αύτής—ιδίως Αίγυπτον,
Κύπρον, Τουρκίαν—άνταποκριτάς μας,
οΐτινες, ήμεθα βέβαιοι δτι, θά ένεργήσουν καταλλήλως ώστε δχι μόνον οί
μέχρι σήμερον άναγνώσται μας νά έγγραφοΰνάμέσωςσυνδρομηταΐάλλά καίει;
αύτούς νά προστεθούν καί δλοι οί άλλοι
οΐτινες πραγματικά άγαποΰν τόν Κινη
ματογράφον καί κατά συνέπειαν αντι
λαμβάνονται όρθώτερον τόν προορισμόν
τής έκδόσεως ένός καθαρώς κινηματο
γραφικού δημοσιογραφικού ’Οργάνου,
ώς ό Κινηματογραφικός Άοτήρ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

έκάστην εις τήν κομψήν καί άπαστράπτουσαν έκ καθαριότητας καί άπλετου
φωτισμού αίθουσαν τοϋ Κινηματο
γράφου του.
ΧΙΟΣ

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά
κορίτσια τοΰ Ρήνου» καί «Ή ωραία
άπάχισσα» μέ μετρίαν έπιτυχίαν.
Ή κίνησις τοΰ μοναδικού μας κινη
ματογράφου κατά τούς τελευταίους μή
νας ήτο άθλιεστάτη,παρ’ δλην τήν προ
βολήν έκλεκτών έργων. Τά μεγάλα
ένοίκια τών ταινιών, ή γενική οικονο
μική κρίσις καί ή εφαρμογή τού νόμου
περί κινηματογράφων τοΰ άπαγορεύοντος τήν είσοδον είς νέους καί νεάνιδας
κάτω τών 16 έτών, φέρουν τήν διεύθυνσιν τοΰ κινηματοθεάτρου είς άπόγνωσιν, ώστε νά σκέπτεται σοβαρώς άν
πρέπει νά συνέχιση τάς έργασίας της.

παραστάσεων ήχητικοΰ κιιηματογράφου μέ μηχανήματα Βίταφον—Μούβι
τον συστήματος «Σινεμεκάνικα» μέ
θαυμάσια άποτελέσματα.
ΛΑΡΙΣΣΑ

’Ολύμπια. Κατά τό τελευταϊον δε
καπενθήμερον προεβλήθησαν «Τό περιδέραιον τής βασιλίσσης», άνεπιτυχώς.
"Εδωσε κατόπιν μερικάς παραστάσεις
ό θίασος Λογοθετίδη ήδη δέ άργεΐ λό
γω τού ένσκήψανιος τρομερού ψύχους.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Θέσπις. «Εύθυμος χήρος», «Εκδι
κητής τοΰ Νταβάς» καί «Θαύμα πτε
ρύγων».
,
ΑΡΤΑ

ι

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα
«"Οταν ή πόλις κοιμάται», «Τά τελευ
ταία γράμματα τοΰ θανάτου», «Ή
τυχοδιώκτις τού Μόντε Κάρλο 'καί Ό
ΚΕΡΚΥΡΑ
άνθρωπος μέ τό φράκο . "Ηδη δέν
Δημοτικόν. Προεβλήθησαν τά έργα λειτουργεί, κατασχεθέντος.
Κιλκίς. «Τό ρόδον τής Σταμπούλ»
«Τά χαμένα κορμιά», «’Αντίπαλοι διά
>
τό παγκόσμιον ρεκόρ», «Ό ριψοκίν καί «Φιφή».
δυνος Χάρρυ». «'Ο Πρόεδρος» μέ τόν ΑΙΤΙΟΝ
Μοοζοΰκιν καί «Άγάπη δίχως τέλος».
Παρϋενών. «Ό άνεμος», «Οί αρ
Προσεχώς «Έγό> τόν σκότωσα» μέ παγές τής Δύσεως», Ό άγγελος τοΰ
τήν Κοστέλλο·
καμπαρέ»
καί Τί Αναποδιές».
Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα
Οΰφα (όμιλών). «Τό κυνήγι τών ε
«Ό φτωχός βιολιστής» καί «Ή χορεύ κατομμυρίων», «Τό κορίτσι τής παρέ
τρια τής φωτιάς».
ας» καί «Τραγικός έρως».
ΜίΤΥΛΗΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης»
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν αί βωβαί
Είς τόν μοναδικόν μας κινήματα
ταινίαι «Τά άνδραγαθήμαια ενός καμ- γράφον προεβλήθησαν «Ή θύελλα ιής
παλέρο», «Μή παί.εις μέ τόν έρωτα», ’Ασίας», «Ή κυρία δέν θέλει παιδιά»
προσφερθεϊσα Αφιλοκερδώς ύπό τής καί «Ό άγνωστος στρατιώτης».
Μετρό Γκόλνουϊν κατά τάς έορτάς ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τών Χριστουγέννων καί «Το ξεβυύρΕύστρατιάδη «Οί λησταί τοΰ Ό
κωμα» έπίσης προσφερθεϊσα ύπό τοΰ
γραφείου τών Αδελφών Σαντίκου διά λυμπου», καί «ΤΙ πριγκήτισσαΤρούλατον αύτόν σκοπόν. Προεβλήθη έπίσης λά».
τό ώραϊον έργο «Σάλλυ» ά/.λά δυστυ ΙΕΡΑΠΕΡΤΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
χώς άνευ έπιτυχίας λόγω τής συνεχούς
Δικταΐον. Προεβλήθη τό έργον «Οί
ακαταστασίας τοΰ καιρού.
Διά τήν άνωτέρω φιλάνθρωπον πρά- μοντέρνοι πειραιαί».
ξιν οφείλονται θερμοί έπαινοι άφ’ έ ΧΑΛΚΙΣι
νός μέν είς τόν εισαγγελία Πρωτοδι
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα
κών Μυτιλήνης κ. Καδίτην καί άφ’ ε «Τό ταγκό τής Αγάπης καί «Ή παρ
τέρου είς τά ώς άνω ’Αθηναϊκά γρα θένος τού πεζοδρομίου ».
φεία ταινιών καί τόν διευθυντήν τοΰ
Πάνϋ'εον. Προεβλήθησαν τά έργα
Κινηματογράφου, οΐτινες παρεχώρησαν «Μή ρωτάς γιατί > καί «'Ο βασιλεΰςτών
τά μέσα διά τήν έπιτυχίαν τής παρα- Παρισίων».
στάσεως.
Δυστυχώς άμφότεροι οί κινηματογρά
Διά τάς έορτάς Αναγγέλλονται τά έρ φοι τής πόλεώς μας διατρέχουν φοβεγα «Τί αξίζει ένα τρελλό φιλί», «Αλή
της βασιληάς», Κόλασις υπό τήν θά
λασσαν», «'Η πόλις τών τραγουδιών»
κ. ά.
Λεσβιακόν. Μετά τήν προβολήν τού
έργου «Μή ρωτάς γιατί» έκλεισε τάς
Ρ\ΔΕΛΦ01 ΣΛΝΤΙΚΟΥ
πύλας του, πτωχεύσαντος τού διευθυνΚινηματογραφικού ταινίαι
τοΰ του. Διαδίδεται δτι τό παθητικόν
©εμιστοκλέους 1
του ανέρχεται τάς 300 χιλιάδας δραχ.
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

'Απόλλων. «Πρίγκηψ φοιτητής», Οί
Κοζάκοι» καί «Οί "Αγιοι Τόποι». "Ηδη
θά λειτρουργή ώς ήχητικός, τερματισθέντων τών ηχητικών του έγκαταστάσεων συστήματος Σάμψον Έλέκτρικ.
Πουλακάκη. "Εκαμε έναρξιν τών

ράν κρίσιν δεδομένου ότι κατά τό πλεϊστον προβάλλουν τά έργα των, ατινα
τούς στοιχίζουν άρκετά μέ τά έξοδα
τής έπιχειρήσεως, πρό κενών καθισμά
των έλλείψει θεατών.
Οί διευθυνταί τοΰ ■ Κεντρικού» καί
' Πανθέου» ώς πρός τό ζήτημα τής συνεχίσεως τών παραστάσεων, μπορούν
νά θεωρηθούν πραγματικοί ήρωεςΑΡΓΟΣΤΟΑΙΟΝ
Σπλέντιτ. Κατά τό τελευταϊον δεκα
πενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα
«Νύχτες πόνου καί ήδονής», «Ή Α.Υ.
ίγκόγνιτο», «Μπροντγουαίη Μπέμπις ,
«’Αθλητισμός έν ’Αμερική» καί «Σατα
νική παρέλασις» μέ τόν Κέν Μάϋναρ.
Προσεχώς «Το λιμάνι τών δακρύων»,
«Εγκλήματα ένός πατέρα», Γκρέμισμα
ένός θρόνου» καί «Ή κόρη τής ερή
μου».
ΧΑΝΙΑ
Ίδαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά
έργα «Παρί Γκέρλς», «Οί άγιοι τόποι»
«Λαγιαρνί», «Λουλούδι στή σκιά» καί
«Ταξί τοΰ μεσονυκτίου .
’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα
«Όταν ή πόλις κοιμάται », Ή χορεύ
τρια τών Θεών»,
Μανικιουρίστα άλά
γκαρσόν» καί «Τέλλες καρναβαλιού»
ΒΑΘΥ (Σάμου)

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ
Συζυγικαί θυσίαι», διάφορα σόρτς καί
Μίκυ Μάους.
"Αττικόν. Προσωρινώς δίδει παρα
στάσεις ό θίασος «Καλλιτεχνική συν
τροφιά».
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Πάνϋεον. "Πρξατο τάς έργασίας μέ
τήν ομιλούσαν γερμανιστί ταινίαν
• I Ισιος ό ένοχος» μετά, μεγάλης έπιτυ
χίας. Έπίσης προεβλήθησαν σόρτς καί
Μίκυ Μάους.
Τά ήχηιικά μηχανήματα τύπου «Σινιμεκάνικα» άτινα έγκατέστησε ό άνω
τέρω κινηματογράφος είναι τελειώτατα
καθόσον Αποδίδουν τούς ήχους καί τάς
ομιλίας ώς τόν φυσικόν τους τόνον.
Θερμά συγχαρητήρια καί είς τήν διεύθυνβιν τοΰ «Πανθέου» καί εις τούς άν
τιπροσώπους τής Σινεμεκάνικα κ. κ.
Συνοδινόν καί Παπαστόφαν.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα
«’Αφροδίτη» καί «Οί κατάσκοποι» τής
Οϋφα μέ έπιτυχίαν.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Τό "Αστρο. Προεβλήθη τό έργον
«Ό Καλλιόστρο», κωμωδία Σαρλάι καί
μιά μικρή κωμωδία τραβηγμένη στά
περιβόλια τής Κυπαρισσίας μέ πρωτα
γωνιστήν τόν κ. ’Ιωάννη Μάσαλα.
ΖΑΧΑΡΩ (ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
Στέλλουν εις τούς πελότας των
Είς τόν μοναδικόν μας κινηματογρά
τάς ΰερμοτέρας των εύχάς in' φον κατά τήν τελευταίαν περίοδον προ
εβλήθησαν
τά έργα «Μιχαήλ Στρογευκαιρία τοϋ νέου έτους.
κώφ», «Αύτοκρατορικές βιολέττες»,«’Η
Σούγκ», «Τό Πΰρ»>, «Ή ύπόθεσις Μικέλ», «Άθφος κατάδικος», «Τρελλή Ιπ
*
πασία
καί «Ή λεία τού άνεμου».

I. ΙΩΑΝΝΟΥ & Α.ΜΑΛΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΛΒΑΝΙΑΝ, ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
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ΗΘΛΗΊΙΚΟΙΊ ΚΙΠΗΜΒΤΟΓΡΗΦΙΚΟίΊ ΠΗΡΗΡΤΗΜΗ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ο αθλητισμός, τά σπόρ γενικά, κατέκτησαν πλέον κά
θε γωνιατοϋ πλανήτου. Τό ποδόσφαιρο, ή χειρόσφαιρα, ή
αντισφαίρησι, ο κλασικός αθλητισμός, οί παγωδρομίες, οί
ιστιοπλοΐες κ,λ., έγιναν γνώριμα έδάφη καί προσφιλείς
απασχολήσεις σ’ όλους τούς ανθρώπους κάθε διανοητικό
τητας καί τάξεως. Δέν φαντάζομαι, λόγου χάριν, νά ύπάρχη, έστω και ένας ελβετός, πού νά μήν ένδιαφέρεται
ένθερμα καί μέ ζήλον γιά τήν έκβασι τών ετησίων παγο
δρομιών τοϋ Σαίν Μόριτζ, ή άγγλος πού νά μή κόπτεται
γιά το αποτέλεσμα τού άγώνος κωπηλασίας μεταξύ τών
ομάδων τών Πανεπιστημίων Καΐμπριντζ καί "Οξφορντ,
ή καί... ρωμηός τέλος πού νά μή κατατρώγεται γιά τήν
νίκην τοΰ αθλητικού ομίλου «Παναθηναϊκού», ή «’Ολυμ
πιακού», ή «Άρεως», ή ξέρω κ’ εγώ ποιου άλλου.
ΟΙ ήθοποιοί τοΰ κινηματογράφου στό Χόλλυγουντ, οί
υποϊοι, φυσικά, φροντίζουν περισσότερο ίσως άπό κάθε
άλλον
άνθρωπο
νά
διατηρήσουν
κομψό
καί
επιβλητικό
τό * παράστημά τους, γερή τή μυϊκή
τους διαπλασι, ευγραμμες τις διάφορες πτυχές καί καμ
πύλες τοΰ κορμιού τους, επιδίδονται ακράτητοι στόν αθλη
τισμό καί τά σπόρ, μέ σκοπόν τήν έπιτυχίαν τών ανωτέ
ρω. *
0 Φαίρπανξ, π. χ. τυγχάνει ό καλύτερος Ιππεύς τής
Καλλιφ ρνίας, ο Χέρσολτ (άγνωστος άκόμα στήν Ελλά
δα), ό πιό περίφημος ξιφομάχος καί σκοπευτής, δ Κλάϊβ
Μπρούκ δεινός στό γκολφ, κ.λ.
’Αμερικανός δημοσιογράφος, επί τή εύκαιρία τής τελέσεως τή X Ολυμπιάδάς στό Λός "Άντζελες, άπέσπασε
από τούς πλέον γνωστούς καί συμπαθείς άρτίστες τοΰ
φίλμ τις γνώμες τους όσον άφορά τόν άθλητισμό και τις
προβλέψεις τους γιά τούς έπί θύραις διεθνείς.
ΟΙ «στάρς» άπήντησαν όλοι μ’ άρκετή διέθεσι καί χι
ούμορ, μερικές δέ απαντήσεις, άπό τις άναρίθμητες, πού
έχω, αλήθεια, υπ οψι μου, τις μεταφέρω έδώ χάριν τών
άγαπητών άναγνωστών τοΰ «Κινημ. Άστέρος».
—01 παγκόσμιοι άγώνες τοΰ Αός "Άντζελες έπιφυλασσουν μιά εκπληξι, πού δέν μπορεί κανείς νά τήν μαντεύδη. Απλουστατα κύριοι.
*
τήν,.. συμμετοχή μου!
Mauriee Chevalier
—Άφόϋ είμαι "Άγγλος καί προπαντός σωβινιστής,
δεν μπορεί παρα νά περιμένω κι’ εγώ μέ άγωνία τ’ απο
τελέσματα τών διεθνών τοΰ Λός "Αντζελες. Φαντάζομαι,
φίλε μου, πως οΐ "Αγγλοι άθληταί θά σάς... βγάλουνε άνάποδα τήν πίστι.
Reginald Denny
S-. —Είμαι φίλος κάθε άθλητικής παιδιάς, κ θε άθλητικής έπιδόσεως. "Ο άθλητισμός είναι, χωρίς άμφιβολία, τό
εΰγενέστερον ’ιδεώδες, πρός τό όποιο πρέπει ν’ άποβλέπη
ή νεολαία τής εποχής μας. Άτομικώς άσκοΰμαι στά σπόρ
καθημερινώς. 01 φίλοι μου λένε πώς έχω άκόμα πολύ
καλά ρεκόρ. ‘Οπωσδήποτε ή μετριοφροσύνη του δέν μοΰ
το επιτρέπει ν’ ασχοληθώ) περισσότερο μέ τόν εαυτό μου.
Ντούγκλας Φαίρμπανξ
—Περιμένω μέ άνυπομονησία τήν άφιξι τής ’Ιαπωνι
κής δμάδος πού θά συμμετάσχη στήν X' ’Ολυμπιάδα τοΰ
Λός Άντζελες. Σίγουρα οί συμπατριώτες μου άθληταί
θά μάς βγάλουν..... άσπροπρόσωπους.
Άτομικώς επιδίδομαι μέ φανατισμό στά σπόρ. Τί δυ
στυχία δμως! Δέν επιτυγχάνω τίποτε....
Sessue Haya Καιυα
- Οί συμπατριώτες μου οί Γάλλοι, στούς διεθνείς ά
γώνες τοΰ Λος "Ανιζελες, θά κερδίσουν δλα τά πρωτεία.
Καί ξέρετε, κάθε νέα νίκη’τους (είμαι βεβαία γι’ αυτό), θά
τή χειροκροτώ μ’ έθνική περιφάνεια.
......
..αθλητισμό ΧΟεωστώ, όμολογουμένως, πολ

λα. Στή σουηδική γυμναστική οφείλω, π. χ., τήν εύγραμμια τοΰ σώματός μου. "Ωστε ωραία κορίτσια πού ονειρεύ
εστε τούς παραδείσους τοΰ Χόλλυγουντ, μή παραμελείτε
τη γυμναστική. "Ολα κι’ δλα! Αύτή θά σάς άνοιξη, άμπο
τε, τις πόρτες.
Lily Damita
—Μ’ έρωτάτε άν αναμένω μ’ άγωνία τούς Παγκοσμί
ους τοΰ Λός Άντζελες;Μά, Θεέ μου, άμφιβάλλετε γι’αΰτό;
Marlene Dietrich
—Χαίρουμαι καί άγαλλιώ μέ τήν ιδέα πώς θά παρακο
λουθήσω, γιά πρώτη φορά, διεθνείς άγώνες. Τί συγκίνησι,
τί καρδιοχτύπι!
Mary Pickford
Αυτά είπαν καί έλάλησαν οί διάσημοι ήθοποιοί τοΰ
κινηματογράφου στόν ’Αμερικανό δημοσιογράφο, δ όποιος
είχε κι’ δλας τήν ευτυχή έπινόησι νά τυπώσρ ξεχωριστά
τις γνώμες καί τις κρίσεις αυτές τών «άστέρων» καί νά
τις εξακοντίση σ’ δλα τά μέρη τοϋ κόσμου, διαφημίζοντας
έτσι τήν προσεχή ’Ολυμπιάδα τοΰ Λός Άντζελες. Καί ή
ρεκλάμα, ώρισμένως, θά επέτυχε Γιατί κι’ άν άγνοοΰν
στις μακρυνές χώρες τόν Κλεμανσώ, τόν Βαλερύ, τόν Μαρκονι, γνωρίζουν δμως καί συμπαθούν τόν Φαίρμπανξ, τήν
Πίκφορντ, τόν Σεβαλιέ κλπ.

I wn MW ΜΜΙ
Ή Άμερικανίς στάρ "Εβελλν Μπρέντ, τής όποιας
πολλά φιλμ παρηκολούθησαν οί ’Αθηναίοι, διαδίδεται δτι
θά νυμφευθή κάποιον άσημον φιγκιουράν εις τό Χόλλυ
γουντ· 'Η εϊδησις δέν έξηκριβώθη είσέτι.

ι wra τη2 mow

Εις μίαν νέαν μεγάλην κινηματογραφικήν Έπιθεώρησιν τής Νέας Ύόρκης, δημοσιεύονται έσχάτως τά άπομνημονεύματα τής περιφήμου βεντέτττας Τζόαν Κράουφορντ. 'Η μις Κράουφορντ τονίζει δτι εάν έγινε δημο
φιλής, τούτο τό χρεωστεϊ εις τήν επιμονήν καί υπομο
νήν της.

AAJSAPETil m ΑΡΤΙΖΤΑΕ
Ή κινηματογραφική εταιρεία «Ήνωμέναι Καλλιτέχνσι»
έλάνσαρε τελευταίως ένα νέον ήθοποιόν, τόν Άλισον
Λόϋδ, νεανίαν εξαιρετικής, ώς λέγεται, καλλονής.Ό Λόΰδ,
έκτος τής άκρας φωτογένειας του, είναι καί λίαν φωνογενής, προικισμένος μέ γλυκυτάτην, μελφδικήν φωνήν. Έγύρισεν έσχάτως μίαν ταινίαν πειρατικής ύποθέσεως, τό
*CORSAIR>, ήδη δέ έτοιμάζεται νά πρωταγωνιστήση εις
άλλα τρία φίλμ.

ΝΓΑ ΤΑΕίΙΑ ΙΟΙ ΚΑΪΕΤΟΚ
Ό γνωστός σκηνοθέτης τοΰ πολεμικού μεγαλουργήματος «Ούδέν νεώτερον άπό τό μέτωπον» Λέουϊς Μίλεστον,
έτοιμάζει τήν πραγματοποίησιν νέου μεγαλειώδους έργου
του, μεσαιωνικής έποχής, μέ πρωταγωνιστήν τόν Σλίμ
Σάμερβαϊλ (Τιάδεν). 'Η εταιρεία «Ούνιβέρσαλ» διέθεσε
διά τήν τεραστίαν αυτήν κινηματογραφικήν δημιουργίαν
τοΰ Μίλεστον, άφάνταστα χρηματικά ποσά.
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ΠθΡΒΡΤΗΜΗ
’Επιμέλεια : Αικατερίνης Κοκκινάκη

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣ'ΚΗ
"Οταν, πριν δυό-τρία χρόνια, παρακολουθούσαμε κλει ούτε ή μονωδία (ή ή χορωδία—κόρο) χάνει ή ζημιώνεται
σμένοι μέσα στή σκοτεινή καί σιγαλή κινηματογραφική στόν όμιλοΰντα κινηματογράφο. Βέβαια μήτε καί κερδί
οάλα τις καλές, παληές βωβές ταινίες, ούτε καί περνούσε ζει. Μά, θά μοΰ έπιτραπή ή παρατήρησι, ζητάμε τοσο
καν άπό τό μυαλό μας πώς, ήταν δυνατό μιά μέρα ν’ ά- άπαράμιλλη καί άψογη άπόδοσι, ώστε νά μπορή νά συγποκτήσουνε κι’ οί σκιές φωνή. Μά διάβολε ποιος άνθρω κριθή μέ τή φυσική φωνή; "Αλλωσιε δεν πρεπει τα λη
op1"
πος, μή προικισμένος μέ τή μουσική δύναμι ενός Βέρν σμονούμε, σημαντικό αυτό προσόν, δτι χάρις
ή ένός Ούέλλς, μπορούσε νά διανοηθή τέτοιο πράγμα; λοΰντα άπολαμβάνουμε συμφωνικές έκτελέσεις και εμφα
νίσεις
τραγούδια
:ών[έστω
καί
στήν
οθόνη),
πού
οϋτε
καν
Κι’ δμως! Τά μικρά—τ’ άφάνταστα έν τοιαύτη περιπτώσει
—μεγάλα γίγνεται. "Ενα ωραίο άπογευματάκι ή κινηματο τις φανταζόμαστε. Σ’ αυτό, ώς γεγονός, τό κεφάλαιο χρω
γραφική σάλα μειεβλήθη σέ θορυβώδη θεατρική αίθουσα. στά καί ό κινηματογράφο; τή δημοφιλία του καί επισκι
Διάλογοι, ήχοι, τραγούδια. Κι’ ό θεατής—κι’ άκροατής έν άζετ μέρα μέ τήν ήμερα τό θέατρο, στό οτι δηλαδή σου
προκειμένφ—παρακολουθούσε έκστατικός καί έκθαμβος παρουσιάζει συνεχώς νέους άγνωστους σου κόσμους ^αινούριους δρίζοντες άνοίγει μπροστά σου, Ικανοποιεί τέλος
τό νέο θαύμα τής έβδομης τέχνης..·.
Στό άρθρο μυυ αυτό δέν σκοπεύω ν’ άσχοληθώι γενικά πάντων τόν σνομτισμό σου, κρεάρ >ντάς σου φημισμένα
μέ τόν όμιλοΰντα κινηματογράφο. "Ισως τούτο γίνη ο’ εύ πρόσωπα, άτομα όν τμαστά καί έκτιιίώμενα από τούς καλ
κύκλους όλου τοΰκόσμου.
θετο χρονο. Τώρα έχω τήν πρόθεσι νά πραγματευθώ μόνο λιτεχνικούς
Α
ΛΩΡΟΣ ΦΛΝΓΑΖΗΣ
τό άκόλουθο κεφαλαιώδες θέμα: Η μουσική ώς τέχνη
ζημιώνεται από τόν όμιλοΰντα κινηματογράφο; Κερδί
ζει; Γιατί·.
Κάθε σχεδόν ομιλούσα ταινία, ιδίως φυσικά οί φιλμοπερέτιες, περιλαμβάνει τήν έκτέλεσι ώρισμένων τραγουΕίναι άληθές δτι ήκούσαμεν έσχάτως χάρις είς τόν ό
διών (άριες, σουίτες, έστουνττουτίνες, καντσονέττες κτλ.),
ή συχνά συμμετοχήν ολόκληρης ορχήστρας κλπ. Τέρπει μιλοΰντα κινηματογράφον πολλούς μεγάλους καί ανεγνωρισμένους
καλλιτέχιας, οί όποιοι ευρισκόμενοι τώρα εις
δηλαδή ή φωνοφωνία αύιήκαί τό αισθητήριο τής όράσεως
καί τής άκοής. Άλλά, γιά νά λεπτολογήσουμε, πράγματι τό μεσουράνημα τής δόξη: καί της αίγλης των, ποτέ δεν
δράέπαγωγικά καί έπί τοΰ αισθητηρίου τής άκοής, ή έγκα- θά άπετόλμων μίαν άμφιβόλου επιτυχίας κατ αυτους, κά
ταλείποντας κανείς τή σάλα τοΰ όμιλοΰντος κινηματογρά θοδον εις τήν πτωχήν Ελλάδα.
5
Ό οξύφωνος Τζίλλυ,ό άσυζητητεί διάδοχος τουαπαραφου κατευθύνεται πρός τό πλησιέστερο φαρμακείο, γιά
μίλλου
Καροΰζο,
δ
μεγάλος
καί
ένδοξος
βαρύτονος
ψιτα
νά προμηθευθή, χωρίς υπερβολή καμμιάν ασπιρίνη, ή ξαίΡοΰφο, ό πολύς Μαριινέλλη, ή υψίφωνος Γκρευς Μουρ
ρω κι’ έγώ τί;
Ή γνώμη μου σχετικώς είναι ή εξής: (Γιά τήν οργανι καί άλλοι, μάς έχάρισαν μίαν σπάνιάν όντως απολαυσιν
κή μουσική πρώτα). Ποτέ δέν είναι δυνατό ή έκτέλεσι μέ τήν φωνήν των, τήν έστω καί ύπό τοΰ μεγάφωνου μεμιας μουσικής συνθέσεως—κάποιας συμφωνίας τοΰΜπετό- ταδιδομένην, καί τήν τέχνην των.
Εις τόν όμιλοΰντα φρονώι δτι οί περισσότερόν φωνοβεν, νά πούμε—άπό μιάν άρτια κατηρτισμένη ορχήστρα
νά ζημιωθή στόν όμιλοΰντα. Οί νότες δέν θά άποδίδουν- γενεϊς είναι οί βαρύτονοι. ’Ιδού δε διαιι: Τό μέταλλον ως
γνωστόν
τής φτονής τοΰ βαρυτόνου, εύρισκεται εις τήν μεται συγκεχυμένες άπό τό μεγάφωνο—δταν ή άπόδοσι τού
μηχανήματος είναι καλή—κι’ ούτε παράτονες (ζευγαρώ)- σαίαν διοβάθμισιν, έχων υψηλά μεν τό τού οξύφωνου
ματα μή αρμονικών φθόγγων), γιατί άπλούστατα ή χάραξι (ianor) τοιούτον, κάτωθεν δέ τό τοΰ βαθύφωνου (basse)
τών τόνων τής ορχήστρας στήν ταινία—είτε καί στόν δί Οϋτε δηλαδή έντονους κορίύνας εκτελεϊ (μή δυναμενος
σκο—δέν γί νεται κατά μεγάλα καί χαίνοντα μουσικά δια νά ύπερβή τό λά), οϋτε καί εις χαμηλάς νότας κόπτεται
στήματα κι’ έτσι είναι δύσκολο, άν μή καί άδύνατο, νά (κατερχόμενος μόνον μέχρι τοΰ φά). Συνεπώς η φωνή του
βαρυτόνου, οϋσα στρωτή καί σταθερή, ευχαριστεί περισ
δημιουργηθή έστω καί ένα «φάλτσο».
Κατά τό τραγούδι δμως ; (Φωνητική μουσική). Στή σότερον τό κοινόν, μή καθιστάμενη , άποκρυυοτική εις υμονωδία, λόγου χάριν; Τότε τά πράγματα μεταβάλλονται ψηλάς φωνητικός άιαρρ χήσεις ή χαμηλούς καί άμουσους
άρδην. ‘Η φωνή τού ήθοποιού —πρό παντός άν δ καλλι ακροβατισμούς.
Ευτυχώς δτι τά άνωιέρα—τα,οτοϊα, δεν τυγχανουσι
τέχνης δένείναι φωνογενης είναι πιθανόδταν καταπιάνε-j
ται μέ τρίλλιες, μέψηλές κορώινες,μέ χαμηλά pianissimo, μόνον προσωπικαί μου γνώμαι, αλλά επικροτούνται απο
νά φαλτσάρη, ιδίως άν ό άρτίστας αΰτος δέν κατέχει ό όλους τούς μέ τήν μουσικήν άσχολουμένους—τά αντελήλους τούς κανόνες τής σοβαρής μουσικής καί δέν είναι φθησαν ήδη οί διάφοροι διευθυνταί τών κινηματογραφι
είδικώς έκγυμνασμένος, δπως συμβαίνει μέ τις παληές κών εταιρειών καί έπιδιώκουν πλέον τήν εκτελεσιν τοΰ
κινηματογραφικές φίρμες, πού «έκοΰσαι άκουσαι» καί γιά φωνητικού μέρους τοΰ φίλμ ιδίως από . βαρυτόνους (ανενά μή μαραθούν άπό τόν όμιλοΰντα, τραγουδούν (;) 'Ως γνωσα εις κινηματογραφικόν περιοδικόν τής Α μερικής
παράδειγμα άναφέρω τόν γνωστό ζέν πρεμιέ Ίβάν Πέ- δτι εις τάς περισσοτέρας ταινίας >ής νέας παραγωγής
τροβιτς (στό φίλμ συγκεκριμένα «Ή Βικτωρία καί ό Ου τής Παραμάουντ θά πρωταγωνιστήσουν οί δύο βαρύτονοι
σάρος της», ό όποιος έξετέλεσε μέ τήν δλότελα άμουση τού «Μετροπόλίταν» τής Νέας Ύορκης—πρώτος καί δεύ
φωνή του ένα μικρό τραγουδάκι τόσο άτεχνά, πού σίγου τερος—εις δέ τ'·ς Ευρωπαϊκός έκόόσεις—βερσιόν τών
ρα κάθε ειλικρινή φίλο τής θείας μουσικής θά τόν εξε- ■φίλμ τούιων πρωτεύοντας ρόλους θά κατέχουν και παλιν
νεύρισε. "Οταν δμως ό άοιδός είναι καλός, τότε δέν έχουν । ’ιταλοί βαρύτονοι, ώς δ Φορμίτσι καί Στρατσάρι)·
Εις τήν ελληνικήν ταινίαν—διά νά όμιλήσωμεν και
έτσι τά πράγματα "Ας θυμηθοΰμαι τόν «Κουρέα τής Σε
βίλλης» πού έξετέλεσε άνυπέρβλητα ό γίγας βαρύτονος περί τής έντοπίας κινηματογραφομουσικής κινήσεως—ο
Τίτα Ροΰφο ή τήν «Πόλι τών τραγουδιών» τού Ζάν Κε । «Άγαπητικος τής βοσκοπούλας», τής δποίας τήν μουσικήν
πούρα, ή τό «Φρά Ντιάβολο· τοϋ Ντίνο Πατιέρα, ή τήν συνέθεσεν δ σεβαστός μου κ. Λαυράγκας, πρωταγωνιστεί
«Εβραία» τοΰ Μαρτινέλλη κλπ. Ώστε; ΆπΖούστατα δ ' δ έκλεκτός basse-i’arijlonale τού Ελληνικού Μελοδραματαν δ τραγουδιστής, τέλειος κάτοχος τής τέχνης του, απο ' τος κ. Μ. Βλαχόπουλος. Δέν άμφιβάλλω δτι δ κ. Βλαχοφεύγει τά φωνητικά τρύκ καί τις άσκοπες επιδείξεις, τότε 'πουλος, δ όποιος, άς σημειωθή, εις τούς φωνογραφικούς
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'Επιμέλεια: Ειδικής ’Επιτροπής

ΛΩΡΟΣ

ΦΑΝΤΑΖΗΣ

Ειδική κριτική μελέτη γνωστού ’Αθηναίου δημοσιογράγφου, διηγηματογράφου καί κριτικοΰ.
Γιά τό νέο ποιητή κ. Λώρο Φαντάζη, τόν σεμνό κι’ ά- τούτου βιβλίου δέ ξέρω πιστέψτε με κ’ έγώ πώς, σέ προ
πέριττο άνθρωπο, τόν καλά μορφωμένο αισθητικό, έπι· διαθέτει· ευνοϊκά’ κείνο τό έξιόφυλλό του μούναι καθισμένο
θυμοΰσα, πάει καιρός τώρα, νά γράψω’ άπ’ τή μέρα πού στήν καρδιά. ’Έργο τοΰ νεαρού ζωγράφου κ. Τηλέμαχου
έξέδωσε καί δεύτερη συλλογή στίχων του, τό «Δίχως κα Κάνθου, μέ βαθειά έμπνευσι κι’ άκρα ιδιορρυθμία έχτενένα τίτλο». Μοΰ παρουσιάζεται τώρα δά ή ευκαιρία’ καί λεσμένο, σοΰ υποβάλλει άμέσως τή στοργή καί τή συμ
χαίρω γι’ αύτό.
πάθεια.
Ό κ. Λώρος Φαντάζησ, κοντός, παχύς, ξανθός, μ’ ά
Μέ τό «Δίχως κανένα τίτλο» δ κ. Λώρος Φαντάζης
δόνατα γαλανά μάτια καί μαύρα χοντρά γυαλιά, παρουσι- σημειιόνει έια γοργό σταθερό βήμα στήν εξέλιξή του.
άσιηκε πέρσυ
στόν ελληνικό λογοτεχνικό κόσμο Πλούσια φραστικά καί τούτη ή συλλογή του, ή γλώσσα
γιά πρώτη φορά, μέ τά πολύ πρωτότυπά τραγούδια του άνάμιχτη δημοτική καί καθαρεύουσα, όχι πάντα πρωτότυ-ι
«Διθύραμβοι τής μελωδοπλάνταχτης άρπας».’Εξυμνούσαν πη δπως οί «Διθύραμβοι»,κάποτε βαδίζει μάλιστα απάνω
οί διθύραμβοί του κείνοι, δπως δλοι θυμόματτε, τήν ποί- σέ χιλιογραμμένα καί χιλιοειπωμένα θέματα,
ξέχειλη ό
ησι, τή «ράθυμη τή ρέμβη τών ονείρων», τή Μοΰσα. Μ’ μως άπό άτόφιο πόθο καί πάθος, χωρίς πάλι καταπλημένα καινούργιο δμως τρόπο, πού ξένισε τούς κύτλους τών μύρισι τοΰ αισθήματος. Πολλά τραγούδια είναι σκοτεινά
λογίων μας, παράξενο κι’ άτομικό. Τριάντα έξάστιχα καί θολωμένα, λές κ’ ή γνώμη τοΰ Γάλλου κριτικοΰ, όχι
φροντισμένα, δουλεμένα μέ υπερβολική, δπως θά δούμε, ,δμως καί ποιητή δπως έγραφε κάπου ό μακαρίτης Γιάν
προσοχή, πού δέν δονόντουσαν δμως άπό καμμιά άπόλυ- νης Ψυχάρης, Βρουνετιέρ «τό σκοτεινό άπαραίτητο τής
τα αίοταντικότητα. «Διανοήτκά», δτως τά λέ,κε.’Αραδιά- ποίησης στοιχείο», βρήκε πρόθυμη άπήχηση στή ψηχή
στηκαν κεϊ πέρα μέ μαθηματική άκρίβε.α, καί άναρωτιέ- τοΰ κ. Φανταζη."Αλλα ποιήματα δμως πάλι είναι σωστά
μαι: πρέπει ή τόση άκριβολογ.α νά χαρακιηρ ζη τήν ποί- τοπαζάκια, πού δυό-τρία άπ’ αυτά δέν έχουνε to ταίρι
ησι, επιγραμματικοί ορισμοί γιά τή φιλοσοφία, την αισθη τους στή φετεινή ποιητική παραγωγή τών νέων. Νά ένα:
τική, «σύλλ,.ψι τοΰ πανιόριου», τή Σάτυρα, ιόν βουκολισμό
ΤΡΙΠΓΥΧΟ
καί τά τέτοια. Ό ποιη’ής δηλαδή άκολούθησε κατά γράμ
μα τ’ άποφθέγματα τοΰ μεγάλου δασκάλου Κωστή ΠαλαΤί σφύζει στοΰ πνεμάτου μου
μα, πώς ή ποίησι τόν προορισμό της τόν έκ πληρώνει μο
τά πιό άμετρά του μ’ύχη,
νάχα μέ τή λυρική σκέψι λαμπρά καί πώς δ ποιητής εΐνε
τί φαεινά μέ γολουχεΐ ;
καρδιάμά πρώτ’άπ’δλα μυαλό, ή τό παρόμοιο τοΰΚάρλαΰλ,
—Οί στίχοι !
πώς οί στίχοι είναι μουσικές σκέψεις.
"Οπως κι’ άν έχει τό ζήτημα τότες οί γνώμες μοιρά
Τί κούρνιασε μέσ’ στή ψυχή
στηκαν, κι’ άλλοι βρήκαν τόν κ. Λώρο Φτντάζη «εΰελπι»
σά νά τοΰ γίνη θρόνος
ποιητή, ένας ό έκλεχτός κριτικός κ. Κλ. Παράσχος, κι’
καί πάλλει κι
* αναδεύεται;
άλλοι πώς δέν έλεγε καί σπουδαία πράματα.
— ‘Ο πόνος !
Είχα σχηματίσει βέβαια κ’ έγώ τή ταπεινέ] μου γνώμη,
Τί μοΰ γιομίζει τής καρδιάς
πού θυμάμαι τήν εξέθεσα προφορικά στόν κ. Λώρο Φαν
τό άβυσσαλέο βάθος
τάζη καί πού τήν άραδιάζω πάλι άφοΰ έτσι έλαχε, δώ
τί μέ πλαντάζει σύγκορμο ;
πέρα: Λοιπόν ό κ. Φαντάζης τά ποιήματά του μετά τή
—
Τό πάθος !
δημιουργία τους, τά υποβάλλει πολύ κάτω άπ’ τή βάσανο !
τής δικιάς του κριτικής, τόσο πού γίνουνται πλέον σχεδόν I
"Η άλλο, παρμένο αύτό άπ’ τή μικρή μά τόσο-τόσο
εξεζητημένα. Αύτό είναι τό πιό του έμφαντικό ελάττωμα, 1 συμπαθητική σειρά «Σκοποί»;
ιδίως στή συλλογή του τών «Διθυράμβων». Μήτε χασμω
"Ελεος γιά τ’ άνθρώπινο τό πάθος
δία, οΰτε συνήζησι ν’ άπεικάζεις, μήτε κακοφωνία, οΰτε
συγχώρια γιά τήν έξαλλην ορμή
λέξι μή μουσική καί τετριμμένη. ’Επίσης λείπει άπ’ τούς
δ έρωτας δέν ξέρει τήν τιμή
«Διθύραμβους» καί άμυδρό ίχνος αισθήματος καν. "Εχουν
κι’ δ πόθος δέν τό σκέφτεται τό λάθος.
δμως άλλα πολλά προτερήματα: Ό φραστικός τους πλού
' Ασπιλο τής ψυχής σου νάν τό βάθος
τος είναι μοναδικός, ό κ. Φαντάζης σ’ ενθουσιάζει μέ τό
κι’ άς όργιά, σάν θέλει τό κορμί
άδρό λεχτικό του, αξιοσημείωτη πάλι κ’ ή πρωτοτυπία
συγχώρια γιά τήν έξαλλην ορμή
τους. Διαπνέουνται δέ κι’ άπό μιάν άνάλαφρη, άνάερη
κι’ έλεος γιά τ’ άνθρώπινο πάθος!
πνοή, παραπανίσια. "Ωστε’άν θέσουμε στή μιά πλάστιγγα
’Επίσης δέν άντέχω στόν πειρασμό καί παραθέτω άτά μειονεχτήματα τών «Διθυράμβων» καί στήν άλλη τά |■
προσόντα, θά κλίνει άσφαλώς πρός τά κάτω ή δεύτερη. κόμα ένα, φυσιολατρικό τοΰτο, προικισμένο μέ πολύ δυνα
Τελευταία ό κ. Λώρος Φαντάζης έξέδωσε νέα σύλλογέ] τές εικόνες καί βαθειά παρατηρητικότητα :
του, τό «Δίχως κανένα τίτλο». Ή έμφάνισι τοΰ κομψοΰ
Χειμώνας, νύχτα ανήσυχη, κατάρα
καμμιά ζωή στά τρίσβαθα τοΰ δρόμου
δίσκους είναι λίαν φωνογενής. θά μάς ικανοποίηση κατά
κι’ ή βροχή, κλαυθμίρισμα κι
* αντάρα
τήν έκτέλεσιν τών ασμάτων τοΰ κωμειδυλλίου τοΰ Κορο- j
δέρνεται άδρά πά στό παράθυρό μου.
μηλά αρκούντως, τιμών οΰτω άκόμη μίαν φοράν τό όνομα I
Στυγνή τών άστραπόβροντων ή φάρα
τής έλληνικής καλλιτεχνίας, ή όποια δυστυχώς, διά νά |
μ’ άναταράζει σύγκορμο, στοΰ νόμου
ένθυμηθώ τό δίκαιον παράπονον τοΰ μοναδικοΰ μας βα
θά κύψη τή βουλή σέ λίγο ή κάρα
ρυτόνου κ. Άγγελοπούλοιι, δέν φέρεται διόλου φιλοστόρ- 1
τών αψηλών τών κέδρων, ώρα τρόμου!
γως πρός τούς αληθείς αυτής μύστας.
ΧΡΙΣΤΟΣ I. ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΗΣ
Οί κήποι θά χαθήκανε στό ρέμα
Σολίστ τής «Μουσικής ’Ακαδημίας»
>
κι’ ώς άμορφο θέ νά γινήκαν δέμα
Κοκκινάκη—Κρασνόβα
ί
ξερρίζωτα δεντρίλλια, πέτρες, χώμα!

Κάποιο σκυλλί τ’ άκούω νά ρεκάζη
ξεψυχά, άφοΰ άπ’ τό ψύχος θά σφαδάζει
κι’ αύριο θ’ άπομείνει τί ; —ένα πτώμα.

Κλείοντας τήν τωρινή μου κριτική μελέτη, πού, ίσως
άργότερα έκδοθεϊ σέ βιβλίο μέ μεγαλύτερη δμως επεχταση καί μαζί μέ άλλες παρόμοιες νέων_ποιητών, τοΰ καλού
Άνθία, τοΰ Χανιώτη, τοΰ Ζώτου, τοΰ Γαλανή, εχω τα εκφράσω στόν κ. Λώρο Φαντάζη αύτή τήν ευχή, τήν ίδια
δηλαδή πού διετύπωσαν κι’ οί "Αγγλοι κριτιτοι προς τον
διάσημο δραματογράφο Σέριφ: Ν’ αγαπήσει! Καμμια έκ
πληξη. Διόλου. Λείπει τούτη τή στιγμή άπ’ τα τραγούδια
του τό αίσθημα, ό έρωτας, τό λάγγεμα. Και γιά να μιλήσω
νέτα—σκέτα, άς μέ συγχωρέσει ό αγαπητός ποιηιης, που
θίγω ιδιαίτερα τήςάτομικήςτου ζωή:,πρέπει νάπλευρισει αγάλια-άγάλια πρός τή γυναίκα. Νάναι σίγουρος τότες πως
ό οίστρος τής δημιουργίας μέσα του θά τονωθεί, θα εν
δυναμώσει. Θ’ απομακρυνθεί δέ άπό τή στείρα βασανο
τής αυτοκριτικής καί θ' άφίσει νά μιλήσει πλέρια ή καρδια τ0υ·"
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

ΚΗΛΗ λΡΟΠΙΗ
[Άπό τόν νέο Κύπριο ποιητή κ. Τάκη Τσιτουρη, τοΰ όποιου τραγούδια, αγροτικά ιδίως,
δημοσιεύονται σ’ δλο τόν κυπριακό τύπο, ε
λάβαμε τ’ ακόλουθα δυό ποιήματα, με την
παράκλησι νά τά καταχωρήσουμε στο «Λογο
τεχνικό παράρτημά» μας, πραγμα που το κά
νουμε μέ μεγάλη μας εΰχαρίστησι].
Καλή χρονιά στ’ άμπέλια μας-"λούσιο τό σόδημά τους,
πού λές : «σταφύλια μέστωσαν στον οχτο οί καππαρ ες ( )
χρυσές δουλειές θά πέτυχαν ολοι στα σπιτικά τους,
κρυφό καμάρι γιά προικιό τώχαν οι κορασιε,.
Τραγούδαγε κ’ ή μάννα αου : «γιέ μου, καλέ μου, ελα
γιά νά σέ μάθω γράμματα σέ στέλνω ξενητεια»,
ένώ σκυφτή μέσ’ στόν λινό’ τού γείτονα η κοπελλα
κρυφοκαμάρωνε ένα νιό χωμένο στη δουλειά...
(1) Κυπριακό γνωμικό έπί μεγάλης έσοδειας σταφυλιων.
(2) Πατητήρια γιά τα σταφύλια.

ΣΟΦΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Μεταφράζονται γιο πρώτη φορά
"Οποιος μπορεί νά καταστευάζτ) κρασί, δέν πρέπει να
κατασκευάζη καί ξύδι.
,
,
,,
,κ“ι,ιε
I
"Ας φανταστούμε πώς μέ κάθε φύσημα ενα αναλαφρο
κύμα λήθης διαπερνή. δλο τό έγώ μας, τόσο που δεν μάς
θυμίζει παρά ελάχιστα τίς χαρές καί μόλις τι. λύπες μας'
έ, αύτό τό θείο δώρο γνώριζα πάντα νά το μεταχειριζουμ’αι καί νά τό αυξάνω.
_
Γκαιτε
Νά έπιθυμή κανείς νάν’ αρεστός σ ολο τον κοσμο, εινε
ή ποιό γελοία άξίωσι.
w
„
χαιτε
"Οποιος δέν είναι ποιητής, δεν είναι άνθρωπος.
Ρεναν
Είναι άδύνατο μιά μόδα νά καθιερωθή μόνιμα.
Ρεναν
Τίς γυναίκες τίς κρίνουμε δχι άπό δ,τι λένε ή κάνουν,
άλλά άπό τήν έμφάνισί του;.
,
"Εμερσον ,
Είναι φρόνιμο νά κάνης κάπου—κάπου τους ανθρώ
πους νά καταλαβαίνουν πώς μπορείς καί δίχως αυτους να
ζήσης. Τοΰτο ενδυναμώνει τή φιλία.
Σοπεναονερ
Δέν εϊν’ άνάγκη νάχης άρκετό πνεύμα για ν αρεσης
στις γυναίκες’ άρκεϊ νάχης τό πνεύμα πού τους
Ό έγω’ι’σμός είναι ή φυσική κατάστασι τοΰ άνδρος,
τής γυναικός ή ματαιοδοξια. ,
εγκνιε
Δέν υπάρχει δύναμι υπέρτατη τής ιδέας.
,
Καστελαρ
Γιά νά μήν είμαστε, οί τυραννισμένοι είλωτες τοΰ και
ρού, ιιεθάτε’ ναι μεθάτε άδιάκωπα μέ κρασί, με ποιησι,
ή μ’ άρετή, μ’ δτι προτιμάτε.
Πέθανε σίόν καιρό σου.
Ζ
,
Άπατάσαι, φίλε μου. Βαρέθηκες τα παντα έκτος τον
κόσμο, τή ζωή.
,
,
Μπωντλαιρ
Ή άρετή άνήκει σ’δσους υπακουουν εργάτες, στρα
τιώτες, ναύτες κ.λ.—παρά σ’δ «ου,διοικούν καικαρπουντα,ι.
Τό δίοικεϊν καί καρποΰσ&αι δχι μόνο δεν συντείνει στήν
άρετή, άλλά καί εμποδίζει κανένα νάναι ®v“eetOpej((. y

Η ΘΗΙΊΗ ΜΙΗΣ ΗΓΒΠΗΣ
’Εσέ κόρη πού αγάπησα κ’ ήσουν ή πρώτη
δεκάξη χρόνων άγουρο, μικρό παιδί,
τώοα γιά μένα χάθηκες καί μέσ’ στα σκότη
τής' νύχτας τής Ατέλειωτης είσαι νεκρή .
Γιατί είναι τής άγάπης μου γραφτό νά ζώνει
τό κάθε τι στούς θείους της πέπλους βαθεια
κι’ άφισα έτσι ανίδεα πιά να παλιώνει _
δλη μου τήν άγάπη σου μεσ' στην καρδια.
Νεοό τό αίμα κ’ ή καρδιά κρύα σά βρυσι
μέσ’ στό λαγκάδι τής ζωής το πιο βαθύ
πού μιά νά χύσει τό νερό δε θα γυρίσει,
δπως τό αίμα στήν

-

Τ© ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Μεσάνυχτα- κ’ έγώ γυρίζω μονος
στής πόλης τά σοκάκια τα στενά,
δλα κοιμούνται ράθυμα κι’ ό πονος
μονάχα ό έδικός μου ξάγρυπνα.

Μεσάνυχτα’ καρδιά μου τί θυμάσαι;
Στής λήθης τό κελλί δράμε και κλείσου,
τά περασμένα μή τά συλλογάσαι
καί τό αύριο πού θάρτει συλλογίσου.

Απόψε ή νύχτα ή πένθιμη κ’ ή κρύα
μέ τό μουγγό σκοτάδι κ’ ή έρμιά
θυμίζουν τήν παληά τήν ιστορία
πού άγάπησεν δ νιός παρθένα μιά
τής έδωσε τό νοΰ καί τήν καρδιά του
μά ή ψεύτρα τόν παράτησε κ’ εκείνος
ζή μέ τά περασμένα τά όνειρά του
καί σβύνει, ώρα τήν ώρα, χλωμός κρίνος.
Α. Φαρμακίδης

’ Ή καρδιά τής μητέρας είναι μια άβυσσος, στο βάθος
τής όποιας είναι κρυμμένη πάντα ή συγγνώμη.
1
ΜσταΑ,ζαχ
ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΟ
Τόν Τίλιο και τό θάνατο δέν μπορεί κανείς ν ’ άτε,
1
Ρενε
νισΐ]·
,
,
Χάϊνε I Μέσ’ στής ζωής τή θάλασσα ξεκίνησε μιά μέρα
Ιίαληά ιστορία, παντα νεα.
, , Λαινε । τό μπρίκι μέ τούς εύρωστους καί σβέλτους λαμνοκόπους
Αισθάνομαι πώς ή ζωή μου κυβερναται απο μια πιστι I τάχα θά φτάσει σκεβρωτό στή χέρσα γή, τη ;ερα,
πού δέν ύπάοχει πιά. Ή πίστι έχει τούτο το χαρακτηρι ή θέ νά πάει χαρωπά στούς λαγγεμένους τοπους ;
στικό: Πώς δηλαδή άν καί εξαφανισμένη, επιδρά ακόμα. 1
Δημητρης ΰεΚμος
.Γεν αν

ΤΑΙΝΙΑΙ ΜΠΡΠΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ - ΑΦΘΟΝΑ ΚΕΡΔΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ά&ήνω Νά&α (Ενταύθα). Τά ποιήματά σας δυ
στυχώς δέν είναι δημοσιεύσιμα. Χωλαίνουνε καί στό μέ
τρο καί στή ρίμα.Ίσως μέ μεγαλύτερη προσοχή καίδιάθεσι
νά έπιτύχετε καλύιερα.
Δίδα Ν. (’Ενταύθα^. Τά δυό βιβλία τοΰ κ. Φαντάζη
πωλοΰνται σ όλα νά βιβλιοπωλεία, αντί δρ. 6 καί 10.
Περικλή Δημητρίου (Πειραιά). Ό «Κινηματογραφι
κός Άστήο» θά φιλόξενή τού λοιπού έκτάκτως «Αογοτε
χνικό Παράρτημα», όταν ύπάρχη βέβαια ανάλογος φιλο
λογική ϋλη. Τά δι ό δίηγήματά σας δέν είναι δυστυχώς δημοσιεύσιμα. Σχοινοτενείς περιγραφές,ακατάστατη γλώσσα,
οι, μήν αλλά καί... σολοικισμοί καί ανορθογραφίες. Προ
σέχετε πολύ στό μέλλο.
Γυμνασιόπαιδα ( Ηράκλειον—Κρήτης). Στό γράμμα σας
θά σάς απαντήσουμε ξεχωριστά. Τά πεζοτράγουδά σας πάν
τως, τό «Φεγγάρι» καί τό' «Φεύγει...» μάς άρεσαν πολύ.
Θά δημοσιευθοϋν καί τά δυό σ’ εύθετο χρόνο.
Δ. Γλαύκο (’Ιτνταΰθα). Ή κριτική σας γιά τό «Δίχως
κανένα τίτλο» έίημοσιεύθη, τή αιτήσει τοΰ κ. Φαντάζη,
στό προηγούμενο φύλλο τοΰ «Κιν. ’Αστέρος».

I ΚΩ&ΖΤΑΪΣ ΜΠΕΪΕΤ M4PKHSIA

Ό Βάλτερ Χιούστον, ό μεγάλος Καναδός τραγωδός
τού κινηματογράφου, διά τόν όποιον έδημοσίευσεν εις
τόν προηγούμενον «Κινημ. ’Αστέρα» κριτικόν σημείωμα
ο εν ’ Αγγλίφ ανταποκριτής μας, πρωταγωνιστεί μετά με
γάλης έπιτυχίας εις νέον φίλμ, παραγωγής «Ούνιβέρσαλ», φερον τόν τίτλον «”Ενα χαμένο σπίτι». Ό Χιού
στον διαπλάσσει τόν ρόλον ενός έκφύλου, δ όποιος κατεστρεψε, διά τή; άσελγείας τού, δλην τήν πτωχήν του
οικογένειαν.

H ΓΚΗΡΜΠΟ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ
Τό νέαν έργον τό; γοήσσης βενιέττα; τού κινηματο
γράφου Γκρετας Γκάρμπο «Σουσάνα Λενόξ», προβληθέν
εσχάτως εις τό Χόλλυγουντ, έσημείωσε παταγώδη έπιτυεπευφημηθέν θορυβωδών. Τόσον δ Γκάρμπο, όσον
καί δ παρτναίρ της ζέν πρεμιέ Κλάρκ Γκάϊπλ, εΰρίσκοντο
εις το καλλιτεχνικόν των ύψος. Ή σκηνοθεσία τοΰ Ρόπερτ Λέοναρτ συμπληροΐ τήν δλην αγαθήν έντύπωσιν.

"ΠΗΡΗΔΕΙΣΙΟΣ ΚΗΠΟΣ,,
Ό "Αγγλος ζέν πρεμιέ Ρόναλντ Κόλμαν έπραγματοποίησεν έσχάτως έν Χόλλυγουντ νέον φίλμ, τόν «Παραδείσιον κήπον», παραγωγής «Ηνωμένων Καλλιτεχνών·.
Ή ταινία αΰτη είνε μυθτόδους πλούτου, έστοίχισεν έν^έκατομμυριον δολλάρια, συγκεντροϊ δέ ακόμη καί μοναδικήν
καλλιτεχνικήν αξίαν, όφειλομένην κυρίως εις τόν Κόλμαν,
ο οποίος, κατά τό αμερικανικόν περιοδικόν «Κινηματογρα
φικός Κήρυξ», έδημιούργησεν ένα ρόλον έξόχως υποβλη
τικόν καί δυνατόν.

8 "ΚΪΓΑΛΗ WEAASI2,, 0ΜΙΑ07ΪΑ
Τό πολεμικόν φ'λμ «Μεγάλη παρέλασις», παραγωγής
«Μέτρο Γκόλντουϊν, εις τό όποιον δ Τξίον Τζίλμπερτ καί
ή Ρενέ Άντορέ έσημείωσαν τόσην επιτυχίαν, έξεδόθη εις
νέαν κόπιαν, ώς δμιλοΰν. Ή «Μέτρο Γκόλντουϊν» κατά
τήν ημέραν τής προβολής του εις τήν Νέαν'Υόρκην, ένοικίασε 2,000 αυτοκίνητα—ταξί—τά όποια περιεφέροντο άνά
τάς οδούς, φέροντα μεγάλα; καί πομπώδεις διωφημίσεις

Ή Άμερικανίς «στάρ» Κώνστανς Μ τένετ, ένυμφεύθη
τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν τόν μαρκήσιον Ντέ Αά Φαλαίζ, πρώην σύζυγον τής γνωστή; καί συμπαθούς πρ εταγωνιστρίας Γκλόριας Σβάνσον. Ή Μπένετ έρωτηθεϊσα υπό
Εις τό Χόλλυγουντ «έγυρίσθη» ύπό τής κινηματογρα
δημοσιογράφων έάν είναι ένθουσιασμένη μέ τόν γάμον φικής εταιρείας «Ηνωμένοι Καλλιτέχναι» μία περίεργος
της, άπήντησε καταφατικώς, προσθέσασα ότι «μόνον ή ταινία, φέρουσα τόν παράδοξον τίτλον «Οί "Ελληνες είνε
έγωισταί». Πρωταγωνιστούν οί Δαβίδ Μάνερς, Φίλιπς
νόμιμο; ένωσις αποτελεί τήν αληθή ευτυχίαν».
Σμάλλεΰ καί Σίδνεϋ Μπράσεϋ, σκηνοθέτης δέ τυγχάνει δ
Λόουελ Σέρμαν. Τί πραγματεύεται τό σενάριο τής έν λόγφ
ταινίας, τό όποιον έλήφθη έκ τού μυθιστορήματος τοΰ
Ζόε "Ακινς «Οί έλληνες έχουν μιά.λέξι γι’ αύτό...» δέν
Οί γτωστοί μας κωμικοί Στάν Λόουρελ καί ’Όλιβερ έγνώσθη είσέτι.
Χάρντυ, χοντρός καί λιγνός, έπραγματοποίησαν νέαν σει
ράν έξύπνων κωμωδιών των, δμιλουσών καί ήχητικών.
Μία τούτων, ή «Συγχωρέσατέ μας», κρίνεται
ώ; αληθές
αριστούργημα ευφυΐας, προξενούσα, ώς λέγεται, άκρατήτους καί δλως άβιάστους γέλωταςΌ νέος κατάλογος τών σκηνοθετών τής ■ Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγιερ» περιλαμβάνει ονόματα παγκοσμίου φήμης.
Κατωτέρω παραθέτομεν μερικά πρός ένημέρωσιν τών
αναγνωστών μας :
Χάρρυ Μπωμόν, Κλάρενς Μπράουν, Ζάκ Φεύντερ,
Ή καλή Άμερικανίς βάμπ Σίλβυα Σίδνεύ, ή διάδοχος
τής δημοφιλούς Κλάρας Μπόου, ήρχισε τό γύρισμα νέας Ζιορζ Φισμωρίς, Σίντνέΰ Φράνγλιν, Κίγκ Βιντόρ, Βάν
Ντάϋκ, "Εντγουάρντ Σέγδικ, Τσάρλ Μπραμπίν κτλ. κτλ.
ταινίας, τής οποίας όμως δ τίτλος δέν έγνώσθη είσέτι

"01 EAABIES EIMI EKTSTil,,

0 ^ΟΗΔΡΟΓ ΚΒΙ 0 ΛΙΓΝΟΣ

οι moomijm

Η 41440X02 ΤΗ2 ΜΠΟΟΥ

μέτρο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Σάν όνειρο ήρτες κ’ έφυγες αλήθεια
καί τιόρα πού έρμος πάλι έχω άπομείνει
νοιώθω πώς ξαναθέριεψε στά στήθεια
δ πόνος πού δ ’καιρός είχε απαλύνει.
ΚΓ άθελά μου γυρίζω στά παληά
στά πρώια τής αγάπης μονοπάτια,
πού μιας ά'άπης γνώρισαν φιλιά
κΓ έτσι σιγά μοΰ βούρκωσαν τά μάτια...
Α. Φαρμακίδης

"ΕΠΗ ΧΗΜΕΙΊΟ ΣΠΙΤΙ,,

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΟΛΗΣΙ
Χαρισμένο στον αγαπητό «Κινημ. ’Αστέρα».
Σαν όνειρο σέ νύχτα χειμωνιάς,
μιο μαγική οπτασία σ’ αχνό δείλι
ήρτες απόψε, μά έφυγες μέ μιας
κι’ ούτε νά ποϋν δέν πρόφτασαν τά χέίλη
μιά λέξι. Ποΰ πας τάχα αγαπημένη
δέ γέλασε ή μορφή σου κΓ ούτε ώμίλει
έμοιαζε μόνον, άπειρα θλιμμένη,
σά μαραμμένο λούλουδο τ”Απρίλη·

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Τίτλος
Κινηματο Θέσεκ Είδος Κιν)φου
γράφου
ΕΔΕΣΣΑ
400
Βέρμιον
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
600 Βίταφον- Μσύβιτον
Πάνθεον
ΖΑΧΑΡΩ
80
Βωβός
’Ανώνυμος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
800 Μούβιτον- Βίταφον
Πουλακάκη
600 Βίταφον
’Απόλλων
500
Βωβός
Βόσπορος
400
Άλάμπρα
800
Άλκαζάρ
ΘΕΣ)ΝΙΚΗ
800 Μούβιτον- Βίταφον
Διονύσια
800 Μούβιτον- Βίταφον
Ήλύσια
. »
»
Παλλάς
900
»
»
900
Πατέ
600
Βίταφον
’Απόλλων
600 Μούβιτον- Βίταφον
Άλκαζάρ
700
Βίταφον
Πάνθεον
700
500
Βωβός
Μοντέρν
»
500
Κυβέλεια
»
500
Λ. Πύργου
»
600
»
400
ΙΕΡΑΠΕΤΡ.
»
200
Δικταϊον
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
500
Εύστρατιάδη
»
ΚΕΡΚΥΡΑ
700
Δημοτικόν
650
Βίταφον
ΚΥΠΑΡΙΣΣ.
250
ΚΑΛΑΜΑΙ
700
Βωβός
Τριανόν
450
»
"Εσπερος
ΚαΣΤΕΛΛΙ

Παλλάς
ΚΟΝΙΝΘΟΣ
ΊΤραϊον
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
'Ομόνοια
ΚΑΣΤΡΟ
’Αττικόν
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
’Ολύμπια
ΚΑΡΛΟΒΑΣ
Π αν σαμιακόν
ΚΟΖΑΝΗ
"Ιρις
ΚΟΜΟΤΙΝΗ
’Αττικόν

Σύστημα μηχανών Διευθυντής

Λογοθέτης καί Μπίτας

Σινεμεκάνικα

Α. Χρυσικόπουλος
Σινεμεκάνικα
Σάμσον Έλέκτρικ

Οΰέστερν Έλεκ.
Κλάνγκ Φιλμ
Γερμανικόν
Ούέστερν
Νίτσε
Σάμσον

ΣΥΡΟΣ
Πάνθεον
ΤΡΙΠΟΛΙΣ
’Αττικόν
ΤΥΡΝΑΒΟΣ
'Αττι κόν
ΤΗΓΑΝΙ
Λυκούργος
ΤΡΙΚ Κ.Α ΛΑ
’Αττικόν
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
Μοντιάλ

ΑΘΗΝΑΙ

Γ. Λαρβέρης
Χατζηνάκος καί Σία
Σ. Αλλαλούφ
Άλ. Τριανταφύλλου
Άδελ. Σεγούρα
Βαγιώτης καί Δέλλος"
Κάτσιος καί Θεοφιλάκος
Μπ· Σεγούρα
’Ισαάκ Ναάρ
Γ. Σταμπουλίδης
I. Στέργιος
Γεωργίου καί Σία
Α. Μπενσουάν

Ε. Μαρκόπουλος
Εΰστρατιάδης
Μαρινάκης καί Παυλάτος
I. Άρώνης

Γ. Σπανάκης
Σάμσον "Ελέκτρικ Άγγελόπ. Άντωνόπουλος
Ρούτσης
Κινοτόν

Γ. Τσαντίλας

»
. ' ■

»

Δ. Μαυροβίτης

1

Χρ. Μοσχοβίτης

»

400

Οίκονόμου,

400

Καπιτζόγλου καί Σία

Βίταφον

Τζεδάκις

Βωβός

600

Βίταφον

450

Σάμσον

Γ. Χριστόπουλος

Βωβός

Κυρίμης

200

Ζαβουδάκης,

600

Κωστίκας— Μαργαρίτης

150

Π. Τσαφαράς

ΓΡΑΦΕΙΑ

Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη
Άμέρικαν φιλμ
Κουρουνιώτη I. καί X.
Καρρά (Κληρονόμοι)
Μέτρο Γηόλντονϊν Φίλμς
Μαυροδ.ηιιάκη καί i ία
Μαργουλή ’Ιωσήφ
Ντάγκ Φιλμ
Ξενάτος Π.
’Ολύμπια Φιλμ
Παπαδοπούλας Φιλοπ.
Σννοδινδς—Παηαστόφας
Σπυρίδης Τηλέμ.
Σουλίδης Κωνστ.
Συμβατική
Σινέ Όριάν
Σαντίκου ’Αδελφοί
Τσακίρης Δ.
Φόξ Φιλμ
Φραγκέτης Κ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Τίτλος
Κινηματο- Θέσεις Είδος Κιν)φου
γράφου
ΚΛΒΑΛΛΛ
’Ολύμπια
800 ,
>'
ΛΕΥΚΑΣ
350
’Απόλλων
···?·■ ·
Πάνθεον
200
ΛΑΥΡ1ΟΝ
■
200
’Ανώνυμος
ΛΕΒΑΔΕΙΑ
200
Πάνθεον
200
’λ ττικόν
ΛΑΜΙΑ
»
200
Πάνθεον
ΛΑΡΙΣΣΑ
450
’Ολύμπια
ΜΑΡΑΘ]Μ.
200
»
’Ανώνυμος
ΜΥΤΙΛΗΝ.
600
Πάνθεον
Βίταφον
ΜΥΤΙΛΗΝ.
200
Πάνθεον
Βωβός
ΜΕΣΟΛΟΓ.
250
Θέσπις
V
»
ΝΛΥΠΛΙΟΝ
275
Τριανόν
Βίταφον
ΝΙΓΡΙΤΑ
400
Άκταϊον
Βωβός
Ν. ΟΡΕΣΤ.
200
’Αττικόν
ΞΑΝΘΗ
600 Μούβιτον- Βίταφον
Μέγας
5001
Πάνθεον
ΠαΤΡΑΙ

Πάνθεον
Πάνθεον
Οζφα Πάλας
Ίντεάλ
Κρυστάλ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Πάνθεον
ΠΥΡΓΟΣ
’Απόλλων
ΠΕΝΤΑΠΟ.
Πεντάπολις
ΡΕΘΥΜΝΟ
Κοσμικόν
Ίδαϊον
ΣΙΑΤΙΣΤΑ
Σπλέντιτ
ΣΗΤΕΙΑ
’Απόλλων
ΣΕΡΡΑΙ
Διονύσια
Κρόνιον

Λεβισιανός

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Ταινίαι Παραμάουντ κ. ά.
Διάφοροι ταινίαι
Ταινίαι Διάφοροι
Διάφοροι Ταινίαι
Ταινίαι M.G.M.
Ταινίαι Διάφοροι
Ταινίαι Διάφοροι
Ταινίαι έλληνικαί
Ταινίαι Διάφοροι
Ταινίαι Έλληνικαί
Ταινίαι Διάφοροι
Ταινίαι Β. I. Ρ.
Ταινίαι G.F.F.A.
Ταινίαι Διάφοροι
Ταινίαι U.F.A.
Ταινίαι Διάφοροι
Ταινίαι Διάφοροι
Ταινίαι Διάφοροι
Ταινίαι Fox Film
Ταινίαι Διάφοροι

ΦΛΩΡΙΝΑ
Πάνθεον
ΧΙΟΣ
Άστήρ
ΧΑΝΙΑ
Ίδ. "Αντρον
’Ολύμπια
ΧΑΛΚΙΣ
Κεντρικόν
Πάνθεον

ΑΣΤΗΡ,,

450 •

1'

»

>

200
400

»

Διον. Σκληρός
Καλ, Χατζόπουλος

Ν. Κόκκινος
Κουτσογιάνης, Ίωαννίδης
Κ. Κρανιώτης

Μ. Τζεζαϊρλίδης
Ν. Ελένης
Σάμσον ’Έλέκτρικ Φωκαεύς

Χατζηανδρέας

Πρωτοπαπάς

Μ, Καζαντζής
Άναστ. Πανόπουλος

Σίμπλες

Α. Βαγενάς

Γ. Πολίτης

Σάμσον

Δ. Κωνσταντινίδης
Κ. Χατζηξάνθης

Ούέστερν
Σάμσον
Κλάνγκ Φιλμ
Ούέστερν

Π· Κουβέλης
»
Σωτ. Πετρόπουλος
Φρ. Μοντέντσι
Σπ. Ζισκομο

Χατζόπουλος

■

*

»
200

Διευθυντής Κιν)φου
Φώσκολος,Βήσσος, Δούκας

Κεμάλ Καμπιλή

400

Γ. Μάλαμας

150

Μαραγκάκης—Δαμιανάκ.

400
800

Σκλήρης—Παπαντωνίου
Κωοτόπουλος καί Σία

500
420
600
.1000

390
250

Γ .Χατζηκωνσταντίνου
Βίταφον

Σάμσον ’Έλέκτρικ Μ. Δημόπουλος καί Σία

Βωβός

X. Σπανδάγος
Δ. Κοτσυφάκης

Βίταφον

Κινοτόν
Σίμπλεξ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
Εύπόλιδος
14
Λυκούργου
14
Βουλής
4
Πατησίων 12
Θεμιστοκλέους 15
Αγ.Κωνσταντίνου 4
Βερανζέρου 14
Μητροπόλεως 1
Εύριπίδου 28
Πατρώου 9
Πατρώου^!)
Σωκράτους 30
Πανεπιστημίου 83
Πανεπιστημίου 36
Π. Αγ. Γεωργίου 8
Κολοκοτρώνη 29
Θεμιστοκλέους 1
Άχαρνών 97α
Πλ. Κάνιγγος
Χαλκοκονδύλη 39α

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

500 Μούβιτον- Βίταφον
600
Βίταφον
380 Μούβιτον- Βίταφον
650
»
450
Βωβός

Σύστημα μηχανών

Πατρικαλάκηί

"Ελέκτρικ Βεν. Γαβαλλάς

Κινοτόν

300

Πορτοκάλης

Χατζηκωνστανιής

»

350

600

Μ. Ε. Θ. ’Επιχειρήσεων
Κ· Λιναρδάκης
Α. Φραγκούλης
Β· Φεβράνογλου
Κ. Λιναρδάκης

Ήλεκτρ· Εταιρεία

500

600

Κινημ)φου

Τρ. Χατζηγιάννης

‘120

500

Π1ΝΑΚ0Σ

Τζάρας—Παπουτζής
Δ. Μαρόγλου

ΤΑΙΝΙΩΝ

Τηλ. Δ)σις Φιρνατέξ
Τριάμερ
Ίκαφίλμ
Ροζικλαίρ
Μετροφίλμς
Μαυροφίλμ
Μαργουφίλμ
—
—
—

Άριθ. Τηλ. 54—θ9
53—55
21-83052-14
60-21
67—36
57—14
21—239
51-07
21-229

Φιλμαπάρ

79-10
64—95 ,

Συμβατική
Συνοριάν
Σαντικοφίλμ

21-766
21—929

Φοξφίλμ

56—75

ΤΥΠΟΣ

Δεκαπενθήμερον είδικδν κινηματογραφικόν περιοδικόν. "Οργανον των Έπαγγελματιών
τον Κινηματογράφον. Έτος ίκδόαεως 1924. Διενθνντής Ήρ. Β. Οίκονόμον. Γραφεία: όδδς Φειδίον άΓίΓ'ΑριΖτηλΖ^Ι
1—56

R. C. A. Phofophone Inc.
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΚΥΠΡΟΝ, ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΑΙ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

ΝΙΚ. Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
rDArhClA
I · AA'+'LIH

Α®ΗΝΑΙ.· Λεωφόρος Πανεπιστημίου 36—Κινηματογράφος «Σάλον Ίντεάλ»
ΠΕΙΡαΙΕΥΕ Λεωφόρος Σωκράτους 41

ΠΛΗΡΗ MHXRHHMRTH ΟΜΙΛΟΫΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΗΦΟΥ *

ΜΟΥΒΙΤΟΝ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΕΝΑ

ΒΙΤΑΦΟΝ

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΕΝ ΤΕΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

250.000

ΑΠΟ ΔΡΑΧ.

ΚΑΙ ΑΝΩ

Αί ήχητικαϊ κινηματογραφικοί έγκαταστάσεις
τής μεγαλυτέρας κινηματογραφικής έταιρίας

R. C. A. Phofophone Inc
(Radio Corporation of America Photophone Inc)
Εϊναι αί μόναι έπί των όποιων

9.000

ΚΑΘ’

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

RQAOYNTAI
ΜΕ

ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΑΣ

δύναται νά βασισ&ή μία έπιχείρησις

ΟΛΟΝ ΙΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΔΕΝ

ΜΕΧΡΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΥΚΟΛΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΗΜΕΡΟΝ

