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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ό Ελληνικός κινηματογραφικός κοσμος
) ,
.
πανηγυρίζει
κής κοινωνίας συμμετασχόντα εις τόν τελευταϊον κο.νόν
σήμερον, έορτάζων ένα εξαιρετικά εύχάριστον
uutuv [ άγώνα είνε εις θέσιν έξ Ιδίας άντιλήψεως νά κρίνουν έάν
χάριστον δι’ αυτόν
γεγονός. "Υστερα από τόσου καιρού αγώνας καί προσπά αυτό είναι σύμφωνον πρός τήν άλήθειαν. ’Αφού δμως εις
θειας απελπιστικός, έγινε, επί τέλους, δυνατόν νά λυθή τούς ίδιους ένδιαφερομένους οφείλεται ή ευνοϊκή τακτοδίκαια τό ζήτημα τής φορολογίας, τό σπουδαιότερον απ’ ποίησις ενός έκ τών ζητημάτων των, είνε φανερόν δτι
δλα τά προβλήματα, πού αντιμετωπίζει ή κινηματογραφία άπό αύτους πάλιν θά έξηρτάτο καί τών υπολοίπων ή κα
λή λύσις. Ή σκέψις αυτή είνε λογική καί δλοι άνεγνώριμας, , ,
. ,
,
, ,
Αληθινά ανέλπιστη ή επιτυχία αυτή, φαίνεται απί ζαν καί άναγνωρίζουν τήν όρθότητά της, περιωρίζοντο
στευτη καί τήν ώραν ακόμη τού εορτασμού της, διότι δμως οί περισσότεροι εις τήν θεωρητικήν μόνον μετ’ αύπραγματικά πλέον δέν ήλπιζε δτι, κάποτε τό Κράτος θά τής συμφωνίαν καί έλάχιστοι ήσαν έκεΐνοι πού έπεδίωκον
άνεγνώριζε τήν ύποχρέωσιν του νά έλαφρώση μίαν κατη καί τήν έφαρμογήν της.
γορίαν έπιχειρήσεων άπό τά άβάσιακτα φορολογικά βάρη,
Άφ’ ής ήρχισαν μέ τήν πρόοδον τής ελληνικής κινη
πού έπιπολαιότατα κατά τάς διαφόρους έποχάς τής έφόρ- ματογραφίας, νά δημιουργούνται διάφορα ζητήματα δι’
τωσε.
αύτήν, κατενοήθη άπό όλους δτι ή άντιμετιόπισις αυτών
Είναι λοιπόν σημαντικά μεγάλη ή νίκη αυτή τού θά ήτο άποτελεσματική μόνον έάν έγίνετο συστηματική
κινηματογραφικού κοσμου καί ή σημασία της δι’ αυτόν υπό ολοκλήρου τού κινηματογραφικού κόσμου ηνωμένου.
είναι ακόμη μεγαλειτέρα όταν σκεφθή κανείς δτι έάν δέν Είναι αυτό παλαιά ιστορία, γνωστή εις δλους, δπως ιίνε
έπραγματοποιεΐτο σήμερον θά ήτο πολύ αμφίβολος ή δια- έπίσης γνωστόν δτι παρ’ δλα ταύτα δ κινηματογραφικός
τήρησις εις τήν ζωήν τών Ελληνικών κινηματογραφικών κόσμος ποτέ δέν παρουσιάσθη πραγματικά ηνωμένος. "Αλ
έπιχειρήσεων. ΤΙ οικονομική κρίσις, ό έξευτελισμός τού λοι μέ τό ένδιαφέρον διά τά άτομικά των ζητήματα—πολελληνικού νομίσματος καί χίλιαι άλλαι φανεροί καί άδη- λάκις άντίθετα μέ τά γενικά—άλλοι θεωροΰντες τήν ελ
δηλοι αίτίαι τής σημερινής κακής καταστάσεως τού ελλη ληνικήν κινηματογραφίαν έδαφος καλλιεργίας προσωπικών
νικού κινηματογράφου ήτο άδύιατον πλέον νά αντιμετω έπιδιώξεων καί ό καθείς μέ τάς ιδιαιτέρας του βλέψεις,
πιστούν άπό αυτόν, έάν θά έξηκολούθη ή άπορόφησις εύρίσκοντο εις αρκετά μακρυνήν δ ένας άπό τόν άλλον ψυ
τού μεγαλειτέρου μέρους τών οικονομικών του δυνάμεων χικήν άπόστασιν ή όποια άπέκλειε κάθε μεταξύ των συάπό τήν φοβεράν φορολογίαν.
νεννόησιν διά τό γενικόν συμφέρον. ‘Υπάρχει καλλίτερα
Δέν θά ήτο δμως δυνανόν ή άπομάκρυνσις τού κυ- άπόδειξις τούτου άπό τήν σταδιοδρομίαν τής Π.Ε.Κ. ;
ριωτέρου αυτού συντελεστοΰ τής έξασθενήσεως τών κι πολύ σπάνιαι είναι αί περιπτιόσεις έκεϊναι πού παρουσιάνηματογραφικών μας έπιχειρήοετον νά είχε γίνη ένωρί- σθη δρώσα ώς σωματεΐον μιας τάξεως έπαγγελματιών καί
τερον, πριν φθάσουν εις τό σημερινόν των κατάντημα; καί όχι ώς δργανον ολίγων προσώπων.
Ένα βλέμμα εις τά γεγονότα πού προηγήθησαν τής Τό άποτέλεσμα τής καταστάσεως αΰτήςήτο πάντοτε έκεΐνο
πανηγυριζομένης τώρα, έπιτυχίας βεβαιώνει δτ,ι όχι μό τό όποιον φυσικότατα έπρεπε νά είναι. Αί κινηματογρα
νον τό ζήτημα τής φορολογίας άλλα καί πολλά άλλα έξ φικοί έπιχειρήστις ποτέ δέν κατόρθωσαν νά εϋημερήσουν
ίσου ζωτικά διά τόν ελληνικόν κινηματογράφον ζητή καί τά γενικότερα προβλήματα τά όποια τάς άπησχόλουν
ματα θά εΐχον πρό καιρού λυθή κατ’ ευχήν, άν συστη- ή παρέμενον άλυτα ή έλύοντο καθ’ οίονδήποτε τρόπον έ
ματικόίς καί είλικρινώς έπεδιώκετο ή λύσις των. Δέν κρινε καλλίτερον κάθε τρίτος έντελώς ξένος πρός αύτάς.
πρέπει νά φανή εις κανένα υπερβολικός ό ισχυρισμός
Δέν πρόκειται εις τάς ώρας αύτάς τής χαράς νά λυπήαυτός διότι είναι άπολύτως άληθής. ‘Ο κυριώτερος σωμεν κανένα άναζητοΰντες εύθύνας διά τό κακόν αύτό
παράγων τής σημερινής έπιτυχίας δέν είναι τόσον ή παρελθόν. Άπασχολούμεθα μέ αύτό μόνον διά νά ύποάναγνώρισις άπό τό Κράτος τής γινόμενης άδικίας εις γραμμίσωμεν ζωηρότερον τά παραδείγματα πού ή τελευ
βάρος μιας τάξεως έπιχειρηματιών. Τό Κράτος, άντι- ταία έπιτυχία υποδεικνύει διά τό μέλλον. ‘Η έλάττωσις
θέτως πρός κάθε άλλην θεωρίαν, ένδιαφέρεται κυ τής φορολογίας έπετεύχθη διότι ό κινηματογραφικός κό
ρίως διά τήν πλήρωσιν τών ταμείων του καί ώς έκ σμος τό ήθέλησε δλος μαζύ καί συνηνωιιένος διετύπωσεν
τούτου ποτέ δένθάέφθανε έξ ιδίας πρωτοβουλίας νά κλείση καί ύπεστήριζε τήν δι’ αύτό άξίωσίν του. "Ας τό έχουν
πόρους τούς οποίους διά τόν σκοπόν αυτόν έδημιούργη- πάντοτε ύπ’ δψιν των αύτό οί έλληνες κινηματογραφισταί
σεν. Περισσότερον λοιπόν άπό τήν κρατικήν δικαιοσύνην καί άς παραμείνουν ηνωμένοι διότι δπως οί ίδιοι καλλίτε
—ίσως καί χωρίς αύτήν—άλλοι συντελεσταί επέτυχαν τήν ρον άπό κάθε άλλον γνωρίζουν τά προβλήματα πού ύρελάφρωσιν τών κινηματογραφικών μας έπιχειρήσ’ων άπό θώνονται άπέναντί των δέν έτελείωσαν μέ τήν καλήν λύτά καταθλιπτικά φορολογικά βάρη καί μεταξύ αυτών σιν ενός έξ αύτών καί πολύ γρήγορα θά παρουσιασθή ή
ό σπουδαιότερος ήτο ή συνηνωμενη δύναμις εκείνων οί άνάγκη νά προτάξουν πάλιν τάς ένωθείσας δυνάμεις των.
όποιοι τάς έξεπροσώπουν ή οποία διά τόν σκοπόν αυτόν
Τό παράδειγμα τής πρώτης έπιτυχίας πού έκέρδισεν ή
έξεδηλώθη ίσχυροτάτη.
ένωσις πρέπει δχι μόνον νά μή λησμονηθή γρήγορα, αλλά
Κανε.ς δέν φανταζόμεθα νά έχη άντίρρησιν εις τούτο νά γίνή αφορμή ώστε ή ένωσις αύτή νά μεταβληθή εις
διότι δλα σχεδόν τά μέλη τής ελληνικής κινηματογραφι- θετικήν καί οριστικήν. Μόνον μέ τόν τρόπον αύτόν ή έλ-
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TO OTOS TSI ΜΙ Τβ
«Πόσο στοιχίζει ή κατασκευή ενός αγγλικού φιλμ;»
Εΐνε δ τίτλος ενός μακροΰ άρθρου πού δημοσιεύει ένα
μεγάλο αγγλικόν περιοδικόν, άρθρου γραφέντος κατόπιν
συνεντεύξεων, πού έλαβε ό συντάκτης του μέ τάς κορυφάς
τής αγγλικής κινηματογραφίας.
"Ετσι λοιπόν μάς πληροφορεί δτι ή μέση τιμή κόστους
μιας ταινίας εΐνε 32 χιλιάδες λίρες. Ή φθηνότερη στοι
χίζει 15 χιλιάδες λίρες τό όλιγώτερον, καί ή πλέον ακρι
βή φθάνει στις 50 χιλιάδες.
ΔΓ ένα φιλμ κόστους 30 χιλιάδων λιρών τό ποσόν αυ
τό μοιράζεται περίπου ώς έξής:
2.000 άξια σεναρίου.
4.000 διά τά διάφορα ντεκόρ.
2.000 αμοιβή σκηνοθέτου.
2.500 έως 3.000 διά τήν αξίαν τής αρνητικής ταινίας
τό μοντάρισμα και τό ντεκουπάζ.
G.000 περίπου αμοιβή τεχνικού προσωπικού, κομπάρ
σων, βοηθών καί διά διάφορα άλλα έξοδα καί
12.00ο περίπου, ή μερίς δηλαδή τού λέοντος, δίδονται
εις τούς ηθοποιούς πού πρόκειται νά πρωταγωνιστήσουν.
Γενικώς τό μεγαλείτερον μέρος των γινομένων διά
τήν κατασκευήν μιας ταινίας έξόδων άπορροφάται, δπως
άλλωστε φαίνεται καί έκ τής ανωτέρω κατανομής τού
υποθετικού κόστους των 30.000 λιρών, από τήν μισθοδο
σίαν τού προσωπικού γενικώς. Οί μηχανικοί καί ο'ι ηλεκ
τρολόγοι εργάζονται όκτι’ϋ ώρας τήν ημέραν, Κάθε, περιπλέον τού κανονισμένου όκταώρου, εργασίας πληρώνονμέ ημερομίσθιον ηύξημένον κατά 100 έως 150 ο]ο. ’Ανά
λογοι έπίσης εΐνε οί δροι έργασίας καί τού λοιπού προ
σωπικού, ώς πρός τούς ήθοποιούς δέ—τούς πρωταγωνιστάς φυσικά—οί όποιοι καί αμείβονται καλλίτερον όλων
ή εργασία των περιορίζεται εις έλαχίστας ώρας καθ’ εβ
δομάδα.

H ΕΠΑΚΟΑΟί TOY MONTY ΜΠΑΝΚΣ Ell TUN Ί.Ρ,,

ι Mm μ ns το ιιμμ
Εις τήν κομψοτάτην κινηματογραφικήν αίθουσαν τού
Βερολίνου «Mojarsaal» ήρχισε προβαλλόμενη απο, τής
12 τρ. μ. ή υπερπαραγωγή της Μέτρο-Γκόλντουίν-Μάγιερ
Μάτα Χάρι» εις τήν οποίαν ώς γνωστόν πρωταγωνιστούν
οί δημοφιλέστατοι ήθοποιοί τού κινηματογράφου Γκρέτα
Γκάρμπο καί Ραμόν Νοβάρρο.
„
Τόσον εξαιρετική ύπήρξεν ή συρροή τού κοσμου, ώστε
ή αστυνομία ήναγκάσθη νά ζητήση τηλεφωτικώς ενίσχυσιν
διά νά τηρήση τήν τάξιν.
< ,
ΣΗΜ. Κ.Α.» Όέν λόγφ ταινία θά προβληθή κατά τήν
έφετεινήν χειμερινήν περίοδον εις τόν τελείως άνακαινισθέντα κινηματογράφον «’Αττικόν».

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΚΛΑΡΚ ΓΚΑΙΗΜΠΑ
Ό σύγχρονος Βαλεντίνο, δπως έπωνομάσθη ό ζέν πρεμιέ Γκλάρκ Γκαίημπλ, τόν όποιον οί ’Αθηναίοι εΐδον κα
τά τήν παρελθούσαν κινηματογραφικήν σαιζόν εις τήν
ταινίαν "Κατήφορος», πρόκειται νά πρωταγωτιστηση εις
τήν ταινίαν «Κόκκινη σκόνη» μετά τής ξανθής καλλονής
Ζάν Χάρλοου, κατά σκηνοθεσίαν τού γνωστού σκηνοθέτου
Βίκτωρος Φλέμιγκ, δστις τελευταίως έπραγματοποίησεν
μίαν ταινίαν τού Ντούγκλας Φαίρμπανξ.

0 1Β0Ρ ΝΟΒΕΔΛΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Ή κινηματογραφική εταιρία Μέτρο-Γκολντουίν-Μάγιερ έξησφάλισε τά δικαιώματα τής κινηματογραφησεως
τού γνωστότατου εις τήν Ευρώπην , Θεατρικού έργου
«Party», τό όποιον παίζεται τώρα μέ εξαιρετικήν επιτυ
χίαν εις πολλά συγχρόνως θέατρα τού Λονδίνου.
Σημειωτέου δτι ό συγγραφεύς τού έργου Ίβόρ Νοβέλλο θά πρωταγωνιστήσω καί εις τό φιλμ.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ MDPIN O' IDYAIBAH

Ό Μόντυ Μπάνκς ό γνωστός σκηνοθέτης, ό όποιος
«έγύρισε» τό «L’atnour et le Veine» διά λ]ομόν τής
Ζάκ Χαΐκ» και τό «Money bor Notfing» διά λ]σμόν τής
'Η πρωταγωνίστρια τού « Ταρζάν ό πιθηκάνθρωπος»
< Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ», επανήλθε εις Παρισίους δπως
έργασθή διά τήν «Β.Ρ.». Τό πρώτον έργον τό όποιον θά Μωρίν Ο' Σούλλιβαν, υπέγραψε νέον μακροχρόνιον συμ
γυρίση εΐνε τό «Pour 1’amour de Mike» μέ τήν Μπόμπυ βολαίου μετά τής κινηματογραφικής εταιρίας «ΜέτροΓκόλντουνν.
,
,
,
Χόβ. ‘
Ή Σούλλιβαυ, ή όποια σημειωτέου ήλθεν εις τό Χόλ
λυγουντ προερχομένη έξ Ιρλανδίας, έπαιξεν εις τάς ταινί
ας «Παράξενη περιπέτεια» καί «Ψυχές Ουρανοξυστών-·,
ήδη δέ πρόκειται νά πρωταγωνιστήση εις τό φιλμ «Πλη
ρωμένη άπάντησις» ύπό τήν διεύθυνσιν τού σκηνοθέτου
Χοτάρ Μεντές.

S WE WΙ1ΙΚΤ

ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ;

Ειδήσεις άπό τό Χόλλυγουντ άγγέλουν δτι ή Κάτε φόν
Νάγκυ συνεβλήθη μέ τήν «Φόξ-Φίλμ» καί θά^μεταβή συν
τομότατα εις τήν ’Αμερικήν. Οί Ευρωπαϊκοί κινηματο
γραφικοί κύκλοι θεωρούν τό γεγονός ώς εντελώς άπίθανον δεδομένου δτι ή Ούγγρίς καλλιτέχνις είναι δεσμευμένη
διά συμβολαίου μετά τής «Ούφα» δπως έργασθή δΓ αυ
τήν μέχρι τού 1934, πρόκειται δέ μάλιστα νά «γυρίση» έντός τού χειμώνος διά λογαριασμόν τής τελευταίας δύο
ταινίας: τήν «Belle Aventure» καί τήν «Le lit de ma
dame Ledoux».

ΜίπΠΒΙϊτΐ

Εΐνε ό τίτλος τής τελευταίας καί καλυτέρας ταινίας
τής Γκάρμπο. 'Ολόκληρος ό ’Αμερικανικός καί ’Αγγλικός
Κινηματογραφικός τύπος εκφράζεται ενθουσιωδών διά
τήν παραγωγήν αύτήν τής «Μέτρο-Γκόλτουίν» τής οποίας
τήν σκηνοθεσίαν έπραγματοποίησε ό περίφημος σκηνοθέ
της Ζώρζ Φίτσμωρις. Εις τήν ταινίαν αύτήν έκτος τής
Γκάρμπο, ή όποια υποκρίνεται τόν ρόλον τής Ζάρας, συμ
μετέχουν καί οί Έριχ φόν Στροχαϊμ, Μέλβιν Ντούγκλας,
ληνική κινηματογραφία θά ήμπορέση νά αντιμετώπιση μέ "Οουεν Μούρ, κ.λ.π.
,
,
Ή ύπόθεσις τού φιλμ είναι παρμένη άπό τό ομώνυμον
επιτυχίαν τά τόσα άλλα προβλήματα πού τήν απασχολούν
καί νά ίδη ημέρας καλ ατέρας των όποιων κανείς δέν ήμ- θεατρικόν έργον τού διασήμου ’Ιταλού συγγραφεως Λουιζι Πιραντέλλο.
πορεϊ νά άρνηθή δτι είναι αξία.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ
Μόλις τελευταίως οι κινηματογραφισταί μας άπεφάσι- τήν Μριγκίττε Χέλμ,«Γκίλγκε» μέ τήν ιδίαν καί τόν Κάρλ
σαν νά προβοΰν εις δηλωοεις περί των έργων τά όποια Λοΰντβικ Ντίζλ, Ή Κόμησσα τοΰ Μόντε-Χρήστο ύπό
θά προβάλλουν κατά τήν χειμερινήν περίοδον. Εννοείται τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ Ραμπίνοβιτς, πάλιν μέ
οτι έκαστος, κατά, τάς δηλώσεις του, έξησφάλισε τά ωραι τήν Μπριγκίττα, «Αύτοκρατορικές Βιολέττες μέ τήν Ραότερα, τά πλουσιότερα, τά εκλεκτότερα κτλ. κτλ. φιλμ.
κέλ Μελλέρ, ένα φιλμ μέ τήν παλαιάν συμπάθειαν τών
__ Ο αριθμός ττυν καθοριζόμενων πρός τό παρόν ται ’Αθηναίων Πάλα Νέγκρι τού όποιου ό ελληνικός τίτλος
νιών είναι μικρός ακόμη καί ώς έκ τούιου αι προβλέψεις δέν καθωρίσθη είσέτι καί τό οποίον πραγματεύεται τήν
επί τής μελλούσης κινησεως δεν μπορεί νά είναι ακριβείς, τραγικήν περιπέτειαν τού ’Αλεξάνδρου καί τής Δράγας.
αλλα πάντως δύναται νά οχηματίση κανείς ποιάν τινα «’Αδελφοί Καραμαζώφ», «Ή Σκύλλα» καί τό περίφημο
ιδέαν περί τοΰ υλικού ποΰ θά άποτελέση τόν πυρήνα «Congorilla» τοΰ ζεύγους Martin Johnson.
τής άρχομέγης σαιζόν.
Άπό τά ελαφρά έργα δύναταί τις νά άναφέρη τά:
Γό συμπέρασμα ποΰ εςάγεται είναι ότι έφέτος οι έτι- «Τραγούδι τής νύχτας» μέ τόν τενόρον Ζάν Κιεποΰρα καί
χειρηματίαι μας έστραφησαν σχεδόν αποκλειστικός πρός τήν Μάγδα Σνάιντερ, «Όρλώφ» μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς
την γερμανικήν παραγωγήν, καί φοβούμαι μήπως συμβή καί τήν Λιάνε Χάϊντ, «Κική» μέ τήν Άννυ "Οντρα,
με τά γερμανικά φιλμ ότι συνέβη πέρυσι μέ τά γαλλικά. «Lieger» τού Πόμμερ μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ καί τόν
Αναγνωρίζω ότι τό γερμανικόν φιλμ εύρίσκεται είς τήν Ζάν Μυρά, «Δέν θέλω νά ξέρω ποιά είσαι» μέ τήν Χάϊντ
πρωτην σειράν της παγκοσμίου παραγωγής, αλλά, διά λό καί τόν Φρέλιχ, «Πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας» τοΰ δημιουργους οί οποίοι δέν είναι τοΰ παρόντος, αμφιβάλλω έάν γοΰτοΰ «Μή ρωτάς γιατί», μέ τούς ίδιους πρωδιαθέτει τόσον αριθμόν καλών έργων όσα απαιτείται διά ταγωνιστάς Λιάνε Χάϊντ καί Βίλλυ Φόρστ, «Θά μέ
την τροφοδότησιν τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τής αθηναϊ παντρευτής» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί τήν Καμίλλη Χόρν,
κής σαιζόν. Έξ άλλου είς ένα κοινόν τόσον άστατον καί «'Ένα τραγούδι, έ'να φιλί, μιά γυναίκα» μέ τόν Φρέλιχ
χωρίς ωρισμένας καλλιτεχνικός κατευθύνσεις καί προτι καί τήν Μάρθα "Εγγερτ, «Ό κύριος, ή κυρία καί ό Μπιμμήσεις ως είναι τό τής πόλεώς μας, δέν συνιστάται ή πής» μέ τήν Μαίρη Γκλόρυ καί τόν Ρενέ Λεφέβρ μέ μου
ομοιομορφία καί ομοιογένεια τοΰ προγράμματος. Άντι- σικήν τού Άμπραάμ, -Κοντέσσα Μαρίτσα» άπό τήν γνω
θέιως μία μεγάλη ποικιλία τόσον τοΰ είδους όσον καί στήν όπερέτταν τοΰ Κάλμαν μέ τήν Δωροθέαν Οϋΐκ, «Ή
μικρή τοΰ Μονπαρνάς» μέ τήν Γκράτσια ντέλ Ρίο, «Αυτή
τής καταγωγής των ταινιών, μοϋ φαίνεται έπιβεβλημένη.
Κατόπιν παρατηρεϊται ή σχεδόν ολική έκλειψις μεγά ή καμμιά άλλη» μέ τόν Φρέλιχ καί τήν Γκέτα Άλμπερ καί
λων κινηματογραφικών εταιριών καί δή’Αμερικανικών τοι- «Φιλήστε με» μέ τόν δημοφιλέστατον Μπουμπούλ.
'Όπως βλέπουν οί άναγνώσται μας ή σαιζόν παρά τήν
ούτων εξαιρεσει τής Φόξ Φιλμ καί Μέτρο, ποΰ διατηρούν
ίδια γραφεία—άπό τάς ζυμώσεις τής νέας περιόδου.Κανένα οικονομικήν κρίσιν καί τά λοιπά απειλητικά νέφη προμηνύεται
άν οχι έξαιρετική πάντως άρκετά ενδιαφέρουσα.
νέον φιλμ της ΙΙαραμάουντ», τής «Φέρστ-Βάρνερ·, ή τών
« Ηνωμένων Καλλιτεχνών» δέν αναγγέλλεται. Καί όμως Τό ’Αθηναϊκόν καί εν γένει τό Ελληνικόν κοινόν μέλλει
ή αμερικανική «Παρπμάουντ» διαθέτει έφέτος ένα άρκετά νά περάση άρκετές ευχάριστες βραδυές.
Είς προσεχές άρθρον, έφ’ δσον θά έχουν συμπληρώσει
σεβαστόν αριθμόλ’ καλών ταινιών, ώς είναι έπί παραδείγματι « Ο άνθρωπος πού εσκότωσα» τοΰ Αιούμπιτς μέ τήν οί κινηματογράφοι μας τά προγράμματά των καί θά έχουν
γνωσθή
νεώτεραι πληροφορίαι, θά έπανέλθω έπί τού θέ
Νάνου Κάρολ, τέσσαρα άλλα φιλμ τοΰ Ιδιου λεπτού σκη
νοθέτου μέ τβν Σεβαλιέ, τήν Ζαννέτ Μάκ Ντόναλτ ή τήν ματος, τό όποιον ενδιαφέρει εξαιρετικά όλους τούς φί
λους
τού
Κινηματογράφου.
Μυριαμ Χόπκινς, «Τό Εξπρές τής Σαγκάης» καί fH
ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ
—άνθη Αφροδίτη», δύο φιλμ τοΰ Στέμπεργκ μέ τήν Μάρλεν Ντήτριχ, «Δοκτωρ Τζέκιλλ καί Μίστερ Χάϊντ» τοΰ
Μαμουλιάν μέ τόν Φρίντρικ Μάρς καί τήν Μυριαμ Χόπκινς, «R.U.R.» μέ τόν ίδιον πρωταγωνιστήν ΜπετερΤλάίν» τό γνωστό μελόδραμα τοΰ ΙΙουτσίνι μέ τόν Γκάρυ
Κούπερ καί τήν Συλβία Σίντνεϋ, -Benga ί» τοΰ περιφήμου εξερευνητοΰ Σόεντσακ, δύο φιλμ μέ τόν Τζωρτζ
Μπάνκροφτ, ένα μεγάλο Ρωμαϊκό φιλμ τοΰ Σέσιλ ντέ
Μίλ καί άλλα. Έπίσης δέν είναι ακόμη γνωστόν έάν καί
Ό Ε. Ντυπόν ό σκηνοθέτης τοΰ «Aretes καί τού
κατά πόσον θά προβληθούν έφέτος ταινίαι τής «Ούφα».
«Moulin rcuge» πού βρίσκεται τιάρα στήν ’Αμερική, θά
’Από τά αναγγελλόμενα φιλμ τής νέας σαιζόν άξια «γυρίση» διά λογαριασμόν τής «Οΰνιβέρσαλ» τό μυθιστό
μνείας φαίνονται τά ακόλουθα : «Άτλαντις» μέ τήν ρημα τού Ούέλς «Ό άόρατος άνθρωπος» μέ πρωταγωνι
Μπριγκίττε Χέλμ, τόν Ζάν Άντζελο καί τόν Μπλανσάρ, στήν τόν Βόρις Καρλόφ.
«Δον Κιχώτης* μέ τόν μεγαλείτερον βαθύφωνον τοΰ κό
σμου τόν περίφημυν Ρώσσον Σαλιάπιν, «Ή όπερα τών
σαράντα λεπτών» μέ τήν Φλωρέλ, καί «Ή τραγωδία τών
ορυχείίσν», τέσσαρα δυνατά έργα τοΰ Πάμπστ, «Τά σταυ
ροδρόμια τής πόλεως, τού Μαμουλιάν μέ τόν Γκάρυ Κοΰπερ καί τήν Σιλβία Σίντνεϋ, «Μάτα Χάρι» τοΰ Φίτζμωρις μέ τήν Γκάρμπο καί τόν Νοβάρρο, «Έμμα» μέ
Αί γαλλικοί καί αί άγγλικαί έφημερίδες βεβαιοΰν ότι
τήν μοναδικήν καρατερίσταν Μαρί Ντρέσσλερ. «Τό Με ό Μωρίς Σεβαλιέ προσελήφθη είς τήν «Τόμπις» θά άρχίση
γάλο Σπήτι» γαλλική έκδοσις τοΰ μεγάλου Αμερικανικού δέ εργαζόμενος διά λογαριασμόν της εντός τοΰ Σεπτεμ
φιλμ Big Πο ■ice» τού Πάονλ Φέγιος μέ τόν Σάρλ Μ-του- βρίου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ρενί Κλαίρ. Έν τώ μεταξύ
«γιε, «Τρέϊντ Χόρν» τού Βάν Ντάιλ, «Τιτάνες τού άερος» όμως, τόσον ό γάλλος καλλιτέχνης όσον καί ή διεύθυνσις
αεροπορικό έργο μέ τόν άμίμητον Ούάλλας Μπήρρυ καί τής «Τόμπις» δηλώνουν κατηγορηματικούς ότι δέν έχουν
τον Γκλάρκ Κέϊμπλ, <Ξ'λινοί Σταυροί» τού Ραΰμόν έλθει μέχρι σήμερον είς κ μμίαν σχετικήν συμφωνίαν.
Μπερνάρ μέ τούς Μπλανσάρ,"Αντζελο καί Βανέλ, «Άριαν» Άλλαι πάλιν πληροφορίαι διά τόν Σεβαλιέ τόν φέρουν
καί «Μελό» δύο φιλμ τοΰ Πάουλ Τζίνερ μέ τήν Γκαμπύ εντός ολίγων ημερών είς τό Λονδϊνον όπου εις μίαν άπό
Μορλαί, «Ό άνθρωπος μέ τήν Ισπανό» μέ τόν Ζάν Μυ- τάς μεγαλειτέρας αίθούσας τού «Οΰέσ-’Εντ» δώση σειράν
ρά καί τήν Μαρί Μπέλ Lockwogel» τού Τζόε Μάύ μέ παραστάσεων.
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'Ο Λουΐ Τρένκερ μετά τήν επιτυχίαν τής αμερικανικής
βερσιόν τοΰ φιλμ «Les monts en flatnmes» προσελήφθη
Κατωτέρω δημοσιεύομεν το διάταγμα περί { άπό
τήν «Οΰνιβέρσαλ» διά τό «γύρισμα ’ ενός σημαντικού
έλαττώσεως τής φορολογίας τών κινηματογραφι αριθμού νέων ταινιών μέ συμβόλαιον μακροτάτης διάρ
κών εισιτηρίων, παραλαμβάνοντες τοΰτο έκ τής κειας. Τό πρώτον φιλμ πού θά «γυρισθή» κατά τήν νεαν
συνεργασίαν θά εΐνε τό «kebelle» (τίτλος προσωρι
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως εις τό ύ,τ’ άριθ. 324 αυτήν
νός) θά γίνη δέ εις τρεις εκδόσεις γερμανικήν, αγγλικήν,
φΰλλον τής οποίας εδημοσιεΰθη την πσρελθοΰσαν καί γαλλικήν μέ πρωταγωνιστήν εις ολας τόν ίδιον καλ
Τρίτην. Τό επίσημον κείμενον αύτοΰ έχει επί λέξει λιτέχνην.

ώςκάτωθι:
Περί καθορισμού τοΰ τέλους δημοσίων θέαμά
των επί τοΰ τιμήματος εισόδου ε’ις Κινηματογρά
φους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
’Έχοντες νπ’ ό'ψει την παράγραφον 2 τον
άρθοον 20 τον νόμον 5420 «περί κνρώσεως
τροποποιήσεως καί σνμπληρώσεως τον άπό 6
Φεβροναρίον 1932 Νομοθετικού Διατάγματος
περί παροχής φορολογικών διενκολύνσεων καί
μειώσεων εις τούς όφειλέιας έκ φόρων τον Δη
μόσιόν κλπ.ν, τήν γνώμην τής κατά τό άρθρον
8 τον νόμον τούτον ‘Επιτροπής διατνπονμένην
εις τό άπό 7 Σεπτέμβριον 1932 πρακτικόν ώς
καί τ}ν ύπ' άριθ. 645 γνωμοδότησιν τον Συμ
βονλίου τής ‘Επικράτειας προτάσει τον ύπονρ
γικού Σνμβονλίον άπεφασ σαμεν καί δια·
τάσσομεν.
‘ Αθρον μόνον.
Τό τέλος δημόσιόν θεάματος επί τον τιμή
ματος είσοδον εις τούς Κινηματογράεαονς κα
θορίζεται σνμφώνως πρός τόν κατωτέρω πί
νακα.
Καθαρόν δικαίωμα θεατριόνι

Ποσοστόν τέλους συμπε
ριλαμβανομένου καί τοΰ
προσθέτου ποσοστού 30ο]ο
υπέρ τών αναγκαστικών
δανείων.

Επί δικαιώματος μέχρι δραχ. 8
σνμπεριλαμβανομένων ....
25 ο)ο
Έπι δικαιώματος άνω τών δρ. 8
30 ο)ο
Τό τέλος μειονται εις τό ήμισν είς πόλεις
πληθνσμοϋ 10 χιλιάδων κατοίκων καί κάτω.
Τά κατά τάς κειμένας διατάξεις πρόσθετα
τέλη νπέρ τον ‘Εθνικόν Θεάτρον και Ταμείον
Σνντάξεως Ηθοποιών, Μονσικών και Τεχνι
τών θεάτρον, προσνπολογίζονται Ιδιαιτέρως σύν
τώ διά τον παρόντος καθοριζομένφ τέλει.
Εις τόν 'Ημέτερον επί τών Οικονομικών
Ύφνπονργόν άνατίθεμεν τήν δημοσίενσιν καί
έκτέλεσιν τον παρόντος Διατάγματος.
Εν ’ Αθήναις τή 15 Σεπτέμβριον 1932
Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑ IΜΗΣ

ΕΙΪΗΜΑΤΟΤΡ Φ2ΙΤΑΙ Η ACTIH ΟΙ
Ή αλησμόνητος επιτυχία τοΰ βωβοΰ Κινηματογράφου
«Αευκή αδελφή» κινηματογραφεϊται έκ νέου υπό Τής
«Μέτρο-Γκόλντουνν» τήν φοράν αυτήν όμως ώ; ομιλούσα.
Τόν ρόλον τής Λευκής αδελφής θά ύποδυθή ή δραμα
τική άμερικινίς ήθοποιός "Ελλεν Χαίνς. τήν οποίαν θά
θαυμάσωμεν εφέτος εις τήν ταινίαν «Τό έγκλημα τής Μαντελών Κλωντέ» ή όποια θά προβληθή επί τής οθόνης
τοΰ κινηματογράφου «Αττικόν».

ι γκαρμώο Hmrmi:
ΛΟΝΔΙΝΟΝ. (’Αθηναϊκού Πρακτορείου.— Τηλεγρα
φούν έκ Ν. Ύόρκης, ότι ή Γκρέτα Γκάρμπο ό περίφημος
κινημ. «άσιήρ» τής Μέτρο Γκόλντουϊν, αναχώρησε τήν
30 ’Ιουλίου εις Σουηδίαν άποσυρομένη όριστικώς τού κινη
ματογράφου.
Σημ. «Κινημ. Άστέρο,». Ή ανωτέρω εϊδησις τοΰ Αθη
ναϊκού Πρακτορείου δέν είνε απολύτως αληθής, 'Η Γκάρ
μπο άνεχώρησε πραγματικώς έξ ’Αμερικής διά τήν Ιδιαι
τέραν της πατρίδα Σουηδίαν κάμνουσα χρήσιν τής άδειας
ής έδικαιοΰτο δυνάμει τού συμβουλαίου της μετά τής Μέ
τρο Γκόλντουϊν. Κατά τό συμβολαιον τοΰτο, ή Γκάρμπο
εδικαιούτο κατ’ έτος άδειαν δύο καί ήμίσεως μηνών, δι
καίωμα τό οποίον δέν έξήντλησε ή καλλιτέχνις καθ’ ολα
τά έτη τής παραμονής της έν Χόλλυγουντ. ’Ήδη έζήτησε
άπό,ντήν Μέτραο νά κάμη χρήσιν άδειας δεκαπενταμήνου
περίπου, πράγμα τό όποιον δικαιούται άλλωστε. Λόγω
τοΰ μακρού χρόνου τής άδειας της, άφ’ ενός καί τών προ
σπαθειών τής Εταιρείας όπως πείση τήν Γκάρμπο νά μή
έξαντλήση δλον τόν χρόνον τής έκ Χόλλυγουντ άπουσίας
τηςένεννήθησαν αί διάφοροι διαδόσεις περί άποχωρήσεώς
της έκ τού Κινηματογράφου.

Τό υπουργικόν Συμβουλίου
ΌΙΙρόεδρος: ΕΛ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Τά μέλη-. Α. Μιχαλακόπουλος, I. Μπουρνιάς, Π.
Πετρίδης, Α. Κουτσοπέταλος, Β. Βαρδόπουλος,
Θ. Χαβίνης, Γ. Βασιλειάδης, Π. Εΰριπαΐος.

ZIP Ιδιαιτέρας διαταγής τον 'Υπονργείον τών
Οικονομικών ένετάλησαν οΐ Οίκονομικοί Έφο
ροι καί οί Ταμίαι τον Κράτονς όπως θέσονν είς
εφαρμογήν τό άνωτέρω ^δημοσιενθέν Νομοθετι
κόν Διάταγμα άπό τής 25ης τρέχοντος μηνός
Σεπτέμβριον έ. ε.
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ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Ό Γ. Λακόμε έτελείωσε τήν προκαταρκτικήν εργασίαν
διά τό «γύρισμα» τού «cochin de Morin» εις τά στούνιιο
Μπρουμπεργκέρ-Ρισεμπέ. Τήν μουσικήν τοΰ νέου φιλμ θά
γρά-ψη ό Μισέλ Λεβίν.

I
Είς τά στούντιο «Χαίκ (Κουρμπεβουά) συνεχίζεται τό
■ «γύρισμα» τοΰ «Le True du Bresilien» υπό τήν διεύθυνI σιν τοΰ Άλμ. Καβαλκάντι. Αυτήν τήν εβδομάδα θά γίνη
ή λήψις τών έσωτερικών τοΰ φίλμ.
★
*
Συνεπληρώθη τό «γύρισμα» είς τά στούντιο τής G. F.
Ε. A. (Nice) τοΰ «Embrassez-moi».T0 νεγκαντίφ τοΰ φίλμ
άπεστάλη ήδη είς τά έν Παρισίοις έργαστήρια τής εται
ρίας προς έκτύπωσιν.

Τό μοντάρισμα τοΰ «Ροκαμβόλ» άπό τόν Γαβ. Ροσκά
έτελείωσε, έντός δύο ημερών δέν αρχίζει τό «γύρισμα» του
είς τά στούντιο τής Μπελλανκούρ.
Στό Μπιλλανκούρ ήρχισαν έπίσης αί προετοιμασίαι
τού γυρίσματος τής «Μάτερ Ντολορόζα» υπό τήν διεύθυνσιν Άμπι? Γκάνς διά λογαριασμόν τής «Άρσύ
Ή Οΰφα προετοιμάζει τό «γύρισμα» τής νέας ταινίας
Φιλμ» ώς καί τής «Φαντή» υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ
τοΰ Έρ. Πόμμερ «Uu reve blond» είς τό όποιον θά πρω
Μάρκ ’Αλλεγκρέ.
ταγωνιστήσουν ή Λίλιαν Χάρβεϋ, ό Άνρύ Γκαρά καί ό
Έτελείωσε ό συγχρονισμός τής φωνοληψίας τού «Κρι- Πιέρ Μπρασσέρ- Ή μουσική τοΰ φιλμ αύτοΰ έγράφη υπό
τοΰ Αάλτερ Ρ. Έϋμαν. συμπληρώνει δ’ έπίσης τάς προμινέλ» υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Μ· Φορεστέρ.
*
παρασκευάς τοΰ φίλμ τοΰ ίδιου σκηνοθέτου «I.F.I. ne
z
r * * ι
ν
Ενώπιον δημοσιογράφων καί καλλιτεχνών έγινε πρό repond pas» είς τό όποιον πρωταγωνιστούν οί Σάρλ
ημερών ή πριότη προβολή τοΰ «Άμοΰρ, άμοΰρ» τοΰ Λεόν Μπόγιερ, Ζάν Μυρά καί Συβίλλα Σμίτζ.
«
Ηουαριέ.
*
Συνεπληρώθη είς τό Αμβούργο, τό Παρίσι καί τό
, ,
,
ι * *
ι
Είς τό στούντιο Ζάκ Χαΐκ γίνεται τό ντουπλάρισμα Λισμπόν ήλήψις τών «έξωτερικών» τοΰ «Stnpifiants» ήδη
είς τήν γαλλικήν τής άμερικανικής ταινίας «The Suicide δέ γυρίζονται τά «εσωτερικά» του είς τά έν Νιουμπάμπελfleet».
σμπέργκ στούντιο τής «Οΰφα», Είς τό φίλμ αυτό τής γερ
*
μανικής εταιρίας πρωταγωνιστούν δ Ζάν Μυρά, Ντανιέλ
Ό Πιέρ Πρεβέ έτελείωσε τό μοντάρισμα τοΰ νέου φιλμ Παρόλα, Μονίκ Ρολάν καί Ζάν Βόρμς.
<L' affaire dans le sac».
** *
*
Είς τά στούντιο τής «Οΰφα» γυρίζεται έπίσης καί τό
Ένιος τοΰ Σεπτεμβρίου θά άρχίση τό γύρισμα τής μεγάλο άθλητικό φίλμ «Rivaux de la piste» μέ σκηνοθέ
νέας ταινίας τοΰ Άνρύ Ντιαμάν Μπερζέρ «Κλαίρ ντέ λϋν» την τόν Σέρζ ντέ ιίολινύ καί πρωταγωνιστήν τόν Άλμπέρ
περατωθείσης όλης τήςσχετικής προεργασίας.
Πρεζάν
* «
Ο Ζάν Μπογιέρ ετελείωσε τό πρώτον μέρος μιας σει
Είς τά στούντιο τής «G.F.F.A.» (La Villete) «γυρί
ράς σκέτς, έκδιδομένων διά λογαριασμόν τής «Παραμάουν», ζονται» αί τελευταϊ ιι σκηναί τοΰ «Occnpe toi d’Amelie».
μέ τόν γενικόν τίτλον:«Ίστορίες τοΰ γελοίου». Λαμβάνουν
μέρος ό Φερνάντ Φρέϋ, ή Νίνα Μεράλ καί ό Άντριέν
Ό Ρομπέρ Μπιμπάλ άρχίζει προσεχώς έν συνεργασία
Λαμύ.
μέ τόν Ζάν Ταρρίντ τό «γύρισμα» τοΰ «Chouchou poiqs
*
3
<
- ϊ
/
*
»
■
,
.
plume» τό όποιον έχει άλλοτε έκδοθή βωβόν υπό τοΰ
Εκτος τών ανωτέρω είς τά εν Σαίν Μωρίς στούντιο Γκαστόν Ραβέλ.
«τής Παραμάουν» γυρίζονται καί τά: «Saisie» υπό τήν
διεύθυνσιν τοΰ Ζάν Μαργκερίτ μέ τόν Ρομπέρ Άρνοϋ καί
Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα ήρχισε είς τά στούντιο τής
Φερνάντ Φρέϋ, «Uniform»» υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ «C.F.F.A.» υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Μωρίς Σαμπρέζ τό
Γκαστόν Μπιασινί μέ τούς Φερνάντ Φρέϋ, Μωρίς Ρεμύ «γύρισμα» τοΰ «Allo Mademoiselle» μέ πρωτανωνιστάς
καί Ζώρζ καί Λίτα Ρέτσιο, «Le cheval du Cin- τήν Ντόλλυ Ντάβις, τήν’Λιλή Ζεβακό καί Ντέ Ριγκούλτ
tieme» Σκηνοθεσία τοΰ Άντρέ Μισώ μέ τήν Άλίς τής Κωμμεντί Φρανσέζ. Ή ιδία εταιρία προετοιμάζει τό
Τισσιό καί τήν Ζάν Φυσιέ-Σέρ, «Quand monsieur vou- «γύρισμα» μιας ένδιαφερούσης ταινίας μέ σενάριο άπό τά
dra» υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ζ· Μαργκερίτ, μέ διηγήματα διά τόν Σέρλοκ Χόλμς τοΰ Κόναν Ντόϋλ. Τό
τήν Νίνα Μιράλ καί τόν Ζώρζ Ντόλεϋ, «Τά femme te νέον φίλμ θά έχει τόν τίτλον «Μία περιπέτεια τοΰ Σέρ
trompe »,σενάριο τοΰ Κουρτελίν, σκηνοθεσία Κλώντ Ότάν- λοκ Χόλμς»,
Λαρά καί «Le reve d’ Endymiou», μουσικές σκέτς τοΰ
Ζάν Ταρέ.^Τό τελευταίου γυρίζεται στό δάσος τοΰ Σαντιγύ
Είς τά στούντιο τής «Πατέ-Νατάν» (Ζουανβίλ) συνεχίζε
λαμβάνει δέ μέρος είς αυτό τό Μπαλλέτο τοΰ Βόρις
ται τό «γύρισιια» τών φίλμ«Νε sois pas jalouse» καί«Ροί1
Κνιάσκη.
de carotte». Τό πρώτον γυρίζεται διά λογαριασμόν τής
s Έτελείωσε το «γύρισμα» τών υπό τής «Παραμάουν» «Φίλμ Ζενινά» καί τό δεύτερον διά λογαριασμόν τής «Βανεκδοθέντων νέων φίλμ: «Ό κύριος δοΰξ» άπό τό ομώνυ τάλ καί Ντελάκ». Είς τά ίδια στούντιο καί διά λογαρια
μον έργον τοΰ Ζώρζ Κουρτελίν, «Le chien qui parle» σμόν τής ίδιοκτητρίας εταιρίας γυρίζονται υπό τοΰ Ραϋμόν Μπερνάρ τά «εξωτερικά» τών «’Αθλίων»- υπό τοΰ
καί «Au dessus de jero».
Άλεξ. Ρυντέρ τά «έξωτερικά» τοΰ L’ ane de Bouridau».
Είς τά στούντιο «Τόμπις» ( Επινάϋ) έτελείωσε τό γύρι Έπίσης γίνεται τό Ντεκουπάζ τών «Δύο ορφανών», σκη
σμα τών|νέων ταινιώνβίπ femme me», σκηνοθεσία Ζάν νοθεσία Μωρίς Τουρνέρ καί προετοιμάζεται τό «γύρισμα»
Πώλ Πωλέν, «Δαντών» σκηνοθεσία Πιέρ Γκιερλέ. Έντός τοΰ νέου φίλμ «Toto».
τού τρέχοντος δέ μηνός θά άρχίση ήπροκαταρκτική εργα
Είς τά στούντιο«Μπρούνμπεργκερ-Ρισεμπέ» (Μπιλλανσία διά τό «Le film de rene Clair» είς τό όποιον πιθα
κούρ) εξακολουθεί τό«γύρισμα»τοΰ «Βαριόλ» διά λογαρια
νότατα θά λάβη μέρος ό Μωρίς Σεβαλιέ.
*
σμόν τής «Κομπανί ντέ Σινεμά». Διά λογαριασμόν τής τε
ΤΕις
” τατ στούντιο τής «Τόμπις»
* *
γίνεται ή ήχοληψία τής λευταίας έπίσης θά άρχίση περί τά μέσα ’Οκτωβρίου τό
κωμωδίας τής «Φόξ φίλμ» Riri et Nono amoureux . 'γύρισμα τοΰ φίλμ «Les bleuse de 1' amour».

Κινηματογραφικός αςτηρ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τ0Ν ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ KIN)KQN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«'fl· ’Ελληνική Κινηματογραφική "Ενωσις».-Συνεργασία «Σινέ-Όριάν». «’Ίκα Φίλα», Γραφείου
Θ. Δαμασκηνού.-Αί ταινίαι ποΰ θά προβληθούν εφέτος εις τό «Σπλέντιν, «'Απόλλωνα καί «Ούφα
Πάλας».—Πτώσις των τιμών εις τό ’Εξωτερικόν.—Έ ν τυπώσεις των έπανελθέντων.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. I. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΝ

Περί τά μέσα τής παρελθούσης έβδομάδος έ εισαγωγής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών, μας λέγει ό
φθασαν αεροπορικώς εις ’Αθήνας επανερχόμενοι κ. Κουρουνιώτης, ειχεν
'
ως αποτέλεσμα τήν άντίέκ τοϋ έξ Ευρώπης ταξειδίου των οί κ. κ. Θ. Δα- στοίχον αΰςησιν τών απαιτήσεων τών ξένων
μαμασκηνός,
I.
Κουρουνιώτης
καί
Α.
’
Αναστασίαπαραγωγών,
. .
όπως ητο άλλως τε φυσικώτατον καί
δηζ· ,
,
^είχομεν φθάση εί; τό σημεϊον να άγοράζωμεν παρ’
Οί τρεις ’Αθηναίοι κινηματογραφικοί έπιχειρη- αυτών μίαν ταιιίαν εις τό
το διπλάσιον καί τό τριπλάτριπλά
ματίαι ήλθον έκ Βερολίνου
ΤΑ ΝΕΑ ΕΓΡΑ
σιον τής πραγματικής της
τό όποιον ήτο ό τελευταί
αξίας, τό όποιον καί μέ
ος σταθμός τής άνά τά εύ
τήν έντατικωτέραν ακόμη
ρωπαϊκά κέντρα περιοδείας
έκμετάλλευσιν αυτής ήτο
των, άποσκοπούσης, ώς έαδύνατον ποτέ νά είσπρά
γράψαμεν ήδη, εις τήν προ
ξωμεν ζημιοΰντες οΰτω και
μήθειαν ταινιών διά τούς
ημάς τούς ίδιους καί τήν
κινηματογράφους καί τά
επαρχιακήν κινηματογρα
γραφεία των.
φίαν τής οποίας ε’ίμεθα
Μεταξύ τών ανωτέρω συ
οί προμηθευταί.
νεστήθη εφέτος εύρυτάτη
συνεργασία τόσον διά τήν
ον έν τέλος εις τήν κατάέκμετάλλευσιν τών είσαχθηστασιν αυτήν, πού όδηγεΐ
σομένων ύπ’ αύτάς νέων
κυριολεκτικώς εις τήν κα
έκ τοΰ έξωτερικοϋ ταινιών,
ταστροφήν τάς ελληνικός
δσον καί εις τήν λειτουρ
κινηματογραφικός έπιχει
γίαν τών έν Άθήναις κινη
ρήσεις. Άλλ’ έκτος αυτού
ματοθεάτρων των. Τοΰ
τοΰ λόγου ή ανάγκη κά
«Ούφα», δηλαδή, τοΰ «’Α
ποιας μεταξύ μας συνεν
πόλλωνος» καί τοΰ «Σπλέννοήσεως, μιας συνεργασί
τιτ», τοΰ κ. Άναστασιάδη
ας, καθίστατο σήμερον πε
αντιπροσωπεύοντας ώς γνω
ρισσότερον από κάθε άλ
στον τήν «Σινέ Όριάν».
λην φοράν επιβεβλημένη
Αί έντυπώσεις τών έπααπό τάς νομισματικά; συν
νελθόντων εϊνε κυριολεκτιθήκας πού έδημιουργήθηκώς άρισται, έ'σπευσαν δέ
σαν τελευταίως μετά τήν
νά μάς διαβεβαιώσουν πε
ύποτίμησιν τής δραχμής
ρί τούτου, καθώς καί περί
εις τό ήμισυ τής περισινής
τής πλήρους έπιτυχίας τών
αξίας της. Έάν δπως άλ
σκοπών τοΰ ταξειδίου των,
λοτε προεβαίν.αμεν καίέφέόταν τούς συνηντήσαμεν, Μία ωραία σκηνήζάπό τό έργον «Δέν θέλω νά ξέρω τος εις χωριστός ένεργείας
αμέσως άμα τη έπανόδφ ποιος είσαι» μέ πρωταγωνιστώ; τού; δύο μεσουρα- διά τήν προμήθειαν ταινι
αστέρας, Λιε' ”
Χά' ι ντ κ- Γ. Φροήριχ. Έκτων, εις τά γραφεία τής νούντας
μετάλλευσις εταιρία «Έλληνική Κινημ. "Ενωσις*· ών, θά ε’ίμεθα υποχρεωμέ
«Σινέ Όριάν».
νοι, διά νά άνταποκριθώΠαρουσίφ τοΰ διευθυντοΰ τής τελευταίας κ. μεν εις τάς τεράστιας δαπάνα; εις τάς όποιας θά
Ε. Βακογιάννη καί τοΰ κ. Θ. Δαμασκηνού ό κ. Ί. μάς έπιβάλλη ή αύξανομένη πάλιν άπαιτητικότης
Κουρουνιώτης μάς ανέπτυξε λεπτομερώς, έξ ονόμα τών παραγωγών, νά διπλασιάσομεν τάς τιμάς τών
τος καί τών δύο άλλων, τά κατά τό έν Εύρώπη τα- εισιτηρίων χωρίς καί μέ τούτο νά ε’ίμεθα βέβαιοι δξείδιον έπιτευχθέντα ώς καί τάς προβλέψεις καί τάς τι δέν θά έσημειώναμεν εις τό παθητικόν μας νέας
έλπίδας των διά τά αποτελέσματα τής έγκαινιασθεί τεραστίας ζημίας, ζημιοΰντες ταΰτοχρόνως καί τούς
σης ήδη μεταξύ αυτών συνεργασίας.
μεθ’ υμών κατ’ ανάγκην συναλλασομένους έπαρχι«Ό διαρκώς έντεινόμενος κατά τελευταία έτη ώτας κινηματογραφικούς έπιχειρηματίας.
συναγωνισμός μεταξύ τών ’Αθηναϊκών γραφείων
«Αυτά έχοντες ύπ’ ό'ψιν μας κατελήξαμεν εις
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τήν σημερινήν εύρυτατην συνεργασίαν αρξαμενην νο'ι κας οσον επρεπε, παντω^ αρκετα καλας εινε δε
ήδη διά τής από κοινού μεταβάσεως τών έκπροσω αί ταινίαι αύταί έκ τών καλλιτέρων τής τελευταίας
πων τών τριών επιχειρήσεων μα; εις Ευρώπην πρός παραγωγή. 'Υπάρχουν μεταξύ αυτών έργα πραγμαπρομήθειαν ταινιών. Τά αποτελέσματα τής πρώτης ’ τικοί κολοσσοί!
,
,
αυτής έκδηλώσεως τής συνεργασία; μας υπήρξαν |
»Έξησφαλίσαμεν μεταξύ άλλων : «Τό τραγούδι
πραγματικοί; λαμπρότατα. Βλέποττες οί παραγω J τής νύχτας» σκηνοθεσία Λίτβοκ μέ τον Κιεπούρα
ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
και τθν Μάγδα Σνάϊντερ καί μέ
■ -----------μουσικήν τοΰ Μίσα Σουλιάνσκυ,
«Μπαρκαρόλα» μέ τούς ’ίδιου;
σκηνοθέτην καί πρωταγωνιστήν,
«Όρλώφ» τήν γνωστήν όπερέτταν
μέτού; Πέτροβιτς καί Λιάνε Χάϊντ,
σκηνοθεσία Μάξ Νεόϋφελδ, «Gitta
entedecht ihr Heig» μουσική
τοΰ Νικ. Μπρόντσκυ, μέ τήν διά
σημου Ούγγαρίδαζ καλλιτέχνιδα
Γκίττα Άλμπαρ καί τον σύζυγόν
της Γ. Φραΐλΐχ, «Αυτή ή καμμιά
άλλη» σκηνοθεσία Κάρλ Φραΐλιχ
μέ τήν ιδίαν Ούγγαρίδα πρωταγω
νίστριαν, «Lockowoge'» μέ τήν
Μπριγκίτε Χέλμ καί σκηνοθέτην
τ’·ν Τζόε Μάϋ, «Ό άνθρωπος μέ
τήν ’Ισπανό» από τό μυθιστόρη
μα τοΰ Ντεκομπρά μέ τούς Ζάν
Μυρά καί Μαρί Μπέλ, «Άτλαντίς»
από τό μυθιστόρημα τοΰ Πιέρ
Μπενουά μέ τήν Μπριγκίτε Χέλμ
καί τού; “Άντζελο καί Μπλανσάρ,
σκηνοθεσία τοΰ Πάμπστ, «Sieger»
Ή περίφημη Μπριγκίτε Χέλμ καί ό Ροΰντολφ Φόρσιερ ε’ις, μίαν σκησκηνοθεσία "Εριχ Πόμμερ, μουσι
νήντού έργου «Κόμησσα Μοντεχρηστο». Εκμεταλλευσις εταιρίας
' «'Ελληνική Κινηματογραφική "Ενωσις».
κήν τοΰ Χά ι'μαν συνθέτου τοΰ
_________
γοί ήνωμένον έν σημαντικόν ι·έρο; τών έλλήνων ά-! «Μόντε
Κάρλι καί τοΰ «’Ερωτικού Βάλς» μέ τού;
γοραστών τοΰ καλλιτεχνικού προ'Γοντος των, ηναγ | Ζανν Μυρά
—... καί Κάτε φόν Νάγκυ, «Κόμησσα ΜοντεΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ
κάσθησαν ευθύς έξ αρχή; νά με
τριάσουν τάς απαιτήσεις των καί
δέν έχρειάσθησανκαθόλου μεγάλαι
προσπάθειαι διά νά έπιτύχωμεν
προσφοράς τιμών μικροτέρα; τών
πέρυσι
πραγματο τοιηθησών
κατά 60 ο]ο.
«Σάς φαίνεται ϊσω; υπερβολι
κόν τούτο. Άλλ’ εϊνε άληθέστατον.
Καί μέ τοιαύτα; τιμάς θά έγένετο
εφέτος ή εισαγωγή ταινιών εις την
Ελλάδα, αν δέν έπενέβαινον κα
κώς σκεπτόμενοι συνάδελφοι νά α
νατρέψουν τάς προσπάθειας μας
καί νά δημιουργήσουν διά συνα
γωνισμού ΰψωσιν πάλιν τών τιμών
αντί νά έπωφεληθοΰν καί ούτοι τής
εύνοι'κής καταστάσεως τήν οποίαν
ήμεΐς έπετύχαμεν νά δημιουργήσωμεν.
j
»Παρ’ δλα ταΰτα έν τούτοι;, κα-,
τωρθώσαμεν νά συγκεντρώσωμεν'
ποσότητα καί ποιότητα ταινιών άΈνα ωραίο ντουέτο άπό τό έργον. «Θά μέ παντρευτής» μέ τήν Καμίλνωτέραν πάσης προβλέψεως άξιόλο-Ι
λη Χόρν καί τόν Βιλλυ Φρίτς. ’Αποκλειστική ’Εκμετάλλευοις
τής εταιρίας «Ελληνική Κινηματογραφική "Ενωσις»
γον καί μέ τιμάς αν δχι τόσον εύ-

10

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Χρήσιο» με την Μπριγκίτε Χέλμ καί. τον Ροΰντολφ
Φόρστερ καί σκηνοθέτην τον Ραμπίνοβιτ;, «'0 Κος
ή Κα καί δ Μπιμπί», σκηνοθεσία Νόϋφελτ, καί μου
σική Πώλ Άμπραχάμ, μέ την Μαίρη Γκλόρυ καί
μέ τον Λεφβέρ, «Δεν θέλω να ξέρω ποιο; είσαι»
μέ πρωταγωνιστώ; τήν Λιώνε Χάϊντ καί τον Γουστ.
Φραΐλιχ, σκηνοθεσία Μπολ βαρύ, καί μουσική Σιόλτς,
«'Ένα τραγούδι, ενα φιλί, μια γυναίκα? μέ τού; ίδι
ου; σκηνοθέτην καί συνθέτην καί μέ πρωταγωνιστώ;
τον Γουσταύον Φραΐλιχ καί τήν Μάρθαν ’Έγκιρτ
<Θά μέ παντρευτή;» σκηνοθεσία Κόρ?ν Μπίζε μέ
τον Βίλλυ Φρίτ; καί τήν Καμίλλα Χόρν, «Γκίλγκυ»
μέ τον Μπριγκίτε Χέλμ, τον Λ. Κάρλ Ντίζλ καί
σκηνοθέτην τδνΓιόχαν Μάγιερ τού έργου «Κάνατε
λάθο;, δεσποινίς».
Έν συνόλφ τά έργα των οποίων έξησφαλίσαμεν
τήν αποκλειστικότητα, ανέρχονται εις πεντήκοντα
εΐνε δ’ έκ τούτων τά δύο τρίτα εις γαλλικά; εκδό
σεις. Εις δλα πρωταγωνιστούν οι γνωστότεροι καί
πλέον φημισμένοι καλλιτέχναι τής οθόνη; δπως ή
Λιάνε Χάϊντ, δ Ίβάν Πέτροβιτς, ή Γκίτα ’Άλπαρ,
δ Γουσταύος Φραΐλιχ, ή Μπριγκίτε Χέλμ, δ Ζάν
Μυρά, ή Μαρι Μπέλ, δ Ζάν ’Άντζελο, ή Κάτε
φόν Νάγκυ, ή Μαίρη Γκλόρυ, δ Βίλλυ Φρίτς, δ
Αλμπέρ Πρεζάν, ή Καμίλλα Χόρν, ή Πόλα Νέγκρι,
Βίλλμ Φόρστ, ή Κάρμεν Μπόνι, δ Άρμάν Μπερ
νάρ, ή Μαίντυ Κρίστιανς, δ Σπινέλλι, ή ’Άινυ
Όντρα, ή Τζίνα Μανέζ, ή Μάγδα Στάϊνιερ κ.λ.π.
»Τάς ανωτέρω ταινίας θά έκμεταλλευθή έν Έλλάδι διά λ]σμόν των τριών συνησπισμένων έπιχειρή
σεων «ή 'Ελληνική Κινηματογραφική "Ενωσις» δ
πως δνομάσθη ή υπηρεσία τρόπον τινά τής συνιρ
γασίας μας, θά προβληθούν δέ κατά τήν προσεχή
χειμερινήν περίοδον εις τά κινηματοθέατρά μας
«Σπλέντιτ», «’Απόλλωνα» καί «Οΰφα Πάλας», δε
δομένου δτι ή συνεργασία μας έπεκτείνεται επί δλων
γενικώς των κλάδων των εργασιών μας.
»Έχομεν τήν πεποίθησιν δτι μέ τοιαύτης ποιό
τητας υλικόν αλλά καί μέ τό πνεύμα τής ειλικρινούς
συνεργασίας καί τής καλή; θελήσεω;, τό όποιον έπρυτάνευσε καί κυριαρχεί εις τήν συγκέντρωσιν
τών προσπαθειών μα; θά έπιτύχωμεν λαμπρότερα
αποτελέσματα. Καταργούντες τον εξοντωτικόν συ
ναγωνισμόν, κυριωτέραν αιτίαν τής κακοδαιμονίας
τών ελληνικών κινηματογραφικών επιχειρήσεων θά
ήμπορέσωμεν νά προχωρήσωμεν απερίσπαστοι
από τάς φροντίδας τών έξ αυτού δημιουργού
μένων μικροτήτων, εις τον πραγματικόν δρό
μον τής προαγωγή; τών συμφερόντων τών ίδικών μας καί τών μεθ’ημών συνεργαζομένων κινη
ματογραφικών επιχειρηματιών. Διότι έλαττοΰντες
διά τής σημερινής συνεργασία; μα; απείρου; δαπά
να; μέ τάς όποιας άδικαιολογήτως έπεβαρύναμεν
διά τού ανταγωνισμού τάς επιχειρήσεις μα;, θά'
εύρεϋώμεν είς τήν ευχάριστου θέσιν νά προσφέρω ;
μεν είς τήν επαρχιακήν κινηματογραφίαν τό άνθος
τής κινηματογραφικής παραγωγής είς τοιαύτας τι ।
μάς πού θά επιτρέψουν καί είς αυτήν νά ζωογονηθή νά εύημερήση.
Ο "Αργος

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ
Ειδοποιούνται πάντες οί άνταποκρι ,αί. του «Κινημα
τογραφικού Άστέρος» όπως από σήμερον κα#’ έκάστην
εβδομάδα στέλνουν ανελλιπώς είς τά γραφεία μας τήν
κινηματογραφικήν κίνησιν τής πόλεως των, νά μή πα
ραλείπουν,καί ν' αναφέρουν ουδέ έν έκ τών προβαλλόμε
να) ν κατά σειράν έργων είς τους κινηματογράφους, νά
αναφέρουν δέ, εί δυνατόν και τήν επιτυχίαν ή αποτυ
χίαν έκάστου έργου.
Κινημ. Άστήρ

H ΊΙΑΡΑΞΕΗΗ HEPMIL

ΕΪΓτηΪΓνΕΑΪΙ ΥΒΡΚΗΗ

Ή τελευταία ταινία τής Νόρμα Σήρερ «Μιά παράξε
νη περιπέτεια», παραγωγής «Μέτρο-Γκόλντουνν-Μάγιερ»
ήρχισεν προβαλλομέτη εις τό Κινηματοθέατρου «"Αστορ»
τής Νέας Ύόρκης μέ αφάνταστου έπιτυχίαν.
Του πρωτεύοντα ανδρικόν ρόλον κρατεί ό γόης Γκλάρκ
Γκαίημπλ, τήν δέ σκηνοθεσίαν έξετέλεσενδ Ρόμπερτ Λέοναρντ.

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ
Σ'. Σολωμόν (Λάρισα). (’Αρχίσατε παρακαλοΰμεν νά
μάς αποστέλλετε έκάστην εβδομάδα σημείωμα τών προβαλλομένων είς τούς κινηματογράφους τής πόλεώς σας
έργων καί περισσοτέρας οδηγίας θά σάς άποστείλωμεν έν
καιρφ.
Παπαγιαννάκον (Σπάρτην). 1 ας συνιστώμεν νά μεί
νετε εις τήν ’Επαρχίαν σας. Ή ζωή τών ’Αθηνών είναι
δύσκολος όσον δέν φαντάζεσθε. "Αλλωστε ημείς δέν έζητήσαμεν υπαλλήλους.
Α ποστολίδην (Χαρτούμ). Διά δελταρίου άπηντήσαμεν
είς τήν επιστολήν σας. Άναμένομεν εντολήν σας καί έμ
βασμα διά νά σάς έγγράψωμεν συνδρομητήν.
Β. Καρπουζιάν (Θεσσαλονίκην). Δυστυχώς ημείς δέν
εϊμεθα αρμόδιοι. Άποτανθήτε είς τόν κ. Γαζιάδην, Μητροπόλεως 1, Άθήναι. Βατακίδη (Σέρρας) Δελτίον θά σάς σταλή, άλλά
έν τω μεταξύ π 'ρακαλοΰμεν αποστέλλετε ανταποκρίσεις.
Παπανδρέου (Λάρισα). ’Αρχίσατε τήν αποστολήν
ανταποκρίσεων, μάς αποστέλλετε δέ δύο άλλας καλλιτέρας φωτογραφίας διά τήν έκδοσιν δελτίου ώς καί τήν α
κριβή διεύθυνσίν σας.
"Αστρην Πούλιαν (Πύργον). Νά μάς άποστείλετε τήν
διεύθυνσίν σας μετά τού ονοματεπωνύμου σας ώς καί δύο
μικράς φωτογραφίας διά τό δελτίον ταυτότητος. Ψευδώ
νυμα δέν έπιτρέπονται.

ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΚΙΝΗΣΙΣ
—Περί τάς άρχάς τοΰ προσεχούς μηνός αναχωρεί εις ’Ι
ταλίαν δ κ. Αίμ. Ράτζιο μηχανικός τής Ιταλικής εται
ρίας κινηματογρ. μηχανών Cinemeccanica, δστιςπαραμένει
μονίμως έν Έλλάδι άπεσπασμένος παρά τή εταιρία
«Συνοδινός καί Παπαστόφας» ήτις ώς γνιοστόν αντιπρο
σωπεύει έν 'Ελλάδι τήν ανωτέρω ιταλικήν εταιρίαν.
Ό κ. Ράτζιο, ώς μάς άνεκοίνωσε, μεταβαίνει είς Μιλά
νου ϊνα παρευρεθή είς τό εκεί συγκληθησόμενον συνέδριου
τών μηχανικών τής Cinemeccanica, κατά τό όποιον θά
ανακοινωθούν καί θά συζητηθούν διάφορα ζητήματα
σχετικά μέ τάς έγκαταστάσεις τών μηχανημάτων τοΰ όμιλοΰντος τής ανωτέρω εταιρίας άνά τόν κόσμον ώς καί
διάφορα άλλα ζητήματα άφορόντα τήν τεχνικήν τού δμιλοΰντος κινηματογράφου.

Τό προσεχές τεύχος τοΰ «Κινηματογραφικού
’Αστέρας»
έκ&οϋ'ή τήν προσεχή Κυριακήν
2 ’Οκτωβρίου είκοσιτετρασέλιδον.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΗΣ

Καίτοι δέν είναι γνωστόν ακόμη πότε ακριβώς θά
γίνη ή έναρξις τής λειτουργίας τών χειμερινών κινη
ματοθεάτρων, ή οποία αποτελεί τό έπίσημον, τρόπον τινά, σύνθημα τής εισόδου εις τήν χειμερινήν περίοδον, έν
τούτοις ήμπορεϊ νά λεχθή δτι ούσιαστικώς είσήλθομεν
πλέον είς αυτήν, άφοΰ τά. πλεϊστα τών γραφείων ει
σαγωγής έπεράτωσαν πλέον τάς διαπραγματεύσεις των
μετά τών ο’ίκων τοΰ εξωτερικού διά τήν προμήθειαν
καί εισαγωγήν ταινιών τής νέας παραγωγής.

Αί έπισκευαί ή τά φρεσκαρίσματα τών κινηματογααφικών αιθουσών τής πρωτευούσης συνεχίζονται πυρετωδώς,
προκειμένου αΰται νά δεχθούν πολύ συντόμως, τούς λά
τρας τών σκιών τής οθόνης.
Οϋτω τό Πάν&εον ετοιμάζεται ν’ άνοιξη πολύ συντό
μως—άρχάς ’Οκτωβρίου θά προβάλη δέ τά έξής έργα
τά δποΐα έξησφάλισεν ήδη: «Όρλόιφ» όπερέττα μέ τήν
Αιάνε Χάϊντ καί τόν Πέτροβιτς, «Τό κορίτσι τού Συντάγ
ματος» μέ τήν "Αννυ "Οντρα, «Ή κυρία δέν θ. λει παι
διά» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ, «Κική» μέ τήν "Αννυ "Οντρα,
«Μάριος» τό γνωστόν θεατρικόν έργον τοΰ Πανιόλ μέ τόν
Raimu, «Ή κυανή άκτίς» μέ τόν Ρ. Μπουρνιέ, "Εμδεν»
ή γνωστή ναυτική εποποιία μέ τόν Βέρνερ Φύτερερ. «Βι
εννέζικη μελωδία» βιεννέζικη όπερέττα, «Σούζυ Σαξοφόν» μέ τήν "Αντρα, «Τό χαρέμι τών οργίων» ομιλούσα
άγγλιστί, «Τό μυστικόν τού δικηγόρου» μέ τόν Κλάϊβ
Μπρούκ, «Πόλεμος-πόλεμος! · μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπανκς (υιόν), «Καρφύρ ντέ λά βίλ» μέ τόν Γκάρυ
Κοϋπερ κ.λ.π.
Τά τρία κινηματοθέατρα Σπλέντιτ ’Απόλλων καί
Ούφα Πάλας θά προβάλουν τάς ταινίας τής νέας εταιρίας
«Έλλην. Κινημ. "Ενωσις» ήτις ώς βεβαιώνει, καί εις τήν
δημοσιευομένηνείς άλλην σελίδα συνέντευξιν,άνέρχονταιε’ις
πεντήκοντα καί πλέον. ’Εκ τών τριών ανωτέρω κινηματο
γράφων, τό Σπλέντιτ καί Απόλλων θ’άνοίξουν τάς πύλας των κατά τάς άρχάς τοΰ προσεχούς μηνός,τό δέ Ούφα
Πάλας είς τάς άρχάς Νοεμβρίου καθ’ δσον, ώς πληροφορούμεθα, θά δώση είς αυτό μέχρι τότε παραστάσεις ό
θίασος Άλίκης-Μουσούρη.
Τό Αττικόν καθ’ δλα σχεδόν έτοιμον θ’ άνοιξη τάς
πύλας του τάς πρώτας ημέρας τού ’Οκτωβρίου, θά προ
βληθούν δέ τά φιλμ έκεϊνα τά όποια άνεφέραμεν είς τό
προηγούμενου’ τεύχος, παραγωγής Μέτρο. ’Επίσης δια
πραγματεύεται τήν έξασφάλισιν καί άλλων ταινιών ευρω
παϊκής παραγωγής, τών οποίων οι τίτλοι δέν άνεκοινώθησαν είσέτι.
Τό Σαλόν Ίντεάλ φρεσκάρεται έπίσης καί ώς έγνώσθη θ’ άρχίση τάς εργασίας του κατά τό δεύτερον δεκα
ήμερον τοΰ προσεχούς μηνός. Δέν έγνώσθησαν άκόμη οί
τίτλοι τών προβληθησομένων ταινιών πάντως δμως αύται
θά είναι τών γραφείων Φόξ-Φίλμ καί Άμολοχίτη Βουλγαρίδη.
Τοΰ Μοντιάλ αί έπισκευαί συνεχίζονται νυχθημερόν,
δπως φαίνεται δέ έκ τής προόδου αυτών θά παρουσιασθούν άληθιναί έκπλήξεις, κυριολεκτικώς πρωτοφανείς
διά τήν 'Ελλάδα. "Ηδη άφίχθησαν έξ ’Ιταλίας καί έγκαθίστανται τά όμιλοΰντα μηχανήματα Cinemeccanica υπό
τήν άνωτάτην έπίβλεψιν τοΰ μηχανικού τοΰ έργοστασίου
κ. Ράτζιο. ’Από δέ τής αϋριον Δευτέρας, όπότε λήγουν αί
έκλογαί καί θά έλευθερωθή καί ή έτέρα έπι τής δδοΰ ’Εμ.
Μπενάκη είσοδος, ή όποια μέχρι σήμερον έχρησιμοποιεΐτο
ώς είσοδος τοΰ έ«λογικού κέντρου τοΰ υποψηφίου κ. Α.
Φιξ. θά άρχίση καί αϋιής ή διακόσμησις τοποθετουμένων
τών προθηκών καί ένός ώραιοτάτου ταμείου είς τό μέσον
τής εισόδου} Ή διακόσμησις τής εισόδου αυτής θά είναι
ένα πραγματικόν σαλόνι πολυτελέστατου, άξιον τής δλη;
διακοσμήσει·); τοΰ θεάτρου. ’Επίσης έτοποθετήθησαν καί

δέκα μεγάλαι ηλεκτρικοί θερμάστραι, αί όποϊαι πλήν τή
γλυκείας θερμάνσεως ^δίδουν καί ένα διακοσμητικόν τόνο
είς τήν αίθουσαν.
Τό Μοντιάλ λόγφ τών μεγάλων του έπισκευών και
τών προσπαθειών τής διευθύνσεως αύτοΰ,δπως τό παρουσιάση είς τό κοινόν καθ’ δλα άρτιον, δέν θά είναι δυνα
τόν νά λειτουργήση ένωρίτερον τού τρίτου δεκαημέρου
τοΰ προσεχούς μηνός. Διά τούτο καί δέν έγνοΐσθησαν άκό
μη οί τίτλοι τών έργων πού θά προβληθούν άπό τής οθό
νης του. Ή εταιρία όμως «Συνοδινός καί Παπαστόφας
ήτις άνέλαβε τήν έκμετάλλευσίν του βέβαιοι δτι καί είς
αΰτόϊτό ουσιώδες σημεϊον τό Μοντιάλ θά κράτηση τά
σκήπτρα.
Τό Κοτοπούλη θά λειτουργήση καί έφέτος ώς κινη
ματογράφος ύπό τήν έκμετάλλευσίν πάντοτε τοΰ κ. Α.
Ζερβού, άλλ’ όχι ένωρίτερον τοΰ Νοεμβρ·'ου, καθόσον ιός
πληροφορούμεθα, μέχρι τότε θά δίδη παραστάσεις ό θία
σος τοΰ κ. Μηλιάδη.
Τό Κοτοπούλειον κατά πάσαν πιθανότητα δέν θά καταταχθή είς τήν τσξιν τών άποκλειστικώς πρώτης βιζιόν
κινηματογράφων άλλά θά παρουσιάζη είς δευτέραν προ
βολήν ταινίας έκ τών ώραιοτέρων ώς καί νεωτάτας τοιαύτας τοΰ γραφεί >υ τοΰ κ. Ζερβού. Κατ’ αυτόν τόν τρό
πον θά δυνηθή νά ύποβιβάση τάς τιμάς αί όποϊαι πάντο
τε θά είναι μεγαλύτεροι τών άλλων τής περιοχής του κι
νηματοθεάτρων.
Τό μεγάλο νέον κινηματοθέατρον Παλλάς καθ’ δλα
καί τούτο έτοιμον, θ’ άνοιξη τάς πύλας του εντός τοΰ
πριδτου δεκαπενθημέρου του προσεχούς μηνός. "Ηδη ύπό
τής διευθύνσεως του έξησφαλίσθησαν μέχρι σήμερον καί
θά προβληθούν άσφαλώς τά κάτωθι έργα : «Δόν Κιχώτης» μέ τόν βαρύτονον Σαλιάπιν, «Νυχτερίδα ή γνωστή
όπερέττα τοΰ Στράους μέ τήν "Αννυ "Οντρα, «Φιλήστε
με» μέ τόν Μπουμπούλ, <Αύτοκρατορικές βιολέττες» μέ
τήν Ρακέλ Μελλέρ, Ή μικρούλα τοΰ Μονπορνάς», «Τρανσαντλαντίκ»ά«δοοίεΙγ Gir.» παραγωγής Φόξ,«Μ3η About
Town», τής Φόξ έπίσης,μέ’τόν Βάρνερ Μπάξτερ,«Ζητείται
εκατομμυριούχος» μέ τόν Τζόαν Μπέννετ, ταινία Φόξ,
■ Κοντέσσα Μαρίτσα». «Α nous la liberte» παραγωγής
Φράγκο Όμπέρ, Allo! «Allo! Berlin» καί«υη1ετ Falseher
Flag».’Eπίσης ή διεύθυνσις τού ανωτέρω κινηματογράφου
διαπραγματεύεται καί τήν προβολήν παραγωγής Μέτρο,
τών οποίων οί τίτλοι δέν είναι άκόμη γνωστοί.
*
"Οπως καί είς άλλην στήλην γράφομεν οί έκπρόσωποι τριών άθηναϊκών έπιχειρήσεων εισαγωγής καί
έκμεταλλεύσεως ταινιών καί ισαρίθμων κινηματοθεάτρων
τής πρωτευούσης έπανήλθον τήν παρελθούσαν εβδομάδα
έκ τού είς δυτικήν Ευρώπην ταξειδίου των κομίζοντες
σημαντικήν ποσότητα νέων ταινιών περί τών όποιων λε
πτομερώς είς συνέντευξιν εις άλλην σελίδα δημοσιευομένην όμιλεϊ δ είς έξ αυτών. Δεδομένου δέ δτι
καί άλλαι έκ τών σοβαρωτέρων έπιχειρήσεων καί γρα
φείων έκλεισαν ήδη τάς προμήθειας των δύναται κανείς
νά θεωρήση περίπου συμπληρωμένοι’ τό γενικόν πρόγραμ
μα τής όσονούπω άρχομένης κινημογραφικής περιόίου.
,
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’Ανωτέρω αναφέρομεν καί είς άλλην στήλην επίσης
δημοσιεύομεν τά περί τριών άθηναϊκών έπιχειρήσεων
καί τά τής μεταξύ αυτών συτεργασίας. ’Αξίζει δμως καί
δι* άλλην μίαν άκόμη φοράν νά ύπογρο μμίσωμεν τό
γεγονός τής μεταξύ τών κινηματογραφικών μας έπιχει
ρήσεων συνεργασίας, έστω καί άν παρουσιάζεται αΰτη
είς λίαν περιωρισμένην ■ έκτασιν. Διότι βεβαίως ή «Σινέ
Όριάν» καί τά γραφεία τών κ. κ· Ί Κουρουνιώτη
καί Θ. Δαμασκηνού δέν άποτελοΰν, ούτε συγκεντριύνουν τό σύνολον τής ελληνικής κινηματογραφικής ζωής.
’Αλλά καί αυτών μόνον ό συνασπισμός αποτελεί ένα
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λαμπρόν σταθμόν και την έξέλιξιν τής συνεργασίας
μεταξύ των κινηματογραφικών μας παραγόντιον, θά
ήξιζε δέ νά γίνη άξιομίμητον παράδειγμα δι’ όλους
τούς "Ελληνας επιχειρηματίας.
*
Άπίστευτον άλλ’, αληθές, όνειρον άλλα καί πράγματικότης! Κατωρθώθη έπί τέλους νά έλαττωθή ή καταθλιπτική φορολογία τών κινηματογραφικών εισιτηρίων.!
Κατόπιν αγώνων τόσων ετών, προσπαθειών μακροχρο
νίων αλλά καί έξ ’ίσου, ακαρπων, υποσχέσεων διαρκώς
απραγματοποίητων καί έλπίδων πάντοτε διαψευδομένων
εφθάσαμεν να πιστευωμεν ως ουτοπίαν την πι
θανότητα νά άναγνωρισθή κάποιαν ημέραν ότι θά ή co
δίκαιον νά έλαφρυνθή ή ελληνική κινηματογραφία άπό
τά τεράστια φορολογικά βάρη τά όποια άΐ κατά καιρούς
κυβερνήσεις, ή μία μετά την άλλην, έπεσσώρευσαν έπί τών
ώμων της.
Καί διά τούτο μέ χαραν αναμικτον έκπλήξεως μετέχομεν
τοϋ πανηγυρισμού τού γεγονότος, τό όποιον έν προέκλογικαΐς ήμέραις, καλείται νά έορτάση δ κινηματογραφικός
κόσμος τής Ελλάδος.
ΕΙνε άναμφισβήτητον διά πάντα όρθώς άντιλομβανόμενον τήν πραγματικότητα ότι, εις τήν ευνοϊκήν διά τά
συμφέροντα τών ελληνικών κινηματογραφικών επιχειρή
σεων λύσιν τοϋ ζητήματος τής έλαττώσεως τής φορολογί
ας τών κινηματογραφικών εισιτηρίων,όχι ολίγον συνέτεινε
και το γεγονός ότι α'ι επίμονοι σχετικού προσπάθειαι τών
ες αυτής θίγόμενων ενετάθησαν κατά τάς ήμέρας αΰτάς
όπου, εΰκολώτερον άπό οίανδήποτε άλλην περίστασιν,
συζητείται καί ανευρίσκεται τό δίκαιον κάθε 'πολίτου·
Αλλα κατα τον ίδιον βαθμόν ανεπίδεκτον άναμφισβητήσεως είναι και το οιι αι προς τον σκοπόν αυτόν προσπάθειαι τών Ελλήνων κινηματογραφιστών παρουσιάοθησαν
έμφαντικώταται συνηνωμέναι άπηλλαγμέται πάσης χροιάς
προσωπικών έπιδιώξεων ως κατά τό παρελθόν έπανειλημμένως δυστυχώς συνέβη. Και αυιά ακόμη τά μεμονωμένα
διαβήματα τά όποια εγενονιο σήμερον παρ’ ώρισμένων
άθηναίων καί έταρχιωτών επιχειρηματιών άπέβλεψαν Ειλι
κρινέστατα καί άποκλειστικώς εις τόν έπιδιωκόμενον σκο
πόν, χωρίς οΰιε καν τήν δόξαν τής προσωπικής επιτυχίας
νά επιζητήσουν. Θά ήξιζε ίσως νά προστεθή ότι εις όλας
αΰτάς τος ένεργείας δέν έλαβε ουδόλως μέρος ό κ. Άλ.
Τριαντάφυλλου.
’ '

Ο Κινηματογραφικός Άστήρ, θεωρεί καθήκον του
νά συγχαρή διμοσία—διαβιβάζων συγχρόνως καί τάς ευχα
ριστίας ολοκλήρου τού κινηματογραφικού κόσμου τής
'Ελλάδος—πάντας τούςέν Άθήναις διευθυντσς κινηματο
γράφων καί ειδικών γραφείων, διά τάς προσπάθειας τάς
οποίας έν πλήρη σύμπνοια άπό κοινού κατέβαλαν κατά
τας τελευταίας εβδομάδας δια τό ζήτημα τής ελαττώ
σεων τής φορολογίας , τών κινηματογραφικών εισιτηρίων.
Όλως ιδιαιτέρως αξίζει νά μνημονευθή ή έν προκειμένφ δράσις τού κ. Ζερβού διαθέσαντος κατά τό χρονι
κόν αύτο διάστημα όλας τάς φροντίδας κα σκέψεις του
διά τήν έπιτυχίαν τού έπιδιωκομένου κοινού σκοπού.
’Αξία ιδιαιτέρας μνείας είνε επίσης καί ή τηρηθεϊσα
καθ’ ολην τήνδισρκειαν των άνωτέρω αγώνων στάσις τοϋ
κ. Άλκ. Τριαντάφυλλου άπαξιώσαντος νά άσχοληθή μέ
αυτούς ωσάν νά τοϋ ήσαν εντελώς ξένοι οί έπιδιωκόμενοι
σκοποί·
, c
,
***
Εις όλας τάς συζητήσεις πού πρυηγήθησαν τής άποφάσεως όπως έλαττωθή ή έπί τών κινηιιατογραφικών ει
σιτηρίων φορολογία έτηρήθη άπόλυτος αποφυγή άπό πά
σης θίξεως τοϋ ποσοστού έκείνου αυτής, τοϋ διατιθεμένου διά τό ταμεϊον προνοίας τού τεχνικού προσωπικού
τών θεάτρων, τοΰ έβδομηκονταλέπτου δηλαδή, πού ε’ισ
πράττουν τά ταμεία τών κινηματογράφων έπί έκαστου
ΰπ’ αυτών πωλουμένου εισιτηρίου διά νά τό καρπωθοϋν
άνθρωποι εργαζόμενοι εις άλλας έπιχειρήσεις.
'
Σημειωτέον ότι ή έξωφρενική αύιή άδικία, ή όποια συνιστά μίαν τάξιν κηφήνων άπομυζώντων έκ τής εργασίας
μιας άλλης τάξεως έργατών αληθώς μοχθούσης, συντελεί-

ται εντελώς παρανόμως. Διότι ό νόμος, δυνάμει τοΰ οποί
ου έπεβλήθη ή φορολογία αυτή, ευκρινέστατα ορίζει ότι
τά προϊόντα της θά διατίθενται καί διά τό τεχνικόν προ
σωπικόν τών κινηματοθεάτρων. ’Ίσως όμως διότι τό τε
χνικόν προσωπικόν τών τελευταίων δέν είναι οργ’ανωμένον, ίσως διότι δέν διεκδικεϊ αρκετά θορυβωδώς τήν ίκανοποίησιν τών δικαίων του, κατήντησε νά άποξενωθή δι
καιωμάτων του οΰσιαστικωτάτων, τά όποια ήδη σφετερί
ζονται άλλοι περισσότερον αΰτοΰ ικανοί.
’Αλλά εις τήν εποχήν τήν όποιαν ζώμεν κανείς δέν
πρέπει νά άναμενή τήν έξ ούρανοΰ έπίσκεψιν ή τήν παρ’
άλλων άναγνώρισιν—έστω καί πρός τούτο καλώς ή κακώς
αρμοδίων τοϋ ότι αδικείται. Διά τοΰτο λοιπόν καί τό τε
χνικόν προσωπικόν τών κινηματογράφων καλόν θά ήτο
νά συσσωματωθή καί νά προστατεύση τά δικαιώματά του
τά όποια άλλωστε άποκτρ. διά τής θυσίας τής υγείας του
καί αυτής τής ζωής του.
. «
*, *
,
,
,
Μετά τήν κατηγορίαν ή απολογία κατηγορηματική και
ή δευτέρα όσον καί ή πρώτη σαφής. Ό έκ Πατρών έπιχειρηματίας κ. Πετρόπουλος τοΰ όποιου τό όνομα άνεφέρθηεΐς τό προηγούμενου φύλλον, συσχετιζόμενον μέ τό
σκάνδαλον μιας αποστολής καί παραλαβής ταινιών,μάς έπε
σκέφθη διά νά μάς διαβεβαιώση ότι είνε τελείως ξένος
πρός οσα εις τά δημοσιευθέντα σχετικώς τοΰ αποδίδον
ται. Ούτε δ περίφημος Ξηρουδάκης, ώς μάς διεβεβαίωσε,
είνε προστατευόμενος του,οΰιε κα: καθ’οίονδήποτε τροπον
έπεχείρησε νά κατακραιήση ταινίας αί δποϊαι δέν προωρίζοντο διά τόν εαυτόν του, πολύ δέ περισσότερον δέν συ
νέβαλε εις τό νά δημιουργηθή τό «λάθος» εις τήν μεταλ
λαγήν τής διευθύνσεως τοΰ έν Πάτραις αποδέκτου των.
Αί ταινίαι παρεδόθησαν πράγματι εις αυτόν,διότι πρός
αυτόν, συμφώνως πρός τήν φορτωτικήν άπηυθύνοντο, άλλη
δέ τάς κατεκράτησε, ούτε τάς καθυστέρησε, σπεύσας απ’
εναντίας νά τάς παραδώση εις τόν πραγματικόν αποδέ
κτην των αμέσως ώς έλαβε σχετικόν τηλεγράφημα τοΰ
φορτωτοϋ έξ Άθηιών.
Δημοσιεύομεν έκ καθήκοντος καί τήν άνωτέρω αποψιν
τοΰ κ. Πετροπούλου καταφανώς άντίθετον πρός όσα μάς
έπληροφόρησαν σχετικώς καί έγράψαμεν ήδη εις τό πα
ρελθόν φύλλον. Τήν δημοσιεύομεν άνευθύνως διά τήν άπόλυτον συμφωνίαν της πρός τήν άλήθειαν, όπως επίσης
δέν υίοθετήσαμεν καί τήν προκαλέσασαν αυτήν κατηγορί
αν, μή δντες κάτοχοι έπαρκών στοιχείων διά νά σχηματίσωμεν γνώμην ποΰ εΰρίσκεται τό δίκαιον.
Πάντως θά εϊχωμεν έπί τή εύκαιρίιι νά συστήσωμεν
όπως έπικρατή εις τό μέλλον περισσοτέρα προσοχή εις
τήν δημιουργίαν οίασδήποτε φύσεως ζητημάτων μεταξύ
τών κινηματογραφικών επιχειρηματιών, διά νά μή προκαλήται τουλάχιστον, αν όχι τι άλλο, ή γελοιοποίησις ολο
κλήρου τής επαγγελματικής τάξεως ώς κατερχομένης εις
συζητήσεις στερονμένας τής άπαιτουμένης σοβαρότητος.
'Η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή θά έχτ) λίαν
συντόμως ένα νέον παράγοντα σημαντικιότατον όπως
φαίνεται.
Ό γνωστός θεατρικός έπιχειρηματίας κ. Ά. Μακέδος
άπεφάσισε νά ίδρύση οίκον παραγωγής ταινιών καί ήρχισε
ήδη καταρτίζων τά στελέχη τοΰ ειδικού τεχνικού προσω
πικού, τό όποιον θά χρησιμοποιήση εις τάς προσεχώς άρχομένας σχετικάς εργασίας του. Οΰτω προσελήφθησαν οί
κ.κ. Κάρλ Νόβακ ώς σκηνοθέτης, Α. Μελετόπουλος ώς
βοηθός σκηνοθέτου, Γιόζεφ ’Άμπορ ώς όπερατέρ καί
καί Φράντς Γιάκομπερ ώς φωνολήπτης.
Σημειωτέον ότι αί ταινίαι αί όποϊαι θά «γυρισθούν»
υπό τοΰ κ. Μακέδου θά είνε ήχητικαί, ή φωνοληψία δέ
αυτών θά γίνη διαμηχανήματος μούβιτον, αυστριακής
κατασκευής τύπου Feriton. Αί εμφανίσεις τών «γυρισθησομένων» ταινιών θά γίνουν εις τά εργαστήρια τοΰ κ.
Ίω. Χέπ μετά τοΰ όποιου δ κ. Μακέδος έκλεισε σχετι
κήν συμφωνίαν.
Περί τοΰ ρεπορτορίου τοΰ νέου κινηματογραφικού Οίκου
δέν είνε τίποτε γνωστόν άκόμη. Αέγεται όμως, ότι κατά
πάσαν πιθανότητα θά άρχίση τάς έργασίας του μέ τό γύ

ρισμα ή τής «Ιστορίας τής ’Αθήνας» τοΰ κ. Τ. Μωραϊτίνη ή τής όπερέττας «Τό κορίτσι τής γειτονιάς» τοΰ κ.
Χατζηαποστόλου, διασκευαζομένων καταλλήλως.
-ΐ·
"Οπως μάς επληροφορησαν ή δημοσιευθεϊσα εις τας
εφημερίδας έπιστολή τοΰ Σωματείου τών ’Ηθοποιών δι’
ής κατεκρίνετο ή έλάττωσις τής φορολογίας τών κινημα
τογραφικών εισιτηρίων, δέν προήρχετο άπό τό διοικητι
κόν συμβούλιον αΰτοΰ,άλλά άπό ώρισμένα μόνον μέλη τά
όποια έν εντελή άγνοια τών υπολοίπων προέβησαν εις
τήν σύνταξιν αυτής καί τήν δημοσίευσιν της είς τάς έφημερίδας.
"Ηδη έξ άφορμής τοΰ γεγονότος αΰτοΰ προεκλήθησαν
προστριβαί μεταξύ τών μελών τοΰ διοικητικού συμβουλίου
τοΰ Σωματείου, πρόκειται δέ, κατά τάς Ιδίας πάντοτε
πληροφορίας, νά δοθή πρός δημοσίευσιν νέα έπιστολή,
άποκηρύττουσα τήν δημοσιευθεϊσαν.
Δέν γνωρίζομεν μέχρι ποιου σημείου είναι άκριβεϊς αί
άνωτέρω πληροφορίαι. Πάντως θά ήτο έξαιρετικά εύχάαιστον άν έπεβεβαιοΰντο έκ τών πραγμάτων διότι υπήρξε
κυριολεκτικώς άξιοθρήνητος ή έντύπωσις όλων όσοι άνέγνωσαν τόν άνοίκειον έκεϊνον λίβελλον.
*
, ,
,
’
* */
/
Τ «
Με τήν αναγγελίαν τών πρώτων κλεισιμάτων εις τό
έξωτερικόν τών είσαχθησομένων είς τήν Ελλάδα ταινιών
πολλοί διευθυνταί κινηματοθεάτρων έσπευσαν νά έλθουν
είς διαπραγματεύσεις μετά τών εισαγωγέων διά νά εξα
σφαλίσουν έκ τών άναγγελλομένων ώς είσαχθεισών ήείσαχθησομένων ταινιών τά προγράμματα τών κινηματοθεά
τρων. των. Είς τά έσπευσμένα διαβήματα ώθεΐ τούς διευθυντά ς κινηματοθεάτρων ό φόβος ότι θά μείνουν τά
θέατρα των άνευ ταινιών κατά τήν προσεχή περίοδον
διότι διά τοΰ ίσχύοντος διατάγματος περί περιορισμού
τών εισαγωγών θά είσαχθοΰν έφέτος ταινίαι είς πολύ μι
κρά ν ποσότητα.
Οί φόβοι έντούτοις αυτοί είναι αστήρικτοι. Πρώτον,
διότι διά τών μέχρι τοΰδε γενομένων εισαγωγών δέν έξηντλήθη άκόμη ή καθωρισθεϊσα ώς εισακτέα ποσότης διά
τό μέχρι τής 15 Νοεμβρίου 1932 διάστημα. Δεύτερον καί
εάν άκόμη ύποτεθή ότι αί είσαχθεϊσαι ποσότητες έφθασαν είς τά επιτρεπόμενα όρια, άπό τής 15 Νοεμβρίου άρχεται τό β' έξάμηνον τής περιόδου εισαγωγής, διά τό ό
ποιον θά έκδοθούν νέαι άδειαι τοιαύτης. Καί τρίτον,
εντός τών ημερών τροποποιείται, κατ’ άσφαλεϊς πληροφο
ρίας, τό άπαγορευτικόν διάταγμα,{διδομένης μεγαλειτέρας
ελευθερίας εισαγωγής δι’ ώρισμένα είδη μεταξύ τών ό
ποιων άσφαλώς καί αί ταινίαι.

II ΚΙΜΗΪΙΙ 1HH ΕΠΑΡΧΙΡΗ
ΔΡΑΜΑ
ΟΙ κινηματογράφοι τής πόλεώ; μας, ίσως λόγω τής
φοβέρας κρίσεως ποΰ μαστίζει καί τήν πόλιν μας, διέρχον
ται κρίσιν τρομεράν πράγμα πού τούς ήνάγκασε νά υποτιμήτουν τήν τιμήν τών εισιτηρίων είς δύο μόνον δραχμάς. Παρά τοΰτο όμως, τό κοινόν δέν συχνάζει είς τούς
κινηματογράφους καί είναι ζήτημα άν υπό τοιαύτας συνθήκας θά συνεχισθή ή ΰπαρξ.ς κινηματοθεάτρων κατά
τήν χειμερινήν περίοδον.
Μέγας. Προεβλήθησαν τά παλαιά έργα «Ό άτρόμητος ταχυδρόμος», «Τό κορίτσι τής έπιθεωρήσεως», «Νίκη
στήν πάλη καί στον έρωτα», « Απογοητεύσεις ένος δόν
Ζουάν- καί «Ό παλληκαράς».
Όλύαπια. Προεβλήθησαν τά έργα. «Ό θαλασσόλυκος», «'Η μάστιξ τοΰ κοζάκου» καί «'Η νήσος τοΰ κρυμένου θησαυρού».
Καλογιάννης
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Σαπφώ. Έπί δεκαπενθήμερον καί πλέον έδιδε πα
ραστάσεις δ θίασος άδελφών Μύλλερ. Κατόπιν προεβλή
θησαν τά έργ'α «Ελληνική Ραψωδία», «Τό χαμένο τζέπελιν», ένα περιπετειώδες μέ τόν Μπόμπ Στήλ, «Ό
πρωταθλητής» καί «Ποτέ μή πιστέψσης τήν γυναίκα».
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Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Θά είμαι μόνη
τό βράδυ» άνεπιτυχώς, φίλμ μέτριον, «Έκδίκησις στήν
έρημο» καί «Τό φίλημα» μέ τήν Γκάρμπο, έπιτυχώς. "Η
δη δίδει παραστάσεις ό θίασος Άμηρά. Σοφρωνιάόης
ΧΑΛΚΙΣ
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δυό καρδιές
σ’ ένα κτύπο», «Φρά ντιάβολο«, «'Ο Άγαπητικός τής
βοσκοπούλας», «Ή Συμμορία τοΰ Μπουμπούλ», «Τό
παιδί τοΰ έρωτος», «Ρόννυ», «Ό διαβολάκος , «Άτλαντίκ», «Μετά τόν έρωτα», «Μαμζέλ Νιτούς» «Τό έκατομμύριον», ·Οί ίππόται τοΰ λευκοΰ όρους». «'Ο Βα
σιλεύς τών λούστρων». «Ό Μανδραγόρας», καί «Πώς
πλούτισε ό Γιάννης».
Μπούφαλο (Βωβός). Προεβλήθησαν «Τό λυκόφως
τής δόξης», «Ό ένοχος», «Οί είλωτες», «Μάτα Χάρι»,
«Ταξί μεσονυκτίου», «"Οταν ή σάρξ υποκύπτει», «Πανάμ» καί «Ή Μητρόπολις».
ΜουτσόττονΙος
ΠΥΡΓΟΣ
Πάν&εον (Διεύ-Θ·. Σηηλιοπούλου). Προεβλήθησαν τά
έργα «"Αν μέ θέλης έλα σύ», «Τό ίερόν μίσος», «Αύτή
είναι ή ζωή», ομιλούσα ελληνιστί, «'Ο βασιλεύς τών
τζαμπατζήδων®, «Τό έγκλημα τοϋ δικαστοΰ», «'Η έκδίκησις», »Άπόψε ή ποτέ». « Ίαρί, άχ Μαρί», «Τραγωδία
έρωτος», «Γυναίκα ποΰ άρέσει», «Πέριξ μιας προανακρίσεως», «Έστρέλλα», «Όταν δ "Ερως κυβερνά», «Τό
διαβατήριο 1344». Προσεχώς <λευκός διάβολος», «Τό
τέλος τοΰ καρναβαλιού», καί «Νύκτα γάμου».
Ζώρας,
ΑΜΦΙΣΣΑ
Σάν κομήτης ένεφανίσθη είς τόν κινηματογραφικόν ορί
ζοντα τής πόλεώς μας δ περίφημος τύπος Μαδράς άκολουθούμενος άπό τήν Φρίνταν του«Μαρίαν τήν Πενταγιώτισσα» τήν όποιαν έπέδειξε είτ τόν κινηματογράφον «Πα
νελλήνιον» άνευ όμως οΰδεμιάς επιτυχίας καί οΰτω διεφύγαμεν τόν κίνδυνον νά εϊδωμεν καί τόν «Μάγον τής
’Αθήνας».
Γιαλέσας
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
"Εκλεισε μέ ζημίας ό μοναδικός θερινός κινηματογράφο?
τής πόλεως μας. "Ηδη ή πόλις μας στερείται τοιούτου άλ
λά έλπίζομεν ότι μετά τάς έκλογάς θά κάμη έναρξιν τών
χειμερινών του παραστάσεων ό κινηματογράφος «Κεν
τρικόν».
ΣΗΤΕΙΑ (Κρήτης)
Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό πρίγκηψ γονδολιέρος» καί
ό «Μέγας Ναπολέων».
ΑΡΤΑ
Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή άδελφή μου άπό
τό Παρίσι», «Ό κουρσάρος μέ τή μάσκα, «Νικητής μέ
τό στανιό», «Καβαλλάρης διάβολος», «Ή κοΰρσα τής τι
μής». «Ό άθλητισμός έν ’Αμερική» καί «'Ο καπετάν
Τρομάρας».
Ζάγκας
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
'Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «Νύχτες
Καλλιφορνίας», «Μαραμένα κρίνα»,«Ραψωδία έρωτος» καί
«Κόλασις υπό τήν θάλασσαν».
‘Απόλλων. Προεβλήθησαν νέα έπεισόδια το" περιπε
τειώδους «Τό θηρίον τής ερήμου».
Βόσπορος. Πρεβλήθησαν τά φίλμ «Στόν άνεμοστρό
βιλο τής ζωής», «Ή αγάπη πού σκοτώνει» καί Οί Κο
ζάκοι τοΰ Ντον».
Άλάμπρα. Προεβλήθηταν τά έργα «Σατανική συ
κοφαντία», «"Ο περιπλανώμενος Ιουδαίος», «Λευκή σκλά
βα», «Σενόρ Αμερικανό» καί «Κατ’ εύθεϊαν στήν καρ
διά».
ΑΡΙΌΣΤΟΛΙΟΝ
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα ’Ανατολή , «Μάσ
κες τοΰ σατανά» καί «Ή άτίθασος». Ήδη ό κ. Βλαχούλης, διευθυντής τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου άνεχώρησε δι’ ’Αθήνας διά τήν προμήθειαν ταινιών.
Βουτσινάς

_
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Ο ΚΛΕΠΤΗΣ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
κ ιί ή ομολογία έβγήκε άπό τά χείλη του, άπότομι, γρή ■
Μέ ζωηρότητα έτράβηξε άπό τήν έ-ωτερική τσέπη τοϋ , γ0(%
Τό χοήμα πού μοΒ έμπιστεύθηκες.
σμόκιν του δυο μεγαλα δέματα χαρτονομισμάτων.
| τ· τεϋρακόσιες /ιλιάδες φράγκα τοϋ ταμείου τής φιλάν
Τα μακρυα, και λεπτά και περιποιημενα δάκτυλά του ; θρωπικής
...... εορτής · . . _ι_
τις έχασα . . . τις έχασα όλες ι!
ποϋ έδήλωναν καλύτερα άπό κάθε τί τόν πυρετό καί
Εκείνη έγινε κάτωχρη, δέν έκινήθηκε όμως- ό Ζάκ
τό πάθος του, έχά'ι’δεψαν γιάμιάστιγμή τά πολύτιμα δέμα εξακολούθησε
:
τα καί τά έρριξαν πρός τό μέρος τού γκρουπιέ. Μέ ήσυχη
—Σέ άτίμασα ! . . είμαι άθλιος, μοΰ μένει όμως τό
φωνή έδήλωσε :
θάρρος
!’ . .
τελευταίο
"
'
—Μπάνκο εκατό χιλιάδες καί στά δύο ταμπλώ·
νά προφέρη λέξη ή κόμησα έψαξε τό στήθος
—Μπάνκο εκατό χιλιάδες έδέχθηκε άλλος, ή μπάνκα τοϋΔίχως
καί τοϋ
άπέσπασε
τό περίστροφο, ένφ συγ·
νέου
__
__ _
δέν σηκώνει άλλον...
" >ς παρατηρήσεις
χρόνως μέ μητρική κίνηση, δίχως
..... - καί
Μερικά γυναικεία κεφάλαια έσκυψαν μέ περιέργεια, άδικα λόγια έχάϊδευε τό κλιμένο κεφάλι του.
παρακαλώντας νά κερδίση ό ώμορφος αυτός νέος μέ τή
Ό Ζάκ δέν μπορούσε νά κρατηθή περισσότερο κάτω
θελκτική μορφή. "Οταν ό μπανκιέρης έμοίρασε τά χαρτιά άπό τά δάχτυλα αυτά πού τόν έσυγχωροΰσαν, ή άδυναέπήρε τά δικά του περιμένοντας νά μιλήση ό άλλος καί μία του τόν κατέβαλε, έπεσε γονατιστός μπροστά στήν
έξαφνα τά άναποδογύρισε . . ’ εννέα ! Έκέρδισε. Έτελεί- ερωμένη του, κρύβοντας τό πρόσωπό του στό μυρωμένο
ωσε. 'Ο Ζάκ έσηκώθηκε. "Ενας δυνα ός πόνος στόν φόρεμά της καί ψελλίζοντας μέ λυγμούς σάν μικρό
τράχηλο τόν έζάλισε άλλά έπέρασε σάν άστρατή καί παιδί :
έν ώ ό κρουπιέ έμάζευε μέ τό φτυάρι του τά χρήματα,
Σώσε με . . . σώσε με . · .
άπεμάκρυνε τήν καρέκλα του καί μέ τό κεφάλη ψηλά μέ
Ή λατρευτή γυναίκα έπέτεινε τις θυσίες της καί
τά μηνίγγια έτοιμα νά σπάσουν, προσπαθώντας όμως νά πιάνοντάς σον άπό τούς ώμους σάν νά ήθελε νά τόν λι
μήν κλονισθή γιοτί όλοι τόν έκύτταζαν διευθύνθηκε στόν κνίση καί τόν προστατεύση :
άνθοστόλιστο έξώστη πού έβλεπε στή θάλασσα.
—Φύγε, Ζάκ, τοϋ είπε. Μήν ανήσυχης γιά μένα.
Ό καθαρός άέρας τοΰ έκαμε καλό. Μόνος άκούμπηΘά τά διορθώσω όλα . . · φύγε όμως άμέσως. Πή
σε σέ μιά μαρμάρινη κολώνα ήσυχος σχεδόν καί μέ διαυ γαινε στήν οίκογένειά σου . . . γιά μερικές ημέρες.
γές πνεϋμα. Άπό τήν καταιγίδα πού ύπέστη πρό ολίγων
’Ανασηκώθηκε κρατώντας την σφικτά άγκαλιασμένη,
στιγμών δέν τοΰ έμεινε παρά μιά ξηρότης στόν λάρυγ τά μάτια του καρφωμένα σ’ εκείνης πού τόν έσωζε πάλι
γα καί μια. σωματική κατάπτωσις πού τόν έκανε νά καί ή όποια εξακολουθούσε :
έπιθυμή μιά ήσυχία δίχως τέλος, έναν ύπνο βαρύν,
—Φύγε όλα θά πάνε κατ' ευχήν, θά Ιδης. Όρκίσου
δίχως αύριο. Ή τρομερή παρτίδα ποϋ είχε χά μου όμως πως δέν θά σκοτωθής ! . . Σέ θερμοπαρακασει άνακατεμμάνη μέ πόσες άλλες παρόμοιες τοϋ έφαί- λώ όρκίσου μου.
νονταν σάν μιά μακρυνή ενθύμηση καί τό μόνο πού
Στά χείλη του σ’ένα θερμό φίλημα τοϋ άπέσπασε τήν
ένθυμώταν ήταν ότι ή βραδυές αυτές ή κακές καί υπόσχεση, έπειτα ωθώντας τον σιγανά :
κατεστραμένες έπρεπε άφευκτα νά πληρωθούν καί α
- Πήγαινε τώρα, τοΰ είπε, πήγαινε γρήγορα.
μέσως. "Εβλεπε τον εαυτό του νέον μαθητή στεφανω I Φύγε άγάπη μου ...
,
μένου μέ τά χέρια γεμάια άπό βραβεία* τήν κατόπιν
'Υποταγμένος, έφυγε άφού τήν έσφιξε πάλιν στήν άγτου ζωή όταν έμπαινε θριαμβευτικά στά μεγάλα σχο καλιά του καί όταν τόν είδε νά έξαφανισθή άπό τό άκρο
λεία χάρις στή νοημοσύνη καί φιλομάθειά του. "Εβλε τοϋ έξώστη, έσωριάσθηκε σέ μιά πολυθρόνα, άτοιισμεπε κατόπιν τό παράδειγμα τοΰ πατέρα του. τήν διαρκή νη. σάν νεκρή δίχως δάκρυ.
εργασία, τά εργοστάσια τών αύτοκινήτων μέ τις χιλιάδες
τό παΚάτω στήν άκρα τοϋ
τ ' εξώστη
’ξ
. άνασηκώνοντας
.
των έργατών πού έδρέωσαν τήν δόξα, τήν περιουσία ραπέτασμα τής θύρας,
·- μέ~ ένα
—σαρδωνικό
----*-...... 1 μειδίαμα, ό
καί τό όνομά του καί όλη αύτή ή συγκινητική παρέλα- βαρώνος Ντέ Γκαρέ, δέν είχε χάσει τίποτε άπό τήν συσις τιμής, εύθύτητος, θάρρους καί πίστεως στήν έργα- γκινητικήν αύτήν σκηνή.
σία, τόν έκανε νά ψυθυρίζη κάπου κάπου μέ σιγανή
φωνή . . . άτιμος . . . είμαι άιιμος ! ». Τό χέρι του
III
ανέβηκε αργά πρός τό στήθος του. Τό κρύο τής κάνης
τοΰ περιστρόφου του ποϋ έπροξένησε ευχαρίστηση καί
έπετύγχανε τούς παλμούς τής καρδιάς του, τής οποίας ό
Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ
υπέρτατος σπασμός θ’ά έπνιγε σέ κόκκινο κΰμα τήν α
τιμία αυτήν ποϋ έλέρωνε τό πρόσωπό του. Μέ τά δά
χτυλα έγύρεψε τήν κατάλληλη θέση γιά νά κτυπήση. όταν
"Εφυγε ! Τά μάτια τής ’Έλβίρας
Ελβίρας ήταν καρφωμένα
έξαφνα έσταμάτησε μέ τά μάτια τεντωμένα.
στό παραπέτασμα πίσω από τό όποιο είχε έξαφανισθή δ
Πρό μερικών δευτερολέπτων, δίχως νά έννοήση. ή Ζάκ. Γιά τίποτε δέν έσκέπτονταν πειά καί ό χωρισμός
κόμησα Μπαρέσκο, ορθή μπροστά του τόν έκύτταζε προ αυτός τής έπροξενοΰσε ένα μεγάλο ηθικό πόνο πού πα
σεκτικά. Έντρομη, βλέποντάς τον κάτωχρο στή λάμψη ρέλυε τά μέλη της καί τήν ανάγκαζε νά μένη έκεϊ ακί
τής σελήνης καί μέ μιά έκφραση στήν φυσιογνιομία πού νητη, ανίκανη γιά τήν παραμικρή κίνηση. ’Από τήν
δέν είχε ίδεϊ ποτέ της ώς τώρα, τόν έρώτησε μέ αγω πρώτη στιγμή πού έσυναντήθηκαν όλες της ή σκέψεις
νία :
ήταν αυτός. Στην δίνη τής ζωής, ανάμεσα στις κοι
—Ζάκ, Ζάκ μου, τί έχεις ;
νωνικές υποχρεώσεις, άπό τις όποιες δέν μπορούσε νά
'Η μουσική τής αγαπημένης φωνής είχε τήν επίδρα λείψη, πάντα έκεΐνον έσκέπτονταν καί όταν κανείς άπό
ση ευεργετικής αύρας στόν πυρετό του, ένφ συγχρόνως τούς θαυμαστές της, γοητευμένος άπό τήν κολλονή της
όλο τό έγώ του επαναστατούσε μπροστά στήν απειλή έτολμοΰσε νά τής ψιθυρίση λόγια ποϋ έμοιαζαν έρωτινά χάση γιά πάντα τήν λατρευτήν αυτήν γυναίκα, τής κή εξομολόγηση, πίσω άπό τά χαμηλωμένα βλέφαρά της
όποιας τά φιλιά, τόσες φορές, είχαν άποκοιμήση
τούς έφανερώνονταν αμέσως ή λατρευτή σιλουέτα τοϋ Ζάκ.
ιμηση τους
πόνους του. Άλοίμονο όμως, ή στιγμή τών δισταγμών
f__ ,Γ.~. Τί θ’ απογίνονταν δίχως τόν Ζάκ ;
είχε παρέλθει* έντράπηκε γιά τήν αδυναμία του αυτήν 'I
(Συνέχεια είς τό προσεχές)
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