ύραχμα] Κ

ΙΙΙΙ···Ι···ΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ

SAMSON ELECTRIC

φ

Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ

J\

"Ενα συναρπαστικό δράμα μέ τήν Main Μουρραίη.
Ταηία έγχρωμοί, όμιλοΰσα καί άδουσα ίο© ο/ο

φ

Η ΚΟΛΑΣΙΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΤΩΠΟΥ

φ

SAMSON ELECTRIC

η.

Γό ρεαλιστικώτερον έξ όλων τών πολεμικών φίλμ, Αί τιτανομαχίαι τοΰ Ντουωμον καί τοΰ Βερντέν.'Ομιλ. ιοο ο]ο γερμανιστί·

XI

Έντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος έπεβλήθη παντού καί
τά καλλίτερα επαρχιακά κινηματοθέατρα χρησιμοποιούν
μηχανήματα ομιλούντος

φ
Φ
§

Η ΔΡΑΠΕΤΕΥΕΙΣ του ΑΠΑΧΗ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΡΙΦΗ
Ο ΝΕΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ

φ
Φ
§

ΒΙΤΑΦΟΝ - ΜΟΥΒΙΤΟΝ
Ή μάρκα ή οποία καϊέκτηοε τήν Ελλάδα άπ’ άκρου είς άκρον

SAMSON ELECTRIC
«Κοσμίκον» ’Αθηνών, «Κέφαλος» 'Αργοστολιού, «Πάνθεον» Χα
νιών, «Ίντεάλ» Άμαλιάδος, έτοποθέτησαν έντος τού τελευ
ταίου διμήνου μηχανήματα

SAMSON ELECTRIC

Φ
k
V*

Φ

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ Φ
Τέσσαρες ύπέροχοι ταινίαι μέ τόν Τζάκ Πέρρυ. Φίλμ περ^πετειώδπ μέ ύποθέσεις πσαγματικώς συναρπαστικάς. 'Ομιλοΰσαι
ίο© ο]ο Μούβιτον.

Μία νέα έγκατάστασις έν Ροδω, μία έν Κύπρω καί άλλαι είς
τρεις διαφόρους πόλεις τής 'Ελλάδος όσονούπω περατουμεναι,
είναι τύπου

φ

Φ

ΚΑΒΛΛΛΑΡΗΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΛΑΣΚΑ

SAMSON ELECTRIC

Ι\
V·

Ταινίαι μέ τόν Τόμ Ταίϋλερ τον λατρευτόν πρωταγωνιστήν
τών περιπετειωδών φίλμ. 'Ομιλοΰσαι ιοο ο]ο Μούβιτον

ΒΙΤΑΦΟΝ

γ\

ν*

^4

g
φ

§
\ι

। Ri /-ν λ λ ।

ΜΟΥΒΙΤΟΝ

Δι’ειδικού συνεργείου διευθυνεμένβυ ύπό έκλεκτών διπλωμα
τούχων μηχαν ικών, άναλαμβάνομεν τήν άρτίαν τοποθέτησιν
τών μηχανημάτων καί τήν παράδοσιν αύτών έν άρίστη καταστάσει λειτουργίας είς τούς κ. κ. πελάτας

2k

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

Χ^

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
&
Ε.
ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 ΑΘΗΝΑΙ

φ

'Ένα δραματικό φίλμ τοΰ οποίου ή υπόδεσις έξεI IN U Μ U I
λίσσεται μέσα «1; τήν Ζούγκλαν, ένα φίλμ πού
ύπερέβη είς τήν ‘Αμερικήν ·λα τά ρεκόρ εισπράξεων. Ταινία όμιλοί σα Κ0ο)ο

φ

12 ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ

φ

Φ

Έκτος τών άνωτέρω διαθέτομιν έπίσης μέγαν άριδμον καί άλλων όμιλοισών
κ-ί βωβών ταινιών, αύτοτελών, έπεισοοιακών έχ τών πραγματοποιησαιταν τ_ας
μεγαλειτέρας επιτυχίας είς τά άδηναϊκά κινηματβδέατρα Κατάλογοι αυτών
άποστελλονται είς πάντα έπιδυμοΰντα

-Κ
XI

| Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ & Ε. ΦΟΪΣΙΑΝΗΣ |
φ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 ΑΘΗΝΑΙ

φ
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ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ
Ell ΤΗΝ ΑΜΕΜΠΤΟΝ ΑΠΟήΟΣΙΝ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
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ΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

CINEMECCANICA

(Milano)

απέδειξαν ©τι είνε τά μόνα
δυνάμενα νά έγγυηθβΰν τήν καλήν και ασφαλή λειτουργίαν

ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

ΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ AI

απειράριθμοι έγκαταστάσεις είς τήν'Ελλάδα καί τά Δωδεκάνησα

ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗΝ ΑΥΤΩΝ

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣ/ΆΟΥ

*

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
Κινηματογραφι κών ταινιών αιάσης φύσεως
Κινηματογράφησις ίπικαιοοτήτων (JOURNALS) κλπ.

mim π·»»· επεειγηζεμ
(ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & Σ,Α ο. ε.)

β

MHTPSON
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡ. 5397

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΤΡΩΟΤ 9

‘ΜΗΤΡόΠΟΛίΣΦΙΛΜ,

ΑΘΗΝΑΙ

23-483

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΓΡΑΦΕΪΟΝ

Διαθέτον τάς περισσοτέρας βωβάς ταινίας τής τελευταίας παραγωγής ώς καί
όμιλούσας ταινίας Μούβιτον καί Βιταφόν. Έπίσης σειράν μορφωτικών ταινιών
καί Κωμωδιών πρώτης τάξεως.

Τό Γραφεϊον συνδυάζει ΕΥΘΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ μέ ταινίας έξησφαλισμένης
έπιτυχίας ΠΑΡΕΧΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ μεγάλας εύκολίας συνεργασίας
βίς τούς καλούς πελάτας.

Διαθέτει έπίσης τάς καλλιτέρας ΕΛΛΗ ΝΙΚΑΣ ταινίας, έχούσας τό πλεονέ
κτημα τής έκπτώσεως τοΰ φόρου είς 10 ο)ο ΜΟΝΟΝ.

έναντι όλων των άλλων όμιλουντων μηχανημάτων

ΤΙ/ΛΑΙ ΕΚΤΟΣ
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H ΣΤΑ©ΕΡΟΤΗΣ

—

~ ΛΛΕΓΑΛΑΙ EVKOAIAI ΠΛΗρΩ/ηΜΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑΝ - ΚΥΠΡΟΝ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΜΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤ0ΘΙ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ:

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

Γ. ΣΥΝΟΑΙΝΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ

όπερέττα ομιλούσα γαλλιστί 100 ο]ο μούβιτον μέ πρωταγωνιστήν τόν διάση
μον ΝΙΚ0ΛΑ ΡΙΜΣΚΥ πού έπαίζετο μέ αφάντασταν έπιτυχίαν είς 39
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

ΑΘΗΝΑΙ

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΤΡΕΛΛΑΙΝΕΙ

Όδός Σωκράτους ?ο — Άρ. τηλ. 22560 - Τηλ. Δ)σις «Φιλμαπάρ»
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΟΡΑΚΗΝ

Λ. ΤΣΑΤΣΑΠΛΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΡΑΓΚΩΝ 31

δράμα τύπου ΓΚΡΑΝ - ΓΚΙΝΙΟΛ, μέ τούς ΡΕΝΕ ΛΕΦΕΜΠΡ
ΦΛΩΡΑΝΣ ΓΚΡΕ Υ· καί ΓΚΑΣΤΩΝ ΖΑΚΕ. Βίταφον.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΑΣ TQ ΑΙΤΟΥΝΤΙ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

ΥΛΙΝΟ1 ΣΤΑΥΡΟΙ
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giΠροεβλήθη με μεγάλην επιτυχίαν εις τό νέον αριστοκρατικόν κινηματοθέατρον gr
Τοΰ διάσημου συγγραφέως ΡΟΛΑΝ ΝΤΟρΖΕΛΕΣ

ΠΑΑΛΑΣ (Μέγαρον Μετοχικού Ταμείου) ΑΟΚΝΩΝ

ΑΧ! ΑΥΤΕΣ Η ΠΑΡΙΖ1ΑΝΕΣ
Μέ τον περίφημον ΖΑΝ ΤΟΥΛΟΥ. Όμιλοϋσα γαλλιστί. Προεβλήθη εις τό
Κινηματοθέατρον ΣΑΛΟΝ 1ΝΤΕΑΛ

zi

4Β

ύ·*

&-

ΠΑΛΙ MAZY ΜΕ ΕΕΝΑ
Όμιλοϋσα γερμανιστι — Μέ τούς ΣΙΓΚΦΡΙΔ ΑΡΝΟ — ΙΓΚΟ ΣΥΜ καί
ANNY ANN — ΙΊροεβλήθη εις τό Κινηματοθέατρον ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ

4
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ G’ ANΑΚΟίΝΩΘΗ
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
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ΝΕΟΣ ΠΛΗΓΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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22 ΟύΟΞ /ΛΗΤΡΟΠΟ/ΊεοΞ 22

IX
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κ

IX
Ή μόνη έν Έλλάδι είδικευΦεϊσα εταιρία εις τήν
ταχεΐαν μεταφοράν ταινιών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝ

ΙΔΙΗΙΤΕΡΗΜ

ΙΥ
IX

ια

ΠΡΟΣΟΧΗΝ

Κ
IX
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
!Μ
IX»
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
ΙΜ
1) Σκοπός τής ήμετέρας εταιρίας είναι νά περιορίζη οσον 1
τό δυνατόν περισσότερον τά έξοδα καί δαπάνας μεταφορών και
2) Νά παραλαμβάνη έργα περισσότερα τοΰ ενός από διά

φορα γραφεία καί νά τ’ άτοστέλλη ώς μίαν καί μόνην
αποστολήν, έν άλλαις λέξεσιν, © πελάτης των επαρχιών
δύναται χάρις εις τήν μεσολάβηαίν μας νά παραλάβη δύο η τρεις
άποστολάς έπιβαρυνομένας μέ έξοδα

μιας

καί

IX

ΙΜ
IX

ΪΧ
ΣΑΣ

ΤΟ

ΑΠΑΙΤΕΙ!!

Γράψατε μας ή έπισκεφφήτε μας. Θά μάς βρήτε
πάντοτε προθύμους νά σάς έξυπηρετήσωμεν.
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IX
IX

μόνης

τοιαύτης.

ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
i ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
I
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
3 Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος... » 60.—
Ό στίχος... Δρ. 10.—
Τρίμηνος... » 30.—
Ή σελϊς....» 1000.—
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Κατ’ αναλογίαν τά
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ
κλάσματα.
’Ιδιαίτεροι συμφωνία!
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ
Αί ουνδρομαι άπαραιδιά
δημοσιεύσεις
αγγε
τήτως προπληρώνονται
ΚΑΤΙΝΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
λιών διάρκειας.
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Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΝΤΑΓΚ * ΦΙΛΜ Κ2

λ ε.

(ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΑ 3.000.000 ΔΡΧ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΛΗΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ

ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΑΣ ΤΗΣ
ΕΝ ΤΩι ΕΣβΤΕΡΙΚΩι ΚΑΙ ΕΗΩΤΕΡΙΚβι

ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ TO NEON ΕΤΟΣ
1933

ΑΘΗΝΑΙ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1

Τβλβμνον 21.290

Τηλβιρ. Λιβύη. s DAG - FILM, Atubnbs

‘Έργα τχττλτο·&έντα υπό τής ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ Ko Α.Ε.

Δελφικαί έορταί, "Ερως καί Κύματα, Λιμάνι τών δακρύων, Άστέρω, Μπάρα, Άπάχηδες
τών ’Αθηνών, Φίλησε με Μαρίτσα, "Εξω Φτώχεια.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ

Γραφεία : ‘Οδός ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 30
ΤΗ ΕΦΩΝΛ 22-560 καί 24-558

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10

ΤΑ όΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ASTEPOS,,
ΤΟΥ Κ. RO-MA

I
Δέκα όλόκληρα χρόνια διά τή ζωή ένός περιοδικού δέν
είναι λίγο καί αν τό περιοδικό είναι ειδικό, τότε τό λίγο
παίρνει κάποια άκόμη αξία καί ή αξία αύτή ^μεγαλώνει
άκόμη δταν σκεφθούμε δτι, τό ειδικό αύτό περιοδικό προ
σπαθεί μόνο του νά δημιουργήση τήν ι ίδικότητα. Κι’ άν
συμβή νά είναι ελληνικό, τότε δέν γεννάται πλέον ζήτημα
αξίας, άλλ’ ή άμφιβολία αν πράγματι τό περιοδικό έζησε
τά δέκα του συνεχή χρόνια ή μέ τις απαραίτητες διακοπές
καί τις τόσο γνωστές β’ καί γ' καί έπεται συνέχεια περιό
δους. Ναι άμφιβολία, διότι, κάτι τέτοιο, δέν είναι απλή .
έπιτυχία, είναι κατόρθωμα.
Καί τί κατόρθωμα! 'Όταν συλλογΙσΟοϋμε διι, στό πειό.
άκανθώδες, στό πειό άκατάλληλο έδαφος έφάνηκε ένα φύλλο
μέ τόλμη καί πρόθεσι νά δημιουργήση γύρω του κάποια συνείδηοι. Καί σ’ αύτό τό ρεγάλο σκοπό προχωρούσε χωρίς
ηθικά ή υλικά μέσα, άλλά μέ μόνη τήν έμπνευση καί τήν
γνώσιν τοΰ τρόπου τής έργασίας. Καί μέ τά μόνα αύτά
εφόδια ό «Κινηματογραφικός «Άστήρ» επέτυχε νά είσέλθη
στή δεκαετηρίδα του όπερήφανα καί αύτό, όχι γιατί έπέρασε νικηφόρως άπό τόσες θύελλες, άλλά γιατί έπέτυχετό
σκοπό του !
II
"Οταν τόν Μάίον τού 1924 έκυκλοφόρει τό πρώτο
τεύχος τοϋ « Κινηματογραφικού Άστέρος» υπήρχε βέ
βαια ζωηρά κίνησις κινηματογραφική, κυρίως στή πρω
τεύουσα, άλλά τό κοινό πού έσύχνάζε είς τάς σκοτεινός
αίθουσας, απλώς πολυπληθέστερο ήτο τοΰ προπολεμικού,
δχι δηλ. καί προηγμένο ώς πρός τόν κινηματογράφον, τόν
όποιον έξηκολούθη νά θεωρή ελκυστικό ίσως, άλλά πάν
τοτε απλώς θέαμα, δέν μπορούσε νά φαντασθή ώς τέχνη τόν
κινηματογράφο μέ αύτοτέλεια καί άξια. Γϊ’αύτό έξηκολούθει
νάείνε προσκεκολλημένο στής ντίβες τήςσχολής τήςΜπερτίνι
καί Κόμπανυ.Ύπό τοιούτουςδρους ούτε ιδέα καν περί ύπάρξεως κινηματογραφικής συνειδήσεως. Σέ μιά τέτοια εποχή
θά μπορέση ίσως νά-πιάση ένα ειδικό φύλλο σύμφωνα μέ
τά γούστα τού κοινού πλουσίως εικονογραφημένο καί μέ
κάποια είδησεογραφία, άλλά καί παρόμοιες προσπάθειες
εϊχον άποτύχει.
Πάντως περιοδικό μέ σκοπό δημιουργίας στό τόπο κινη
ματογραφικής συνειδήσεως ήτο τόλμημα, ίσως παραλογι-σμός. Καί μ’ αύτές τις σκέηιεις ενθυμούμαι ϋπεδέχθηκα
τό πρώτο φύλλο τοΰ περιοδικού τού οποίου προέβλεπα
σίγουρο τόν προσεχή θάνατο.
Καί δέν είχα άδικο. Στήν Ελλάδα ποΰ τόσα καί τόσα
γενικού ένδιαφέροντος περιοδικά δέν προφθάνουν νά γεν
νηθούν, θ’ άντεχε ό «Κινημ. Άστήρ» ένα ειδικό περιοδικό
ωρίς ειδικούς άναγνώστας καί μέ φυσική άντίδραση τής

μεγαλυ τέρας τότε έλλην. κινημ. έπιχειρήσεως,τής Σινέ Όριάν ή οποία κυκλοφορούσε δικό της όργανό τήν «Κινημ. Βι
βλιοθήκη» καί φύλλο συμπαθητικό καί κομψό μέ μονό .
τό κακό του τόν σύνδεσμόν του αύτόν ; Καί μέ τό μυστή- '
ριο αύτό τής ζωής τού «Κινημ. Άστέρος» άτενίζοντος
θαρραλέως κάθε άντίδρασιν, καί βαδίζοντος χωρίς ύποστή- ,
ριξι άκλόνητα στό σκοπό του, τό εξήγησα δταν έγινα συ
νεργάτης του, δταν άς μεταχειριοθώ τή φράσι, έμυήθηκα - ·.
σέ κάθε τι ποΰ άφοροΰσε περιοδικό καί διευθυντή του.
III
Έπέρασαν δυό χρόνια ποΰ ήμουν τακτικός αναγνώστης
τού «Κινημ Άστέρος , άλλά καί τών γνωστοτέρων γαλλι
κών καί γερμανικών περιοδικών. Είχα πιά συμπαθήσει τόν
- ’Αστέρα», πρός τόν όποιον μέ είλκυε τό μυστήριο τής
ζωής του καί ιδιαίτερος φίλος τοΰ γερμανικού κινηματο
γράφου έβλεπε μέ κάποιο παράπονο διι δ «Κιν. Άστήρ»
δέν ήτο ένήμερος τών γερμανικών νέων. $Δφορμή εύρηκα
άπό κάποια σχετική άνακρίβεια καί έγραψα άνωνύμως,.
άλλ* άν καί φίλος μ’ δλην τήν αύστηρότητα, τόσο μάλλον’,
άδικαίολόγητόν γιατί τό παράπτωμα δέν ήτο βαρύ,έπρόκειτο
άν δέν μ’άπατά ή μνήμη γιά κάτι οικογενειακά τοΰ Λίτκε.
Ή επιστολή μου έπρεπε νά μείνη άναπάντητος. Καί
έν τούτοις, στή στήλη τού περιοδικού έβλεπα άπάντήσι
πού δέν μπορούσα νά τήν περιμένω. Οΰτε λίγο ούτε πολύ
παρεκλήθην νά συνεργάζομαι έγώ είς τά γερμανικά. Τί ση’
μασία τώρα έχουν αύτά; Άπλούστατα- ό Διευθυντής τού
Κινημ. Άσιέρος» διέκρινε σ’ ένα έπιτιμητικό γράμμα,
δέν ξέρω ποιας ποιόιητος συνεργάτην. του, πάντως δμως
θερμόν φίλον. Καί έτσι έγινα συνεργάτης, άλλά συνεργά
της ιδιότροπος. Άκόμη καί σήμερα δέν μπορώ νά είμαι βέ
βαιος άν δέν ήλθαν στιγμές πού δ ιδιοκτήτης τοΰ «Κ.Δ.“ .
δέν θά προτιμούσε νά μή είχα βρεθή έμπρός του!
’Ενθυμούμαι άκόμη τά κόμματα σχεδόν ποΰ ήσαν βχη- ■ .
ματισμένα στόν «Κιν. Αστέρα .Ή έκλεκτή καί παλαίμαχος
συνεργάτις του "Ιρις Σκαραβαίου ύπερεμάχει πάντοτε υπέρ
τοΰ γαλλικού φίλμ, πράγμα πού τό έβλεπε ό υποφαινόμε
νος μέ μεγάλη δυσαρέσκεια, διότι άντιθέτως έγώ ήμουν φα- ■ νατικός τού γερμανικού φίλμ. Ό φίλος κ. Παπαμιχάλης, άλ
αλος συνεργάτης τού «Κιν Άστέρος» συνεμερίζετο τάς γνώμας
μου, άλλά καί δέν προχωρούσε δσο έγώ στά άκρα. Δέν ήρ·
γησε δμως καί μ’ αύτόν νά γεννηθή ή διαφωνία καί αύτή
δταν έντφαιίσθη κάποτε, γεμάτος άπαισιοδοξία γιά τό γερ
μανικό φίλμ, μετά τό τρομερό κύμα αποδημίας αστέρων
καί σκηνοθετών πρός τήν έν άκμή τότε χώραν τών δολλαρίων. 'Η έμμεσο: άπάντησις ήτο σειρά άρθρων μου ποΰ
άφοροΰσαν τήν άναγέννησιν τοΰ γερμανικού φίλμ. Έκάναιιε τόν πρώτο στή Ελλάδα θόρυβο γύρω άπό τήν Χέλμ,
τήν Χάρβεϋ, τήν Χόρν, τόν Φρίτς, τόν Φραϊλιχ.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΚΓ σ’ δλες αυτές τις μικρσδιενέξεις ό Ιδιοκτήτης τοϋ
«Κ. Άστέρος» δέν έπβνέβαινε. Κρατούσε πιστός τόν ούδετιρο ρόλο του, άφίνων ίσως μέ τέχνη νό διαβλέπεται κά
ποτε κάποτε ή εΰμένειά του, άλλ’ ουδέποτε έπιξητήσας νά
έπέμβη, νά έπιδράση οπωσδήποτε.
'Ο κριτικός του είχε τάς πεποιθήσεις του, τάς όποιας δ
διευθυντής έσεβάσθη πάντοτε. Κσποτε, μετά άπό μεγάλο
θόρυβο, έπαίζετο ένα άπό τά έλλη'ϊκά έξαμβλώματα καί
μάλιστα σοβαράς κινηματογρσφικής εταιρείας. Τότε ήτο
γνωστόν διά σειράς άρθρων μου, τά όποια έδειχνε δτι
ήσπάζετο τό φνλλον, δτι ήμουν, καί δέν είχα άδικο, άκρως
απαισιόδοξος διά τήν έλληνικήν παραγωγήν, ή όποια θά
ήτο καλύτερα νά έλειπε δλόιελα πορά νά έκανε κάποτε
κάποτε οίκτρή έμφάνισι. ’Επειδή έν τούτοις δ, Διευ
θυντής τοΰ «Κ. Άστέρος» δέν άμφέβάλε διά τήν άμερόληψία μου είχεν άναθέσει εις έμέ τήν κριτικήν όλων τών
ελληνικών φίλμ. Έγνώριζεν δμως τήν αυστηρότητα μου
καί δΓ αυτό μέ παρεκάλεσε τότε, νά φανώ έπιεικέστερος
διότι θά ήξιζαν τά ελληνικά φίλμ μεγαλύτερος επιείκειας
καί διότι δέν ήτο σωστό ούτε συμφέρον είς τόν «Κ. ’Αστέ
ρα» νσ φανή άσκών, πολεμικήν κατά ελληνικής βιομηχα
νίας. Έγώ δέν συμφωνούσα, διότι έκρινα προτιμότερο νά
παρεξηγηθή τό περιοδικό παρά νά πάρρ πολλούς στό
λαιμό του ένθαρρύνοντας, έφ’ δσον δέν θά επρεπε. Κι’ ή
κριτική μου ήτο πάλιν δριμεϊα καί ή συμπεριφορά μου τραχυτέρα «θά δημοσιευθή έτσι, διότι άλλως δέν θά είναι
κριτική μου, άλλά μιλημένη». Καί πράγματι^εδημοσιεύθη
καί προκαλοΰσε νέαν μήνιν κατά τοϋ μόνου έν τούτοις ορ
γάνου τοΰ κινηματογράφου έν Έλλάδι.

IV
Καί μέ τήν πείραν του δ κ. Ηρακλής , Οικονόμος κα;
τήν ευστροφίαν του, δημιουργούσε στενή επαφή τών συ
νεργατών του, καί τούς έξώθει είς] ζηλευτήν άμιλλαν. Κι
έτσι δ «Κινηματογραφικός Άστήρ» ούτε εις ενημερότητα
ΰστέρει, ούτε είί έπαφήν μέ τού: συμπαθεστέρους αστέρας
τής οθόνης, χάρις ιδίως είς τήν δίδα Σκαραβαίον, ούτε είς
σύνδεσμον μέ τόν διεθνή Κινηματογραφικόν τύπον, ώστε
νά είναι γνωστός καί άνεγνωρισμένος παντού καί άπό
έτών καί ιδίως στήν Γερμανίαν καί στή κριτική του ΐστατο είς ύψος έξαίρετο.
Διότι πρέπει νά τονισθή, δτι τά 60% τούλάχιστον τών
κριτικών πού είδαν τό φως στόν «Κινηματογραφικόν ’Α
στέρα», είς άκρίβειαν καί εις άμεροληψίαν μόνον μέ κριτι
κός δύο ή τό πολύ τριών περιοδικών τής Ευρώπης θά
μπορούσαν νά συγκριθούν. Δέν είναι άπολύτως καμμία
υπερβολή.
Κι’ αύτό άνεγνωρίσθη ένωρίτατα καί βλέπομεν τόν επαρ
χιώτην επιχειρηματίαν βιαβάζοντα τόν«*Αστέρα» σάν ευαγ
γέλιο Δέν λησμονώ ένα σχετικό ωραιότατο άνέκδοτο ποΰ
μοΰ διηγείτο κάποτε δ φίλος κ. Λαζαρίδης. Είργάζετο
τότε είς τήν «Συμβατικήν» καί έταξείδευεν είς Καλάμασ,
άν ενθυμούμαι καλώς, διά τήν διάδοσιν ταινιών τής Οδ·
φα. Έπρόκειτ » νά ένοικιασθή ή ταινία «Τό τελευταίο
Βάλς», τήν όποιαν είχα κρίνει έγώ άρκετά έπαινετικά μόνο
πού στό τέλ°ς έτόνιζσ'δτι ύστέρει τοΰ«’Ονειρώδους Βάλς».
Ένφ λοιπόν είχε συμφωνηθή καλή τιμή, χάρις είς τήν τε
λευταία μου περικοπή δ κ. Λαζαρίδης τά εύρήκε σκούρα.
Ό επαρχιώτης άπλούστατα ώχυριόθη. Τό «ονειρώδες βάλς»
τοΰ τό είχε ένοικιάσει ή «Σινε Όριάν» πολύ εύθυνότερα.
Ό κ. Λαζαρίδης ήναγκάσθη νά υποχώρηση, άλλά μέ άρκετήν εύστροφίαν τοΰ παρουσίασε τήν κριτικήν μου διά τό
«Ό τελευταίος τών άνθρώπων» μίαν άπό τάς έπαινετικωτέρας μου. Ό επαρχιώτης έπλήρωσεν άκριβότατα τήν
ταινία, ή δποία ήτο καλλιτεχνικό άριστούργημα τής έποχής,
άλλ’ εμπορική μετριότης.
Πόσο τό άνωτέρω δείχνει τήν δύναμι τοΰ«Κιν. Άστέρος»
ποΰ κατόρθωσε μόνος του χωρίς βοήθεια καμμία νά έπιβληθή ! Κι’έπιβολή παντού. Τακτικά έρχονται γράμματα
άπότή σοβιετική Ρωσσίσ έως τή Νότιο ’Αμερική ποΰ ζητούν
έ»α φύλλο, μία εϊδησι. ΟΙ συνδρομηταί τοΰ περιοδικού
βρίσκονται σ’ δλα τά μέρη τοΰ Κόσμου. Ή γνώμη του ζη
τείται πλάι στά μεγαλύτερα περιοδικά τού Κόσμου, καί

ειδήσεις του ή άρθρα άναδημοσιεύονται δχι σπανίως έξω.
Άλλά μόνον αυτά; "Ας άναλογισθοΰμε πόση μεγάλη
υπηρεσία προσέφερεν δ «Άστήρ» στους έπιχειρηματίσς τής
πρωτευούσης ποΰ τούς έσωσε άπό τό λαθρεμπόριο καί πό
σο καλό έκαμε στους έπαρχιώτας ποΰ τούς κατετόπισε σέ
κάθε ζήτημα, ώστε νά μή κινδυνεύουν νά γίνουν άντικείμένα έκμεταλλεύσεως. "Επειτα αυτός έδωσε τό παρά
δειγμα νά γεννηθούν τόσα περιοδικά, ποΰ καί άν πέθαναν
ενωρίς, πάντως ήσκησαν κάποια έπίδρασι. *0 πρώτος πυρήν γ''ρω άπό τόν «Αστέρα» ήτο καί βάσις τής δημιουρ
γίας εΰρυτέρου κύκλου φίλων τοΰ κινηματογράφου. Πόσο
τό τελευταίο είναι φανερό φαίνεται καί άπό τό γεγονός
δτι ή έγκριτώτερες εφημερίδες, δέν διστάζουν νά άφιερώσουν στήλες γιά τόν κινηματογράφο, ποΰ πρό τίνος ούτε
θά τό κατεδέχοντο.
V
Τά παραπάνω ίσως είναι πολλά γιά ένα άρθρο- πόσο
δμως λίγα γιά νά περιλάβουν δλα τά σημεία τής δράσεως
τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος»! Άλλ' ούτε άπεπειράθην ένα τέτοιο δύσκολο έργο. Απλώς έζήτησα έπ' εύκαιρία μιάς επετείου νά τονίτω δτι, ή είσοδος τοΰ «Κινημα
τογραφικού Άστέρος» είς τό δέκατον έτος ύπό τοιούτους όρους, είναι μία έπιτυχία, ένα κατόρθωμα ποΰ θαπρεπε δλοι οί αληθινοί φίλοι τοΰ Κινηματογράφου νά
χαιρετίσουν σάν δική των, δλοδική των έπιτυχία.
Ro—Ma

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΩΝ
Καί έφέτος, δπως πάντοτε, ή γνωστή Κινηματογραφική
'Εταιρία «Μέτρο-Γκόλντουίν-Μάγιερ» κρατεί τά σκήπτρα
μέ τήν άσυναγώνιστον παραγωγήν τητ.
Ή ’Αμερικανική Ακαδημία τοΰ Κινηματογράφου άπένειμεν βραβεία είς τήν «Μέτρο·Γκόλντοι/ίν-Μάγιερ» διά τάς
κάτωθι άναφερομένας ταινίας της, χαρακτηρίσασά αύτήν ώς
«Εκτός συναγωνισμού».
1) Ώς καλυτέρα ήθοποιός τοΰ έτους έξελέγη ή Χέλεν
Χάίης, ή πρωταγωνίστρια τής περιφήμου ταινίας «Τό έγ
κλημα τής Μαντελών Κλωντέ».
2) Ώς καλυτέρα ταινία τοΰ έτους έχαρακτηρίσθη, με
ταξύ ολοκλήρου τής ' έφειεινής Κινηματογραφικής παραγω
γής, «Τό Γκράντ Ότέλ» τής γνωστής Γερμανίδος συγγραφέως Βίκυ Μπάουμ, είς τήν όποιαν πρωταγωνιστοΰν διά
πρώτην φοράν μαζύ, πέντε «άστέρες» πρώτου μεγέθους :
Γκρετα Γκάρμπο, Τζωάν Κράουφορντ, Τζών Μπάρρυμουρ, Ούάλλας Μπήρρυ καί Λαϊονέλ Μπάρρυμουρ.
3) Ώς καλυτέρα ύπόθεσις έργου εύρέθη τό θέμα τής
ταινίας «Ό πρωταθλητής» τής διάσημου ‘Αμερικανίδας συγγραφέως Φράνσες Μάρην είς τήν οποίαν πρωταγωνιστούν
μέ άφάνταστον έπιτυχίαν οί Ούάλλας Μπήρρυ καί Τζαίκυ
Κοΰπι ρ.
4) Ώς καλύτερος σκηνοθέτης τοΰ έτους
έχαρακτη
ρίσθη, δ Κίγκ Βίντωρ. δ σκηνοθέτης τής ταινίας Ό« πρω
ταθλητής»...
5) Ώς καλυτέρα κωμωδία τοΰ έτους έκρίθη «Τό μουσικό
κουτί» μέ πρωταγωνιστάς τούς χονδρόν καί λιγιόν (Στάν
Λάουρελ καί "Ολιβερ Χόρττυ).
6) Ώς καλύτερος ήθοποιός τοΰ έτους ,έκρίθη ό Ούάλλας
Μπήρρυ διά τήν ύπέροχονύπόκρισϊν του είς τήν ταινίαν «Ό
πρωταθλητής».
7) Ώς καλύτερος μηχανικός τοΰ ήχου έχαρακτηρίσθη. ό
Ντούγκλας Σήρερ, αδελφός τής Νόρμα Σήρερ, διά τήν
άριστουργηματικήν ήχητικήν έγγραφήν ποΰ έπιτυγχάνει είς
τάς ταινίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Τηλέφωνον χειροκίνητον έν άρίστη καταστήσει συστήματος Western Electric είς
συμφέρουσαν τιμήν. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ήρ
ΟΙκονόμου, γραφεία περιοδικού «Κινηματογρα
φικός ’Αστήρ» Σωκράτους 30 Ά&ήνας.
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ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗΝ
ΝΤΡΕΎΦΟΥΣ - ΚΑΤΖΕΡ - ΓΙΟΥΣΟΥΠΩΦ - ΚΑΠΟΝΕ
Μέ τή «Μάτα Χάοι», τό φιλμ ποΰ προεβλήθη
τελευταίως, παρουσιάστηκαν πάλι στήν οθόνη πρό
σωπα ιστορικά, τά όποια οί καλλιτέχναι τοΰ κινη
ματογράφου έπεχείρησαν νάξαναζωντανεύσουν, δπως
ακριβώς υπήρξαν καί έδρασαν—μερικά μάλιστα ζοΰν
ώς σήμερα—στή ζωή.
Καί κατά πόσον μέν οί ήθοποιοί τής οθόνης επέ
τυχαν νά ΰποκριθοΰν τούς μεγάλους ήθοποιούς τής
ιστορίας είνε άλλο ζήτημα. Ποιά δμως νά ήταν
άραγε ή έντΰπωσις τών τελευταίων δταν είδαν τούς
εαυτούς των, σέ αληθινές ή φανταστικές απομιμή
σεις νά κινοΰνται επάνω στό κινηματογραφικό πανί;
Στήν ερώτηση αυτή δέν υπάρχει δυστυχώς καμμιά
άπάντησι, πού θά είναι βέβαια πολύ ενδιαφέρουσα.
Γενιέται δμως άπ’ αύτήν μιά άλλη ερώτηση σάν
είδος γενικωτέρου ζητήματος. Ποιές νά ήσαν ή εντυ
πώσεις τών άλλων ζώντων άκόμη ιστορικών προσώ
πων δταν παρηκολοΰθησαν τούς αμφιβόλου ψυχικής
καί σωματικής γενναιότητος σωσίας των νά ζωντα
νεύουν αυτούς καί τά γεγονότα τής Ιστορικής ζωής
των ;
Καί δέν εινε λίγα τά ιστορικά πρόσωπα τών συγ
χρόνων γενεών ποΰ μάς παρουσίασε τελευταίως ό κι
νηματογράφος. Ό Γουλιέλμος ό Β' τής Γερμανίας, ό
πρίγκηψ Γιουσούπωφ, δ περίφημος δολοφόνος τοΰ
Ρασπούτιν, δ λοχαγός Ντρέϋφους, δ Άλ Καπόνε
καί τόσοι άλλοι άκόμη ένεφανίσθησαν πρό τοΰ παγ
κοσμίου κοινοΰ άπό τούς ήθοποιούς τοΰ κινηματο
γράφου καί θά έτυχε ασφαλώς νά παρακολουθή
σουν καί οί ίδιοι άπό κάποια γωνία κάποιας σκο
τεινής αιθούσης τά μεγάλα δράματα τών δποίων αυ
τοί υπήρξαν πρωταγωνισταί.
Κάποιος γάλλος δημοσιογράφος είχε τήν περιέργεια.νά έξετάση τό ζήτημα αύτό καί ή σχετική
ερευνά πού έκανε, αν καί δέν απέδωσε μεγάλα πράγ
ματα, παρουσίασε δμως μερικάς απαντήσεις πολύ α
προόπτους καί άρκετά ένδιαφερούσας.
Ό πρώτος τοΰ όποιου έζήτησε νά μάθη τάς έν
προκειμένφ σκέψεις ήταν δ πρίγκηψ Εύτύχιος Γιου
σούπωφ. Ό ρώσσος αύτός αριστοκράτης είχε ώς
γνωστόν, τό εύτύχημα—ή τό άτύχημα άν προτι
μάτε—νά σκρτώση τόνπερίφημο Ρασπούτιν, τό δαι
μόνιο μουζίκο τής Σιβηρίας, πού κατόρθωσε επί
χρόνια δλόκληρα νά κρατήση στά χέρια του τις τύ
χες τής μεγάλης αύτοκρατορίας. Κάποιο βράδυ πρό
δεκαέξ έτών δ Γιουσούπωφ παρέσυρε τόν καλόγηρο στό μέγαρό του καί άπ’ έκεΐ τόν έξαπέσιειλε
στάς αιωνίους μονάς. Μέ τό γεγονός αύτό δ νεαρός
πρίγκηψ έπέρασε δριστικά στήν ιστορία, τό δνομά
του έγινε γνωστό στις τέσσαρες άκρες τής γής κι’
έως τό τέλος τοΰ πολέμου κι’ ύστερα δέν έπαψε νά

εμφανίζεται —άν δχι βέβαια αύτοπροσώπως—στίζ
διάφορες κινηματογραφικές εκδόσεις.
Ό Γιουσούπωφ βρίσκεται σήμερα στό Παρίσι,
μακράν φυσικά άπό τά παληά του μεγαλεία καί
άσχολεΐται μέ τήν έξοικονόμησιν τοΰ έπιουσίου γι’
αύτόν, τή γυναίκα του καί τήν κόρη του. "Οσο δμως
κΓ αν είνε άπορροφημένος άπό τις φροντίδες τής
ζωής, δέν εινε δυνατόν νά μήν παρηκολούθησε
ποτέ κανένα άπό τά φίλμ, στά δποία τόν παρου
σιάζουν στις πειό τραγικές στιγμές τής ζωής του.
Καί έν τούτοις !... αύτό ίσχυρίσθηκε δταν τόν ρώτη
σαν σχετικώς- έβεβαίωσε κατηγορηματικώς δτι τόσο
πολύ τόν απασχολεί ή σημερινή του ζωή, ώστε δέν
τοΰ μένει καιρός νά πηγαίνει στούς κινηματογρά
φους.
"Ισως νά μή λέει ψέμματα. Δέν είνε άπίθανον, νά
τόν τρομάζη τό φάσμα τοΰ Ρασπούτιν, έστω καί άπό
τής οθόνης εμφανιζόμενου..
’Άλλος δραματικός ήρως τής ιστορίας εινε ά πε
ρίφημος—συνταγματάρχης έν άποστρατεία σήμερα
—Ντρέϋφους, τόν όποιον παρουσίασε πρό διε
τίας είς τήν οθόνην ή γερμανική κινηματογραφία.
Μολοτότι πολύ γέρος καίάποτραβηγμένος αύστηράάπό
τήν ένεργό υπηρεσία, δ άλλοτε λοχαγός τοΰ γαλλικοΰ
στρατού ποΰ έξ αιτίας του συνταράχθηκε ή Γαλλία
καί ή Εύρώπη δλόκληρη, έσπευσε νά παρακολουθήσω
τήν προβολή τοΰ φίλμ πού είχε ώς τίτλο τό δνομά
του. Ή προβολή τοΰ «Δρέϋφους» έγινε μυστικά στό
Παρίσι σέ μιά Ιδιωτική αίθουσα, γιατί ή γαλλική
λογοκρισία, άγνωστον γιά ποιούς λόγους, δέν έπέτρεψε τήν δημοσίφ προβολήν του. Σ’ ένα άπό τά
πρώτα καθίσματα τής αιθούσης οί ολίγοι προνο
μιούχοι θεαταϊ τοΰ φίλμ διέκριναν καθισμένον ένα
γηραλέο, επιμελέστατα ξυρισμένον καί μέ πολιτική
περιβολή κύριο, ποΰ παρακολουθούσε μέ έξαιρετική
συγκίνηση καί προσοχή τής σκηνές τής ταινίας. Κά
ποιος τόν άνεγνώρισε καί σέ λίγο δλοι παρακολουθού
σαν, άντί τοΰ φίλμ, τάς έκφράσεις τής φυσιογνωμίας
τοΰ άληθινοΰ πρωταγωνιστοΰ τοΰ δράματος ποΰ προ
βαλλόταν στήν οθόνη. Κι’δταν ή προβολή έτελείωσε,
δ γηραιός κύριος σηκώθηκε καί έφυγε άφοΰ έσφιξε
σιωπηλά τό χέρι τοΰ έκδοτου τοΰ φίλμ ποΰ παρευρισκόταν κι’ αύτός στήν προβολή.
Χρειάζεται έξήγηση, ποιά ήταν ή γνώμη τοΰ
Δρέϋφους ;....
Ό “Αλ Καπόνε—παρά τήν έπιθυμίαν του ϊσως
—δέν ήμπορεΐ νά έχη προσωπικός έντυπώσεις γιά
τό φίλμ πού τόν άφορά. ’Εφησυχάζων στό κελλί
του... τών άμερικανικών φυλακών, πώς νά παρακο
λουθήσω τήν έξω καλλιτεχνικήν ζωήν ; Θαυμάσια
δμως, ώς πρός τό σημεΐον αύτό, τόν άναπληρεΐ δ
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λαμπρός γραμματεύς και υπασπιστής του Ζάκ Μπάλμπο, παρεπιδημιών εις τό Παρίσι και ασχολούμενος
εϊς τήν συγγραφήν απομνημονευμάτων.
Κατά τόν Μπάλμπο, τόσον «'Ο ”Αλ Καπόνε»
δσον και δλα τά άλλα σχετικά μέ τήν ζωήν τών
γκάγκστερ, φιλμ δέν εινε παρά γελοϊαι επινοήσεις
τών άμερικανών σκηνοθετών ποΰ κυνηγούν τά εύ
κολα χειροκροτήματα τοϋ μικροαστικού κοινού, μέ
εντυπωσιακές σκηνές. 'Ο αληθινός, δ ιστορικός ”Αλ
Καπόνε δέν θά παρουσιασθή πρό τοϋ κοινού, σύμ
φωνα μέ τήν γνώμην τοϋ ΜπάλμπΟ πάντοτε, παρά
μετά είκοσι χρόνια τουλάχιστον. Ό τελευταίος ισχυ
ρισμός του διαφωνεί μέ τά δημοσιευόμενα απομνη
μονεύματά του. Άλλ’ αυτό φαίνεται δτι δέν έχει και
τόσο μεγάλη σημασία.,.
Αυτές τις εντυπώσεις κατώρθωσε νά συγκεντρώσω
δ γάλλος συνάδελφος. Μένει άκόμη άλλο ένα αξιό
λογο ιστορικό πρόσωπο πού τό παρουσίασαν στήν
δθόνη. Ό Γουλιέλμος δ Β' τής Γερμανίας πού εμ
φανίζεται στή γνωστή κωμωδία τοϋ Τσάπλιν «Ό
Σαρλώ στρατιώτης».
Δέν είνε καθόλου άπίθανον νά παρηκολούθησε δ
τέως Κάϊζερ τήν προβολήν τοϋ φιλμ αυτού σέ κά
ποια αίθουσα τοΰ πύργου του.
Τί εντύπωση θά τοΰ έπροκάλεσε; ’Άγνωστον!,..
*0 εξόριστος τοϋ Ντόρν δέν δίδει δυστυχώς συνεντεύξε ς.

Μέ τόν άνωτέρω τίτλον ή Δίς Μαίρη Λ. Γιαννούλη έκυκλοφόρησε καί έν Έλλάδι ένα τόμον διη
γημάτων της. Ή συγγραφεύς μέ τήν λεπτήν γυναικείαν παρατηρητικότητά της δίδει στις λίγες σελίδες
τοϋ βιβλίου της μερικά χαρακτηριστικά σκίτσα παρ
μένα άπό τή ζωή τών παιδιών, στό πνευματικό κό
σμο τών δποίων άλλωστε καί κατί τό μάλλον απευ
θύνεται.
Τό ύφος τής Δίδος Γιαννούλη άρκετά λεπτό καί
ή άφήγησίς της άβίαστη καί δμαλή μποροΰν νά συγ
κρατήσουν καί τόν ενήλικο άκόμη άναγνώστη.

ΤΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ
Α.Ε.Κ.Ε. (Τμήμα Έκμετ. Ταινιών) Όδός Λυκοίργου 14
Άναστασιάδης 4. Όδός Κοληκοτρώνη 29
Άμολοχίτης-Βουλγαρίδης Όδός Εΰπόλιδος 14
'Ελληνική Κινηματογραφική "Ενωσις Όδός Βουλής 4
Ζερβός ’Αντώνιος Όδός 'Αγίου Κωνσταντίνου 4
Κνριακόπουλος Όδό; Λυκούργου 18
Μέτρο Γκόλντουϊν Φίλμ Όδός Θεμιστοκλέους 15
Μα ργ ουλής Ιωσήφ Όδός Σατωβριάνδου 14
Μητρόπολις Φίλμ Όδός Πατρώου 9
Νταγκ Φιλμ Όδός Μητροπόλεως 1
Ξενάτος Π. (Πόξ Φίλμ) 'Όδός Εύριπίδου 28
Όλύαπια Φίλμ Όδός Πατρώου 9
Σουλΐδης Κων. Λεωφ. Πανεπιστημίου 36
Σπυρίδης Τηλέμ. Λεωφ. Πανεπιστημίου 83
Σαντίκου ’Αδελφοί Όδός Πατησίων 9
Χάΐ Φίλμ (Β.Ι.Ρ.) Σωκράτους 30
Φουσιάνης-Φραγκέτης Όδός Λυκούργου 18
Φόξ Φιλμ Πλατεία Κάνιγγος

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
A.E.G Όδός Ίπποκράτους
Ίωάννον καί Μάλλης Όδός Πατησίων 99
Klang Film Όδός Σταδίου εταιρία Ζσχαρίου
Νοβάρ καί Άξαρλής Όδός Σταδίου 60
Western Electric Όδός Μαντζάρου
Παπακώοτας Ν. (R.C.A.) Παιεπιστημίου 36
Ράτζιο Αίμ. (Cine Radio) Στοά Φέξη 52
Σπυρίδης Τηλ. (Radio Cinema) Πανεπιστημίου 83
Συνοδινός καί Παπαστόφας (Οίίΐβ»ι<?εεαηίε<ΌΣωκράτους 30
Χαραλαμπίδης καί Καβαφάκης (Νίτσε) Πατησίων 32
Φουσιάνης καί Φραγκέτης (Samson ΚίβοΙυίε)Λυκούργου 18

Οί Κ01 Κ01

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΝΤΙΚΟΥ
ΜΠΡΙΓΚΙΤΕ ΧΕΛΜ—Α· ΜΠΑΣΣΕΡΜΑΝ
εις μίαν σκηνήν τοϋ άπό μηνός προβαλλομένου εν
Βερολίνω έργου “Μανδραγόρα, ή Κόρη τής 'Αμαρ
τίας,,. Θά προβληθή προσεχώς εις τό “Μοντιάλ,,
Έκμετάλλευσις “Χάϊ-Φίλμ,, Γ. Συνοδινός καί Γ.
Παπαστόφας.
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Εύχονται είς τούς συναδέλφους
’Επιχειρηματίας Κινηματογρά
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ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ
Παραγωγή «Pathe Natan»
(‘Ομιλούσα γαλλιστί)
Προεβλήθη εις τό «Παλλάς»

Ευθύς άμέσως πρέπει νά ομολογήσω δτι δέν πρόκειται
πλέον περί απλού κινηματογραφικού έργου άλλά περί αυ
τής τής ιστορίας τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου.
Ή ’Αμερική μάς είχε δώσει τό μεγάλο πολεμικόν της
φίλμ μέ τό «Ούδέν νεώτερον άπό τό Δυτικόν Μέτωπον», ή
Γερμανία μέ τό «4 τού πεζικού» τού Πάμπστ (Στό Δυτικόν
Μέτωτον) καί ή Γαλλία είχε κάμει μιά ταπεινή προσπά
θεια μέ τό «Βερντέν». Σήμερον έρχεται καί αΰιή νά μάς
δώση ένα μεγάλο, ένα συγκλονιστικό πολεμικόν έργον καί
νά ταχθή εις τήν αυτήν μοίραν μέ τά δύο προανιφερθέντα κράτη.
Οΐ «Ξύλινοι Σταυροί» χωρίς περιττή φιλολογία, χωρίς
εύκολα έφφέ, μάς δεικνύουν τό τί ύπήρξεν ή ζωή καί ό
θάνατος μερικών στρατιωτών κατά τήν μεγάλην δοκιμα
σίαν.
Τήν στιγμήν καθ’ ήν αί λέξεις: άφοπλισμός, άδελφοσύνη τών λαών, φιλειρηνικότης κτλ. κτλ. εί αι ύπέρποτε
είς τήν ήμερησίαν διάταξιν, μπορεί νά λεχθή δτι οί «Ξύ
λινοι Σταυροί», κατά σκηνοθεσίαν τοΰ μεγάλου γάλλου σκη
νοθέτου Ραϋμόν Μπερνάρ (είς τόν δποϊον όφείλονται ήδη
τρία άπό τά φιλμ πού έδόξασαν τήν Γαλλίαν- «Τό Θαΰμα
τών λύκων», «Ό Σκακιστής» καί τό «Ταρακανόβα», έκ τοΰ
μυθιστορήματος τοΰ Ρολάν Ντορζελές, είναι ένα φίλμ
πού έρχεται έπικαίρως καί πού θα συμβάλη χάρις είς τήν
σκληράν καί φοβερόν άλήθειάν του, καλλίτερα άπό τούς
πλέον συγκινητικούς λόγους καί τάς πλέον ένθερμους έπικλήσεις υπέρ τής ειρήνης τοΰ κόσμου, είς τό νά δώσ£) τήν
φρίκην τοΰ πολέμου, τοΰ δποίου είναι άπό τής μιάς άκρης
εις τήν άλλην ένα φοβερόν κατηγορητήριου καί ταύτοχρόνως μίσ ευλαβής τιμή πρός δλους έκείνους πού ηύραν
τόν θάνατον ή ύπέφεραν ψυχικώς καί σωματικώς κατά
τήν τελευταίαν έκείνην παγκόσμιον σύγκρουσιν.
Τό φίλμ δέν έχει ούτως είπείν κανένα σενάριο. Ό
σκηνοθέτης μάς δεικνύει απλώς τήν ζωήν μερικών άνθρώπων ένός λόχου είς τό μέτωπον, είς τά χαρακώματα, είς
τήν άνάπαυσιν καί είς τήν έφοδον.
Κινηματογραφικώς οί «Ξύλινοι Σταυροί» είναι έργον με
γάλης άξίας·. Ό Ραΰμόν Μπερνάρ τό έτραγματοποίησε μέ
θαυμαστήν δεξιοτεχνίαν. Σκηναί μεγαλειώδους ρεαλισμού
άναμιγνύονται μέ στιγμάς βαθέος άνθρωπισμοΰ, δπου άναδεικνύεται πλήρης ή αίσθαντικότης τοΰ σκηνοθέτου. Ή
σκηνή τοΰ θανάτου τού Ντεμασύ είναι ά«ό τα ωραιότερα
πράγματα πού μάς έδωσε μέχρι σήμερον, δ κινηματογρά
φος. Είναι μιά σκηνή πού μένει χαραγμένη βαθειά είς τήν
μνήμην δλων δσων τήν παρηκολούθησαν.
'Από τάς άλλας σκηνάς άρκοΰμαι είς τό νά αναφέρω
τήν σκηνήν τοΰ θανάτου τοΰ λοχία Μπρεβάλ (Σάρλ Βανέλ) είς τό νεκροταφεϊον, τήν άγωνιώδη αναμονήν τής
άνατί'άξεως τής υπονόμου, τήν σκηνήν πού πηγαίνει δ
Ντεμασύ νά προσευχηθή έπί τού τάφου τοΰ Βερόν, τήν
κατανυκτικήν σκηνήν τής έκκλησίας καί τήν τελικήν έφοδον.
Άπό τούς ήθοποιούς πού δλοι έν τούτοις είναι περίφημοι
στούς ρόλους των, ξεχωρίζει δ Πιέρ Μπλανσάρ ε’ις τόν
ρόλον τοΰ Ντεμασύ, δ δποΐος έπιτυγχάνει άσφαλώς τήν
καλλιτέραν δημιουργίαν τής κινηματογραφικής του καρ,
,,
, ,
Έν σιιμπεράσ.ιατι πρόκειται περί μεγάλου και ευγενους
φίλμ τό δποϊον πρέπει δλος δ κόσμο; νά ίδη.
Βίων ΙΙαπαμιχάλης

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
("Ομιλούσα γερμανιστί)
Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» «Κοτοπούλη» καί κατά τήν
παρελθοΰσαν έβδομάδα είς τό «Οΰφα».
Ή κριτική τοΰ ώς άνω φίλμ ήργησεν ολίγον νά δημοσιευθή άλλά κάποια σοφή παροιμία μάς λέγει «κάλλιο άργά
παρά ποτέ».
Τό «Τραγούδι μιάς νύχτας» παρ’ δλον ποΰ δ Άνατόλ
Λίτβακ είργασθη εύσυνειδήτως διά τήν σκηνοθεσίαν του,
μάλλον ώς ρεσιτάλ τοΰ τενόρου Ζάν Κεποΰρα δύναται νά
χαρακτηρισθή παρά ώς κινηματογραφικόν έργον. Διότι ούτε
τήν ύποθεσοΰλαν ποΰ χρησιμεύει ώς σενάριο δύναται νά
πάρη κανείς στα σοβαρά, οΰτε μπορεί νά δοθή άλλος χα
ρακτηρισμέ διά τά άλεπάλλη1 α τραγούδια τοΰ Κεποΰρα,
ποΰ τάς περισσοτέρας φοράς είναι τελείως «ξεκάρφωτα».
Ή εταιρία ποΰ «έγύρισε» τό φίλμ προσεπάθησε νά βγάλη
μέ τά παραπάνω τά λεπτά ποΰ έπλήρωσεν είς τόν Κεποΰρα
μή άφήνουσα νά χαθή καμμίσ ευκαιρία. Έτσι τό φίλμ μάς
ένθυμίζει ολίγον τόν πλανώδιον π ινοραματζήν μέ μόνην τήν
διαφοράν ποΰ'άλλάζουν τά λόγια. Έδώ κυρί-ιι καί κύριοι
μέ 25 δραχμάς ακούετε τόν διάσημοι τενόρον Ζάν Κεπο'ρα
είς τόν «Ριγολέττο», είς τήν «Τραβιάτα», είς τούς «Μποέμ»,
είς λαϊκές ναπολιτάνικες καντσονέττες κ.τ.λ.
Φυσικά άπδ μουσικής άπόψεως τό φίλμ μάς ικανοποιεί,
άλλά μοΰ φαίνεται πώς ό θεαιής πού πηγαίνει νά παρακολουθήση κινηματογράφον καί δχι νά άκούση συναυλίαν, άπαιτεΐ καί κάτι περισσότερον, ποΰ δυστυχώς δέν τό ευρίσκει
είς τό ύπό κρίσιν έργον. Εκείνο δέ ποΰ καταντρ πράγματι
άκατανόητον είναι τό διατί ή «Ελληνική Κινηματογραφική
Ένωσι- ή δποία δμολογουμένως διαθέτει άρκετά κα?.ά έργα,
προέβαλλε έκ νέου τό φίλμ αύτό εις τό «Οΰφα» τήν στιγ
μήν ποΰ κανείς λόγος δέν έδικαιολογοΰσε τήν τοια-'-την έπανάληψίν του,
Βίων ΙΙαπαμιχάλης

ΤΙΤΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
(Ό αλοΰσα γαλλιστίάηΙΛϊηε») Προεβλήθη εϊς τό «’Αττικόν»
Παραγωγή «Μ. Q. Μ»
Οί άμερικανοί έχουν πλέον άντιληφθή σαφώς δτι τό
καλλίτερον προπαγανδιστικόν μέσον είναι δ κινηματογρά
φος. Δι’ αύτό ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις δέν διστάζει νά
κά'ΐη κάθε εύκολίαν, καί πολλές φορές νά καταβάλλη καί
ή ιδία τά υλικά μέσα, είς τούς διάφορους σκηνοθέτας ποΰ
ζητοΰν έκάστοτε τήν αρωγήν τηςΈτσι καί διά τό «Τιτάνες τοΰ άέρος» ποΰ είναι ένα προ
παγανδιστικό φιλμ τής άεροπορικής της δυνάμεως, διέθεσε
τόν αεροπορικόν καί ναυτικόν στόλον της. Τό φιλμ τοΰ Τζώρτζ
Χίλλ άπό τής άπόψεως ταύτης μά; καταπλήσσει άλλά δέν
άριεΐ αυτό διά νο κρατήση τό ένδιαφέρον τοΰ θεατού έπί
δύο ώρες. Διότι ή ΰποθεσοΰλα πού παρεντίθεται διάνάσυνδέση τάς διαφόρους σκηνάς, δέν παρουσιάζει κανένα ένδια
φέρον καί άφ’ ετέρου ή διαρκής έτίδειξις τών άεροπλάνων καταντφ είς τό τέλος κουραστική. Είς τούς ήθοποιούς
ποΰ λαμβάνουν μέρος δέν δίδεται ή ευκαιρία νά μάς δώ
σουν τό μέτρον τής άξίας των.
“Ετσι ό Κλάρκ Γκέϊμπλ, ή Ντόροθυ Ζορντάν, δ Κόνρατ
Νάγκελ καί δ Κλέβ Έντουτρντ άδικοΰνται υπερβολικά άπό
τούς ρόλους των. Έξαίρεσιν άποτελεΐ δ άαίμητος πάντοτε
Οΰάλλας Μπήρρυ.
Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
‘Ομιλοΰσα γαλλιστί

Προεβλήθη στό «Ίντεάλ»

Πρός τόν ρεζισσέρ τοΰ «Ναπολέοντος», τόν Άμπέλ
Γκάνς, ομολογώ ότι τρέφω Ιδιαίτερη έκτίμησι, Συμφωνώ,
δηλαδή, απολύτως μέ τή γνώμη τοΰ γηραιοΰ film-director
Δαβίδ Γκρίφφιθ, κατά τήν οποία δ Ρενέ Κλαΐρ καί ό
Άμπέλ Γκάνς πρέπει νά θεωρηθούν, ασφαλώς, οί άσσοι
τής γαλλικής σκηνοθετικής τέχνης. Γι’ αυτό καί τήν ύπό
κρίσι πραγματοποίησί του, τό «Τέλος τοΰ Κόσμου», τήν
παρηκολούθησα μέ κάποια ξεχωριστή, γιά νά είμαι ειλι
κρινής, συμπάθεια. Κι’ αλήθεια. Ό Άμπέλ Γκάνς δέν
διέψτυσε ούτε κατά κεραία τίς λαμπρές προσδοκίες μου.
Άλλά ας μιλήσω πιό αναλυτικά: Τό «Τέλος τοϋ Κόσμου»
μιά τολμηρά ΰπόθεσι ποΰ τήν διέπει πλατεία φαντασία
(χωρίς νά παραγκωνίζωνται καί τά συναφή επιστημονικά
ντοκουμέντα, πού τόσο ρεαλιστικά εξέθεσε στήν εποχή
του δ περίφημος Αστρονόμος Φλαμ μαριών), είναι προικι
σμένο—κι' ώς κινηματογραφικό σενάριο πλέον—μέ πολλά
προτερήματα: Αδιάπτωτο, πρώτα-πρώτα, ενδιαφέρον,
δίχως τήν παρείσφρησι χασμάτων, φυσική, έπειτα, άνέλιξι
τών σκηνών καί τέλος παρουσίασι «τύπων» χαρακτηριστι
κών, άνεπιτηδεύτων, ποΰ δρουν μέσα στά πιό κατάλληλα
πλαίσια. Ποΰ καί ποΰ μόνο τό μάτι τοΰ πεπειραμένου
θεατού μπορεί νά διακρίνη κανένα ελαττωματικό ή βια
σμένο ταμπλώ, τό όποιον δμως καί εξαφανίζεται μέσα
στό άριστο, γενικά, σύνολο. Ή σκηνοθεσία, μέ εξαιρετική
προσοχή έκτελεσμίνη, μαρτυρεί πόσον έξελίχθη δ δημιουρ
γός τοΰ συγκλονιστικού εκείνου—γιά τόν καιρό του—«Κα
τηγορώ» . Φωτισμοί, ντεκουπάζ, φωτογραφία, άμεμπτα.
Κίνησι φιγκιουράν πού θυμίζει τή μαεστρία τού Φρίτς
Λάγκ. Καί μόνο, άτυχώς, ή φωνοληψία υστερεί.
Ή ύπόκρισι τών ήθοποιών δέν παρουσιάζεται, ευτυ
χώς, μειονεκτική. Ή Κολέτ Νταρφέίγ, τήν δποία καί
αδικεί ή diction της, είχε στιγμές υποβλητικές, καθιός
καί δ παρτναίρ τη; Βίκτωρ Φρανσέν, πού τόσο μέ άπεκαρδίωσε μέ τήν προηγούμενη έμφάνισί του στό «Μελό»
τοΰ Μπερνστάϊν. 'Ικανοποιητική καί ή ύπόδυσι τοΰ ίδιου
τοΰ Άμπέλ Γκάνς, πού τήν διήνΟιζε άξιοσημείωτη γαλα
τική φινέτσα.
Τό «Τέλος τοΰ Κόσμου» έργο, κατά τήν άντίληψι τοΰ
άγγλου συγγραφέως Wells (ϊδε« Daily Cinema»),«πρωτό
τυπο καί άκρης φανταστικό», είναι προωρισμένο, νά σημειώση επιτυχία.
Λώρος Φαντάζης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΖΟΚΕΡ
«Προεβλήθη εΐς τό «Μοντιάλ»

Όμιλοΰσα Γαλλιστί

Αστυνομική ταινία όφειλομένη εΐς' τόν γνωστόν'γερμανόν σκηνοθέτην "Ερικ Βάσνεκ καί ερμηνευόμενη' άπό
τόν, Άλμπέρ Πρεζάν, τήν Μαρί Μπέλ, καί τόν Άντρέ
Ροάν.
Τό φίλμ Αδικείται υπερβολικά άπό τό σενάριο, τό
δποϊον δέν διακρίνεται ούτε διά τό. πνεΰμά του, ούτε διά
τό ενδιαφέρον ποΰ παρουσιάζει. Εύτυχώς ή παρουσία τοΰ
δημοφιλούς τρίο Πρεζάν-Μπέλ-Ροάν (άν καί δ τελευταίος
δέν έχει σχεδόν τίποτε νά κάνη) διασώζει κάπως τήν κάτάστασιν.
Κατά τήν έν Άθήναις προβολήν του τό «Ποιος είναι
δ Τζόκερ» άπό τής οθόνης τοΰ «Μοντιάλ» δέν έσημείωσεν έπιτυχίαν. Ίσως ή άνά τάς επαρχίας καρριέρα του νά
είνε εύτυχεστέρα.
Β. ΠαπαμιχάΖης

ΜΑΝΤΑΜ ΝΤΥ ΜΠΑΡΡΥ
Όμιλοΰσα Αγγλιστί.

Προεβλήθη εΐς τό «Κοτοπούλειον».

Δέν έφανταζόμουν ποτέ ότι ή γηραιά πλέον Νόρμα Τάλματς, ,θά έπετύγχανε τώρα, περί τό τέρμα τής καρριέρας τηςμιά τέτοια αξιόλογη, πραγματικώς, δημιουργία. Καί δμως !
Τόσο τό αυθόρμητο καί υποβλητικό παίξιμό της, όσο καί
η λεπτή καί μουσική προφορά της, μοΰ έπροξένησαν άφατη
έντύπωση κι’ ενθουσιασμό. Δέν υστερεί, φυσικά, καί δ ζέν
πρεμιέ Κόνρατ Νάγκελ (άλλη φίρμα τοΰ καλοΰ, καίπαληοΰ
βωβού), ούτε Ακόμα καί οί λοιποί δευτερεύοντες ήθοποιοί, ή
Νόρμα Τάλματς δμως, άπό τής πρώτης σκηνής τούς επισκιά
ζει. Κυριαρχεί παντοΰ. Καί σχεδόν τούς συντρίβει.
Θά ήταν παράλειψις άν δέν έξήρα μέ τά πιό κολακευτικά
λόγια καί τήν πλουσιωτάτη σκηνοθεσία. Όλη ή χλιδή καί ή
πολυτέλεια τής μεσαιωνικής εποχής, άναζεϊ μέ τόν πλέον έντυπωτικο τροπο. Τό τεχνικό μέρος τοΰ φίλμ πρός τοϊς άλλοις Αψεγάδιαστο, καθώς καί ή φωνοληψία,
Γενικώς ή «Μαντάμ Ντύ Ί^παρρύ» μπορεί νά χαράκτη
ρισθή ως ένα πολύ καλό έργο, προικισμένο άκόμη καί μέ εμ
πορικότητα.
Αημ. Σαμακίδης

Ο ΚΥΡΙΟΣ, Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΠΙΜΠ1
Όμιλοΰσα γερμανιστί.

Η ΓΚΙΤΤΑ ΧΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ
Όμιλοΰσα γερμανιστί.
Παραγωγή ’Ελέκτα Φίλμ.
Προεβλήθη είς τά «Σπλέντιτ» καί «Ούφα».
Όπερέττα «γυρισμένη» μέ τόν αποκλειστικόν σκοπόν
νά άναδείξη δλα τά προσόντα τής Γκίττα Άλπαρ ώς
τραγουδίστριας καί ώς ήθοποιοΰ. Έάν περιορισθώμεν νά
κρίνωμεν καί ημείς τό φίλμ' άπ' αύτής μόνον τής άπόψεως
μένομεν απολύτως ικανοποιημένοι. Διότι ή Γκίττα μάς
κρατεί ύπό τήν γοητείαν της άπό τής πρώτης μέχρι τής
τελευταίας είκόνος, χωρίς νά μάς άφήση νά προσέξωμεν
τήν μετριότητα τής ύποθέσεως, ούτε νά έμβαθίνωμεν εΐς
τάς λοιπός άτελείας τοΰ φίλμ. Ή Γκίττα "Αλπαρ δέν
έχει επάνω της τίποτε τό κλασσικώς ώραΐον. "Έχει δμως
κάτι περισσότερον έΛει τό «it» εκείνο τό άκαθόριστοποΰ
συναρπάζει καί γοητεύει. Είναι όλη μπρίο, φωτιά, κέφι
καί έπί πλέον τραγουδεϊ περίφημα. Πάρτναίρ της είναι δ
συμπαθής Γκούσταφ Φρέλιχ, δ καί σύζυγός της ε’ις τήν
ζωήν. Ή μουσική τοΰ Νικόλας Μπρόντσκυ ακούεται εύχάριστα καί έχει μερικά μοτίβα Ούγγαρέζικα ώραιότατα
τά όποια έκτελοΰνιαι άριστοτεχνικά άπό τήν Άλπαρ καί
τήν ορχήστρα τοΰ Ντάγιος Μπέλα.
Γενικώς πρόκειται περί έλαφροϋ έργου χωρίς αξιώσεις
τό όποιον όμως έξασφαλίζει μιά εύχάριστη βραδυά.
Β. Παηαμιχάλης
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΡΑΦΙΚΟΪ ΑΣΤΗΡ

καταλλήλου δΓ οίονδήποτε κοινόν. Διά νά έπιτύχη αύτόν
τόν σκοπόν περιώρισε τούς διαλόγους είς τό ίλάχιστον,
(καί οί ολίγοι πού υπάρχουν λέγονται είς δύο συγχρόνως
γλώσσας, γαλλικήν καί γερμανικήν), μεταχειρίσθη μίαν
έπιδεξιωτάτην τεχνικήν, καθαρώς κινηματογραφικήν καί
συνώδευσε τό φιλμ μέ μουσικήν εΐδικώς γραμιιένην καί
ύπογραμμίζουσαν θαυμάσια τάς διαφόρους καταστάσεις.
Έάν δέ δέν έπέτυχεν απολύτως^ εΐς τήν προσπάθειάν του
ταύτην,πάντως μάς παρουσίασεν ένα φίλμ εξυπνότατο,πού
ξεφεύγει άπό τά τόσον πλέον κοινά καλούπια πούπεριώρισεν
δ όμιλών τόν κινηματογράφον, καί ποΰ είναι άσφαλώς
ένα άπό τά πλέον ενδιαφέροντα πού προεβλήθησαν έφέτος.
Άπό τάς καλλιτέρας σκηνάς τοΰ φιλμ άρκοΰμαι νά
σημειώσω τάς πρώτας συνθετικός εικόνας, πού υμνούν
τήν αξίαν τοΰ τηλεφώνου, τήν έπίσκεψιν τών περιηγητών
είς τό Παρίσι μέ τό αύτοκίνητον πού δδηγεϊ μεθυσμένος
σωφέρ, καί τήν κωμικοτάτην άλλά καί πλήρη παρατηρη
τικότητας σκηνήν τής άφίξεως τοΰ άρχηγοΰ τής ‘Υπερωκεανείου Δημοκρατίας.
Οί ήθοποιοί όλοι νέοι, δπως άλλωστε καί τό κάθε τι
εις αύτό τό φίλμ είναι νέον, είναι διαλεγμένοι σύμφωνα
μέ τούς ρόλους;των καί ερμηνεύουν αύτούς μέ φυσικότητα,
απλότητα καί δροσιάν.
Γενικώς πρόκειται περί έργου έξαιρετικά ένδιαφέροντος, διά τό όποιον δέν έχει νά παρατηρήση κανείς παρά
ώρισμένας μόνον ύπερβολάς είς τό σκιτσάρισμα τών δια
φόρων δευτερευόντων τύπων, καί τό δποϊον άξίζει να ϊδη
κάθε φίλος τοΰ πραγματικού κινηματογράφου.
Βίων ϋαπαμιχάλης

Η ΠΑΡ®ΕΝ©Σ ΤΩΝ

Προεβλήθη εΐς
τό «Μοντιάλ»

Τό χαριτωμένο αύτό έργον υπήρξε δι’ ήμάς μία πολύ
ευχάριστος έκπληξις. Άπό τόν τίτλον του περιμέναμε καμμίαν συνήθη δπερεττοΰλαν καί εύρέθημεν εμπρός εΐς ένα
εξυπνότατο και εξαιρετικά πρωτότυπο φίλμ μέπολύπερισσοτέρας Αξιώσεις.
Ό Ζουλιέν Ντυβιβιέ, δ καλός γάλλος σκηνοθέτης, ήθέλησε μέ τό έργο αυτό ποΰ «έγύρισε» είς τά Γερμανικά
στούντιο, νά μάς δώση ένα τύπον φιλμ διεθνούς, δηλαδή

©ΡΕΩΝ

Ή μεγαλειτέρα μουσική ταινία πού έγινε μέχρι σή
μερον, ισπανικής ύποθέσεως, μέ συμμετοχήν τής περιφήμου Τσιγγάνικης δρχήστρας Alfredo’s Band.
Παραγωγή Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ. Έκμεταλλευσίς
“Χάϊ-Φίλμ,, Γ. Συνοδινός καί Γ. Παπαστόφας.

ΤΑ ΤΤΡΑΓΙΪΙΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ AflHNATKQN ΚΙΝ)ΓΡΑΦΩΝ
Α

ΒΙΖΙΟΝ

ΑΠΟ 0KTQBPI0Y

-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1932

Ή κίνησις εΐς τούς ’Αθηναϊκούς Κινηματογράφους Α' προβολής, κατά τούς μήνας ’Οκτώβριον (Μήν
ένάρξεως χειμερινής περιόδου) μέχρι κα'ι τής 31ης Δεκεμβρίου 1932 ύπήρξεν αρκετά ζωηρά. Ο,υτω, ως
παρατηρεΐται και εΐς τόν κατωτέρω δημοσιευόμενου πίνακα, έπραγματοποιήθησαν έν συνόλφ εΐς τους
κεντρικούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών, τούς παρουσιάζοντας ταινίας τό πρώτον προβαλλομένας εν
Έλλάδι, 769,616 εισιτήρια κατανεμόμενα ως κατωτέρω.
Ήμερομηνίαι

Κινηματογράφοι

άπό

μέχρι

2S—10—932
22—10—932
21—10—932
22—10—932
26—10—932
12—10—932
29—10—932
7—11—932
19-11-932

31-12-932

Πραγματοποιηθέντα εισιτήρια
Συνολικώς

άναλογία
καθ’ ήμέραν

144313
154270
115715
96824
75112
78799
50409
35720
18424

2222
2172
1607
1363
1121
972
787
637
418

ALLO, PARIS! Id BERLIN!
Όμιλοΰσα γαλλιστί
καί γερμανιστί
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

Τό φίλο αύτό, δφειλόμενον είς τόν γνωστόν σκηνοθέτην
τοΰ «Χοροΰτής Όπερας» Μάξ Νιούφιλντ, είναι άπότά πλέον
έπιτυχή, τοΰ είδους αύτοΰ. *Η ΰπόθεσις είναι έξυπνη, χαριτωμένη, γραμμένη μέ παρατηρητικότητα καί χιούμορ, ή σκη
νοθεσία επιμελημένη μέ ντεκόρ μοντέρνα καί καλαίσθητα , οί
ηθοποιοί παίζουν μέ κέφι καί ή εύχάριστη μουσική οφείλε
ται
τόν Πωλ Άμπραάμ, τοΰ όποιου αί έπιτυχίαι είς τό
« Αν με θέλης έλα σύ» καί τό «Βικτώρια καί δ Ούσσάρος»
είναι Ακόμη πρόσφατοι. Τό κοινόν δέν θέλει περισσότερα διά
νά περάση δυό εύχάριστες' ώρες.
Επομένως ή επιτυχία πού έσημείωσεν είς τό «Σπλέντιτ»
είναι πλήρως δικαιολογημένη.
Β. Παηαμιχάλης

Ρ Α Σ ΠΟΥ TIN

Τό νέον φιλμ τής «Μέτρο» εΐς τό όποιον πρω
ταγωνιστούν οί τρεις αδελφοί Τζών, Λιονέλ και Έθελ Μπάρρυμορ, έτελείωσε. Διά τήν πλήρη έπιτυχίαν
του ή «Μετρό» δέν έφείσθη εξόδων κα'ι λέγεται δτι
έδαπανήθησαν διά τήν κατασκευήν του περί τάς
140.000.000 δραχμών!
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Ό Γίγας τ&ν Ναυτικών ταινιών

Γαλλική όμιλοϋβα

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ 01 ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ
ΖΟΥΓΚΛΑΣ II Μ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ
ΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΔΙΑ ΝΑ ΓίΝ'ΝΤΑΙ ΜΕΡΙΧΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

01 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΚΑΡΧΑΡΙΑΙ

Ταινία δλόκληρος έκ τοΰ φυσικοΰ,
χωρίς οπτικά τεχνάσματα—Ή’ταινία αύτή επισκιάζει κάθε άλλην πού
εχει γίνει μέχρι ’σήμερον.

ΟΙ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΙ ΟΑΛ\ΣΣΟΛΥΚΟΙ

νής άπό’Ωκεανού εις’Ωκεανόν...άπό κιν
δύνου εις κίνδυνον διά νά κινηματογραφήση τήν άληθή ’Αφρικανικήν ζωήν.

ΝΑΥΜΑΧΙΑΙ - ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΙ
ΠΑΓΙΔΕΣ - ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ

ΐ Ή πραγματοποίησή τοΰ έργου αύποΰ, οφείλεται στήν συνεργασίαν
Κτοΰ ’Αμερικανικού Ναυαρχείου.
= ΕΙΝΑΙ 0 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΝ ΤΑΙΝΙΟΝ’=
* Μετέχει και δ «’Αργοναύτης», τδ
Ό δρόμος τής Κινηματογραφικής μηχα it μεγαλείτερον υποβρύχιον τοΰ κόσμου

*1

DIRIGIBLE

CODE PENAL

Ρ ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Προσωρινός τίτλος ΖΕΠΠΕΛΙΝ 'Ομιλούσα Γαλλιστί
Ή πειό τολμηρή και πειό εκθαμβωτική ταινία τής εποχής, γεμάτη άπιστεύτους κινδύνους... ’Άνθρωπος
εναντίον άνθρώπου. Σφοδρά πάλη μέ τά στοιχεία τής φύσεως. Ένα ειδύλλιο πού μάς φέρνει σέ έκσταση.
*Η πάλη δύο φίλων γιά τήν άγάπη μιάς γυναίκας. Πέρασε μέσ’ άπ’ τήν Κόλασι γιά τό χατήρι μιάς
γυναίκας πού δέν τόν άγάπησε.

('Ομιλοΰσα Γαλλιστί). Ένα δυνατό δράμα τής μοντέρνας ηθικής. Ένα ρομάντζο εκπληκτικής ώμορφιάς,

EXTRAVAGANCE
Ένα ύπερμοντέ'ρνο δράμα τών γυναικών ή όποιες βρίσκουν άπό τούς έραστάς των τά λοϋσα πού δέν.
μπορούν νά τούς δώσουν οί άνδρεςτων. Μιά υπέρλαμπρη παράταξις δλων τών γυναικείφν πειρασμών,
τούς οποίους δύναται νά έξαγοράση τό χρήμα.

MON AMI ΤΙΜ
.('Ομιλούσα Γαλλιστί). Μιάσυγκινητική και γοητευτική έξιστόρησις τής γεμάτης κινδύνους, ζωής τών δυτών
’*Η τραγική άλλά ματαία προσπάθεια ένός άνθρώπου,γιά νά κρύψει άπ’τόν φίλον του δτι ή γυναίκα του ήταν
άτιμη. Ό συγκλονιστικός άγων τοΰ άνθρώπου κατά τής φύσεως. Πενήντα δργυιές είς τό βάθος τής θαλάσσης

1

REBOUND

ΑΥΤΗ ΕΙΝ’ Η ΖΩΗ

Ό γάμος μοιάζει μ’ ένα παληό μελόδραμα... ή τραγικότητές του είναι τά πειό μεγάλα του γέλια. «Πόσον
καιρό μπορεί μιά σύζυγος νά συγχωρή τόν άντρα της;». Τήν άπάντησιν θά τήν βρήτε σ’ αυτήν τήν
γεμάτη χιούμορ ταινία.

Ή μόνη ομιλούσα έξ ολοκλήρου ελληνική ταινία και έξασφαλίζουσα μεγάλα κέρδη.

MEXICALI ROSE

ΜΙΚΥ ΝΑΟΥΣ - ΣΟΡΤΣ

(ΕΓΧΡΩΜΑ) '

ΚΩΜΩΔΙΑΙ ΣΑΡΛΩ

I Ή
'Η ιστορία μιας ακαρδης χοχέττας, ή οποία εριψε τήν ζωήν της είς τόν Τροχόν τής

έχασε.
τύχης καί εχασε.

vat

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

1.9

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ
Α°θρον

κ,

ΒΙΟΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ

"Εχει καθιβρωθη πλέον ύπό τοΰ «Κ. Α.» είς τό τέλος
Κύριος, ή Κυρία καί ό Μπιμπί» σκηνοθεσία Μάξ Νιοΰέκαστου έτους να γίνεται ό απολογισμός τοΰ τελευταίου φιλντ μέ τάς Μάγδα Σνάϊντερ καί Λή Πάρρυ καί τούς
τριμήνου. Διά νά φανώ λοιπόν καί εγώ συνεπής πρός τήν
Γκεόργκ Άλεξάντερ καί Χέρμαν Τίμιγκ, καί τό «Σάν
άρχην ταύτην τοΰ μοναδικοΰ μας κινηματογραφικοΰ πε σμίξουν δυό καρδιές» μέ τήν Κάτε φόν Νάγκύ καί τον
ριοδικού κάμνω μίαν σύντομον άνασκόπησιν τής κινημα Ζάν Μυρά.
τογραφικής κινήσεως κατά τό διαρριύσαν χροιικόν διά
Άπό τά άμερικανικά θά άναφέρωμεν κατά πρώτον τό
στημα, άπό τής ένάρξεως δηλαδή τής τρεχούσης περιόδου
♦Ελεύθερες Ψυχές» τοΰ Κλάρενς Μπρόουν, λόγφ τοΰ
μέχρι σήμερον. Καί ή άνασκόπησις αΰτη δέν είναι διόλου
έξαιρετικά τολμηρού καί δυνατοΰ σενάριο καί τής θαυ
θλιβερά, όπως συνέβαινε κατά κανόνα καθ’ δλην τήν τεμαστής ύποκρίσεως ιής Νόρμα Σήρερ καί τοΰ Λιονέλ
λευταίαν τριετίαν. Διότι λαμβανομένης ΰπ’ δψιν τής μεγί Μπάρρυμορ.
Άλλα ένδιαφέροντα φίλμ: «Μάτα
στης οικονομικής κρίσεως άφ’ ένός
-Χάρι» σκηνοθεσία Φιτζμώρις, μέ
ποΰ μαστίζει τόν τόπον μας καί
τήν Γκάραπο καί τούς Νοβάρρο,
τής ύπερτιμήσεως άφ’ έτέρου τών
Μπάρρυμορ καί Στόν (ή μεγίστη
ταινιών λόγφ πτώσεως τοϋ έθνικοϋ
έφετεινή έμπορική έπιτυχία), «Τι
μας νομίσματος, ή κίνησις πρέπει
τάνες τοΰ άέρος» μέ τόν άμίμητον
νά θεωρηθή ώς άρκετά ενδιαφέ
Ούάλλας Μπήρρυ καί τόν Γκέϊμπλ,
ρουσα. "Ας ίδωμεν ποΰ στηρίζεται
«Γοητεία» σκηνοθεσία Κλάρενς
ή αισιοδοξία μου αΰτη.
Μπρόουν μέ τό ζεύγος ΚράουφορντΈν πρώτοις λειτουργούν εφέτος
έ ν ν έ α έν δλφ κινηματογράφοι:
Γκέϊμπλ, «Τρέϊντερ Χόρν» του Βάν
Ντάϊκ, «Επιδρομείς τοΰ βυθοΰ’Αττικόν, ’Απόλλων, ’Ιντεάλ, Κατομεγάλο ναυτικό έργο τοϋ Ρόγγελ,
πούλη, Μοντιάλ, Οΰφα, Πάνθεον,
«Κογκορίλλα» κουλτουριστικό φίλμ
Παλλάς καί Σπλέντιτ (δέν υπολογί
τού ζεύγους Μάρτεν Γζόνσον,
ζω μεταξύ αυτών τό «Σινέ-"Ιρις»
«Τρανσατλαντίκ» τοΰ Ούίλλιαμ Χότής Πανεπιστημιακής Λέσχης, τό
βαρ καί τό «Μυστικό τοϋ ιατρού»
όποιον προβάλλει ταινίας δευτέρας
μέ τούς Ρίτσαρ Άρλεν, Τσάρλ Ρόγβιζιόν). Έν τούτοις καί παρά τήν
κερς, Κλάίβ Μπρούκ καί τάς Τζών
πληθωρικήν ταύτην, έν σχέσει μέ
Άρθουρ καί Φαίη Ραίη.
τόν πληθυσμόν, λειτουργίαν, εργά
Άπό τά γαλλικά ξεχωρίζουμε τό
ζονται δλοι σχεδόν άρκετά ικανο
«Νταβίντ Γκόντλερ», διά τήν άφθαποιητικά άπό άπόψεως εισπράξεων.
στον δημιουργίαν τού Χάρρυ Μπώρ
"Οσον άφορφ τάς ταινίας ποΰ
καί τό «Ξύλινοι Σταυροί» τού Ραϋπροεβλήθησαν, αί περισσότεροι άνή\
μόν Μπερνάρ, έργο παρμένο άπό τό
κουν είς έπίπεδον άνω τοΰ μέτριου.
Λ
περίφημο μυθιστόρημα τού Νταρ
Βεβαίως μεταξύ αύτών δέν συγκα
ί) ζελές ' καί διά τό όποιον τό μόνον
ταλέγονται πολλά άριστουργήματα
κακόν είνε δτι έρχεται κάπωσ άργά,
άλλά έκ παραλλήλου καί τά άφθο
διότι προηγήθησαν τούτου πλεϊστα
να τερατουργήματα ποΰ διεδέχοντο
δσα πολεμικά έργα.
τό εν τό άλλο κατά τάς προγενεΕύφημος μνεία οφείλεται είς τό
στέρας περιόδους, δένκάμνουν έφέ«Μελό» σκηνοθεσία Τζίννερ μέ τήν
τος τήν έμφάνισίν των παρά κατά
Γκαμπύ Μορλαί, τόν Βίκτωρ Φρανάραιά διαστήματα. Αύτό άποδειΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ
σέν καί τόν Πιέρ Μπλανσάρ. Τό
κνύει δτι οι έπιχειρηματίαι μας έ
«Τέλος τοΰ Κόσμου» τοΰ Άμπέλ
γιναν περισσότερον προσεκτικοί εις
Ό έκ τών έκλεκτοτέρων συνεργατών
Γκάνς καλό ώς έμπνευσις ύστερεΐ
τήν έκλογήν των, γεγονός ποΰ πρέ
τοϋ «Κινημ. Άστέρος»,
πολύ άπό άπόψεως έκτελέσεως.
πει ιδιαίτατα νά μάς ένθουσιάζη.
(Σκίτσο Ντϊνο Μκίη)
Ή Αγγλία μέ τό πρωτότυπο, λε
Προεβλήθησαν κατά τήν διαρπτό καί έξυπνο έργάκι «Περιπέτειες
ρεύσασαν τριμηνίαν πεντήκοντα έν
νεοπλούτων» τοΰ Χίτσκοκ καί τό πλούσιον άνέβασμα τής
δλφ έργα. Έκ τούτων 20 είναι γερμανικής, 59 άμερικα
«Τιτανομαχίας τών Δαρδανελλίων» άποδεικνύει δτι κατα
νικής, 7 γαλλικής, 3 αγγλικής' καί 1 ιταλικής προελεύσεως.
βάλλει έν γένει προσπάθειας διά νά μήν ύστερεΐ άπό τά
’Από τά γερμανικά διακρίνεται τό «Παρθένες μέ
στολή», φιλμ άνωτέρας καλλιτεχνικής έκτελέσεως, τό ό μεγάλα παραγωγικά κράτη, άντιθέτως πρός τήν ’Ιταλίαν,
ή όποια μέ τό »Μιά άλλη άγάπη μού γεμίζει τή ζωή»
ποιον δυστυχώς δέν έσημείωσε τήν έμπορικήν έπιτυχίαν
μάς δείχνει τό πόσον δπίσω κινηματογραφικώς έξακολουποΰ ήρμοζε εις τήν άξίαν του. Έάν ήθέλαμε νά άναφέρωμε μερικά άλλα άκόμη, ταύτα θά ήσαν: «Allo Berlin!
θεϊ νά εύρίσκεται.
Δέν μάς μένει παρά νά εύχηθώμεν ή σαιζόν πού,ήρici Paris» τοΰ Ζουλιέν Ντυβιβιέ, ποΰ δεικνύει ένδιαφέρουσαν προσπάθειαν πρός κατασκευήν διεθνούς όμιλοΰν χισε τόσον εύοίωνακαί μέ τόσας καλάς υποσχέσεις, νά έξακολουθήση κατά τόν αύτόν τρόπον μέχρι τέλους. Έχομεν
τος φίλμ, «’Αδελφοί Καραμαζώφ» σκηνοθεσία Όζέπ μέ
τούς Φρίτς Κόρτνερ, Φρϊτς Ράσπ καί Άννα Στέν, έργον
δέ κάθε λόγον νά πιστεύωμεν δτι ούτω καί θά συμβή.
μέ καλήν σκηνοθεσίαν καί ερμηνείαν ηθοποιών άλλά τό
ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ
όποιον κακοποιεί τό μυθιστόρημα τοΰ Ντοστογέφσκυ,
.................................................................................................I........IIIIIIIIIIH.........
«Κόμησσα Μοντεχρήστο» μέ τήν Χέλμ, καί άπό τά έλαφρά: «Δέν θέλω νά μάθω ποιος είσαι» τοΰ φόν Μπόλ- |
Ή Διεύ&υνσις τοΰ «Κινηματ. Άστέρος» |
βαρυ μέ τήν Λιάνε Χάΐντ, τόν Γκούσιαφ Φρέλιχ καί τόν = εύχεται είς τούς φίλους συνδρομητάς καί |
Σέκε Ζάκαλ, τό όποιον, έπειδή ή προβολή του συνέπεσε
| άναγνώστας χρόνια εύτυχισμένα.
καί μέ τήν άφιξιν τοΰ ζεύγους Φρέλιχ-Άλπαρ είς τάς
’Αθήνας, έσημείωσε μεγάλην έμπορικήν επιτυχίαν, «Ό ■HIIIIIIIHIIIIIIIlIlHIIIIIlllllllllHllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllS

Μέ τόν χρόνον πού αρχίζει αύριον, δ «Κινηματο
γραφικός Άστήρ» εισέρχεται εις τό δέκατον έτος τής
έκδόσεως του. Βαδίζον εΐς τό δέκατον έτος τής ζωής
του τό περιοδικόν αύτό, έχει κάθε λόγον νά εϊνε υπερήφανον-διά τήν έως τήν ώραν αύτήν σταδιοδρομίαν
του. Παρά τάς δυσκολίας τάς οποίας άπό τήν πρώτην
στιγμήν τής έκδόσεως του συνήντησε, παρά τάς αντι
δράσεις τών παρεξηγούντφν τούς σκοπούς και τόν
προορισμόν του, κατόρθωσε νά ζήση και νά έξελιχθή
εις ενα άξιολογότατον δηιιοσιογραφικόν οργανισμόν,
διεθνούς, εις τό είδος του, κύρους.
Και αύτοί άκόμη οί έχθροί του και αύτοι οί κατά
καιρούς παρουσιασθέντες κακοί άντίπαλοί του, ομο
λογούν σήμερον τήν χρησιμότητά του και άναγνωρίζουν δλην τήν άξίαν τής συμβολής του είς τήν καιά
τά τελευταία έτη πρόοδον τοΰ κινηματογράφου εΐς
τήν χώραν μας. Μέ τό ειλικρινές ενδιαφέρον του διά
τήν ελληνικήν κινηματογραφίαν, μέ τούς άγώνας του
διά τήν βελτίωσιν τής κακής οικονομικής θέσεώς της,
μέ τήν προσεκτικήν παρακολούθησιν τών διαφόρων
ζητημάτων της και τάς άνυστεροβούλους και λογικάς
έπ’ αύτών κρίσεις του, τήν έθοήθησε νά εύρίσκεται
σήμερον εΐς κατάστασιν άξιοζήλευτον έν άναλογίςι
πρός τάς δύσκολους ,ή μέρας τάς οποίας ολη ή Οικου
μένη διέρχεται.
Άλλά εΐς τήν άπολογίαν τοϋ ένεαετοΰς έργου δέν
θά ήμποροΰσε ποτέ δ «Κινηματογραφικός Άστήρ»
νάλησμονήση πόσον τόν έβοήθησεν εΐς αύτό ή άγάπη,
ή στοργή καί ή θερμή ύποστήριξις τοΰ μεγαλειτέρου
μέρους τών Ελλήνων κινηματογραφικών επιχειρη
ματιών, οϊτινες, άντιλαμβανόμενοι τήν έξαιρειικότητα
τών υπηρεσιών τάς όποιας τό περιοδικόν αύτό προσέφερεν εΐς τήν ελληνικήν κινηματογραφίαν, δέν έπαυ
σαν ούδέ στιγμήν νά τό περιβάλουν μέ τό ειλικρινές
ένδιαφέρον των.
Πρός δλους αύτούς καί πρός δλους τούς άλλους
άγνώστους φίλους του άπευθύνει σήμερον δ «Κινη
ματογραφικός Άστήρ» μοζύ μέ τάς εύχάς διά τό μετ’
ολίγον άρχίζον έτος, τάς πλέον θερμάς εύχαριστίας.
*
Κατάτό πρώτον τρίμηνον—Όκτώβριος-Δεκέμβριος
—τής λειτουργίας τών χειμερινών κινηματογράφων
ή σημειωθεΐσα εΐς αύτούς κίνησις υπήρξε κατά τό
πλεΐστον σημαντικώς καλή και άρκετά ένθαρρυντική
δσον άφορφ τόν σχηματισμόν προβλέψεων διάτό ύπολειπόμενον χρονικόν διάστημα μέχρι τοΰ τέλους τής
τρεχούσης περιόδου.
Μερικά κινηματοθέατρα -ελάχιστα εύτυχώς—παρά
τάς ζωηροτάτας προσπάθειας τών διευθύνσεών των
δέν κατόρθωσαν, δυστυχώς, νά καλύψουν ούτε αύτάς
τάς δαπάνας τής συντηρήσεώς των και τοΰτο κατά
τό πλεΐστον διότι άφέθησαν νά διαφημισθοΰν άπό
άλλους ένδιαφερομένους μόνον διά τάς ταινίας. Καϊ,

συνέβη ούτω έπανειλημμένως νά ύπερδιαφημισθοΰν
ταινίαι όχι τόσον αξιόλογοι, μέ άποτέλεσμα νά άποκτήσουν μέν αύται κάποιαν εμπορικότητα, άλλά νά
κλονισθή ή εμπιστοσύνη τοΰ κοινοΰ πρός τόν κινη
ματογράφον δ δποΐος τάς προέβαλλε.
Άς έλπίσωμεν δτι δ νέος χρόνος θά δδηγήση τούς
ένδιαφερομένους εΐς δρθοτέρας σκέψεις ως πρός τό
ζήτημα τοΰτο, διότι άλλως τε αύτό εϊνε και τό συμ
φέρον των.
* *
*
Πρό καιρού έγράψαμεν και ασχολούμεθα και πά
λιν—μολονότι δέν υπάρχει καμμία έπίκαιρος άφορμή
—διά τό ζήτημα τής λογοκρισίας τών κινηματογρα
φικών ταινιών.
Χωρίς νά παύσωμεν νά άναγνωρίζωμεν τήν χρησι
μότητα τής ύπάρξεως μιάς τοιαύτης υπηρεσίας, εϊμεθα βέβαιοι δτι διερμηνεύομεν τήν γενικήν γνώμην,
ύποστηρίζοντες διά μίαν άκόμη φοράν δτι ή διεξα
γωγή τοΰ λογοκριτικοΰ έργου πρέπει νά άνατεθή εΐς
άλλους ανθρώπους έντελώς ξένους πρός τούς διαχειριζομένους σήμερον αύτό.
Είνε καλοί βεβαίως οί άστυνομικοΐ διά τήν τήρησιν τής τάξεως καί ικανότατοι διά πάσαν άλλην
συναφή άσχολίαν. Προκειμένου δμως νά κρίνουν τήν
κοινωνικήν ή παιδαγωγικήν άξίαν ένός έργου, δέν
πιστεύομεν νά ύπάρχη άνθρωπος δρθώς σκεπτόμενος,
δ δποΐος νά τούς εύρίσκη καταλλήλους πρός τοΰτο.
Λόγφ τής περιοριστικά ειδικευμένης μορφώσεώς τον
και τής επαγγελματικής νοοτροπίας του, ποτέ δέν
εϊνε δυνατόν δ άστυνομικός νά σχηματίση ορθήν
άντίληψιν έπί τοιούτου εϊδους ζητημάτων, τά δποΐα
άντιθέτως έχουν άνάγκην κριτοΰ εύρυτάτης κοινωνι
κής και φιλολογικής μορφώσεώς.
Ή έκ τοΰ περιβάλλοντος τοΰ άστυνομικοΰ κρατητηρίου πείρα, δέν εϊνε έκείνη πού χρειάζεται δταν
κανείς πρόκειται νά άσχοληθή μέ ζητήματα παιδα
γωγικά ή καλλιτεχνίας. Ή δέ δυσπιστία πρός τό
κάθε τι, άπαραίτητον πνευματικόν έφόδιον ένός κα
λού άστυνομικοΰ, εϊνε τό χειρότερον έλάττωμα ένός
μετριωτάτου κριτοΰ προοριζομένου διά τήν συζητουμένην τήν στιγμήν αύτήν περίπτωσιν.
"Οταν έπρόκειτο νά προβληθή ή «Γιγαντομαχία
τών Δαρδανελλίων», ή άστυνομική λογοκρισία έχαρακτήρισε τό φιλμ ως άκατάλληλον δι’ άνηλίκους,
λόγφ τοΰ πολεμικού ή δέν γνωρίζομεν τί άλλο, χα
ρακτήρας του. ’Εν τούτοις μετ’ δλίγας ημέρας, ως
γνωστόν, τά υπουργεία τής Παιδείας και τών Στρα
τιωτικών δι’εγκυκλίων διαταγών των πρός τάς ύφισταμένας των υπηρεσίας, διέταξαν δπ’ως δδηγηθοΰν
έν σώματι οί στρατιωτικοί σχηματισμοί καϊ οί μαθηταΐ τών σχολείων εΐς τόν κινηματογράφον δπου
ή «άκατάλληλη» ταινία προεβάλλετο, διότι—μήπως
I αύτοι δέν ήσαν ειδικοί; — «άντελήφθησαν δτι τό πε-
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ριεχόμενόν της ήτο έξυψωτικόν τοϋ εθνικού φρονή
ματος».
Δέν είνε δέ μόνον ή «Γιγαντομαχία τών Δαρδα
νελλίων», διά τήν οποίαν παρουσιάσθη τό φαινόμενον
αυτό. Είνε και πολλαί αλλαι και παρουσιάσθησαν
πλεϊσται δσαι περιπτώσεις πού άπεδείχθη ή άκαταλληλότης τών αστυνομικών διά τοιαύτης φύσεως λε
πτόν έργον.
Άς λειψή λοιπόν ή ιστορία αύτή τής παρ’αστυ
νομικών λογοκρισίας τών ταινιών και ας άνατεθή ή
φροντίς αύτή εις άλλους ανθρώπους, πραγματικώς
καταλλήλους διά τοΰτο, οΐ όποιοι, άλλως τε, δέν
σπανίζουν διόλου. *0 καθείς εις τό έργον του. Οΐ
παιδαγωγοί και οΐ -καλλιτέχναι εΐς τήν άρμοδιότητά
των και οί αστυνομικοί εΐς τήν καταδίωξιν τών κα
κοποιών, οΐ όποιοι μάλιστα κατμ τό διάστημα τής
ύπό αστυνομικών κριτικής τών ταινιών, έπληθύνθησαν έπικινδύνως.
* *

Εΐςτά υπάρχοντα κεντρικά κινηματοθέατρα προσετέθη τελευταίως εν άκόμη—τό τής Πανεπιστημιακής
Λέσχης—καί οΰτω δ αριθμός αύτών άνήλθεν αισίως
εις τήν μίαν δεκάδα, ποσότη; πρωτοφανής διά τάς
’Αθήνας και μάλιστα έν μέσφ τόσης ισχυρός οικονο
μικής κρίσεως.
Τό κινηματοθέατρον τής Πανεπιστημιακής Λέσχης
ήνοιξε τάς πυλας του ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Α.
Ζερβοΰ, ό όποιος, δπως ήδη έγράψαμεν, άνέλαβε
τήν έκμετάλλευσιν αύτοΰ. Άτυχώς δμως αΐ έργασίαι
αύτοΰ δέν είνε δσον ήξιζεν ικανοποιητικοί εΐς άπόδοσιν, χωρίς νά ήμπορεϊ φυσικά κανείς έκ τούτου
νά προβλέψη ποία θά είνε και ή τελική έκβασίς των
Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών άναγνωστών μας,
ιδίως τών έπαρχιωτών, έπί τοΰ άλλαχοΰ. δημοσιευομένου πίνακος τοΰ πραγματοποιηθέντος ύφ’ ένός
έκάστου τών άθηναϊκών κινηματοθεάτρων άριθμοΰ
εισιτηρίων.
’Απολύτως ακριβής δ πίνας αύτός, ήμπορεϊ νά χρη
σιμεύσω ως ό καλλίτερος και πλέον άμερόληπτος δδηγός εΐς τόν κινηματογραφικόν έπιχειρηματίαν,
προκειμένου νά σχηματίσω γνώμην περί τών προβληθέντων εΐς τά άθηναϊκά κινηματοθέατρα έργων.
*·
♦ *

Παρά τόν αύστηρόν περιορισμόν τής εισαγωγής,
ή εΐσαχθεϊσα έφέτος ποσότης ταινιών ύπήρξεν άρ
κετά σημαντική κα'ι μολονότι δχι άνάλογος πρός τάς
εΐσαγωγάς τών παρελθόντων έτών, πάντως άρκετή
διά τήν έξυπηρέτησιν τής ελληνικής άγοράς.
Καλή, άναλόγως τής ποσότητος, ύπήρξε και ή
ποιότης τών εΐσαχθεισών ταινιών καίτοι δΓ αύτήν
θά ήμποροΰσε νά λεχθή, δτι ύπήρξε πέραν τοΰ άναμενομένου ικανοποιητική, αν έλαμβάνετο ύπ’ δψιν
τό δτι δλα σχεδόν τά καλά έργα τής τελευταίας πθραγωγής ήλθον εΐς τήν Ελλάδα περιληφθέντα εΐς
τήν μικράν εΐσαχθεϊσαν ποσότητα ταινιών.
’Αξίζει νά ύπογραμμισθή δτι κατά τήν τρέχουσαν
περίοδον δέν ένεφανίσθησαν εις τούς ’Αθηναϊκούς

κινηματογράφους αΐ έφετεινα'ι παραγωγοί πολλών
καλών κινηματογραφικών εταιριών, δπως τής «Οΰ
φα» τής «Παραμάουντ» —άμερικανικής και γαλλι
κής—«Γουώρνερ Μπρόδερς», «Πατέ-Νατάν», «Ζάκ
Χάϊκ» και άλλων. Ή μή προβολή ταινιών τών οϊ
κων αύτών οφείλεται, ώς εύνόητον, εΐς τό δτι δέν
εΐσήχθησαν εΐς τήν Ελλάδα καί τοΰτο δέ δέν προ
ήλθε τόσον άπό τόν περιορισμόν τών εισαγωγών,
δσον άπό τάς έξωφρενικάς τιμάς τάς δποίας οΐ Εν
διαφερόμενοι έζήτουν καί αΐ δποϊαι άπεμάκρυναν
τούς "Ελληνας άγοραστάς.
*
Εΐς τάς Άθηναϊκάς έφημερίδας έδημοσιεύθη πρό
ολίγων ημερών ή πληροφορία, δτι όμάς έλλήνων
και ξένων κινηματογραφικών έπιχειρηματιών έπεσκέφθη τόν Υπουργόν τής ’Εθνικής Οικονομίας
καί τοΰ άνήγγειλεν δτι σκοπεύει νά συστήση μεγάλην κινηματογραφικήν εταιρίαν παραγωγής έλληνι
κών όμιλουσών ταινιών, χρησιμοποιούσα τό έγχώριον άνθρώπινον ύλικίν πρός τοΰτο. Οΐ έπισκεφθέντες τόν κ. ύπουργόν έκπρόσωποι τής ύπό ΐδρυσιν «μεγάλης έταιρίας» έζήτησαν παρ’ αύτοΰ νά
τοϊς χορηγηθή πρώτον άδεια διά τήν εισαγωγήν
κινηματογραφικών μηχανημάτων καί... ειδικών μη
χανικών καί δεύτερον έπαρκής ποσότης συναλλάγμα
τος διά τήν πληρωμήν τών πρώτων καί τήν αμοι
βήν τών δευτέρων.
Ό ύπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας άπήντηοε,
κατά τάς έφημερίδας, δτι δύνανται νά λάβουν τάς
ζητουμένας άδειας εισαγωγής έφ’ δσον τά μέν μη
χανήματα πληρωθοΰν δι’ϊσης άξίςις έλληνικών προ
ϊόντων, τό δέ ειδικόν προσωπικόν διά έλληνικών
δραχμών.
Δέν είνε άτυχώς γνωστόν εΐς ποιας σκέψεις εύρίσκεται ή «όμάς τών Έλλήνων καί ξένων έπιχειρηματιών» κατόπιν τής άνωτέρω άπαντήσεως τοΰ κ.
ύπουργοΰ, δπως έπίσης δέν έγνώσθησαν—μέχρι τής
ώρας τούλάχιστον—τά ονόματα έκείνων οΐ όποιοι
τήν άποτελοΰν.
Δέν θέλομεν νά γίνωμεν μάντεις κακών, ούτε νά
κακοκαρδίσωμεν κανένα. Άλλ’ άν πρόκειται ή νέα
εταιρία νά είνε τύπου θερινού, όμοιου τής «Μινέρβα
Φίλμ», νά έχη κεφάλαια πολύ μεγάλα και νά «γυρίζη» ταινίας εΐς τήν... έλληνογερμανικήν γλώσσαν,
ή άνάπτυξίς της θά είνε, φανταζόμεθα, πολύ δύσκο
λος καί μάλιστα έν καιρφ χειμώνος.

ΐ
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μας προσεπάθει δήθεν νά μειώση τό κύρος μιάς με
γάλης έταιρίας ώς ή «Μινέρβα Φίλμ».
Τόν λίβελλον, τόν νεαρόν συντάκτην του καί τού;
άλλους έν δημοσιογρτφίρι συναδέλφους τού, μετεβιβάσαμεν τότε εΐς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ εΐσαγγελέως
καί έπαύσαμεν νά άσχολούμεθα μέ αύτρύς. Τώρα
δμως μάς τούς έπαναφέρει εΐς τήν μνήμην μία πλη
ροφορία πού έφθασε μέχρις ήμών κατά τήν όποιαν
δ μαικήνας τής έκδοτικής έπιχειρήσεως τών νεαρών,
άπαυδήσας νά τούς κηδεμονεύει οΐκονομικώς καθιος
και δΓ άλλας άκόμη άφορμάς, ήλλαξεν έξαφνικά
σκέψεις καί έγκαταλείπων τήν παλαιάν τακτικήν, έξεδίωξε χωρίς καμμίαν αβρότητα τόν άρχηγόν τής ό
μάδος καί ύπάλληλόν του έκ τοΰ περιβάλλοντος του.
Διά τό πολύ οίδοξον αύτό τέλος τόσων λαμπρών
καί πολυσχιδών σταδιοδρομιών, λυπούμεθα—τό βεβαιοΰμεν I—εΐλικρινώς...

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά Ιφίλμ «Τραγωδία
έρωτος» μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ, «Τρανσατλαντίκ»
καί «Κογκορίλλα».
Λευκός Πύργος. Προεβλήθησαν αΐ ταινίαι «Ό
Κατήφορος» μέ τήν Κράουφορδ, «Ερωτική φλόγα»
καί «Οΐ τέσσαρες στρατηγοί».
Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Οΐ νέοι ’Ίκαροι»,
«Διψασμένοι γιά φιλιά», καί «Κόλασις ύπό τήν
θάλασαν».
Άλκαζάρ. Κάνει έναρξιν μέ τό έργον τής Ούφα
«Στή μυστική ύπηρεσία» μέ τήν Μπριγγίτε Χέλμ.
Μ. Π.

Ill η KISESEmmmg

Προεβλήθησαν τά φίλμ «Άγάπη στά χαρακώμα
τα», «Πληγωμένος ’Αετός», «Τό Θΰμα» καί «Ό έκβιασμός».
Ό Παρατηρητής

Νεάπολ»ς (Κρητητ)
Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό καρναβάλι τής Βενε
τίας» καί «Μασίστας καί Σεΐχης».

Ίεράπετρα (Κρήτης)

Λάρια»
Πειραιεΰς

<4

♦ ♦

Μέ τήν «Μινέρβα Φίλμ» καί τάς κινηματογραφικάς έταιρίας, οΐ άναγνώσται μας θά ένεθυμήθησαν
άσφαλώς καί μερικάς άποπείρας παρεκτροπών μιάς
μικράς όμάδος νεαρών-, πού έχολώθησαν δταν πρό
μηνών έγράψαμεν διά τήν ύπό τόν άνωτέρω τίτλον
δήθεν ΐδρυθεϊσαν εταιρίαν.
Κάποιος άπό τούς νεαρούς αύτούς εΐς ένα έντυπον
πού έξεδίδετο δαπάναις ένός κινηματογραφικού
(πραγματικοΰ αύτοΰ) έπιχειρηματίου πρός διαφήμισιν τών έργασιών του, κατεχώρησεν ένα άνόητον καί
ύβριστικόν λίβελλον έναντίον τοΰ διευθυντοΰ τοΰ
«Κινηματογραφικού Άστέρος» διότι τό περιοδικόν
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Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Δέν θέλω νά
μάθω ποιος είσαι», «Σάν σμίξουν δυό καρδιές,»
«Μάτα Χάρι» καί «’Αδελφοί Καραμαζώφ» έργα
πρώτης τάξεως, μέ μεγάλας έπιτυχίας.
Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κική» μέ
τήν “Αννυ ’Όντρα, «Τό μυστικόν τοΰ δικηγόρου»,
«Μελό» καί «Οΐ έπιδρομεϊς τοΰ βυθού» έπιτυχώς.
Κάπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Φράντς
είναι γυvαϊκά»J «Φιλήστε με» μέ τόν Μπουμπούλ,
«’Όχι στό στόμα» καί «Τό μαλτέζικο μαχαίρι».
Φως. Προεβλήθησαν «Ή άπολύτροισις», «Οΐ
λαθρέμποροι τής Σταμπούλ», «Μνηστή στή λοτταρία», «Ή Κιβωτός τοΰ Νώε», «Ό κλεμένος παρά
δεισος», «Ή γροθιά τοΰ σακάτη», «Ή στρατιά τών
κατακτητών», «Ό υιός τοΰ σκοτωμένου» και «Γυ
ναίκες στόν πόλεμο».
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Κάτω άπό
τήν άγχόνη», «Οΐ ΐππόται τής νυκτός», «Ή τιμω
ρία τοΰ ένοχου», «Ό άλήτης τοΰ Τεξάς,» «Διά πυρός σιδήρου», «Ή έξάγνισις», «Τά μυστήρια τοΰ
μεσονυκτίου», «Σκοτωμένος έφιππος», «Μυστηριώ
δης έξαφάνισις», «Ληστής μέ τό στανιό». «’Επάνω
τά χέρια», «Πΰρ καί μανία» καί «Τό θωρακισμένο
αύτοκίνητσ».
Β. Μάνος.

Θεσσαλονίκη

ί

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Φιλήστε με»,
«Τό Χριστινάκι» καί «Δέν θέλω νά μάθω ποιος
είσαι» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ.
Διονύσια. Πρεοβλήθησαν τά φίλμ «’Αδελφοί
Καραμαζώφ», «Ή Γκίτα χαρίζει τήν καρδιά της»
καί «Ντάβιντ Γκόλντερ».
Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Χρυσό μοι» μέ
τήν Μόνα Κογιά, «Τό μαλτέζικο μαχαίρι» καί «Ή
γιγαντομαχία τών Δαρδανελλίων».

g

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαραμένα
κρίνα», «Ή μυστηριώδης νήσος», «Στά δίχτυα τής
Τσέκας», «Πρίγκηψ καί κοκόττα» μέ τόν Μοχίκα,
«Σαπφώ» μέ τήν Γκάρμπο, «Ή δίκη τής Μαίρη
Ντόγκαν», «Έάν ό αύτοκράτωρ τό ήξερε» καί «Ό
άνύπανδρος μπαμπάς».
Παπανδρέου

ΡέΘεμνος
Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέγας Να
πολέων», «Τό ιερό βουνό», «Ό εκβιασμό;» καί «Τά
λευκά ρόδα τοΰ Ζιλμόρ». "Ηδη δίδει παραστάσεις
ό θίασος Μπογράκου.

Άλεξκνδρούπολις
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αΐ δύυ άδελφαί», «Λυσσασμένος σύζυγος«, »Τό σκάνδαλον τοΰ
Μπάντεν-Μπάντεν», «Δικαίωμα ό έρως», «Ή καρ
διά τοΰ ναύιη», «Τί άναποδιά!» καί «Άν ποτέ τήν
καρδιά σου χαρίσης».
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτα κα
ταιγίδας», «Τσιγγάνα βαρώνη», «Τό δυτικόν μέτω
πον», «Σόου-Μπότ», «Νύχτες πόνου καί ηδονής»
καί «Ό τραγουδιστής τής τζάζ».
Κόννος

Kaotepia
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν μέ πρωτοφανή έπιτυ
χίαν τά έργα «Άννυ τοΰ Μονπαρνάς» έπιτυχώς καί
«Σάφια ή χορεύτρια» μέ συνεχείς διακοπάς τής μη
χανής λόγφ άβλεψίας τών μηχανικών, πράγμα τό
όποιον δυσηρέστησε πολύ τό παρακολουθούν κοινόν.
• ’Επίσης προεβλήθησαν τά έργα «Τά τρία πάθη»
έπιτυχώς», «Ταρζάν» καί μία εβδομαδιαία έπιθεωρησις τής Ουφα.
Προεβλήθησαν έπίση; «Δεσποινίς Ζωζέττα ή γυ
ναίκα μου», «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα» καί «Ή φω
τιά» μέ τήν Τσέχοβσ.
Παπαντίνας
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Τρίκκαλα
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Χίος

’Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έξής βωβά φίλμ «Ρα
Λόγφ τοΰ δ|ι έδιδε παραστάσεις δ θίασος τής
Ένώσεως Ελλήνων Καλλιτεχνών δέν έλειτούργησε ψωδία έρωτος», «'Η μεγάλη καταστροφή», «Ή κόρη
ί τού σεΐχη», «Ό τελευταίος τών ανθρώπων» μέ άποώς κινηματογράφος.
Μαλιώρας
τυχίαν, «Λεγεώνες τοΰ άέρος», «Πέπλος παρελθόν
'Αρχάναι
τος», «Ό κόμης Βίλλυ Φρίτς» (;) άνεπιτυχώς, «Νά
Προεβλήθησαν τά βωβά έργα «Ζοσλέν», «Τδ χω πενθερά, νά μάλαμα», «Ό έκδικηιικός καβαλλάρης»,
ριό τής αμαρτίας», «Τό θαύμα τών πτερύγων» καί
«Ό τύραννος το' Γκόλτς» και μερικά άλλα περιπε
ζουρνάλ άπό τούς σεισμούς τής Χαλκιδικής.
ί τειώδη, άνάξια ν’άναφερθοΰν. Προεβλήθησαν έπί’Ηράκλειον
; σης τά «Πανάμ» καί «'Η δεσποινίς ύπαστυνόμος»
Βουδούρης
Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Κοντέσσα ! μέ πολύ μικράν έπιτυχίαν.
Μαρίτσα» έπιτυχώς και «Θάμαι μόνη μετά τά μεσά Χανιά
Πανϋεον ('ιεύθ. I. Δτσκαλογρηγοράκη). Έγκατεστήνυχτα» άνεπιτυχώς. Έπίσης προεβλήθη τό έργον
«Βαρκαρόλλα τής αγάπης» μέ μετριωτάτας εισπρά σεν ηχητικός μηχανάς συστήματος Σάμσον Έλέκτρικ
καί
προεβλήθησαν μέχρι σήμερον τά έργα «Ό στραξεις, καίτοι ύπεραρέσασα.
’Απόλλων. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά έργα । τηγός Κράκ», «Τό χαμένο Τσέππελιν», «Ό άγνώστος τραγουδιστής», «Τενιερλόϊν» καί .μίκυ-μάους.
«Αύτή εΐν’ ή ζωή» ελληνική ομιλούσα έξ ολοκλήρου,
μέ άφάνταστον κοσμοσυρροήν, «Τό ραγισμένο βιο ! Έπίσης τά «Παρί Μπεγκέν» καί «Τρελλός Τραγου
Ε.Κ,
λί», «’Αριστοκρατική μελωδία» άνεπιτυχώς, και διστής».
«Μοιραία άγάπη» μέ τήν Γκάρμπο έπιτυχώς, Έπί ’ Aypiviev
Θέσπις, Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό βάλς τοΰ
σης προεβλήθη και τό έπεισοδιακόν «Ή θεά τής
■ βαγκόν λί», «Τά επτά θαύματα», «Μαρία Πεντα
ζούγκλας».
'Ο Παρατηρητής
γιώτισσα», «'Η γυναίκα καί τό νευρόσπαστο» καί
Βόλος
«Ό βασιλεύς τών άλητών» άνευ δυστυχώς ικανο
Άχίλλειον. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά φιλμ ποιητικών οικονομικών άποδόσεων.
«Τραγωδία έρωτος», «Τό άρωμα τής κυρίας μέ τά
Κέρκυρα
μαύρα», «"Οχι στό στόμα» μέ τόν Ρίμσκυ και «Μιά
Δημοτικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πολωνός
νύχτα μπάλλου».
Παπα βασιλείου
έβραΐος», «Ένα ταγκό γιά σένα», «'Η τύχη», «Ό
Σητεία (Κρήτης)
βασιλεύς τών λούστρων» καί «Τό παιδί τοΰ έρω
τος», άπαντα έπιτυχώς.
Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Αί δέκα μοΠοικιλιών. Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Ο πυροσβέ
δέρναι έντολαί» καί «Κορίτσια φυλαχθήτε», έργα
στης»,
«Θωρακισμένο αύτοκίνητο», «Δράματα οίκων
τά οποία ήρεσαν είς τό κοινόν μας, άλλά δυστυχώς
πολύ ολίγοι οί παρακολουθοΰντες τόν κινηματογρά ανοχής», «'Ο πιθηκάνθρωπος», «Ή πόλις τών φαν
φον. Δεδομένου δέ δτι τά έξοδά μας υπερβαίνουν τασμάτων» καϊ «Τό έξπρές 113» μέ άποτυχίαν. X.
κατά πολύ τάς εισπράξεις μας, πολύ γρήγορα θά στε- Ναύπλιον.
Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Λευκαί σκιρηθώμεν τοΰ μοναδικού αύτοΰ θεάματος, έάν δέν
αί», «Δυό καρδιές μιά ψυχή», «Γυναίκας τύχη»,
ληφθούν μέτρα.
«Φυλακισμένη καρδιά», καί Μπρόνγουαίϋ Μέλοντυ».
Πύργος
'Η κίνησις τοΰ κινηματογράφου μας πολύ μετρία
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ζωντανόν έφέτος, δφειλομένη εις τήν γενικήν κρίσιν δυστυ
πτώμα», «Μαρία Πενταγιώτισσα», «Τό συνέδριον χώς.
Παρατηρητής.
Αΐγιον
χορεύει», «Πάλι θά φτιάξουν τά πράγματα», «Δον
Ζουάν», «1ί θά κάνης, θά τήν πάρης», «Οί ίππόται
Παρϋενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Στήν τρέλτής άρβύλας» καί «Ό Μπρυμπούλ».
λα τοΰ χορού», «'Η πρώτη άγάπη δέν ξεχνιέται»,
Στόν «’Απόλλωνα» επαναλαμβάνονται ένίοτε με «Ή μαύρη φρουρά», «Στή ζωή εΐνε δύο δρόμοι»,
ρικά έκ τών έργων πού προβάλλονται στόν δμιλοΰνχα.
«Ή μικρούλα τού Παλαί ντέ λούξ» καί «Ό εύθυμος
Δράμα
ιππότης».
Οϋφα. Προεβλήθη τό έργον «Τρεις φορές παν·
Μέγας. Κατά τό παρ. είκοσαήμερον προεβλήθη
τρεμμένη».
Μπιρ
σαν τά έργα «'Ο εύνοούμενος τής Τσαρίνας», «Στό
Χαλκίς
Δυτικόν μέτωπον», «Τά χέρια τού έγκλήματος»,
«Τρόικα», «'Ο ληστής», «Κόλασις ύπό τήν θάλασ
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα
σαν», «Σόου Μπότ» καί «Τρελλή εύτυχία».
στό Μόντε-Κάρλο», «ίιαβατήριον 13444», «Στό
Άστήρ. Προεβλήθησαν άρκετά έπιτυχώς τά έργα Γκράντ Ότέλ», «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως»,«Μιά
«Πειό δυνατός κι’ άπό τόν Αίντμπ·ργκ», «Νεανικές νύχτα, μιά εύτυχία», «Ό διπλός γάμος», «Ό δρό
φλόγες», «Πώς παντρεύθηκε δ Γιάννης», «Ό δαι μος τοΰ Παραδείσου», «Ή γυναίκα μου άπατεών»,
μόνιος δρομεύς», «'Ο τεχνητός άνθρωπος» και «Ή
«Ή Βικτώρια καί δ Ούσσάρος», «‘Ιερόν μίσος».
σκλάβα τήςέρήμου».
Καλογιάννης
«Ό άγνωστος λοχίας», «Τον ίσκα» καί «Ή νύχτα

είναι δική μας». Προσεχώς «Νύχτες Βενετίας»,«Κά
νατε λάθος δεσποινίς», «Βερντέν» κλπ.
Πάνϋεον "Ηρχισε τάς έργασίας του έν τή αι
θούση τής «Παλίρροιας» καί προεβλήθη τό έργον
«Τό Κατηγορητήριον».

Βαθύ (Σάμου)
Απόλλων (όμιλών). Προεβλήθησαν τά έργα
«Ούδέν νεώτερον άπό τό Δ. Μέτωπον», «Θυσία έ
ρωτος», «Ερωτική Παραζάλη» μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν, «Ή νύχτα είναι δική μας» καί Ερωτικά γυ
μνάσια».
Αττικόν (Βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα «Τά
πάντα γιά τό παιδί της»έπιτυχώς, «Ή δίψα τοΰ
χρυσού» καί «’Ιδού δ δολοφόνος».
Πούλμαν

Σέρραι
Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρίν-Τίν-Τίν»,
«Ό τραγουδιστής τής Σεβίλλης», «Ή A Υ. ίγκόγνιτο» μέ τήν Ντολορές Κοστέλο, καί «Μετά τό δια
ζύγιον» μέ τήν Νόρμα Σήρερ.
Έντός ολίγων ημερών περατοΰνται αί έγκαταστάσεις τοΰ συστήματος μούβιτον, θά προβληθούν δέ
τά έργα «Τό συνέδριον χορεύει», «Ή Α.Μ.δέρως»
«“Αν μέ θέλης έλα σύ», «Ό χορός τής δπερας»κλπ.
ΙΙάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ένα δράμα
στόν Ωκεανό», «'Ο ζητιάνος τής Σταμπούλ», «Καί
σύ μιά μέρα θά έπιστρέψης» καί «Είσαι δική μου».
Βατακίδης

Βόλος
Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Χριστινάκι τοΰ Δασοφύλακος», »Γκράντ Ότέλ», «Ή κυ"
ρία Πομπαδούρ», «Γκλόρια», «Σάν σμίξουν δυό καρ
διές», «Πριγκήπισσα Στρογκώφ», καί «Δυό καρδιές
μιά ψυχή». Προσεχώς «Μάτα-Χάρι» καί «Τράϊντερ
Χόρν».
ΙΙαπα βασιλείου
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Πάνϋ'εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολεμική
τραγωδία» άνεπιτυχώς, «Εμπρός Μάρς» μέ τόν
Μπάστερ Κήτ°ν> «Νεάπολις ή πόλις τών τραγουδιών», «Μέσα στά άγρια θηρία τής ζούγκλας»,
«Όταν εΐμεθα οί δυό μας», «Αύτή είναι ή ζωή»
όμιλοΰσα Ιλληνιστί» καί «Ό άγαπημένος τώνΘεών»,
Σωφρονιάδης

Άμαλιάς
Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαΰρο ντόμι
νο», «Ό δούξ τοΰ Παπεγχάϊμ», «Φίλησέ με Μαρί
τσα» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Ένας πρωτόπειρος στό
Παρίσι», «Μιά νύχτα στό Λονδϊνον», καί «Ή πε
ριπέτειες τοΰ Ροΰμπεν».Προσεχώς «Ούγγρική Ρα
ψωδία».
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν «Ό ένοχος» μέ τόν
"Εντυ Πόλυ, «Άνάστασις», «Έτσι κανείς σάν άγαπήση», «Τό λαγιαρνί», «Τό καραβάνι πρός τήν δύσιν», «’Αφροδίτη», «Εξόριστος στή Σιβηρία» καί
ήδη δίδει παραστάσεις δ θίασος Φραγκοπούλου.
Ρουμελιώτης,

Πάτραι
Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ντρέϋφους»,
«Θά μέ παντρευθής» καί «’Αλ Καπόνε». Προσεχώς
«Φιλήστε με».
Πάνϋεον (Αϊϋουσα) Προεβλήθησαν τά έργα
«Κοντέσσα Μαρίτσα», «Τό έκατομμύριον», «Τέσσαρες διάβολοι» καί «Κική» μέ τήν "Οντρα. Προσεχώς
«Κορίτσια μέ στολή».
Πολυϋέαμα. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Έκτος
νόμου» καί «Θανάσιμος έχθρός»,
Πάνϋεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Τά
κτηνώδη πάθη», «Μοιραίον ρήγμα», «Ό ήρως τοΰ
ιπποδρομίου» καί «Ό ήρως τής φωτιάς».
Άνδριόπουλος

Άρνοοτόλισν
Σινέ—Σονόρ — Ήλίας. Προεβλήθησαν τά έργα
«Τί άξίζει ένα τρελλό φιλί», «’Αστραπιαίος Καβαλ
λάρης», «"Ανδρα θέλω, τώρα τόν θέλω», «Βουκέφαλος» μέ τόν Μπούκ Τζόνες, «Κοντετόίτα» καί «Φω
νή στό σκοτάδι». Προσεχώς «Ίλιγγος».
Σινέ-Μούβιτον. Έπανέλαβε τήν προβολήν τοΰ
έργου. «Ό άγιωστος λοχίας» άνεπιιυχώς. Έπίσης
«Τό κυνήγι τών εκατομμυρίων» μέ τόν Άλμπερτίνι
«Δυό καρδιές σ' ένα βάλς», «Ή γυναίκα μου άπατεών».
Δυστυχώς ή υπαρξις έν τή πόλει μάς καί δ έκ
τής αιτίας αύτής άναγκαστικός συναγωνισμός φέρει
τήν έπιχείρησιν είς πολύ δύσκολον θέσιν.
Βουτσινας

Μυτιλήνη
'Αρκετά ζωηρά ή κίνησις είς τούς κινηματογρά
φους μας.
Σαπφώ. Προεβλήθησαν τό περιπετειώδες «‘Ήρωες τής φωτιάς», «Ό κλεμμένος παράδεισος», «Οί
γίγαντες τών θαλασσών» , «Κισμέτ» μέ τόν Μοχίκα,
«Τί φαινόμενον!» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ, «Πΰρ καί
Μανία», «Θαλασσοκράτωρ» καί «Μόντε-Κάρλο».

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΥΘΟΝ

Μία σκηνή τού έργου. Ένώ τά ελάσματα ένός δια
μερίσματος τοΰ βυθισμένου υποβρυχίου υποχωρούν
ύπό ιήν τρομακτικήν πίεσιν τής θαλάσσης καί τά
ΰδατα κατακλύζουν τό διαμέρισμα, οί έν αύνώ αν
δρες καταβάλλουν άπέλπιδας προσπάθειας διά νά
διέλθουν εις άλλο διαοέρισμα. Παραγωγή Μπρίτις
Ίντερνάσιοναλ Έκμετάλλευσις «Χάϊ-Φίλμ*. Γ. Συναδινός καίΓ. Παπαστόφας,
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0 ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ - ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
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000000000-00 ΝΥΧΤΕΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ OOOOOOOOCOOO
ΚΛΠ.

ΚΛΠ.

μέ τούς μεγαλειτέρους Ήθοποιούς
τής Παγκοσμίου
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*** Την παρελθοΰσαν εβδομάδα ήρχισε τό «γύ
ρισμα» είς τά στούντιο Έκλαίρ τον Έπινάϋ τον
Marthe Ricard, Ayent secraite.
*** Ό Ζάν Λονΐ Μπουγκέ καί δ Ζάν Κέμ άνέλαβον διά λογαριασμόν τής «Άλεξ Ναλπάς Προντιξιόν» τήν κινηματογράφησήν τον Surprises du di
vorce μέ πρωταγωνιστάς τούς Ναντίν Πικάρ, Μουρισέτ καί Λιόν Μπελιερέ.
*** *0 γαλλικός κινηματογραφικός οίκος Άνρύ
Ντιαμάν Μπερζέρ Ανήγγειλε ώς προσεχείς παρα
γωγός τον τά φίλμ Miquette et sa mere, Maison de
Canal, Parlez moi d’amour, Le maitre de forges, Sans
famille καί «Ή κυρία μέ τάς καμελίας».
*** Ό Ζάν Μνρά, ή Μαρί Μπέλ καί ό Ζαβουρνέν Φάμπρ υπέγραφαν συμβόλαια μετά τής
«Βαντάλ» καί Ντελάκ» διά τό φίλμ «Ό άνθρω
πος μέ τήν ’Ισπανό».
***/0 Πάπστ Ασχολεΐται μέ τό μοντάρισαα τον
«/Ιόν Κιχώτη».
*** Είς τό στούντιο «Φωτοσονόρ» τον Κουρμπεβουά προετοιμάζεται τό «γύρισμα» τον L’homme α
la Barbiche μέ σκηνοθέτην τόν Αουί Βαλτράν καί
ηθοποιούς τήν ’Άννα Ρεβάλ, τόν Ρομπέρ ντέ Βιγγάν, Πιέρ Άβραχάμ καί Λεντούζ τής Κωμεντί
Φρανσαίζ.
*** Έτελείωσε είς τά στούντιο «Φωτοσονόρ» τον
Νεϊγύ τό «γύρισμα» τον Uu jour de noce.
\*Είς τά στούντιο «Πατέ Νατάν» τοϋ Ζονανβίλ
έξακολουθεϊ τό «γύρισμα» τής νέας έκδόσεως τών
«Δύο ’Ορφανών».
*** Ό Πιέρ Κολομπιέ άσχολεΐται μέ τό «γύρι
σμα» τον Theodor et Cie.
*Φ* Ό Έντμόν Τ. Γκρεβίλλ «γυρίζει» είς τά
στούντιο <G.F.F.A.» τό Un homme φίλμ 1200 μέ
τρων μέ τονς Μόνα Αύς, Λουσιέν Μπαρον καί
Ζάν Λορύ.
\*ΕΙς τά στούντιο «G.F.F.A.» «γυρίζεται» άπό
τόν Μάρκο ντέ Καστίν ή κωμωδία L’ours et le pacha.
*** Ό Άντρέ Ονγκόν προετοιμάζει τήν κινημα
τογράφησή τής γνωστής όπερέττας «Αί 28 ήμέραι
τής Κλαιρέτης».
*,* Είς τήν Νίκαιαν δ Ά. Βολκώφ καί ό Έρμόλιεφ «γυρίζουν» τό La 1000 et 2e nouit. Είς τό
φίλμ αυτό έχουν μέρη δ Ζάκ Κατελαίν, ό Σινοέλ,
καί αί Σάβιτς, Άλβαρέζ, Ρομπέν, Νταρσύ, Μονίκ Σιμόν, Μάρθα Ρίς καί Ζακελίνα Μουσαρμόν.
*** 'Ο Ρενέ Έρβίλ έτελείωσε τήν λήφιν τών «ε
σωτερικών» σκηνών τον νέον του φίλμ Mannequins.
*** Είς τά στούντιο «Χαΐκ» τον Κουρμπεβονα
ντουμπλάρονται είς τήν γαλλικήν τέσσαρα αμερικα
νικά φίλμ τό State Attorney, Mission du Nortlande.
Chicago καί L’oisean de Paradis.

ΧΠΤίΠΠΠΊ

*»* “Ηρχισε τό μοντάρισμα τον υπό τής «Σνριούς» «γυρισθέντος» τελευταίως φίλμ Bluff.
V Είς τά στούντιο τής «Τόμπις» έν Έπινάϋ ήρχισεν ή λήφις τών «έσωτερικών» σκηνών τον Le roi
Pansole.
\* Ό Λουι Γκασνιέ «γυρίζει» είς τό έν Σαίν
Μωρίς στούντιο τής «Παραμάουντ» καί διά λογα
ριασμόν τής ιδίας τό Melodie de Arabal.
Ή E.P.O.C. υπέγραψε σνμβόλαιον δπως λά
βουν μέρος είς τό ύπ’ αυτής «γυρισθησόμενον» φίλμ
Prenez garde a la peinture μετά τών καλλιτεχνών Άκισταπάνς. Ζάν Περιέ, Ρομαίν Μπονγέ, Ρομπέρ
Πώλ, Όλιβιέ Πώλ, Ζάν Μπρννέλ, Ματίς, Ρενέ
Ντενσύ, Σαρλότ Κλασίς, Χριστιάν Ζάν καί Σιμόν
Σιμόν;
*** Είς τά στούντιο «Πιτταλούγκα» τής Ρώμης δ
Γκουΐντο Μπρινιόνε «γυρίζει» διά λογαριασμόν τής
«’Οσσο Φίλμ» τό Js vous aimerai toujours.
*,* Έτελείωσε τό «γύρισμα» τοΰ I. F. 1 ne repose
pas είς τό έν Νιονμπάμπελσπεργ στούντιο τής «Οΰ
φα». Έτελείωσε έπίσης εις τό ίδιο στούντιο καί τό
«γύρισμα» τοϋ L’imperatrice et moi.
%* Ή '«Οΰφα» προετοιμάζει τό « γύρισμα» τών
φίλμ Idylle an Caire καί L’etoile de Valence.
*** Δύο νέοι Αμερικανοί καλλιτέχναι, δ Μέλβιν
Ντούγκλας καί ή Τάλα Μπιρέλ, «γυρίζουν» στό
Χόλλυγουντ τό Nagana.
%* ‘Ο Γκάρυ Κοϋπερ καί ό Ζώρζ Ράφτ θά είνε
οΐ πρωταγωνισταί τοϋ Fly On.
'Ο Βάλτερ Ρουμπέν «γυρίζει» στό Χόλλυγουντ
τό The Ace μέ τήν Ίρέν Ντούν.
Μιά νέα έκδοση τοϋ «Ταρζάν» ύπό τόν τίτλον
«ό Ταρζάν καί δ σύντροφός του» άρχίζει προσεχώς
νά «γυρίζεται» στό Χόλλυγουντ μέ πρωταγωνιστήν
τόν Τζών Βεϊσμύτλερ.
*, * Ή Μαίρη Πίκφορδ «γυρίζει» ένα φιλμ ύπό
τόν τίτλον «Les Secrets».
*** ‘Η Ρακέλ Τορρές θά είνε ή πρωταγωνίστρια
τοϋ ζ.α c’est I’Afrique.
*** Ή Ζάν Χάρλοου Αντικατέστησε τήν Άννίτα
Αούς είς τόν ρόλον τής πρωταγωνίστριας τοϋ φίλμ
Nora.
*** Ό Ρομπέρ Βάρβισκ, παλαιός ήθοποιός τοϋ
βωβοϋ κινηματογράφου καί πατέρας τήςΈλεν Τουέλβετρές, θά πρωταγωνιστήση είς τό «γυρισθησόμενον»
προσεχώς είς τό Χόλλυγουντ φίλμ Muashamed.
%* ‘Ο Ρόναλντ Κόλμαν «γυρίζει» ένα φίλμ ύπό
τόν τίτλον Cynara.
*** Babies of Hollywood είνε δ τίτλος ένός φίλμ
μέ σενάριο εξαιρετικά πρωτότυπο, τοϋ οποίου τό
«γύρισμα» άρχίζει έντός δλίγου στό Χόλλυγουντ.
Τό σενάριο τοϋ φίλμ αύτοΰ άφηγεΐται τή ζωή πού
περνούν τά παιδιά τών κινηματογραφικών άστέρων.
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Τζοάν Κράουφορντ λαμβάνει τελευταίως έπιστολάς άπό διαφόρους ληστρικάς συμμορίας πού
τήν απειλούν δτι θά την άπαγάγουν.

··'

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου φύλλου)

θί άσπονδοι φίλοι τής Μαρί Νντρέσλερ βεβαιώ
νουν δτι άπεφάσισε νά αποχώρηση όριστικώς
άπό τήν οθόνην, μή έλπίζουσα πλέον είς επιτυχίας.
Κίτσα Κόριννα αναστάτωσε τελευταίως τούς καλ
λιτεχνικούς κύκλους τού Παρισιού μέ συνεντεύ
ξεις στα κινηματογραφικά περιοδικά τής γαλλικής
πρωτευούσης επί τή ευκαιρία: τής προσεχούς προβο
λής τού περίφημου «Έάν». Έάν εΐνε άληθινή ή
σχετική φήμη, έχουν διατεθή σημαντικότατα ποσά
γιά τον διαφημιστικό αυτό θόρυβο άπό ένα υψηλό
προστάτη τής Κίτσας.
ΛΛπως έπισήμως άγγέλλεται, ή Κλάρα Μπόου φθά
νει εντός ολίγου στήν Ευρώπη γιά νά παρευρεθή στήν εδώ προβολή μιας νέας ταινίας της. Όπως
δμως επίσης βεβαιοΰται, τό ταξεΐδι τής ’Αμερικανί
δας κσλλιτέχνιδος πρέπει νά άποδοθή σέ υποθέσεις
άπολύτως αισθηματικές,

Η

Γ*\ Τσάρλι Τσάπλιν υπέβαλε διαμαρτυρίαν κατά τής
άποφάσεως τής οικονομική; εφορίας, ή οποία
τού επέβαλε νά πληρώση εις τό δημόσιον ταμεΐον
ως φόρον εισοδήματος εκατόν δγδοήκοντα εκατομ
μύρια !..
Γλ Τζάκ Ντέμσεϋ άπεφάσισε νά γίνη άπό πρωτοπυγμάχος διευθυντής ορχήστρας
ΧΓ’ις τό Μεξικόν κυκλοφορούν μετ’ ολίγον τά άπομνημονεύματα τής Ντολορές ντέλ Ρίο. Έν τούτοις άγνωστον διά ποιον λόγον ή καλλιτέχνις έσπευσεν άπό τώρα διά δηλώσεών της νά τά άποκηρύξη.
■ρ^ις τόν Τρότσκυ έγένετο πρότασις νά έμφανισθή
εις τον δμιλοΰντα κινηματογράφον σε ένα ειδικό
γι’ αυτόν φιλμ, πού θά «έγυρίζετο» στο Χόλλυγουντ.
Ό τέως ρώσσος άρχηγός ήρνήθη, δπως ήταν φυσικό
άλλως τε. Έδέχθη δμως νά ληφθούν άπό τον δμιλοΰντα αΐ διαλέξεις του.

Αγγέλλονται άπό τό Λονδΐνον οΐ γάμοι τού καλλιτεχνικοΰ κινηματογραφικού ζεύγους Λέσλι
Φούλλερ και Νάν Μπάτ.

θ Πώλ Λούκας έφθασε στο Παρίσι την παραμονή
των Χριστουγέννων. ‘Υποτίθεται οτι θά έργασθή εις τον γαλλικόν κινηματογράφον.
ΓΛ Σάρλ Φαρέλ διέλυσε τό συμβόλαιόν του μετά
τής «ΦόξΦίλμ». Εΐνε άγνωστον άκόμη σέ ποιον
ανδρικόν κινηματογραφικόν συγκρότημα πρόκειται
νά προσχωρήση.

Λοΰπε Βελέζ άπέκτησε ένα θετόν παιδί, υιοθετήσασα τήν μικρήν της άνεψίά Ζοάν ντέλ Βάλ.

Η

I

— Τήν γυναίκα πού τον έσωσε άπό τήν άτιμία και τήν αυτοκτονία. Κατά μοιραία σύμπτωση
ή άοιδός άρχισε νά τραγουδή τό ίδιο νοσταλγικό
τραγούδι, τό πρό είκοσι χρόνων, και ή θερμή και
παθητική φωνή της έξυπνούσε μέσα στον Ζάκ, κόσμο
ολόκληρο αναμνήσεων. Παρά τήν εντελώς άμερικανική του άπάθεια, αισθάνθηκε ένα θερμό κύμα ν’άνεβαίνη στους κροτάφους του. και μή θέλοντας νά άναστήση ένα νεκρό πειά, γι’ αυτόν, παρελθόν, έσηκωθηκε :
—Συγχώρεσέ με, είπε στον φίλο του. Έλησμόνησα τή μουσική. Πάω νά κάμω ένα γύρο ως τήν
αίθουσα τού χαρτοπαιγνίου και σέ μιά στιγμή επι
στρέφω κοντά σου.
Μπαίνοντας στο ιερό τού χαρτοπαιγνίου, δέν έδοκίμασε τώρα τό ρίγος πού αισθανόταν άλλοτε. Είχε
πειά έντελώς άλλάξει' ήταν άλλος άνθρωπος. Έγύριζε
γύρω άπό τό τραπέζι μελετώντας τά άλλοιωμένα
χαρακτηριστικά τών παικτών' είδε μιά κενή θέση
καί έκάθησε' ή παρτίδα είχε τελειώσει καί ό μπάγκος
είχε βγή σέ δημοπρασία. Αισθάνθηκε τήν άνάγκη
νά έπιβεβαιώση καί έμπράκτως τήν νίκη του κατά
τού παιγνιδιού. Είπε ένα ποσόν καί έκάθησε στο ε
δώλιο τού μπαγκέρη ένφ δ προκάτοχός του έτεινε
τά χαρτιά. Μιά, δυό, πέντε φορές ή τύχη τον ευνό
ησε. Μέ ένα ελαφρό μειδίαμα στήν άκρη τών χειλέ
ων, ήσυχος, δίχως τήνπαραμικρή συγκίνηση, έβλεπε
νά σωρεύωνται μπροστά του τά χαρτονομίσματα καί
οί μάρκες καί ήταν έτοιμος ν’ άποσυρθή εξ αιτίας
τών δισταγμών τών παικτών. Έξαφνα μιά νεαρά
φωνή έφώναξε μέ υπόκωφο τόνο : «Μπάνκο». Ο!
δμιλοι τών όρθιων παικτών διεσπάσθησαν γιά ν’άφησουν δίοδο σέ ένα νεαρώτατον κύριο, τοΰ οποίου
τά απλανή μάτια έλαμπαν στο ωχρό πρόσωπό τού.
Ό Ζάκ Μολέν έσκυψε περίεργος κι’έπαρατήρησε τόν
άντίπαλό του. Τοΰ έφάνηκε πώς έβλεπε τόν εαυτό
του πρό είκοσι χρόνων δταν τόν κατείχε τό αυτό
πάθος : Τώρα δλα αυτά τού έφαίνονταν μάταια. Έρώτησε μέ άδιοφορία :
—Μπάνκο στο ένα ταμπλώ ή στά δύο ;
— Καί στά δυό, άπήντησε ή φωνή, ένφ συγχρό
νως έσπρωχνε σπασμωδικά στο τραπέζι ένα σωρό
μάρκες.
Βαθειά σιωπή έπηκολούθησε .. μερικές στιγμές
άγωνίας. Ό Ζάκ Μολέν έγύρισε τά χαρτιά του :
Εννέα ! είχε πάλι κερδίσει.
Ένώ δ άτυχής παίκτης έξαφανίζονταν, ό Ζάκ έβαρέθηκε τήν παρτίδα καί διηυθύνθηκε στο Ταμείο
γιά νά έξαργυρώση τις μάρκες του. Μέ τήν σκέψη
άλλου, άναψε ένα τσιγάρο καί δέν έδωσε καμμιά

σημασία στή χαμηλόφωνη συνομιλία τοΰ ταμία καί
ενός άλλου υπαλλήλου τής λέσχης, δταν άκουσε νά
τόν καλούν.
— Συγγνώμην, κύριε, είπε δ ταμίας' εύαρεστηθήτε
νά μάς δώσητε τό όνομά σας, παρακαλώ !
Ό Ζάκ έτεινε τό επισκεπτήριό του, τό οποίο άρ
παξε βιαστικά δ άλλος, πού άμα έδιάβασε τό δνομα
άλλαξε στάση καί έσκυψε στο συνάδελφό του.
— ΤΙ γκάφφα· πήγα νά κάμω! τοΰ είπε σιγανά.
Είναι δ βασιλεύς τοΰ πετρελαίου... Ό γυιός τοΰ
Ντομόν Μολέν.
’Εκνευρισμένος δ Ζάκ ήταν έτοιμος νά έπέμβη,
δταν γλυκύς καί ταπεινός τόν έπρόλαβε δ ταμίας:
— Ένα μέρος, είπε άπό τις μάρκες πού μάς έπαρουσιάσατε έκλάπησαν άπόψε άπό τό ταμεΐον.
— Κλεμμένες ; μά γιά σταθήτε... τις καινούργιες
αυτές μάρκες τις έκέρδισα άπό ένα νέον πού έπαιξε
μπάγκο μαζί μου... ένα νέο ωχρό κάί μελαχροινό.
Οΐ δύο υπάλληλοι συνεσκέφθησαν αμέσως :
— Μήπως είναι δ νέος πού εΐσήχθη στή λέσχη
τώρα τελευταίως; Ξέρεις δ γυιός τής ήθοποιοΰ. Τόν
είδα πρό ολίγου νά' φεύγη βιαστικός.
’
Πλησιάζοντας κατόπιν τόν Ζάκ, δ όποιος έπωφελήθηκε τή συνομιλία των γιά νά ζητήση τό επα
νωφόρι του, έζήτησε συγγνώμη γιά τήν ενόχληση
πού θά προξενούσε καί έπρόσθεσε:
— Σκέπτομαι, κύριε, δτι θά μπορούσατε ν’ ανα
γνωρίσετε εύκολα τόν παίκτη αυτόν, θά θελήσετε νά
μάς βοι θήσετε συνοδεύοντάς μας στο σπίτι του;
Μέ ένα κίνημα τής κεφαλής δ Ζάκ έδέχθηκε τήν
αίτησή των.
VII.

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΠΡΟ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΩΝ

"Ωρα δύο μετά τά μεσάνυχτα. Τό ειρηνικό προάστειο τοΰ Ώτέ'ίγ ησυχάζει. Μόνον ή έπαυλη Μπαρέσκο έχει φώς.
Άφ’ ου έτελείωσε στο «Κρυστάλ» ή Έλβίρα, έπέρασε άπό τό «Διεθνές» νά τραγουδήση, σύμφωνα
μέ τό συμβόλαιό της, κατά τήν ώρα τοΰ γεύματος.
Ό γυιός της δέν είχε φανεί καί κανείς δέν μπόρεσε
νά τής δώση τήν παραμικρή πληροφορία.
"Οταν κατώρθωσε νά έλευθερωθή άπό εκεί μέσα
γιατί κανείς φαντάζεται τί άγωνία θά είχε καθ’ δλο
τό διάστημα τής έκτελέσεως τοΰ τραγουδιού της,
έμπήκε σέ αμάξι γιά νά διευθυνθή στο σπήτι της
καί άρχισε νά διερωτάται, γιατί δ γυιός της δέν είχε
έλθει στή συνέντευξη. Τί έκανε αύτή τήν ώρα, γιατί
δέν ήλθε νά πάρη τά χρήματα πού θά πλήρωνε τό
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χρέος του ; Όταν έφθασε έρώτησε τήν οικονόμο, ή
οποία δμως δέν τήν έφώτισε καθόλου καί τότε ή
Έλβίρα, Ανήσυχη, αναποφάσιστη, παρακολουθώντας
τόν παραμικρό εξωτερικό θόρυβο, έσωριάσθηκε στόν
καναπέ τοΰ χώλ τσαλακώνοντας ασυναίσθητα τό με
ταξωτό σκέπασμα τών μαξιλαριών.
Ήταν έτοιμη νά τρέξη νά τόν άναζητήση, νά τόν
έπανεύρη δπως δπως, δταν θόρυβος βημάτων άπό
τόν άντιθάλαμο τήν ήνάγκασε νά γυρίση τό κεφάλι της.
Στήν στιγμή ό Ζάκ ταραγμένος έπεσε στά πόδια
της, τήν αγκάλιασε μέ τά χέρια του παρακαλώντας
μέ διακεκομμένη φωνή :
—Μαμά... μαμά... σώσε με... σώσέ με...
Ή κόμησσα Μπορέσκο έγινε κατάχλωμη, δλο της
τό αίμα έπήγε στήν καρδιά. Ή απελπιστική αυτή
φωνή τήν ώθησε άπότομα έξω άπό τό παρόν καί
μπροστά της έπαρουσιάσθηκε ή βεράντα τοΰ 'Αγίου
Βλάση, ή άγρια απόφαση, ή κρύα κάννη τοΰ περι
στρόφου, τό αίσχος, ή άτιμία, δ θάνατος, ή φρίκη!
Μέ δλη τήν καρδιά, μέ δλη της τήν ψυχή έσφιξε
τό παιδί πού έκλαιγε σωριασμένο στά πόδια της
άποφασισμένη σέ υπέρτατες θυσίες, υπέροχη, άγρια,
άποφασιστική μπροστά στήν τρομερή απειλή.
Εκείνος άνάμεσα στά δάκρυά της εξακολουθούσε
τό παράπονό του καί έζητοΰσε βοήθεια σάν τόν
πνιγμένον πού αίσθάνεται δτι βυθίζεται καί σφιχτοκρατεΐ τό σύντριμμα πού επιπλέει.
Ή Έλβίρα τόν έχάϊδευε, έφιλοΰσε τά μαλλιά του
καί έσφόγγιζε τά δάκρυά του. Έπανεΰρε τήν άρχαία
χειρονομία, ή οποία είχε σώσει τόν άλλο, τόν πατέρα
καί έφρικίασεν δταν άντελήφθηκεν δτι προφέρει τά
ίδια λόγια, δπως πρό είκοσι χρόνων:
— Ησύχασε! Θάτά διορθώσω δλα... Φύγε δμως!
φύγε άμέσως. Έγκατάλειψε τό Παρίσι γιά μερικές
ήμερες...
Ή άμαξα, δπου δ Ζάκ Μολέν μέ τούς άνθρώπους
τοΰ Καζίνου, έτρεχε γρήγορα πρός τό Ώτέϊγ. Κοντά
στόν σωφέρ έκάθονταν ένας έπιθεωρητής τής δημο
σίου ασφαλείας τόν δποϊον έζήτησαν περνώντας άπό
τόν άστυνομικό σταθμό.
Ό Ζάκ απασχολημένος στήν άρχή μέ τήν νυκτερινή
αύτήν διαδρομή στό Παρίσι, πού είχε νά ίδή τόσα
χρόνια, ήταν σιωπηλός, κατόπιν δμως άρχισε νά τήν
βρίσκη ενοχλητική καί έρώτησε:
— Είπατε πώς δ νέος αύτός παίκτης είναι παιδί
μιάς ηθοποιού : ποιας ;
— Μά έκείνης πού θά ακούσετε άπόψε στό «Διε
θνές» , τής Μπορέσκο!
— "Ωστε στό σπίτι τής κ. Μπορέσκο πηγαίνουμε ;...
Προφέροντας τό δνομα τής Έλβίρας έφρικίασε έλαφρά. "Ολο αύτό τό παρελθόν πού έφαντάζονταν νε
κρό καί έντελώς καταργημένο, άνασταίνονταν άπό
τήν πρώτη στιγμή καί έτάραττε τήν ησυχία τοΰ ωρί
μου πειά άνδρα, δ δποΐος τόσο βαρειά έπλήρωνε ένα
παραπάτημα νεανικό. Τό έπεισόδιο δέν ήταν πειά ένοχλητίκό μονάχα, ήταν άποτρόπαιο έναντίον μιάς γυ
ναίκας, λησμονημένης πειά, τήν δποία δμως είχε τόσο
πολύ άγαπήσει μέ τήν τρέλλα τής νεότητάς του. Έ-

προσπάθησε ν’ άποφύγη τήν κακοτοπιάν αύτήν με
ταστρέφοντας τήν υπόθεση ποΰ είχε κάμει καί έδήλωσε:
— Νά σάς πώ' ή δουλειά αύτή δέν αρμόζει σέάνθρωποκαθώς πρέπει' έκτός τούτου μπορεί καί ν’ άπατήθηκαν.
Δέν έλαβε δμως καιρό νά προσθέση περισσότερα'
τό αύτοκίνητο έσταμάτησε μπροστά στήν κιγκλιδωτή
θύρα καί άναγκάσθηκε νά κατεβή.
Στό Χώλ ή Έλβίρα έξακολουθοΰσε νά καθησυ
χάζω τόν γυιό της, δ όποιος τώρα άρχίζει νά έλπίζη.
Έπί αρκετήν ώραν, μέ συμβουλέςκαί χάδια τοΰέξηγοΰσε τό ταξεΐδι ποΰ θά έκανε.
— Περίμενέ με, τοΰ είπε στό τέλος. Πάγω νά τά
ετοιμάσω δλα μονάχη μου καί σέλίγο θά μπόρεσης
νά φύγης ήσυχος.
Είχε φθάσει στό δωμάτιό της, δταν έφάνηκε ή οι
κονόμος.
— Δύο κύριοι ζητούν νά σάς ιδοΰν, κύριε Ζάκ,
είπε. Είναι φίλοι σας καί έρχονται γιά έπείγουσα
υπόθεση φαίνεται.
Ό νέος έσήκωσε τό παραπέτασμα γιά νά πάγη
στόν άντιθάλαμο, δταν δπισθοχώρησε καί έγινε κάτωχρος.
Ένας άγνωστος άνθρωπος τόν έπιασε άπό τόν
ώμο, ένφ δ ταμίας τοΰ Καζίνου, τόν έρωτοΰσε δείχνοντάς του τόν κ. Μολέν :
— ’Αναγνωρίζετε τόν κύριο μέτόν όποιον έπαίζατε
άπόψε μπάνκο καί έχάσατε ;
Θέλοντας νά τελειώνη δπως δ τραπεζίτης, έδήλωσε:
— Έγώ έν τοσούτφ δέν ένθυμοΰμαι πολύ καλά...
ήταν τόσος κόσμος...
Ό γυιός τής Έλβίρας έννοιωσε τήν άνωφέλεια ενός
ψεύδους' ή κλοπή είχε άνακαλυφθή, οϊ κύριοι αύτοί
τό ήξευραν δλοι. Έσκυψε τό κεφάλη ανομολογώντας μέ τόν τρόπο αύτόν, ένφ δ έπιθεωρητής τής
άσφαλείας έδήλωσε:
— Εμπρός, έσεϊς είσθε. Άκολουθήτέ μας.
— Είχε ήδη κάμει μερικά βήματα πρός τήν θύρα
σάν μεθυσμένος, δταν έφάνηκε η Έλβίρα. Μέ τήν
φωνή ποΰ έβγαλε βλέπονταςτό τί συνέβη, δλοι έστρε
ψαν τό κεφάλη καί άπεκαλύφθηκαν, συγκινημένοι
άπό τόν τραγικό πόνο αύτής τής μητέρας. Ήταν
έτοιμη νά δρμήση, ν’ άποσπάση άπό τά χέρια των
τό παιδί της, δταν ξαφνικά εύρέθηκε πρό τοΰ Ζάκ
Μολέν.
— Ζάκ! Ζάκ ! έφώναξε.
Κάτωχρη δπισθοχωροΰσε σάν μπροστά σέ φάντα
σμα καί ένφ δ έπιθεωρητής καί οί δύο υπάλληλοι
έπωφελοΰνταν γιά νά έβγουν γρήγορα άπό τό δωμά
τιο μέ τόν συλληφθέντα, οί δύο παλαιοί έρασταί
έμειναν μόνοι.
— Έσύ !... Έσύ !... είπε ή Έλβίρα. Τί έκαμες;
Έσύ, έπέστρεψες γιά νά κατηγορήσης τό παιδί
σου ;
Τείνοντας τό δάκτυλο στήν κλειστή θύρα, έπανέλαβε.

—Είναι παιδί σου ! άκοΰς ; παιδί σου !
Ό Ζάκ Μολέν άνεπήδησε' ήταν βέβαιος πώς ή
λύπη έτρέλλανε τήν γυναίκα αύτήν. Βαθειά συγκιντμένος ήθέλησε έν τοσούτφ νά ύποκριθή τόν σκε
πτικιστή:
— Γυιός μου ; είπε ξηρά Γυιός μου.... ή γυιός
άλλου ;
—Εκείνη δέν άπήντησε στήν προσβολή' έπροχώρησε κοντά του καί στυλώνοντας τά φλογισμένα μά
τια στά μάτια τοΰ Ζάκ, υπέροχη ώμορφη άπό τή
μητρική της άγάπη ;
— Δέν είναι γυιός σου ;...είπε' καί τάχέρια του; .
έκύταξες τά χέρια του;... είνε άδελφοΐ μέ τά δικά
σου... καί έκαμαν δ,τι έκαμαν καί τά δικά σου
άλλοτε !
Έστάθηκε' τής έκόπηκε ή άναπνοή. Ό Ζάκ Μο
λέν κάτωχρος έσκυψε τό κεφάλι καί έβγήκε.
"Εξω οτήν λάμψη τοΰ φανού, ένφ άντηχοΰσαν
άκόμη στά αύτιά του τά έκδικητικά λόγια τής κό
μησσας, άρχισε νά παρατηρή τά χέρια του,., τά
χέρια ποΰ ήταν άδέλφια τών δικών
του! .. βόρβορος τοΰ παρελθόντος!... Αναμνήσεις
ποΰ έπροκαλοΰσαν ντροπή ! μέ γρήγορο κίνημα
έβαλε τά γάντια του, άνέβηκε σ’ έ'να αύτοκίνητο καί
έχάθηκε στήν νύκτα.
-

VIII
Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στό σαλόνι του, στό ξενοδοχείο Ρίτζ, δ Ζάκ Μο
λέν έτελείωσε τήν τουαλέττα του καί έπροσπαθοΰσε
νά απομακρύνη τήν δυσάρεστη έντύπωση ποΰ τοΰ
έπροξένησε.ή χθεσινοβραδυνή ιστορία. Ήθέλησε, γιά
νά δώση άλλη κατεύθυνση στις ιδέες του νά ένδιαφερθή στά νέα ποΰ έλαβε άπό τή Νέα 'Υόρκη καί
τόν "Αγιο Φραγκίσκο, δέν τό κατώρθωσε δμως: άνά
μεσα στά γράμματα καί τά ψη.ρία εισχωρούσε ή
σιλουέτα τής Έλβίρας, τόσο ζωντανή, τόσο δμοια
μέ τήν άλλοτε, |ώστε έκαταργοΰσε τόν καιρό καί
τόν έφερνε σέ θέση νά πιστέψη δτι' είχε δνειρευθή
ένφ ή φράσεις ποΰ είχε φωνάξει στήν Απελπισία
της, ή λέξεις αύτές στις όποιες εύρισκε καθαρά τόν
τόνο τής κατηγορηματικής άλήθειας, τόν έβύθιζαν
σέ μιά οπτασία ποΰ τόν έκανε έξω φρενών.
Μέ λύσσα έτίναξε τά διάφορα χαρτιά στό τρα
πέζι καί κυτάζοντας τά χέρια του, έμονολογοΰσε
Ασυναίσθητα:
Τά χέρια μου! .. τά χέρια μου!... αδέλφια τών
δικών του!... γυιός μου!. . ”Α! μά έπί τέλους!
μήπως έτρελλάθηκα;
Έσήκωσε τούς ώμους του. Γυιός μου ; Μπά!
ήταν Αδύνατο. Ή Έλβίρα τό εϊπεν Ασφαλώς γιά
νά τόν έκφοβίση. καί δπως ήταν σέ Απόγνωση, σέ
Απελπιστική θέση, άρπαξε τή πρώτη τυχόν αιτιολο
γία γιά νά τόν μαλάξη. Δέν θά έπερνοΰσε δμως γιά
κορόϊδο. ! Σιγά σιγά δμως από τήν σκόνη τοΰ πα
ρελθόντος έξεθάβονταν καί έβγαιναν στήν έπιφάνεια
ένθυμήσεις, λεπτομέρειες, τις όποιες άλλοτε είχε κατα
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πνίξει διά τής βίας γιά νά άποφύγη τάς τύψεις, ποΰ
τόν έκύκλωναν αδυσώπητα. Γυιός του;... ποιος
ξεύρει: ... ίσως!... Όταν έγνώρισε τήν Έλβίρα
ήταν νέα έλεύθερη, πλούσια καί τόν είχε Αγαπήσει
μέ δλη τή δύναμη τής ψυχής της, γι’ αύτό ήταν
πλέον ή βέβαιος. Τοΰ έπαραδόθηκε δίχως υπολογι
σμό, δίχως συζήτηση, δίχως ψευτοντροπή' έκεΐνος
δέ πώς έφέρθηκε ; Δέν ήθελε ακόμη νά δμολογήση
στόν εαυτόν του δτι ή ένοχη αφροντισιά του καί ό
έγωϊσμός μπορούσε νά γίνη αιτία τής τελείας κατα
πτώσεώς της. Άρνοΰνταν νάτό πιστέψη καί έκατασκεύαζεν έπιχειρήματα μέ τό μυαλό του. Ή είσοδος
τοΰ γραμματέα του διέκοψε τόν μονόλογό του.
—Ό αντιπρόσωπος τοΰ «Διεθνούς» καί ένας φί
λος σας θέλουν νά σάς ιδοΰν τώρα αμέσως. Ό θυ
ρωρός τούς άφισε νά περάσουν. . έρχονται.
Έκαμ’ ένα κίνημα Ανυπομονησίας καί δλοι του
οϊ συλλογισμοί καί τά έπιχειρήματα μετεβλήθησαν
σέ θυμό. Δίχως καλά καλά νά σφίξη τό χέρι τοΰ
φίλου του Ντ’ Έζύ, ό όποιος εισήγαγε τόν αντι
πρόσωπο, έγύρισε τό κεφάλι του πρός τόν τελευ
ταίο αύτόν:
—”Α ! μά έπί τέλους ! Νά σάς δώσω πενήντα χι
λιάδες φράγκα καί νά μέ αφίσετε ήσυχον μέ τήν
ήλίθια αύτήν υπόθεση !
Ό Αντιπρόσωπος ταραγμένος Από τήν υποδοχή
έψιθύριζε λέξεις συγγνώμης καί έπροσπαθοΰσε μ
έξηγήση τήν παρουσία του:
—Εννοώ κάλλιστα... κύριε... είναι πολύ ένοχλητικό. Ή μαρτυρία σας δμως είναι αναπόφευκτη στήν
πρώτη ανάκριση.
Ό Ντ’ Έζύ έπενέβη, θέλοντας νά περισώση τήν
φήμη του ώς τιμίου ανθρώπου:
— Κάμε το τούλάχιστον γιά έμένα' έγώ σέ έπαρουσίασα στό Καζίνο καί πρώτος έγώ στενοχωροΰμαι
γιά τήν υπόθεση αύτήν.
'Ο Ζάκ άρπαξε τό μπαστούνι καί τό κατέλλο του.
—’Έστω είπε' άς τελειώνουμε μιά γιά πάντα*
σάς ακολουθώ.
Μετά τήν αναχώρησιν τοΰ έραστοΰ της ή Έλβίρα
έδοκίμασε δλων τών ειδών τις αγωνίες "Εβλεπε
δτι ήτο χωρισ <ένη από τό παιδί της, ποΰ τή στιγ
μή αύτήν θά έσέρνονταν στήν φυλακή. Καί ό άν
θρωπος αύτός, ό αίτιος τής κ ·ταστροφής. Ό άν
θρωπος αύτός δ δποΐος έκληροδότησε στό Αθώο
παιδί τά έλαττώματα του ; ό άνθρωπος αύτός δ δ
ποΐος στήν αγωνία της είχε απαντήσει μέ ένα σαρ
κασμό, μή μία ύβρι!... Έσηκώθηκε καί έδιευθύνθηκε στό δωμάτιό της. Είχε πάρει τήν απόφασι.
Θά έκανε τό πάν, θά τά έπλήρωνε δλα γιά νά παύ
ση κάθε καταδίωξις καί νά έλευθερωθή ό Ζάκ' κα
τόπιν γιά δεύτερη φορά θά εξορίζονταν σέ καμμιά
Απομ κρυσμένη γωνία, δπου δ γυιός της μακρυά
άπό κάθε πειρασμό, μπορούσε μέ τά χάδια καί τις
περιποιήσεις της νά ξαναγίνη άνθρωπος καί νά μάθη πώς ζοΰν μέ τήν έντιμη έργασία...
(Συνέχεια είς τό επόμενον).

Συνολικός άρι&μός ταινιών κατά γραφεϊον εκμεταλλενοεως. Μέτρο Φίλμς 12, Φόξ Φίλμ 12, Άδελ. Σαντίκου 1, Συνοδινός
Άμολοχ. - Βουλγαρίδης 12, 1. Μαργουλή 7, Έλλ. Κινημ. "Ενωσις 16, Α. Ζερβού 3. Τηλ. Σπυρίδη 1.

CINEMECCANIC^
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου
Αντιπρόσωποι

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
’ΑΘηναι

Γραφεία: Όδός Σωκράτους 30
Άρ. τηλεφ. 22-560

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Πανεπιστημίου 36

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ

ΦΙΛΜΣ

(ΕΛΛΑΣ)

Α. Ε.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΪ ΤΑΙΝΙΑΙ -ΑΘΗΝΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ : Θεμιστοκλέους 15
Άριθ. Τηλεφ. 25—364
Τηλεγρ. Δ)σις ; «Μετροφίλμς»

ΑΘΗΝΑΙ

Διευθυντής HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΪ
ΤΑΙΝΙΑΙ

Γραφεία: 'Οδός Σωκράτους άρ. 30 Τηλεφ. άριθ. 21558
Έτησία ’Εξωτερικού: Δολλάρια 2.— ή Δραχ. 300.—
Έτησία ’Εσωτερικού : Δρχ. 100.— Έξάμηνος δρχ. 60.—

Δράματα, Έπεισοδειακά
Κωμωδίαι
Διαφόρων Παραγωγών

Έκδιδόμενον έν ’Αθήναις άπο τοϋ '924

CINE RADIO
ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ ΜΑΫΕΡ

ΤΟΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΟΦΟΤ

Μηχανήματα
Όμιλοΰντος Κινηματογράφου
Τά μόνα εφάμιλλα τών
Ευρωπαϊκών

ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ &
ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Ήχητικαί 'Εγκαταστάσεις

SAMSON ELECTRIC

’Ενοικιάσεις Πωλησει-

Μούβιτον - Βίταφον

ΑΘΗΝΑΙ

Κινηματογραφικοί Ταινίαι
Γραφεία : Όδός Λυκοτίργου 18

Στοά Φέξη άρ. 52 Α’ "Οροφος

ΕΛΛΗΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μητροπόλεως 22

Άποστολα’ι Κινηματογραφικών
Ταινιών
== Εις τάς Επαρχίας
καί τό ’Εξωτερικόν. ==

ΑΘΗΝΑΙ

ZEISS
IKON
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

Δ I KAPPA
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ

Γραφεία : Πατησίων 12
Τηλ. Δ)σις —Ροζικλαιρ—.
Άριθ. Τηλ. 25-479.
Κινηματογράφος ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ

Κινηματογραφικά!

ΝΤΑΓΚ-ΦΙΛΜ Κ°

Μηχαναί - ’Εξαρτήματα

Γενικοί Άντ ιπρόσωποι

ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1
Τηλεφ. 21.289
Τηλεγραφική Λιεύθυνσις : ΝΤαΓΚΦΙΛΜ. ΑΘΗΝΑΙ

I. IQANNOY & Α ΜΑΛΑΗΣ

Παραγωγή καί έκμετάλλευσις 'Ελληνικών Κινηματο
γραφικών έργων καί Ζουρνάλ.

Πατησίων 99 —Τηλ. 80-684

ΑΘΗΝΑΙ

X

ΑΘΗΝΑΙ

PHOTOPHONE INC.

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΤΡΟΟΥ, 9
Τ. ΔΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΣΦΙΑΜ

Τά καλύτερα μηχανήματα όυιλοΰντος Κινηματογράφου
ΜΟΤΒ1ΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ - NON ΣΤΓΧΡΟΝΙΖΕ

ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ I. ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & Σ“»
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΪ ΤΑΙΝΙΑΙ
Έκτέλεσις Διαφημιστικών ταινιών πίσης φύσεως
Κινηιιατογράφησις έπικαιροτήτων

-

=

είς τιμάς άσυναγωνίστους

Παπαστόφας 5,
Α·

Ε. Κ

ΚινηματοΘέατρον

ΜΟΝΤΙΑΛ

ΝΙΚ.
I ραφεία

=

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Άθήναι, όδός Σωκράτους 30
Αντιπρόσωποι τής
BRITISH INTERNATIONAL PICTURES
Τηλ. Δ)σις «Φιλμαπάρ
Άριθ. Τηλ. 22 560

Γενικώς ’Αντιπρόσωπος
Διά τήν 'Ελλάδα, Κύπρον.Άλβανίαν, καί Δωδεκάνησον

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ : Λεωφ. Πανεπιστηιιίου 36
ΠΕΙΡΛΙΕΥΣ : Λεωφ. Σωκράτους 41

Π ΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 Όδός Εΰριπίδου 28

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
’Αντιπρόσωπος τών Οίκων

G. F. F. Α.

και

G. R. C.

ΑΘΗΝΑΙ

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83
Άριθ. Τηλεφ. 24 626

Τηλ. Διεΰθ. «Μαιζοξενάτο»
Άρ. Τηλ. 23-687
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί
Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαί
ΦΟΞΦΙΛΜ A Ε. ( Ελλά«)
Οϋβερτοΰραι καί Μίκυ· Μάους Γρ. Πλατεία Κάνιγγος Άθήναι

ΑΝΑ/ΆΦΙΞΒΗΤΙ-ITQS
Ο Ε ΖΛΠΟΡ I KQTEPO Ξ ΚΑΤΑΛΟΓΟΞ ΤΑΙΝΙθΝ
ΕΙΝΑΙ Ο ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Γ. SYN© ΔΙΝ©Ξ- Γ. Π ΑΠ ΑΞΤ@Φ AS
ΟΔΟΣ ΣΟΧΡΑΤΟΥΣ 30 - ΑΘΗΝΑΙ

»J?
r«

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ

ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΝΕΟΠΛΟΥΤΩΝ

Κομεντί μέ τήν Μπέττυ “Αμάν

ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΔΑρΔΑΝΕΛΛΙΩΝ
ή ταινία πού έση μείωσε ρεκόρ εισπράξεων παντού δπου προεβλή&ή μέχρι τούδε

Η ΚΑρΜΕΝ Διασκευή τής γνωστής ό'περας μέ δλόκληρη τή μουσική τοΰ Μπιζέ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΕ Ο ZOKED; Κομεντί μέ τούς Μαρί Μπέλ — Άλμπέρ
• ’

ΙΙρεζάν και Άντρέ Ροάν.

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ «ΜΟΝΤΙΑΛ

Κ Λ A ΚΙ Λ Γ) Λ ΓΛΛΓ) Λ
iVl/AlMZA! /Λι Ur /Λ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΧ ΑΜΑΡΤΙΑΣ Τό άριστούργημα τής Εΰρωπαϊκής παραγωγής μέ την γόησσα Μπριγκίτε Χέλμ, τόν
Μπάσσερμαν καί τόν Μπέρναρ Γκχϊτσκε.Ή ταινία αϋτη προβαλλομένη άπό μηνός είς Βερολίνον σημεώνει τήν μεγαλειτέραν μέχρι σήμερον έπιτυχίαν της γοήβσης ΜΠΡΙΓΚΙΤΕ ΧΕΛΜ

Η ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Α

έργον.

»«?

Όμιλοΰσα γαλλιστί

AAHTHV ώΩΙΤΗΤΜΥ
Α/\Π 1 ΠΖ. Ψυΐ 1 ΓΊ 1 ΓΊΖ.

O

Η γνωστή όπερέττα, πλουσιωτάτης
σ-ηνοβεσίας μέ τόν Χάνς Μπόλμαν,
τόν Φρίτς ϊούλτς καί τήν Γιαρμίλα Νοβότβα (τής Κρατική; "Οπερας τοΰ Βερολίνου) Μουσική:
ΦΕΛΙΞ ΓΚΟΤΝΤΕΡ

Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ™.«ΧΛ
ΜΙΑ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ

μερον.’Ισπανικής ΰποθέσεως μέ συμμετοχήν τής περιφήμου Τσιγγάνικης όρχήστρας ALFREDO ’S BAND

Όπερέττα μέ τόν Βίλλυ Φόρστ καί τήν Ντόλλυ Χάαζ. Μιά ταινία
μουσική θά άφήση εποχήν

τής οποίας ή γλυκεία

ΣΤΟ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

γωδία της καταβυθίσεως του υποβρυχίου «ΠΟSEIAQN».Ταινία όμιλοΰσα γαλλιστί κλπ κλπ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

ΣΑΜΠΗ ΜΑΛΛΑΧ - ΡΟΓΚΟΤΗ 2 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

»

