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ΕΛΙΖΑ ΛΑΝΤΥ - ΛΟΥΤΣ ΣΤΟΝ
ακηνή άπό τό έργον '«’Αντί© για πάντα» παραγωγής «Φόξ Φιλμ» πού Βά προβληθη λίαν 

ηροαβχΰς άπ£ τής όβόνπί ΚινηματοΒεάτρον «ϊηλέντιτ» τών ’Αθηνών.
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Έτησία........Δρ. 100.—
Έξάμηνος... ». 60.—
Τρίμηνος. » 30.—

ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ ▼ 
At συνδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται ,

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΠΗ ΚΗΙ ΤΟ “ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τελευταία μιλούσα μέ κάποιο φίλο μου πού γύρισε 
άπ’ τήν Ευρώπη γιά τό «Τέλος τοΰ Κόσμου» τό γνωστό 
φιλμ τού Γάλλου σκηνοθέτη Άμπέλ Γκάνς. Καί ή κουβέν
τα μας ανοίχτηκε πλατύτερα, αγκάλιασε ένα σωρό προ
βλήματα τής κινηματογραφικής τέχνης, ανάλυσε τό ρόλο 
τοΰ σκηνοθέτη στή δημιουργία ,ένός έργου. Νομίζω πώς 
δέ θάταν άσκοπο νά έπαναλάβω εδώ τά συμπεράσματα 
τής κουβέντας μας.

Πολλοί διανοούμενοι τοΰ περασμένου αιώνα κι’ ακόμα 
πολλοί καλ' ιτέχνες τών άρχών τής δικής μας εκατονταε
τηρίδας είχαν α’ισθανθή τήν ανάγκη μιας νέας τέχνης, 
αποξενωμένης άπό κάθε παληό καλοΰπι, πού θά εξέφραζε 
σύμφωνα πάντα προς τις ανάγκες τοΰ καιροΰ μος, ολοκλη
ρωτικά τή ζωή στις πολυποίκιλες εκδηλώσεις της. Ή τέ
χνη αυτή μ’ δλη τήν ορμή τών πρώτων της δημιουργιών 
θά ανανέωνε τις παληές αισθητικές άξιες θά πρόσδινε 
καινούργια δροσιά στα μέσα τής καλλιτεχνικής έκφράσεως. 
Δυστυχώς ή έξέλιξη τής κινηματογραφικής τέχνης δέν 
ακολούθησε αυτό τό δρόμο. 'Υποτάχθηκε σέ εμπορικές 
σκοπιμότητες πού εξαφάνισαν τήν πρώτο-υπία της καί τήν 
έκαναν υποχείρια τής φιλολογίας καί τής ζωγραφική;, πού 
έξακολουθοΰν ακόμη καί σήμερα νά έπηρεάζουν σέ κάποιο 
βαθμό τούς τρόπους τής κινηματογραφικής συνθέσεως. 
Ό Κινηματογράφος, έφ’ δσον παρουσιάζεται ώς τέχνη 

’πρέπει νά χαροποιή τή ζωή. νά συντείνη στήν ατομική 
λύτρωση, νά γίνεται αφορμή νά μεγαλύνωνται οί ψυχικές 
αρετές τών ανθρώπων. 'Ως σήμερα παρουσιάσθυκε, ώς 
έπί τό πλεϊστον, μιά εύκολη τέρψη τής ανίας τοΰ πλήθους, 
κΓ έδωσε αφορμή νά κτυπήσουν αυτές τις βάσεις τής 
ύπάρξεώς του νά τοΰ αμφισβητήσουν τήν υπόστασή του ώς 
τέχνης

Καί δέ θά μετρούσαμε εξαιρέσεις στόν κανόνα πού 
έθεσε γιά βάση εργασίας ή εμπορική κερδοσκοπία, άν δέν 
βρίσκονταν μιά χουφτιά αποστόλων μέ δημιουργικό ταλέν
το καί πίστη ν’ άνοιξη τά παράθυρα, δπως θάλεγε ό Ρο- 
μαίν Ρολλάν, γιά νά ξανάμπη ό ήλιος καί δ καθαρός 
άγέρας. Μιά ομάδα άνθρώπων, πού μετριοΰνται ϊσως στά 
δάκτυλα τών δύο χεριών, χάραξε κάποιο μονοπάτι καλλι
τεχνικής δημιουργίας μέσα στήν άγονη έρημο τών έμπο- 
ρικών σκοπιμοτήτων. Καλλιτέχνες άληθινοί, μέ προοπτική 
καί δραματική διαίσθηση, ένοιωσαν πώς προορισμός τής 
τέχνης είναι νά δικαιώνη μέ νόημα πλατεία άνθρώπινο 
τήν ύπαρξή μας. ΚΓ άπ’ αυτή τήν πίστη βγήκε μιά δλό- 
κληρη σειρά φίλμ, πού άνύψωναν τόν κινηματογράφο 
στό επίπεδο άληθινής καί άνεξάρτητης τέχνης, πού μελε- 
τοΰσαν τόν άνθρωπο καί τό περιβάλλον του, τις μελλοντι
κές έξελίξεις Οί δημιουργίες τών άνθρώπων αυτών δέν 
υπήρξαν τίποτε άλλο παρά οί άποκρυσταλωμένες έκρήξεις 
τοΰ κοχλάζοντας πάθους τής μεγαλοφυΐας των. Είχαν 
σκέψεις μεγάλες. Καί οί μεγάλες σκέψεις μεταφράζονται 
σέ μεγάλα έργα. Άν θέλουμε δ κινηματογράφος μέ τήν

*0 στίχος. ..Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

I

υποβλητική του δύναμη νά. έρμηνεύση τό πνεΰμα τής έπο-1 
χής μας, πρέπει νά υπάρξουν οί άνθρωποι πού θά τοΰ1 
έμφυσήσουν ζωή γιά νά μπορέση νά τό κάνη. Καί τέτοιοι! 
είναι οί σκηνοθέται τούς δποίους ή τεχνική δέν καθορίζει] 
άπόλυτα τήν ερμηνεία ενός έργου, άλλά ή δημιουργική! 
φαντασία καί ή ποιητική σύλληψις προεκτείνουν τήν έρ 1 
μηνεία πέρα άπ’ τούς συνηθισμένους τύπους. "Οταν ύπάρ-1 
χη ή φαντασία καί ή έμπνευσις μποροΰν νά γεννηθούν άρι-Ι 
στουργήματα. Ένφ τουναντίον τά πλούσια μέσα έξαφανί-1 
ζουν τίς“περισσότερες φορές τήν πρωτοτυπία. "Οχι δτι ή■ 
ποίηση μπορεί νά βοηθήση τόν κινηματογράφο νά άνα-1 
πτυχθή σέ μεγαλύτερη έκταση, άλλά θά τοΰ προσδώση1 
τήν ικανότητα νά βλέπη μακρύτερα καί ψηλότερα άπό ] 
τις σημερινές καταστάσεις.

Τά έργα τοΰ Φρίτς Λάνγκ καί τοΰ Άμπέλ Γκάνς, κι-1 
νοϋνται μέσα στό πλαίσιο αυτό. «Είναι έργα πού άναβλύ-I 
ζουν άπό τήν πιό βαθειά καί ιερή πίστη», δπως έγραφε 1 
δ πρώτος σέ κάποιο του άρθρο. Ζητοΰνε νά φθάσουν στήν ΐ 
άλήθεια μέ μιά πλατεία φιλοσοφική έκθεση ιδεών καί ! 
πραγμάτων Δίνουν άκόμη—δπως καί έχει—άξια κοινω-1 
νική στήν κινηματογραφική τέχνη. Ό Λάνγκ ζηιάει άπό 1 
τόν κινηματογράφο νά γίνη τό άπαύγασμα τών ΐδιαιτέ- j 
ρων εμπνεύσεων καί ανατάσεων μιας φυλής πρός μιά ? 
κοινή άνθρωπότητα. 'Ο κινηματογράφος—έγραφε κάποτε | 
—μέ τό διεθνικό χαρακτήρα τών φίλμ—μιλούσε γιά τό| 
βωβό— παρουσιάζει τις ξεχωριστές τάσεις κάθε ράτσας | 
μπροστά στά ίδια ανθρώπινα προβλήματα. Στά έργα του 3 
προσπάθησε νά έκφραση δλοκληρωτικά τούς πόθους καί | 
τό πνεΰμα τής φυλής του. Μέ τούς «Νιμπελοϋγκεν» τήν ■ 
έπική αυτή λεζάντα, μάς παρουσιάζει τό γερμανικό μυ-1 
στικισμό στήν πρωτογενή του εκδήλωση. Στό «Δόκτωρα 
Μαμπύζ» καί τά «Τρία Φώτα» άναπτύσσει στό υπέρτατο 
τή μυστικοπάθεια καί τό πάθος τών δραμαστιστών πού ; 
συναντάει κανείς μέσα σ’ δλη τή γερμανική φιλοσοφία. 
Μέ τή «Μητρόπολη» άνυψώνει τήν άνάγκη τοΰ συμβόλου 
καί μάς άνακαλύπιει ξεκάθαρατό ψυχολογικό καί κοινω
νικό θέμα πού τόν παρώρμησε.

Τά έργα του δέν στερούνται ίσως έλαττωμάτων. Τόν 
κατηγόρησαν άκόμη, δπως δ Άνρύ Πουλάίγ, γιά τήν τά
ση του νά προσπαθή νά κάνη φιλοσοφία στήν οθόνη 
μέσφ συμβολικών εικόνων, δηλ. στό νά προσπαθή νά έξη- 
γή, νά διδάσκη, άντί νά περιορίζεται απλώς σιό νά πα- 
ρουσιάζη. Δέ συμφωνούμε μέτήν άποψη αυτή, δπως εί
παμε καί παραπάνω. Γιά μάς δ Φρίντς Λάγκ δέν είναι 
μονάχα ένας καλλιτέχνης άνώτερος, είναι καί άνώτερο 
πνεΰμα πού ξέρει νά φιλοσοφή.

Ένφ δ Λάνγκ παρουσιάζεται φιλοσοφημένος νοΰς άκού- 
οντας στις επιταγές τής ορθής λογικής, δ Άμπέλ Γκάνς 
παρουσιάζεται νάχη ψυχή περισσότερη. 'Ηφαιστιογενής 
ιδιοσυγκρασία παρασύρεται σέ υπερβολές, πού έχουν δμως 
πάντα μέσα τους τό στοιχείο τοΰ καλλιτεχνικοΰ. 'Ο Άμ- 

πέλ Γκάνς είναι δνειροπόλος, δπτασιαστής. Μέ τό «Τέλος, 
δμως τοΰ Κόσμου» κατορθώνει νά ύποτάξη τήν όνειρο- 
παρμένη ρητορική του, καί νά άναδειχθή σκηνοθέτης 
σπάνιας τεχνικής άξίας. Ξέρει νά πειθαρχή τις ίκανότητές 
του. Δέν έχει ϊσως άκριβεϊς κατευθύνσεις, άλλά δτι συλ
λαμβάνει, είναι πάντα, βαθεια άνθρώπινο.Τί είναι τό «Τέλος τοΰ Κόσμου» ; Μιά σύλληψη δρα
ματική, μιά ιδέα μεγαλοφάνταστη, μιά τολμηρή έμνευσις, 
έργο δυνατό καί παθητικό.. .. Βρισκόμαστε στις παραμονές τής καταστροφής τής 
γής, "Ενας μεγάλος γάλλος σοφός μέσα στή μόνωση τοΰ 
παρατηρητηρίου του κάνει τήν τρομερή αύτή, διαπίστωση 
καί τή διακηρύττει στήν ανθρωπότητα."Ενα άστρονομηκό 
συνέδριο έπιβεβαιώ ει τήν άκρίβεια τών παρατηρήσεών 
του. Κάποιος κομήτης, θά συγκρουσθή μέ τή γή καί τό 
«Τέλος τοΰ Κόσμου» θάλθή άναπότρεπτο.«Τότε, ένφ τό ένστικτο ξαναπαίρνει τά κυριαρχικά του 
δικαιώματα, ένφ ή άνθρωπότητα παραδέρνει σέ κάθε 
είδους προσευχές καί αισχρότητες, ένφ οί τραπεζίτες πα
ραδίδονται σέ παράλογους κερδοσκοπισμούς, δ γάλλος 
σοφός πού ονειρεύεται νά φτιάξη τήν ευτυχία τών άνθρώ
πων, μαζεύει λίγες ώρες πριν άπ’ τήν καταστροφή, τούς 
πληρεξούσιους δλων τών λαών τής οικουμένης. Κάτω άπ’ 
τή πίεση μιάς άτμόσφαιρας ύπερβαρυμένης άπό άγωνία 
πετυχαίνει άπ’ τή συνέλευση τόν ωραιότερο δρκο πού θά 
μπορούσαν ποτέ νά δώσουν οί άνθρωποι : Έάν ή γή δέν 
καταστρέφονιαν δλόκληρη, εκείνοι πού θά έπιζοΰσαν δρκί- 
ζονταν νά Ιδρύσουνε τήν παγκόσμια δημοκρατία καί τις 
Ενωμένες Πολιτείες τής Ευρώπης».Άν ή ιδέα αύτή έπαιρνε μιά πραγματοποίηση άνάλογη 
πρός τό περιεχόμενο, τότε θά μπορούσαμε άδίστακτα νά 
ονομάσουμε τό «Τέλος τοΰ Κόσμου» τό τελειώτερο καί γε
μάτο πνοή κινηματογραφικό δημιούργημα. Δυστυχώς δέν 
συνέβηκε αυτό. Ή έμπορική σκοπιμότητα έβαλε .κι’ έδφ 
τό χεράκι της, υποχρέωσε τό σκηνοθέτη νά περιλάβη στό 
έργο σκηνές πού Ικανοποιούν ίσως τά γούστα τού μεγάλου 
κοινοΰ, άλλά πού δέν ερμηνεύουν ή δέν συμπληρώνουν 
καθόλου τήν κεντρική ιδέα τοΰ έργου. Μάλλον τή ζημιώ
νουν. Άν προσθέσουμε δέ σ’ αυτό καί τά έλαττώματα 
πού προσθέτει στήν πραγματοποίηση ή υπερβατική φαντα
σία καί δ άπεριόριστος δημιουργικός οργασμός τοΰ Άμπέλ 
Γκάνς, θά δοΰμε πώς τό «Τέλος τοΰ Κόσμου» χωλαίνει 
αρκετά. Δέν παύει δμως νά άποτελή τή θαυμασιώτερη 

·.’ |*δήλωση  τής,μεγαλουργοΰ φαντασίας τοΰ σκηνοθέτη, πού 
εργάζεται μ’ όλες του τις σκηνοθετικές δυνάμεις στό νά 
ματαστήση τούς άνθρώπου; καλύτερους, Αυτό δίνει ευρύ
τητα στις ταινίες του. Καί γι’ αυτό νομίσαμε πώς έπρεπε 
να γραφούν τά λίγα αυτά λόγια. Κ. ΔΑΦΝΗΣ

Η ΒΙΚΥΜΠΑΟΥΜ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΜΕΤΡΟ,,
'Η γνωστοτάτη Γερμανίς συγγραφεύς Βίκυ Μπάουμ 

υπέγραψε μακροχρόνιον συμβόλαιον μετά τής Αμερικανι
κής Εταιρίας Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγιερ» δυνάμει τού 
δποίου θά συγγράφη τουλάχιστον δύο σενάριο κατ’ έτος.

Ώς γνωστόν ή Βίκυ Μπάουμ είναι ή συγγραφεύς τοΰ 
. σεναρίου τής βραβευθείσης ταινίας ύπό τής Αμερικανικής 
Ακαδημίας τού Κινηματογράφου, «Γκράντ Ότέλ», εις τήν 
οποίαν πρωταγωνιστούν πέντε άστέρες πρώτου μεγέθους 
οί : Γκρέτα Γκάρμπο, Τζώαν Κράουφορντ, Τζών Μπάρ- 
ρυμουρ, Λαΐονελ Μπάρρυμουρ καί Ούάλλας Μπήρυ.

ΠΟΙΑΝ ΠΡΟΤΙΜΑ ΩΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΡΙΑΝ
Έρωτηθείς ύπό δημοσιογράφων δ συμπαθής ζέν-πρεμιέ 

Ρομπερ Μοντγκόμερυ ποιαν βεντέτταν προτιμά νά έχη ώς 
συμπαίκτριαν, δεδομένου δτι πρωιηγωνίστησε παρά τό 
πλευράν τών διασημοτέρων καί ώροιοτέρων βάμπ, άπήντη- 
σεν δτι δίδει άσυζητητί τήν προτίμησίν του εις τήν Γκρέ- 
τ ν Γκάρμπο. At στγμαί», είπε, «τοΰ γυρίσματος» τής 
«Σαπφοΰς», θά μοΰ μείνουν άλησμόνητοι».

ώς

Ή άμερικανις βεντέτα τον κινη ματογράφου Κλάρα Μπό- 
ου και ή γερμανοαγγλίς τοιαύτη Λίλιαν Χάρβεϋ κατά την 
πρώτην γνωριμίαν των έν Βερολίνω δπου μετέβη τελευ
ταίως ή Κλάρα Μπόου. Μετά τήν ανωτέρω συνάντησιν ή 
μεν Μις Μπόου άνεχώρησε διά Ποριοίονς και ’Ελβετίαν ή 
δέ φροϋλάϊν Χάρβεϋ διά τό Χόλλυγονντ δ'που προσελήφ&η, 

γνωστόν, ύπό τής Φόξ Φίλμ διά νά "γυρίσην μερικά 
έργα διά λ]σμόν τής ανωτέρω άμερικ. Εταιρίας.

ΔΕΝ ΑΠΟΧΩΡΕΙ Η ΝΤΡΕΣΣΛΕΡ
Σχετικώς μέ τήν άποχώρησιν έκ τοΰ κινηματογράφου 

τής μεγάλης ήθοποιοΰ Μαρίας Ντρέσσλερ, άπεστ ·λη έκ 
Χόλλυγουντ τηλεγράφημα πρός τό άγγλικόν κινηματογραφι
κόν περιοδικόν «Cinema» τό όποιον καί διαψεύδει κατη- 
γορηματικώς τήν είδησιν. Άγνωστον τυγχάνει μόνον εις 
ποίαν κινηματογραφικήν έταιρείαν θά προσχωρήσηή Λτρέσ- 
σλερ, ή καί άν θά παραμείνη εις τήν «Μετρό» μετά τήν 
λήξιν τοΰ συμβολαίου της.

οι a—-------- --------- --------- — -

ΕΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΘΗ Η ΚΥΠΡΟΣ
Ύπό τον δπερατέρ κ Σοφ. Δούκα έκινηματογραφή&η- 

σαν κατ' αυτός, όλαι σχεδόν αί ώραΐαι κνπριακαι τοποϋ'ε- 
σίαι, έξοχαί, μοναστήρια, πόλεις, χωρία κλπ. Τό φίλμ 
μήκους αρκετών μέτρων, ώς πληροφορούμενα, προεβλήϋ-η 
ήδη εί$ τήν Λεμεσσόν.
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ΑΤΛΑΝΤΙΣ
(‘Ομιλούσα γαλλιστί) Παραγωγή. «Nero»

Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» καί τόν «’Απόλλωνα»
Τό χαρακτηριστικόν ελάττωμα τοϋ Πάμπστ, τόν όποιον 

θεωρώ έναν άπό τούς καλλιτέρους σκηνοθέτας, είναι ή 
άνισότης. Υπάρχουν είς ένα καί τό αυτό φίλμ πράγμα
τα άριστουργηματικά καί πράγματα μέτρια. Είς μίαν στιγ
μήν σέ καταπλήσσει καί ευθύς κατόπιν σέ απογοητεύει. 
Είς την «Άτλαντίδα», ή οποία άσφάλώς δέν είναι άπό τά 
καλλίτερά του έργα, δέν παρατηρεϊται, περιέργως, αυτή 
η χαρακτηριστική άνομοιογένεια. ’Αλλά ό Πάμπστ, δ 
όποιος φαίνεται ότι έκαμε τό φίλμ αύτό κατά παραγγελίαν, 
δέν συγκινεϊται άπό τήν ύπόθεσιν τοϋ Μπενουά καί επο
μένως καί αί εικόνες του, αί θαυμάσιαι όμολογουμένως, 
δέν συγκινοϋν καί ημάς. Ό επιφανής γερμανός σκηνοθέ
της, δ μέγας ρεαλιστής, καταπιάνεται μέ ένα «έξωτικό» 
θέμα. Φροντίζει, χάρις είς τήν μοναδικήν δεξιοτεχνίαν 
του, νά παρουσιάση τεχνικώς άψογον τό έργον του, άλλα 
δέν βάζει μέσα είς αυτό καί τήν ψυχήν του, δπως συνέβη 
με τους «4 τού Πεζικού» ή μέ τήν «Τραγωδία τών όρυ- 
χειων».

“Οταν προεβλήθη τό φίλμ είς τό Παρίσι μερικοί γάλ- 
λοι κριτικοί έπετέθηκαν κατά τοϋ Πάμπστ διότι «παρα
μόρφωνε» τό μυθιστόρημα τού Μπενουά. ’Αλλά πώς ήτο 
δυνατόν νά συμβή διαφορετικά. Πώς ό ρεαλιστής Πάμ
πστ θά μπορούσε νά διατηρήση είς τό φίλμ του άνεπά- 
φους δλας τάς φαντασίας τού γάλλου συγγραφέως; Ό 
Πάμποτ ηθέλησε νά καταστήση τό έργον περισσότερον πι- 
θανοφανες και αληθινόν. Φυσικά διά τό ρομάντσο τού 
Μπενουά, αύτό είναι τελείως άδύνατον. Καί έτσι τό φίλμ 
παρουσιά-εται ούτε ώς καθ’ αύτό ρεαλιστικόν, ούτε ώς 
«φανταστικόν» άλλά άκαθορίστου είδους.
s Κατα βτα αλλα είπαμε ότι τό φίλμ είναι άψογον. Οί 
ήθοποιοί παίζουν δλοι περίφημα, ιδίως δ Πιέρ Μπλανσάρ 
καί αί εικόνες είναι θαυμάσιοι. Μόνον δ ρυθμός είναι ολί
γον βραδύς.

Τό έργον εδώ χάρις είς τόν γνωστόν τίτλον καί είς τά 
ονόματα τής Μπριγκίττε Χέλμ καί τού Ζάν “Λντζελο, έση- 
μείωσε επιτυχίαν δχι δμως καί άνάλογον προς τήν φή
μην «ου. Β. Παπαμιχάλης

ΣΟΥΖΑΝ ΛΕΝΟΞ
Παραγωγή «Metro-Goldwyh» 

(‘Ομιλούσα γαλλιστί «dubbing») Προεβ. είς τό «’Αττικόν»
Επι τέλους! εις τό «Σούζαν Λενόξ» έπανευρίσκομεν 

τήν Γκάρμπο τών παλαιών ημερών, τήν Γκάρμπο τού «Σάρξ 
καί Διάβολος» καί τού «Πειρασμού». Σπανίως ή μέγάλη 
καλλιτέχνις είχε τήν' εύκαιρίαν, καθ' δλην τήν διάρκειαν 
τού καλλιτεχνικού της σταδίου, νά έπιτύχη μίαν τόσον θαυ- 
μασίαν δημιουργίαν, δπως είς τό ύπό κρίσΐν έργον. Ίσως τό 
σενάριο νά μή είναι, πολύ νέον, ίσως ή σκηνοθεσία τού 
Ρομπέρ Λεονάρ είς ώρισμένα σημεία νά περιπίπτη είς ε
πίπεδον απλώς εύσυνειδησίας-ίσως αί διάφοροι δραματικοί 
καταστάσεις νά μάς φαίνονται δτι έγράφησαν κατά παραγ
γελίαν διά νά μάς συγκινήσουν.

Όλαι αύταί δμως αί άδυναμίαι καλύπτονται άπό τό 
θαυμαστό πράγματι παίξιμο τής Σουηδής ντίβας. Έπιπρο- 
σθέτως δς μή νομισθή δτι δ Ρομπέρ Λεονάρ ήδιαφόρησεν 
δια τό εργον του. Κάθε άλλο. ‘Υπάρχουν σκηναί πραγμα- 
τικώς αριστουργηματικαί (δπως δλαι αί σκηναί τής άρχής) 
πού θά ήρκουν διά νά καταστήσουν διάσημον ενα σκηνο
θέτην. Μόνον που ο Λεονάρ επηρεασμένος προφανώς άπό 

την προσωπικότητα τής μεγάλης του έρμηνευτρίας παραμε
λεί ωρισμένας φοράς τήν αρμονίαν τού έργου του διά νά 
άφήση περισσοτέραν ελευθερίαν δράσεως είς τήν Γκάρμπο. 
e Ολοι οί ήθοποιοί είς τούς ρόλους των καί ιδιαιτέρως 
ο Κλάρκ, Γκέϊμπλ δ δποΐος εξελίσσεται διαρκώς. "Ας ση- 
^ιειωθή άκομη δτι τό «Σουζάν Λενόξ» είς τόν παγκόσιαον 
εφετεινόν διαγωνισμόν τού «Der Deutsche» ήλθε πέμπτον, 
γεγονός πού σημαίνει πολλά.

Γενικώς τό ύπό κρίσιν έργον, παρά τάς ώρισμένας άτε- 
λειας του, είναι ένα άπό τά πλέον αξιόλογα φίλμ πού προε
βλήθησαν εφέτος είς τήν πόλιν μας, καί τό όποιον αξίζει 
να παρακολουθήσουν δχι μόνον οί θαυμαστοί τής Γκάρ
μπο άλλά γενικώς καί κάθε φίλος τού καλού κινηματο
γράφου. Βίων Παπαμιχάλης

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
Παραγωγή «Paramount» 

( Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 

, Πρόκειται περί μετριοτάτης μουσικής κωμωδίας, τής 
οποίας η προβολή δικαιολογείται μόνον λόγφ τών Άπό- 
κρεω. Δέν έχει κανείς νά έπαινέση ούτε ένα σημείον άπό 
αυτό το φοτογραφημένο θέατρο τού Καπελάνι είμή μόνον 
ωρισμενα «εξωτερικά» τής Κυανής Ακτής.

, 01 ήθοποιοί, άγνωστοι κατά τό πλείστον, συντελούν μέ 
το αδέξιο παίξιμό των, είς τό νά αύξάνη ή γενική κακή έν- 
τυπωσις.

Τό έργον, ώς ήτο φυσικόν, δέν ήρεσεν.
Βίων ϋαπαμιχάλης

ΠΑΠΡΙΚΑ
( Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

s r εργον αυτό που διεφημισθη ως αριστούργημα δέν 
αξίζει δυστυχώς πολλά πράγματα. Έάν εξαιρέσει κανείς 
τά ουγγαρέζικα τραγούδια καί μουσικήν, καί τήν συμπαθή 
πρωταγωνίστριαν Φραντζέσκα Γκάαλ, τό φίλμ δέν εξέρχε
ται άπό τά„δρια τού μέτριου. Οΰιε ή ύπόθεσις μάς εν
διαφέρει, ούτε ή σκηνοθεσία παρουσιάζει τίποτε τό άξιο- 
λογον.
» Ι,8’νικΦ? 1 π0°κειται πε0*  μέτριου έργου, τό όποιον δέν 
εχεί'Ούτε κάν εμπορικήν άξίαν. Αύτό τούλάχιστον άπέδει- 
ξεν η προβολή του άπό τής αιθούσης τού «Σπλέντιτ».

Βίων ΙΓαπαμιχάΙης

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Παραγωγή «Columbia»

(’Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη στό «Μοντιάλ»

Μία ταινία καί ή μόνη ίσως άληθινή ή όποια «έγυρί- 
σθη, εξ ολοκλήρου είς τήν Μαύρην Ήπειρον, γεμάτη άπό 
πολύ ενδιαφέροντα πράγματα Χωρίς καμμίαν άπολύτως 
πλαστήν ύπόθεσιν, παρουσιάζει δλόκληρον τήν ζωήν τών 
άγριων θηρίων ώς καί τά ήθη καί έθιμα τών μαύρων κα
τοίκων τής ‘Αφρικής (Ταγκανίκα, Βελγικού Κογκό, κ.λ.π). 
Τό φίλμ αύτό μολονότη καθαρώς εκπαιδευτικόν παρουσιά
ζει καί σκηνάς πολύ τραγικάς καί ιδίως μίαν, τής κατασπα- 
ράξεως ενός μαύρου ύπό λεόντων.

Είς τάς ’Αθήνας ήρεσε καί παρηκολουθήθη μέ πολύ 
μεγάλο ένδιαφέρον’έπί δλόκληρον δεκαπενθήμερον.

W

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘι

ΤΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ

Ή κίνησις είς τούς ’Αθηναϊκ 
(Συνήθης μην ένάρξεω; χειμερινής 
κετά ικανοποιητική έν συγκρίσει με 
εις τούς εννέα κεντρικούς Κινηματογ
Έλλάδι, 1.139.460 εισιτήρια, κατανεμόμενα ως κατωτέρω.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤ
Κ· ΒΙΖΙΟΝ

ΑΠΟ ΟΚΤ9ΒΡΙΟΥ-
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ιούς Κινηματογράφους Α’. προβολής κατά τούς μήνας(*3ί«ίί$ριον  1932 
περιόδου) μέχρι καί τής 31ης ’Ιανουάριου 1933 παρουσιάζεται αρ- 
άντιστοίχους μήνας παρ. ετών. Ουτω, έπραγματοποιήθησαν έν συνολφ 
ράφους, τούς παρουσιάζοντας ταινίας, το πρώτον προβαλλομένας εν

Κινηματογράφοι
Ήμερομηνίαι Ήμέραι 

λειτουργίας 
Κινημ)γράφων

Πραγματοποιηθέντα εισιτήρια

Άπό | Μέχρι Συνολικώς ’Αναλογία 
καθ’ ημέραν

Παλλάς............................. 28—10-932] 31-1-933 96 203308 2117

Αττικόν ......................... 22—10-932 » 102 212482 2083

Σπλέντιτ ............ 21-10-932 » ’ 103 181700 1761

Πάν&εον......................... 22—10—932 » 102 155947 1528
Άηόλλων....................... 26-10-932 » 98 122984 1254

Σαλόν Ίντεάλ................. 12—10—932 » 112 103254 921

Μοντιάλ............................ 29-10-932 » 95 70580 742

Κοτοπούλη ...................... 7-11—932 » 87 54844 630

Οήφα Πάλας................... 19-11-932 » 75 34361 458

Είς τό ΙΙανηγυρικόν τεύχος τοϋ 1933 έδημοσιεύθη παρόμοιος ,πίναξ έμφαίνων τά πραγματοποιη- 
θέντα εισιτήρια κατά Κινηματογράφους άπό τού ’Οκτωβρίου π. έ. μέχρι καί τής 31-12-1932. Ηδη εις 
τόν ανωτέρω Β'. πίνακα, προστίθενται, εις τούς δημοσιευθέντας τότε^ αριθμούς και τα πραγματοποιη- 
θέντα κατά τόν ’Ιανουάριον έ.έ. εισιτήρια, ούτως ώστε δ αναγνώστης νά έχη εις χειρ,ας του πλήρη πίνακα 
τών πραγματο.τοιηθέντων εισιτηρίων κατά Κινηματογράφους, συνολικώς καί κατά μέσον όρον ημερησιως.

Έκ τών ανωτέρω ως άναφερομένων Κινηματογράφων Α'. προβολής, δέον νά εξαιρεθούν η εκ της 
τάξεώς αυτής δυο, τό «Κοτοποΰλειον» καί τό «Ούφά Πάλας», καθόσον ,άπο μηνός περίπου έπαυσαν 
σχεδόν νά προβάλλουν έργα Α'. βιζιόν, περιορισθέντα είς τήν τής Β'. τοιαυτην. #

» Προς έξυπηρέτησιν τών αναγνωστών μας, έλπίζομεν δτι πολύ συντόμως θά, ειμ,εθα εις θεσιν να 
δημοσιεύσωμεν καί τά πραγματοποιηθέντα ύπό μιας έκάστης ταινίας, Α'. βιζιόν εισιτήρια, ούτως ώστε 
οί ενδιαφερόμενοι νά δύνανται νά εκτιμήσουν καί τήν εμπορικήν άξίαν αυτής, πράγμα το οποίον θα 
ώφελήση μεγάλως τούς επιχειρηματίας Κινηματογράφων χειμερινών καί θερινών.

Κ A Ρ Φ I Α
Είναι ό τίτλος μι&ς νέας ταινίας εις τήν ό

ποιαν πρωταγωνιστούν ό Τζών Γκίλμπερτ μετά 
τής αυμπα&εστάτης Μάϊ Κλάρκ.

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΕΤΑΙΡΕΙ ΑΣ
Ύπό τράστ Ιταλών βιομηχάνων ίδρύθη εταιρεία 

παραγωγής δμιλουσών ταινιών, μέ έδραν τό Μιλά- 
νον. Τά κεφάλαια τής έν λόγφ έιαιρείας άνέρχονται 
εις δεκατέσσαρα εκατομμύρια λιρεττών.

ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΑ

Κοιτά πληροφορίας τών 
γερμανικών φύλλων, ή περί
φημος βεντέττα τοϋ κινη 
ματογράφου “Αννυ "©ντρα, 
νυμφεύεται, εντός τών ήμε- 
ρών, τόν πυγμάχον Σμέλιγκ. 
'© γάμος οφείλεται είς λό
γους αισθηματικούς.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΕΡ
Όλοι οί κριτικοί τοΰ Λονδίνου εκφράζονται μετ' 

άκρατήτου ενθουσιασμού. διά τήν νέαν δημιουργίαν τής 
Νόρμας Σήρερ, είς τδ εργον τής «ΜίτροΓκόλντουϊν» 
τό «ΙΙαράδοξον διάλειμμα». Ή Νόρμα υποδύεται τόν ρό
λον μιας συζύγου άκρως αισθηματικής καί ρω μαντικής, 
τής οποίας ό σύζυγος είναι παράφρων

-------------------
Η ΝΤΗΤΡΙΧ ΟΜΙΛΕΙ

'ν’ ; *λ\ ---- —
’ ,Ή Άμεοικανίς δημ,φίΐογράφος Ρούθ Μπίερν, κατώρ- 
β<£σε νά λ&βή -συνέντ^ξιν άπό τήν σιγώσαν άπό τίνος 
ράβ-π Μά’άΕεν Νιήτριχ * Ή Ντήτριχ έδήλωσε κατηγορη- 
ματ^κώς πρός τήν δηϋ^σΛγράφον, ότι προτίβεται νά άπο- 
συρθη όριβτικώς τοΰ.Κινηματογράφου καί νά περιηγηθή 
τήν.Ευρώπην, δποΰ κάΐ θά τραγουδήση εις τά Μιοΰζικ- 
Χώλλ.. «Έχω»,»· προσέθεσε, "σχετικός προτάσεις πολύ δε
λεαστικός» .· - ■
..............ιιιιι......ιιιιιι......... ................. ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.............ml..... minimum

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ—ΣΠΑΝΔ ΑΓΟΣ
"Ολως αίφνιδίως άπεβίωσεν έκ συγκοπής τής 

καρδίας, ό γνωστός έν Χανίοις έπιχειρηματίας 
Κινηματογρά (.ων Χαράλ. Σπανδάγος.

Ό f. εταστάς, δστις διέμενεν άπό έτους ένταΰ 
θα, ύπήρξεν είς έκ τών άρχαιοτέρων έπιχειρη- 
ματιών τοΰ Κινηματογράφου έν Ρεθύμνη δπό- 
θεν κατήγετο καί έν Χανίοις δπου έ'δρασεν είς 
τόν κύκλον του, δσον ούδεϊς Άλλος

Ό Χαράλ. Σπανδάγος, ώς άτομον ήτο καλο
κάγαθος, φιλάνθρωπος, φιλόξενος, ώς έπιχειρη 
ματίας δέ άπό πάσης άπόψεως άπετέλει έξαιρε- 
τικήν φυσιογνωμίαν. Είς τήν κινηματογραφικήν 
κίνησιν ώς καί πάσαν άλλην καλλινεχνικήν, 
έπρωτοστάτει ώς ειδικός. Παράγων πραγματικός 
καί άπαραίτητος.

Είς τόν διάδοχόν του φίλτατον κ. Χαρίλαον 
Σπανδάγον καί τήν οίκογένειάν το ·, ό «Κινη- ■ 
ματογραφικές Άστήρ», έκφράζει τά βαθύτατα 
συλλυπητήριά του.
IlllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlltiailliaillllllllllllllllllllllllJ !

Ή περίοδος τών Άπόκρεω—μολονότι κάθε άλλο 
παρά ζωηρών—έπέδρασε· έπί τής κινηματογραφικής 
κινήσεως τών δύο τελευταίων εβδομάδων.

Είς δλα γενικώς τά αθηναϊκά κινηματοθέατρα, 
περιωρίσθη πολύ κάτω τοΰ συνήθους ό αριθμός 
τών διατεθέντων εισιτηρίων, αν και τά προβληθέν- 
τα κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον φίλμ, ήσαν άρ- 
κετά δπωσδήποτε καλά. ♦♦ *

τόν παρά τήν Κυψέλην χώρον τόν 
άλλοτε ή ιστορική οικία τοΰ ναυά

της_ 
έλθη> j 

, f i.Ey»A 
>μη χρόνου fimjc'

1 .— 0.62; 0.17 0.01
2 .— 1.41 0.37 ! 0.02
3 .— 2.21 , 0.57 ί 0.02
4 .— 3.— 0.75 0.03
4,50 3.40 0.85 I 0.04
5 .— 3.80 0.95 , 0 04
5 .50 4.201 1.05 0.04
6·- 4 60 1.15 0.05
6 .50 5. — I 1.25 0.05
7 .— 5.15 1.30 ι 0 05
7 .50 5.54 1.40 0.06
8 .— 5.94 1.50 i0.06
9 .— 6.76 1.67 0 07

10 .- 7.53 1.90 0.07
11 .— 8.01 , 2.43 \ 0 08
12 .— 8.77 | 2.64 0 09
12 .50 9.15! 2.76 I 0 09 
13.— 9.53 2.88 ,0 09
14 .— 10.14 3.06 0.10 
15.— 10.90 3.27 10.11 
16.— 11.67 3.51 0 12
17.-- 12.42 3.75 0.13 1 
18.— 13.201 3.96 0 13
19.— 13.96 4.20 0.14
20.— 14.71 4.44 0 15
25.— 18.53! 5.58 0 19
30.— 22.36’6.72 0 22, 
35.— 26.18 ‘ 7.86 0 26
40.— 30.- 9.— [ 0 30
45 — 33.20! 9.96 , 0 33
50 — 37. —111.10 0.37 I

0.20 ! 1.- 0.38 
0.20 2·— 0.59
0.20 3.- 0.79

! 0.20 i 3.98 0.98
0.20 4.49 1.09
0.20 4.99 1.19
0 20 ι 5 49 1 29
0.20 I 6. —। 1.40 
0 20 I 6.50 । 1.50 
0.50 1 7.— 1.85
0.50, 7.50 1.96
0.50, 8.— 2.06
0.50 ί 9.— 2.24
0.50 110.—1 2.47 
0.50 | 11.02’ 3.01 
0.50 12— 3.23 
0 50 12 50 3.35 
0.50 13.—, 3.47 
0.70 I 14.— 3.86 
0 70 , 14.98I 4.08 
0.70 16.— 4.43 
0.70 [ 17.— ι 4.58 
0.70 \ 17.99 4.79 
0.70 19.—: 5.04 
5.70 ' 20. — I 5.29 
0.70 i 25.— 6.67
0.70 ; 30.- 7.64
0.70 35,— 8.82
0.70 40.— ίο.— 
1.50 44.99; 11 79 , 
1.50 49.97 I 12 97

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 10.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑ ΠΟΛΕΙΣ

Σημείωσις ι Κλάσμα δεκάλεπτου λογίζετα1 ώς άκέραιον 
δεκαλεπτον, διά τήν επιβολήν τοΰ τέλους.

1.— | 0.70 0.09 
2.— | 1.59 0.20 
3 — 2.4610 31 
4. - 3 34 0.42
4 50 ! 3.78 0.48 
5.— 1 4.22' 0.54 
5.50 ! 4.66 I 0 59 
6.— 5.- 0.62
6.50 I 5 30! 0.65 
7.— I 5.72! 0.72 
8.— i 6.601 0 83 
9.— 7 48 0 94

10.— 8 19 | 1.23
11.— 9 05 1.36 
12.— 9.90 1.49 
12.50 I 10.17 I 1.53 
13.— 10.60 159 
14.- 11.46; 1.73 
15 — 12.32 1.86 
16.— 12.19 1 98 
17.— 14.04 2 12 
18.— ι 14.90 2.24 
19.— 15 77 2 37 
20 - 16.62 2.51 
25.— J 20.94 | 3.15
Σημείωσις :

0.01 0.20 1 — 0.30
0 01 0.20 । 2. — 0.41
0.03 0 20 । 3.— 0.54
0.04 0.20 ί |.— 0.66
0 04 0.20 I 4.50 0.72
0 04 0.20 5.— 0.78
0.05 I 0.20 5.50 0.84
0 05 ; 0.20 5.87 0.87
0.05 0.50 6 50 1.20
0.06 ! 0.50 7·— I 1.28 
0.07 0.50 8.— ! 1.40 
0.08 0.50 9·— 1.52
0.08 0.50 10 — 1 81
0.09 0.50 ! 11.— 1.95
0.10 0.50 J 11.99 I 2.09 
0.10 0.70 :12.50 2 33
0 11 0.70 13.— 2.40
0.11 0.70 14— 2.54
0.12 0.70 15 — 2 68
0 13 0.70 16.— 2.81
0.14 I 0.70 17 — 2.96
0.15 : 0.70 17.99 3.09
0 16 । 0 70 19.— ! 3.23 
0.17 | 0.70 ,20.-1 3.38 
0.21 0.70 25 — 4 06

Τά προβληθέντα κατά τάς παρελθοΰσαν καί 
προπαρελθοϋσαν εβδομάδας, φίλμ εις τά αθηναϊκά 
κινηματοθέατρα ήσαν τά εξής.

Παλλάς. 6—12 Φεβρουάριου «Παρί Μεντιτε- 
ρανέ», διά δευτέραν εβδομάδα, καί 13 —19 Φε
βρουάριου «Αύτός εκείνη καί δ φίλος».

‘Αττικόν. 6—19 Φεβρουάριου έπί δύο συνεχείς 
εβδομάδας, «Σουζάν Λενόξ» μέ τήν Γκρέττα Γκάρμπο.

Μοντιάλ. 6—19 Φεβρουάριου, έπί δύο στνε- 
χεΐς εβδομάδας «Ό βασιλεύς τής Ζούγκλας».

Πάνθεον. 6—12 Φεβρουάριου «Σούζυ Σα- 
ξοφών» διά δευτέραν εβδομάδα καί 13—19 Φε
βρουάριου «Κυανή ’Ακτή», άνεπιτυχώς.

Ίντεάλ, 6—12 Φεβρουάριου «Ντουωμόν» καί 
13—19 Φεβρουάριου «’Αριστοκρατική μελωδία».

Σπλέντιτ. 6 — 12 Φεβρουάριου «’Ατλαντίς» διά 
δευτέραν εβδομάδα καί 13—19 «Παπρίκα».

‘Απόλλων 6—12 Φεβρουάριου «’Ατλαντίς» καί 
13—19 Φεβρουάριου «Ευτυχία γιά μιά νύχτα».

Εις τό αΟϋφα» καί τό «Κοτοπούλη» προεβλή
θησαν έργα Β' βιζιόν.

* *

Όπως άνηγγέλθη, ή έφετε/νη /παρα^φγι 
«U.F.A,» πρόκειται, καίτοι άρκ|ι$ ίδψίμωξ,^ι 
εις τήν Ελλάδα είσαγομένη * τήν

Τό ολίγον τοΰ άπομένοντος . χ. __
τήν τρέχουσαν κινηματογραφικήν'περίοδον, ώέν^ιϊ 
έπιτρέψη φυσικά νά προβληθούν πά$ί# έλάχι^τα 
μόνον έκ τών είσαχθησομένων φίλμ. Τό—υπόλοιπον 
καί μεγαλύτερον μέρος αυτών θά μείνη κατ’ ανάγ
κην δπως προβληθή κατά τήν περίοδον τοΰ προσε
χούς χειμωνος. *

* *Ό γνωστός κινηματογραφικός επιχειρηματίας κ. 
Ξενάτος τοΰ οποίου ή άποχώρησις έκ τοΰ συγκρο
τήματος τής Ε Κ.Ε. έδωσεν αφορμήν είς πλείστας 
δσας συζητήσεις καί σχόλια, βεβαιούται δτι θά συ- 
νεργασθή λίαν προσεχώς μετά τής έπιχειρήσεως τοΰ 
κινηματοθεάτρου «ΙΙαλλάς».

Όπως σχετικώς διαδίδεται, ή νέα συνεργασία 
τοΰ κ. Ξενάτου χωρίς νά έχη τόν χαρακτήρα πο
λέμου κατά τής Ε.Κ.Ε., θά έγκαινιάση πάντως έν
τονον πρός αυτήν ανταγωνισμόν.

Κλάσμα δεκάλεπτου λογίζεται ώς ακέραιον 
δεκάλεπτου, διά τήν επιβολήν τοΰ τέλους.

Μολονότι ή χειμερινή κινηματογραφική περίοδος 
ευρίσκεται σχεδόν εις τό μέσον αυτής ακόμη, έν 
τούτοις αί θερινά! κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις 
ήρχισαν νά προετοιμάζονται διά τήν θερινήν πε
ρίοδον.

Πολλαί συναντήσεις καί πολλαί ζυμώσεις διεξά
γονται διά τήν ένοικίασιν τών θερινών κινηματο
γραφικών πλατειών καί άρκεταί συμφωνίαι κλείνουν. 

_ Μεταξύ ιών άλλων θά λειτουργήση έφέτος κατά 
πάσαν πιθανότητα, καί ένα μεγάλον θερινόν κινη- 
ματοθέατρον πλησιέστατα ευρισκόμενον πρός τό 
κέντρου τής πόλεως. ’Επειδή αί σχετικά! μέ αυτό 
πληροφορίαι μας δέν είνε απολύτως σαφείς, περιορι- 
ζομεθα είς τήν απλήν αναγγελίαν τής ε’ιδήσεως 
χωρίς νά προσθέσωμεν άλλας συναφείς λεπτομέρειας 
πλην τόΰ δτι, τό περί ου πρόκειται κινηματοθέατρου 
θα είνε πολυτελεστατον καί έξαιρετικά—δπως λέγε
σαι πάντοτε—μεγαλοπρεπούς έμφανίσεως.

Θά λειτουργήση έπίσης, ασφαλώς δμως αυτό, 
κατα τήν προσεχή θερινήν περίοδον καί τό νέον 
κινηματοθέατρον τής Κυψέλης έγκατασταθέν εις

Έφιστώμεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών ανα
γνωστών μας έπί τοΰ δημοσιευομένου πίνακος τών 
διατεθέντων μέχρις σήμερον ύπό τών αθηναϊκών 
κινηματοθεάτρων εισιτηρίων.

’Ακριβής καθρέπτης τής σημειωθείσης, διά τά 
προβληθέντα κατά τήν τρέχουσαν περίοδον έργα, 
κινήσεως, θά διευκολύνη σημαντικά, έν συνδυασμώ 
πρός τάς δημοσιευθείσας δι’ αυτά κριτικάς, τόν σχη
ματισμόν καλής άντιλήψεως περί τής έμπορικής καί 
καλλιτεχνικής των αξίας.

Ή κατά τύπους μόνον ύπάρχουσα πλέον Π.Ε.Κ. 
θά γίνη ασφαλώς καί λίαν συντόμως αφορμή έκρή- 
ξεως σκανδάλου, πολύ ολίγον τιμητικού διά μεγάλην
μερίδα τοΰ κινηματογραφικού κόσμου.

Παρ’ δλον δτι τό σωμα
τείου αυτό ευρίσκεται ουσια
στικούς έν ανυπαρξία, μή έ- 
χον ούτε διοίκησιν, ούτε μέλη 
—διότι αν ύπήρχον τά δεύτε
ρα θά υπήρχε καί ή πρώτη— 
έξακολουθεΐ νά είσπράττεται 
πρός υποθετικόν δφελος αυ
τό, παρά πολλών αθηναϊκών 
γραφείων, τό περίφημου έπί 
έκάστου συμβολαίου ένοικιά- 
σεως κινηματογραφίας ται
νίας δεκάδραχμον.
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Ίο δεκάδραχμον αύτό, ό φόρος τής αθωότητας 
τών επαρχιωτών κινηματογραφικών επιχειρηματιών 
—οί όποιοι είνε και οί μόνοι πού δέν εύθύνονται 
διά τήν κατάπτωσιν τοΰ μοναδικού ελληνικού κινη
ματογραφικού σωματείου—εϊσπράττεται μεν υπέρ 
τής Π.Ε.Κ. παραμένει όμως πράγματι εις τά τα
μεία τών αθηναϊκών κινηματογραφικών γραφείων, 
δεδομένου δτι ή Π.Ε.Κ. τελευταίως είς τήν κατά- 
στασιν εις τήν όποιαν εύρίσκεται, δέν είνε νομικώς 
είς θέσιν νά διεκδίκηση κανέν απολύτως δικαίω
μά της.

’Αργά ή γρήγορα δμως τό ύπουργεΐον τής ’Εθνι
κής Οικονομίας, ύποχρεωμένον έκ τού νόμου άλ
λως τε, θά άνακινήση τό δλον ζήτημα . τού σωμα
τείου και τότε θά έλθουν ε’ις φώς μεταξύ άλλων καί 
τά ανωτέρω, όπότε θά δυσκολευθούν, φανταζόμεθα, 
πολύ οι ενδιαφερόμενοι είς τό νά δώσουν μίαν επαρ
κή δικαιολογίαν τής πράξεώς των.

’Αφού λοιπόν μοιραίως τά πράγματα πρόκειται 
νά λάβουν τροπήν δυσάρεστον και αφού δέν κατέ
στη δυνατόν τώρα νά ζωογονηθή ή Π.Ε.Κ. δι’άλ
λους, πλέον ηθικούς λόγους, ας φροντίσουν σήμε
ρον—έφ’ δσον υπάρχει άκόμη καιρός—οί κινδυ
νεύοντας νά θιγούν έκ τής έκκρήξεως τοΰ σκανδά
λου, νά άνανύψη τό σωματεΐον έκ τοΰ ληθάργου του 
και νά κανονίσουν τούς μετ’ αύτοΰ λογαριασμούς 
τούς όποιους κακώς ήνοιξαν.

Τώρα, έάν ή αναγκαστική αύτή άναζωογόνησις 
τοΰ σωματείου, ή όποια δέν θά γίνη βέβαια προς 
οφελόςτου, έξελιχθή, πρόςτό σημεϊοναύτό σργότερον, 
θά_ είνε άξιοι τής ευγνωμοσύνης τοΰ κινηματογραφι
κού μας κόσμου έκεΐνοι οί όποιοι θά έχουν συνερ- 
γήσγι εις τούτο, έστω καί αν δέν είργάσθησαν έκ 
καλής θελήσεως.

*11EIHEEE Μ ΙΙΙΜίϋ
ΠειρΜίεύ;

Χάϊ - Αάϊφ. Προέβαλλε τά έργα : «Παρί Μεν- 
τιτερανέ» μέ τήν Άνναμπέλλα καί τόν Ζάν Μυρά, 
καί τήν δπερέττα «Σουζύ Σαξοφών» μέ τήν ”Αννυ 
Όντρα.

Κάπιτολ. «Μανδραγόρας» μέ τήν Μπριγκίττε 
Χέλμ σημειώσαν έπιτυχίαν, καί «’Υπό ψευδή ση
μαίαν» μέ τόν γερμανόν Ζέν-πρεμιέ Γκιουστάβ 
Φραϊλιχ.

Σπλέντιτ. Έν μέσφ κοσμοσυρροής προεβλήθη 
τό έργον «Μιά γυναίκα διατάσσει» μέ τήν μεγά- 
λην καί άφθαστον Πόλα Νέγκρι, καί «Άτλαντίς» 
μέ μετρίαν έπιτυχίαν.

Καλιφόρνια (αγ. Σοφίας). «Οί έπιδρομεϊς τοΰ 
βυθού», «Τό καράβι τοΰ έγκλήματος», «Ταρακάνο- 
βα», «Ισπανικός έρως» καί «ή Γιγαντομαχία τών 
Δαρδανελλίων».

Φώς. «Τό σκάνδαλον», «’Άγγελλοι τής κολά- 
σεως», «Τρομοκράτης τών έρυθροδέρμων» καί «'Ο 
ήρως’τής φωτιάς».

Ήλύσια. «Τό βέλος τοΰ θανάτου», «Θρίαμβο?! 
καί πανζουρλισμός», «Το μυστηριώδες χέρι», «Λα-1 
στιχενιος άνθρωπος», «’Εναέριος απαγωγή», «Τόΐ 
καράβι τών χαμένων ανθρώπων» καί «Αί νύχτες τοΰ] 
Λονδίνου». Β. Μάνος
Θεσσαλονίκη

’Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον μιά νύχτα στόν| 
Παράδεισο».

Διονύσια. Προεβλήθη τό' φιλμ «Γυναίκα άλά 1 
γκαρσόν».

Ήλύσια. «Γυμνή γυναίκα».
ΙΙατέ. «Στά χαρέμια τής Βα δάτης».
Άλκαξάρ. «Μιά νύχτα στον Παράδεισο»;
Κυβέλεια. «Τό τέλος τοΰ ταξειδίοΰ».

Μ. Π. 
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρέϊντερ 1 
Χόρν», «’Αδελφοί Καραμαζώφ», «Θά μέ παντρευ-! 
θής», «Μάτα Χάρι», «Έρως άλ’ Άμερικαίν» καί 1 
«Ή Γκίττα χαρίζει τήν καρδιά της».

'Ικανοποιητικοί εισπράξεις έπραγματοποιήθησαν I 
κατά τήν προβολήν τών έργων «Τρέϊντερ Χόρν» 1 
καί «Μάτα Χάρι». Προσεχώς «Τό τραγούδι μιας! 
νύχτας», «’Ελεύθερες ψυχές», «Ό κύριος, ή κυρία | 
καί ό μπιμπι» καί «Δέν θέλω νά μάθω ποιος | 
είσαι». ΙΙαπαβασιλείου
Σέρραι

Κρόνιον. Κατά τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν τά έργα «Βιεννέζικα καπρίτσια», «Ή 
κυρία Πομπαδούρ». «Τραγωδία έρωτος» μέ τόν 
Σάρλ Μπουαγιέ, «Ή αγαπημένη τοΰ Αύτοκράτο- 
ρος» καί «Μαρί, αχ Μαρί».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό δνειρον» 
με τον Κατλαίν, «Ή γιγαντομαχία τών Δαρδανελ
λίων», «Ό άγγελος τής νυκτός», «Τό τραγούδι τοΰ 

- Ζουλοΰ» καί «Οί άγγελοι τής κολάσεως».
Βατακίδης

Άρνοστόλιον
Λόγφ διακοπής τής συγκοινωνίας έκ τών πτώσεων 

είς τόν Ίσμόν τής Κορίνθου, οί κινηματογράφοι 
μας καθ’ δλον σχεδόν τό δεκαπενθήμερον, έπανέλα- 
βον άνεπιτυχώς τά είς χεΐρας των ευρισκόμενα έργα.

Σινέ Μούβιτον. Προεβλήθησαν «Τό Δυτικό 
Μέτωπο», «Δύο κόσμοι», «Διακοπαί τοΰ Διαβόλου». 
«Τό παιδί τοΰ έρωτος» καί μερικά κάου —μπόϋ.

Σινέρ Σονδρ Ήλίας. Προεβλήθησαν τά «Κι
σμέτ», «Μαύρος Τζάκ», «’Ατρόμητος» κλπ.

Βουτσινας
ΒαΒύ (Σάμ·υ)

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Νεάπολις 
η πόλις τών τραγουδιών», «Παρθένος 100ο)ο» μέ 
έπιτυχίαν, «Κυνήγι εκατομμυρίων», «Ή πρώτη 
αγάπη δέν ξεχνιέται» καί «Ό χορός τής ’Όπερας». 
Προσεχώς <”Αν μέ θέλεις έλα σύ».

Αττικόν. Προεβλήθησαν τή έργα «Πίθηκος δο
λοφόνος», «Τό μήλον τής έριδος», «Μεθυσμένοι στο

Παρίσι» καί «Ό πρωταθλητής τής πυγμαχίας» 
Δρ«μ«

Μέγας. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά έργα 
«Τό τραγοΰδι τής αγάπης», «Τρέλλες τού 1932», 
«Διά μέσου τών άσφυξιογόνων«, «Στρατός καί γυ
ναίκες», «Μελωδία τού Μπρόντγουαίη», «Ή γή 
τής ηδονής», «Τραγική αμαξοστοιχία» καί «Ό 
δρόμο; τού Παραδείσου» άπαντα μέ έπιτυχίαν.

Ζέφυρος. Προεθλήθησαν τά έργα «’Έρως Τζό
κεϊ’», «Ή κυρία μέ τά χρυσά μάτια», «Ό χρυσός 
τών πειρατών», «Πρίγκηψ γονδολιέρος». «Τό ιερό 
βουνό», «Ό ληστής τής Βαγδάτης», «'Η λεγεών 
τών αθανάτων» καί «'θ κύριος Άλμπέρ» μέ τόν 
Μενζοϋ μέ έπιτυχίαν. Καλογιάννης
Alyiev

Παρ&ενών Προεβλήθησαν «Αύτή είνε ή ζωή», 
«Νεάπολις ή πόλις τών τραγουδιών», «Βερντέν», 
«Ή συμμορία τού Μπουμπούλ», «Πάμε γιά τό 
Παρίσι», «Ή βαρκαρόλα τής αγάπης», «Τρέϊντερ 
Χόρν», «Ή γιγαντομαχία τών Δαρδανελλίων». 
'Ηράκλειον

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά όμιλοΰντα φιλμ 
«Άρτούρ», «Μάσκες τοΰ σατανά», καί διαφημίζε
ται «Τό κατηγορουμένη έγέρθητι». Προβάλλεται 
ομοίως τό βωβόν επεισοδιακόν «Είς τήν χώραν 
τών φαντασ μάτ ω ν.

ΙΙουλακάκη Συνεχίζει τάς παραστάσεις του ό 
θίασος Δράμαλη—Οικονόμου.
Άρχάναι (Κρήτης)

Προεβλήθη τό έπεισοδιακόν «Μυστηριώδης 
νοΰς»:
Ίεράπετρα (Κρήτη;)

Προεβλήθη «Ή ωραία τοΰ Βοσπόρου»’ ’Ήδη 
Αναμένεται δπως δώση σειράν παραστάσεων, θεα
τρικός θίασος».
Σητεία (Κρήτης)
'■ Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό τελευταίος τών 

f Ανθρώπων» καί «Τό έρωτικό κυνήγι».
Χανιά

ϋάν&εον. Προεβλήθησαν «Τό κορίτσι τής πα
ρέας» άνεπιτυχώς καί «Άρτούρ».

Λίαν προσεχώς κάνει έναρξιν τών παραστάσεων 
νέος κινηματογράφος έν τή αιθούση τών «’Ολυμ
πίων» υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Γεντάρη 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. ΙΙροεβλήθησαν «Σό Μπότ» άνεπιτυ- 
χώς, .«Τά ϊχνη τοΰ ουρανίου τόξου», «Τό βάραθρο», 
«Γιά μιά γυναίκα», «Παρθένα ζωντοχήρα», «Ή 
στρίγγλα» ως τιμητική τοΰ δπερατέρ Άμπραγιάν 
μέ έπιτυχίαν «Ή τελευταία του αγάπη» μέ τόν Μο- 
Χίκα καί «Ή στιγματισμένη».
Κ Προσεχώς «Κίνδυνος θάνατος» καί «Ό ουρανός 
τής δόξης».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νύχτα

είναι δική μας» μέ καλήν έπιτυχίαν, «Έκτος νό
μου»,' «Κατηγορητήριον» μέ τήν Μαρσελ Σαντάλ 
άνεπιτυχώς, «Άννα Κρίστ^^βνεπιτυχώς, «Ή Α. 
Μ. τοΰ Ποντενέρο» «Τό έκάτομ-
μύριον» άνεπιτυχώς^Μόρσεχώς ^Ά^πόμονες καρ
διές». g / L ? δ£φ»ρονιάόης
Ζάκυνθος //*  / ! Α Λ \ μ

Πάν&εον. Πφξβλήθηραν τάιραϊ «Ή επι
στροφή» μέ τήν Ιτ^ίφφιθ, Όη τρέ'^ σωματοφύλα
κες», «Μαμζέλ NiWfc^ £Ο^Μ^ς'τού τρόμου» 
καί «Οί άνδρες εΐναΐ- δτ^ίνι^νί^ Γρυπάρης 
ΡέΘ ύμνον

’Απόλλων. Προεβλήθησαν κατά τό τελευταΐον 
δεκαπενθήμερον τά φιλμ «Ό Κουρσάρος» μέ έπι
τυχίαν, «Κορίτσια φυλαχθήτε» άνεπιτυχώς,, «Ό 
ήρως τών επτά θαλασσών», και « Η ωραία τοΰ 
Βοσπόρου». Οδ. Παπαδ.

ΜΙΚΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ
— Ό κ. Π. Γκρέτσης ένοικίασε διά πολύχρονον 

διάστημα, τόν έν ’ Αμπελοκήποις Κινηματογράφον 
«Κοσμικόν» πρώην Α.Ο.Δ.Ο. τοΰ κ. Κ. Φ,αρέα, 
είς τόν όποιον έγκατέστησε ηχητικά μηχανήματα 
Cine Radio, έκαμε δέ έναρξιν τό παρ. Σάββατον 
18 τρέχ.

—Ή ύπόθεσις τής διαφοράς «Έλλην. Κινημ. 
Ένώσεως» καί κ. Π. Ξενάτου έκρουσε τήν θύραν 
τών δικαστηρίων. Τήν παρ. εβδομάδα, ένώπιον τοΰ 
κ. Προέδρου τών Πρωτοδικών παρουσιασθησαν οί 
ενδιαφερόμενοι πρός λυσ.ν τής πολυθρύλητου υπο- 
θέσεώς των, ανευ δμως πρακτικού σκοπού.

—Έξ άλλου διαδίδεται δτι ό κ. Ξενάτος, ευρί- 
σκεται είς συνεννοήσεις μετά τής όμάδος τής επιχει- 
ρήσεως τού Κινημ. ΠοΑλάς διά νά συναγωνισθή 
κατά οΐονδήποτε τρόπον τούς Κινηματογράφους 
τής Ε.Κ.Ε. , , _ e. -

— Κατά πάσαν πιθανότητα, το επι της οοου 
Πατησίων θερινόν κινηματοθέατρον «Μοντέρνο» δέν 
θά λειτουργήση εφέτος, καθόσον ή Επιτροπή τοΰ 
Μαρασλείου Διδασκαλείου είς ήν ανήκει τό οίκόπεδον, 
προτίθεται νά οίκοδομήση έπ’ αυτού.

— Ό κ. Θ. Δαμασκηνός έπέστρεψεν έκ Βερο
λίνου, κατά τινας δέ πληροφορίας μή έξακριβωθείσας
εϊσέτι μετέβη έκεΐ δπως κλεί
ση δριστικώς τήν παραγωγήν 
τής U.F.A. έκ τής όποιας 2— 
3 έργα, καθ’ α λέγεται, θά 
προβληθούν έν Άθήναις υπό 
τής Ε.Κ.Ε. κατά τήν τρέχου- 
σον περίοδον.

— Τό προσεγές Σάββατον 
2b τρεχ. μ. καί ώραν 10- 12 
μεσημβρίας έκτίθενται εΐςπλει- 
στηριασμόν αί ταινίαι καί τά 
έπιπλα τής άτυχούς εταιρίας 
«Μαυροδημάκης καί Σια».
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Τήν ήμερα εκείνη, ό κ. Σαρόλ, έδινε μεγάλη 
εορτή στο σπίτη του για τήν συμπλήρωση τών εί
κοσι χρόνων τής κόρης του Σουσάνας. Μέσα στις 
απέραντες κα'ι πρασινοντυμένες δενδροστοιχίες ποΰ 
έπεριστοίχιζαν τήν κομψή έπαυλη του στις Κάννες, 
έκυκλοφοροΰσε δλη ή εύθυμη νεολαία τής πόλης.

—Μετά τό τρομερό δυστύχημα ποΰ σάς συνέ
βηκε προ δύο χρόνων, αγαπητέ μου φίλε, έκάματε 
τήν καλύτερη δουλειά νά έλθητε νά έγκατασθήτε 
όριστικώς στήν μαγευτικήν αυτήν γωνιά τοϋ τόπου. 
Ή αγαπημένη σας Σουσάνα άναπτύσσεται σαν σπά
νιο άνθος και δσο τήν βλέπω, τόσο τήν θαυμάζω 
περισσότερο.

Ή κ. Μπεσάμ, ποΰ έμιλοΰσε καθημένη κοντά 
στον οικοδεσπότη ρουφώντας συγχόνως τό τσάϊ της, 
εϊταν ή καλύτερη φίλη τής γυναίκας εκείνου ποΰ 
δέν παρηγοριούνταν γιά τόν χαμό της. Χήρα κι’ 
εκείνη προ πολλοΰ εϊχε άφοσιωθή μέ ζήλο στήν 
ανατροφή τοΰ γυιοΰ της Ζάκ, δ οποίος έδιχνε μιά 
μεγάλη κλίση στήν ιατρικήν και μόλις προ ολίγου 
είχε τελειώσει τά έτη τής πρακτικής του στήν Νίκαια 
ποΰ είχαν διακοπή έξ αιτίας τοΰ πολέμου.

Είχε φθάσει τήν προηγουμένη γιά νά περάση 
μερικές ήμέρες κοντά στήν μητέρα του, ή οποία έ- 
κύταζε μέ πολύ συμπαθητικό βλέμμα τήν δεσποι
νίδα Σαρόλ γιατί δέν άγνοοΰσε δτι δ νέος έτρεφε 
ένα θερμότατο αίσθημα πρός τήν νέα άλλά ή δου
λειά του δέν τοΰ έπέτρεπε νά τό έκρφάση.

Και ή γερή προίκα ποΰ ή νέα θά έφερνε κατά 
τόν γάμο της, αποτελούσε, στά μάτια τής κ. Μπε
σάμ, ένα προσόν ποΰ θά έπροστίθενταν στα δσα τής 
άνεγνώριζε.

—Ή μικρούλα μου ή Σουσάνα, έψιθύρισε δ κ. 
Σαρόλ, ναι έχετε δίκαιο, είνε ένα αξιολάτρευτο 
πράγμα και εντελώς παιδί ακόμα παρά τά είκοσι 
της χρόνια ποΰ εορτάζει σήμερα! Άπό τήν στιγμή 
ποΰ μάς έγκατέλειψε ή πτωχή μου Μάρθα, δ μό
νος σκοπός τής ζωής μου ήταν νά εξασφαλίσω τήν 
ευτυχία της. Είμαι βέβαιος πώς αν δέν έλάτρευα 
τήν κόρη μου, θά επέσπευδα τήν στιγμήν νά συ
ναντήσω στον άλλό κόσμο τήν πολύ αγαπημένη μου 
γυναίκα.

—Μήν λέτε τέτοια λόγια, σάς παρακαλώ ! Έτι- 
μήσατε επάξια τήν μνήμη τής αγαπημένης σας νε- 
κράς έπεκτείνοντας τό έργο ποΰ ίδρυσε.

—Τό νοσοκομείο δηλαδή ποΰ ίδρυσε εδώ κοντά 
κατά τό διάστημα τοΰ πολέμου καί ποΰ ή θέλησε νά 
διατηρηθή κατόπιν υπό άλλην μορφήν γιά νά άνα 
κουφίση μερικούς δυστυχείς, καί τό όποιο φέρει τό 
δνομα της;

Μάλιστα, άφωσιώθηκα γιά νά μπορέσω νά έ- 
κτελέσω δσο μοΰ ήταν δυνατό τις φιλανθρωπικές! 
σκέψεις της. Χοές ακόμα έπεσκέφθηκα τό καινούρ·] 
γιο διαμέρισμα ποΰ θά χρησιμεύση ως χειρουργείο.]] 
“Οταν είδα τό πορτραΐτο τής Μάρθας ποΰ έτοπο-Ι 
θέτησαν εκεί, άπό ένα ιδιαίτερο σεβασμό, ένόμιζα I 
δτι έζοΰσε άκόμα καί μοΰ έμειδιοΰσε.

—Νά είσθε βέβαιος δτι αν καί άόρατη ήταν 
κοντά σας καί σάς εύλογοΰσε, γιατί είσθε πιστός 
στήν μνήμη της καί έσυγκεντρώσατε στό αγαπημέ-.; 
νο παιδί σας δλη τήν άγάπη σας. Έφανήκατε άλ
λοτε ιδεώδης σύζυγος τώρα εισθε ιδεώδης πατήρ.'· 
Σάς άρκεΐ ή εκπλήρωση τοΰ καθήκοντος σας. “Ενα 
πράγμα μόνο σάς συμβουλεύω. Φυλάξατε τό σέβας] 
σας γιά τό παρελθόν, χάριν δμως τής κόρης σαςί 
άφήσατε τήν κατήφεια αύτήν ποΰ άπό καιρό τώρα! 
σκεπάζει τό μέτωπό σας, δπως τουλάχιστον μοΰ 
φαίνεται, περισσότερο άπό πριν... καί τώρα πάμεϊ 
μαζύ νά συναντήσουμε δλη αύτήν τήν εύθυμη νεολαία.]

"Οταν έπειτα άπό δύο ώρες ή κ. Μπεσάμ έγκα·] 
τέλειψε, μέ τούς τελευταίους προσκεκλημένους, τήν; 
έπαυλη, έσπευσε σάν τρυφερή μητέρα νά έρωτήσηί 
τόν γυιό της :

—Λοιπόν Ζάκ, ελπίζω νά έδιασκέδασες ώμο^φα;]
—Ναί, μαμά, πολύ μάλιστα.
—Μοΰ φαίνεται δμως πώς ή διαβεβαίωσή σου] 

δέν έχει πολλήν ζωηρότητα. Στοιχηματίζω πώς άκό-ί 
μα δέν άποφάσισες νά δμολογήσης στήν Σουσάνα 
τά αισθήματά σου, τά οποία εγώ ή ιδία τόν πε
ρασμένο χρόνο μέ τόση δυσκολία κατόρθωσα νά σέ 
άναγκάσω νά έξομολογηθής.

—Πώς ήταν δυνατόν νά τό κάμω μπροστά σέ 
τόσο κόσμο.

—'Ωραία δικαιολογία γιά τήν άδιόρθωτη δει
λία σου. Μά παιδί μου, είνε καιρός πειά νά τήν 
άποβάλλης !

—Ποιά, τήν Σουσάνα ;
—’Όχι, βλάκα, δχι τήν Σουσάνα, τήν δειλ'α. 

"Οταν έφθασες εδώ ήσουν φλόγα, φωτιά και άπο- 
φασισμένος νά έκδηλώσης τά αίσθήματά σου και 
τώρα είμαι βεβαία πώς αν δέν σέ σκουντήσω θα 
φύγης σέ δεκαπέντε ήμέρες, Γιάννης σάν καί πριν 
καί ευχαριστημένος γιατί θά έπαναλαμβάνης ένδο- 
μύχως «ή καρδιά μου φυλάγει τό μυστικό της, ή 
ψυχή μου έχει τό μυστήριό της».

'Ο νέος άρχισε νά γελά:
—Τά παραλές, μητέρα μου, άποκρίθηκε' αύριο 

γευματίζουμε στον κ. Σαρόλ. Γιά μεθαύριο διορ- 
γανώσαμε μιά θαλάσσια εκδρομή. Όλες αυτές τις 
ήμέρες θά έχω εκατό ευκαιρίες νά μιλήσω μέ τήν 
Σουσάνα καί νά τής ειπώ... (’Ακολουθεί)


