
Μκ^κχκ^κ^κ^κΜκ^κ^κΜκ^ΜκΜκΜκΜκΜκΜΜ^^
κ 
χ 
κ 
χ 
κ 
χ 
κ 
χ 
κ 
χ 
κ 
χ κ 
χ 
κ 
χ 
κ 
χ 
κ 
χ κ 
χ 
κ 
χ κ 
χ 
χ 
κ 
κ 
χ

κ 
X 
κ 
X κ 
χ

X 
κ 
χ 
κ 
χ 
κ 
χ

κ
xxx^x^x^x^xxxxx^xxx^x^x^d^^Wvie^i^^^



-rono aUi wx pxigp aoi piaoa aoi wx «γοοιιτίοι^ 
Uio * βιΧολ pi'j^» »ιΐ3θ3ΐιοτίγιά> Ui art ‘SroXaw 
‘bOott 1X413X3 Bi3Q»iroodir aUi oup owiiApgig ado 
-οογίΛρ λ» *οΐΛΛογ3ώω  pg ιολσιλΒδηκ 53Α|ιγγ3„ ίο 
ΰο ‘υιοιγγΒΤΙ ‘5niA(p6UiB6Dir ' «γροκτίΒΐ^ :Ui λολ 
-piiU/» λοι 3D3AU.M3 2nri 40x19016311 οι i»fl ’Son 
-ίΐ013ΛΟΟ<ρ' ΙΙρΟΒλδ/ Λ3Ϊ.13 (5ηικδοοχ 5Ui οοθιρ3θ 
00X14^3-' Λθΐ) «1Ο1Α3ΜΡΙ γαοδυι^»· λοι δΒΟΟί^β 
wx i6dZA.wj aoi SUiUgBii ‘5U3g AioXaoj^ γαοδλ 
-oi6gt SUisgOAUxo o aipj, -«YaoirriBi^SUi aoApn 
-Ι17» aoi ‘5βϊ1 widotcAbab 10 wiAaoiiag ρθ 5otko 
•Ιιγ<4|ο’βιτ aUi ρΐΒΧ* ιΛθ0γ3δΒΚ oio U^3Aao 3ΐο(ογγρ 
‘oiay ·5αολ<ολΒ0Βΐί SaoiiuaAiy Saoio ibx :aox6aoj 
5aoio wx' diiIotxZ.3 ‘Uii6o(bp lining Uiobodit λβιο 
‘llrllSAOKW eA S0Ti>013 BlAplC WA13 pg ‘51X4X31 SUx 
-ιώήδλοιητΙΙΐΛΐκ 5UA3iiaooA 5ωγηκ 5Ui 5ot3oU13oUk 
-(133 5Ui OAori wx Biriagiin U 131131g 01 aoir Aoxig 
• oi63ir’«6Uioyc 5οκι*ΒδλοιυτίΙ*Λΐ}ΐ»  ο 5ωΐΛ»π -soil 
Λωγιώ aou wx Λ(ΐ)Λ0ΐΐ3λ aoti ΒΐΛΧ3ΐιγγΒκ xlxl Ρ'Λ 
‘ηδίχγκο οοοι 3ΐ1οοούγι6 da IuUhxb aIxio 3iioxUg 
-3df| 1101g 5α>Λΐδκιγΐ3 siODripiiay •sionUgocoixo,

····; AOTiiXBOg 
53§ηιγιΧ Ssiaxdp soiXioio aoirodu aoi
wUAogg U ‘UgrouTiUo 5p ‘iidij · «οκ(ΐογ3ρι» aIu 
wx «γοοΜΐίηι^ Ixio di7.(ia pipj» 01 adIdA-Uois aoir 
’aoirmogAn 5aoi 513Adx ΙΙοΙιλογοίΒχιρ ba isookP 5<oir 
‘0x1631(033 01 Oicp 11DX 3Τί(ΙΟΟΒβθλρ ca ρ>λ D1DT1U67. 
siriaoosgBig ba wii3xo6m λβιο ‘ιογ(0ζΐ3(ϊ> 0x11361033 
ΐογο DgSliOTAIDtb DA W13YYB{JW3 AUPAllO aU tgBX 
‘οβω^ *.  5τ1γιά> aotxbx Acoioiai BUglnioeir aUi ριλ 
δοιότΙλργγοΛοο UAotAdSs ιβι3λιΛ da 5ολογ ο 5oiou 
•oriltiliS 01 οκι'ΐ3δοώΒΐ§ wx 3g sriaoo.jg 5y c

z ' * * 
lODlDBlDX ΟΛΟλΟϊσίβΐΓ 01<W cgDX 

513 ΛΐχΑ3ΐΙοκοιδη3 5ot ‘5οτί ι^οικβαβ ·ρκι*Ββλοΐϊ>τ1(ΐΑ  
.ίκ ρι ρβοώρ λοοο ‘aUi >3Λΐηώτΐ3 wx aoi6UiUgow 
jBii αοκΐΛΧ3ΐιγγΒκ aoi orioD(Jif|oira οιογοκη agio 

3Υ31ΛΠΟ ‘AOTiaOl Λ(0λβ3 AOTI 1^γ3ΑΟ SUAOgO 5UX1A 

ΗΖϋΙΚΙϋΦ AOdoV >1 AOI Od©dV

-Ιιγγ3 ΟΚΟ li ·Ιιγοί)δ3ΐτΛ 5i6roZ ‘Ugi3Kgc
-TioSs 5aoi Λσράώοβλοιοϋ^νικ aoti Ιιγο^οδκ AUi ,B)) 
Dg3iipioi<ba da ‘aoiaoi X3 Sot ‘ioA3iira3dtoM31a 
-Biii3 110 wiio^BiAodi A3g z γγρ ‘loniraAiy 10 «od, 
33 5*  lodaoj. 10 lOitxitoAp βικ ιογιΛ ιοιοιγγο^ ·5ιΪΒ' 
-3Xo 53κΐΛΧ3ΐιγγοκ 5n 3ii iDiiaoi BiriiiBx Aaofe 
A3g 53κιιιγοκ ίο 5ωιτ IxiImaA Ui o7-3 ‘ωΐ£ 5po nj? 
•ΛωΛΐι\γ'.] oiig-ΐδη oxiiaoiIUo gas ΐ3Λ33ογιά> aoir 
-ιγιώ οδσιΧ pup 1013X63061.' «ηκοογ3^» U. nuait® 
ioiio3g ‘ ιοκικβοοιθΛΐιγγ3 ίο ΊγοιταοΛίίΛυιοΛινί 

λΪιιο ΛωκΐΛΐιγγ3 5o>X]01oiiab wx atoiawi imxu^ 
cogo IxAraAoois Alli 3Ti ‘sioirligoowp wiAoAAid>Dni 

5(01/ 5baX33 UJV 'loliiAOitp aUi 5(odi ωδριτ ηθ·.
•ΒΐΧδοΐ£3 IxxiaUyys Uxh

-oegogoiiro 011c aIxio wx 3iao ςγγρ Ά ιοβίιγ^οδκ η; 
A»x 3M30K3 A3g baU gyc aUio ολοϊΙ iXo «οκοοηΜ 
if WX 000 ‘«γρΟΚΤίΒΙ^ Uio ΟΐΧίΙΑ Οΐρΐ» Ολδ3 01 
0001 ‘11Β1J : A(OWAlX0yc aoti !OlXgl3Art0 UxiaXsiiw· 

' ‘5(0κ110τ1λΒβΜ ‘ΙΧΛ3ϊ1λΐγ333 U ΟΙίΟδί U10311bX AOI 
01ΛΒ 1BX W130a0Blg BA 1 A(O1XOT00AO Att>X163Ti 5oiA 
-0γ0δΒ1Λ3Κ ΛίδοΧ •1Ο131·3β11Μ3ί : 311(101(06 ιηχ

•A(odt>B6Aoinitia
-IX ώλογ A3 AOTI AOT1311O1 AOTI 1 AOTlOllΙχδΧ ‘AB.ilHI 
-(10 B1BX ‘AOTA3riao6liYK ‘AOTiiiraAiy 5nri AOTgoiniiu 
aoti wx Λ(οκβ(ΚΤ£ 5bi1 aotaoii3A aoti :ot33(iikb^ 
Slxiao 5ΙχκΐΛ73ΐι\-γοκ 5Ui BiBiiAisg Biao oxnaaid 
-οδκιΐΛΒ ni ΙχοΙ(0ΛογοκΒ6ΒΜ ba isawAUii ‘msAdsii 

3M oirp ‘5(οι6οκ οΛ3ϊ1οο(}(ρ ‘λολιοχ οχ όη3γ3§ 5ηοι 
οκιιΐιγκ'οδκ οι 3i1 AaodniisAao da ibx aisiUoApaoi 
Λίχκιλητί λΙιι' Λ(ΐογρ{)οκπ da biA ‘5roiAO3g addUqo 
-liArisira «Soooiroog SlxgBixoxiioari» o wx «100135 
-d6bm ioxiiiBYOjt» 10 ‘«UYOiDAys ΙΐΑ3τΐ3λΑηγ» U π» 
i^Bipig' DioU63iili J5i3 ιγρκ IBX Bxioacb abdU^ 
5i3oiriUd)Dig 5i3gOTi£Tioir if) «bhoovs^» »ι1οβ§(Μ 
-btIIxaix oxoiiitaAw 01 5o63ia3g o cix vaoirilmg 
Uio oixaA Βΐΐ3δ3κο6γιά> Ixxixdaoi aUi loirodi 
oag iq'.53)awi 5ω30ρ3γ3θ6κ 51ικιγοΐΒΛρ oag aot«« 
00K J ΛθγΒ^3θδ1( ‘«γ«ι31Λ]ς» 01 WX «Λθ30ΛΒβ» 01
‘\<Λρκιιιν?> οι ΊοώηβλοίΒπΙΐΛΐκ ιοκιδΐΛ3κ 5ΐ3βχ

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIlUHmU!

OldOUW3 IVM VIK1X3-LI
H0Jd3 Η0>1ΐνθ±ϋΝϋ ΟΑϋ HVOaOdU Hl IU3

I g XdV Z0XA31 01
■Jl ·5»13ΧβΐΜ§ ΑΟΙίγ

-3ΑΑρϊ?Ϊ3»Α3100ΐίν§ Big

fgb?1 ΑΤ)ΐΑθγ»Λ

qgc-tz 1»X 09? ZZ VNU<HVH1
0£ ·9·ΦΡ XAOlVdMSS 5??O> ; »13<b»d j

AOWONOMIO Ή ϋΝΙ1ϋ>1
3I3NA®AHIV-VI3HJLMG>IVI

3l3HdUaeiU3 HHIOVdJOlVWHNDI 3Od3WH0N3UV>l3V

ί...... .. ................ ... ............... ......MM..................

| έδΗΓΜΗΪ ΙΛίνίΦΖίνουΟΗΙΗΙΛΙ i
ΙΟΝΗΘϋ - 6 'AOodltJU |

Π
 »· ■ li i

I1NA01IV σι IVIdOOOdHVU I

Aoixodx Aodsxroxirio^oxi© 

; ιχκ AedsxnXxx aox sri lipuxsduu 
; 'n§? »λ 33Ο1ΛΧ1Χ Soriagodjj

!VNH0V ‘23 Z03V0U0dlHW 

«weinrm 

AUi 513 3XUQAXXO1XX U SXXlfixdj 

Λ,οιτοδι »ΐΛοδ3ώτίαο A.oa'yic λόι 

»ι»κ IIdLlj 3ύ1ιΐ£α§3 5»u ».t 5lii 

a.cdio»A03 acoi ίΐογκακ Λογρλ 

-3ri Π,οΐ Ηξ| 5(0 Λ.ΙΐΛ,3ΤίϋΛΛ§ 1DH 

οργοιοοιτ» 5aogi3 aoiaoioi 

3Ί3 ΛΌΟΊ3ρ,ί13ΗΤ^Ί3 A.T)ldlDig 

□Ί3 5 DO Λ.ωΐΟΌλδ3 acoi aid 

(01D031£X3ig aU1 31OD3p»Ay 

•5U^O1DO1» A(0gp^3 AOTI 01 

ι»κ WA13 5υο DiaoltdisZiics 

5pi Ί3Α(ΐύθφα£3 aoic lOl^ag 

-Αοκ »ioga( i£D »i oic» mg 

•5no A<pi3QDlCD0dl£ AWl A1D»[) 

Alli βγ3101£» A 131C301£ A(0§0^3 

A<pi kAoy^aoidsir It ‘aiddid 

»ι»κ ΑΐΐΑΊ03ΊΐΙιο aUi 5ig

l3d3(DVIVN3 ZV3 ΛΟ11
I1VM

NUIXdVU3 NU11

11
1,

11
...

...
...

.  Illlllllllllllllllllll......Illlll
lll

lll
lll

l...
...

..II
III

III
IIU

...
...

..
.

ZlOIZldVU N3 ZO1N30A3VIVUM3 ZDXIVI3
V4>VVM IONQU/ΗνΐΦ κ

5xri noxiAxXUri αοΛφγ
-oiQxd - ηοΛογ©ΰιχ3γϋ αοι «19 
XUM I VDUdA3 AWi MQVViW 
-νΦΉ Aioogaujp art \niVhHX 
■VXHK 313D»lP®l«xAat JOXXIWX 
-llUtOUQA»Xl ΧΛ»ΐΐ03γ31©Μ» arf

“dHKV„
AG>&(K] XlAroj, X3f^ Λ3 ΛΟ1 513 IXX

“2VVVVU„
aod)»dAoixriUAi5| 5roixdi3|j Stand 
-nourix । as aoi 513 xixriUAxXuri 
xioriodxix ASrixpuidsixxAs ΐιρμ

^U3~VIZHZIllOdll aidojoux 
ιχκ AUriii AliAagas χχλο^όπ? v«d 

iiΝΙΦΙΗΙΙ
xxxriUxxXliN ®3A 

»x SroAagnsim NHWUISINAX

* n

IVWOdVN ΑΣ

(60ε> 9 ‘eidV νοΟΙ 3013

ittiAOiundUxuodic S«>44 
-tndniCO iioriodgdaa 
OAV mSpY’/ov oiol·!^ 

miN3J A0)UdlUH3

— ‘08 ‘ ' ·
—‘09 * ' "-°aUi1'»58.
—’001 ’9V........»wu»S«

acox SnodbxdAox
-xriUAtH 5qox 513 ^ojjaAOK U
ΝΟΦΥΧΙΗ Aa®£>Uip«xjczA3 x\

wbo ?ra .iv I
.............  in···.......  i, „„„„ „„1U„= IVIlVNNdlJIlUJHIIIIIX H

llllllllllllllllll^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllH^



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ίίίΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦίΚΟΣ ΛΣΓΗΡ 5

μανική καλλιτεχνία διαπομπεύει. Ούτε λίγο ούτε 
πολύ: ’Επιδιώκει νά επίδειξη νεωτεριστική τάχα 
σκηνοθετική νοοτροπία, ένφ αύθορμήτως εκδη
λώνει δλο τόν πανηγυρικό τσαρλατανισμό του 
Πώς εξηγείται ή θλιβερά του αύτή ροπή πρός τήν 
κατιοϋσα ; Μυστήριο!

*
Πριν νά τελειώσω θεωρώ καθήκον μου νά έπα- 

νέλθω έπ'ι τοΰ ζητήματος τής ασυνειδήτου παραδο 
λογώς τών επιχειρηματιών μας, πού είχαν τήν πρω
τοβουλία τοΰ πλουτισμού τής ελληνικής κινηματο
γραφικής αγοράς μέ τούς προαναφερθέντας τουρκι
κούς κα'ι αιγυπτιακούς μαργαρίτας καί νά επικρίνω 
τό μικροσυμφεροντολογικό εμπορικό τους πνεύμα. 
"Ας είναι βέβαιοι δτι τέτοια εγχειρήματα, δέν είναι 
διόλου επικοδομητικά γιά τήν άνάπτυξι τής τέχνης 
τών σκιών στον τόπο μας Γιατί τό κοινό δταν 
εμπαίζεται, κατ’ αυτό τόν τρόπο, θάρθη έπ'ι τέλουτ, 
μιά μέρα πού θά χάση τήν εμπιστοσύνη του πρός 
τις κινηματογραφικές μας επιχειρήσεις καί, δικαιο
λογημένος, μέ μεγάλην δυσπιστία θά συχνάζη πλέον 
έντός τών κινηματογραφικών αιθουσών. 'Οπότε θά 
περιτευουν τότε καί οι· πολύχρωμες άφίπες καί οί 
δελεαστικές διαφημίσεις, έπειδή δέν θά ελκύουν πιά 
τούς αφελείς ούτε οί « Ισλαμικοΐ παράδεισοι», ούτε 
δ «μυστικοπαθής Βόσπορος», ούτε ή «λαγγεμένη 
’Ανατολή».

ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ

ΟΙ ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ ΦΙΛΕΡΙΔΕΣ
Ώς γνωστόν οί τρεις διάσημοι (’’Εϋέλ, Τζών, 

Λύονελ), Αδελφοί Μπάρρυμορ δέν συνειργάζοντο 
μέχρι σήμερον, διότι μεταξύ τιυν δεν κατώρϋωναν 
ποτέ νά σννεννοη&ώσι, φ&άνοντες μάλιστα καί είς 
αντεγκλήσεις. Φυσικόν λοιπόν, ή ννν συνεργασία 
των, απρόσκοπτος πρός τοϊς άλλοις, νά κίνηση 
τήν περιέργειαν των καλλιτεχνικών κύκλων τον 
Χόλλυγονντ. Μέχρι τής στιγμής δμως δέν έδόδη 
καμμία έξήγησις.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ
Μετά δίμηνον βαρεΐαν άσ&ένειαν άπέ&ανε 

καί έκηδεύ&η σεμνοπρεπώς έν ΖακύνΟπρ ό δι
κηγόρος Ιωάννης Γρυπάρης έκλεκτδς σ νεργά- 
της και Ανταποκριτής τοΰ Κινηματογραφικού 
’Αστέρας» είς τήν ώραίαν νήσον τον Ίονίου. 
Ώς έπιστήμων ό ’Ιωάννης Γρυπάρης ύπήρζεν 
εΐς έκ τών έκλεκτοτέρων νομικών ώς έπίσης καί 
υπόδειγμα καλού οικογενειάρχου.

Ή Διεύ&υνσις τοΰ ’Κινηματογραφικού ’Αστέ 
ρος» βαθύτατα συγκεκινημένη έκ τού προώρου 
θανάτου τοΰ έκλεκτοΰ φίλον και συνεργάτου 
της Ίωάννου Γρυπάρη, έκφράζει τά θερμότερα 
καί ειλικρινή συλληπητήριά της πρός τήν σύζυ
γον καί τά τέκνα τοΰ έκλιπόντος.

Η ΚΙΠΗΜΗΤΟΓΡΗΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Τοΰ τακτικού άνταποκριτοί! 
μας) —Οί διευθυνται διαφόρων κινηματογράφο»^ 
εΐχον υποβάλει εις τό ύπουργεΐον τών ΟΙκονομικών 
αϊτησιν, ζητοΰντες δπως, αί εΐσαγόμεναι έκ τοΰ έξω- 
τερικού κινηματογραφικά! ταινίαι προβάλλονται 
πρός έξέλεγξιν κατά τήν άφιξίν των και πρϊν η 
έκτελωνισθοΰν I

Είς τό διάβημα τούτο προέβησαν διότι πολλά! I 
ταινίαι, διά τάς οποίας είχε καταβληθεί δ προβλε- 
πόμενος δασμός, δέν επετράπη κατόπιν νά προ
βληθούν έν Αϊγύπτφ χωρίς έν τούτοις και νά έπιστρα<| 
φοϋν τά καιαβληθέντα.

Τό ύπουργεΐον τών Οικονομικών έδέχθη ήδη τήν 
αϊτησιν τών ένδιαφεροιιένων, ύπό τόν δρον δπως τά 
λογοκοιτικά τέλη καταβάλλωνται έν πάση περιπτάΜ 
σει, εϊτε αί ταινίαι έγκρίνονται, εϊτε απορρίπτονται!

—Τελευταίως οί κινηματογράφοι ιής πύλεοιςι 
μας επρόβαλαν τά κάτωθι έργα :

Ρουαγιάλ «Οί κύριοι τών δασών».
Ριάλτο »Ή κατάκτησις τού ουρανού» δμιλοΰσα 

ιταλιστί.
■ ω ,άμετ ”Αλυ. «Σ υζάν Λενόξ» μέ τήν.: 

Γκάρμπο. 1
Ράντιο. «'Υπό τόν τροπικόν ουρανόν» μέ τήν 

Λοΰπε Βελέζ
Γκωαδν Πάλας. «Άλλο. ... δεσποινίς» μέ τήν:

Ντόλλυ Ντάβις. I
’Ελντοράντο «Ή νήσος τών χαμένων πλοίων» I 

μέ τόν Νόαχ Μπήρρυ και «Στήν αποβάθρα» μέ I 
τήν Ντόροθυ Μάκ Κέϊλ.

Ρέξ. «Μαμζέλ Νιτούς» γαλλική έκδοσις κα! 
«Τραγωδία ’Ορυχείων».

Κοσμογκράφ. «Νύξ ’Ισπανίας» μέ τήν Ζάν 
Χέμπλιγκ και «Μεφιστό».

Κουρσάλ. «Ίό Κατηγορητήριον» μέ τήν Μαρ- 
σέλ Σαντάλ.

Λίντο «Ό γαλάζιος άγγελος» μέ τήν Ντήντριχ ‘ 
καί τόν Γιάννιγκς

"Ισις. «’Ένοχοι χεΐρες» μέ τόν Λύονελ Νίπάρ 1 
ρυμορ.

Μαζέστικ «Αί στοά! Λέβυ κα! Σια» κα! «’Άν
θος πορτοκαλέας».

Μπελβύ. «Οί συνταξειδιώται» μέ τήν Ντόροθυ 
Ζόρνταν.

Άλάμπρα. «Όταν ή γυναίκα θέλει» μέ τήν 
Ζανέτ Μακντόναλτ καί*  τόν Μάκ Λάγκλεν.

Μαζίκ Πάλας (Ίμπραημίας) «Οί άγγελοι τής
Κολάσεως». Σειρηνίδης

ΕΝΑ NEON ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ «ΟΑΪΤ
Ό γίγας Γερμανός ή&οποιός Κόνρατ Φάϊτ πρωτηγω- 

νίστησεν εσχάτως, αετό της γνωστής 9Αμερικανίδας βάμ& 
’Έστερ Ράλστον, είς μίαν μεγάλην ταινίαν, έκδοσιν τής 
Οΰνιβέρσαλ, φέρουσαν τόν τίτλον «'Εξπρές τής Ρώμης»- 
Οι κριτικοί εύρον καί πάλιν ευκαιρίαν νά εξάρουν τήν 
δυναμικότητα τον ταλέντου τού γερμανοΰ κολοσσοή.

I ■■ mas |
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛ

(Όμιλοΰσα τουρκιστί)
Προεβλήθη 3ΐς τό ’'Αττικόν»καί τό Πάνθεον»

‘Από τόν τουρκικόν κινηματογράφον, μετά τήν παρα
γωγήν «Ζητιάνος τής Σταμπούλ», ομολογώ δτι άνέμενσ 
σπουδαία σχετικώς πράγματα. Δυστυχώς δμως τό φίλμ 
«Μιά νύχτα στή Σταμπούλ» μέ διέψευσεν απολύτως. Καί 
τούτη διότι δχι μόνον στερείται καί τής έλαχίστοτέρας, 
οπωσδήποτε, καλλιτεχνικής άξίας, άλλά καί διότι ούτε ώς 
ομιλούσα, ούτε καν ώς ταινία δΰναται νά χαρακτηρισθή.

Ό ρεζισσέρ καί δράστης τοΰ έν λόγφ έργου Μουσχίν 
Βέης, είναι προφανές δτι δέν έχει ταλέντο. Τοΰ λείπει ή 
άπαιτουμένη πείρα καί παρασύρεται, ένεκα τούτου, εύκολα 
άπό τάσεις σκηνοθετικών νεωτερισμών Πρός τοΐς άλλοις 
δέν κατορθώνει νά διευθύνη τούς ήθοποιούς του, άφίνει 
δέ άνεκμετάλλευτο τό, έστω καί νηπιώδες, σενάριο- Άλλά 
εκείνο πού προκαλεΐ, κυριολεκτικώς, θυμηδίαν, είναι τό 
τεχνικόν μέρος τής ταινίας. Φωτογραφία, φωτισμοί, ντε
κουπάζ κλπ. μόνον ώς υποτυπώδη παρουσιάζονται, ιδίως 
ή, άν επιτρέπεται νά μεταχειριστώ τήν λέξιν έν προκειυέ- 
νω, φωνοληψία.

Τό «Μιά νύχτα στή Σταμπούλ». συνεπώς, δέν συγκεν
τρώνει παντελώς ούτε τέχνην, ούτε έμπορικότητα

Δημ. Σαμακΐδης

ΜΕΛΟΥΚΑ
Όμιλοΰσα Τουρκιστί καί Άραβιστί 

Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ».
.■ Όμολογώ δτι ουδέποτε έ οιωσα τόσην άνίαν, δσην 
κατά τήν παρακολούθησιν τής έν λόγφ αιγυπτιακής ταινί
ας. Ή παρανείλιος κινηματογραφία, κάμνοντας τήν πρώ- 
την έμφάνισίν της εΐς τήν πόλιν μας, μάς άπαγοήτευσε καί 
μάς υπέβαλε τάς σκέψεις (τάς οποίος συνετόνισε καί ή 
προβολή τής τουρκικής όπερέττας «Μιά νύχτα στή Σταμ
πούλ»), δτι, άτυχώς, ή τέχνη τής οθόνης είναι καί θά πα- 
ραμείνη προνόμιον μόνον τών Ευρωπαίων καί τών Αμερι
κανών.

Κί ’Ασφαλώς θά είναι μεγάλη ματαιοπονία ώς έκ τούτου, 
άν είσέλθω εΐς λεπτομέρειες καί έξετάσω τά καθ’ έκαστα 
τοΰ φίλμ. Άρκοΰμαι μονάχα νά σημειώσω πώς ή σκηνο 
θτσία τοΰ Μωχάμετ Μπέν Ραχάλ, παρ’ δλο πού συνέπρα- 
ξαν και γερμανοί τεχνικοί ώς συνεργάται του, συγκεντριό- 
νει συλλήβδην τέτοια χοντρά καί στοιχειώδη λάθη, πού, 
ούτε στό πιό πρωτόγονο άμερικανικόν ή ευρωπαϊκόν έργο, 
δεν θά άπηντώντο-

■ Τελειώνοντας εκφράζω τήν άπορίαν γιατί ή Διεύθυνσις 
τοΰ «Ίντεάλ», ή οποία σέβεται καί έαυτήν καί τό θε- 
•τριζόμενον, πρός τοϊς άλλοις, κοινόν, προέβη εΐς τήν πα- 
ρουσίασιν τής αχαρακτήριστου αυτής «Μελούκας», δεδο
μένου δτι τό τοιοΰτον έγχείρημά της μάς καταβιβάζει εΐς 
το έπίπεδον τής καλλιτεχνικής άναπτύξεως τών Ζουλοΰ 
*αί τών Κάφρων. Δημ. Σαμακίίης

ΕΣΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΙ’ ΕΓΩ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
Παραγωγή «U.F.A.»

I Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 
“Κργον, φοβερά άνομοιογενές, ποΰ δέν άξίζει τήν προ

σπάθειαν ποΰ κατεβλήθη διά τήν πραγματοποίησή' του.
• σενάριο, όφειλόμενον είς τόν Ρόμπερ Λίμπμαν, δέν 

'ιναι κακό ώς έμπνευσις, έχει δμως τό ατύχημα νά είναι 
Λο(?αγεμισμένο άπό διάφορα περιττά πράγματα (τί θέλει 

έπί παραδείγματι δλη εκείνη ή ιστορία τοΰ φίλμ ;) ποΰ τοΰ 
μειώνουν κατά πολύ τό ενδιαφέρον του. Καί ή σκηνοθε
σία τού Λούντβικ Μπέργκερ παρουσιάζει τό ’ίδιο μειονέ
κτημα. Δέν έχει τήν γοργότητα, τήν φινέτσα, τόν άλλέγζρο 
ρυθαόν ποΰ απαιτείται διά τά τοιούτου είδους έργα.

Τεχνικόν μέρος άμεμπτον, πλήν τοΰ ντεκουπάζ. Ύπόκρι- 
σι: ήθοποιών ικανοποιητική. Ή Καίτη φόν Νάγκυ εΐνε 
καί πάλιν ή χαριτωμένη καί συμπαθής κ λλιτέχνις ποΰ 
γνωρίζομεν, δσον άφορά δμως τόν Βίλλυ Φρίτς, όμολογοΰ- 
μεν δτι δέν μάς Ικανοποίησε διόλου.

Γενικώς πρόκειται περί συνηθισμένης μουσικής κο
μεντί, ή οποία έσημείωσε περιέργως μεγάλην επιτυχίαν 
άπό άπόψεως εισπράξεων ένφ πραγματικώς δέν ένεθουσί- 
ασεν δσους τήν παρηκολούθησαν. Βίων Παπαμιχάλης

ΚΟΥΤΚ
Παραγωγή«υ.Ε.Α·» 

(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τόν «Απόλλωνα».

Καταντά πλέον άξιοπερίεργον πώς μεγάλαι κινηματο
γραφικά! έπιχειρήσεις καί σκηνοθέται μέ ταλέντο, κϋρος 
καί παρελθόν (είς τήν συγκεκριμμένην περίπτωσιν δπως ό 
Έριχ Πόμμερ καί ό Σιόντμακ) έκλέγουν παρόμοια σενά
ριο, δχι μόνον πτωχά και ηλίθια άλλά καί κυριολεκτικώς 
έξωφρενικά. Εΐς τοιοΰτον βαθμόν έχει στηρεύσει ή φαντα
σία τών συγγραφέων καί τόσον έχει χρεωκοπήσει πλέον 
τό πνεΰμα ! Ύπό τοιαύτσς συνθήκας φυσικά, δέν μπορεί 
κανείς, έκνευριζόμενος άπό τήν βλακείαν ποΰ παρακολου
θεί, νά προσέξη οΰτε τήν προσπάθειαν τοΰ σκηνοθέτου, 
ούτε τόν πλούτον καί τήν καλαισθησίαν τών ντεκόρ, ούτε 
τσς λοιπάς τεχνικάς άρετάς τοΰ φίλμ. Ευτυχώς, είς τό ύπό 
κρίσιν έογον, διασώζει κάπως τήν κατάστασιν ή παρουσία 
τής Λίλιαν Χάρβεύ Ή δημοφιλής καλλιτέχνις έπι τυγχάνει 
μέ τό μπρίο της, τήν χάριν της, τήν δροσιά της, τό πράγ
ματι θαυμαστόν κατόρθωμα νά διασκεδάζη ολίγον τήν 
άνίαν ποΰ αίσθανόμεθα άπό τήν παρακολούθησιν τοΰ 
«Κουϊκ». Οΐ λοιποί ήθοποιοί παρασύρονται άπό τήν... 
εξωφρενικό τητα τών ρόλων ποΰ υποδύονται. Ό Χάνς Άλ- 
μπερς, ειδικός διά τά περιπετειώδη αστυνομικά έργα, μοΰ 
έφάνη ελάχιστα κατάλληλος διά τόν ρόλον ποΰ τοΰ ανέθε
σαν.Ή μουσικέ) τοΰ Χάϊμαν ευχάριστος. Γενικώς πρόκειται 
περί επιμελημένου φίλμ, τό όποιον δμως άδικεϊ ύπερβο
λικά τό άνόητον θέμα του, καί τό όποιον συνεπεία τούτου, 
καί παρά τήν παρουσίαν τής συμπαθεστάτης Λίλιαν Χάρ- 
βεΰ, ήρεσεν ελάχιστα εΐς τό κοινόν μας.

Βίων Παπαμιχάλης

ΜΑΤΕΡ ΝΤΟΛΟΡΟΖΑ
Παραγωγή «Cinedis»

(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς»
Τό ίδιο θέμα εΐχεν έμπνεύσει πρό δεκαπενταετίας είς 

τόν Άμπέλ Γκάνς ένα φίλμ ποΰ έχάλασε κόσμον εΐς τήν 
εποχήν του. Σήμερον τό θέμα αυτό μάς φαίνεται αρκετά 
γερασμένο. "Υπάρχουν ε’ις αυτήν τήν ταινίαν πολλά πράγ
ματα προωρισμένα νά συγκινήσουν τό κοινόν, άλλά είναι 
δυστυχώς κανονισμένα κατά τρόπον τόσον οφθαλμοφανή 
διά τόν σκοπόν ποΰ επιδιώκει μέ κάθε μέσον δ σκηνοθέ
της, καί τόσον χονδροειδή, ώστε τό κοινόν, ποΰ ένφ εις τήν 
άρχήν άφίνεται πρόθυμα νά παρασυρθή είς τήν παγί
δα ποΰ τοΰ στήνουν, δέν αργεί νά άντιληφθή περί τίνος 
πρόκειται καί νά άντιδράση κατά τρόπον απρόβλεπτον.



ΚίΝΗΜΑΓΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Η υπερβολή είναι πάντοτε έλάττωμα. 'Η αρχή αυτή δια- 
πιστοΰται διά μίαν ακόμη φοράν είς τό «Μάτερ Ντολο- 
ροζα» οπού η αφθονία τών έφφέ, τών προωρισμένων νά 
συγκινησουν παντί σθένει, δέν επιτυγχάνει παρά νά έρε- 
θιση τον θεατήν καί νά τοϋ άποδώση δλον του τό αισθη
τήριον τής κρίσεως, πράγμα ποΰ είναι σοβαρόν.

Ωρισμενα έν τούτοις μέρη, αξιοσημείωτα διά τήν δύ- 
ναμιν και την συγκίνησιν ποΰ περικλείουν, θά έχουν με- 
γαλην εντυπωσιν έπί τοΰ κοινού. Οί διάλογοι γενικώς 
έχουν ενα τόνον ρητορικόν καί πομπώδη, μειονέκτημα ποΰ 
μειώνει την αληθοφάνειαν τοϋ παιξίματος τών ήθοποιών 
οι οποίοι εν τούτοις καταβάλλουν κάθε προσπάθειαν διά 
την οσον το δυνατόν πλέον ικανοποιητικήν άπόδοσιν τών 
δύσκολων ρολών ποΰ υποδύονται.

r Συμπέρασμα : Φίλμ μελοδραματικό καί όλίγον«ντειιοντέ» 
Λογω της υποθεσεώς του, τό όποιον έν τούτοις δέν στερεί
ται καλλιτεχνικών καί έμπορικών αρετών.

Βίων Παπαμιχάλης

ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Παραγωγή «Forst Film» 

('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τόν «Απόλλωνα».

Καί άλλη γερμανική δπερέττα, ή οποία δμως έχει τό 
προσον να ερμηνεύεται άπό τό συμπαθές ζεύγος Λιάνε Χά- 
ίντ- Βιλλυ Φόρστ, πού τόσον ένεθουσίασε τό κοινόν μας 
εις το,«Μη ρωτάς γιατί». Τό ύπό κρίσιν φίλα χωρίς νά 
είναι εξαιρετικόν, παρακολουθεΐται έν τούτοις' μέ ενδια
φέρον χάρις είς τήν έπιμελημένην σκηνοθεσίαν, τήν λε
πτήν σατυραν πού περιέχει, τήν εύχάριστον μουσικήν τοΰ 
Λτολτζ, το καλό παίξιμο τών ήθοποιών. Θά είχε μόνον κα- I 
νεις να παρατηρήσητό υπερβολικό τραινάρισμα ώρισμένων 1 
σκηνών, ποΰ καταστρέφουν τόν ρυθμόν τοΰ φίλμ. Ό Βίλ- : 
λυ Φορστ υποδύεται τόν έκπτωτον πρίγκηπα μέ τήν συ- । 
νηθισμενην του λεπτότητα καί κατά τρόπον καθαρώς προ
σωπικόν. Η Λιανέ Χάϊντ. τήν οποίαν αδικεί ή κακή φω
τογραφία,^ κρατεί τόν ρόλον τής θεατρίνας μέ τήν γνω
στήν εις ολους γοητείαν της. Οί άλλοι ήθοποιοί είς τούς 
ρολσυς των. 5 5

Τό φίλμ έδώ ήρεσε καί έσημείωσεν έπιτυχίαν.
Βίων Παπαμιχάλης

ΤΑΡΖΑΝ
, - Παραγωγή «Μέτρο Γκόλντουϊν» 

( Ομιλούσα γαλλιστί«1ι11>ί>ίη£»)Προεβλήθη είςτό«Άττικόν»
Τά φίλμ τής ζούγκλας είναι τής μόδας. Αύτό τούλάχι- 

στον καταμαρτυρεί η πληθώρα τών τοιούτου είδους έργων 
που κατεκλυοε τήν παγκόσμιον άγοράν, μερικά τών οποί
ων προεβλήθησαν (ως π.χ. τά :«Κογκορίλλα», Τρέϊντερ 
λορν» «Βασιλεύς τής ζούγκλας» κ. ά.) έπιτυχώς ^αί είς 
την πολιν μας. Το υπο κρίσιν φίλμ οφείλεται είς τόν ει
δικόν πλέον δια τα τοιαΰτα έργα" Βάν Ντάΐκ, τόν δημι
ουργόν των αλησμόνητων «Λευκών Σκιών» καί τοΰ «Τρέ- 
ιντερ Χορν». Τό «Ταρζάν», ένα είδος έκπαιδευτικοΰ μυθι
στορήματος, που μάς γνωρίζει τήν ζωήν τής ζούγκλας, εί
ναι ένας πραγματικός ύμνος πρός τήν Φύσιν, πού δέν μπο
ρεί παρα να ευχαριστήση δσους εκτίνουν τήι γοητείαν τών 
ωραίων και αρμονικών εικόνων. Μία μικρή ιστορία έρωτος 
αναμιγνύεται μέσα είς τό έργον, ή οποία όμως δέν έϊει 
καμμιαν σημασίαν. "Αλλωστε τό πλέον άσθενές σηιιείον 
του φιλμ είναι το σενάριο, τό όποιον είναι ύπερβολικά 
αφελες και παιδαριώδες καί κατάλληλον διά νά συγκίνηση 
μονον τον μικροκοσμον. ‘Αλλά ό απαιτητικός θεατής, βρί
σκει αλλαχού ενδιαφερηρ. Ό Βάν Ντάΐκ «έγύρισε» τό εο- 
γον του μέσα είς τοπεϊα μεγαλοπρεπούς ώμορφιάς, τών ό- 
δλΙΤτΑπε'Τ' ω\π0“Υ.ά“τικός καλλιτέχνης, νά άποδώση 
ολην την μεθυστικήν και συνταρακτικήν ποίησιν. ’Επίσης 
το τεχνικόν μέρος είναι ικανοποιητικόν, μέ επιτυχή, κατά 
το πλειστον, τρικ και καλήν φωτογραφίαν. Οί ήθοποιοί

είναι διαλεγμένοι σύμφωνα πρός τούς ρόλους των.'Ο Τζό- 
νυ Βαίσμίλλερ, μέ τό ύπέροχον αθλητικόν παράστηώ, 
είναι ένας τέλειος Ταρζάν. Ή τελειότης τού σώματος ϊ(,ί 
προκαλεΐ τον θαυμασμόν.

Γενικώς πρόκειται περί περιπετειώδους έργου, καλ& 
σκηνοθετιφιένου, τό όποιον παρακολουθεΐται μέ ενδιαφέ
ρον, εαν, εννοείται, δέν προσέξη κανείς ιδιαιτέρως είς τήν 
ποιότητα τών συγκινήσεων ποΰ τοΰ προσφέρη.

Βίων Παπαμιχάλης.

CHERIE
Παραγωγή «Παραμάουντ»

(Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»'
’Ελαφρά μουσική κωμφδία, διασκευασθείσα άπό τό 

ομώνυμον μυθιστόρημα καί θεατρικόν έργον ύπό τού 
Σαιν Γκρανιέ καί σκηνοθετηθεϊσα ύπό τοΰ Λουΐ Μεο- 
καντον. 'Ως κινηματογραφικόν έργον τό «Cherie» δέν 
εχει μεγαλην άξίαν. 'Ο δημιουργός του ήρκέσθη είς 
απλήν φωτογραφησιν τών διαφόρων σκηνών καί οϋτω τό 
εργον του, δέν είναι τίποτε περισσότερον άπό φιλμαρισμέ- 
νο θεατρον. Οί διάλογοι είναι έξυπνοι άλλά τούς χαρα
κτηρίζει ακατάσχετος φλυαρία ! Οί ήθοποιοί κάμνουν τό 
παν δια νά κρατήσουν τό ένδιαφέρον μας. Ή Μαργκερίτ 
Μορενο, το καύχημα αύτό τής γαλλικής σκηνής καί οθό
νης, εις τον ρόλον τής έκκεντρικής Άμερικανίδος, δηιιι· 
ουργεϊ ενα σπαρταριστόν τύπον. Καμμία λέξις άφ’ δσας 
λεγει δέν περνά, χάρις είς τήν μεγάλην μαεστρίαν τήτ 
καλλιτεχνιδος, άπαρατήρητος. Ό Σαίν Γκρανιέ, αν καί 
επηρεασμένος πολύ άπό τό θέατρον, είναι συμπαθής καί 
τραγουδφ μέ τέχνην τής διάφορες σανσονέττες τού φίλμ. Ό 
Φερναν Γκραβέ, παρ’ δλον ποΰ κρατεί ενα άχάριστον ρό
λον, κατορθώνει νά διακρίνεται χάρις είς τήν "προσωπικό-ι 
τητα του. Αντιθέτως τό γυναικείου στοιχεΐον υστερεί πο
λύ. Η Μονά Γκόγια καί ιδίως ή Ζανίν Γκίς, είναι περισ- 
σοτερον απο ασήμαντες.

Φίλμ μέτριο, μέ περιωρισμένην εμπορικήν άξίαν.
Βίων Παπαμιχάλης

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ Β1ΟΛΕΤΤΕΣ 
('Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς»«

Βασιζόμενος είς τήν μεγάλην έπιτυχίαν ποΰ έσημείωΐ 
σεν προ εξαετίας ή βωβή έκδοσις τοΰ έν λόγφ έργου, ό 
Ανρυ Ρουσσελ ήθέλησε νά τό κινηματογραφήση έκ νέου. · 

Δυστυχώς, και φαντάζομαι δτι δέν ύπάρχουν άντιφρονοΰν- 
τες, η νεα εκδοσις δέν μάς κάμει νά λησμονήσωμεν τήν · 
παλαιόν. Ο Ρουσσέλ είναι καλλιτέχνης μέ γούστο καί λε-3Ζ , . , ,, -------yvvvfcu ΛΙΛΙ A.C
πτοτητα, αλλα δεν εχει τήν έπιρροήν καί επιβολήν πού 
αρμόζει επι των ηθοποιών του, ούτε καί φαίνεται γνώ
στης των νεωτερων μεθόδων τοϋ κινηματογράφου. Έτσι 
ενφ υπάρχουν είς τό φίλμ σκηναί λεπτότατοι καί πλήρεις 
απο γαλατική φινέτσα, ύπάρχουν καί άλλαι καθαυτό rateeS 
λογφ του αδέξιου παιξίματος τών ερμηνευτών καί τής 
^Ι? τεχνικής των· Κανε1? ήθοποιός. πλήν ίσως τοΰ 
&μιλ Ντραιν εις τον επεισοδιακόν ρόλον τοΰ Ναπολέον 

τος τοΰ I . καί τής Σουζάν Μπιανκέττι, εις τόν ρόλον 
της αυτοκρατείρας Ευγενίας, (καί οί δύο καλλιτέχναι είναι 
ειοικοι πλέον δι αυτούς τούς ρόλους) δέν είναι είς τήν θέ- 
σιντου. Η Ρακέλ Μελλέρ, ή όποια μάς ήρεσεν είς τήν 
βωβήν ταινίαν δεν μάς ικανοποιεί, περιέργως, σήμερον αν 
και τής δίδεται ή ευκαιρία νά μάς δείξη τήν τέχνην της 
και ως τραγουδίστρια. Ποΰ νά άποδοθή αύτό; ‘Ασφαλώς 
εις το οτι μέσα είς αύτό τό χρονικόν διάστημα ή κινημα
τογραφική ηθοποιία εξελίχθη ένφ άντιθέτως τό ταλέντο 
της Ρακελ Μελλερ παρέμεινε στάσιμον. Τό παίξιμό της 
είναι ψυχρό και άνεκφραστο καί δχι σπανίως προσποιητό 
και ψεύτικο. Αλλα έκτος άπό τήν ύπόκρισιν τών ήθο- 
ποιων, η οποία,*  ως είναι φυσικόν, έπηρεάζει πολύ άσχη
μα τον θεατήν, υπάρχουν καί πολλά άλλα σημεία άμφι-

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΗΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 
ηΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΦΙΝ ΚΗΙ ΥΠΟΔΟΜΗΝ TOY ΒΙΛΛΥ Φ?Ι.ΤΣΕΙα

Ε· Ήέπίσκεψις τοΰ Βιλλυ Φρίτς εις τήν πόλιν μας 
«άς ενέβαλε εις θλιβεράς σκέψεις δια την νοοτρο
πίαν τών ’Αθηναίων και διά τήν αντίληψιν που 

Εχουν οΐ έπιχειρηματίαι μας τών υποχρεώσεων των 
Ηκέναντι τοΰ κοινοΰ. Δέν γνωρίζομεν κατά ποσον 
αληθεύει ή φήμη, τήν οποίαν, κατά πάσαν πιθα
νότητα. έφρόντισαν οϊ αμέσως ενδιαφερόμενοι*  να 
Βιαδώσουν έπιτηδείως, διά νά δικαιολογήσουν ωρι- 

σμένας πράξεις των. δτι ό Βιλλυ Φριτς επληρωθη 
Κρότατα ύπό τής «Ελληνικής Κινηματογραφικής 
ΚΕνώσεως» διά νά κατέλθη εις τήν Ελλάδα. Αλλα 

και εάν συμβαίνη κάτι παρόμοιον, δέν βλέπομεν τι 
τό άσύνηθες εις αυτό’ άμφότεροι ένήργησαν σύμφω
να μέ τά δικαιώματα και ιδίως μέ τά συμφέροντα 
των. Τό άτοπον έγκειται εις τόν τρόπον με τον 

'όποιον παρουσιάσθη ό γερμανός καλλιτέχνης ε’ις το 
Κοινόν μας, τρόπος (ασχέτως πρός τήν κερδοσκοπε
ί κότητά του) τελείως ανάξιος τής σοβαρότητας και της 
Ι’φήμης τοΰ Βίλλυ Φρίτς. Καί κατά πρώτον η 

«Ε.ΚΈ », ή οποία άνέλαβε νά παρουσιάσητον... 
ίγόητα ενώπιον τοΰ κοινοΰ, βασιζομένη επι τής, άς 

μοΰ έπιτραπή ή λέξις, χαζομάρας και τοΰ φιλοπε- 
Ειέργου τών ’Αθηναίων καί ιδιαίτατα τών Ατθιδων, 

ώρισε τιμήν εισιτηρίου διά τήν πρεμιέραν Δραχ- 
; μάς πεντήκοντα ! διά νά εμφάνιση τόν Βίλλυ Φριτς 

ως... άξιοπερίεργον θέαμα. Βεβαίως ή «Ε.Κ.Ε.» 
Βσκέφθη καί ένήργησε είς τήν προκειμενην περι- 
Κπτωσιν δπως θά έσκέπτετο κάθε. .. "Ελλην επιχει
ρηματίας. Άλλά εδώ υπάρχει κάποια λεπτή διάφορά.

Ή «Ε.Κ.Ε.» διά νά φέρη τόν Φρίτς ε’ις τας Αθη- 
| νας θά ειχεν άπωτέρους λόγους. Θά έσκέφθη να 

τονώση τήν δηιιοτικότητα τοΰ καλλιτέχνου, ^πράγμα 
’ πού θά ειχεν ευχάριστα αποτελέσματα άπό άποψεως 
ΙεΙσπράξεων διά τήν προβολήν τών μελλοντικών του 
[ έργων, τήν αποκλειστικότητα τών οποίων, * φαινε- 
[ ται, έξησφάλισεν ή έν λόγφ εταιρία. Άφ_ ετερου 
| θά εισέπραττεν αρκετά άπό τήν συρροήν τοΰ κοινού 
| πού θά έσπευδεν ούτως ή άλλως νά.*.,  θαυμαση τον 
? εύνοούαενόν του «αστέρα». Ωστε η «Ε.Κ.Ε.» ως 
|έπιχείρησις σοβαρά καί σεβομένη εαυτην, εχουσα και

Κοβυτούμενα. Ή τεχνική, έπί παραδείγματι, είναι τής πα- 
Κ λαιάς τεχνοτροπίας, χωρίς νά παρουσιαζη καμμιαν απολυ- 
Β*  τως ποωτοτυπίαν. Μιρικαί σκηναί ογκου'(ω, π. χ. η σκη 
Κ νή τοΰ γάμου τής Ευγενίας μέ τόν Ναπολέονια, της δε,ιω- 
Κ σεως κ. ά. ) μέ τό τοσον demode σύστημα των αντανα- 
Κ κλαστικών καθρεπτών ένθυμίζουν τάς προπολεμικά; ται- 
| νιας. Άποοιωποΰμεν δέ καί τόν δλον ρωμαντικον και συμ- 
Ε βατικόν χαρακτήρα τοΰ έργου, ποΰ δέν στέκεται πλέον εις 
Κ τήν έπογήν αας. 5 Λ

[ ‘Αλλά παρ’ δλα τά ανωτέρω ελαττώματα, τα αρκετα 
Κ σημαντικά, τό φίλμ λόγφ τής γνωστής του φημης και προ- 
Ε σθέτως διά τά πλούσια ντεκορ, τα θαυμασια εξωτερικά 
$ τής Κονπιένης και τών Βερσαλλιών, και τα εξαιρετικως 
Ε; παλαιότατα καί γραφικά κοστούμια, εσημειωσε εις τας 
; £ ’Αθήνας σημαντικήν έπιτυχίαν. 3. Παπαμιχαλης.

ώρισμένας υποχρεώσεις φ5νάντι_ ενός xoivW^tov 
τήν έτίμησε καί τήν τιμά ριά τής θερμής /υ|Μ»τη- 
ρίξεώς τον, δέν μοΰ φαίΛΛΑοτι ενήργησί τήν 
άρμόζουσαν λεπτότητα. ΠιΝία^ον^^νερ^^^ψταφο- 
ρετικά, νά έχανε ώρισμένως αντι
θέτως δμως θά έκέρδιζε είς τήν συνεχώ^ΐν τοΰ κοι- 
νοΰ, πράγμα πού αξίζει άσυγκρείτως περισσότερον 
καί πού υπόσχεται πολλά Δέν θέλομεν νά έπεκτα- 
θώμεν καί είς τάς άλλας επιχειρήσεις (Φέμινα, 
Μεγάλη Βρεττανία, κ. ά.) διότι δέν ανάγονται είς 
τόν κύκλον τής αρμοδιότητας μας. Αύτάς ας τάς 
κρίνει δ ημερήσιος τύπος καί τό κοινον, που έπλη- 
ρωσε τά σπασμένα. r ,

Δέν γνωρίζομεν εάν τ’ άνωτέρω περιέπεσαν εις 
τήν άντίληψίν τοΰ Βίλλυ Φρίτς καί κατά πόσον δ 
γερμανός καλλιτέχνης έγεινε συνεργός τών έκτροπων 
τούτων, τά δποΐα θά έχουν άσφαλώ; σοβαρόν αντί
κτυπον έπί τοΰ γοήτριυ τοΰ «άστέρος» τής U.F.A.

Άλλά καί δ ένθουσιασμός πού έδειξε τό κοινόν 
μας, δέν ήτο διόλου δ άρμόζων. Βέβαια δ Φρίτς 
έχει πολλά; συμπάθειας είς τήν πολιν μας καί ο 
κόσμος ώφειλε νά τόν ύπεδεχθή θερμά καί νά τοΰ 
δείξη τήν έκτίμησιν πού τρέφει πρός αυτόν. Αλλά 
άπό τοΰ σημείου τούτου, μέχρι τοϋ νά παρουσιάζουν 
οΐ θαυμαστοί του τό γελοΐον θέαμα ομαδικής παρα
φροσύνης υπάρχει... κάποια διαφορά.

Ό καλλιτέχνης ώμολόγήσε άπεριφράστως * οτι 
παρομοίαν υποδοχήν δχι μόνον δέν συνήντησε άλλά 
ούτε κάν έφαντάσθη εις τήν ζωήν του ! Ασφαλώς 
δέ σήμερον πού θά ευρισκεται εις την πατρίδα τ^ου*,  
δπου οΐ συμπατριώται του δέν πολύ σκοτίζονται άπό 
τήν παρουσίαν του καί δπου δεν εχει την αναγκην 
άπό αστυφύλακας διά νά τοϋ ανοίγουν δρόμον καί 
νά τόν προφυλάσσουν άπό τάς έκδηλώσεις τοΰ πλή
θους, θά διηγείται τά τής υποδοχής του καί θά 
γελά εις βάρος μας. , ' ’ ,

Ουτω, μέ τήν ύπερενθουσιωδη στάσιν jou *το  
Άθηναϊκό,ν κοινόν έγεινε πρόξενον δυο κακών : άφ 
ένός νά παρουσιάση εις τά βλέμματα^ τών ξένων το 
γελοΐον θέαμα πού παρουσίασε καί άφ ετερου να 
δώση τήν ευκαιρίαν είς μερικούς .... αφιλοκερδείς 
επιχειρηματίας νά πλουτίσουν είς βάρος του. Εύγε 
μας! καί εις άνώτερα.

ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ

Ο ΚΑΤΛΑΙΝ ΕΝΥΜΦΕΥΘΗ

Ό συμπαθής «ζέν πρεμιέ» τοΰ γαλλικοΰ κινη
ματογράφου Ζάκ Κατλαίν, ένυμφεύθη τελευταίως 
τήν Σουζάν Βιάλ, βοηθόν τοΰ σκηνοθέτου Μαρσελ 
Λερμπιέ. 'Η ε’ίδησις, γνωσθεϊσα είς τούς παρισι
νούς καλλιτεχνικούς κύκλους, έπροκάλεσε ποίκιλα 
σχόλια, δεδομένου δτι δ Κατλαίν θεωρείται ως μή 
άρεσκόαενος είς τάς μετά γυναικών σχέσεις.



Γραφεία: Πλατεία Kaniffos;
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΌΥ ΑΙΩΝΟΣ ΕΙΝΕ ΤΟ

ΚΑΒ.ΚΑΤ
Το έργου πού κατέπληξε μέ τόν σκηνοΰβτικόν του πλούτο·» ιμπτον ϋπόκρισιν τών εκτελεστών του, το παγκόσμιόν Κοινον.

ΙΔΟΥ ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ 0! ΜΕΓΛΛΟΙ “ΑΣΤΕΡΕΣ,, ΚΑΙ ΥΝΑΓΟΝΙΣΤΑΙ ΔΙΑ
ΛΕΩΝ ΝΕΤΕΡ Διευθυντής τών θεάτρων ΠΕΜΠΛΙΞ ΠΑΡΑ- 

ΜΑΟΥΝΤ «Είναι ταινία μέ ΨΥΧΗΝ. Έμπορικωτάτη καί 
ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ εις κάθε της σημεΐον».

ΦΕΛΙ- ΦΕΙΣΤ Γενικός διευθυντής επί τών ένοικιάσεων τής ΜΕ
ΤΡΟ - ΓΚΟΛΝΤΟΥΙΝ - ΜΑ’ΥΈΡ . «Ταινία γεμάτη ΔΟΞΑ. 
Σε κάθε δευτερόλεπτο μ’ έμάγευε. Ή ΦΟΞ ΦΙΛΜ δικαίως 
πρεπει νά αισθάνεται υπερηφάνειαν».

ΕΝΤΥ ΑΛΜΠΕΡΣΟΝ Διευθυντής τών Κινηματογράφων ΑΔΕΛ
ΦΩΝ ΣΚΟΥΡΑ:........Ποτέ στή ζωή μου δέν είδα τέτοια κολοσ-
σιαίαν ταινίαν. Έμπορικοτάτη άπ αρχής μέχρι τέλους, εΐσοδυ- 
ναμεΐ μέ τόνους εισπράξεων διά κάθε επιχειρηματίαν».

ΑΝΤΟΛΦ ΜΕΝΖΟΥ 'Ο εκλεκτός γάλλος καλλιτέχνης:.... «Είδα

τό έργον τοΰ Νοεί W στο θέατρον καί ένό- 
μισα δτι ήτο τόί 
Είδα καί τήν ταινί 
υπερτερεί άφαντάβ!

ΤΖΩΡΤΖ ΣΕΦΕΡ ί 
ταινία φοβερά καί

ΜΑΙΡΗ ΠΙΚΦΟΡΤ
πητέ κ. Νόελ. Τό Κ
γεινε ποτέ. Συμμερίξ ’'ν σας στο μεγάλο σας θρί

ποΰ είδα στή ζωή μου. 
Π^νχαρίστησιν δτι αύτη 
θεατρικού έργου.

Τ ^ΑΜΑΟΥΝΤ:. .. «Εΐνε

φέα τοΰ έργου : «Άγα- 
Ηεγαλειτέοα ταινία πού έ

αμβο. Παρακολουθώ ®ας καί σάς βεβαιώ δτι 
τά δάκρυα έσκέπασ| ^Βάγματοποιήσατε ένα 
μεγάλο κατόρθωμα^ pl βιομηχανία».

TO ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΑΠΟ ΦΙΛΜ:
ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ Ό μεγάλος άμερικανός καλλιτέχνης:.··. Μέ 

ΐεράν συγκίνησιν παρηκολούθησα ολόκληρον την ταινίαν και 
τό υπέροχο παίξιμο τής Δίδος Βινιαρτ».

ΤΖΑΚ ΓΟΥΩΡΝΕΡ «Ή μεγαλειτέρα ταινία πού είδα στή ζωή 
μου. Εΐνε ένα ΘΑΥΜΑ ! Θά μεσουρανή ε’ις αιώνα τόν άπαντα».

ΡΑΜΟΝ ΝΟΒΑΡΡΟ «Θεωρό» τό ΚΑΒΑΛΚΧΤ ως τήν μεγαλει- 
τέοαν ταινίαν ποϋ ή ανθρώπινη διάνοια παρήγαγε μέχρι 

τοϋδε».
ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Τών θεάτρων ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΚΟΥΡΑ. 

«ΚΑΒΑΛΚΑΤ ! ! Ταινία πού θά συγκινήση καί θά μαγεύση 
κάθε άνθρωπίνην ΰπαρξιν. Είναι μία δημιουργία έμπορικωτάτη 
καί εις τόν ύπέρτατον βαθμόν ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ.
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Ο ΒΙΔΔΥ ΦΡΙΤΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟ£ ΤΟΝ ΕΙΔΕ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ”ΙΚΙΝ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,—ΤΙ ΣΙΚΕΠΤΕΤή 

ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΔΟΥΝΤΑ-ΠΟΙΟΝ ΗΘΟΠΟΙΟΝ ΠΡΟΤΙΜΑ.
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ.
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Τήν περασμένη εβδομάδα ή ’Αθήνα μας άνεσΐατώθη 
άπό τήν αφιξιν τοΰ γνωστού ήθοποιοΰ τής «Οΰφα» Βίλλυ 
Φρίτς. Τήν 15 τρέχοντος ό δημοφιλής καλλιτέχνης έφθα- 
σε είς τόν Πειραιά ερχόμενος έκ Κάιρου, μέ τό ατμό
πλοιου «"Αγκυρα». Ή υποδοχή ποΰ τοΰ έγεινε είναι γνω
στή άπό τάς έφημερ δας, αί όποια έγκατέλειψαν τό Πλα- 
στηρικόν κίνημα, τά πολιτικά, τήν άποζημίωσιν τών προ
σφύγων, καί τά διάφορα άλλα γεγονότα, ενδιαφέροντα καί 
μή, καί έγέμισαν τάς στήλας των μέ φωτογραφίας τοΰ 
γόητος καί μέ συνεντεύξεις κατά τό πλεΐστον φανταστικός. 
Τόν Βίλλυ Φρίτς τόν συνηντήσαμε τήν έπομένην τής άφί- 
ξεώς του. Μάς έδέχθη κατόπιν rendez vous είς ένα σα- 
λονάκι τής «Μεγάλης Βρεττσνίας», όπου κατέλυσε. ’Εκεί
νο ποΰ κάνει έντύπωσιν είς οποίον τόν ϊδη διά πρώτην 
φοράν είναι....ή κοκκινάδα τού προσώπου τού. Μειρίου 
αναστήματος (δέν ξέρω γιατί αί εφημερίδες τόν παρου
σίασαν ώς. . . . γίγαντα), καλοκαμωμένος, καί πρό παντός 
καλοντυμένος, μέ μαλλιά καστανόξανθα κατσσρά καί μέ 
χωρίστρα, μέ γαλανά μάτια, σοΰ δίνει τήν εντύπωση ενός 
μεγάλου παιδιού. Καμιιία προσποίησις είς τούς τρόπους— 
του καί είς τά λόγια του. ’Αλλά διά νά ε’ίμεθά ειλικρινείς, 
είς τήν ,πραγματικότητα είναι πολύ. . .-. . όλιγώτερον 
ωραίος άφ’ οτι μας τόν παρουσιάζει ή οθόνη. Τίποτε πε
ρισσότερον άπό ένα συμπαθητικό μεγάλο παιδί.

Φορεί ένα μπλέ ριγιέ κοστούμι, γαλάζιο ριγέ πουκά
μισο καί μπλέ γραβάτα, ολίγον...... άφελώς δεμένην. Μάς
δέχεται μέ τό χαρακτηριστικό του μειδίαμα, ποϋ αποτελεί 
τήν μεγαλειτέραν του γοητείαν. Δέν γνωρίζει καμμίαν άλ
λην γλώσσαν εκτός τής γερμανικής. "Ετσι ή συνέντευξις 
είναι ολίγον δύσκολος. Μέ τά ολίγα γερμανικά μας καί τά 
ελάχιστα γαλλικά του κατωρθώνουμε οπωσδήποτε νά 
ουνεννοηθοΰμε.

— Ποια ή εντύπωσίς σας, Κύριε Φρίτς, άπό τήν υποδο
χήν ποΰ σας έγεινε;

—Εξαιρετική. Σέ κανένα μέρος τοΰ κόσμου δέν είδα 
τέτοιες εκδηλώσεις. Είμαι πολύ, μά πολύ συγκεκινημένος 
άπό τήν αγάπην ποϋ μοΰ έδειξε τό κοινόν σας. Πιστέψτε 
με, πώς τόσον δυνατές συγκινήσεις, σπανίως έδοκίμασα 
στή ζωή μου.

—Καί γιά τις Άτθίδές :
—Χαριτωμένες. Κομψές, ελάχιστα βαμμένες καί ιδίως 

εξαιρετικά. . . . εκδηλωτικές.
—Τί ιδέαν έχετε γιά τόν όμιλοΰντα ;
—Τόν άγαπώ υπερβολικά. Νομίζω όμως ότι ό δρόμος 

ποΰ ακολουθούν οί περισσότεροι σκηνοθέται, δηλ. είς τό 
νά αντιγράφουν τό θέατρον, δέν είναι ό σωστός καί ότι 
πολύ σύντομα θά εΰρεθοΰμε πρό έξελίξεως ποΰ θά μάς 
καταπλ ήξη. 0

—Ποιον ήθοποιόν φροτιμάτε ;
—’Επιτρέψτε μου νά μή σάς απαντήσω.
—Καί άπό τις γυναίκες ;
--"Ολες.... ’Αρκεί νά παίζουν καλά καί νά είναι 

ωραίες. (Σημ Αύτήν τήν άπάντησιν τήν ευρίσκει φαίνε
ται εξαιρετικά, έπιτυχημένην, διότι τήν άνέφερε' εις όλους 
τούς δημοσιογράφους ποΰ τον έπεσκέφθησαν).

—Τολμοΰμε καί μίαν έρώτησιν ολίγον λεπτήν.
—’Αληθεύει τό είδύλλιόν σας μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ ;
"Ο συμπαθής καλλιτέχνης δέν άπαντά αμέσως. Μιά 

μελαγχολία περνά άπό τό πρόσωπόν του. Ευθύς δμως 
έπαναυρίσκει τό γέλοιο του καί μας άπαντά ί

—Τήν Λίλιαν Χάρβεδ-τήν αγαπώ υπερβολικά. ...άλλά 
σάν φίλος."Έχομε γνωρίσει πολλές επιτυχίες μαζύ, έχομε 
περάσει στιγμές πολύ ευτυχισμένες καί φυσικά δέν μπορώ

να τήν ξεχασω ’Άλλωστε όποιος γνωρίσει τή μικρής I 
Λίλιαν τήν συμπαθεί αμέσως. Είναι τόσον καλή, τόα s 
χαριτωμένη. "Οταν έφευγε γιά τήν Αμερική όλος ό; | 
σμος έκλαιγε, πρώτος πρώτος δέ εγώ. Άλλά όλα τά ϋ). | 
είναι παραμύθια ποΰ τά εφεύραν οί μάνατζέρ μας ί I 
λόγους διαφημιστικούς.

—Γιά τήν Γκρέτα ι κάρμπο τί γνώμην έχετε;
— Είναι μιά πολύ μεγάλη αρτίστα.
— Καί γιά τήν δική σας Μπριγκίττε Χέλμ ;
Ό Βίλλυ Φρίτς σκέπτεται ένο,λεπτό. Κατόπιν μάς λέγ

Θά ^προτιμούσα νά μή μέ έρωτούσατε γιά τέτοια! 
τήματα. ’Άλλωστε είμαι πολύ επιεικής γιά τις γυναϊχι 
Σάς είπα καί προηγουμένως οτι μοΰ άρέσουν όλες σχεδό

—Ποια φίλμ άπ’ δσα« γυρίσατε» προτιμάτε ιδιαιτέρας
—Τήν «Ουγγρική Ραψωδία», τό «Ερωτικό Βαλς» « 

τόν «Δρόμον τοΰ Παραδείσου». ’Ελπίζω δμως ότι καί] 
τελευταίο μου φίλμ « Ενα είδυλλιον στό Κάιρο», είς * 
όποιον έχω ώς πάρτναιρ τήν μεγάλην καλλιτέχνιδα Ρενά 
Μύλλερ, ποΰ πρόκειται νά σάς έπισκεφθή αΰριον, z 
τοΰ οποίου θα «γυρίσωμε» τά «εσωτερικό^ εις τά' στούνι 
τής «Οΰφα» άπό τήν Δευτέρα, θά είναι μιά μεγάλη έ» 
τυχία. Κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια διά τήν δσον τό 8 
νατόν τελειωτέραν έμφάνισίν του.

—Αί έντυπώσεις σας άπό τό Κάϊρον ;
Οχι και τοσον καλές. "Εμεινα δύο μήνες περίπου σ’έ' 

τοπο ποΰ δεν μοΰ άρεσε καθόλου. Τό μόνον πράγμα τι 
έχόρτασα είναι ό . . ..ήλιος. Άλλά όχι σάν τόν ίδικόν σα 

Καταλαβαίνουμε δτι είναι πλέον καιρός νά άπέλθωμ® 
Οί θαυμασταί του τόν ζητϋΰν έπιμόνως καί κάθε λεπτΙ 
ποΰ περνά είναι πολύτιμον δι’ αύτόν.

—Καί μιά τελευταία έρώτησις, Κύριε Φρίτς. Τί ίδά 
έχετε γιά τόν «Κινηματογραφικόν Αστέρα» -

— Τό περιοδικό σας είναι γνωστό στήν πατρίδα μο» 
Δυστυχώς δέν ξέρω ελληνικά γιά νά τό παρακολουθ 
τακτικά, αν καί θά τό ήθελα πάρα πολύ. Έ» 
θυμούμαι μόνον ότι μοΰ μετάφρασαν πέρυσι κριτικές γι 
τό «Συένδριον χορεύει» καί τό «Ρόννυ» ποΰ μοΰ ήρεσαί 
ιδιαιτέρως. Σάς παρακαλώ έκφράσατε διά τοΰ περίοδο» 
σας είς τό 'Ελληνικόν κοινόν τήν μεγάλην μου ΰπερηφί 
νειαν διά τό ένδιαφέρον που μοΰ έδειξε κάΐ διαβίβασα*  
του τάς πλέον θερμάς μου εύχαριστίας.

Καί μ’ένα θερμό χαιρετισμό αφήνουμε τόν Βίλλυ Φρίτί 
να ετοιμασθή διά τό τσάι ποϋ διοργανιόνει ή «Μεγάλ 
Βρεττανία» πρός τιμήν του. Β. Π.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Ο ΛΑ ΦΑΛΑΙΖ
Ό Μαρκήσιος Ντε Λά Φαλαίζ, τέως σύζυγοί 

τής Γκλόριας Σβάνσον και ήδη τής Κωνστάνς Μπέ 
νετ, εΙδοποιή·ίλη νά εγκατάλειψη τό αμερικανικά 
έδαφος, επειδή έληξεν ή Άδεια τής εις ’Αμερική 
παραμονής του. Ό Μαρκήσιος άπήντησεν είς τβί 
αρμοδίους άρχάς δτι ναι μεν &ά αναχώρηση, $ 
παραλαβή δμως μετ’ αύτοΰ και τήν σύζυγόν τον· 
Έρωτηβεΐσα σχετικώς ή ευτράπελος Κωνστάνζ, 
άπήντησεν δτι δέν εγκαταλείπει τό στάδιόν 
διά νά άκολου&ήύη, άγνωστον ποϋ, τόν σύζυγόν της· 
Κατόπιν αυτόν ό Μαρκήσιος πυ&ανόν νά άπαιτήοί 
διαζύγιον. Λέγεται μάλιστα δτι δά ζητήση είς Xf*'  
μον τήν Έλίζαν Λάντι.

‘ Αί έκλογαί τής 5ης Μαρτίου καί ή Πλαστηρια- 
κή δράσις τής επομένης ημέρας, έζημίωσαν οχι ολί
γον τά αθηναϊκά κινηματοθέατρα άναγκασθέντα νά 

'Ιιακόψουν επί δυο συνεχείς ημέρας τήν λειτουρ
γίαν των.
■ Τό ευτύχημα δμως ήτο δτι κατά τας επομενας 
ήμέρας έσημειώθη αρκετά ζωηρά κίνησις καί, έκα- 

-Τύψθησαν οΰτω έν μέρει τά έκ τής ανωτέρω αφορ
μής δημιουργηθέντα ταμειακά κενά.

Άφοΰ ό λόγος περί τοϋ μετεκλογικού κινήματος, 
ας σημειωθή πρός δόξαν τών έλλήνων οπερατέροτι 
κατά τήν ημέραν τών ταραχών δ δπερατέρ κ. Ζήκος 
είχε τό θάρρος νά παρακολούθηση τάς αλλεπαλλή
λους έφόδους τών τάνκς κατά τοΰ πλήθους και νά 

%νηματογραφήση μέ τό μηχάνημά του άρκετάς έν- 
διαφερούσας σκηνάς.

Τό ελληνικόν φιλμ πού*«έγυρίσθη»  εις την Κων
σταντινούπολή μέ τάς κ. κ. Κοτοπούλη και Κυβε- 
λην άπεγοήτευσε τελείως τό κοινόν.

"Ολη ή διαφήμισις, πού τοΰ έγινε, δλη ή αίγλη 
τών^δνομάτων τών πρωταγωνιστριών του, ακόμη δε 
καί τό γεγονός δτι ήτο τό πρώτον πράγματι ομι
λούν ελληνικόν φίλμ, δέν έφθασαν διά νά μετριά
σουν τήν κακήν έκ τοΰ συνόλου του γενικήν έντύ-

Mboiv.
Κακότεχνον άπό άπόψεως σκηνοθεσίας, ανούσιον 

ως ύπόθεσις καί δσον άφορά τό παίξιμον τών δυο 
Ηλληνίδων καλλιτέχνιδων, ούτε λόγος νά γίνεται ότι 

πολύ διαφορετικόν θά έπρεπε κάνεις νά το περιμε- 
νη. Δέν υπάρχει βέβαια άμφιβολίαδτι αΐκ.κ. Κοτο- 

.·. πούλη και Κυβέλη θά κατέβαλλον κάθε προσπά
θειαν διά νά δώσουν πρό τοΰ φσκοΰ, δτι και 

Ι άπό τής σκηνής. Άλλά ή κακή ύπό τοΰ σκηνο- 
■ θέτου διεΰθυνσις τών καλλιτεχνικών των δυνάμεων 

καί έπι πλέον ή άνάθεσις εις αύτάς ρόλων άκατμλ- 
λήλων διά τά πολύ περιορισμένα πλέον νεανικά 
των προσόντα, εϊχον ώς άποτέλεσμα το να παρουσι- 

^•άσουν τούς δύο «άστέρας» τοΰ ελληνικού θεάτρου κα 
τωτέρους εαυτών. ** * 5

Σημειωτέον δτι τό Ύπουργεΐον των Οικονομικών 
διστάζει έάν πρέπει νά άναγνωρίση τήν άνωτέρω ται- 

Ε νίαν εις έλληνικήν και νά έπιτρέψη τήν προβολήν 
& τής μέ τά ειδικά διά τά ελληνικά φίλμ φορολογικά 
■'ευεργετήματα.

Ή άμφισβήτησις τής ελληνικότητας τής ταινίας, 
παρά τάς άντιρρήσεις τών ιδιοκτητών της, στηρίζεται 
είς τόδτι άφ’ένός μέν αυτή κατεσκευάσθη έξω τής 

'Ελλάδος άφ’ ετέρου δέ ή κατασκευή της εγινε με 
ΚΧεφάλαια δχι ελληνικά.

? Λόγφ τών άνωτέρω προκυψάντων ζητημάτων 
ϊό φίλμ προβάλλεται ήδη μέ τήν συνήθη διά τάς

ξένας ταινίας ηύξημένην φορολογίαν, εάν δέ άργό- 
ίερον ή διαφορά λυθή εύνοϊκώς διά τούς ίδιοκτήτα- 
αύτής τότε θά τούς έπιστραφοΰν τά έπί πλέον κατα- 
βληθέντα ποσά.

* *
Τό έπί τής πλατείας Συντάγματος κινηματοθέα

τρου τής «Ε.Κ.Ε.» «Οΰφα-Πάλας» διακόπτει κατ’ 
αύτάς—ίσως έντός τής προσεχούς έβδομάδος—τήν λει
τουργίαν του.

Τό «Οΰφα» θά μεταβληθή εις θεατρον θα 
έγκατασταθή δέ εις αύτό κατά πάσαν πιθανότητα 
δ δπερεττικός θίασος Ριτσιαρδη.

* ♦ *
Ύπό τοΰ έργαστηρίου ταινιών «Ερμής» διευ- 

θυνόμενον ύπό τοΰ κ. Δ. Τσακίρη —τοΰ γνωστού 
άλλοτε πρωταγωνιστοΰ τών ελληνικών φίλμ—άπε- 
κτήθη τό δικαίωμα τής προνομιακής έν Έλλάδι χρή- 
σεωςτών μηχανημάτων «Eriksen», ειδικών διά τήν 
έκτύπωσιν τίτλων έπί τών δμιλουσών (Μπούβιτον) 
ταινιών.

Ό κ Τσακίρης προέβη ήδη είς< τήν εγκαταστα- 
σιν τών άνωτέρω μηχανημάτων, ευρισκεται δέ εις 
διαπραγματεύσεις μετά διαφόρων εισαγωγέων ται
νιών διά τήν έφαρμογήν τοΰ νέου συστήματος, κλει- 
σας ήδη μετά πολλών, μεταξύ τών οποίων και η 
«Φόξ», σχετικός συμφωνίας.

Ή διά τών μηχανημάτων Eriksen εκτυπωσις 
τών τίτλων έπί τής δμιλούσης ταινίας, έχει, τιμήν 
κατασκευής πολύ μεγαλειτέραν τής συνήθους επί χω
ριστής ταινίας έκτυπώσεως αύτών, διπλάσιάν πε
ρίπου. Είναι δμως τό σύστημα τούτο πολύ πρακτικώ- 
τερον, δπως είναι φανερόν, άπό τεχνικής άπόψεως 
καί δέν υποβάλλει είς ούδεμίαν δαπάνην ή χρήσις 
του, ένφ άντιθέτως διά τοΰ σήμερον’ χρησιμοποιη
μένου ύποχρεοΰνται αι κινηματογραφικοί επιχειρή
σεις εις τήν διατήρησιν ιδιαιτέρας μηχανής, διά 
τήν προβολήν τών τίτλων καί τήν χρησιμοποίησιν 
κατ’ άνάγκην ιδιαιτέρου προσωπικού δι αυτήν.

Λαμβανομένου λοιπόν ύπ’ δψιν τοΰ τελευταίου 
αύτοΰ προτερήματος, ή άρχική επί πλέον δαπανη 
τής κατασκευής; καθίσταται άναξία λόγου, έκτος 
δ’ αύτοΰ τό νέον σύστημα θά είναι έξυπηρετικώτα- 
τον καί διά τά μικρά έπαρχιακά κινηματοθέατρα 
τά όποια μή δυνάμενα νά διατηρούν ιδιαίτερον διά 
τήν προβολήν τών τίτλων μηχάνημα, παρουσιάζουν 
κατ’ άνάγκην είς τό κοινόν των τάς ταινίας φνευ 
αύτών. * 

• * *
Άποβιώσαντος τοΰ έν Ζακύνθο; ανταποκριτου 

μας δικηγόρου ’Ιωάν. Γρυπαρη, τήν άνταπόκρισιν 
τοΰ «Κινηματ. Άστέρος» άναλαμβάνει άπό τοΰδε 
δ υΙός αύτοΰ κ. Ν, Γρυπάρης, εύγενώς προσφερθείς.
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Κατά τάς τρεις προηγουμένας εβδομάδας προε
βλήθησαν εις τούς κεντρικούς αθηναϊκούς κινηματο
γράφους τά κάτωθι έργα:

Μοντιάλ : 6—12 Μαρ.ίου τό φίλμ «Cherie» 
μέ τόν Σαΐν Γκρανιέ, 13 — 19 «Τάφώτα τοΰ Μπου- 
ένος ’ Αύρες» καί 20—26 τήν παρωδίαν τοΰ «Μπίκ 
Χάουζ» (Στά Κάτεργα) μέ τόν χονδρόν καί λιγνόν. 
Συνεχίζει επίσης έπιτυχώς καί τήν παρουσίασιν Βα
ριετέ μέ εκλεκτά νούμερα καί μέ μεγάλην ορχήστραν 
Τζάζ.

Σπλέντιτ : 6—19 Μαρτίου τό έργον τής Ούφα 
«’Εγώ τήν ήμερα καί σύ τή νύχτα» μέ τόν Βίλλυ 
Φρίτς καί 20—26 τό νέον ελληνικόν (;) έργον «'Ο 
κακός δρόμος».

Αττικόν : 6—12 Μαρτίου «Ταρζάν» τής Μέτρο 
Γκόλντουϊν, 13—19 τό τουρκικόν «Μιά νύχτα στή 
Σταμπούλ» καί 20—26 τήν κωμωδίαν «'Ένας άν- 
δρας, δύο γυναίκες» μέ τόν Μπάστερ Κήτον.

Ίντεάλ : 6—12 Μαρτίου «Ό ιππότης τής νυ- 
κτός» μέ τόν Μοχίκα, 13—19 τό αραβικόν έργον 
«Μελούκα» καί 20—26 ιδίου έπανάληψις τοΰ έργου 
«Όρλώφ», τό διαμάντι τοΰ Τσάρου.

’Απόλλων : 6—12 «Ό πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας» 
διά δευτέραν εβδομάδα, 13—19 τό «Κουίκ» μέ τήν 
Χάρβεϋ καί 20—26 Ιδίου τόν «Κακό δρόμο» συγ
χρόνως μέ τό «Σπλέντιτ».

ΙΙάν&εον : 6—12 Μαρτίου «Έν όνόματι τοΰ 
νόμου», 13—19 ιδίου τήν τουρκικήν όπερέτταν 
«Μιά νύχτα στή Σταμπούλ» συγχρόνως μέ τό ’Ατ
τικόν καί 20—26 ιδίου «Ό έμπορος τής άμμου».

ΙΙαλλάς : 6—12 Μαρτίου τό «Μιά βραδυά μέ 
τήν αγάπη μου», 13—19 ιδίου «Μάτερ Ντολορόζα» 
καί 20—26 ιδίου «Ή Σουζάν στο μπάνιο» μέτήν 
Μάγδα Σνάϊντερ.

| Η KIHH2IS ΤΜ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ||
Θεσσαλονίκη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ατλαντίς», 
«Πάπρικα καί «Άριάν».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Αυτή ή καμ- 
μιά άλλη», «Άρσέν Λουπέν» καί «'Ένας άνδρας 
μέ καρδιά».

Πατέ Προεβλήθησαν «Οί επιδρομείς τοΰ βυθού» 
Ή δίκη τής Μαίρη Ντάγκαν» καί «Σούζυ Σα- 
ξωφόν».

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν «Τό τέλος τοΰ κό
σμου», «Ένα φως στό σκοτάδι» καί «Παρθένες μέ 
στολή».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν «Ελεύθερες ψυχές», 
«Κέρδιζε τή ζωή σου» καί «Φιλήστε με» μέ τόν 
Μπουμπούλ.

Άχίλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τρα
γούδι τοΰ Σόχο», «Τό χριστινάκι τοΰ δασοφύλα
κας», «Ό λοχαγός τής Αύτοκρατορικής Φρουράς», 
« Αχ Μαρί» καί «Ό βασιλεύς τής Τζάζ».

Σέρραι
Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα«'Η γυναίκα μου 

ή άπατεών», «'Ο βασιλεύς τής Τζάζ» καί «Τό τέλος 
τοΰ κόσμου» έπιτυχώς Προσεχώς «Τό βάλς τοΰ 
Δουνάβεως», «Ή Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο» κ. ά.

Πάνθεον Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μετά τόν 
έρωτα», «Άρτούρ», «Στήν τρέλλα τοΰ χορού» μέ 
τήν Μάρθα Έγκερτ. Προσεχώς «Ξύλινοι Σταυροί», 
«Τά φώτα τής πόλεώς», «Παρί Μεντιτεοανέ» κ. ά.

Δυστυχώς ή κινημ. κίνησις τής πόλεώς μας φυ
τοζωεί κυριολεκτικώς, λόγω τής μεγάλης οϊκονομιν 
κής κρίσεως άφ’ ενός καί τών μεγάλων εξόδων τώ· 
κινηματοθεάτρων μας, τά πλεϊστα τών οποίων δια
τίθενται διά τό ένοίκιον τών ταινιών.

Βατακίδης 
Δράμα

Μέγας, Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκαί Σκιαί», I 
«Τό αγριολούλουδο», «Ό λοχαγός τής Αύτοκρατο
ρικής Φρουράς», «'Ο μακαρίτης έξωχότατος», «Ή 
κόρη τοΰ Βόλγα» καί «Ή μοιραία γυναίκα».

Ζέφυρος. Έγκατέστησε καινουργή μηχανήματα 
δμιλοΰντος συστήματος «Σάμσον Έλέκτρικ» καί ; 
προεβλήθησαν τά φίλμ «Μέγας Ναπολέων» μέ τόν 
Νάγκελ καί τήν Ντολορές Κοστέλλο, «Ό Κος Άλ- 
μπέρ», «’Έρως καί χρήμα», «Έγκλημα καί άπο- 
λύτρωσις» καί «Τό παιδί τής τρικυμίας».

Καλογιάννης 
Πάτρα ι

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή γυναίκα : 
μου σατανάς», «Ό αετός τής δόξης» καί «Μελό». 
Προσεχώς «Μανδραγόρα» μέ τήν Μπριγκίττε Χέλμ.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Άλλο, Βερο- 
λΐνον ; εδώ Παρίσι!», «Γυμνή γυναίκα» καί «Γιό- 
χαν Στράους». Προσεχώς «Μάτα Χάρη».

Πολν&έαμα. Προεβλήθησαν τά έργα «Τροπι
κός έρως» καί «Ή γυναίκα μου σατανάς».

Άνδριόπονλος 
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν μέ καλήν έπιτυχίαν 
τά έργα «Ανυπόμονες καρδιές», «Στά Κάτεργα», 
«Γοητεία», καί «Μιά γυναίκα άλά γκαρσόν».

Προσεχώς «Ατλαντίς», «'Ο γυιός τοΰ Μαχαρα
γιά» κ. ά. ΙΙαπαβασιλείου
Χαλκίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρόκο», 
«Αθάνατος Αλήτης» καί «Ό χορός τής ’Όπερας»

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Είσαι δική 
μου», «Νύχτες Καλιφορνίας καί «Μιά γυναίκα δια- 
τάσσει». Άκροϋ·αλασσίτης
Τρίκκαλα

Τό παρ. δεκαπενθήμερον δ κινηματογράφος τής 
πόλεώς μας δέν έλειτούργησε, διότι έδιδεν παραστά
σεις ό θίασος τής κ. Ρένας Ρουγκέρη Μαλιώρας 
Άχαΐα

Είς τήν πόλιν μας άπό τοΰ Σαββάτου 11 τρεχ. 
έκαμε έναρξιν τών εργασιών του κινηματογράφος

υπό τήν επωνυμίαν «Παλλάς» μέ τό έργον «Ό δια- 
φθορεύς».
Άρτα

Κιλκίς. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τό μαγε
μένο βασιλόπουλο», «Τό θαυματουργό καπέλλο» , 
«Αίωνία Εΰα», «Ό εξόριστος τή- Σιβηρίας», «Τό 
άγοράζι μου», «Ό Σεΐχης» μέ τόν Βαλεντίνο, «Ή 
ωραία εξόριστος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ, «Έκατομ 
μυριοΰχος άπατεών», «Ιΐείσματα άγάπης», «Είς τήν 
χώραν τών άνομων», «Όασιςέρωτος», «Τό στίγμα» 
μέ τήν Νέγκρι, «Είς τό βασίλειον τών άετών» Ή 
άόραιος άκτίς», «Εϊδωλον έξ Άργύλου», «Ό υιός 
τοΰ;Ταρζάν», «Μιά φωνή άπ’ τό μιναρέ», «Αγνή 
Ατιμασμένη», «Μονομαχία», «Ό αγώνας τής ζωής» 
καί ήδη δίδει παραστάσεις δ θίασος Φραγκοπούλου.

Χάϊ—Αάϊφ. Προεβλήθησαν τό «Το Κουρέλι», 
«Ή καλύβα τοΰ μπάρμπα Τόμ», «Ή στιγματισμέ
νη ζγυναίκα», «Ό τελευταίος μορφασμό», «Τό 
χρήμα», «Ή Άνάστασι: , ■ Δον Ζουάν», «Ό δαί
μων τών Παρισίων», «Μετά τήν καταιγίδα», «Ό 
Πρόεδρος» καί « Γο κορίτσι τών πέντε». Ζάγκας 
Χίος

Άστήρ Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Ανατολή», 
«0ί έρωτες τοΰ Ρασπούτιν», «Τό μίσοσ», «Ούγκρι- 
κοί έρωτες», ·<Άντίο Μασκώτ», «Ή ιδιωτική της 

*ί.<»ή» μέ επιτυχίαν, «Ό μοιραίος χείμαρρος», «Τό 
ζχρρίτσι τής Ρεβύ», «Ό βασιλεύς τής Ζούγκλας», 

«Ή κατά φαντασίαν πριγκήπισσα», -Τό σώμα καί 
ή ψυχή» άνεπιτυχώς», «Ταρζάν», «Σάν άστραπή» 
καί «Μαρία ή Πενταγιώτισσα». Βονδούρης 
Μυτιλήνη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Παρισινές 
ΗΚ^τε;», «Ανυπόμονες καρδιές» μέ έπιτυχίαν, «Ή 
^νεράιδα τής άποκρηάς» άνεπιτυχώς, «Τό μυστικόν 

τοΰ ιατρού», «Μιά νύχτα, μιά ευτυχία» άνεπιτυχώς, 
/ *Ό  ζητιάνος τής Σταμπούλ» μέ πολύ καλή επιτυ

χία, «Ό υπασπιστής τών Ούσσάρων» άνεπιτυχώς 
. καί τό «Τρέϊντερ Χόρν» δυστυχώς μέ πολύ μικράν 

επιτυχίαν παραγνωρισθείσης τής άξίας του.
» Διά τήν προσεχή εβδομάδα «Μποέμικες άγάπες?>, 
«Ρασπουτίν» καί «Στή μυστική υπηρεσία».

Σαπφώ Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ουρανός 
τής δόξης», τά σιωπηλά φίλμ «Ό βασιλεύς τής 
ζούγκλας», «Ταρζάν» είς έποχάς, «Κοντέσσα Μαρί- 

ίρίϊζα» μέ καλήν έπιτυχίαν, «Ή κυρία τού άρ. 13» 
1*έ  τήν Έλίζα Λάντυ, τό βωβόν «Οί καβαλλάρη- 

■ δες τού κάμπου» καί τό ελληνικόν «Οί άπάχηδες 
έ,, των ’Αθηνών» μέ πολύ μικράν έπιτυχίαν.

Σωιρρονιάάης
Κέρκυρα

Δη μ Θέατρον Προεβλήθησαν τά έργα «Μή 
ΚίΡωτάς γιατί». «Άτλαντίκ», «Ίο πήδημα τοΰ θανά- 
Ηκρυ», «Φρά Ντιάβολο», «Ή «Στοργή», «Ή Άνά- 

στασις» μέ έπιτυχίαν, «Μπάστερ στό Μέτωπο», «Τό 
®?*τυνέδριον  χορεύει», «"Ενα ταγκό γιά σένα», «Τό 
Κ&ομάντσο», «Τρελλή περιπέτεια». «Ερωτικά γυμνά- 
Κ■ σια», «Ή Α. Μ δ έρως», «"Ενα φώς στό σκοτά

δι», «Ό Άετιδεύς», «Μιά νύχτα μπάλο4»',; «Τό 
εκατομμύριου», «Άλ Καπόνε», «Μαμζέλ ‘Νίτούς» ’ 
καί «Ή συμμορία τοΰ Μπουμπούλ».

ΙΙοικιλιων Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μαροκι
νοί έρωτες», «Τά επτά θανάσιμα μαχαίρια», «Οί 
Πάτ καί Πατασόν στρατιώτες», «Πριγκήπισσα Τρού 
λαλα», «Ριψοκίνδυνος καί γενναίος», «Αθώα μι
κρούλα», «Τό Άντρον τών ληστών», «Τά επτά 
θαύματα», «"Οταν κανείς άγαπά», «Ή '—{~ 
Βαλτιμόρης», «Ματωμένες θάλασσες», 
πειραταί», «Κόμης Μόντε Χρίστο» 
πάθη», __ ν ....
προδοσίαν» καί διέκοψε τάς προβολάς του ελλείψει 
θεατών. Ζ.

'Ηράκλειον

ωραία τής 
«Κίτρινοι 

»*v«,  ._____ —= - - > «Κτηνόίδή
, «Δόκτωρ Μαμπύζ» κα· «Ή νύχτα μετά τήν‘ ~ ' Λ Λ / 3η η

Απόλλων. Προεβλήθησαν τό «Καφενεδάκι»- 
ή εύθυμος Κωμωδία «Τί φαινόμενου» μέ τόν Χά- 
ρολδ Λόϋδ, ύπεραρέσασα, καί διαφημίζεται δ «Σαν. 
τοΰ. Προβάλλωνται ομοίως κατά τάς Κυριάκός νεώ- 
τερα επεισόδια τοΰ βωβού «Μυστηριώδης Νοΰς»,

Πονλακάκη Μέχρι τέλους τών Άποκρέω έδιδε 
παραστάσεις δ θίασος Δράμαλη—Οικονόμου. Μετά 
διακοπήν μιάς εβδομάδας, προεβλήθη κατά τήν δ αρ- 
ρεύσασαν εβδομάδα τό έργον «Άλό Βερολΐνον, εδώ 
Παρίσι» μέ πενιχρός εισπράξεις.

Πιθανολογείται ή σύντομος άφιξις καί νέου θιά
σου, Κοτοπούλη—Κυβέλης, ή Άργυροπούλου.
Άρχάναι (Κρήτης)

Προεβλήθησαν τά βωβά «Κορίτσια φυλαχθήτε·, 
καί «Μασίστας καί Σεΐχης».
Ίεράπετρας (Κρήτης)

Κατόπιν μακράς σειράς παραστάσεων τοΰ θιά
σου Μπογράκου, επαναλαμβάνονται άπό τής τρε- 
χούσης έβδομάδος αί κινηματογραφικοί προβολαί.
Σητεία (Κρήτης)

Προεβλήθησαν τά βωβά. «'Η κόλσσις τοΰ Δάν- 
τη» καί «Στά δίκτυα τής Δακτυλογράφου» καί 
έπηκολούθησαν παραστάσεις τοΰ θιάσου Μπογράκου.

Λόγφ τών Άποκρέφ άφ’ ενός, καθ’ ας οί πε
ρισσότεροι κινημ)φοι μετετράπησαν εις Χορευτικός 
Αίθούσας, καί τοΰ εκλογικού σάλου άφ’ ετέρου 
άπορροφήσαντος προ παντός άλλου τήν προσοχήν 
καί τό ενδιαφέρον τοΰ κοινού, ή κίνησις τών κινη
ματογράφων έχαλαρώθη σημαντικώτατα κατά τάς τε
λευταίας 3—4 εβδομάδας. Ό Παρατηρητής
Χανιά

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σάν θέλει ή 
νύφη κΓ δ γαμπρός», «Τό πήδημα τοΰ θανάτου», 
«Σόου Μπότ», «Θάμαι μόνη τά μεσάνυχτα», «Άε- 
ρομαχίαι τοΰ Δ. Μετώπου», «"Ενα δράμα στον 
Ωκεανό», «Τό ραγισμένο βιολί», καί «’Ερωτική 
παρέλασις» μέ τόν Σεβαλιέ.

Κινημ. Ολύμπια. (Διεύθ. Λεντάρη). ’Ήδη δί
δει παραστάσεις δ θίασος Δράμαλη. Ε. Κ.
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