


Ijr δριαμβενεικη (ΰορεία βννεχί^εεαι....
ΑΝΑΜΕ/ΝΑ ΤΕ

τον προσεχή κατάλογόν μας δπου, δπως κάθε χρόνο, θά βρήτε τήν 
πλουσιωτέρα ποικιλία, δ,τι μπορεί νά ικανοποίηση τους θεατάς τόσον 
τών μεγαλύτερων Κινηματοθεάτρων δσον και τής τελευταίας επαρχίας....
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ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
ΜΟΥΣΙΚΕΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΚΩΜΙΚΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ 

ΚΑΟΥ-ΜΠΟΫ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ

ΜΙΚΥ-ΜΑΟΥΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
ΣΟΡΤΣ

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΣΠΕΣΙΑΛ

Κ A I

ΕΝΑ ΤΑΞΕΙΔΙ ΑΓΤ ΤΗ ΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ!!!

Τ A I Ν 1 A I

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
Κ A I

Α. Ε. Κ. Ε.
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ί ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 

X ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 X ΑΘΗΝΑΙ Κ ΤΗΛ. 24.395 - 24.339

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΡΩΣΊΊΑ,
ΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ, 
ΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ,

Προτοϋ άκόμη κυκλοφορήση ό όριστικδς κατάλογός της 1938/39 
ή Μέτρο, (ΒρώζΊΙ CDCIJIV ΗΙ έφέΐος, διέθεσε στους μεγάλους 
Αθηναϊκούς κινημ/φους ΡΕΞ“ΑΤΊΊΚΟΝ'ΠΑΝΘΕΟΝ 
τ ή μνημειώδη παραγωγή τοΰ Ίωβιλαίου τ η'ς.



ΣΕ π" ΝΕΕΣ μεγάλες καλ

λιτεχνικές δημιουργίες θά 

θαυμάσετε έφέτος τή δημι

ουργό των μεγάλων έργων 

ΛΕΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΣ κ. ά. 
τήν θεία

I.

ΚΑΙΗ
ΦΡΑΝΣΙΣ

ΕΝΑ άπό τά πειό χαριτω
μένα, τά πειό κοσμαγαπη- 
μένα άστέρια, ένα άπό τά 
πειό εύεργετικά γιά τά τα
μεία τών κινημ/γράφων, ή

t

ΟΛΙΒΙΑ nte 
ΧΑΒΙΛΑΝΤ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ
Μέ τούς Μ1ΚΥ ΡΟΥΝΕΎ’ καί ANITA ΛΟΥΤΖ.

Τ' ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ
Μέ τους ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΡΕΝΤ καί ΙΑΝ ΧΩΝΤΕΡ.

ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΣΤΑΒΙΣΚΥ
Μέ τούς ΚΛΩΝΤ ΡΑ1ΗΝΣ καί ΙΑΝ ΧΩΝΤΕΡ. Σκηνοθεσία ΚΟΥΡΤΙΖ.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Μέ τόν ΙΑΝ ΧΩΝΤΕΡ καί τήν ΤΖΕΤΝ ΜΠΡΑΤΑΝ. Σκηνοθεσία TZOE MAE.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

WARNER BROS-FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS A. E.

ή όποια μόνον σέ μεγάλες 
ταινίες πρωταγωνιστεί, ώς 
(ΜΠΛΟΥΝΤ, ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ, 

ΑΝΤΒΕΡΣΟ), θά θριαμ- 
βεύση καί έφέτος είς τά 

κάτωθι έργα:

ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
Μέ τόν ΕΡΡΟΑ ΦΛΥΝΝ. Σκηνοθεσία ΚΟΥΡΤΙΖ - ΚΕΤΑΥ (Τεχνίκολόρ)

ΟΙ ΕΡΑΣΤΑΙ
Μέ τόν ΜΠΡΑΤΑΝ ΑΧΕΡΝ. Σκηνοθεσία ΜΕΡΒΥΝ ΛΕΡΟΎ’

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
Μέ τούς ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΡΕΝΤ καί ΚΛΩΝΤ ΡΕΗΝΣ. Σκην. ΚΟΥΡΤΙΖ (Τεχνίκολόρ)

ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
Μέ τόν ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝΝ. Σκηνοθεσία Μ. ΚΟΥΡΤΙΖ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
Μέ τήν ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒ1Σ καί τόν ΛΕΣΛΙ ΧΟΒΑΡΝΤ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

WARNER BROS - FIRST NATIONAL FILMS HELLAS A. E, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «



ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 
ΙΙού θά πσρουσιάση έφέτος ή

ΑΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΜ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!

MARCO POLO
Γκάρυ Κοΰπερ

ADVENTURES OF TOM SAWYER
Τόμ Κέλλυ (Ταινία έγχρωμος)

ALGIERS
Σάρλ Μπουαγιέ, Χέντυ Λαμάρ

MUTINY IN THE MOUNTAINS
Σαμποΰ (Ταινία έγχρωμος)

BLOCKADE
Μαντελέν Κάρολ, Χένρυ Φόντα

THE COW BOY AND THE LADY
Γκάρυ Κοΰπερ, Μέρλ Όμπερον

GOLDWYN FOLLIES
Φαντασμαγορική έγχρωμος ταινία

THE MAN IN THE IRON MASK
Άνδρέα Λήντς

DIVORCE OF LADY X.
Μέρλ ’Όμπερον (ταινία έγχρωμος)

THE YOUNG IN HEART
Ζανέτ Γκέΰνορ, Πολέτ Γκοντάρ

MADE FOR EACH OTHER
Καρόλ Λομπάρ, Τζέϊμς Στιούαρτ

FOUR FEATHERS
Ράλφ Ρίτσαρσον

THE DARING AGE
Σάσα Χάϊφετς

OVER THE MOON
Μέρλ "Ομπερον (ταινία έγχρωμος)

ROBBERY UNDER ARMS
Μάργκαριτ Σούλαβαν

THE WATER GIPSIES
Τζΐν "Αρθουρ

THERE GOES MY HEART
Φρέντερικ Μαρς, Βιρτζίνια Μπρούς

PERSONAL HISTORY
Χένρυ Φόντα, Λουΐζ Πλάτ

DODSWORTH
Μαίρυ "Αστορ

ONE RAINY AFTERNOON
Άΐντα Λούπινο, Φράνσις Λέντερερ

COME AND GET IT
"Εντουαρ "Αρνολντ, Φραίνσ.Φάρμερ

BARBARY COAST
"Εντουαρ Ρόμπινσον,Μίριαμ Χόπκινς

BELOVED ENEMY
Μέρλ "Ομπερον

THE GHOST GOES WEST
Ρόμπερ Ντόνατ

I MET MY LOVE AGAIN
Τζόαν Μπέννετ, Χένρυ Φόντα

NOTHING SACRED
Φρέντερικ Μάρς, Καρόλ Λομπάρ

REMBRAND
Τσάρλ Λάφτον

ΚΑΙ ΛΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ TQN 
OLIVER HARDY - STAN LAUREL

ΧΟΝΔΡΟΣ KAI ΛΙΓΝΟΣ

Μιά ) 
φημα

ά μεγαλειώδους σκηνοθεσίας έργον τοΰ Τουρζάνσκυ «Τό κρυπτογρά- 
ίργκελ, τοΰ δποίου τήν έκμετάλλευσιν έχει ή Άνων. Εταιρία Κινηματο
γραφικών Έπιχειρήσεων «Άνζερβός».

Ή μεγάλη γερμανίς καλλιτέχνις Λουΐζα Οΰρλιχ καί δ συμπαθέστατος Βίκτωρ ντέ Κάβα είς μίαν σκηνήν 
τοΰ έργου «Άδάμ καί ΕΟα» διά τήν ύπόθεσιν καί τήν σκηνοθεσίαν του δποίου ευφήμως εκφράζεται δ 

εύρωπαϊκός τΰπος.Άνων. Έκμετάλλευσις Έταιρίας « Ανζερβός».
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ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ — TANIA ΦΕΔΩΡ 
είς τό φιλμ

LE CHEMINEAU (Ο ΑΛΗΤΗΣ)
Ταινία τοΰ Φερνάντ Ριβέρ άπό τό έργον τοΟ 

ΖΑΝ ΡΙΣΕΠΕΝ τής Γαλ. ’Ακαδημίας.
Μουσική : ΤΙΑΡΚΟ ΡΙΣΕΠΕΝ

ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ — ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ 
ΙΝΚΙΤΣΙΝΩΦ ■ ΛΙΝ ΝΟΡΟ - ΜΙΛΑ ΠΑΡΕΛΥ 

Ερμηνεύουν τό έργον :

LA RUE SANS JOIE
Σκηνοθεσία ; ΑΝΤΡΕ ΟΥΓΚΟΝ 

μέ τούς ΑΛΚΟΒΕΡ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΤΕΒΑΛ 
ΑΝΡΙ ΜΠΟΣΚ — ΖΑΝ ΠΕΡΙΕ — ΚΡΑΟΥΣ

I PATERNITE
Έρμηνευόμενον άπό τούς :

ΛΟΥΤ ΖΟΥΒΕ — ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ — Β1ΒΙΑΝ 
ΡΟΜΑΝΣ — Ζ. Π. ΩΜΟΝ — ΡΕΜΥ καί 

πολλούς άλλους έξέχοντας ήθοποιούς 
Σκηνοθεσία : ΖΑΝ ΜΠΕΝΟΥΑ ΛΕΒΥ

Τό μεγαλείτερον ιστορικόν φιλμ τοΰ αίώ- j 
νος, τό άθάνατον έργον τοΰ σκηνοθέτου καί 

πρωταγωνιστοΰ ΣΑΣΑ ΓΚΙΤΡΥ
ΤΑ ΗΛΥΣΙΑ ΠΕΔΙΑ

μέ τούς : ΛΟΥΣΙΕΝ ΜΠΑΡΟΥ— ΖΑΚΕΛΙΝ 
ΝΤΕΛΟΥΜΠΑΚ — ΖΑΝ ΜΠΟΥΑΤΕΛ 

ΖΕΡΜΑΙΝ ΝΤΕΡΜΟΖ —ΠΩΛΙΝ ΚΑΡΤΟΝ
ΛΙΖΕΤ ΛΑΝΒΕΝ

καί ό "Ελλην καλλιτέχνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

ESCAPADE
Νεότης, Χαρά, Μουσική, "Ερως, Περιπέτεια, 
Καλλονή χαρακτηρίζουν τό έργον ποΰ πρω

ταγωνιστούν :
ΠΩΑΕΤ ΝΤΥΜΠΟΣΤ — ΡΟΔΑΝ ΤΟΥΤΑΙΝ
ΣΑΡΠΕΝ — ΜΑΡΣΕΛ BAKKE μέ τά ώραιό- 

τερα GIRLS τών Παρισίων.
Σκηνοθεσία : ΖΑΚΟΜΠΙ

ΤΙΝΟ ΡΟΣΣ1
ό όποιος θά μαγεύσει, θά συνεπάρει, θά γοη
τεύσει, θά σκλαβώσει μέ τά παθητικά του 

τραγούδια είς τό :

ΜΕ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΣ ΚΙΘΑΡΕΣ
μέ τούς

ΠΩΛ ΑΖΑΤΣ — ΠΩΛΕΎ· — ΝΙΤΑ ΡΑΓΙΑ 
Σκηνοθεσία: ΠΙΕΡ ΝΤΟΥΣΙΣ

ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΩΜΟΝ — ΜΕΓΚ ΛΕΜΟΝ1Ε
Πρωταγωνιστούν είς τό

LA BELLE ETOILE
μέ τούς ΜΙΣΕΛ ΣΙΜΟΝ — Σ. ΦΑΜΠΡ 

Σκηνοθεσία : ΖΑΚ ΝΤΕ ΜΠΑΡΟΝΣΕΛΛΙ

ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΩΜΟΝ — ΠΙΕΡ ΡΕΝΟΥΑΡ 
ΖΑΝΝΥ ΧΟΛΤ — ΖΑΝ ΜΑΞ 

είς τό φίλμ

PARADIS DE SATAN
έργον τοΰ ΑΝΤΡΕ ΑΡΜΑΝ 

Σκηνοθεσία: ΦΕΛΙΞ ΓΚΑΝΤΕΡΑ καί 
ΖΑΝ ΝΤΕΛΑΝΝΟΥΑ

ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΑ1Ν — ΣΙΜΟΝ ΣΙΜΟΝ 
στό ύπέροχον έργον τοΰ

Ε Μ I Λ Ζ Ο Λ Α

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΚΤΗΝΟΣ 
«γυρισμένο» άπό τόν κολοσσόν τής 

σκηνοθεσίας: ΖΑΝ ΡΕΝΟΥΑΡ

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ
ΣΤΟ MONTE ΚΑΡΛΟ

"Ενα άπό τά έργα τής Γαλλικής παραγωγής 
έκ τών ξακουστών.

Πρωταγωνιστούν : ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ 
ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ — ΜΙΣΕΛ ΣΙΜΟΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΡΕΝΟ καί άλλοι.

ΛΥΣ ΓΚΩΤΥ (ή νέα Σεσίλ Σορέλ τής «Γαλ
λικής Κωμωδίας»)

ΚΟΝΣΤΑΝ ΡΕΜΥ — ΖΑΝ ΜΑΡΤΙΝΕΛΛ1 
είς τό έργον

LA G Ο UALiJUjS Ε
μέ τούς ΝΤΟΒΙΛ — ΜΑΡΓΑΡΙΤ ΠΙΕΡΡΥ 

καί πολλούς άλλους

ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ — ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ 
δημιουργούν ρόλους άνωτέρους κάθε έπαίνου 

εις τό έργον :

PARIS S’ AMUSE
μέ τούς ΡΑΙΜΥ — ΕΛΒ1ΡΑ ΠΟΠΕΣΚΟ 

Σκηνοθεσία : ΠΙΕΡ ΚΟΛΟΜΠ1Ε

Τό ύπέροχον έργον τοΰ ΑΝΤΡΕ ΜΩΡΟΥΑ 
(τής Γαλ. ’Ακαδημίας)

Edouard νιι ετ son temps
Σκηνοθεσία : M ARCEL L’HERBIER μέ τούς 

άσσους τής ήθοποιΐας :
ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ — ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ 
ΜΑΡΣΕΛ ΣΙΜΟΝ — Ζ. Π. ΩΜΟΝ — ΑΝΡΙ 
ΡΟΥΣΕΛ — ΠΙΕΡ ΦΡΕΣΝΑΙ — ΚΩΝΣΤΑΝ 
ΡΕΜΥ — ΡΟΖΕ ΚΑΡΑ — ΤΖΩΝ ΛΟΝΤΕΡ.

HOTEL _D JJ NORD
’Από τό έργον τοΰ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΝΤΑΜΠΙΤ μέ 

τήν ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ καί ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ - 
ΑΟΥΤ ΖΟΥΒΕ — ΛΟΎ ΖΑ ΚΑΡΛΕΤ1

Σκηνοθεσία : ΜΑΡΣΕΛ ΚΑΡΝΕ καί ΖΟΥ 
ΛΙΕΝ ΝΤΥΒΙΒΙΕ

Τόν τίτλον τοΰ έργου είς τό όποιον πρώτα 
γωνιστεΐ ό

ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ 
μέ τούς συνεργάτας του, θά άναγγείλωμεν 

προσεχώς.

Διαθέτομεν έκλεκτήν καί πλουσίαν συλλογήν 
έκ πολλών Μουσικών Φίλμς ώς :

SOUVENIRS DE NAPLES - LA BELLE 
BARCELONE — JOYEUX GRENADE — 
SYMPHONIE ESPAGNOLE—PRINTEMPS 
SUR LE LAC DE COME — PRINTEMPS 

SUR LE LAC MAJEURE κ. τ. λ.

Προσέτι φέρομεν είς γνώσιν τών αξιότιμων πελατών, δτι έχομεν είς τήν διάθεσίν των δί·® 
ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ μέ τόν Μ11ΕΝΖΑΜΙΝ0 ΤΖΙΔΛ1 

Έπίσης καί 22 έπίχα*®*

προβ ηθέντα κατά τήν χειμερινήν περίοδον ι ίς τόν κινηματογράφον “ΟΡΦΕΑ,, τό
*αΙτδ Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ ΞΑΝΑΖΗ μέ τόν Β.ΝΤΕ ΚΟΒΑ.
^ΠΑΒΑΡΙΑ - ΝΙΟΥΣ
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ΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΦΟΡΑΝ

HUiiiHtO tiiiilinniiilttitliiaUiHnttliTHddddddti ii dd-tHidiLitildidi Mi Uli ill it tUti UdddUdtiddd-dTaiiAAlHAlA’U'U 3

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
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ΕΙς δλας τάς διαστάσεις καί είς διαρκή παρακαταθήκην.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία . . · Δρχ. 100
Δνά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. > 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομήΦρ. χρ.10
Αί συνδρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται
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ΑΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕίΙΡΗΙΙΣ

ΕΤΟΣ! ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ8ΥΝΣΙΣ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 43 
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Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος... Δρ. 20.— 
Ήσελίς... > 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.
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ΔΙΔΥΗΔΛΟΙ ΟΣΤΕΡΕΣ ΠΟΥ SBYNOYN

SIC TRANSIC GLORIA MU NT I
«Sic transic gloria manti» είπε κάποιος Ρωμαίος 

σοφός. Μά νάηταν ή δόζα και μόνη πού παρέρχε- 
ται, Ισως τό κακό νά μήν ήταν καί τόσο μεγάλο, 
δσο δταν μαζί μέ τή δόξα μας έγκαταλείπει κΓ δ 
πλούτος. Ό πλούτος πού δίνει τή χλιδή, τήν εύμά- 
ρεια, τόν άνεσι, δτι μπορεί νά διατηρήση τήν ψευ- 
δαίσθησι πώς διαρκεΐ τό παληό μεγαλείο, ή έποχή 
τών θριάμβων πού έκανε νά γέρνουν τά πλήθη θαυ 
μαστικά μπρός στή θνητή άνθρωπίνη όντότητα, πού 
ένα ταλέντο, μιά ώμορφιά, ένα κάτι πού δέν τό έχε_ι 
ό λοιπός κόσμος, τήν ύψωνε στή συνείδησι τοϋ 
πλήθους σάν μιά θεότητα..

Γιά σκεφθήτε δμως πόσο πιό θλιβερή καί άξιο- 
θρήνητη, πόσο μαρτυρική είνε ή θέσις ένός άνθρώ
που. πού ύστερα άπό μεγαλεία, πλούτη. τιμές καί 
δόξες όλοκλήρων δεκαετηρίδων, ένα πρωί βλέπει τό 
άστρο του νά δύη άπόττμα, ή δόξα νά σβύνη, ή έκ- 
τίμησις τοΰ πλήθους νά διαλύεται, τά πλούτη νά 
έξανεμίζωνται καί άπό τών πολυτελών αίθουσών 
ένός παλατιού πού ζοϋσε νά βρίσκεται άπένταρος 
έγκαταλελειμένος άπ’ δλους, στό δρόμο χωρίς ψω 
μ(, χωρίς στέγη γιά νά πεθάνη σέ λίγο στήν τρίτη 
θέσι ένός Νοσοκομείου γιά τό λαό, χωρίς δίπλα 
του μ.ά ψυχή άγαπημένη πού νά τοΰ ψιθυρίση δυό 
λόγια παρήγορα! Ασφαλώς δέν ύπάρχει χειρότερο 
μαρτύριο γιά τήν άνθρώπινη ψυχή καί πρό παντός 
γιά μιά γυναίκα, πού άλλοτε χιλιάδες άτόμων τήν 
θαύμαζαν, έκατοντάδες έπεδίωκαν τή φιλία της καί 
δεκάδες άνδρών έθυσιάζοντο γιά ένα βλέμμα, γιά 
ένα χαμόγελό της!..

ΚΓ ώστόσο, τέτοιος ήταν δ θάνατος τής περήφη- 
μης «στάρ» τοϋ βωβοΰ κινηματογράφου τής Πέρλ 
Ούάΐτ, πού ώς τό 1925 έθριάμβευε στά στούντιο τής 
Αμερικής, ήτο ή άγαπημένη τοϋ κοινού, ή χαϊδεμένη 
τής δόξας, ή έκλεκτή τοΰ πλούτου, πού είσέρρεε στά 
ταμεία της κατά έκατομμύρια. Καί τό τραγικώτερο 
είνε δτι γιά τό κατάντημά της αύτό, δέν ύπέχει έξ 
δλοκλήρου τήν εύθύνη ή Ιδια

Υπάρχουν περιπτώσεις, πού βλέποντας κανείς 
άνθρώπους πού έμεσουράνησαν κάποτε σ’ένα δποιο- 
δήποτε στάδιο καί έπλούτισαν νά πέφτουν κατά τόν 
πλέον άδοξον τρόπο καί νά καταντούν οίκτρά ναυά. 
για τής ζωής, δέν αισθάνεται τόν παραμικρό οίκτο, 
τήν έλαχίστη έκπληξι, σάν δ,τι συνέβη νά τό θεω 
ροΰσε τό φυσικό έπακόλουθο τών σφαλμάτων τής 
έκπεσούσης δόξης. Γιά τήν Πέρλ Ούάΐτ, τή βασίλισ
σα τών περιπετειωδών έργων, δέν συμβαίνει τό 
Ιδιο. ‘Υπήρξε βέβαια μιά μεγάλη σπάταλος, πού 
έξόδευε τό χρήμα πού μέ τήν τέχνη καί τόν κόπο 
της είχε κερδίσει, κατά ένα τρόπο ήγεμονικό. Μά ή 
σπατάλη αύτή, δέν μπορούσε νά τή φέρη στό κατάν

τημα πού έψθασε έτσι ραγδαία, θά πέθαινε βέβαια 
μοιραία, χωρίς ν’ άφήση σχεδόν τίποτε, άλλά καί 
χωρίς ή Ιδία νά στερηθή. Ήταν μιά σπατάλη, ά- 
πόρροια τής ζωής ποΰ είχε ζήσει δταν τό άστρο 
της μεσουρανούσε καί οί θαυμασταί τήν έκύκλωναν 
κατά δεκάδες. Ή σπατάλη πού τής έδιδε τήν ψευ- 
δαίσθησι δτι είνε πάντα ή μεγάλη καί λαοφιλής 
στάρ, πού δ δμιλών δέν έπεσκίασε τή δόξα της. 
Μιά σπατάλη πού δέν τήν καθιστούσε άντιπαθητική, 
γιατί ήταν εύεργετική γιά ένα δλόκληρο πλήθος 
πού ζοϋσε γύρω της καί άπό τό χρήμα πού δαπα
νούσε. Τήν καταστροφή τής Πέρλ τήν έπέφερεν ή 
τύχη, πού ύψώνει δταν θέλη καί συντρίβει δταν 
βουληθή. Ή τύχη, πού δσο κΓ άν θέλη νά φανή 
κανείς άνώτερος προλήψεων, είνε καί θά μείνη μυ
στηριώδης θεότης, πού θά κανονίζη τή ζωή τών 
άνθρώπων ώς τήν πιό παραμικρή των λεπτομέρεια, 
ή ίδ.α ή Μοίρα, πού έρρύθμισε ^τήν πολυκύμαντη 
ζωή τής μεγάλης νεκρής, μέ τό άδοξο τέλος, μιά 
ζωή άληθινά μυθιστορηματική.

Ή Πέρλ Ούάΐτ, γεννήθηκε στά 1889 στίς 11 Μαρ
τίου στό Green Bridge άπό γονείς σχεδόν πλουσί
ους. Ό πατέρας της ήταν Ιρλανδός Ή μητέρα της 
Ιταλίδα, πού πέθανε άφήνοντάς την δυό χρονών. 
Σέ λίγο δ πατέρας της ξαναπαντρεύθη καί ύπό τό 
ζυγό μιας δύστροπης μητρυιά, ή ζωή τής μικρούλας 
Πέρλ δέν ήταν διόλου εύχάριστη. Έτσι δταν τήν 
έποχή πού ήταν 12 έτών πέρασε άπό τό χωριό τους 
ένα περιοδεΰον ίπποδρόμιον, ή Πέρλ τόσκασε άπ’ 
τό σπίτι της καί προσελήφθη σ’ αύτό, δπου άρχισε 
ν’ άναδεικνύεται. "Ολα έπήγαιναν λοιπόν καλά γι’ 
αύτή, ώσπου μιά βραδυά, κατά τήν έκτέλεσι ένός 
έπικινδύνου γυμνάσματος στό μονόζυγο έπεσε κΓ 
έπαθε θλάσιν τοϋ τένοντος τού δεξιού άντιβραχίο- 
νος καί έπληγώθη σέ διάφορα μέρη τοΰ σώματός 
τηε. Έκτοτε δ δεξιός της βραχίων έμεινε λίγο 
άτροφικός, άν κΓ αύτό δέν διακρινόταν κατά τό 
παίξιμό της άπό τής δθόνης. Πάντως συνεπεία τοϋ 
παθήματός της τό άκροβατικό της στάδιο διεκόπη 
καί ξαναγύρισε στόν πατέρα της ό όποιος τήν 
ξανάστειλε στό σχολείο. Έν τοσούτφ ή μικρή άκρο- 
βάτις, δέν μπόρεσε νά μείνη γιά πολύ έκεΐ Ή 
περιπέτεια ήταν στό αίμά της καί σέ ήλικία 15 
έτών κατώρθωσε νά προσληφθή σ’ ένα θίασο πού 
διηύθυνε κάποιος Δρ Ντίμερ καί δπου ένεφανίζετο 
σέ μικρούς ρόλους, ένώ έν τφ μεταξύ έδιδάσκετο 
δραματική. Στό θίασο αύτό δμως δέν έμεινε πολύ 
γιατί δ άδέξιος τρόπος μέ τόν όποιο ένας συνάδελ
φός της τής έμπηξε τό ξίφος στό στόμα μιά βραδυά 
πού στόν «Κόμητα Μόντε Χρήστο» έπαιξεν ένα δρα
ματικό ρόλο, τήν έκαμε ν’ άποχωρήση. Σέ λίγο
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δμως ξανάβγαινε στο θέατρο σ' ένα θίασο τής 
Μέμριδος, μέ άμοιβή 15 δολλαρίων τήν έβδομάδα 
καί ϋπό τό ψευδώνυμον Μάτζυ Χάλλ, ένεφανίζετο 
δέ μόνον σέ τραγούδια καί χορούς. Δυστυχώς δ 
θίασος αυτός χρεωκόπησε πολύ σύντομα καί ή 
Πέρλ έγινε θαλαμηπόλος (!) σ’ ένα πλοίο πού ταξί
δευε γιά τήν Κούβα. Μόλις άπεβιβάσθη δμως στό 
νησί των πούρων, οΐ Ισπανοί κάτοικοί του τήν 
βρήκαν πολύ θελκτική κι’ άρχισαν νά τήν άκολου- 
θοΰν κατά τρόπον ένοχλητικώτατο, πράγμα πού 
τήν έκαμε νά φύγη γιά τό Μπουένος Άϋρες μ’ ένα 
εισιτήριο τρίτης θέσεως καί μιά γραμματική τής 
‘Ισπανικής γλώσσης γιά μόνον έφόδιό της. ‘Αλλά 
κι’ έχει τά βρήκε σκούρα καί ξαναγύρισε σέ ήλικία 
17 έτών άπογοητευμένη καί άπένταρη σπίτι της. 
’Επειδή δμως ή ζωή της κοντά στή μητρυιά της 
ήταν περισσότερο τραγική άπό κάθε τη< άλλη πε
ριπέτεια, άναγκάσθηκε νά έργασθή ώς ράπτρια 
πρώτα καί ύστερα ώς νταντά σ’ ένα φιλικό τους 
σπίτι δπου εύρήκε τήν εύκαιρία νά χόρταση τήν 
πείνα της καί νά τρώγη ένα σωρό έκλεκτά πράγ
ματα πού δέν είχε γευθή ώς τότε.

Φύσις άνήσυχος δμως δέν κατώρθωσε νά μείνη 
κι’ έκεΐ έπί πολύ. Καί πριν έκόμη συμπληρώση τό 
18ον έτος τής ήλικίας της άνεχώρησε γιά τή Νέα 
Ύόρκη δπου άρχισεν έκ νέου ή ζωή τής πείνας καί 
τών στερήσεων γιατί σέ κανέναν άπ’ δσους θιάσους 
έπήγε δέν κατώρθωσε νά διακριθή Σά νά μήν έ
φθανε δμως αύτό έρχεται κι’ ένα" κρυολόγημα πού 
τής έστέρησε τή φωνή στό σημείο πού νά μή μπορή 
πιά νά παίξη στό θέατρο "Ετσι συντριμμένη, άπο· 
καμωμένη άπό τή μάταια προσπάθεια ν’ άναδειχθή 
έτοιμαζόταν νά γυρίση έκ νέου στό χωριό της, δταν 
μιά γνωστή της κυρία τής ύπέδειξε ν’άφοσιωθή στόν 
κινηματογράφο. Έδέχθη τήν πρότασι σάν σανίδα 
σωτηρίας και πράγματι κατώρθωσε νά έμφανισθή 
στό έργο <Καλέμ», άλλ' δ σκηνοθέτης θεοδ. Βάρτον 
τήν άπεγοήτευσεν άμέσως λέγοντάς της δτι τό κα
λύτερο πού είχε νά κάνη ήταν νά περιορισθή στό 
σπιτάκι της. ’Εντούτοις ή Ούάϊτ δέν θέλησε νά κα- 
ταθέση τά δπλα καί τήν έπομένη πήγε στό στούν
τιο «Πόουερς» δπου δέχθηκαν νά τήν πάρουν μέ μι
κρό μισθό. "Οταν δμως μετά 3 έβδομάδες προε- 
βλήθη ή πρώτη ταινία πού είχε «γυρίσει», τόσο άπο- 
γοητεύθηκε άπ’ τό παίξιμό της, ώστε κλείσθηκε 
σπίτι της καί δέν ήθελε νά ξαναβγή έξω, έχρειάσθη 
δέ νά στείλη ή έταιρία άπεσταλμένον της νά τήν 
πείση δτι έπρεπε νά ξαναγυρίση στό στούντιο. 
Πράγματι ή Πέρλ έγύρισε καί βάφοντας τά μαλ
λιά της ξανθά καί άπλουστεύοντας τό ντύσιμό της 
κατώρθωσε νά γίνη άξιοπρόσεκτη. ’Από τό στούντιο 
«Πόουερς» έπήγε στό στούντιο Λουμπέν δπου τής 
έδωκαν ρόλους βοηθητικούς πλάι στούς διακρινομέ- 
νους τότε άστέρας Φλωράνς Λαβράνς καί Άρθουρ 
Τζόνσων. Άπό τό «στούντιο» Λουμπέν ή Πέρλ έ
πήγε στήν έταιρία «Πατέ Έκτσαίηντζ» δπου δ διευ
θυντής τις Γκασνιέ τής άνέθεσε ρόλους, σέ διάφορα 
έλαφρά δράματα, δπου δέν άργησε νά διακριθή καί 
νά_μεσουρανήση. γηομένη γρήγορα ή συμπάθεια 
τού κοινού, τό όποιον τήν κατέκλυζε μέ έπιστολάς 
έκφραστικάς τού θαυμασμού της.

Τό 1913 πλουσία καί ένδοξη ή Πέρλ ταξίδεψε στό 
Παρίσι, στό Λονδΐνον, στήν Ιταλία, πήγε στό Μόντε 
Κάρλο δπου ή τύχη τής έδωκε δχι λίγες χιλιάδες 
στό χαρτοπαίγνιο, γλέντησε μέ τούς άπάχηδεε, τραυ
ματίσθηκε άπό κάποιον πού τής έσπασε μιά μποτί- 
λια σαμπάνιας στό κεφάλι καί βρέθη αίμόφυρτη στό 
δρόμο, σύρθηκε στά δικαστήρια έπίπαρανομώόπλο- 
φορία καί τέλος ξαναγύρισε στήν Αμερική, δπου 
είχαν πέρασι τά έπεισοδιακά φιλμ. Τώρα ή με
γάλη «στάρ- άναγκάσθηκε νά γίνη πάλι άκροβάτις. 
Έμαθε κολύμπι, μπόξ, νά δδηγή αύτοκίνητο, άερο- 
πλάνο, άμαξοστοιχία, νά Ιππεύη, νά ρίχνη τό λάσσο

λίγα λόγια έγινε ή πιό άθλητική γυναίκα 
τής ύφηλίου. Έπαιξε μέ έξαιρετική έπιτυχία στ 
φίλμς- «Τά Μυστήρια τής Ν. Ύόρκης», «Ή μάσκα μά 
τ’ άσπρα δόντια», «‘Ο ταχυδρόμος τής Ούάσιγκτων»^ 
«Ή βασίλισσα στενοχωρεΐται», «Τό σπίτι τού μίσους», 
«Ή θηριοδαμάστρια», «Ό κλέπτης», «Άγρια άγάπη», 
«Ή κληρονόμος» καί πολλά άλλα... ,

‘Ο δμιλών έπεσκίασεν δμως τήν δόξαν της και 
άποσυρθεΐσα εις τήν Κυανήν Ακτήν», προσπαθούσε σέ 
μιά ζωή χλυδής καί σπατάλης νά λησμονή τήν πτώ- 
σιν της. Ή μοίρα δμως, πού τόσας διακυμάνσεις έ
δωκε στήν ζωή _της, θέλησε ώστε τό τελευταίο τρα
πεζιτικό κράχ τής Αμερικής νά καταστήση άχρηστα 
τά χρεώγραφα είς τά δποΐα είχεν έπενδύσει τήν πε
ριουσίαν της καί νά τήν καταστήση άπένταρη διά 
νά πεθάνη στό άσυλο σά μιά κοινή1 γυναικούλα τοΰ 
δχλου. Πάλι καλά δμως, πού τής έστειλε τό θά
νατο λυτρωτή τών δεινών έτσι γρήγορα, σέ ήλικία 
49 μόνον έτών. θάταν φρικτός καύμός γι’ αύτήν, ά- 
φόρητο μαρτύριο άν ζοΰσε άκόμη.

* * *
”Οχι λιγώτερο φρικτός ήταν κι’ δ θάνατος τοΰ 

έπίσης μεγάλου καί διασήμου ήθοποιού τού Κινημα
τογράφου «Τσάρλι Τσάν» πού έπισυνέβη κατ' αύτάς 
στ0 Στοκχόλμη. ‘Ο μακαρίτης, πού τό πραγματικό 
του δνομα ήταν Ούώρνερ Όλαντ καί είχε καταστή 
δημοφιλής καί είς αύτούς τούς Κινέζους άκόμη μέ 
τόν ρόλον τοΰ άστυνομικοΰ «Τσάρλυ Τσάν» πούδιέ- 
πλασσεν, άπέθανε δηλητηριασθείς άπό κατάχρησι οι
νοπνευματωδών ποτών Ό Ούώρνερ "Ολαντ είχε 
γεννηθή πρό 64 έτών στή Σουηδία καί μετηνάστευσε 
στήν Αμερική πολύ μικρός. ‘Η τέχνη του στό νά ύ· 
ποδύεται τόν Κινέζον ήτο άφθαστος. Χωρίς νά τρέχη 
στίς φλέβες του ούτε ρανίδα κινεζικού αίματος, έν 
τουτοις τό χαμόγελό του, ή έκφρασις τών ματιών 
του καί δλη του ή έμφάνισις είς τόν ρόλον τού άστυ- 
νομικού «Τσάρλυ Τσάν» είχον κάτι τό βαθύτατα Κι
νεζικόν πού ένεθουσίαζε καί αύτούς τούς Κινέζους. 
Τά χαρακτηριστικότερα έργα του ήσαν τά' «‘Ο 
Τσάρλυ στούς ’Ολυμπιακούς» ό «Τσάρλυ στό Παρίσι 
Κ·_δ-,Ε^ πατρίδα του είχε μετοβή τή ύποδείξει 
των ιατρών πού τοΰ είχαν έπιβάλλει άποχήν άπό 
κάθε έργσσίαν κοί κάθε ποτόν. Δυστυχώς άν ά 
φήκε τήν έργσσίαν δέν κατώρθωσε ούδέ νά έλατ’ 
τώση κάν τό ποιόν καί άπέθανε τραγικά δσο κι* 
άδοξα θύμα τοΰ άλκοολισμοΰ του.

“ΤΙΠΟΤΑ ΙΕΡΟ,,
Δέν είναι βέβαια πολύ ευχάριστη ή άπο' 

στολή ένός συντάκτη, πού πρέπει ν’ άσχολή. 
ται μέ τό δελτίο τοΰ νεκροτομείου. Αυτή ή 
άχάριστη θέση έτυχε σ’ έναν δημοσιογράφο, 
άλλά σ’ άνταμοιβή τοΰ χάρισε τή γνωριμία— 
μέ συνθήκες πολύ περίεργες—μιας ώραίας κυ
ρίας, πού ύποκρίνεται τήν πεθαμένη κι’ έντα- 
φΐάζετσι ψεύτικα! ‘Όλ’ αυτά τά λίγο μακά
βρια πράγματα διαδραματίζονται σέ μιά άτμό- 
σφαιρα εύθυμου αισθηματισμού κατά τό άμε- 
ρικανικό πρότυπο. Τόν δημοσιογράφο ύποδύε- 
ται ό Φρέντερικ Μάρς καί τήν «μακαρίτισσα» 
ή Κάρολ Αόμπαρντ Σκηνοθέτης είναι ό δημι
ουργός τοΰ «"Εν’ άστέρι γεννιέται» Ούΐλλιαμ 
Ούέλλμαν.

ΠΩΛ.ΟΥΝΤΑΐ Ηα&Ισμο,τα Κινηματογράφον, 
ϋίημοφορίαι : Γραφιΐον Κινηματογράφον αθϋ· 
<ρα», Πλατεία Συντάγματος, ‘Αΰήναι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΕΜΟΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ
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’Εν Άθήναις τή 20ή Αύγούστου 1938
Άριθ. Πρωτοκ. Ν/103

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρός

άτταντας τούς κ κ. Συναδέλφους
Δ ευΦυντάς τών έν Έλλάδι Κινηματογράφων.

Κύριε Συνάδελφε,
Εύχαρίστως άνακοινοΰμεν ύμΐν δτι, έν έκ 

τών ούσιωδών θεμάτων τοΰ Α' Πανελληνίου 
Κινηματογραφικού Συνεδρίου, καί συγκεκριμέ- 
νως τό «Περί κοτνονισμών ήλεκτρομηχανικών 
έγκαταστάσεων τών Κινηματογράφων» εΰρεν 
έπιτυχή καί ικανοποιητικήν λύσιν, ΰπογραφέν- 
τος τοΰ σχετικού Β. Δ. διά τού όποιου άνα. 
βάλλεται, διά τούς ήδη λειτουργούντας παλαι
ούς Κινηματογράφους, έπί μίαν δεκαετίαν, ήτοι 
μέχρι τής 1ης Μαΐου 1948, ή έφαρμογή τών 
διατάξεων τού άπό 22)11)37 Β. Δ. «Περί κα
νονισμών ήλεκτρομηχανικών έγκαταστάσεων 
τών Κινηματογράφων» ύπό τόν δρον δτι πάσα 
τροποποίησις, συμπλήρωσις καί διασκευή έπερ- 
χομένη έντός τού χρονικού τούτου διαστήμα
τος θά γίνεται έπί τή βάσει τού ώς άνω ισχύ- 
οντος Β Δ.

’Επί τή εύκαιρίςι ταύτη δέν παραλείπομεν 
νά γνωρίσωμεν ύμΐν, κ. κ. Συνάδελφοι, δτι 
λίαν πολύτιμος ύπήρξεν ή συμβολή τοΰ έκ τών 
μελών μας κ. Ε. Βακογιάννη ήτις προστε- 

θεΐσα είς τάς ένεργείας τής ήμετέρας Ενώ- 
σεως έδωσεν τήν ώς άνω εύτυχή καί ικανο
ποιητικήν λύσιν είς τό ούσιώδες τούτο αί
τημά μας.

Έπίσης άνακοινοΰμεν ύμΐν δτι τό Διοικητι
κόν ήμών Συμβούλιον έξέφρασεν ήδη τάς εύ 
χαριστίας του πρός τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν 
τού 'Υπουργείου Σιδηροδρόμων, καί δή πρός 
τόν προϊστάμενον αύτής κ. Κ. Σαμαραν διά 
τήν πολύτιμον έπίσης συμβολήν του είς τήν 
ρύθμισιν τοΰ ώς άνω ζητήματος.

Έν τέλει άπεφασίσθη δπως, ειδική έπιτροπή 
παρουσιαζομένη ένώπιον τού ’Αξιότιμου Κου 
Υπουργού τών Σιδηροδρόμων, έπιδώση Αύτώ 
έγγραφον εύχαριστίαν σύμπαντος τοΰ Κινημα
τογραφικού Κόσμου τής Ελλάδος, διά τήν τα- 
χεΐαν καί ικανοποιητικήν έπίλυσιν τοΰ αίτήμα- 
τός μας τούτου.

Εντολή τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς

Δ. ΓίΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛ. ΦΙΝΟΣ

“ΤΟΥΡΑ, Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ,,

Μιά θύελλα άναγκάζει δυό άεροπόρους νά 
προσγειωθούν σ’ ένα έρημόνησο τσακίζοντας 
τό άεροπλάνο τους. Στό άγριο αύτό νησί βα
σίλισσα καί θεά εϊναι μιά παράξενη καί γοη
τευτική κοπέλλα, πού τούς δέχεται φιλόφρονα. 
ΚΓ άρχίζουν περιπέτειες στό μαγευτικό αυτό 
νησί γιά νά καταλήξουν στό άπαραίτητο 
«χάππυ έντ». Τό φίλμ αυτό είναι όλόκληρο έγ
χρωμο μέ τό σύστημα Τεχνίκολόρ. Πρωταγω
νιστούν οΐ ίδιοι πρωταγωνισταί τής «Πριγκή- 
πίσσας τής Ζούγκλας». Ή φλογερή Ντόροθυ 
Λαμούρ, ό Ράΰ Μίλλαν, ό Λύν Έβερμαν.

Έπί τή εΰκαιρίςι αυτή τό Δ Σ. τής Π.Ε.Κ. 
κατόπιν άποφάσεώς του άπέστειλε πρός τόν άξιοτι- 
μον κ. ‘Υπουργόν τών Σιδηροδρόμων τήν κατω
τέρω επιστολήν.

Πρός τόν
Κνριον 'Υπουργόν τών Σιδηροδρόμων

Ένταϋ&α
’Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, ,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής «Πανελληνίου Ενω- 
σεως Κινηματογραφικής» κατά τήν συνεδρίασιν αυτού 
τής 16ης τρέχοντος άπό συμφώνου μετά τοΰ Προεδρείου 
τοΰ Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου, διερμηνεύων καί τήν ομό
φωνον γνώμην σύμπαντος τοΰ κινηματογραφικού κόσμου 
τής ’Ελλάδος έξουσιοδότησεν ειδικήν επιτροπήν ήτις πα
ρουσιασμένη ένώπιον Υμών έκφραση πρός Ύμας τάς 
■θερμάς εύχαριστιας σύμπαντος τού κινηματογραφικού κό
σμου καί τήν βαθεΐαν εύγνωμοσύνην του διά τήν ταχείαν 
καί έπιτυχή ρύθμισιν τοΰ σπουδαιότατου δΓ αύιόν ζητή
ματος τών κανονισμών «περί ήλεκτρομηχανικών έγκατα
στάσεων» τών κινηματογράφων ήτις συνετελέσθη διά τής 
Ύμετέρας πρωτοβουλίας.

Έν Ά0ήνα·ς τή 18 Αύγούστου 1938
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς

Δ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ· ΦΙΝΟΣ

Ή Εθνική Όργάνωσις Νεολαίας τής Ελλάδος 
διά τοΰ Γεν. Γραμματέως αύτής άπέστειλε πρός τό 
Δ. Σ. τής Π.Ε.Κ. τήν κατωτέρω ευχαριστήριον επι
στολήν.

ΕΘΝΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ
Έν Άθήναις τή 13 Αύγούστου 1938 

Πρός
τήν Π,αντλλήνιον Ένωσιν Κινηματογραφιστών 

Ένταϋ&α
Κύριε Πρόεδρε,

Μετά χαράς σπεύδω νά σάς έκφράσω τας Θερμοτατας 
ευχαριστίας τής ’Εθνικής Όργανώσεως Νεολαίας δι* Ύμας 
καί τούς κ. κ. Συναδέλφους σας τών Αθηνών έπί τή εύ- 
γενή προσφορά τών ύπέρ τής Νεολαίας παραστάσεων ήτις 
τά μέγιστα συνετέλισεν εις τήν ψυχαγωγίαν τών φαλαγ- 
γιχ&ν.

Δεχθήτε παρακαλώ Κύριε Πρόεδρε τήν διαβεβαίωσιν 
τών πρός υμάς οίσθημάτων μας.

Ό Γεν. Γραμματτύς
Σ. ΡΟΥΒΑΛΗΣ Συν)χης έ. ά.
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΟΠΑΡΔΑΛΗ
(Bringing up Baby)

'Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη ατό «Ρέξ·
Έκμετάλλευσις: Σκούρας ΦΙλμς

Τί έκπληξη ή «Γυναίκα κλπ!» Πρώτα άπ’ δλα 
πολύ καλίτερη άπ’ δσο τή φανταζόμουν, μιά καί τό 
καλοκαίρι δέ μας σερβίρουν άριστουργήματα. Κι’ 
υστέρα πόσο διαφορετική άπ’ τή μοιραία γυναίκα, 
πού έφτιανα μέ τό νοΰ μου, διαβάζοντας τά κοσμη
τικά έπίθετα, πού γαρνίριζαν τόν τίτλο καί τδνομα 
τής Χέπμπουρν, τής τόσο κακομεταχειρισμένης αύτής 
ήθοποιοΟ. Ό ρόλος της έδώ δέν ήταν σίγουρα ό 
πιό άρμοστός της. Έχει τέτια δραματική δυναμικό
τητα μέσα της κΓ ή παλαβή Σουζάν τής «Baby» δέν 
ήταν άπόλυτα τό σκαρί της. Μά ϊσα-ϊσα τής έδωσε 
τήν εύκαιρία νά μας άποκαλύψη πώς έχει τή δύνα
μη νά σταδή—καί πώς !—σέ κάβε είδους ρόλους, 
άλλη μιά άπόδειξη ταλέντου σίγουρου καί μεγάλου, 
πού τήν προφύλαξε άπό κακοτοπιές καί χοντροκο- 
πιές. Κι’ έξ άλλου τό φιλμ ήταν τόσο διασκεδαστι- 
κό, τόσο κεφάτο, μιά άμερικάνικη σαπουνόφουσκα, 
ένα τίποτα--μά τίποτα εύχάριστο, μιά παιδιάστικη 
ιστορία μπριόζα, χαρούμενη, ένα τρελλό κυνηγητό 
πίσω άπό μιά λεοπάρδαλη, ένας γελαστός έξωφρε- 
νισμός.. .Έν' άμερικάνικο, γνήσια άμερικάνικο, φιλμ 
τέλος. Τό μοντάρισμα είχε τέτια γοργότητα, τέτιο 
οίστρο, πού περνούσαν άπαρατήρητες οί λεπτομέ
ρειες—σάν τά τηλεγραφόξυλα πλάϊ στό «έξπρές», 
Άριστούργημα; Ποιός τώπε ; Τό καλοκαίρι τά «με
γάλα» έργα είναι πάντα δυσκολοχώνευτα. Στή θέση 
τους τό γέλιο έκπληρώνει κι’ αύτό άποστολή ση
μαντική—καί τόσο εύχάριστη...

Στό ρυθμό τοΰ φίλμ ύποτάχθηκαν, θέλοντας μή 
θέλοντας, κΓ οί ήθοποιοί. Εκτός άπ’ τή Χέπμπουρν 
ή«αν κι’ δ Κάρυ Γκράντ έκπληκτικός Τί άλλαγή 
άπ’ τούς άποικιακούς άξιωματικούς τών φίλμ του I 
Χαριτωμένος χαζός, άπολαυστικός άφηρημένος. Ή 
γνωστή καρατερίστα Μάϋ Ρόμπσον καλή πάντα.

Καλοκαίρι, φυσικά, ή «άνατροφή τής Μπέμπυ» 
δέν μπορούσε νάχε τύχη σπουδαία. Πόσο θά τής 
άξιζε δμως... Μάριος ΣώλΛα{

Ο ΤΑΡΤΑΡΙΝΟΣ ΓΗΣ ΓΑΡΑΣΚΩΝΗΣ
(Tartarin de Tarascone)

•Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»
Έκμετάλλευσις : Άμολ. Βουλγ. · Α-Ε.Κ.Ε.

Τό δημοφιλέοτερο ανάγνωσμα τής Γαλλίας έπρεπε νά 
γνωρίση καί τήν οθόνη. Τό φορτίο έλαχε στόν Ραϋμόν 
Μπερνάρ, τό γνωστό σκηνοθέτη τών «’Αθλίων» καί άλ
λων δραματικών φίλμ. Ό Μπερνάρ έχει πείρα καί τέχνη, 
άλλά πείρα καί τέχνη σκηνοθέτη δραμάτων καί τραγω- 
διών.Ό «Ταρταρίνος» μιά άπολαυστική σάτυρα καί απο
λογία συγχρόνως τοϋ Προβηγκιανού πνεύματος τή; υπερ
βολής καί τής χαριτωμένης κι’ ακούσιας σχεδόν ψευτιάς, 
τςϋ πακληκαρισμοΰ καί τοΰ δονκιχωτισμού τών βλαστών 
τοϋ ζεστού προβηγκιανού ή'.ιου—δ «Ταρταρίνος» θέλει 
πρώτα άπ’ δλα χάρη, σβελτάδσ, κάτι ασύλληπτο σέ 
πνεύμα καί λιγεράδα. Ό Ρ. Μπερνάρ στάθηκε πολύ βα
ρύς γιά «ύ έργο. Δημιούργησε μιάν ευσυνείδητη καί φρον
τισμένη ταινία, μιά πιστότατη απόδοση τής Ιστορίας τοϋ 
προβηγκιανβΰ Νεμρώδ, μά τό φίλμ δέν είχε τήν πνοή, 
πού θά τό τοποθετούσε πλάι στό έργο τοΰ Ντωντέ. Είχε 
ωραίες σκηνές, ευρήματα έξυπνα—δ διάλογος τοϋ Ταρ 
ταρίνου-iov Κιχώτη μέ τόν Ταρταρίνο-Σάντσο μέσ’ άπ’ 

τόν καθρέπτη—καθαρή φωτογραφία, ζωντανή ατμόσφαιρα* 
άλλά ήταν ένα ψυχρό κατασκεύασμα. Δέν συνεπαίρνει 
ούτε αιά στιγμή. Γιά τήν αληθινά ώραία μουσική τοΰ 
Νταριούς Μιλώ δέ θάχα νά προσθέσω τίποτα στά δσα ή 
κ. Σ, Σπανούδη έγραψε σχετικά, θά παρατηρήσω μο
νάχα δτι ή μουσική ήταν λίγο βαρειά γιά τό έργο —έπ·- 
μένως προσαρμοσμένη περισσότερο στό φίλμ τοΰ Μπερ- 
νέρ, πυρά στό διηγημα τοΰ Ντωντέ—καί δτι ή μουσική 
υπόκρουση είναι βέβαια σημείο σπουδαίο γιά ένα φίλμ, 
μά δχι καί τόάπιντο, δπως φαίνεται νά πιστεύη ή κ. 
Σπανούδη.

Ό Ραιμύ, άν καί δ πιό κατάλληλος ερμηνευτής τοΰ 
Ταρταρίνου, καί παρ’ όλη του τήν τέχνη, ξέφυγε κΓ αυ
τός άπ’ τό ρόλο του. Γελοιοποίησε τόν Ταρταρίνο περισ
σότερο άπ' δσο θάθελε δ «πατέρας» του' ή υπερβολή του 
τράβηξε πίρ' απ’ τό πρεπούμενο,

Ή ταμειακή επιτυχία τοΰ «Ταρταρίνου» στάθηκε μέ
τρια πολύ, έξ αίτιας φυσικά πάλι τής έποχής

Μάιιος Σνλλ·(

ΖΗΤΩ ΓΟ ΧΙΟΥΜΟΡ
(Piccadilly Jim)

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»
dubbing

Έκμετάλλευσις : Μέτρο Φίλμς

Ό Piccadilly Jim είναι καρικατουρίστας, "Οπως 
στά σκίτσα του, έτσι καί στή ζωή τά βλέπει δλα 
άπ' τήν εύθυμη δψι τους. Ένας ζηλευτός άνθρωπος, 
παραφωνία στήν έκνευρισμένη έποχή μας. Αύτό 
φυσικά δέν τόν έμποδίζει νά έρωτευθή—καί στά 
γερά !—μιά χαριτωμένη κοπέλλα—πραμμα πού τόν 
μεταβάλλει σέ λαγωνικό. Τό κυνηγητό αύτό καί τά 
έμπόδια—πού δ ίδιος άθελά του δημιουργεί—στόν 
έρωτά του, φτιάνουν τό «Ζήτω τό χιούμορ». Σπου
δαία τά λάχανα! Σπουδαία δχι. Άλλ’ άπολαυστικά, 
εύθυμα, σπαρταριστά, γαρνιρισμένα μέ λίγη σάτυρα 
καί μερικά γαργαλίσματα γιά τούς νεοπλούτους. 
Ό Ρόμπερτ Λέοναρντ, ό «πολύς» σκηνοθέτης τών 
μεγάλων μουσικών κΓ έπιθεωρησιακών έργων, δεί
χνεται καί δώ «μαίτρ». Όλο τό φίλμ έχει ρυθμό 
γοργό καί μπρίο, άν καί σέ μερικά σημεία—πολύ 
λίγα—σκοντάφτει σέ άδικαιολόγητες φλυαρίες. ‘Ο
πωσδήποτε παρακολουθεΐται μέ πολλή άνεση. 
"Υστερα ό Μοντγκόμερυ είναι τόσο άδιόρθωτα τρελ- 
λός 1 Ιδεώδης έρμηνευτής γιά τόν Piccadilly Jim. Σ' 
αύτόν χρωοτιέται ή συναρπαστική γρηγοράδα τής 
έκτελέσεως, τόσο άπαραίτητης σ’ ένα τέτιο φίλμ. Ή 
όμορφότατη Μάτζ Έβανς χάνει λίγο τά νερά της 
σ’ αύτό τό δργιο τής ευθυμίας. Είναι ίσως πολύ 
σοβαρή γιά τέτιο περιβάλλον. Ό Φράνκ Μόργκαν, 
ή Μπίλλι Μποΰρκε κΓ δ Έρικ Μπλόρ κρατούν συμ
παθητικά τούς ρόλους τους.

ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ε.Υ.Κ.Ε.
Τήν 11ην Αύγουστου έγένοντο άρχαιρεσίαι 

τής Πανελ. Ένώσεως 'Υπαλλήλων Κινημ. ’Επι
χειρήσεων καθ’ έχς έξελέγησαν οί έξής, ώς κα
τωτέρω.

Φρ. Μπασδέκης Πρόεδρος, Δημ. Μέρμηγ
κας Γεν. Γραμματεύς, Γ. Κωνσταντακόπουλος 
Ταμίας καί Γ. Βουλγαρίδης, Γ. Κόλλας, Γ. 
Κονδυλίδης καί Κ. Πολίτης Σύμβουλοι.
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ΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ ΕΙΣ

ΕΚΛΕΚΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝIΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

1988-1939

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ ο.ε.

ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΤΕΙΝΗ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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ΣΤΑΔΙΟΥ 45 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 21-824
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ: " ΣΚΟΥΡ ΑΦΙΛΜ ,,

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΟΜΝΗΝΩΝ 7)

ΣΟΥΕΖ
Άνναμπέλλα—Τάϋρον Πάουελ—Αωρέττα Γιούγκ

Η ΟΓΔΟΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΠΩΓΩΝΟΣ
Γκάρυ Κοϋπερ—Κλωντέτ Κολμπέρ

ΤΟΥΡΑ - Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ 
(ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΡ)

Ντόροθυ Λαμούρ Ράϋ Μίλλαν

ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ
(Η ΠΥΡΚΑΐΑ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ)

Τάϋρον Πάουερ—’Άλις Φαίυ
Ντον Άμίτσι

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΣΑΙΖΟΝ

* 1
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ΣΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΤΟΝ ΙΛΙΓΓΟ
Φρέντ Άσταίρ - Τζίντζερ Ρότζερς

ΧΙΜΑΙΡΑ (GRANDE ILLUSION)

Ζάν Γκαμπέν ■ Ντίτα Πάρλο - "Εριχ Φόν 
Στρογχέϊμ - Πιέρ Φρεναί.

<

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
Σόνια Χέννυ - Ντόν Άμίτσι.

ΡΕΒΕΚΚΑ
Σίρλευ Τέμπλ.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΩΜΑΝΤΖΟ
Κλώντις Σβαρτοΰ - Τζών Μπάρρυμορ - 
Τζών Μπόλς.

Ζ Ο Ζ Ε Τ
Σιμόνη Σινόν-Ντόν Άμίτσι

αν ΗΜΟΥΝ ΒΑΣΙΛΗΑΣ
Ρόναλντ Κόλμαν-Φράνσις Ντή

ΚΡΥΦΟΣ ΓΑΜΟΣ
Τζίντζερ Ρότζερς-Τζέ'ίμς Στούαρτ

ΡΑΜΟΥΝΤΣΟ
Λουΐ Ζουβέ-Φρανσουάζ Ροζέ-Μαντελέν 
Όζερέ-Λίν Νόρο

ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΣΙΓΓΑΝΑ 
(ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΡ)

Ά νναιιπέλλα-Άνρύ Φόνι

ΜΠΩ Ζ Ε Σ Τ
(ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΡ)

Γκάρυ Κοΰπερ-Ράϋ Μίλλαν

Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ 7 ΝΑΝΟΙ 
(ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΡ)

Τό θαΰμα τών θαυμάτων τοΰ Γουώλζ 
Ντίσνεϋ ποΰ έπέφερε άναστάτωσι στήν 
Κινηματογραφική τέχνη

ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Βαρβάρα Στάνγουϊκ-Χέμπερτ Μαρσάλ 
(Σενάριο ’Έντιθ Σκο^μ^·^^



ΜΟΙΡΑΣ
ίτσι - Ζάν Χέρσολτ

Ζάν Πιέρ ’Ωμόν - Σουζέτ

ΗΡΑΚΛΗΣ Ο... ΠΑΡΘΕΝΟΣ !!
Φερναντέλ - Γκαμπύ Μορλα

ΤΕΣΣΑΡΩΝ
Γιοϋνκ - Ρίτσαρ Γκρύν - ΏμπρέΟ

ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΑΓΓΑΗΣ
Ντολορές Ντέλ Ρίο - Ζώρζ Σάντερς.

ΠΑΣΙΦΙΚ
Ή νέα υπερπαραγωγή τοΰ Σεσ'ιλ Ντέ Μίλ.

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ
Λωρέττα I 
Σμίθ.

ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΗΣ
Ντον Άμί

ΣΕΡΙ ΜΠΙΜΠΙ 
Πιέρ Φρι 
Μάϊς.

Η ΜΙΚΡΑ ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΙΣ 
Σίρλεϋ Τέμπλ.

Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ
Γουώρνερ Μπάξτερ - Φρέντυ Μπαρτολεμύ- 
Άρλίν Γουέλαν.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Σάλλυ ’Έϋλερς - "Αννα Σίρλεϋ.

Ζ A Ζ Α
Κλωντέτ Κολμπέρ.

ΡΟΔΟΝ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ
Ντόροθυ Λαμούρ - Ράϋ Μίλλαν.

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΠΕΙΑ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΩ
Αίλυ Πόνς - Άνρΰ Φόντα.

ΡΟΖ ITΑ
Κλώντις Σβαρτοΰ - Τζών Μπόλς.

ΞΑΝΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΡΟΔΑ
"Αλις Φαίυ - Τσϋρον ΓΙάουερ - Ντον Άμί
τοι.

ΙΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
Πιέρ Ρενουά - Άλμπέρ Πρεζάν - Καίτη
Γ καλιάν.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΓΑΠΗ
Συλβία Σίδνεϋ - Ζώρζ Ράφτ.

ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
’Ίζα Μιράντα.

ΧΑΒΑΝΕΖΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Τό φίλμ έκστασις μέ τόν μικρό τραγου
διστή Μπόμπυ Μπρίν.

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ 
(Ή πρώτη έγχρωμος ’Αεροπορική Ταινία) 
Ράϋ Μίλλαν - Φρέντ Μάκ Μουραίϋ.

0 ΓΟΗΣ ΑΛΗΤΗΣ
(Τίτλος Προσωρινός)
Μωρΐς Σεβαλιέ - Μπέττυ Στόκφελδ.



Η

ΤΟ

Πάουερ-Φρέντυ

Η

ΓΚΑΝΤΑ ΝΤΙΝ
Ντούγκλας Φαίρμπανκς - Βίκτωρ Μάκ 
Λάγκλεν-Κάρυ Γκράντ

ΜΙΣ ΜΠΡΟΝΤΟΥΑΙΗ
Σίρλεϋ Τέμπλ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
Ντόροθυ Λαμούρ-Άνρύ ΦόνταΖώρζ Ράφχ

ΕΞΗΝΤΑ ΔΟΞΑΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
(ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΡ)

Άντόλφ Βόλμπρυκ-Ρούθ Τσάτερτον
ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ

Τζόελ Μακρέα-Φράνσις Ντη
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΓΑΠΕΣ

Λωρέττα Γιούνκ - Γουώρνερ Μπάζτερ- 
Βιρζίνια Μπρούς

ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ
Γκλέν Μόρρ ς·Έλεωνόρ Χόλμ

ΒΑΡΩΝΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ ΤΗΣ
Άνναμπέλλσ-Ούΐλιαμ Πάουελ

ΜΗΝΑΣ ΜΕΛΙΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Φραντζίσκα Γκάαλ

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ
Βαρβάρα Στάνγουϊκ-Τζόελ Μακρέα

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
Ζάν Λουΐ Μπαρώ-Μπλανσέτ Μπρυνγώ- 
Ζακελίν Πακώ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΖΩΗ
Ιρέν Ντάν-Ντούγκλας Φαίρμττανκς

ΦΩΣ ΠΟΥ ΕΣΒΥΣΕ
Τό πολύκροτο έργο τοϋ Κίπλιγκ μιά Κινη
ματογραφική Υπερπαραγωγή

ΕΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ
Μέ τό έξωφρενικό τρίο τών άδελφών Μάρξ

ΓΥΠΕΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
Μαντελέν Καρόλ-Τάϋρον
Μπαρτολεμύ

ΥΒΕΤ ΥΒΕΤ
_ Σιμόνη Σιμόν

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 
’Ολυμπία Μπράντα · Λούϊς Στόν - 
Γκύν Ράϋμονδ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ
Ούάλας Μπήρρυ - Γουώρνερ Μπάξ- 
τερ.

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Λωρέττα Γιούνγκ - Τζόελ Μακρέα.

ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ
Ρίτσαρ Γκρίν-Ζώρζ Μπάνκροφτ.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ
Νίνο Μαρτίνι - Ζάν Φονταίν.

ΚΑΦΕ ΝΤΕ ΠΑΡ1
Βέρα Κορέν - Ζύλ Μπερρύ - ΜωρΙς 
Έσκάντ.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΙΑΣ ΑΘΩΑΣ 
"Αννα Χάρντιγκ.

Η ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ 
Ούΐλιαμ Πάουλ - Ζάν Άρθούρ.

Μ Π Ο Ρ Ν Ε Ο
Ή εποποιία της Μαλαϊκής Ζούγκλας 
Τό τελευταίο Φίλμ τοΰ ζεύγους τών 
έξερευνητών Τζόνσον.

ΑΣ ΞΑΝΑΠΑΝΤΡΕΥΘΟΥΜΕ
Λωρέττα Γιούνκ - Τάυρον Πάουερ.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ 
Βαρβάρα Στάνγουϊκ-Τζόελ Μακρέα

ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Σόνια Χέννυ.

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ
Ντόν Άμίτσι - "Αρλιν Γουέλαν - 
Τζών Μπάρρυμορ.

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΩΤΟΣ
Μύρνα Λόου - Γουάορνερ Μιτάξτερ.

Η ΑΓΑΠΗ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ
Τζίντζερ Ρότζερς - Ζώρζ Μπρέντ.

Η ΥΠΕΡΑΣΠ1Σ1Σ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ 
Μαντελέν Καρόλ.

ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ & Η ΜΟΥΜΙΑ ΤΟΥ 
Χάρολδ Λόϋδ.



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ
Μπόρις Κάρλωφ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑΚΙΑ 
Σίρλεύ Τέμπλ

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ
Γούώρνερ Μπάξτερ-Τζίν Λάνγκ

ΔΙΨΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 
Ντόροθυ Λαμοόρ-Ίρέν Ντάν- 
Άκίμ Ταμίρωφ

Η ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΑΚΗ
Τζόαν Μπένετ-Ράντολφ Σκώτ

ΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ
Βίκτωρ Φρανσέν (Σκηνοθεσία 

Μωρίς Τουρνέρ)

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ 
’Έντυ Κάντορ

ΤΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Μ’ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ
Αλις Φαίύ Τόνυ Μαρτέν

ΤΡΕΛΛΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Καρόλ Λομπάρδ-Τζών Μπάρρυμορ

ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Γουώρνερ Μπάξτερ-Μάρζορυ Γουώβερ

ΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΤΟΥ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ
Μαντελέν Καρόλ-’Άλις Φαίϋ-Ντίκ 
Πάουελ-Ρίτζ-Μπρόδερς

ΤΟΥΝΤΡΑ
Μιά συνταρακτική περιπέτεια στής πα
γωμένες εκτάσεις του Βορείου Πολ

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΡΑΔΥΑ
Τζίντζερ Ρότζερς- Ντούγκλας Φαίρμπανκς

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΣΑΓΓΑΗΣ
"Αννα Μαίϋ Βόγκ-Άκίμ Ταμίρωφ

ΤΟ ΜΑΡΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΧΩΝ 
Βίκτωρ Μάκ Λάγγλεν.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Ρικάρντο Κορτέζ.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΦΟΡΜΠΣ 
Γκλόρια Στούαρτ · Ρόμπερτ Κέντ.

ΤΟ ΜΠΑΡ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΩΝ 
Κάρλ Μπρισσόν.

Η ΦΩΝΗ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ
Άκΐμ Ταμίρωφ - Μόριαμ Μαρς.

ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ 
Ρίτσαρ Ντίξ.

ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΞΑ 
Τσέστερ Μώρις.

ΣΤΗ ΤΥΧΗ ΜΙΣΤΕΡ ΜΟΤΟ 
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΜΟΤΟ 
Ο ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΟΤΟ

Αί καταπληκτικοί περιπέ- 
τειαι τοΰ Ίάπωνος Ντέτε- 
κτιβ MOTTO τόν όποιον υ
ποδύεται ό περίφημος Γερ
μανός ηθοποιός Πέτερ Λόρε

Αί συναρπαστικού ένδιαφέρον- 
τος άστυνομικαί περιπέτειαν 
τοΰ Μπούλντοκ Ντράμοντ μέ 
τόν μεγάλο καλλιτέχνη Τζών 

Μπάρρυμορ

ΚΙΝΔΥΝΟ

ΝΤΡΑΜΟΝΤ
ΝΤΡΑΜΟΝΤ

'Η νέα σειρά τών περιπε
τειών τοΰ Κινέζου ’Αστυ
νομικού Τσάρλυ Τσάν μέ 
τόν διάσημον πλέον Γου

ώρνερ ’Όλαντ.ΡΟΥΡΟ1 ΤΟΥ ΤΕΞΑΣ
(Τίτλος προσωρινός)

Φρέντ Μόκ Μουραίη-Ζάν Πάρκ£Ρ

ΜΠΟΥΛΝΤΟΚ ΝΤΡΑΜΟΝΤ ΣΕ 

ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΛΝΤΟΚ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΛΝΤΟΚ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΣ
Ζώρζ Ο’Μπριάν.

ΒΑΜΜΕΝΗ ΕΡΗΜΟΣ
Ζώρζ Ο’Μπριάν.

ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΟΨΙΣ
Ρίτσαρντ Ντίξ.

ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΚΟΝΗ
Ρίτσαρντ Ντίξ.

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΛΕΣΧΗ
Τζών Μπάρρυμορ.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΓΙΣ
Λόϋδ Νόλαν - Μάρη Κάρλις.

0 ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ ΣΤΟ MONTE ΚΑΡΛΟ
0 ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
0 ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΝ ΣΤΗ ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ
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Γουωλτ Ντιςνεϋ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΗΜΩΝ

ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ

ΣΙΛΛΥ ΣΥΜΦΩΝΥ
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ

(ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΜΗ)

ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ

ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ
ΤΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΤΕΡΑ

ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΤΕΡΑ

ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΟΡΤΣ
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μέ τής περιφημότερος Ορχήστρες καί τά μεγαλείτερα Νούμερα Βαριετέ καί 
Μούζικ Χώλ τοΰ Κόσμου.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ - ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ Κ.Λ.Π.
’Απαραίτητο συμπλήρωμα ένός καλοΰ προγράμματος.

'Ως καί τά άσυναγώνιστα ’Επίκαιρα

ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
(όμιλοΰντα Ελληνιστί) 

καί τά περίφημα 

ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ ΝΙΟΥΣ

/ΛΙΡ €ΝΔΙΠΦ€ΡΟΥΣΟ ΕΡβνκα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ
‘Ο ανταγωνισμός διά ζην άπόκτησίν των.— Τά ιπρώζα Φύματα* — 

"Ενα είδος πλειοδοσίας.— Οί "Ελληνες έμποροι ταινιών καί οί Καναδοί 
συνάδελφοί των. — ΙΙρέπει νά γίνη συνεννόησις άλλά καί νά μη γίνη.— 
Ποια μέτρα πρέπει νά ληφ&σϋν.

Ό Αδγουστος δύει καί ό Σεπτέμβριος, πρώτος 
τοϋ φθινοπώρου μήν, προσεγγίζει, γιά νά μάς υπεν
θυμίσω δτι ή νέα Κινηματογραφική περίοδος, ή καθ’ 
αύτό δημιουργική, ή ρυθμίζουσα τήν δλην κίνησιν 
τοϋ έτους, δσον οϋπω άρχίζει. Άλλά καί άν ό δεί
κτης τοΰ ήμερολογίου-έφόσον δ καΰσων συνεχίζε
ται—δέν άρκεΐ νά μάς ύπομνήση τήν προσεχή λήξιν 
τής βασιλείας τών θερινών κινηματογράφων, μάς τήν 
διαπιστώνουν αϊ διαφημίσεις τών γραφείων είσαγω- 
γής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών διά τάς μελλοντι
κός παραλαβάς των καί τήν έπιμαρτυρεΐ ή άρξαμέ- 
νη άνακαίνισις τών αίθουσών τών χειμερινών σινε- 
μά, πού έξωραΐζονται διά νά δεχθούν τούς...πιστούς 
των. Καιρός έπομένως νά έξετάσωμεν καί ήμεΐς διά 
νά πληροφορήσωμεν τό άγαπητόν μας άναγνωστι- 
κόν κοινόν, τί πρόκειται νά προβληθή είς τούς με 
γάλους κινηματογράφους, πρώτης βιζιόν, τής πρω- 
τευούσης καί τί θά είναι διαθέσιμον πρός προβολήν 
κατά τήν έναρξιν τής νέας περιόδου. Πρός τοΰτο, 
έπεσκέφθημεν δλους τούς διευθυντάς γραφείων είσα- 
γωγής ταινιών καί τούς τοιούτους τών άντιπροσω- 
πειών τών διαφόρων ξένων έταιρειών παραγωγής. 
Δραττόμενοι δέ τής εύκαιρίας, ηύρύναμεν τόν σκο
πόν τής πρός αύτούς έπισκέψεώς μας καί πέραν τοϋ 
πεδίου τοΰ.·. τί μάς έφεραν έφέτος, θέσαντες έπι- 
προσθέτως πρός αύτούς καί τά ερωτήματα; «πώς 
εδρον τάς άγοράς τοΰ έξωτερικοΰ καί τί προβλέ
πουν διά τήν έδώ κίνησιν τής έπί θέρους περιόδου».

‘Ιδού τώρα τό άποτέλεσμα τής έρεύνης αύτής :

Τήν άρχήν τής έρεύνης μας αύτής κάμνομεν άπό 
τό Γραφεΐον «Σκούρας Φίλμς» καί διότι μάς είνε 
βολικώτερα, άφοΰ κεΐται στήν άρχή τής δδοΰ Στα
δίου, άλλά καί διότι είνε τό είσάγον τόν μεγαλύτε- 
ρον άριθμόν ταινιών.

— 'Εκείνο πού έχω νά διαπιστώσω άπό τό τα
ξίδι μου στις ξένες άγορές, άπαντρί ό κ. Άθαν. 
Σκούρας στό πρώτο έρώτημά μας, είνε ή καταπλη
κτική ΰψωσις τών τιμών άπό τούς Γαλλικούς οϊκους 
παραγωγής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών, προκει- 
μένου νά τής δώσουν πρός έκμετάλλευσιν στήν "Ελ
λάδα

— Καί ποΰ άποδίδετε αύτήν τήν άδικαιολόγητον 
ούσιαστικώς ϋψωσιν κ. Σκούρα;

— Είς τόν ύπερβολικόν άνταγωνισμόν τών "Ελλή
νων έμπόρων ταινιών, οί όποιοι προκειμρνου νά 
άποκλείσουν τήν προμήθειαν ένός καλοΰ δπωσδή- 
ποτέ φίλμ άπό συνάδελφόν των φθάνουν στό νά 
δώσουν δσα δήποτε ζητηθούν. "Ετσι κατήντησε νά 
πληρώνουμε έμεΐς οί "Ελληνες άκριβώτερα τά φίλμς 
άπό δτι τά πληρώνουν οί έμποροι χωρών μέ διπλά
σιαν πληθυσμόν τοΰ ίδικοΰ μας.

— Καί ποΰ άποδίδετε τήν μανίαν αύτήν, τών δη- 
μιουργούντων αύτήν τήν τόσον έπιζημίαν καί διά 
τούς ίδιους καί τήν δλην κινηματογραφικήν κίνησιν 
τών συναδέλφων σας;

—"Επί τοΰ ζητήματος αύτοΰ θά μοΰ έπιτρέψετε 
νά μή έκφέρω γνώμην. ’Εκείνο πού έχω νά πώ μό
νον είνε τοΰτο. ΟΙ άγαπητοί συνάδελφοι μέ τήν πεΐ- 
ραν_των, τήν γνώσιν τής άγοράς μας καί τών συν
θηκών τής έργασίας, θά έπρεπε νά προσέξουν τήν 
προσπάθειαν τών ξένων παραγωγών δπως έπωφελη-

θοΰν τοΰ ξήλου τών Ελλήνων εισαγωγέων οϊτινες 
πάση θυσία ζητοΰν νά έξασφαλίσουν καλάς ταινίας 
καί εΰρουν τρόπον νά ματαιώσουν τήν κερδοσκο
πίαν των, πού είνε εις βάρος μας. Τό ζήτημα τής 
άναζητήσεως εύθηνών, δέν θά ώφελήση κανένα.

—Δέν έχετε άδικο. Λοιπόν, πέστε μας τώρα, τί 
πρόκειται νά δώσετε στήν περιέργεια τοΰ κοινοΰ 
έφέτος;

■Έφέτος τό Γραφείο μας θά διαθέση περί τις 
110 νέες ταινίες, δλες έκλεκτές, διαλεγμένες μιά-μιά 
στούς τόπους τής παραγωγής, άπό ένα πολλαπλά
σιο σύνολο, θά είνε δέ έκλεκτές οί ταινίες μας 
γιατί έκτός τοΰ δτι έκάναμεν καλή έπιλογή καί οί 
'Εταιρίες, τών όποίων έχουμε κλείσει τήν παραγωγή, 
πάντοτε φοοντίζουν τά φίλμς τους, άλλά καί διότι 
έφέτος ηϋξησαν τό ποσόν τών έξόδων πού διαθέ
τουν κατ’ έτος γιά τό «γύρισμα» ταινιών καί έμείω- 
σαν τήν παραγωγήν διά νά τονώσουν τήν ποιότητα 
Οϋτω έπί 6υ ταινιών τής «Παραμάουντ» έξεχωρί- 
σαμε 32, καί άπό 47 τής R. Κ. Ο. φέρνουμε έκλεκτι- 
κώς τις 22 καί άπό τις 150 ταινίες τής «Φόξ» παρα
γωγής τής τελευταίας τριετίας, πού λόγω διαλύ- 
σεως τής έδώ άντιπροσωπείας της δέν είσήχθησαν, 
φέρνομε κατόπιν έπιτοπίου πάντοτε έκλογής μόνον 
45. Δέον δέ νά χτημειωθή δτι ή «Φόξ» ηΰξησε τό πο
σόν πού διέθετεν έτησίως διά τήν παραγωγήν ται
νιών είς 37000000 δολ. δπερ είνε τό άνώτερον ποσόν 
πού μέχρι σήμερον διετέθη παρ’ έταιρείας. Ταύτο- 
χρόνως δέ μέ τήν αΰξησιν τοΰ ποσού ή παραγωγή 
ταινιών περιωρίσθη είς 44 μόνον φίλμς διά τό τρέ- 
χον έτος, έναντι τών 66, πού μέ ποσόν μικρόΐερον 
τών 37000000 δολ. «έγυρίζοντο» άλλοτε. Διά νά 
γίνη δμως καλύτερα αισθητόν ποιας όλικής θά είνε 
τά έργα πού θά δή τό κοινόν έφέτος άρκεΐ νά σάς 
άναφέρω τά έξής:

Ή ταινία «Σουέζ» έπί παραδείγματι, έφετεινής 
παραγωγής τής «Φόξ» πού έφέραμε, είνε ένα φιλμ 
έξόχως ένδιαφέρον, πιστώς άποδίδον τήν Ιστορίαν 
τής κατασκευής του όμωνύμου πορθμοΰ καί τοΰ κα· 
τασκευαστοΰ Λεσσέψ πού διά τό «γύρισμά» του έ- 
δαπανήθησαν 3 όλόκληρα έκατομμύρια δολλαρίων.

Τό φιλμ πάλιν «Ξανανθίζουν τά Ρόδα» μιά θαυ- 
μασίας μουσικής άρμονίας ταινία, άπό τών σκηνών 
τής όποιας μέ άκρίβειαν ιστορικήν δχι τυχοΰσαν, πα
ρελαύνει ή έξέλιξις τής Τζάζ - μπάντ, έκόστισε 
2. 00 <00 δολλάρια, ή δέ πρώτη προβολή της στό 
«Ρόξυ» τής Ν. Ύόρκης έσημείωσε θρίαμβον πρωτο
φανή στά χρονικά τής Αμερικανικής μεγαλουπό- 
λεως. Είνε καί αύιή παραγωγή τής «Φόξ» δπως τής 
Ιδίας παραγωγή είνε καί τά «Σόδομα καί Γόμορρα» 
(Πυρκαΐά τοΰ Σικάγου) τό όποιον ή κριτική έχαρα- 
κτήρισε ώς τό πλέον δραματικόν άλλά καί πλέον 
φαντασμαγορικόν φιλμ τών τελευταίων έτών- Δι
καίως δέ ύποθέτομεν δτι τό έχαρακτήρισεν οδτως, 
άφοΰ διά μόνας τάς σκηνάς τής πυρκαΐάς έδαπανή- 
θησαν 690.000 δολλαρίων.

«Ό Κουρσάρος» έπίσης είνε μία ναυτικής ύπο
θέσεως δραματική ταινία, μέ σκηνοθεσίαν έξόχως 
καλλιτεχνικήν καί έμπορικότητα διά τήν όποίαν θά 
όμιλήση εύγλώττως ή στατιστική τής αΰριον καί διά 
τήν παραγωγήν τής όποίας θά δύναται νά καυχάται 
καί ή «Φόξ». ‘Ομοίως ένα σκηνοθετικό καί μουσικό 
θαΰμα θά είνε ή δραματικωτάτης ύποθέσεως ταινία
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«Πριγκήπισα Τσιγγάνα», έγχρωμος καί μέ τσιγγά- 
νικη καθαρώς μουσική.

Μεγάλης όλκής ταινίες έπίσης, παραγωγής τής 
περίφημης «Παραμάουντ» θά είνε τρεις, στίς όποιες 
πρωταγωνιστεί ή γνωστή άπό τήν έπιτυχία της στήπ 
«καταιγίδα» Ντόροθυ Λαμοΰρ, ό παληός θρίαμβος 
τοΰ βωβοΰ «Μπώ Ζέστ» μέ τόν Γκάρυ ΚοΟπερ, 
•“Ανθρωποι μέ φτερά» ή πρώτη έγχρωμος άεροπο- 
ρική ταινία, ή «Χιονάτη μέ τούς 7 Νάνους» τό δη
μιουργικό αύτό θαΰμα τοΰ πατέρα τών Μίκυ-Μάους 
Βάλτ Ντίσνεϋ, γιά τήν καλλιτεχνική καί έμπορική 
άξία τής δποίας έπί μήνες τώρα όμιλεΐ συνεχώς ό 
παγκόσμιος τύπος, «Γκάγκα Ντίν» θαυμασία περιπε
τειώδους ύποθέσεως ταινία μέ τόν Ντούγκλας Φαίρ 
μπαξ, «Κρυφός Γάμος» μιά νέα θαυμαστή δημιουρ
γία τής δαιμονίας Γζίντζερ Ρότζερς, « Ρεβέκα» ή 
τελευταία έπιτυχία τής Σίρλεϋ Τέμπλ, «Σερί Μπι· 
μπί» μέ τόν Ζάν Πιέρ Ωμόν καί τόν Πιέρ Φρεναί, 
«Ζαζά» μέ πρωταγωνίστρια τήν κοσμαγάπητη Κλων 
τέτ Κολμπέρ, «Στίς φλόγες τής Σαγκάης» μέ τήν 
πάντοτε αειθαλή Ντολορές ντέλ Ρίο, «‘Ηρακλής 
ό Παρθένος», ύπέροχη κωμική δημιουργία τοϋ περί 
φημου Φερναντέλ μέ παρτναίρ του τήν Γκαμπύ Μορ- 
λαί, «Ίχνη στήν “Ερημο» άληθινός κολοσσός μέ τόν 
’Αλμπέρ Πρεζάν καί τήν Καίτη Γκαλιάν, «Μεσά
νυχτα» μέ τήν Ίζα Μιράντα, «Ό γόης ’Αλήτης» μέ 
τόν Μωρΐς Σεβαλιέ, «Μίς Μπροντγουαίη» μέ τή θαυ 
μαστή μικρούλα γόησσα Σίρλεϋ Τέμπλ, «Εξήντα 
δοξασμένα χρόνια» χρωματιστή ταινία μέ τό νέο 
σύστημα «Τεχνικολόρ» καί πρωταγωνιστάς τόν Άν- 
τολφ Βόλμπρυκ καί τήν Ρούθ Τσάτερτον, «Στόν Ί
λιγγο τοϋ χορού» μιά άλλη έφετεινή δημιουργία τής 
Τζίντζερ Ρότζερς μέ παρτναίρ της τώρα τόν Φρέντ 
Άστερ, «Τελευταίοι Σκλάβοι» μέ τόν Ούάλλας 
Μπήρυ καί τόν Γουώρνερ Μπάξτερ, «Μουσική γιά 
τήν κυρία» μέ τόν Νΐνο Μαρτίνι κλ. κ.τ.λ-

Τέλος άξίζει νά μνημονευθοΰν ιδιαιτέρως δέκα 
έκλεκτές γαλλικής παραγωγής ταινίες μεταξύ τών 
όποίων ή «Χίμαιρα» (Grande illusion), «Τρεις Ίππό- 
ται τοΰ Σουδάν» μέ τόν Φρανσέν καί τό «Ραμοΰν 
τσο» άπό τό δμώνυμο μυθιστόρημα τοΰ Πιέρ Λοτί 
Πρόκειται περί έργων έτοιμων δλων καί διαθεσίμων 
είς πρώτην ζήτησιν. Είς ταΰτα καί έκεΐ-,α πού δπως 
λέγετε καί δπως πραγματικά συμβαίνει δ χώρος δέν 
σάς έπιτρέπει νά άναγράψετε, πρέπει δπως δήποτε 
νά προστεθούν καί δύο έργα πού θ’ άρχίσσυν νά 
«γυρίζωνται» κατά Σεπτέμβριον μέ πρωταγωνιστάς 
τόν περίφημον Σάρλ Μπουαγιέ καί τήν 'ίρέν Ντάν.

—Σχετικώς μέ τήν κίνησιν τής νέας σαιζόν τί 
προβλέπετε κ. Σκούρα ;

—“Εχω τήν γνώμην δτι θά είνε πάρα πολύ ζωη
ρά, ύπερτέρα κάθε προηγουμένης. Τούτο δέ καί διότι 
ή άγάπη τοΰ κοινοϋ πρός τόν Κινηματογράφο αύ- 
ξάνει διαρκώς, άλλά καί διότι ή άξία τών έφετεινών 
ταινιών είνε τοιαύτη, πού θά προσελκύση τό κοινόν 
άθρόως. * ♦ *

Μετά τόν κ. ’Αθ. Σκούρα, πού μέ τόση λεπτότη
τα—λεπτότητα άληθινοϋ τζέντλεμαν μάς μίλησε γιά 
τό ζήτημα τοϋ άνταγωνισμοΰ πού παρατηρεΐται 
περί τήν προμήθειαν ταινιών άπό τούς “Ελληνας 
είσαγωγεΐς, κατηυθύνθημεν στό μέγαρον τοϋ Μετο 
χικοΰ Ταμείου, δπου στεγάζεται ή Κινηματογραφική 
έπιχείρησις «Άνών. Κινημ. Εταιρία» ήτις έκμεταλ- 
λεύεται καί τό ώραιότατον κινηματοθέατρον «Παλ
λάς». Ό διευθυντής της κ. Σπ. Πανταζής, μόλις 
είχεν έλθει έκ τοΰ έξωτερικοΰ καί λόγφ τής μακράς 
του πείρας περί τά κινηματογραφικά καί τής έξαι- 
ρετικής του μορφώσεως, πολλά θά είχε νά μάς 
μεταδώση.

—Δύο είνε αί χαρακτηριστικώτεραι έντυπώσεις 
μου άπό τό ταξεΐδι μου στάς Εύρωπαϊκάς άγοράς 
φίλμς, ήταν ή άπάντησις τοΰ κ. Σπ. Πανταζή, στό 

έρώτημα πού τοΰ άπευθύναμε. Ή πρώτη είνε ή θαυ" 
μαστή άνθησις πού παρατηρεΐται στήν Γαλλική Κγ 
νηματογραφι-ή παραγωγή, ή δποία δίδει τελευταίως 
έ'ργα θαυμαστά είς σκηνοθετικήν δύναμιν, είς καθα
ρότητα φωτογραφιών, είς πλοκήν άδιαπτώτου ένδια- 
φέροντος καί εις ήθοποιΐαν, πράγμα πού τήν καθι
στά βαρύνουσαν άνταγωνίστριαν τής ’Αμερικανικής 
παραγωγής, Ιδία δέ εϊς τόν τόπον μας δπου Ιδιαιτέ
ρως προτιμώνται τά γαλλικά έργα λόγω τής πνευ
ματικής συγγένειας πού ύπάρχει μεταξύ τών δύο 
λαών. Ή δευτέρα έντύπωσίς μου ή μάλλον ή κατά- 
πληξίς μου, ύπήρξεν ή άπαιτητικότης τών παραγω
γών καί έμπόρων φίλμς έναντι τών ‘Ελλήνων άγο- 
ραστών. Διά να καταλάβετε δέ καλλίτερα εϊς ποιον 
σημεΐον φθάνει ή άπαιτητικότης αύτή, θά σάς πώ 
τά έξής: Διά τήν ταινίαν «Hotel du Nord» είς τήν 
οποίαν πρωταγωνιστεί ή Άνναμπέλλα, έζητήθησαν 
άπό τούς Γιουγκοσλάβους έμπορους ταινιών 2C00 
δολ. Άπό τούς Τούρκους έπίσης 2000, άπό τούς 
Βουλγάρους 175) καί άπό τούς 'Έλληνας 4000. Καί 
τούτο καθ’ ήν στιγμήν ή Γιουγκοσλαβία καί ή Τουρ
κία έχουν ύπερδιπλάσιον πληθυσμόν άπό τήν χώραν 
μας καί συνεπώς παρέχουν εύρύτερον τό πεδίον τής 
έκμεταλλεύσεως.

— Καί πού άποδίδεται τήν τοιαύτην άπαιτητικό 
τητα κ. Πανταζή; Μήπως έχουν τήν πληροφορίαν 
δτι άσχέτως πρός τήν διαφοράν πληθυσμού τής χώ
ρας μας πρός τά λοιπά Βαλκανικά κράτη ήμεΐς έχο- 
μεν μεγαλύτερον άριθμόν κινηματογραφόφιλων καί 
συνεπώς οί έμποροι ταινιών μεγαλυτέρας είσπρά- 
ξεις ;

— Κακά είν’ τά ψέμματα, μάς λέγει χαμόγελων 
τας δ κ. Πανταζής Είνε άλήθεια δτι έχομεν έξω 
τήν φήμην τής καλλυτέρας άγοράς τών Βαλκανίων, 
άλλ’ ή φήμη αύτή δέν έδημιουρνήθη άπό τήν είς 
θεατάς κίνησιν τών κινηματοθεάτρων μας, άλλ’ άπό 
την άνταγωνιστικήν μανίαν τών έλληνικών Γραφείων 
εισαγωγής ταινιών, πού φθάνουν νά πληρώσουν 
δσο δσο γιά μιά ταινία τής προκοπής έκ φόβου μή 
τήν πάρη άλλος συνάδελφός των καί έτσι έξάπτουν 
τήν κερδοσκοπικήν βουλιμίαν τών ξένων.

— Πιστεύετε σοβαρώς κ Πανταζή, δα ύπάρχουν 
άνθρωποι πού δέν σκέπτονται δτι ή σπουδή των 
αύτή καί ή . άφειδώλευτη καταβολή ύπερόγκων πο
σών γιά φίλμ, πού σέ άλλες χώρες, καί μεγαλύτε
ρες τής ίδικής μας μάλιστα προσφέρονται δλιγώτε 
ρον, έκσπά είς βάρος καί τής οικονομίας τής χώρας 
μας καί τοΰ συμφέροντός των τοΰ άτομικοΰ;

— Πώς νά μή τό πιστεύω δταν έχω άνάγλυφον 
τήν άπόδειξιν τοΰ δχι άπλώς άνοήτου άλλά καί κα
κοήθους αύτοΰ άνταγωνισμοΰ; θέλετε νά σάς δώσω 
χειροπιαστή τήν άπόδειξι ; Άκοϋστε : ’Ανάμεσα στίς 
άλλες ταινίες πού φέρνουμε είνε καί ή «Μανόν Λε· 
σκώ», μέ μουσική τοΰ Μασσενέ καί πρωταγωνιστάς 
τήν Λιλή Πόνς τής Μετροπόλιταν Όπερα τής Νέας 
Ύόρκης καί τόν Ζοζέ Λεντσιόνι τής “Οπερα Κωμίκ 
τών Παρισίων. Τήν ταινία αύτή έκλείσαμε άντί πο- 
σοΰ 525 λιρών μέσω τοΰ προμηθευτοΰ ταινιών κ· 
Κοέν. Λίγο μετά τό κλείσιμο τής συμφωνίας άντι- 
πρόσωπος’Αθηναϊκού οίκου εισαγωγής ταινιών, προ- 
σέφεραν είς τόν κ Κοέν 70J »ίρας ’Αγγλίας ήτοι 
175 λίρας έπί πλέον τής τιμής πού κατεβάλαμε 
ήμεΐς, γιά νά πάρη τό φιλμ αύτό- Καί σάς ρωτώ τώ
ρα ; τί καλλίτερη άπόδειξι τοΰ ύπάρχοντος άθεμί 
του άνταγωνισμοΰ θέλετε καί πώς οί ξένοι παρα 
γωγεΐς καί έμποροι ταινιών νά μήν έχουν έναντί 
μας ύπερβολικάς άξιώσεις ;

Δέν δυνάμεθα παρά νά παραδεχθούμε τό δίκαιον 
τών παρατηρήσεων τοΰ συνομιλητοΰ μας τόν όποιον 
ρωτοΰμε τώρα

— Καί τί άπέγινε μέ τό φιλμ Hotel du Nord ;
— Μολονότι μάς τό προσέφεραν άργότερα γιά 

3000 δολλάρια, δέν τό έδέχθην διότι δέν είναι άπό 

τά φιλμ πού σηκώνει ό τόπος μας Είναι κάτι παρό
μοιον τοΰ προβληθέντος «Γκράντ Ότέλ» πού άπέ- 
τυχε παταγωδώς.

’Επίσης έκπΐωσιν έκαμαν καί γιά τήν ταινίαν 
«’Ανθρώπινον Κτήνος» γιά τήν δποίαν άρχικώς είχαν 
ζητήσει 7000 δολ. καί κατέληξαν στίς 5000 καί 7000

Entente Cordiale: "Ενα χαρακτηριστικό γκρουπ 
τριών ισχυρών συναγωνιστών (έξ αριστερών πρός δε
ξιά : Ά0·αν. Σκούρας, Β. Μιχαηλίδης, Νικ. ’Αργό· 
ρης), εις τήν βεράντα τοΰ Ξενοδοχείου “Αίγλη,, τής 
Αιδηψού. Βοϊα 9ά ητο ή θ-έσις τοΰ κινηματογρ. εμπο
ρίου έν 'Ελλάδι, άν μία καλή και πρό παντός ειλι
κρινής συνεννόησις έπικρατοΰσε καί εις τήν πραγματι

κότητα, μεταξύ των, έπί τοΰ έμπορικοϋ πεδίου.

δολ. έπίσης ζητούσαν γιά τήν ταινία «Λουΐζ» μέ τήν 
Γχρέϊς Μούρ. Ποσά δηλαδή ύπέρογκα πού άν έξα- 
κολουθήση δ άνταγωνισμός αυτός μεταξύ μας θά 
αύξηθοΰν έ«ι μάλλον προσεχώς.

— ’Άς έλπίσωμε δτι οί συνάδελφοί σας θά συναι
σθανθούν δτι τό κακόν αύτό θά έκσπάση εϊς βάρος 
των καί θά ζητήσουν νά έπέλθη κάποια συνεννό- 
ησις.

— Τό έλπίζω καί έγά> καί σταματώ τήν έπί τοΰ 
θέματος αύτοΰ συζήτησι γιά νά έλθω στά γενικώ- 
τερα. Σάς μίλησα ήδη γιά τήν άνθησι τής γαλλικής 
παραγωγής, γιά τήν καταλληλότητα τών φίλμς της 
γιά τήν χώρα μας καί τήν ώς έκ τούτου έμπορικό- 
τητά των. ΆκοΟστε τώρα καί τί φέραμε έμεΐς μετ’ 
έπιτόπιον έπιλογήν: Πρώτον τήν ταινία «Τρεις Εύέλ 
πιδες» τοΰ τύπου τής ταινίας «Τρεις τοξόται τής 
Βεγγάλης» Έχει πλοκήν ύπέροχον, φωτογραφίας 
καί σκηνοθεσίαν άριστουργηματικάς καί άοφαλώς 
θά άρέση ύπερβολικά. Δεύτερο τήν ταινία «Έλισ- 

σάβετ τής Αύστρίας» μέ τήν Νόρα Γκρέγκορ πού 
δέν είναι άλλη άπό τήν περίφημη πριγκήπισσα,τοΰ 
Στάρεμπεργκ. Ή σκηνοθεσία τής ταινίας αύτής 
είναι μεγαλειώδης. Άκολουθοΰν 5 φίλμς μέ πρωτα
γωνίστριαν τήν Βιβιάν Ρομάνς, πού έθαύμασαν οί 
"Ελληνες φίλοι τοΰ Κινηματογράφου στήν περυσινή 
έπιτυχία της «Ναπολιτάνικες βραδυές». ΟΙ τίτλοι 
των είναι «Maison du Maltais», «Γυναικείες φυλα
κές», «Ό Παίκτης» τοΰ Ντοστογέφσκυ μέ πρωταγω
νιστή τόν περίφημο Πιέρ Μπλανσάρ, «Τά Μυστικά 
τοΰ Βοσπόρου» καί «Γιβραλτάρ». “Ερχονται άκολού- 
θως τά μεγάλης έπίσης δλκής έργα: «Ή έφοδος» 
άπό τό γνωστό έργον τοΰ Μπερνστάϊν μέ πρωταγω
νιστήν τόν Σάρλ Βανέλ καί ή μοναδική έφετεινή δη 
μιουργία τοΰ Τίνο Ρόσσι, τό περίφημο φίλμ «Παριζιά
νικες Βραδυές» πού άσφαλώς θά ξετρελλάνη. Έπίσης 
τά δύο φίλμ τής νέας χαριτωμένης βεντέττας μέ τό 
εύρύτατο μέλλον Κορίν Λουσέρ, πού φέρουν τούς 
τίτλους «Φυλακές χωρίς σίδερα» καί «Άδελφαΐ 
Κλέε». “Αλλα έργα πού θά προσελκύσουν κατά χι
λιάδας τούς θεατάς είναι τό έκπληκτικώτατο στήν 
πρωτοτυπία τής πλοκής του έργο τοΰ περιφήμου 
Φερναντέλ «Tricoche et Cacolet» καί δ «Βαρνάβας», 
καθώς καί δ «ΓΟρος τοΰ Κόσμου μέ 5 πεντάρες». 
‘Ομοίως «Ό ύπόκοσμος» τοΰ Μαξίμ Γκόρκυ, «ΟΙ 
Κοζάκοι τοΰ Δόν», ένα άπό τά θαυμασιώτερα φιλμ 
πού είδαμε ώς τώρα, πραγματική ύπερπαραγωγή καί 
δ «ΥΙός τοΰ Μιχ. Στρογκώφ» νέα θαυμαστή δημιουρ 
για τοΰ Έρμόλιεφ. Γιά τήν «Μανόν Λεσκώ» κρίνω 
περιττό νά πώ τίποτε έφ’ δσον έχουμε ήδη τό δεδο
μένο τής προσφοράς 700 λιρών άπό άλλο γραφείο 
γιά τήν άπόκτησίτης, εύθύς ώς ήμεΐς τήν έκλείσαμε 
άντί 525.

Έδώ δ κ. Πανταζής διέκοψε γιά λίγο, μάς πρό 
σψερε τσιγάοο καί συνέχισε :

— Ξέρω δτι δ χώρος σας είναι πολύτιμος καί δέν 
μπορείτε νά περιλάβετε δλες μας τίς ταινίες, θά 
μοΰ έπιτρέψετε δμως νά μνημονεύσω καί τά έξής 
άκόμη φίλμ μας: «Τα τρία βάλς» μιά θαυμασία δπε- 
ρέττα μέ τήν Υβόν Πρεντάν καί τόν Πιέρ Φρεναί, 
άπό τούς πρώτους διδάξαντας, μέ μουσική τοΰ Γιό- 
χαν Στράους. «Ό ήρως τοΰ Μάρνη» μέ τόν Ρεμύ 
καί άλλους μεγάλους ήθοποιούς. «Ή νήσος τών Κο- 
ραλλίων», μιά ταινία μέ τήν κοσμαγάπητη Ντανιέλ 
Νταριέ. παραγωγή τής έταιρίας «Regina». «Ούγγρι- 
κή Ραψωδία» καί άρκετές Αμερικανικές άπό τίς καλ
λίτερες τής έφετεινής παραγωγής. Τελειώνοντας θά 
σάς πώ δτι ή έταιρία μας άπηλλαγμένη έφέτος άπό 
κάθε παλαιάν διά συμβολαίου ύποχρέωσιν, έπρομη- 
θεύθτ τά καλύτερα φιλμ τής τελευταίας παραγω
γής, πράγμα πού παρέχει τήν βεβαιότητα δτι ή έφε- 
τεινή σαιζόν θά είνε διά τό κινηματοθέατρον «Παλ
λάς», σαιζόν θριάμβων.

— Καί αί προβλέψεις σας διά τήν έν γένει χειμε
ρινήν περίοδον;

— Εύοίωνοι * Λ *
Ό κ. Άντ· Ζερβός, διευθυντής τής έταιρίας εισα

γωγής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών «Άνζερβός» 
A. Ε. καί ταύτοχρόνως μέγας έπιχειρηματίας κέν
τρων άναψυχής καί διασκεδάσεων, είς τό δημιουργι
κόν δαιμόνιον τοΰ όποιου όφείλεται ή περίφημος 
«Όασις- τοΰ Ζαππείου καί ύπό τήν δεξιάν διεύθυν- 
σιν τοΰ δποίου εύδοκίμως λειτουργούν οί θερινοί κι
νηματογράφοι «"Εσπερος» «Γκλόρια» ’Αθηνών καί 
■Παλλάς» Πειραιώς, καί οί χειμερινοί «Ίρις», «Ά- 
λάμπρα· Αθηνών καί «Παλλάς» Πειραιώς, εύηρε- 
στήθη νά μάς εϊπη τά έξής :

—’Εκείνο πού άποκομίζει κανείς έπισκεπτόμενος 
τάς άγοράς τοΰ έξωτερικοΰ είνε δτι. ή άνευ προη
γουμένου ήλιθιότης μας, πού έκδηλώνουμε μ’ έναν 
άκστανοήτως άνόητον άνταγωνισμό πού έπιδεικτύ 
ουμε πρό τών ξένων παραγωγών καί έκμεταλλευ- 
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τών ταινιών, έχει αύξήσει μέχρι θρασύτητος τήν 
κερδοσκοπικήν βουλιμίαν της Γαλλικής, Γερμανικής 
καί ’Αμερικανικής παραγωγής, πού ζητούν δ,τι θέ
λουν πλέον, έφ’ δσον ξέρουν δτι στήν ανταγωνιστι
κήν μανία μας θά πληρώσουμε καί άν άκόμη πρό
κειται νά φάμε τις σάρκες μας 1..

—■Έχει, λοιπόν, έπέλθει μεγάλη αδξησις κ. 
Ζερβέ ;

—·Τούλάχιστον άπό 20 ο)ο έως 40 ο)ο τοϋ κανό 
νικοΰ τό όλιγώτερο, σέ τρόπο πού νά διερωτώμαι : 
Γιατί αύτή ή σπουδή μας, ή ξεψυχωμάρα θάπρεπε 
νά πώ, νά προμηθευθοΰμε ταινίας δσο δσο καί δτι 
νάναι;

—θά μπορούσατε κάπως σαφέστερα νά μας κά
μετε νά άντιληφθοϋμε σέ ποιό σημείο έχει φθάσει 
ή άπαιτητικότης τών ξένων γιά τις ταινίες τους, 
διότι μας φαίνεται άκατανόητος αύτή ή άποθράσυν- 
σίς των περί τής όποιας δαιλεΐτε ;

— Εύχαρίστως. ’Επί παραδείγματι πρόκειται κατ’ 
αύτάς νά «γυρισθή· τό «’Ανθρώπινον Κτήνος» βάσει 
τοΰ γνωστού έργου τοϋ Αιμίλιου Ζολά. Γιά τό έργο 
αύτό, ποΰ κανείς δέν μπορεί νά προδικάση άν 
θά βγή καλό ή έλαττωματικό, ζητούνται 5000 δολ. 
πού δμως πρέπει νά προσαυξηθούν κατά 30 ο)ο διά 
τό λόγφ τής άνταλλαγής *πρ!.μ» πού πάντοτε έ- 
ξανεμίζεται.

"Αρα ή ταινία διατιμάται ουτω 6500 δολ. έξ 
ών πρέπει ό έπιθυμών νά τήν «κλείση», νά πρόκα 
ταβάλη τις 2500 δολ. πού κατά κανόνα χάνονται άν 
δέν πάρη τήν ταινία δ,τι καί άν βγή.·. δποτε βγή, 
καί άν βγή.

—Καί θά ύπάρξουν τάχα άιθρωποι νά κάνουν 
αύτή τή βλακεία ;

-Δέν ξέρω τί θά γίνη σχετικώς—άπαντά ό κ 
Ζερβός—άλλ’έχω νά σάς πώ κάτι θετικώτερον πρός 
άπόδειξιν τής βουλιμίας τών ξένων, άλλά έκ τή; πε 
ποιθήσεώς των, δτι... θά τήν ίκανοποιήσωμεν.

— Σάς άκοϋμε.·
— Στό Παρίσι «γυρίζετε» ή ταινία τά «Τρία Βάλς»· 

Γιά τήν ταινία αύτή ζητούνται 5 0 λίρες. ‘Η διεύ- 
θυνσις τοΰ έδώ Κινηματοθεάτρου «Παλλάς» προσέ- 
φερε 450. Είς άλλην έποχήν θά έδέχοντο τήν έλάτ- 
τωσιν αύτήν τής τιμής κατά 1)10 εύχαρίστως. Τώρα 
ήρνήθησαν, παρ’ δλον δτι δπως είπαμε κάθε ζητου- 
μένη τιμή πρέπει νά ύπολογίζεται προσηυξημένη 
κατά 30 ο)ο λόγω τοΰ «πριμ ».

‘Ομοίως, συνεχίζει ό κ Ζερβ ς, διά τήν ταινίαν 
«Hotel du ΝοτΤ’ζητοϋνται 4000 δολ.καΐ άπερρίφθη πρό 
τασις τοΰ «Παλλάς» νά τήν πληρώση 3.500 Γενικώς 
δέ έξωφρενικαί - πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων ώοι- 
σμένων έταιριών πού δέν ζητούν νά έπωφεληθοϋν 
τής περιστάσεως - είνε αί ζητούμενα: έφέτος τιμαί 
δπως 1500 δολ. σύν 30 ο)ο «πριμ» διά τό έογον 
«Πλατεία Όμονοίας» καί 2000 δολ. έπίσης σύν 30 ο)ο 
«πριμ» ζητούνται γιά τήν ταινία «Πρ.γκήπισσα Τσιγ
γάνα» καί οδτω καθ’ έξής.

— Σείς κ. Ζερβέ τί φέρνετε γιά φέτος;
—Χωρίς νά περιαυτολογώ, πιστεύω δτι γιά τή 

νέα περίοδο διάλεξα δ,τι έκλεκτό μπορούσε νά έπι· 
θυμήση τό κοινό μας τό τόσο δύσκολο καί τόσο έ- 
κλεκτικό. Έν πρώτοιςι’Από τήν παραγωγή τής γνω
στής γιά τήν άρτιό τητα τών φίλμς της Γερμανικής 
Έταιρίας «Tobis»,πού άνήλθεν έφέτος εις 35 ταινίες, 
διάλεξα 12 γιά τις όποιες έχω πεποίθησι δτι θά έ
χουν έξαιρετικό σουξέ καί είς τις όποιες δέν 
πρέπει νά πεοιληφθοϋν δ «Τάφος τοΰ Ίνδοϋ», 
«’Ολυμπίάς», «Κρυπτογράφημα Λ Ε 17 »’Αγάπη καί 
Άγάπη» μέ τόν Γκουστάβ Φραΐλιχ καί τήν Τζέννυ 
Γιοΰγκο. «Άδάυ καί Εΰα» μέ τήν Οδρλιχ καί Ντέ 
Κόβα «‘Υβέτ· άπό τό έργο τοΰ Γκύ ντέ Μωπασάν 
καί πού θά είνε ταινία τής δλκής τής «Κυρίας μέ 
τάς Καμελίας»,—ταινίες δλες μιά καί μιά πού θά 
συναρπάσουν, έφ’ δσον έκτός τών προμνησθέντων 

άστέρων πρωταγωνιστούν στίς άλλες οί πρωταγω 
νισταί τοΰ «Τάφου τοΰ Ίνδοΰ καί ή περίφημη Λά 
ΙΊάννα Έκ τών ταινιών τούτων τις 5 έδωκα ήδη 
πρός προβολήν εις τό «Παλλάς».

Άπό τήν παραγωγήν τής «Κολούμπια», τήν όποιαν 
άντιπροσωπεύω καί ή όποια άνήλθεν έφέτος εις 57 
ταινίες, φέρνω μόνον τ'ις 10 έκ τών δποίων τής 6 έ· 
κλεισεν ήδη πρός προβολήν ό «Όρφεύς» καί είνε αί 
έξής: «Χαμένος δρίζων», «Όταν δ διάβολος γλεντά», 
«Οί τρέλλες τής θεοδώρας», «Όταν ή καρδιά 
χτυπά», «Ό άνθρωπος πού έζησε δυό φορές», καί 
«"Εγκλημα καί τιμωρία» Σημειωτέον δέ δτι δλες 
αύτές οί ταινίες καί τής «Tobis» καί τής «Columbia», 
είνε ντουμπλαρισμένες στή Γαλλική.

—Γαλλικής παραγωγής ταινίες δέν φέρατε καθό
λου κ. Ζερβέ ;

— Πώς δχι. Δέκα έν δλφ μεταξύ τών όποιων αί 
ταινίαι «Ρωσσικό βάλς», ή γνωστή έπιτυχία τοΰ βω
βοΰ «Βασίλισσα τοΰ Σαββά» μέ μεγαλειώδη σκηνο
θεσία, «Καρτιέ Αατέν», «Άνθρωπος τής ήμέρας», 
«Άλόχα», «Κάθισμα ύπ’ άριθ. 47» πού μέ τόσην έπι- 
τυχίαν έπαίχθη άπό τό θίασο τής κ. Κοτοπούλη, μιά 
ταινία μέ πρωταγωνιστάς τό Βικτώρ Φρανσέν καί 
Χάρρυ Μπώρ. τή «Χρυσή Αφροδίτη» καί άλλες δπως 
«Ό περιπλανώμενος λαός» γιά τήν διάθεσι τών δ
ποίων δέν έφρόντισα άλλ’ οδτε θά φροντίσω, βέ
βαιος δτι οί διευθυνταί κινηματογράφων θά έλθουν 
μόνοι των γυρεύοντάς της, διότι δλες είνε άριστουρ- 
γηματικές καί μέ πρωταγωνιστάς άγαπημένους στό 
κοινόν μας ήθοποιούς.

—Καί γιά τήν μελλοντική κίνησι τών Κινηματο
γράφων μας :

—Τί νά σάς πώ σχετικώς. Δέν είμαι καί πολύ 
αισιόδοξος, φοβούμενος δτι Ικανοποιητικώς θά δου 
λέψουν ένα δυό μεγάλοι καί πρό πάντων οί διαθέ- 
τοντες φίλμ δλκής. Είθε δμως νά διαψευσθώ καί αί 
έργασίαι νά πλεονάσουν κατά τρόπον πού νά χρει- 
ασθή ν’ άνοίξουν καί νέοι κεντρικοί Άλλά..

Καί ό κ. Ζερβός μάς έτεινε τό χέρι σέ άποχαιρε- 
τισμό, δείγμα δτι δέν είχε νά προσθέση τίποτε άλλο.

Ένα άπό τά κάλλιστα Γραφεία εισαγωγής καί 
έκμεταλλεύσεως ταινιών, πού περί πολλοΰ ποιείται 
τήν καλλιτεχνικήν- άξίαν καί τήν έμπορικότητα τών 
ταινιών πού εισάγει παρά τόν άριθμόν των εΐναι_καί 
τό έπί τής όδοΰ Έμμαν. Μπενάκη Γραφεϊον τοΰ κ_ 
Έμμ Καλογήρου Τούτου δεδομένου καί γνωστοΰ 
δντος δτι μόλις είχεν έπιστρέψει έκ τοΰ είς τό έξω- 
τερικόν ταξειδίου του δ διευθύνων τήν έκμετάλλευ- 
σιν τών ταινιών καί πολύπειρος περί τά κινηματο
γραφικά κ. Λαζαρίδης. έκρίναμε σκόπιμον. φεύγον
τας άπό τοΰ κ· Ζερβού νά σπεύσουμε πρός συνάν- 
τησίν των.

— Αί έντυπώσεις μου άπό τό έξωτερικό; μάς 
είπεν παίρνοντας τό λόγο ό κ Λαζαρίδης. "Αισται 
σχετικά μέ τήν γαλλική παραγωγή, πού σημειώνει 
μιά θαυμαστή έξέλιξι.

— Μάς τό είπε καί άλλος, άλλά διστάζουμε νά 
τό πιστέψουμε προκατειλημμένοι είς βάρος της άπό 
δσα παρ’ άλλων έχομε άκούσει.

— θά μοΰ έπιτρέψετε νά ,-άο πώ πώς ή τοιαύτη 
διάδοσις. ξένη πρός τήν άλήθειαν, πρέπει νά θεωρη· 
θή σκόπιμη καί ύποβολιμιαία οί Γάλλοι έβγαζαν 
πάντοτε καί πολύ καλές ταινίες. Γιά ένα διάστημα 
δμως ύποχρεωμένοι όντως νά συγκρατήσουν τούς 
μεγάλους καλλιτέχνας των πού τούς άπορροφοΰσε 
μέ παχυλάς άμοιβάς τό Χόλλυγουντ, ήναγκάζοντο 
νά δώσουν καί αύτοί μεγαλύτερες άμοιβές σ’ αύ
τούς, πράγμα πού ώς συνέπειαν είχε γιά νά τά 
βνάλουν πέρα, νά παραβλέπουν τήν σκηνοθετική πο 
λυ τέλεια, πού θαμβώνει τά πλήθη, μέ τήν ιδέαν δτι 
έχοντες ώς πρωταγωνιστάς καλλιτέχνας δλκής τοΰ 
Χάρρυ Μπώρ. τοΰ Μπλανσάρ, τής Μαρσέλ Σαντάλ, 

τής Ντανιέλ Νταρριέ κ. τ. λ. κ. τ. λ. άγαπημένους στό 
κοινόν, θά διέθεταν τήν παραγωγήν των έφ’ δσον δέν 
ύστεροΰσε σέ τεχνική άρτιότητα. Μέ .τόν καιρό δμως 
άντελήφθησαν δτι ή τακτική αύτή δέν ήταν ή πλέον 
συμφέρουσα Έτσι, έφ’ δσον είχαν νά άντλήσουν 
νέον έμψυχον ύλικόν άδιαφήμιστον μέν είς τό έξω- 
τερικόν άλλά μεγάλης καλλιτεχνικής άξίας άπό τήν 
Όπερα Κωμίκ καί τά άλλα μεγάλα Παρισινά μου 
σικά καί δραματικά θέατρα, άλλαξαν τακτική. Έ· 
περνάν νέους ήθοποιούς, μέ ταλέντο καί προσόντα 
έμφανίσεως, μέ λογικήν άμοιβήν καί διέθεταν τερά 
στια ποσά γιά τόν πλοΰτον τών σκηνικών καί τών 
λοιπών ντεκόρ πού θέλει ένα φίλμ, πρωτίστως δέ 
έπεμελοΰντο τής ύποθέσεως, ϊνα παρουσιάζει πλο
κήν ένδιαφέροντος άδιαπτώτου. "Ετσι άρχισαν νά [ 
δημιουργούν πολλά καλά φιλμ καί νά παρουσιάζουν 1 
άστέρας πού ή τέχνη τους έπισκιάζει τήν τών πα
λαιών, είναι δέ άποφαοισμένοι νά συνεχίσουν τήν 
τακτική αύτή. Τό μόνον έλάττωμα τής γαλλικής πα 
ραγωγής _εΐναι δτι υστερεί είς άριθμόν πολλών κα
λών ταινιών Άλλ’ αί όλίγαι καλαί πού παρουσία
σαν πέρυσι καί αί περισσότεροι καλαί πού παρήγα- 
γεν έφέτος είναι έκ τών άριστουργημάτων τής παγ
κοσμίου παραγωγής.

— Άλλο τίποτε δέν παρετηρήσατε έξω ;
Τόν λόγον πέρνει τώρα ό κ. Καλογήρου γιά νά 

μάς πή:
— Δυστυχώς ναι. Παρετηρήσαμε κάτι πολύ θλι

βερό. "Εναν σφοδρό άνταγωνισμό μεταξύ τών Ελ
λήνων εισαγωγέων ταινιών, πού κάνει τούς ξένους | 
νά ύψώνουν τάς τιμάς σέ υψη δυσθεώρητα καί πού ί 
μόνον μεταξύ τών συναδέλφων μας τοΰ Καναδά πα- 
ρατηρεΐται, μετά τών όποιων έχουμε βαπτισθή ίπδ 
τούς παραγωγούς καί τούς έμπόρους ταινιών τής 
Παρισινής καί άλλων άγορών «πρώτα θύματα».

— Περίεργος χαρακτηρισμός άλήθεια, παρατη 
ροΰμε.

— Περίεργος, άλλά παραστατικώτατος. Καί νά 
γιατί, διότι μόνον ήμεϊς καί οι Καναδοί συνάδελφοί 
μας προβαίνουμε εις τήν άγορά ταινιών πού δέν 
έχουν καν άρχίση τά «γυρίζωνται» άλλά πρόκειται 
νά «γυρισθοΰν» ή τών δποίων μόλις άρχισε τό «γύ 
ρισμα- Φτάνει ν’ άκούσωμε πώς είναι καλαί αί ύπο 
θέσεις καί ή σκηνοθεσία των γιά νά σπεύσουμε νά 
τις κλείσουμε δπως δπως καί δσο δσο, χωρίς νά ξέ
ρουμε τί θά βγοΰν καί άν τέλος, θά βγοΰν κάποτε.

— Καί τό χειρότερο είναι δτι άν άποτύχουν ή άν 
δέν βγοΰν ήμεϊς θά βαρυζημιωθοΰμε.

— Μά πώς αύτό’ άφοΰ άν δέν είναι καλές ή άν 
δέν βγοΰν, δέν θά πληρώση κανείς!

— Δυστυχώς δέν είναι έτσι τό πράγμα. Έχοντας 
ύπ’ δψει τήν άνταγωνιστική μανία μας οί παραγωγοί, 
ζητοΰν. άν μέν δέν έχει άρχίσει τό «γύρισμα ■ 25 ο)ο 
προκαταβολήν έπί τής συμφωνουμένης τιμής καί 
άλλο 25 ο)ο μόλις άρχίση τό «γύρισμα·. "Αρα άν 
έχει άρχίσει τό «γύρισμα» ζητοΰν 50 ο)ο, τό όποιον 
δπωσδήποτε χάνεται διά τόν άγοραστήν κατά τόν 
τρόπον μέ τόν όποιον συντάσσονται τά οικεία 
συμβόλαια.

— Μάδέν μπορεί νά λειψή αύτός ό άνταγωνισμότ;
—Έγώ τούλάχιστον, λέγει δ κ. Καλογήρου, δέν 

βρίσκω τόν τρόπο, διότι είνε έπιτακτική ή άνάχκη 
τής προμήθειας καλών ταινιών, γιά δλους μας. 
"Ετσι παρασύρεται κανείς χωρίς νά θέλη δπως καί 
μεΐς πού πληρώσαμε μεγάλα ποσά γιά τρεις ταινίες 
πού μέ τό 3ϋο)ο τοΰ «πριμ» καί τις κόπιες θά αύξηθή 
πολύ άκόμη. θά τό πιάσετε τό τεράστιο αύτό ποσόν 
θά μέ ρωτήσετε; Δυστυχώς δχι. Μά τί νά κάνω; Νά 
μείνω χωρίς πράγμα; "Ενας λόγος είνε αύτός. ©ά 
έπρεπε σέ τέτοια πιρίπτωσι νά κλείσω τό Γραφείο 
μου καί νά κυττάξω άλλες δουλειές. Δυστυχώς 
αύτά δέν είνε εύκολα παρά μόνον νά τά λέη κανείς 
σέ ώρες άγανακτήσεως. Μιά πού μπήκαμε στό χορό, 

πρέπει νά παλαίψουμε μέχρις δ.του δοΰμε τί θά 
γίνη. θά μοΰ άντιταχθή ίσως νά μή φέρω τόσο 
καλές ταινίες Άλλά φέρνοντας σκάρτες δέν θά 
μπορέσω πάλι νά κινηθώ. "Ετσι δ άνταγωνισμός 
δέν μπορεί νά λείψη καί μόνον μιά μεταβολή πραγ
μάτων ριζική θά τόν έξάλειφε, διό«ι οδτε ή συνεν- 
νόησις είνε δυνατή, παρ’ ίσως έπί ένός μόνον ση
μείου. Τοϋ νά μήν προαγοράζει κανείς ταινίες πού 
δέν έπερατώθησαν έξ δλοκλήρου·

. —Καί γιατί δέν βλέπετε δυνατή τήν έπίτευξι συμ
φωνίας κ- Καλογήρου;

- Διότι χρειάζεται μεγάλος άριθμός ταινιών έτη- 
σίως καί κάθε Γραφείο φιλοδοξεί νά έχη εί δυνατόν 
τις καλύτερες.

—Μά δέν μπορούσε νά γίνη έπιλογή τών άρι
στων καί νά κατανεμηθοΰν άναλόγως τής δυναμικό
τητας έκάστου, έφ' δσον οϋτως ή άλλως οί παραγω
γοί σάς ύποχρεώνουν πλάι σέ μιά καλή νά πάρετε 
καί ώρισμένον άριθμόν κατωτέρων;

— Ποιος τό είπε αύτό: Είνε άσύστατο. Πέρνει 
κανείς δσες καλές μέτριες ή κατώτερες θέλει Οί 
παραγωγοί λένε: Γι’ αύτή τήν ταινία θέλω τόσο, 
γιά κείνη τόσο, αύτή τόσο. "Ωστε δταν θέλη, δπως 
έμεις έπί παραδείγματι, νά φέρη δλο τέλειες δέν 
τόν δεσμεύει κανείς. "Ετσι λοιπόν ό άνταγωνισμός 
θά ύφίσταται.

— Άλλά μήπως τό κακό τοΰ άνταγωνισμοΰ, άντι- 
μετωπίζουμε τά Γραφεία εισαγωγέων, μόνον; Έ
χουμε καί ένα άλλο βάσανο πού μάς τσακίζει.

— Ποιο ;
— Τό ψαλίδι πού πέφτει άπό τούς διευθυντάς τών 

κινηματογράφων έδώ
— Δέν σάς καταλαβαίνουμε.
— φέρνεις μιά ταινία άρίστη καί τήν δίδεις σ’ ένα 

Κινηματογράφο μέ τόσο ποσοστό ένοικίου καί «μί
νιμουμ γκαραντί», δπως λέμε, 8ΟιΌΟ δρ. άς ποΰμε. 
Συμβαίνει λοιπόν ή ταινία νά πιάση καί τά ποσο
στά σου νά φθάσουν τις 15 .C00 δρ Έρχεται τότε δ 
διευθυντής τοΰ Κινηματογράφου καί σοΰ λέει: Υπε- 
λόγιζες τό δλιγώτερο 80υ00 ά\λ’ έδώ φθάνει νά πά· 
ρης τό διπλάσιο. Πάει πολύ, θά σοΰ κόψω 10 ή 15 
ή 20 —δσο τόν βαστάη ή ψυχή του, χιλιάδες. Καί στίς 
κόβει παρά κάθε συμφωνίαν σας. Τί θά κάνης ; θά 
τόν πιέσης νά πληρώση είς τό άρτιον ; θά τόν χά 
σης άπό πελάτη. Καί έπειδή αδριο θά στό κάνη καί 
άλλος, θά ρθή ένας καιρός νά τούς χάσης δλους 
άν φανής άκαμπτος. Καί έτσι ύποχωρής. Άλλά μή
πως τό ψαλίδι τών πελατών περιορίζεται σ’ αύτή 
τήν περίπτωσι; Δυστυχώς δχι. "Ερχεται μιά περί- 
πτωσις πού έχεις μιά ταινία πού τήν δίδεις μέ μίνι
μουμ γκαραντί 75000 άλλ’ έλπίζεις νά πιάσης 120 — 
130 Έν τούτοις γιά ένα δποιοδήποτε λόγο δέν πιά
νει καί δ θεατρώνης δέν καλύπτει τις 75000 πού 
συμφώνησε. Νά τον λοιπόν πάλι, πρόθυμος νά κόψη 
καί διαμαρτυρόμενος δτι τοΰ χάλασες τό θέατρο, 
άσχετα άν ή ταινία έκ συμπτώσεως δέν έπιασε.,. 
Αφήστε τα, λοιπόν, νά πάνε ώσπου νά δοΰμε πώς 
θά έκλειψη τό κακό.

—Τά άφήνουμε γιά νά ρωτήσουμε; Τί φέρνετε έ
φέτος ;

Είκοσι ταινίες περίπου Γαλλικές κατά τό πλεΐ- 
στον καί Γερμανικές δλες πρώτιστης τάξεως. ’Ιδού 
τώρα οί τίτλοι μερικών :

«Σιδηροΰν Στέμμα» τό άριστουργηυατικό δημι 
ούργημα τής έφετεινής Γαλλικής προσπάθειας μέ τήν 
Μαρσέλ Σαντάλ καί τούς "Ερικ φόν Στρογχάϊμ καί 
Πιέρ Φρεναί Ό σκηνικός του πλοΰτος, ή δραματικό- 
της καί ή ύπόθεσίς του άμιλλώνται είς έπιτυχίαν. 
«Ασιατική θύελλα», άφαντάστου μεγαλοπρεπείας 
φίλμ μέ δραματικωτάτην ύπόθεσιν είς τό όποιον ό 
περίφημος Ίάπων καλλιτέχνης Σεσοΰ Χαγιακάβα 
δημιουργεί ένα άξιοσημείωτον ρόλον, δπως καί δ 
συμπαίκτης του Κόνραδ Φάΐτ. Τόν θαυμασμόν καί 
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τήν κατάπληξιν έπίσης θά προκαλέση ή ταινία 
«S.O.S. Τιτανικός» είς τήν όποιαν περί τήν άναπα- 
ράστασιν τοΰ τραγικού ναυαγίου τοΰ περίφημου αύ
τοΰ κολοσσοΰ έχει συνυφανθή μία έκτάκτως δραμα
τική ύπόθεσις οικογενειακής φύσεως. Παίζουν στό 
φιλμ αύτό ό Πιέρ Φρεναί καί ή περίφημη Ντίτα 
Πάρλο πού τόσο άγαπά τό καλαίσθητο 'Ελληνικό 
κοινό ‘Επίσης δέν εύρίσκω λόγια νά έπαινέσω τήν 
άξίαν της ταινίας «Σκακιστής» τό σενάριο τής ό
ποίας έχει βγή άπό τό περίφημο μυθιστόρημα τοΰ 
Ντιπουΐ Μαζιέλ καί πρωταγωνιστούν ό Κόνραδ 
Φάΐτ μέ τήν Φρανσουάζ Ροζέ, θαΰμα θαυμάτων θά 
μπορούσε κανείς άδιστάκτως νά όνομάση τήν σκη 
νοθετημένη άπό τόν Μαρσέλ Λερμπιέ ταινία <Γή 
τοΰ Πυράς» πρωταγωνισταί τής όποίας είνε ό τενό
ρος Τίτο Σκίπα καί ή Μιρέϊγ ΜπαΛ,έν. Μιά ταινία 
τήν έμπορικότητα τής όποίας προβλέπω μεγίστην 
είνε ή φέρουσα τόν τίτλον «‘Υιός τοΰ Σεΐχη», μέ 
πρωταγωνιστοΰντας τούς Τζών Λότζ καί Σάρλ Βανέλ 
καί σκηνοθέτην τόν Μ Λερμπιέ. Γιά τήν ταινία αύτή 
αισθάνομαι ύποχρέωσι νά δηλώσω δτι ούδεμίαν έχει 
σχέσιν μέ τήν μεγάλην έπί βωβοΰ δημιουργίαν τοΰ 
Βαλεντίνο, τής όποίας δμως εϊνε πολύ καλυτέρα 
«θύελλα», είνε δ τίτλος μιας άλλης θαυμαστής έπι- 
τυχίας τοΰ γαλλικοΰ κινηματογράφου μέ τούς Σάρλ 
Μπουαγιέ καί Μισέλ Μοργκάν. Τό ίδιο έπίσης συμ 
βαίνει καί μέ τάς ταινίας «Voleur de femmes- τού 
Πιέρ Φρονταί μέ πρωταγωνιστάς τούς Άννί Ντικώ 
καί Ζάν Μάζ, «13ος ένορκος» μέ τήν Μισέλ Μορ
γκάν, Gueule d’Amour» μέ τούς Ζάν Γκαμπέν καί 
Μιρέϊγ Μπαλέν. ’Επίσης διαπραγματευόμεθα τήν ά 
γοράν μερικών άλλων ύπό «γύρισμα» ταινιών διά 
τάς όποίας θά όμιλήσωμεν άλλωστε

—Διαθέσατε ταινίας καί ποΰ;
—Άκόμη δέν έκανονίσθη τό ζήτημα τοΰτο Είνε 

δμως τοιαύτη ή άξία τών ταινιών μας ώστε νά δια- 
τεθοΰν τάχιστα εις τούς καλλιτέρους τών κεντρικών 
Κινηματογράφων.

—Γιά τήν έπί θύραις σαιζόν τί προβλέψεις έ
χετε;

—Δεδομένου δτι δπως φαίνεται έφέτος έχει γίνει 
παρ’ δλων τών συναδέλφων καλλίστη έκλογή, εϊ
μεθα βέβαιοι δτι ή κίνησις θά είνε ζωηροτάτη καθ’ 
δσον τό έκλεκτόν τών έργων θά έπαυξήση τήν προ- 
σέλευσιν θεατών.

* *
“Ενα άπό τά μεγάλα Γραφεία εισαγωγής ται· 

νιών, εϊνε καί τό έπί τής δδοΰ Πατησίων, μέγαρον 
Λινάρδου, τής «Γουώρνερ Μπρος, Φέρστ Νάσιοναλ» 
πού λίαν δεξιώς διευθύνει άπό τής συσιάσεώς του 
δ κ· Βίκτωρ Μιχαηλίδης. Τό Γραφεΐον τοΰτο δμως, 
ώς περιοριζόμενον είς τήν είσα/ωγήν τών άριστων 
ταινιών πού παράγει ή μεγάλη ομώνυμος άμερικα- 
νική Εταιρία τήν όποιαν έκπροσωπεϊ καί διά λογα
ριασμόν τής όποίας έκμεταλλεύεται τάς ταινίας, 
δέν έχει νά άντιμετωπίση τόν συναγωνισμόν περί 
τοΰ δποίου, περί τήν προμήθειαν τών ταινιών, δμι- 
λοΰν τά άλλα. Φυσικόν είνε δθεν, μολονότι δ διευ 
θυντής του έξέδραμε καί έφέτος είς τό έξωτερικόν 
διά νά παρακολουθήση τήν έν γένει κίνησιν, ϊνα 
βάσει ταύτης καί τών άντιλήψεων τοΰ 'Ελληνικού 
κοινοΰ κάνει τήν έκλογήν του έκ τής δλης παραγω 
γής τής Γουώρνερ, νά μή ένδιαφέρεται νά όμιλήση 
περί άνταγωνισμοΰ. Φαντάζονται λοιπόν οί άναγνώ- 
σταί μας πόση δεξιοτεχνία έχρειάσθη διά νά παρα- 
συρθή νά όμιλήση. Καί ιδού τί μας είπε σχετικώς:

— Δέν πρέπει νά σάς έκπλήττει καί τόσο τό δτι 
οί παραγωγοί ταινιών ζητοΰν μεγαλυτέρας τιμάς 
άπό τούς “Ελληνας έμπόρους ταινιών παρ’ δτι άπό 
τούς Σέρβους καί Τούρκους. Καί τοΰιο, διότι μολο
νότι μικροτέρα εις πληθυσμόν τής Τουρκίας καί 
Σερβίας ή χώρα μας, έχει τό πλεονέκτημα νά είναι 
κατά πολύ περισσότερον προηγμένη τούτων κινημα

τογραφικούς καί συνεπώς νά έχη μεγαλυτέραν άγο- 
ραστικήν δυναμικότητα. Τοΰτο όφείλεται είς τό έμ- 
πορικόν δαιμόνιον τών 'Ελλήνων έπιχειρηματιών, είς 
τόν ‘'Κινηματογραφικόν 'Αστέρα, πού διαπαιδαγώ» 
γησε σχετικώς τό κοινόν μας, τό όποιον μορφωμένον, 
πνευματικώς άνώτερον καί λατρεύον τό τέλειον καί 
ιό ώραΐον δέν μποροΰσε παρά ν’ άγαπήση τόν κινη
ματογράφον καί είς τήν δεξιοτεχνίαν τών διευθυν
τών τών κινηματοθεάτρων μας πού ξέρουν διά τής 
καταλλήλου διαφημίσεως, τής τοποθετήσεως έκά· 
στης ταινίας είς τό άνάλογον πλαίσιον καί τής προ
βολής της τήν κατάλληλον έποχήν, προσελκύουν έτι 
μάλλον τό κοινόν πρός τόν κινηματογράφον.

Δέν άρνοΰμαι βεβα ως δτι ύπάρχει ένας κάποιος 
άνταγωνισμός περί τήν άπόκτησιν καλών ταινιών 
άλλά εϊνε φυσικόν έπακόλουθον τής καλαισθησίας 
καί τής έκλεκτικότητος τού κοινοΰ καί τής φιλότι
μου προσπαθείας τών διαφόρων Γραφείων νά Ικανό 
ποιήσουν δσο καλλίτερα δύνανται τούς πελάτας 
των. Καί έφ’ δσον παραδέχομαι τήν δπαρξιν τοΰ άν- 
ταγωνισμοΰ δέν δύναμαι ν’ ά@νηθώ τήν έπίδρασιν 
τούτου έπί τής ύπό τών παραγωγών αύξήσεως τών 
τιμών διά τάς ταινίας πού προορίζονται διά τήν 
Έλλαδα κατά πολύ περισσότερον άφ’ δτι ζητοΰν 
διά τά άλλα Βαλκανικά. Ή έκ τούτου αΰξησις δμως 
μόλις είναι τά 25 ο)ο βία 30ο)ο τής έπιβαρύνσεως. 
Τά άλλα 70 ο)ο είναι διότι ή έλληνική άγορά κρίνε- 
ται μεστή άποδόσεως καί κυρίως ή τής πρωτευού 
σης τής 'Ελλάδος, ή όποια κρίνεται ώς άποδίδουσα 
μόνη πολλά περισσότερα άπό δσα τό σύνολον τών 
όμορων Βαλκανικών χωρών "Ενας άκόμη λόγος 
συντελεστικός τής έπιβαρύνσεως είναι ή κίνησις τών 
θερινών έλληνικών κινηματογράφων πού δέν έχουν 
αϊ άλλαι Βαλκανικαί χώραι καθ’ δ βορεινότεροι. 
Συγκεκριμένως,ένφ αί εισπράξεις τών έδώ Γραφείων 
έκμεταλλεύσεως φίλμ είναι κατά τούς θερινούς μή
νας ήλαττωμέναι κατά 25—30ο)ο τών χειμερινών, 
εις τάς γειτονικός μας χώρας ή μείωσις φθάνει τά 
60 καί 70 ο)ο. Φυσιολογικά λοιπόν κρίνοντες τά 
πράγματα οί ξένοι παραγωγοί ζητοΰν νά έπωφελη- 
θοΰν τής περιστάσεως.

Καί ό κ. Μ'χαηλίδης χαμογελώντας προσθέτει.
— Άς άφήσουμε δμως τό άκανθώδες αύτό ζήτημα 

καί άς έλθουμε στό τών έφετεινών μας εισαγωγών.
— Σάς άκοΰμε.
—"Οπως βλέπω, λοιπόν, έφέτος ή έλληνική άγο

ρά τών φιλμ θά παρουσιασθή ζωηροτέρα είς έμπο
ρικότητα τήςπερυσινής πού δέν ήταν καθόλου «ύ- 
καταφρόνητος.

—Πώς τό συμπεραίνετε αύτό κ. Βίκτωρ;
—’Εξ δσων είδα έξω, έξ δσων ήκουσα έδώ καί 

κυρίως άπό τήν Αμερικανικήν παραγωγήν, καθ’ 
δσον ξέρω δτι αί Αμερικανικοί Έταιρίαι είναι 
πάντοιε προσεκτικά! είς τήν έκλογήν τών θεμάτων 
τών φίλμ των καί έπιμελεΐς είς τήν τεχνικήν των 
έτοιμασίαν. Θά έχωμεν λοιπόν θρίαμβον τών Άμε 
ρικανικών ταινιών είς τόν όποιον κατά πολύ θά 
συμβάλη ή άδυναμία τής Γερμανικής παραγωγής 
καί ή τελεία έξαφάνισις τής Αύστριακής, Τό κοινόν 
μας θά άπολαύση έφέτος ταινίας Αμερικανικός 
έξαιρετικοΰ ενδιαφέροντος πού θά συμβάλλουν είς 
τήν κατά πολύ άνωτέραν τών περυσινών αβξησιν 
τών είσπράξεών των. ‘Η έταιρία πού έκπροσωπώ 
ιδίως, ώς έμβλημά της διά τήν έφετεινήν παραγω
γήν έθεσε τό ΔΡΑΣίχ (ACTION). Μέ τοΰτο έννοώ 
ταινίας μέ δυνατήν ύπόθεσιν καί έντονον δράσιν 
πού κατά τήν δήλωσιν τοΰ γενικού διευθυντοΰ καί 
παραγωγού κ. Τζάκ Γουώρνερ, είναι δτι έδωσε τά 
καλύτερα άποτελέσματα είς τήν έπιτυχίαν τών 
φίλμ μας, είς δλα Ανεξαιρέτως τά θέατρα τής ύφη- 
λίου. Έπί παραδείγματι αί ταινίαι μας (πού δπου 
καί άν προεβλήθησαν έσημείωσαν έπιτυχίαν κατά 
τά τελευταία έτη). «Κάπταιν Μπλούντ», -Έπέλασις

Έλαφρας Ταξιαρχίας», «Αντώνιο Άντβέρσο», «Δρα- 
πέτης», «Πρίγκηψ καί φτωχός» άποδεικνύουν τήν 
όρθότητα τής τοιαύτης παρατηρήσεως καί δικαιο
λογούν τήν ύπόδειξιν «ΔΡΑΣΙΣ». Σχετικώς πρός 
τάς ταινίας πού διαθέτομεν έφέτος αΰται είνε αί 
Ακόλουθοι «Ρομπέν τών Δασών» ή όποια προβλη 
θεϊσα είς τάς πρωτευούσας τών μεγαλυτέρων κρα
τών κατέρριψε παν προηγούμενον ρεκόρ είσπράξεών 
πράγμα πού φθάνει νά μιλήση γιά τήν άξίαν της. 
«Ζεζεμπέλ» μέ τήν μεγαλυτέραν σύγχρονον δραμα
τικήν ήθοποιόν Μπέττυ Νταΐβις, άριστούργημα σκη 
νοθεσίας, έκτελέσεως καί θαύμα δράσεως. «Μαξιμι- 
λιανός καί Σαρλόττα» οί τραγικοί αύτοκράτορες τοΰ 
Μεξικού, άποδομένοι άπό τόν άφθαστον Πώλ Μι- 
οΰνι καί τήν ίσαξίαν του Μπέττυ Νταΐβις. Τά όνό- 
ματά των καί μόνα άποτελοΰν τήν καλυτέραν έγ- 
γύησιν τής άξίας τοΰ φίλμ. «Τέσσαρες στόν Παρά
δεισον» άλλη όβίς τών...42 γιά νά μεταχειρισθώ πα
λαιόν διαφημιστικήν έκφρασιν, μέ τήν Όλίβια ντέ 
Χάβιλλαντ καί τόν μάγον Έρρολ Φλύν. Άκολουθοΰν 
αί τής αύτής γιά νά μή πώ άνωτέρας δλκής ται 
νίαι. «Ό πόλε ιος τοΰ χρυσοΰ» καί ή «Κοιλάς τών 
γιγάντων» πού είνε έγχρωμοι έξ όλοκλήρου κατά 
τό σύστημα Τεχνικολόρ. «Ό Δούξ καί ή χορεύτρια» 
καί «Τρελλοί γιά σκάνδαλο» είνε δυό θαυμάσιες I 
ταινίες σαλονιού, άλλά μέ τέτοια δράσι πού κρα
τούν Αδιάπτωτο καί Αγωνιώδες τό ένδιαφέοον τοΰ 
θεατοΰ νά δή τή λύση, μέ πρωταγωνιστή σ’ άμφοτέ- 
ρας τόν Φερνάν Γκραβαί. X' είνε ό τίτλος μιάς ται
νίας πάλιν μέ τήν Μπαΐτυ Νταΐβις καί τόν Έρρολ 
Φλύν καί..

—Μά δέν λογαριάζετε δτι ό χώρος μάς είνε πο
λύτιμος κ. Μιχαηλίδη ;

—Δίκηο έχετε. Σταματώ λοιπόν άφοΰ σάς διαβε 
βαιώσω δτι κάθε μιά ταινία μας έχει καί άπό ένα 
δικό της θέλγητρο δλες δέ είνε έμπορικώτατες δν 
τως, δπως θά δήτε, καθ’ δσον θά προβληθούν δλες 
καί δή στά καλύτερα θέατρά μας.

* * * 
— Εϊνε γιωστόν πόσον είς τήν Κινηματογραφικήν 

Αγοράν τής Ελλάδος βαρύνουν τά « Ηνωμένα Γρα
φεία έκμεταλλεύσεως ταινιών Άμολοχίτης Βουλ- 
γαρίδης καί Α. Ε. Κ. Ε. πού διαθέτουν κατ’ έτος ένα 
νέον ποσόν φιλμ δχι μικρότερον τών 65-70. Αί Ικα
νότητες καί ή πείρα τόσων άνθρώπων τής δουλειάς, 
ήνωμέναι πειθαρχικά σέ μιά καί τήν αύτή προσπά
θεια δέν μποροΰν παρά νά έπιβάλλωνται καί νά _έ- 
πιτυγχάνουν Φυσικόν ήτο νά ζητήσωμεν έκ τών 
πρώτων νά έχωμεν τήν γνώμην των καί τάς πληρο 
φορίας των έν σχέσει μέ τήν κίνησι τής νέας σαι
ζόν. Καί διά τήν έξυπηρέτησίν μας έπί τοΰ ζητήμα
τος αύτοΰ έτέθη προθύμως είς τήν διάθεσίν μας ό κ. 
Άργόρης

Ιδού τί μάς είπε :
—Ανταγωνισμός περί τήν προμήθειαν τών ται

νιών ύπήρχε πάντοτε. Τοΰτο άλλωστε εϊνε πολύ 
φυσικόν άφοΰ κάθε γραφεΐον φιλοδοξεί νά ύπερέχη 
εί δυνατόν κάθε άλλου ώς πρός τήν ποιότητα τών 
φίλμ πού διαθέτει είς τήν άγοράν μας Μέ τήν δια
φοράν δτι ό άνταγωνισμός αύτός διεξήγετο άλλοτε 
μέ σύνεσιν καί λογικήν, ένώ άπό πέρυσιν προσέλα 
βεν έν μέρει τήν έκτασιν... έγκεφαλικής παρακρού 
σεως.

—Καί ποΰ άποδίδετε φίλε κ. Άργύρη τήν τοιαύ 
την μεταβολήν τών πραγμάτων ;

—Άπλοόστατα εις τήν ΐδρυσιν, άπό τοΰ ’Οκτω
βρίου Ιδία π- έ., μερικών νέων γραφείων έκμεταλ
λεύσεως ταινιών οι διευθυνταί τών όποιων άμύητοι 
εϊς τά παρασκήνια καί τάς συνηθείας τών ξένων 
άγορών καί άγνοοΰντες πρόσωπα καί πράγματα, είς 
είς τήν σπουδήν των νά έξασφαλίσουν άρκετάς καί 
καλάς ταινίας τά έθαλάσσωσαν, μή έπιτυγχάνοντες 
παρά νά κάμουν τούς ξένους νά ύψώσουν τάς τιμάς

—Καί πώς συνέβη έφ’ δσον καλοπλήρωναν νά μή 
βρίσκουν ταινίας;

Άπλούστατα διότι οί πλεΐστοι τών παραγωγών 
καί τών πρακτόρων ταινιών, έμειναν πιστοί εις τούς 
παλαιούς των πελάτας Πάντως δμως ή σπουδή τών 
κυρίων αύτών ήτο έπιζημία δι’δλους, μολονότι ήμάς 
δέν μάς έθιξε ώς μή άναμιχθέντας είς τόν συναγω
νισμόν καθ’ δσον διά τοΰ έν Παρισίοις άντιπροσώ- 
που μας κ. Σάρδα εϊχομεν προαγοράσει τάς περισ- 
σοτέρας τών μεγάλων έφετεινών ταινιών μας.

—Νομίζομεν δμως δτι άσχέτως τοΰ άπό πέρυσι 
έμφανισθέντος άνταγωνισμοΰ, πάντοτε διά τήν Ελ
λάδα έζητοΰντο μεγαλύτεροι τιμαί παρά διά τά γει
τονικά κράτη.

—Μά τό είπαμε ήδη. Τοΰτο δέ όφείλεται είς τό 
δτ^ έχομεν πολύ κινηματογραψόφιλον κοινόν, πολ
λούς κινηματογράφους, συνεπώς άνάγκην μεγάλου 
άριθμοΰ ταινιών, άρα ζήτησιν τοιούτων καί τής κα- 
ταστάσεως αύτής έπωφελοΟνται οί κ. κ. παραγωγοί 
διά νά ζητοΰν υπέρογκα ποσά διά κάθε φίλμ καί νά 
πωλοΰν ένίοτε είς τούς μή οίδότας πρόσωπα καί 
πράγματα, ταινίας φανταστικός πού δέν πρόκειται 
ποτέ νά «γυρισθοΰν» καί πού δπως γίνονται τά συμ
βόλαια άγορσπωλησίας ούαί ε’ις τους δίδοντας προ
καταβολήν διά τήν άπόκτησίν των Διότι βλέπετε 
έχουμε τήν κακή άρχή έμεΐς οί “Ελληνες νά κλεί
νουμε πολλές ταινίες πού...πρόκειται νά «γυρισθοΰν», 
φτάνει νά πληροψορηθοΰμε δτι θάναι καλές, πράγμα 
πού δέν συμβαίνει μέ τούς έμπόρους ταινιών τών 
όμορων κρατών πού δέν ψωνίζουν ποτέ... γουρούνι 
στό σακκί.

—Τί άριθμόν ταινιών θά φέρετε έφέτος κ. Άργύρη;
—Εβδομήντα περίπου έκ τών όποίων αί 45 Εύ- 

ρωταϊκής παραγωγής, μεταξύ τών όποίων πλεϊστες 
γαλλικές πολύ Ανώτερες τών καλών περυσινών Από 
έμπορικής πλευράς. Μεταξύ τούτων Αναφέρω προ- 
χείρως: «Τό δράμα τής Σαγκάης» έξαιρετικοΰ έν 
διαφέροντος καί έπικαιρότητος φίλμ, «Ρασποΰτιν·, 
καί -Πατριώτης» δυό ταινίες δράσεως, μεγαλοπρε 
ποΰς σκηνοθεσίας καί Αγωνιώδους ένδιαφέροντος 
δπου δ Χάρρυ Μπώρ έπιδεικνύει δλην τήν έκτασιν 
τής τέχνης του Έπίσης συγκλονιστικού περιεχομέ
νου ώς ύπόθεσις καί θαυμάσιοι είς πλοΰτον σκηνο- 
θετικόν θά είναι δύο φίλμ μέ τήν Ντιάνα Ντάρμπυν 
τό νέο περίφημο άστέρι τής «Universal», θεαματικό
τητας κολοσσοί θά είναι έπίσης ή «Λευκή σκλάβα» 
καί ό «Παράδεισος τής Αμαρτίας» ένα φίλμ τύπου 
τής τόσην έπιτυχίαν σημειωσάσης «Καταιγίδος» καί 
«Καζανόβας» έξ όλοκλήρου έγχρωμον «Τεχνικολόρ». 
Έπονται μετά δύο ταινίες τοΰ πραγματικού βασι- 
ληά τοΰ γέλωτος Φερναντέλ μέ τούς τίτλους «Βασι
λείς τών Σπόρ» καί «"Ακου, βλέπε, σώπα». Πρόκει
ται περί δυό κωμωδιών μέ πλοκή θαυμασία, μουσική 
τερπνή, σκηνοθεσία έκθαμβωτική, πού θά κάνουν 
σουξέ. "Εχομε έπίσης τόν «Πύργο τής Σιωπής» γιά 
τήν άξία τοΰ όποίου έγγυάται τό δτι πρωταγωνιστεί 
ή Άνναμπέλλα. «Ό θάνατος τοΰ Κύκνου» πάλιν θά 
είναι μιά άκόμη έμπορική ταινία τοΰ Γραφείου μας. 
Έπί.ης τά φίλμ: «Μαρινέλα» μέ τόν Τΐνο Ρόσοι, 
«Τατιάνα» μέ τήν Μάρθα Έγγερθ, ή «Ύπόθεσις Λα- 
φάρζ» μέ τήν Σαντάλ, «01 δύο Λοχίαι», «Σαράτι ό 
τρομερός» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, «Επιστροφή στόν 
"Αρη» -συνέχεια τοΰ κολοσσοΰ -Άπό τή γή στή Σε
λήνη», «Βέρθερος» μέ τόν Πιέρ Ρ σάρ Βίλμ καί «Τό 
λιμάνι τών Αποκλήρων» πού έσπασε δλα τά ρεκόρ 
εισιτηρίων στή Γαλλία, είναι ταινίαι πού θά δώσουν 
Ζωήν είς τά ταμεία τών θεάτρων είς τά όποια θά 
προβληθοΰν Καί οί ταινίες μας θά προβληθούν— 
δπως πάντοτε συμβαίνει—είς τούς πλείστους τών 
μεγάλων ’Αθηναϊκών κινηματογράφων.

***
Τό Γραφεΐον εισαγωγής καί έκμεταλλεύσεως ται- 
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νιδν Φ. Κολλάρος καϊ Σας δέν είναι παλαιόν εϊς τήν 
άγοράν μας. Τό όλιγόμηνον έν τούτοις άπό τής 
ίδρύσεώς του διάστημα, ύπήρξεν άρκετόν διά νά 
γνωσθή εϊς τούς οικείους κύκλους καϊ νά δοθή ή έν- 
τύπωσις δτι οϊ διευθυνταί του πού άπό μακροϋ δια 
τηρούν παρόμοιον γραφεΐον έν Κωνσταντινουπόλει 
μετά τοΰ όποιου έν στενή συνεργασίφ καϊ έπαφή 
διατελοΰν πάντοτε, κατέχουν άρκετά καλά τά μυ 
στικά τής έργασίας καϊ συνεπώς δέν θά δυσκολευ- 
θοΰν νά γνωρισθοΰν ευρύτατα καϊ νά άναπτύξουν 
καϊ έδώ τάς Ικανότητάς των

Έν σχέσει μέ τά τής έφενεινής κινήσεως περί 
τήν εισαγωγήν ταινιών ό κ. Κολλάρος εύηρεστήθη 
νά μας πή τά έξής :

—Μολονότι τό πρώτον ήδη άναμιγνυόμεθα ένερ" 
γώς εϊς τά τής κινηματογραφικής άγορας τής Ελ
λάδος, δτε διατηροϋντες Γραφεΐον έν Κων)πόλει 
μετά τού όποιου φυσικά ή συνεργασία μας θά είναι 
στενωτάτη καϊ αί ταινίαι μας θά προβάλλωνται καϊ 
έδώ κα’ έν Τουρκία-δέν μάς είχε διαφύγει ό τρο
μερός άνταγωνισμός πού διεξάγετ ι έξω έν τή προ
σπαθείς τής έξασφαλίσεως ταινιών, μεταξύ τών δια
φόρων Ελληνικών Γραφείων. Δυστυχώς ό άνταγω- 
νισμός αύτός, δ φυσικός έν τινι μέτρφ κοί λογικός 
άρκετά μέχρι πέρυσιν, έξελίχθη έφέτος είς πάθος, 
είς μανίαν άνεξήγητον καϊ άδικαιολόγητον, πού 
έκαμε τούς ξένους παραγωγούς καϊ πράκτορας ται
νιών νά χαρακτηρίσουν τούς "Ελληνας έμπόρους ώς 
«λαίλαπα όρμητικήν έσκήψασαν έν τή άγορς Παρι- 
σίων καϊ σαρώνουσαν τά πάντα δπως-δπως καϊ δσω- 
δσφ». Δυστυχώς δέ ό χαρακτηρισμός αύτός δέν άπο 
τελεί ύπερβολήν. Διότι πραγματικώς οί 'Ελληνες 
εισαγωγείς ταινιών ένέσκηπτον είς τά Γραφεία, πού 
ήδύναντο νά διαθέσουν ταινίας ή έθρυλλεΐτο δτι 
πρόκειται νά «γυρίσουν», μέ όρμήν τρομακτικής κα
ταιγίδας καϊ χωρίς νά ίδοΰν τίποτε έζήτουν νά πά
ρουν δτι ύπήρχε καϊ δέν ύπήρχε.

Φυσική συνέπεια τής σπουδής αύτής καϊ τής μα
νίας πρός άπόκτησιν ταινιών πάση θυσία, ύπήρξεν 
ή έκ μέρους τών διαθετόντων τοιαύτας, ϋψωσις τών 
τιμών εις σημείον άφάνταστον. Γιά νά καταλάβετε 
πόση ύπήρξεν ή ϋψωσις, άρκεϊ νά σας πώ δτι ή τιμή 
μιας ταινίας ζητουμένης διά τήν άγοράν μας, ύψώθη 
λόγω τού πλειοδοτικού άνταγωνισμοΰ κατά ΙΟοο 
δολλάρια έντός έλαχίστων ώρών, μία δέ άλλη κατά 
125.0 φράγκα έντός ένός άπογεύματος ! Άλλ’ δ,τι 
κυρίως μάς ταπεινώνει έξω καϊ δΓ αύτό καί πρέπει 
νά προσπαθήσωμεν νά έκλειψη είνε ή προαγορά 
ταινιών πού δχι μόνον δέν είνε έτοιμες, άλλ’ ούτε 
κάν έχουν άρχίσει νά «γυρίζωνται». Σημειώστε δτι 
κάποιος σοβαρός οίκος πρόκειται νά «γυρίση· τήν 
♦Τόσκα» μέ τήν Μάρθα "Εγκερθ καϊ τόν Κιεπούρα 
καϊ -Σκάνδαλο στή Βιέννη» μέ τήν 'Εγκερθ Μόλις 
λοιπόν έγνώσθη τό γεγονός, ήρχισαν άμέσως αί 
προσφοραί, τάς όποιας ήκουσε κατάπληκτος καϊ ά- 
πέρριψε μέ άγανάκτησι, λέγων δτι ήτο παράλογον 
νά τοΰ προσφέρωνται σημαντικοί προκαταβολαί δΓ 
έργα πού δέν έχουν γίνει γιά νά ξέρη κανείς τί ά- 
ξίζουν. Επίσης άγών πλειοδοσία; ένηργήθη διά 
μίαν ταινίαν τής Ντανιέλ Νταρριέ ύπό τόν τίτλον 
«‘Αντίο Βιέννη» πού πρόβλημα είνε άν θά«γυρισθή». 
"Ενα τελευταίο τοΰ άνταγωνισμοΰ τών Ελλήνων 
δείγμα είνε τό έξής' Διά τήν ταινίαν: «Τρία βάλς» 
έζητοΰντο 30ι 0 δολλάρια. Ό άνταγωνισμός μας τά 
κατάψερε νά πουληθή μέ δύο άλλες κατώτερες ται
νίες άντϊ 3.500 δολλαρίων Άς είνε δμως· Ελπίζω 
δτι δλοι ήδη θά έχουν μετανοήση διά τήν τακτικήν 
αύτήν νά πάρουνε δτι βρούνε καί δσο κΓ άν είνε, 
πού είς ζημίαν μας άπέβη καϊ οϋτω έν καιρφ θά 
φθάσωμε στήν άπόφασι νά συνεννοηθοΰμε όπότε άν 
έρωτηθ_ώ κάτι κΓ έγώ θά έχω νά ύποδείξω.

—Σείς κύριε Κολλάρε τί διαθέτετε γιά τή νέο 
σαιζόν ;

—Έκτός τοΰ καταλόγου τόν όποιον έδημοσιεύ 
σαμεν εις τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα» έπλου 
τίσαμε τήν συλλογήν μας μέ τίς έξής έφετεινής πα
ραγωγής ταινίας. -Τό ’Ανθρώπινον Κτήνος» βγαλ 
μένη άπό τό πολΰκροτον μυθιστόρημα τοΰ Έμϊλ 
Ζολά, πού είνε θαΰμα σκηνοθεσίας, ήθοποιΐας καί ύ 
ποθέσεως Τό -Hotel du Nord» θαυμασίας πλοκής 
ταινία, μέ τήν περίφημη Άνναμπέλλα. «Μέ τής γλυ
κός κιθάρες» μέ τόν Τίνο Ρόσσι, ή έμπορικό- 
της τής όποιας θά είνε καταπληκτική ■ Εγκάρ
διος Συνεννόησις (ή Άντάντ Κορντιάλ) σκηνοθέτη 
μένη άπό τό Μαρσέλ Λερμπιέ καί Goualeuse» μέ τήν 
Lys Gauty

— Έχετε διαθέσει καθόλου ταινίας είς τήν 
άγοράν;

— Όχι άκόμη διότι δέν τό έπεδιώξαμεν. Αύτό 
δμως δέν είνε ζήτημα, θά διατεθούν τάχιστα άμα 
άρχίση ή σαιζόν καί δή είς τούς καλλι-έρους κινη
ματογράφους μας, λόγτρ τής έμπορικότητός των.

* *
Μία άπό τάς σοβαρωτέρας έπιχειρήσεις εισάγω 

γής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών είνε άσφαλώς καϊ 
ή «'Ελληνική Κιτηαατογριφιηή "Ενωσις». Φυσικόν ήτο 
νά ζητήσωμεν τήν γνώμην τών διευθυντών της έκ 
τών πρώτων. Ή άπουσία δμως είς τό έξωτερικόν 
τών έκ τών διευθυντών της κ κ. Δαμασκηνοΰ καϊ 
Κουρουνιώτη, μάς ήμπόδισε νά πραγματοποιήσωμεν 
τήν έπιθυμίαν μας. Οϋτω καϊ έπειδή μέχρι τής στιγ
μής πού ή ϋλη τοΰ άνά χεΐρας φύλλου θά έκλειε δέν 
έπέστρεψαν, ήναγκάσθημεν νά άπευθυνθώμεν είς τόν 
έκ τών μετόχων καϊ διευθυντών κ. Βακογιάννην, δστις 
έπροθυμοποιήθη νά μάς είπη τά έξής:

— Μολονότι δέν είμαι δ άρμοδιώτερος ν’ άπαν- 
τήσω είς τά έρωτήμαιά σας έφ’ δσον δέν έπεσκέ- 
φθην τάς ξένας άγοράς διά νά έχω άμεσον καϊ ύπο 
κειμενικήν τήν άντίληψιν τής καταστάσεως, θά σάς 
είπω δσα έκ τών δσων λέγονται συμπεραίνω.

— Διαμαρτύρονται οι συνάδελφοι πού έπέστρε
ψαν έκ τοΰ έξωτερικοϋ διά τόν παρατηρούμενον έφέ
τος άνταγωνισμόν. Έγώ νομίζω δτι θά έπρεπε νά 
έκπλαγοΰν, άν έλειπε. Ό άνταγωνισμός είνε κάτι 
φυσικόν προκειμένου περί είδους τοΰ όποιου δέν 
έχει εις ή δύο τρία άτομα τήν μονοπωλιακήν έμπο- 
ρίαν· Συνεπώς μοιραία ή έντασίς του έφ’ δσον οί 
έμποροι τοΰ είδους αυξάνουν μαζί μέ τήν ζήτησιν, 
χωρίς νά ύπάρχη καί άνάλογος αϋξησις τής παρα
γωγής τοΰ είδους. Είς τόν τόπον μας δέ καί τά 
Γραφεία αύξάνουν καί οί ζητοΰντες Ό άριθμός τών 
Κινηματογράφων πρώτης βιζιόν καϊ πρώτης τάξεως 
πού έχομεν ήμεϊς, είνε δυσαναλόγως μεγαλύτερος 
άπό έκεΐνον πού έν συγκρίσει πρός τόν πληθυσμόν 
ύπάρχει είς εύρωπαϊκάς πρωτευούσας ώς τό Βερο- 
λΐνον. ή Βιέννη τό Παρίσι κ·τ.λ Δεδομένου άκόμη 
δτι οι κινηματογράφοι πρώτης προβολής λειτουρ 
γοϋν κατά κανόνα έπί 7μηνον καί δτι είς λειτουρ
γεί καθ δλον τό έτος, έχομεν άνάγκην νά είσαγά- 
γωμεν μεγάλον άριθμόν ταινιών. Παραλλήλως έχο 
μεν κοινόν καλαίσθητον, πολύ έκλεκτικόν, μή άνε 
χόμενον έργα κοινότυπα καϊ συνεπώς αί πολλαϊ 
ταινίαι πού μάς χρειάζονται πρέπει νά είνε καϊ κα- 
λαί. Λαμβανομένου πάλιν ύπ’ δψει δτι έκ τών κα 
λών έργάζονται και άποδίδουν περισσότερα αί καλ
λίτεροι, άναπόφευκτος ή πάλη τών Γραφείων διά 
τήν προμήθειαν τών έκλεκτοτέρων Έτσι περιττόν 
νά όλοφυρόμεθα διά τόν άνταγωνισμόν τοΰ όποιου 
μοιραΐον έπακόλουθον νά έπωφελοΰνται οί ξένοι, 
θά μοΰ παρατηρηθή ίσως δτι πρέπει νά συμφωνή
σουμε νά άγοράζη είς διά λογαριασμόν δλων, τόν 
άπαραίτητον άριθμόν ταινιών καί νά τάς μοιραζώ 
μέθα μετά κατ' ά^αλογίαν δυναμικότητας, τόσας 
πρώτης τάξεως δ εις καϊ τόσας δ άλλος..

Πώς δμως θέ συμφωνήσωμεν νά δεχ^ώμεν ώς Ισά
ξιας τήν Α μέ τή Β ταινία άσχέτως άν ήγοράσθη. 

σαν εις μίαν καϊ τήν αύτήν τιμήν; Έκτός άν πρό
κειται ν’ άρχίσουμε νά βάζουμε κλήρους ή νά τίς 
παίζουμε κορώνα γράμματα .. Μά γίνονται σάς πα
ρακαλώ αύτά; Τό έμπόριον σημαίνει άνταγωνισμόν, 
πάλην, φιλοδοξίαν νά δώση δ εις κάτι καλλίτερον 
άπό τόν άλλον, νά έπικρατήση δ καθείς δπωσδήποτε 
Έτσι θά ύπάρχη καϊ μόνον &\> ύπάρξη ύπερεπάρ- 
κεια έκλεκτών ταινιών θά έκλειψη, καθώς καϊ ή 
προαγορά ταινιών πού δέν έχουν «γυρισθή».

Συμπέρασμα νΚιν. Άστέρος.. — Άι ταγωνισμός τρο
μερός, ασυνήθης, ανόητος, καιαστροφ.κός δΓ όλους, υπο
τιμητικός τής άντιλήψκο.ς καϊ τής άξιοπρεπείας μας !

'Ιδού τό μοτίβο δλων τών εισαγωγέων καϊ εκμεταλ
λευτών ταινιών πού μας ήρθαν απ’ τό εξωτερικό.

Κατηγορούν ό εις τόν άλλον ώς αναβιβάζοντας τάς τι
μάς τών άξιολόγων ταινιών κατά δεκάδας λιρών ή εκα
τοντάδας δολλαρίων πρός όφελος τών ξένων καί όλοι 
προσπαθούν νά παραστήσουν εαυτούς θύματα τών συνα
δέλφων των.

Κανείς δέν λέγει ότι: Φταίμε όλοι καί πρώτος έγώ· 
πλήν τοΰ κ. Βακογιάννη - διότι μάς χρειάζεται μεγάλο^ 
άριθμός ταινιών διά τήν άγοράν μας, όλοι δέ φιλοδο
ξούμε δικαιολογημένα νά δώσουμε στήν πελατεία μας 
κάτι καλό, νά έπιβληθοϋμε, νά μονοπωλήσουμε εί δυνα
τόν τήν άγοράν.

Τό μόνον σηιιεΐον έπϊ τοΰ όποιου συμφωνούν είνε 
τούτο : Ότι πρέπει νά έπέλθη συνεννόησις δπως παύση ό 
άνταγωνισμός.

Συμφωνούν όμως, διότι γνωρίζουν ότι τοιαύτη συμφω
νία είνε ανέφικτος,

Ή εισαγωγή ταινιών, είνε έμπορία. Έμπόριον δέ, ίσον 
πάλη σνιεχής άναδείξεως, έπικρστήσεως, έξοντάσιως τοΰ 
αντιπάλου διά τοΰ ανταγωνισμού. ‘Ενός άνταγωνισμοΰ 
συνισταμένου φυσικά etc τήν άπόκτησιν καϊ προσφοράν 
εις τόν καταναλωτήν, καλού εμπορεύματος είς λογικάς τι
μάς. Συνεπώς μοιραΐον είνε όπως ό άι ταγωνισμός συνε
χίζεται έπ’ άπειρον. Τό μόνον δυνατόν νά έπιτευχθή καϊ 
πού είναι άναγκαΐον ιά έπιδιωχθή, είνε νά άποκλεισθή ή 
προαγορά ταινιών πού δέν έχουν «γυρισθή» καί είνε σμ· 
φίβ >λον άν πο έ «γυρισθοΰν».

Άλλά έάν σοβαρώτερον θελήσωμεν νά έξετάσωμεν τό 
ζήτημα τοΰ άνταγω'ΐσμοϋ αύτοΰ, δέν μπορεί παρά νά κα- 
ταλήξωμεν εις ιό έξής συμπέρασμα.

'Οτι τούτον θά έξαλείψη μόνον ή λήψις Κυβερνηιι- 
κών μέτρων, δΓ ών ν’ απαγορεύεται ή έμπορία ταινιών 
άπό τούς διευθυντάς Κινηματογράφων.

Τό μέτρον τοΰτο έχει έφαρμοσθή ήδη στήν Αίγυπτο, 
μελετφ δέ δ Ροΰσβελτ ήδη νά τό έπ,βάλη καί στήν ’Αμε
ρική διά τής παρά τοΰ Κογκρέσσου έπ,ψηφίσεως είδικοΰ 
νόμου Διότι έκ τοΰ ότι διευθυνταί κινηματογράφων άσκοΰν 
καϊ τό έμπόριον τών ταινιών, προέρχεται ό φέρων τήν 
ΰψωσιν τών τιμών άνταγωνισμός.

Καϊ Ιδού πώς :
Τό Α'. Γραφεΐον πού δέν διαθέτει Κινηματογράφον 

πληροφορείται δτι διά μίαν ταινίαν πού τοΰ είχε προ- 
σφεμθή άντϊ 1100 φερ’ είπεΐν δολλαρίων, προσέφερε τό 
Β'. Γραφεΐον ποΰ διαθέτει Κινηματογράφον 1100. ’Αμέ
σως κάνει τήν σκέψιν : Γιά νά δίνη ό Β'. τήν τιμήν αύ
τήν, πού έχει καϊ θέατρο, σημαίνει ότι ή έμπορικότης 
τής ταινίας είνε μεγάλη. Άς μήν άφήσω νά μοΰ δια- 
φύγη. Καϊ πλειοδοτεί μέ τήν σειράν του. Τό Β'. Γρα- 
φεϊον τό πληροφορείται. Καί άμέσως βγάζει τό συμπέ
ρασμα. Ό Α. πού δέν έχει έτοιμο Κινηματογράφο νά προ- 
βάλη τήν ταινία, άλλά θά βγή στήν άγορά νά τήν πλασ- 
οάρη, μπορεί καϊ βρίσκει λογικό νά τήν πληρώση άντϊ 
τοΰ ποσού αύτοΰ. Άρα έμενα πού έχω έτοιμο τόν κινη
ματογράφο καϊ θά έχω διπλονν έκ τϋς έκμεταλλεύσεως 
όφελος, μέ συμφέρει νά δώσω κάτι άκόμη. Καί αύξάνει 
τήν τιμήν.

Οΰτω καϊ δεδομένου ότι δ ανταγωνισμός δέν περιο
ρίζεται μεταξύ δύο Γραφείων άλλά πολλών, έχόντων καί 
μή Κινηματογράφους, δ ύψωμός τών τιμών έκτείνεται.

Αιά τόν λόγον δ’ άκριβώς αύτόν καϊ επειδή τά Γραφεία 
εισαγωγής ποΰ δέν διαθέτουν θέατρα Ιδικά των είνε πάν
τοτε συντηρητικότερα, ένδείκνυτ-ιι ή λήψις μέτρων δι’ ών 
ν’ άπαγορεύεται ρητώς όπως οί έμποροι ταινιών είνε καϊ 
διευθυνταί Κινηματογράφων.

Ίσως ή γνώμη μας νά μή είναι άρεστή ε’ις μίαν με
ρίδα ένδιαφερομένων, άλλά όταν αύτό τοΰτο τό συμφέ
ρον καί ή πρόοδος άμφοτέρων τών έπιχειρήσεων τού ε" 
δους αύτοΰ τό επιβάλλουν, πρέπει νά γίνη διά πολλούς καϊ 
εΰνοήτους λόγους. Όσοι τυχόν έχουν άντιρρήσεις καϊ 
έπί τών δσων οί διάφοροι σι νομιληταί μας μάς είπον καϊ 
έπϊ δσων ήμεϊς γράφομεν, δύνανται νά μάς γράψουν τάς 
απόψεις των. Αί στήλαι τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέ
ρος» θά τάς φιλοξενήσουν εύχαρίστως.

Η 8Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΠΩΓΩΝΟΣ

Κατά τήν άμερικάνικη συνήθεια ό κ. Μπράν- 
τον δέν άρκέσθηκε σ’ ένα γάμο. ’Έχει φθάσει 
στό 7ο κιόλας διαζύγιο, δταν γνωρίζει μιά 
νεαρή γαλλίδα καί τήν παντρεύεται υστερ’ 
άπ’ τήν έπιμονή τοΰ πατέρα της. Ή 8η σύζυ
γος τοΰ Κυανοπώγωνος, άναλαμβάνει νά συμ- 
μορψώση τόν άντρα της. Και στήν προσπάθειά 
της αύτή τοΰ κάνει τή ζωή τόσο άνυπόφορη, 
πού ό Κυανοπώγων άποφασίζει νά τήν ξε- 
φορτωθή. Άλλά τώρα δέ φεύγει αύτή, γιά νά 
τελειώσουν δλα μέλι-γάλα. Ό Γκάρυ Κοΰπερ 
κΓ ή Κλωντέτ Κολμπέρ πρωταγωνιστοΰν στό 
εΰθυμο αύτό φιλμ τοΰ Έρνστ Λιοΰμπιτς.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ

Μηχανήματα Φ I I ΠΣ 
τελείως καινουργή

Μοδέλα 1938, άρίοτης άποδόσεως 
μετά ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

μέ μπουάτ 1500 μ., καθρέπτην 250 m/m, 
έξαρτημάτων κλπ., συνοδευόμενα καί 

άπό «Γκρούπ» τελείως καινουργή.

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
Διά πλείονας πληροφορίας άποταθήτε 

γραφειον Σ Α Ρ Φ AT Η 
‘Οδός Άρίστείδου 1—ΑΘΗΝΑΙ
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Εις μερικούς θερινούς κινηματογράφους ηρχισαν νά εμ
φανίζονται άπό τίς οθόνης αί πρώτα ι διαφημίσεις τών νέων 
έργων πού πρόκειται νά ϊδουν οί Αθηναίοι κατά τήν προ- 
αβχή χειμερινήν περίοδον. Είναι καί τούτο μία ένδειξις ότι 
πλησιάζει ή χειμερινή περίοδος, ή βασιλεία τών χειμερι
νών, εις τάς αίθουσας τών όποιων, ή «θεία· Γκάρμπο, ή 
χαριτωμένη Ντανιέλ Νταρριέ, ό γόης Ρόμπερ Ταίϋλορ, ό 
μάγος Σάρλ Μπουαγιέ κ ά μεσουρανούντες “άστέρες,, σκορ 
πουν τήν γοητείαν εις τάς μυριάδας τών θ-αυμασπών καί 
θαυμαστριών των.

Ήδη όπότ· είσήλθομεν εις τόν Σεπτέμβριον, ό είς μετά 
τόν άλλον, οί κινηματογράφοι επισκευάζονται, καλλωπί
ζονται, φρεσκάροντας διά νά είναι έτοιμοι εις πρώτην εύ- 
καιρίαν ν' ανοίξουν τάς πΰλας των καί νά δεχθούν τούς λά
τρας τής έβδομης τέχνης.

* , » * *
Έι τφ μεταξύ οί θερινοί συνεχίζουν τήν πενθ-ιμον πο

ρείαν των ή όποία γίνεται πενθ-ημοτέρα φυσικά, μόλις εμ
φανιστούν τά πρώτα απειλητικά σύννεφα.

Έξαίρεσιν δέν αποτελεί ούτε τό “Ρέξ,,εΐς τό όποιον τάς 
τελευταίας έβδομάδας προεβλήβησαν τά κατωτέρω έργα ώς 
εξής: 1—7 Αύγουστου «Ζήτω τό χιούμορ». 8- 14 Αύγου
στου «Σχολεϊον έρωτος», 15—21 Αύγούστου «Γιά τήν τιμή 
τού άδελφού» και 22—28 ίδίου «Ή απαγωγή·.

Κατά τάς άνωτέρω τρεις πρώτας «τροβολάς, έπραγμα 
τοποιήθησαν ύπό ένός έκαστου έργου τά άκόλουβα εισι
τήρια :
«Ζήτω τό χιούμορ» Εισιτήρια 3.377
«Σχολείον έρωτος» » 2.307
«Γιά τήν τιμή τοϋ άόελφοϋ* 2.785

* *
Ή τά πάντα γινώσκουσα καί τούς πάντας επιθυμούσα 

νά διορθώση «’Εστία·, κατηγορεί άπό τών στηλών της τούς 
διευθυντάς τών Αθηναϊκών-- Κινηματογράφων, ό’τι πετσοκό
βουν οΐκεί καί ώς έτυχε . τάς παρ'" άύτών προβαλλομένας 
ταινίας, διά νά εξοικονομήσουν....τόν χρόνον διά τά άδι- 
καιολογήτως μακρά διαλείμματά των. τά όποια...ούδαμού 
τής πολιτισμένης Εύρώπης παρατηρούνται!... "Ας μάς έπι 
τρέψη έν τούτοις ή...σοφή έφημερίς νά τής παρατηρήσωμεν 
δτι αύτήν τήν φοράν είνε πολύ κακώς πληροφορημένη καί 
δτι ούδεμία κοπή γίνεται είς τάς ταινίας παρά τών διευ 
θ-υντών Κινηματογράφων, ούτε καν σπουδή περί τήν προβο
λήν είνε δυνατή, διά τούς έξης λόγους : Α'. Τήν κοπήν 
άπαγορεύουν έπί τή άπειλή μή προμήθειας νέων ταινιών 
αί ενταύθα αντιπροσωπεία: τών οίκων παραγωγής ταινιών, 
αϊτινες περί πολλού ποιούνται τήν διατήρησιν τής καλής 
φήμης των. Β’. διότι τά μηχανήματα προβολής είνε ρυθμι
σμένα ούτως ώστε άν δέν προβάλλωνται επακριβώς 24 
καδράζ κατά δευτερόλεπτο-?, προκαλεΐται ή διαμαρτυρία τών 
θεατών. Τέλος δσον άφορά τά διαλείμματα, δύο τουλάχιστον 
κατά πρόγραμμα, είνε απαραίτητα χάριν τής υγιεινής τών 
όφθ-αλμών τών Θεατών, οί όποιοι είνε άδόνατον άβλαβώς 
νά μείνουν προσηλωμένοι έπί δύο (ώρας έπί τής όθόνης. 
’Άν τώρα, εις σπανίας τινας περιπτώσεις, είς έργα τινα 
παρουσιάζονται μικροκένά, είνε ζήτημα διά τό όποιον—ώς 
πρώτη ή «Εστία» ωφειλε νά γνωρίζη—δέν εΰθ-όνονται οί 
Κινηματογραφιστα'ι και πού προεκλήθη έκ λόγω· άνωτέρας 
σκοπιμότητος.

»%
Μέ ειλικρινή εΰχαριστησιν ελάβομεν τήν εις άλλην 

σελίδα δημοσιευομένην εγκύκλιον τής II Ε.Κ , δΓ ής πλη
ροφορεί τά μέλη της περί τής διά μίαν δεκαετίαν—ήτοι 
μέχρι τής 1 Μαΐου 1948—αναβολής τής εφαρμογής τού 
• περί κανονισμών ήλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων τών 
Κινηματογράφων». Β. Α. τής 22 11-37, διά τούς μέχρι τής 
ψηφίσεώς του λειτουργούντας Κινηματογράφους, πράγμα 

που υπήρξε μιά εκ τών βασικωτερων επιδιώξεων τού Α’. 
Πανελλήνιου Κινηματογραφικού Συνεδρίου

Ο Κινηματογραφικός κόσμος πού τόσον έθίγετο έκ τού 
μέτρου τούτου, οφείλει μυρίας χάριτας πρός τήν Εθνικήν 
Κυβερνησιν διά τήν παραδοχήν τών δικαίων άπόφειόν του 
και απευθύνει εύγνώμονας ευχαριστίας πρός τό Προεδρείον 
τής II.ΕΚ. και τήν ύπό τού Πανελληνίου Κινηματογραφι
κού Συνεδρίου συσταθείσαν επιτροπήν διά τάς κοπιώδεις 
ενεργειας των πρός διαφώτισιν καί κατατόπισιν τών άρμο 
οιων επί τού έπιμάχου ώς άνω ζητήματος των. ’Ομοίως ό 
Κινηματογραφικός κόσμος ευχαριστεί διά την συμβολήντων 
υπέρ τού δίκαιου των τήν άρμοδίαν έν προκειμένφ υπηρε
σίαν τού Υπουργείου Σιδηροδρόμων καί δή τόν προϊστάμενόν 
της κ Σαμαράν καθόις καί τόν συνάδελφον κ Ε- Βακο- 
γιάννην, τόν πολύ ίνισχύσαντα τήν II Ε.Κ. εις τάς προσπά
θειας της

Η δίκαια ύπό τής Εθνικής μας Κυβερνήσεως ρύθμισις 
τής ούσιωδεστερας επιδιοιξεως τών συνέδρων τού Α’ Πανελ
λήνιου Κινηματογραφικού Συνεδρίου, παρέχει εις τόν Κινη
ματογραφικόν κόσμον τό δικαίωμα νά έλπίζη οτι ταχέως 
θά Οοθή ή προσήκουσα λύσις καί εις οσα άλλα διά τού 
ύπομνήμάτός του θίγει ζητήματα τής τάξεως. Τό εύχό- 
μεθ-α καί τό άναμενομεν.

· · · Τ**
ιΐςαιρετικως ευτυχής και τιμώσα τους Κινηματογραφι 

στάς ή έμπνευσις τού Προεδρείου τής Π Ε.Κ. δπως επ’ εϋ 
καίρια τού εορτασμού τής δευτέρας επετείου τής εθνοσωτή
ριου 4ης Αύγούστου οργανώσει πανηγυρικάς παραστάσεις 
μρόί ψυχαγωγίαν τών ταγμάτων τής ’Εθνικής Νεολαίας καί 
ίδια χάριν τών έκ. τών έπαρχιών άφιχθ-έντων φαλαγγιτών. 
Ή ευχαριστήριος επιστολή πού τού άπηύθυνεν δ γεν. γραμ-

Όργανώσεως ’Ε9·νικής Νεολαίας καί τήν όποιαν 
είς άλλην στήλην δημοσιεύομεν άποτελεϊ τήν καλυτέραν δι- 
καιωσιν τής τοιαότης ένεργείας, δΓ ήν θερμά πρός τόν κ. 
Πρόεδρον καί τούς κ. κ. συμβούλους τού Σωματείου μας 
άπευθύνομεν, συγχαρητήρια.

Πυρετωδώς ήρχισεν ή άνακαίνιαις τών χειμερινών κινη
ματοθεάτρων. Καθ’ δλας τάς ενδείξεις ό χειμών έφέτος 
θ· άρχιση ενωρίς καί ολοι σπεύδουν νά βρεθούν πανέτοιμοι 
οιά τήν έγκαιρον έναρξιν τών παραστάσεών των.

Τούς εύχόμεθα καλάς έργασίας, πράγμα άλλωστε ά- 
σφαλές διά τήν νέαν σαιζόν, έφ’ δσον τ’ άναγγελθέντα δτι 
εϊσήχθησαν έφέτος έργα είναι τοιαύτα, πού άσφαλώς θά 
επιτείνουν τήν κινηματογραφοφιλίαν τού κοινού.

*
* · · * * , ,Ανεγραφαμεν πρό καιρού διά τήν μελετωμένην άναΖ-αί- 

νισιν τού Κινηματοθεάτρου «Πάνθεον. "Ηδη εύρισκόμεθ-α 
είς τήν εύχάοιστον θέσιν νά άναγγείλωμεν δτι αυτή ήρχισεν 
άπό καιρού πραγματοποιούμενη. Μέ τήν διοφορά? δτι ό 
χαρακτηρισμός «ά ν α κ α ί ν ι σ ι ς», έστω καί άν προ-

Η “ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑιι

ΕΙΣΤΗΝ XIII ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΝΘΕΣΜΙΚΗΣ
Πληροφορούμεθα δτι ή μεγάλη ’Ιταλική 

Έταιρία κατασκευής όμιλούντων μηχανημάτων 
«Σινεμεκάνικα» θά μετάσχη έφέτος είς τήν 13ην 
Διεθνή Έκθεσιν Θεσσαλονίκης (11 Σεπτεμ
βρίου μέχρι 2 ’Οκτωβρίου έ. έ.), έκθέτουσα 
άνά έν έξ έκάστου τών τελευταίων τύπων τών 
μηχανημάτων της.

στεθ-ή ένα «ρ ι ζ ι ζ ή», δέν άρζεϊ νά χαρακτηρίση τήν γε· 
νομένην μεταβολήν Αιότι εξ δσων εΐδομεν πρόκειται περί 
Ολοκληρωτικής σχεδόν άνοικοδομήσεως τού έν λόγφ Κινη 
ματοθεάτρου. IIάν δ,τι άπετέλει τήν μέχρι τούδε γνωστήν 
αϊθ-οοσάν του, άπό τού μπάρ, υπερώου, σκηνής μέχρι τής 
οροφής και τών Θεωρείων, ΰπέκυψε είς τήν σκαπάνην τών 
εργατών, διά νά άνεγερθή έπί τού χοίρου πού κατεΐχον μία 
νέα αίθουσα, πλέον εύρύχωρος, πλέον άνετος κα'ι πολυτε 
λής, μέ καθίσματα εντελώς νέα, άπολύτως άναπαυτικά, 
διάχυιον κρυφόν φωτισμόν καί δλας τάς συγχρόνους άνέ- 
οεις ‘Ενί λόγοι ό Κινηματογράφος «Πάνθεον» θ·ά παρου- 
σιασθ-ή έφέτος πραγματικώς άγνώριστος καί εφάμιλλος 
τών άλλων μεγάλων κινηματογράφων πού άπέκτησεν έσχά 
τως ή πρωτεύουσα.

* »
‘Η παραγωγή τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών τής ’Αμε

ρικής» τήν άπόκτν;σιν τής όποιας πολλά γραφεία διεξεδί- 
κουν διά τό τρέχον έτος εκλείσθ-η άπό τήν «Αστάρια» ως 
τηλεγραφικώς μάς άνήγγειλενό διευθυντής της κ.Α. Άνασσα 
σιάδης. Οΰτο> θά σταματήσουν τά σύρτα φέρτα καί αί όνει- 
ροπωλήσεις πολλών.

*
Μετά διακοπήν τών παραστάσεών του έπί δίμηνον ϊνα 

άνακαινισθή, έπανήρχισε τάς έργασίας του τό όπισθεν τής 
Δημαρχίας καί επί τής όδού Κλεισθένους Κινηματοθέα- 
τρον «Αθηναϊκόν». Μεταμορφοιμένον τελείως μετά τήν 
ριζικήν άνακαίνισίν του, εΰπρεπισμένην καί εΰρυνθεΐσαν 
εξαιρετικά τήν αϊθουσάν του καί τό χόιλλ. Μέ νέα καθί 
σματα άναπαυτικώτατα, μοντέρνα καί εντελώς καινουργή, 
φοισισμόν διάχυτον καί πλείστας δσας άλλας μεταβολάς 
πού παρέχουν είς τούς Θεατάς δλας τάς συγχρόνους άνέ 
σεις τό »·Άθηναϊκόν·· κατέστη ένας έκ τών καλυτέρων 
λαϊκών Κινηματογράφων τής πρωτευούσης καί, φυσικά, θά 
έργασθή λαμπρότατα.

* * *
Μέ πολλήν μας θλίψιν παραζολοοθούμεν τήν τακτικήν 

όπαλλήλοιν τινων, έχόντων οπωσδήποτε σημαίνουσαν θέσιν 
παρά Γραφείοις εισαγωγής ταινιών ή αντιπροσωπείες πα
ραγωγικών εταιριών, δπως διαβάλουν παρά τοϊς προϊστα 
μένοις των τόν «Κινηματογραφικόν Αστέρα», έρμηνεόοντες 
κατά τό δοκούν αύτοϊς τήν έννοιαν άρθ-ρων τινων ή κριτι
κών σημειωμάτων του. Καί είνε μέν άληθές δτι ή προ
σπάθεια των αύτή, ή άφορμήν έχουσα τό νά έπιδείξουν 
δπέρμετρον ύπέρ τών συμφερόντων τών προϊσταμένων των 
ζήλον—ϊνα μή εϊπωμεν τήν άνόητον προσπάθειαν τής πω 
λήσεως εύθ-ηνών εκδουλεύσεων—ουδόλως κατ’ ουσίαν μάς 
θίγει, διότι ή δυσφορία ήν δημιουργούν καθ’ ημών πρός 
στιγμήν διαλύεται μετά τήν παροχήν τών σχετικών εξηγή
σεων, έξ ών διαφαίνεται δτι οί τοιούτοι καλοθεληταί μας, 
ή έπιπολαίως τά γραφόμενα μας έκριναν ή έσκεμμένως 
καί κακοβούλως τά παρηρμήνευσαν παρά τοϊς ■ προϊσταμέ- 
νοις των—άλλ’ είνε έξ ίσου βέβαιον δτι διά τήν παροχήν 
τών δεουσών εξηγήσεων καί χρόνον πολύτιμον δαπανώμεν 
καί νά Θίξωμεν τούς καλοθελητάς μας όποχρεούμεθα, 
άναλύοντες τόν χαρακτήρα καί ύποδεικνύοντες τά ελαττώ
ματα πού οί προϊστάμενοί των αγνοούν. Διά τούτο καί ϊνα 
μή εύρεθώμεν εις τήν ανάγκην δπως, άμυνόμενοι, ομιλήσω- 
μεν ούχ'ι άορίστως πλέον ημείς άλλ’ έπί δεδομένων στηρι- 
ζόμενοι, παρακαλούμεν τούς έν λόγφ κυρίους, νά άφήσουν 
τά άνόητα σχόλιά των καί τάς κακοβούλους κρίσεις των 
έπί τών γραφομένων μας και άς λάβουν όπ’ ό’ψει δτι ό 
«Κινηματογραφικός Άστήρ», δ,τι γράφει τό γράφει μετά 
μελέτην τών πραγμάτων καί έπί τώ σκοπώ τής εύρυτέρας 
έξοπηρετήσεως και τής Κινηματογραφίας καί τών συνδεό
μενων πρός αύτήν, μή διστάζων δπως χάριν τού γενικού 
καλού θυσιάση τά άτομικά του συμφέροντα. Έπίσης άς 
μή λησμονούν δτι αύτο'ι είνε εκείνοι πού όπως είς τό πα
ρελθόν καί είς τό μέλλον θά χρειασθ-ούν τόν «Κινηματο
γραφικόν Αστέρα» διά τήν έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων 
των καί ώς ατόμων καί ώς έπαγγελματιών καί συνεπώς 
δέν τούς συμφέρει νά τόν θίγουν—καί δή κακοήθως καί 

άνοήτως—μέ τήν μωράν έλπίδα νά επιτύχουν σήμερον μίαν 
εύνοιαν πού δέν θά έχη στερεάν βάσιν. Ημείς δέν εχομεν 
άλλωστε είς δ,τι γράφομεν τίποτε τό τρωτόν καί τό οΰσια- 
στικώς θϊγον ούδένα. Ένφ έκαστος διά τόν εαυτόν του 
κάτι θά έχη πού ημείς τό γνωρίζομεν άλλά δέν θά ήθελε 
νά τό μάθουν έπ’ οΰδενί λόγφ καί οί μεθ’ ών σήμερον 
συνεργάζονται καί έκείνοι μεθ’ ων αύριον θά χρειασθή 
νά συνεργασθ-ούν καί οί όποιοι πολύ φυσικόν είνε είς ήμάς 
ν’ άπευθυνθούν ζητοϋντες πληροφορίας.IIIWmmpziM 1jt±j|___________________ _________________________ llUjl

Θεσσαλονίκη
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ελένη», «’Επανά- 

στασις στο «Πεκίνο», «Γυμνός έρως·, «Χάρισέ μου τήν 
καρδ.ά σοα», «’Αγάπες στή Μονμάρτρη» καί «Ό πρίγ
κηψ τών δνείρων».

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ερωτικό κοκτέϊγ», 
«Ένας απρόοπτος μάρτυς», «Άπό ιόν θάνατο ·τή ζωή», 
«Ή πόλις τής αμαρτίας», «Μυστηριώδης κυρία», «Ρο 
μάντ» καί «Ό χορός είν’ ή ζωή μου».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ένώ ή ζωή διαβαίνει», 
«Καυέ Μετριιπόλ», «Μπροστά στό ικρίωμα», «’Απ’ τή γή, 
στή σελήνη», «Ξύπνηαα αμαρτωλής», «Ντβντέ» καί «‘Ο 
Άλή μπαμτας καί 1001 νύχτες».

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Δόσ’ μου αυτή 
τή νύχτα», «Λέσχη κοριτσιών», «"Ας χορέψουμε», «Ένα 
δράμα μιά ζωή», «Ροζ Μορί», «‘Ο εβδοαο ουρανός», 
«Ένας απρόοπτος μάρτυς», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» καί 
«Μαριέττα».

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «’Απ’ τή γή οτή 
σελήνη», «Γιοσιβάρα», «Ή όργανοπαίκτρια τών Παρι
σίων», -’Απ’ τό θάνατο στή ζωή», «‘Ο ήρω’Γκός Τόα», 
«Ματωμένα παρασκήν α», «Θυελλώδης καβαλλάρης», «Άρ- 
ραβών μετ’ εμποδίων», «Απότακτοι τής Δύσεβς», «Ψυ
χές στή θάλασσα» καί «Μπούφαλο Μπίλ».

Πάν&εον. Πρυεβλήθησαν τά έργα «Κυνηγημένη ιτε- 
ταλοϋδα», «Ή φυγή τοϋ Ταρζάν», «Έπανάστασις στό 
Πεκΐνον», « Ο λοχαγός τών ούβσάρων», «Τό χαμένε 
νησί», «Σέρλοκ Χολμς», «Μανέζ», «Κακός δρομος» και 
«Ό προδότης».

Δελφοί. Προεβλήθησαν τά έργα «Σαγκάϊ», «Νανού
ρισμα», «Ό μικρός Ιάκωβος», «"Ενα κορίτσι απ’τή 
Βιέννη», «Στό περιθώριο τής ζωής»,« Ή Φλόγα» καί «Ή 
Επιφυλακή».

Ίντεάλ, Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μικρός’Ιάκωβος», 
«Έγκλημα στά παρασκήνια», «‘Ο άγγελος τοΰ σκότους», 
«Λέσχη κοριτσιών», «Οί λογχοφόροι τής Βεγγάλης»,»’Βνφ 
ή ζωή διαβαίνει», «Ή χαραυγή τής δόξης», «Φλόγα», 
-Άπ’ τή γή στή σελήνη», «Τυχοδιώκτης», «Ντεντέ» καί 
«Ό Μήτρος καί ή Μάρω».
Πάτραι

Ζενί·&·. Προτβλήθησαν τά έργα «Ό πειρατής», «Μπο- 
έμ» β’ βιζιόν, «Πΰρ» καί «Πρεμιέρα».

Ονφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Τσάρλυ Τσάν στούς 
’Ολυμπιακούς», «Μποέμ», «Λογχοφόρος κατάσκοπος» καί 
«Ό πόθος τοΰ χρυσού».

Άνίριόηονλος 
Λάρισα

Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δόσ’ μου αύτή τή 
νύχτα», «Χαλύβδινοι άνδρες», «Χατζή Μουράτ», «ΑΙμίλ 
Ζολά», «Άλγερινές νύχτες», «Κλεοπάτρα», «Νύχτες πριγ- 
κήπων», «Φανή Έλσλερ», «Ή νήσος τή; κολάσεως», «Μό
νον γιά σένα», «Κρυφός έρως», «Πέτρος ό μίγας» μέ α
ποτυχίαν, «"Ερωτες καί πόθοι γυναικών», «Γαρζάν καί 
ή θεά τών δασών», «’Αδελφοί Καραμαζώφ», «Μέ τό χα
μόγελο», «‘Η Συλβία καί δ σωφέρ της», «Τά φτερά τής 
δόξης», «‘Η έπιστροφή τοΰ Άρσέν Λουπέν», «Οί δύο
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μάγγες» μέ μεγάλην έπιευχίαν, «‘Υποβρύχιον D. 1» μετ’ 
αποτυχίας, «Ό κόσμος αλλάζει», «Ήταν κι' αύτό μιά 
τρέλλα», «‘Εκατομμυριούχος τυχοδιώκτης», Πρωταθληταί 
τής γκάφας» άνεπιτυχώς, «Ή γή τής επαγγελίας», «'Α
γαπώ όλες τής γυναίκες» καί «‘Η μυστηριώδης κυρία»

Μπακογιάννης
Αϊγιον

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Στά βάθη του 
’Ωκεανού», «Σάν θέλει ή νύφη καί ό γαμπρός», «Μυστη
ριώδης καβαλλάρης», «Μελωδίες καί ρυθμοί», «Τρεις, εξ, 
έννηά» καί «Ό δρόμος πρός τήν Καλιφορνίαν».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεταξύ ανθρώ
πων καί θηρίων», «Κατάδικος ,ϋπ’ άρ. 90» καί «Ό τρό
μος τών Ωκεανών». Καρβέλας
Κβμοτινή

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ντόν Ντιάβολο» 
«Ό λοχαγός τών ούσσάρων», «Μυστηριώδης αποστολή». 
«Έπί τά ίχνη τών γκάγκστερ», «‘Η πρώτη φλόγα», «‘Ο 
βασιλεύς τών άγριων», «Ό δρόμος πρός τήν δύσιν», «‘Η 
χαραυγή τής δόξης», «Ναυτική περίπολος», «Ό αετός καί 
τό γεράκι», «Ό κόκκινος καβαλλάρης» καί «Σκιές ποϋ 
περνούν».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ο'ι άκρίται τών συνό
ρων». «Ό Ταρταρίνος τής Ταρασκώιης», «Κατάσκοποι 
ίναντίον κατασκόπων» καί «Ό άγγελος τοΰ σκότους».

‘Α&ανασιάδηζ 
Δράμα

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η κυρία μέ τάς 
καμελίας», καί «Ή πριγκήπισσα Ντάνια».

Ήλύσια. Προεβ ήθησαν τ« έργα «’Αγάπη μεσ’ τής 
φλόγες», «Στάς υπονόμους τών Παρισίων» καί «Περιμέ- 
νοντας τήν αυγή». Γοριδάρης
Ξάνθη

Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά έργα «Δίδω τόν έ
ρωτά μου», »Μόνον γιά σένα», «Σαγκάη», «Λογχοφόρος 
κατάσκοπος», «Ροζ Μαρί», «Ζουανίτα», «Τά δύο κοθώ, 
νια», «Βικτώρια«, «Εύθυμοι αλήτες», «Ίππόιης χωρίς πα
νοπλίαν», «Σαβό'ι· No 27», «Στάς υπονόμους τών Πσρι- 
σίων», «‘Ο κήπος τοΰ /Αλλάχ», «‘Ο ουρανός τής δόξης» 
«Μπετόβεν», «Μιά σελίδα έρωτος», «Θάλασσες τής Κί- 
νος», «Άρραβών μετ’ έμποδίων» καί «Άσχημοκόριτσο»-

Παρασχίδης
Άμαλ’άς

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά δύο χαμίνια», 
«Ματωμένος στίβος», «Πανικός» «Λουΐ Παστέρ», «Ό έ
ρως οδηγός», «Κάστα Ντίβα» καί «Τό παληκάρι τής 
φακής»,

Ρέξ Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μαγικό παλάτι», 
«”Αβε Μαρία», «Ραγισμένες καρδιές», «Εύθυμη ζωντο
χήρα», «Ουγγρική Ραψωδία», «Έπιζόντ», «Τό ήμερολό- 
γιον μιάς έρωτευμένης», «Χρυσή πεταλούδα», «Πρός τήν 
άβυσσο» καί «Βόλγα · Βόλγα». Μποτσέζος
Κέρκυρα

Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μην κοιμηθής 
πριν σέ φιλήσω», Νιτσέβο», «Αίμ Ζολά», «Γλεντώ 
τή ζωή μου», «Θείο τραγούδι» «Παληάτσοι», «Θάλασσες 
τής Κίνας», «Γιά σάς κυρία μου», «Οί δύο μάγγες», «Γυ
μνές γυναίκες», «’Αντώνιο Άντβέρσο», «Νέοι άνθρωποι», 
«‘Ο δόκτωρ Επαμεινώνδας», «Καί σύ χρυσό μου» καί «Τό 
τέλος τής κ Τσέ εϋ».

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργβ «Τό διαβολόπαιδο», 
«Φροελάίν ντόκτορ·, «Μπετόβεν», «Θά σ' αγαπώ παντο- 
τεινά», «Ή χαραυγή τής δόξης», «Τελευταία συμφωνία», 
«Φροελάίν Λίλη», «Ό άγγελειαφόρος», «‘Ο ένοχος», «Τά 
τέκνα τοΰ πλοιάρχου Γκράν», «Τό κρυπτογράφημα τού 
δίσκου 413» καί «*Ο Πέιρος είναι κορίτσι».

•Α κταϊον Προεβλήθησαν τά έργα «Τό δράμα ενός 
ναυτικού», «Πρωταθλητής μέ τό στανιό», «Τά χέρια πού 
μιλούν», «Πρός δυσμάς τοΰ Πέκος», «Μόνον γιά σένα»,

«Ό βασιλεύς τής μπύρας», «Κορίτσια πού χάθηκαν». «Ή 
μνηστή τοΰ Φρακενστάϊν», «Νιτσέβο, «Αίμ. Ζολά», «‘Ο 
τρόμος τών βουνών», «Γιατί νά δουλεύουμε», «Γίγαντες 
τών θαλασσών», «Παληάτσοι», «Ή νήσος τών τίγρεων», 
«‘Ο μικρός λόρδος», «‘Η λέσχη τών αύιοκτονούντων», 
‘Χαμένη μεραρχία», «‘Η κοιλάς τοΰ θανάτου», «‘Ο Σαρ- 

λώ δραπέτης·, «Γυναίκα γκάγκστερ», «‘Ο δόκτωρ Επα
μεινώνδας» καί «Ματωμένες όχθες». Σαξανίδης
Σϋρος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ναυτική άνταρ- 
σία», «'Υγρός τάφος», «Καλικάντζαροι», «Ντάμα Πίκα», 
«Γιοσιβάρα». «Μή μέ ξεχνάς», «Βόλγα-Βόλγα», «Ή λευκή 
αδελφή», «Ή A. Υ. ΐνκόγνιτο» καί « Η έπέλασις τής Έ- 
λαφρας Ταξιαρχίας». Προσεχώς «’Αδελφοί Καραμαζώφ» 
καί «Ρόζ Μαρί». Συνοδινός
Σέροαι

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «01 πειραταί τής 
Κίνας», «Άρραβών μετ' έμποδίων» «Ρομάνς», «Τραγική 
κατάσκοπος», «Μπετόβεν», «Σάν Φραντζίνκο» β' προβολή 
καί «‘Η κρίσις έτελείωσε».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πρίγκηψ καί ό 
πτωχός» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Γόβαριτς» καί «Φανή 
Έλσλερ», Βακιρτζής
Ιωάννινα

Τιτάνια Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μασκΰντ τών 
λογχοφόρων», «Μέγας Πέτρος», «"Ενοχος πόθος», «Άνε- 
μοστρόβιλλος ψυχών», «Τζέννυ Ζεράρ», «Ή φωνή τού 
πεπρωμένου», «Ουγγρικό ρομάντσο» καί «Πόρτ Άρθούρ.

Κολβάτσος 
'Ηράκλειον

ΖΓουΛακάχη. Προεβλήθησαν τά έργα «Νοσταλγία», 
«Αγνή Σουζάνα», «Χαμπανέρα», «Μπακαρά» καί «Γι- 
ούλικα».

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μαργαριτάρια 
τού στέμματος», «Τρεις αγάπες τοΰ Σοϋμπε τ», «Τραού- 
μουλους», «Αγάπη μέσ’ τής φλόγες», «Μιά γυναίκα δίχως 
σημασία» καί «‘Υποβρύχιον D 1».
Έλευθερούπολις

'JJ-λύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο άκάνθινος δρό
μο:», «Ζουανίτα», «’Αποχαιρετισμό; στή σημαία» καί 
«Σταυροφορία!».

Χατζηιικολάου 
Χίος

‘Αστήρ Προιβλήθησαν τι έργα «‘Η ζωή άρχίζει σή
μερον», «Καζινό ντέ Παρί», «Έπέλασις τής έλαφράς τα 
ξιαρχίας», «Λευκός άγγελος», «Γίγαντες τής θαλάσσης» 
καί «Σαμψών».

Έπί τής προκυμαίας καί παραπλεύρως τοΰ ήδη λει- 
τουργοΰντος θερινού σνεγείρεται υπό τής εταιρίας Δημό- 
πουλος καί Νικολαίδης, νέος χειμερινός Κινηματογράφος 
600 περίπου θέσεων, πολυτελέστατος. Βουδούρης
X « λκ i ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Δαίμονες τών 
κυμάτων», «Ιντερμέτζο», «Πρωταθληταί τής Γκάφφας», 
«Κούκλες τΰς κολάσεως», «Πέτρος ό μέγας», «Μπακαρά», 
«Μυστικά τής ερυθρός θαλάσσης», «Μιά νύχτα στό Δού- 
ναβι», «Νύχτες πριγκήτων», «Πατριώται», « Εχω δικαίω
μα νά ζήσω» καί «Έρωτες καί πόθοι γυναικών».

ΙΙαλλάς Προεβλήθησαν τά έργα «Σκηπίων ό ’Αφρι
κανός», «Μιά γυναίκα ένας θρόνο.», «Δύο ορφανά», «*Υ- 
βρύχιον D 1», «Χατζή Μουράτ», «Χαλύβδινοι άνδρες», 
έδωσε 10 παραστάσεις ό Θίασος I Άργυροπούλου, «Τα- 
μάρα’ι «Έμιλ Ζολά» καί «Μαροκινή βεντέττα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δθ“πέτης», «Λογχο
φόρος κατάσκοπος», «Μασκώτ τών Λογχοφόρων», «Πριγκή- 
πισσα τής Ζούγκλας», «Φράνκεστάνν αιχμάλωτος», «Μυ
στήρια νήζ Σταμπούλ», «‘Ο Στρατηγός πέθανε τήν αυγή», 
«Μεγάλο κόλπο», «Γροίκα», «Αγγελιοφόρος», « Ο έκδικη- 
τής», «Βασίλισσα Βικτωρία», «Τά τέκνα τοΰ πλοιάρχου 
Γκράν», «Ματωμένος στίβος» καί «Ταχυδρόμος τής Λυών».

ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ
Μεγάλο σκάνδαλο στήν ’Αμερική! Ή όνο- 

μαστή Γσλλίδα στάρ Σιμόνη Σιμόν, ή άξέχα- 
στη Ποΰκ τοΰ «Lac aux dames», έκδιώχθηκε 
πΰξ καί λάξ άπ’ τή χώρα τών δολλαρίων. Στό 
βαπόρι, πού τήν γύριζε στήν πατρίδα Της τή 
συνώδευσαν οί βρισιές καί οί κοροϊδίες ένός 
πλήθους εξαγριωμένου. Κι’ δλ’ αυτά γιατί ή 
Σιμόν έγραψε ή καλύτερα είπε σέ μιά συνέν
τευξη—κι’ είναι γνωστό τί θά πή συνέντευξη 
μέ ’Αμερικανό δημοσιογράφο—δτι, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, οί ’Αμερικανίδες είναι άνήθικες καί 
μοχθηρές κι’ οί ’Αμερικανοί κουιοί σάν ορνί
θια. Τή γενική σοβινιστική κατακραυγή—οί 
Άμερικάνοι εϊνε οί θεοί τοΰ θορύβου άλλωστε 

’—έπέτειναν καί μερικές σκανδαλιστικές άπο- 
καλύψεις τής γραμματέως τής Σιμόν. Γενικό 
μποϋκοτάζ τών φίλμ της έπακολούθησε καί 
άκύρωση τοΰ συμβολαίου της μέ τή «Φόξ». 
ΚΓ έτσι ή χαριτωμένη Σιμόν γυρνάει στήν Γαλ
λία (δπου λέει δτι θά «γυρίση» μέ τόν Ζάν 
Γκαμπέν τό «’Ανθρώπινο κτήνος» τοΰ Ζολα, 
σκηνοθετημένο άπ’ τόν Ζάν Ρενουάρ) ρίχνον
τας πέτρα πίσω της. Διπλό μάθημα άς τής 
γίνει. Πρώτα νά μήν εϊναι τόσο φαρμακό- 
γλωσση κι’ υστέρα νά μήν άφίνη—αυτή κΓ άλ
λες συνάδελφοί της—τή πατρίδα της. γιά τούς 
πακτωλούς τοΰ Νέου Κόσμου.

ΤΑ “ΣΤΟΥΝΤΙΟ,. ΤΗΣ ΓΟΥΩΡΝΕΡ

Καί είς νέαν ευρυνσιν καί τελειοποίησιν τών 
«στούντιο» της—μολονότι εϊνε τά μεγαλύτερα 
καί τελειότερα τοΰ κόσμου - ήναγκάσθη νά 
προβή τελευταίως ή Γουώρνερ. Τοΰτο διότι έ
πρεπε νά «γυρισθοΰν»συγχρόνως μέ δλα τά δΓ 
έφέτος προβλεπόμενα καί τά δύο κολοσσιαία 
φίλμ «Χουαρέζ» («Juarez») πού έχει μεγαλει 
ώδη σκηνοθεσίαν καί πρωταγωνιστήν τόν Πώλ 
Μιοΰνι καί τό «Άδελφαί» είς τό όποιον πρω
ταγωνιστούν οί ’Έρολλ Φλύν, Όλίβια ντέ Χά- 
βιλαντ καί Άννίτα Λουΐζ Φυσική συνέπεια 
εϊνε αί ταινίαι αϋταί ν’ άναμένωνται άνυπο- 
μόνως άπό τούς κινηματογραφιστάς δλου τοΰ 
κόσμου, ώς λίαν ευεργετικοί διά τά τα
μεία των.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Κ· ‘Αποστόλου Καβάλλα 1 1-938 Μέχρι 30-1'2-938
Δημητροκάλητ καί Σία ’Αθήναν 1-7-9?8 » 30-6 939
Τζ. Μπενβενίστε 1-8-938 » 31.-7-939
Α. Γκρέκας Ν. Φάληρον 1-7 938 » 30-ι-939
Α. Χατζηνάκος θεσ)νίκη 1 8 938 » 30 7 939
Π. Αεκίδης Έλευ9)λις 1-8-938 > 30 7 939
Μ. Νόβακ Άθήναι 1-9 938 30-8 939
Π. Κονβέλης Πάτραι 1 7-938 » 30 6 939
Ν. Γεωργιάδης Ν. Κ· κκινιά 1-9-938 308-939
Γ. Σαμαρτζής Άθήναι 1 9-938 » 30-8-1.39
Α. Σαντΐκος 1 9 938 » 30-8-939

Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΗΝ BIENNALE ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Ή Γαλλική κινηματογραφία πού μαζί μέ τήν ’Αμερι
κάνικη σημειώνει ιις μεγαλύτερες επιτυχίες στή διεθνή 
οθόνη θ’ άντιπροσωπειιθή στήν παγκόσμιο κινηματογρα
φική έκθεση τής Βενετίας άπό 5 φίλμ : «Ραμονντσό» τού 
Ρ. Μπαρμπερί, κατά τό μυθιστόρημα τοΰ Πιέρ Λοτί 
(Φρανσουαζ Ροζαί, Λίν Νορό, Μαντλέν Όζεραί, Λουΐ 
Ζουβέ, Πιόλ Καμπό), «Quai des brumes», κατά τό μυ
θιστόρημα τού Πιέρ Μάκ "Ορλαν, σκηνοθεσία τοΰ Μ, 
Καρυέ (Ζάν Γκαμπέν, Πιέρ Μπρασσέρ, Μισέλ Μοργκάν, 
Λέ Βιγκάν, Μισέλ Σιμόν), «Ό σκακιστής» τού Ζάν Ντρε- 
βίλ (Κόνραντ Φαίτ, Φρανσουάζ Ροζαί, Μπερνάρ Λανκρέ), 
«Ό θάνατος τον κύκνου» τοΰ Ζ. Μπενουά Λεβιΐ, κατά 
μία νουβέλλα τοΰ Πώλ Μοράν καί «Κατάχρησις εμπι
στοσύνης» τοΰ Πιέρ Βόλφ, σκηνοθεσία Άνρύ Ντεκουάν 
(Ντανιέλ Νταρριέ, Σάρλ Βανέλ), τό ώροΐο φιλμ πού κι’ 
έδώ είδαμε τόν χειμώνα.

Μέ τήν ευκαιρία αυτή ενδιαφέρουσα είναι μιά ανα
δρομή στό παρελθόν. Στήν έκθεση τοΰ 1«34 ή ΓαΛζία 
έστειλε 4 φίλμ («Μεγάλο παιχνίδι», «Σκάνδαλο», «Νεό- 
της», «‘Ατμόπλοιο Τενάσίτυ») καί δέν πήρε κανέν ι βρα
βείο. Στά 1935 τό «Έγκλημα καί τιμωρία» πήρε τό βρα
βείο τή: ανδρικής ήθοπο,ϊας (Πιέρ Μπλανοάρ), τό «Itto» 
τό βραβείο τοΰ καλύτερου αποικιακού φιλμ, τό «Βουνό 
ΣαΙν-Μισελ» τό βραβείο τού καλύτερου ντοκυμανταίρ. 
Στά 1936 ή Άνναμπέλλα πήρε τό κύπελλο Volpi (γιά 
τήν καλύτερη ήθοποιό) γιά τή δημιουργία της στήν 
(«Επιφυλακή» κΓ ό Ζάκ Φεϋντέρ τό κύπελλο Άλφιέρι 
«γιά ιόν καλύτερο σκην θέτη) για τό θαυμασ ο φιλμ του 
La kermesse heroique». Γό «Ρομάντσο ένός απατεώνα» 
τοΰ Σ· Γκιτρύ κι’ ή «“Αννα Μαρία» τοΰ Ρ. Μπερνάρ 
δέν διακρίθηκαν. Στά 1937 τέλος τό περίφημο «Carnet 
de bal» τοΰ Ντυβιβιέ πήρε τό κύπελλο Μουσσολίνι, τά 
έπίσης περίφημα «Μαργαριτάρια τοΰ στέμματα;» τού Σ 
Γκιτρύ πήραν τό κύπελλο τοΰ Φασιστικού Κόμματος καί 
ή «Grande illusion» τού Ζον Ρενουάρ τό βραβείο γιά 
τό καλύτερο καλλιτεχνικό σύνολο Τό παρελθόν μιλάει 
γιά. τό μέλλον τής γαλλικής κινηματογραφίας.

ΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΘΑΥΜΑ

Έπερατώθη κατ’ αύτάς είς τά «Στούντιο» 
τής Γουώρνερ πού φημίζονται ώς τά μεγαλύ
τερα τοΰ κόσμου, τό «γύρισμα» τής ταινίας 
«Ροιιπέν τών δασών», διά τήν όποιαν λέ
γεται δτι θά εϊνε μία τών μεγαλεωιδεστέρων 
έπιτυχιών τοΰ κινηματογράφου καί ή τελειο- 
ίέρα έγχρωμος πού προεβλήθη μέχρι σήμερον.

Διά νά δοθή άμυδρά ιδέα τής θεαματικότη
τας πού θά παρουσιάζη ή περίφημος αυτή ται
νία, διά τήν όποιαν διετέθησαν έκατοντάδες 
χιλιάδες δολλαρίων, άρκεϊ νά λεχθή δτι ό διά
σημος σκηνοθέτης τών ταινιών «Κάπταιν 
Μπλούντ» καί «Έπέλασις έλαφρας ταξιαρ
χίας» ήρνήθη ν’ άναλάβη τήν ευθύνην τοΰ «γυ
ρίσματος» της μόνος καί έζήτησε τήν συνεργα
σίαν τοΰ έπίσης μεγάλου συναδέλφου του Γου- 
ΐλλιαμ Κέϊλυ. 'Υπό τάς προϋποθέσεις αύ
τάς καί λαμβανομένου ΰπ’ δψει δτι πρωταγω- 
νιστοΰν στον «Ρομπέν τών δασών» ό γνωστός 
μας Έρολ Φλύν καί ή άσύγκριτη Όλίβια 
Ντέ Χάβιλαντ ό θόρυβος πού γίνεται περί 
τήν ταινίαν αυτήν εϊνε δικαιολογημένος.
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