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Πολιτική και Οικονομία
Για την Ελλάδα ο Μεσοπόλεμος αρχίζει με τη Μικρασιατική 
καταστροφή. Την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου 
ακολούθησε η παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου υπέρ του γιου 
του Γεωργίου Β΄ και ο σχηματισμός επαναστατικής κυβέρνησης, 
η οποία επιδίωξε την άμεση περίθαλψη των προσφύγων, την 
εκτόνωση της κοινωνικής οργής για την Καταστροφή («δίκη των 
εξ»), ανέθεσε στον Ελ. Βενιζέλο την εκπροσώπηση της χώρας 
στη συνδιάσκεψη ειρήνης της Λοζάνης, και προσπάθησε να 
αντιμετωπίσει την οικονομική δυσπραγία. Τον Δεκέμβριο του 1923 
πραγματοποιήθηκαν εκλογές με την αποχή των αντιβενιζελικών 
κομμάτων, ενώ ο Γεώργιος πιεζόμενος έφυγε από τη χώρα και 
αντιβασιλέας ορίστηκε ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης.
Το 1924 ψηφίστηκε από τη Συντακτική Συνέλευση η έκπτωση 
της δυναστείας και η ανακήρυξη της Δημοκρατίας. Ακολουθεί 
πολιτική αστάθεια και αδιάλειπτες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Οι 
σοσιαλιστικές ιδέες διαδίδονται, το ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικό Εργατικό 
Κόμμα Ελλάδος) μετονομάζεται σε ΚΚΕ, και το εργατικό κίνημα 
ενισχύεται. Ακολουθεί η δικτατορία του Θ. Πάγκαλου (1925-26) 
και η ανατροπή της από τον Γ. Κονδύλη (1926).

Οι εκλογές του 1928 θα αναδείξουν τη μακροβιότερη κυβέρνηση του 
Μεσοπολέμου, αυτή των Φιλελευθέρων (1928-1932), υπό τον Ελ. 
Βενιζέλο, η οποία θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης 
και μεταρρυθμίσεων, αλλά και καταστολής των σοσιαλιστικών 
ιδεών και των κοινωνικών αγώνων (ψήφιση Ιδιωνύμου, 1929). 
Η οικονομία –στη συγκυρία της άφιξης των προσφύγων 
(διεύρυνση αγοράς, προσφορά εργατικού δυναμικού, αλλά και 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση)- γνωρίζει σχετική ανάπτυξη 
και μετασχηματίζεται προς σύγχρονες μορφές οργάνωσης της 
παραγωγής, τόσο του πρωτογενούς όσο και του δευτερογενούς 

Αλέξανδρος Παπαναστασίου και 
Ελευθέριος Βενιζέλος

Καταυλισμός μικρασιατών προσφύγων  
στο Θησείο,  Thomas Spelios,  
Pictorial History of Greece,    

Crown Publishers, Inc., New York, 1967 



τομέα.  Από τις βιομηχανίες που ιδρύθηκαν την περίοδο του Μεσοπολέμου, ενδεικτικά αναφέρουμε: στην 
Αθήνα τη Βιομηχανία Μπισκότων «Παπαδοπούλου», την Ελαιουργία «ΕΛΑΪΣ», τη Γαλακτοβιομηχανία 
«ΕΒΓΑ», τη Μεταξουργία «Χρυσαλλίς», την Ανώνυμο Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών 
Προϊόντων «ΣΑΝΙΤΑΣ» και την Ανώνυμο Υφαντουργική Εταιρεία «Εργάνη» στη Θεσσαλονίκη, 
την Πλινθοκεραμοποιία «Τσαλαπάτας» στον Βόλο, την Ανώνυμο Πατραϊκή Εμποροβιομηχανική 
Εταιρεία  στην Πάτρα, την Υφαντουργική Εταιρεία Νέου Φαλήρου «Ι.Γ. Γαβριήλ».  
Το τέλος της βενιζελικής τετραετίας θα σηματοδοτηθεί αφενός από την  είσοδο της Ελλάδας στην 
παγκόσμια οικονομική κρίση και αφετέρου από πολιτική αναταραχή (αποτυχημένα στρατιωτικά 
πραξικοπήματα από βενιζελικούς το 1933 και το 1935), που θα καταλήξει στην παλινόρθωση της 
βασιλείας το 1935 και ένα χρόνο αργότερα στην επιβολή της δικτατορίας του Ιω. Μεταξά. Η είσοδος 
της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο το 1940 τερματίζει την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Θανασήσ Γιοχαλασ – Τονια Καφετζακή
Συγγραφεισ του βιβλιου «Αθήνα, Ιχνήλατωντασ τήν πολή με οδήγο τήν ιστορια και τή λογοτεχνια»

 
 

Κοινωνική ζωή 
Παρόλο που η περίοδος αυτή ήταν γεμάτη ακραία αρνητικά  γεγονότα (όπως ήταν οι πόλεμοι, η 
Μικρασιατική καταστροφή και το οικονομικό Κραχ του ’29), η γαστρονομία και η διασκέδαση, που 
είχαν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται την προηγούμενη περίοδο (Belle Époque) , σημείωσαν ακόμη 
υψηλότερες επιδόσεις.  
Η ενσωμάτωση των προσφύγων της Ιωνίας, του Πόντου και της Κωνσταντινούπολης, που έφερναν 
μαζί τους προηγμένες αντιλήψεις για τους τομείς της γαστρονομίας και της διασκέδασης, η πλήρης 
κοινωνική απελευθέρωση του γυναικείου φύλου, καθώς και οι νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις που 
άλλαξαν την καθημερινή ζωή των κατοίκων της πόλης (ηλεκτρισμός, οικιακές συσκευές, τηλέφωνο, 
αυτοκίνητο, κινηματογράφος κ.ά.), όχι μόνο ανέβασαν το βιοτικό επίπεδο, αλλά επηρέασαν τον τρόπο 
ζωής, τα ήθη και τα έθιμα. 
Την πιο ευδιάκριτη αλλαγή παρατηρούσε 
κανείς στις Ατθίδες μας. Προώθησαν δυναμικά και με απαράμιλλη αυτοπεποίθηση την παρουσία τους 
στους εργασιακούς χώρους. Οι νεαρότερες διεκδίκησαν, και το πέτυχαν, κοινωνικές και σεξουαλικές 
ελευθερίες, που ήταν αδιανόητες στα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα σκανδαλιστικά 



«μίνι» φορέματα που πρωτοκυκλοφόρησαν το 1915 και την ανάγκη που ένιωσε η Εκκλησία να τηρεί 
στατιστικά πλέον των διαζυγίων, αφού μόλις το 1923 είχαμε αριθμό ρεκόρ (450!). 
Όλες οι μορφές κοινωνικής συνάθροισης και διασκέδασης που συναντήσαμε τις προηγούμενες περιόδους 
ωριμάζουν, διατηρούν την αυτοτέλειά τους και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους. 

Ταυτόχρονα, εμφανίζονται νέα σχήματα, όπως ντάνσινγκ-
βαριετέ, σινέ-μπαρ-κονσέρ, τισινέ-κονσέρ-βαριετέ, καμπαρέ-
ντάνσινγκ, κόνσερτ, μιούζικ-χολ, μπουάτ, ούζο-μπαρ, 
σκέιτινγκ-μπαρ, ρουφ γκάρντεν και δεκάδες άλλες… 
Ένα είναι βέβαιο: Αν μεταφέραμε τον Αθηναίο των δύο 
πρώτων περιόδων (Οθωνικά χρόνια και Ρομαντική Περίοδος) 
στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, δεν θα καταλάβαινε τον 
κόσμο γύρω του και σίγουρα θα πάθαινε σοκ. Ενώ ο 
Αθηναίος της Belle Époque (1880-1910) θα την έβγαζε με... 
ελαφρύ πονοκέφαλο.  
Με ματινέ, σουαρέ, τα après midi και τα jour fix και jour 
chic, με τις vedettes parisiennes, τις diseuses excentriques, τα 
diner dansant και τα souper μετά χορού, με τις κοσμικές 
και αριστοκρατικές, πλέον, ταβέρνες, με τα αλλεπάλληλα 
καλλιστεία για την ανάδειξη παντοειδών μις… και φυσικά 
με τα αμαρτωλά μπεν-μιξτ, σίγουρα ξεφύγαμε! 
Σαν παρήλθαν οι χρόνοι εκείνοι... παραληρούσαν οι 
γεροντότεροι. 

Ο κινηματογράφος εισβάλλει δυναμικά, ενώ οι θεατρικές επιθεωρήσεις μονοπωλούν τα θεατρικά 
δρώμενα. Ραδιόφωνο και γραμμόφωνο αυξάνουν τους θορύβους της πόλης. Τα αυτοκίνητα μικραίνουν 
τις αποστάσεις των κέντρων διασκέδασης και παρά τις αντιξοότητες των γεγονότων, φαίνεται ότι ο 
κόσμος ζει τη ζωή του! Διασκεδάζει όποτε και όπως του δίνεται η παραμικρή ευκαιρία. 
Σε όλα αυτά τα νέα δρώμενα, τον τόνο δίνει μια νέα κοινωνική ομάδα, εκείνη των Νεόπλουτων. Τάξη 
που ευνόησαν οι ελλείψεις,  η αισχροκέρδεια και τα αλλεπάλληλα οικονομικά κράχ.
Αν είχα το δικαίωμα, χωρίς να φανώ κυνικός, ίσως έμπαινα στον πειρασμό να μετονομάσω την περίοδο 
αυτή από Περίοδο Μεσοπολέμου σε Belle Époque ΙΙ.  

Θωμασ Σιταρασ
Αθήναιογραφοσ - www.paliaathina.com

Χρήστος Βλάντικας, Οι αδελφές Καλουτά, 
 δεκαετία 1930. Ελληνικό Λογοτεχνικό και 

Ιστορικό Αρχείο



Λογοτεχνία
Έναρξή της θεωρείται το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή 
να επηρεάζει άμεσα τους Έλληνες λογοτέχνες. Οι ποιητές αυτής 
της γενιάς εκφράζουν την απαισιοδοξία με κυριότερο εκφραστή 
τον Κώστα Καρυωτάκη. Ακολούθησαν και άλλοι όπως οι Μαρία 
Πολυδούρη, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Τέλλος Άγρας κ.α. Οι νέες 
φιλοσοφίες δε γινόταν να μη στιγματίσουν την ποίηση. Το βασικό 
χαρακτηριστικό της ποιητικής ανανέωσης είναι η καθιέρωση του 
ελεύθερου στίχου και η εισαγωγή του υπερρεαλισμού, ενώ στην 
πεζογραφία καλλιεργείται ιδιαιτέρως το αστικό μυθιστόρημα και 
εμφανίζονται κάποιες μοντερνιστικές τάσεις όπως ο εσωτερικός 
μονόλογος. Κυριότεροι εκπρόσωποι της μοντέρνας ποίησης είναι 
οι Σεφέρης, Εμπειρίκος και Εγγονόπουλος. Σημαντικός σταθμός 
στην ποίηση είναι το έτος 1935, όπου ιδρύεται το περιοδικό Νέα 
Γράμματα, με το οποίο συνεργάζονται οι κυριότεροι εκπρόσωποι 
της γενιάς. Μέσα στην ίδια δεκαετία δημοσίευσαν τα πρώτα 
ποιήματα σε ελεύθερο στίχο ο Ρίτσος και ο Βρεττάκος. 
Στην πεζογραφία, στις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα, ξεχωρίζουν οι Κ. Χατζόπουλος και Κ. 
Θεοτόκης, που υπερβαίνουν την ηθογραφία και πειραματίζονται με νέους εκφραστικούς τρόπους. Οι 
πεζογράφοι που εντάσσονται στην «Γενιά του ‘30» είναι σύνολο συγγραφέων με συχνά διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, αλλά με κοινό στόχο την ανανέωση της πεζογραφίας. Μια αξιοσημείωτη τάση που 
παρατηρείται μετά τη δικτατορία του Μεταξά, το 1936, είναι η στροφή πολλών συγγραφέων στο άμεσο 
ή απώτερο παρελθόν. Σημαντικοί εκπρόσωποι είναι οι Μυριβήλης, Βενέζης, Καραγάτσης, Τερζάκης κ.α. 
Η συγκέντρωση και ο συνασπισμός των πνευματικών της περιόδου ήταν ιδέα του Ι. Γρυπάρη. Έτσι, το 
1930, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύεται το πρώτο λογοτεχνικό σωματείο της Ελλάδος, 
η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών συγκαταλέγονται οι Παλαμάς, Βουτυράς, 
Δροσίνης, Ξενόπουλος κ.α.  Πρόεδρος εκλέγεται ο Γρυπάρης. Με τη δικτατορία του 1936, η Ένωση 
κλείνει ενώ το 1944 επανιδρύεται με πρωτοβουλία του Δ. Καλογερόπουλου. Το 1983 εκδίδεται για 
πρώτη φορά το περιοδικό “Λογοτεχνική Δημιουργία” αποτελώντας μέσο επικοινωνίας και πνευματικό 
βήμα των μελών της Ένωσης. Πρόγονος αυτής ήταν η εφημερίδα “Ενημερωτικόν Δελτίον Ενώσεως 
Ελλήνων Λογοτεχνών” (1972). 

Λευτερήσ Β. Τζοκασ 
Προεδροσ Ένωσήσ Ελλήνων Λογοτεχνων



Εικαστικές τέχνες
Ως μεσοπόλεμος ορίζεται η περίοδος που μεσολαβεί ανάμεσα στην λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου και την έναρξη του Δεύτερου. Ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας το πρώτο όριο 
τοποθετείται στη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και το δεύτερο στην είσοδο της χώρας στον 
Πόλεμο το 1940. 
Ήδη από την δεκαετία του 1920 στην Ελλάδα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται η αντίληψη για την 
αδιάλειπτη συνέχεια του ελληνισμού, από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή. Στην τέχνη, η 
αντίληψη αυτή εκφράστηκε μέσα από την επιστροφή στην παράδοση, με την ακόλουθη προβολή 
οτιδήποτε σχετικού με τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, αλλά και με παλαιότερες περιόδους, όπως 
το Βυζάντιο ή ακόμη και η Αρχαιότητα. Η «ελληνικότητα» αποτελεί  βασική αναζήτηση για τον 
πνευματικό κόσμο του μεσοπολέμου, αλλά και απαραίτητο εργαλείο για την διαμόρφωση της εθνικής 
ταυτότητας. 
Η τέχνη του μεσοπολέμου στην Ελλάδα έχει ουσιαστικά 
ταυτιστεί με την λεγόμενη Γενιά του Τριάντα. Ο όρος αυτός, 
αν και γεννήθηκε για να περιγράψει μια νέα ομάδα λογοτεχνών 
και ποιητών, συμπεριέλαβε εντέλει καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες 
και γενικότερα τους περισσότερους από τους πνευματικούς 
δημιουργούς της περιόδου, οι οποίοι εκπλήρωναν μία βασική 
προϋπόθεση: Τη στροφή προς τα ευρωπαϊκά κινήματα του 
μοντερνισμού, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να σαρώνει στην 
Ευρώπη, και την ενσωμάτωση τους στην ελληνική περίπτωση, 
πάντοτε όμως μέσα από το πρίσμα της Παράδοσης. 
Στον ελληνικό μεσοπόλεμο λοιπόν είμαστε αντιμέτωποι με 
δύο τάσεις που συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται: 
τον Μοντερνισμό, όπως αυτός εκφράζεται μέσω της επαφής 
με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κινήματα, και την Παράδοση, 
ως καταλύτη που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη συνέχεια της 
ελληνικής τέχνης. Σε αυτήν κυρίως την εποχή, με κομβική την 
παρουσία της Γενιάς του Τριάντα, εμπεδώθηκε η ανάγκη για 
μια διαρκή συνομιλία της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη, 
συντελώντας στην ανανέωση του προσανατολισμού και στην 
αναζωογόνηση του πνευματικού μας κόσμου.
Η αναφορά σε εκπροσώπους είναι πάντοτε δύσκολη όταν 

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος (1906-1994), 
Οπωροπωλείο Απόλλων, 1939. 

Λάδι σε μουσαμά, 55x46 εκ. 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο 

Αλεξάνδρου Σούτζου.



το ιστορικό πλαίσιο είναι τόσο ευρύ, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της γενιάς του τριάντα, 
και πάντοτε εμπεριέχει το υποκειμενικό στοιχείο. Άλλωστε, πολλοί από αυτούς που θεωρούμε ως 
εκπροσώπους της, παρέμειναν ενεργοί και δημιουργικοί μέχρι και την δεκαετία του ενενήντα. Σε μια 
πολύ πρόχειρη καταγραφή, πάντως, θα έπρεπε οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται οι εξής εκπρόσωποι 
των καλών τεχνών:
Στη ζωγραφική: Φώτης Κόντογλου, Σπύρος Παπαλουκάς, Αγήνωρ Αστεριάδης, Πολύκλειτος Ρέγκος, 
Σπύρος Βασιλείου, Νίκος Νικολάου, Νίκος Εγγονόπουλος, Γιάννης Τσαρούχης, Γιάννης Σπυρόπουλος, 
Γιάννης Μόραλης, Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας.
Στη γλυπτική: Μιχάλης Τόμπρος, Θανάσης Απάρτης, Γιώργος Ζογγολόπουλος, Χρήστος Καπράλος, 
Μέμος Μακρής. Στη χαρακτική: Γιάννης Κεφαλληνός, Γιώργος Μόσχος, Α. Τάσσος, Βάσω Κατράκη, 
Κωνσταντίνος Γραμματόπουλος.
Στην αρχιτεκτονική: Δημήτρης Πικιώνης, Νικόλαος Μητσάκης, Κωνσταντίνος Δοξιάδης, Άρης 
Κωνσταντινίδης.

Κωνσταντινοσ Παπαχριστου
Επιμελήτήσ στήν Πινακοθήκή Γκικα

Αρχιτεκτονική
Τον 19ο αιώνα αναπτύσσεται στην Ευρώπη το ρεύμα 
του Ιστορισμού, το οποίο υιοθετεί γνώριμες τεχνοτροπίες 
(στυλ) από το παρελθόν- την κλασική, την γοτθική, την 
αναγεννησιακή αρχιτεκτονική κ.α. Σε αυτό το πλαίσιο 
εμφανίζεται στην Ελλάδα η νεοκλασική αρχιτεκτονική. Στο 
β’ μισό του 19ου αιώνα, σαν μια προσπάθεια ανανέωσης 
του μορφολογικού λεξιλογίου, εμφανίζεται ο εκλεκτικισμός, με 
ανάμειξη διακοσμητικών στοιχείων από διάφορα στυλ. Στη 
συνέχεια, τις δυο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα μέχρι την 
Μικρασιατική Καταστροφή, η ελληνική αρχιτεκτονική περνά μια 
μεταβατική φάση, ακολουθώντας τα συντηρητικότερα ρεύματα 
της Ευρώπης, τον γαλλικό εκλεκτικισμό, τον εκσυγχρονισμένο 
κλασικισμό και σε περιορισμένη κλίμακα την Art- Nouveau.

Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, τα νεωτερικά ρεύματα 

Το κτήριο της Κριεζώτου 3, σε σχέδια Κων/
νου Κιτσίκη, 1932, χαρακτηριστικό δείγμα 
αστικής πολυκατοικίας του μεσοπολέμου, 

στεγάζει σήμερα την Πινακοθήκη 
Χατζηκυριάκου-Γκίκα.



της Ευρώπης βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για εφαρμογή 
στη χώρα μας και αποκτούν φανατικούς οπαδούς. Οι 
περισσότεροι έλληνες αρχιτέκτονες της περιόδου έχουν 
σπουδάσει στην Ευρώπη και στην Κωνσταντινούπολη, 
αφού η Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ ιδρύεται μόλις 
το 1917. Οι σπουδές και η πολυετής διαμονή στις 
αρχιτεκτονικές μητροπόλεις της Ευρώπης, τους επιτρέπει 
να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τα νεωτερικά και 
επαναστατικά ρεύματα της εποχής τους, την Art Nou-
veau, το Jugendstil, την Art Deco, το Μοντέρνο Κίνημα κ.α. 
Σημαντικοί αρχιτέκτονες που εμπίπτουν στην κατηγορία 
αυτή είναι ο Αλεξ. Νικολούδης, ο Δημ. Πικιώνης, ο Κων. 
Κυριακίδης, ο Κων. Κιτσίκης, ο Λεων. Μπόνης, ο Μαν. 
Λαζαρίδης κ.ά.

 Το Μοντέρνο Κίνημα αποκτά φανατικούς θιασώτες 
μεταξύ των αποφοίτων της νεοσύστατης Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, όπως τους Νικ. Μητσάκη, 
Κυρ. Παναγιωτάκο, Πάτροκλο Καραντινό κ.ά. Ο μοντερνισμός της μεσοπολεμικής αρχιτεκτονικής στην 
Ελλάδα αφορά  στη λειτουργία και στη μορφή του κτιρίου. Έχουμε επίσης γενικευμένη χρήση ενός 
νέου υλικού, του οπλισμένου σκυροδέματος, και τεχνολογικές ευκολίες όπως ασανσέρ και κεντρική 
θέρμανση.
Αρκετές από τις αρχές του Μοντέρνου Κινήματος και το απλοποιημένο  μορφολογικό του λεξιλόγιο, 
χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία για την αντιμετώπιση της καθημερινής αρχιτεκτονικής, όπως των 
σχολικών κτιρίων, της κατοικίας (αστικής πολυκατοικίας και μονοκατοικίας, εργατικής και προσφυγικής 
κατοικίας), των νοσοκομείων και των εμπορικών κτιρίων.
Ο τομέας, όμως, της επίσημης αρχιτεκτονικής - σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια- σε όλη τη 
διάρκεια του  Μεσοπολέμου,  θα παραμείνει δέσμιος των συντηρητικότερων ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών 
ρευμάτων, όπως είναι ο εκσυγχρονισμένος εκλεκτικισμός και ο αφαιρετικός - μοντέρνος κλασικισμός.

Νικοσ Καββαδασ
Αρχιτεκτονασ

Η μπλε πολυκατοικία, Αραχώβης και Θεμιστοκλέους 
στα Εξάρχεια, 1932-33, κατασκευάστηκε για 

λογαριασμό της οικογένειας Αντωνόπουλου από τον 
αρχιτέκτονα Κυριάκο Παναγιωτάκο.



Θέατρο
Στην δεκαετία του ’20 κυριαρχούν δύο γυναίκες 
θιασάρχες: Η Μαρίκα Κοτοπούλη και η Κυβέλη. Γύρω 
τους  και με την παρότρυνση τους, δημιουργούν 
μεγάλοι ηθοποιοί: Μαρίκα Κοτοπούλη, Κατίνα Παξινού, 
Αλέξης Μινωτής, Βασίλης Λογοθετίδης, Μήτσος Μυράτ, 
Σαπφώ Αλκαίου, Νίκος Δενδραμής, Χριστόφορος Νέζερ, 
Βασίλης Αργυρόπουλος, Ευάγγελος Μαμίας. Συγγραφείς: 
Γρηγόριος Ξενόπουλος, Παντελής Χορν, Δημήτρης 
Μπόγρης, Αλέκος Λιδωρίκης, Κωστής Μπαστιάς, Σπύρος 
Μελάς. Εκκολάπτονται προσεχείς σκηνοθέτες: Δημήτρης 
Ροντήρης, Κάρολος Κουν, Πέλος Κατσέλης, Γιαννούλης Σαραντίδης. Η κυρίως θεατρική σαιζόν είναι το 
καλοκαίρι σε υπαίθρια θέατρα, χωρίς μηχανική υποδομή, άρα ευνοούνται τα «μονοσάλονα» έργα. Την 
περίοδο αυτή του το ελληνικό θέατρο γνωρίζει την παγκόσμια πρωτοπορία: Ευγένιος Ο΄Νηλ, Λουίτζι 
Πιραντέλλο, Μπερνστάϊν, Ανρί-Ρενέ Λενορμάν, ¨Αντον Τσέχωφ, Θόρντον Γουάϊλντερ
Ιδρύονται οι πρώτες σοβαρές και συστηματικές Δραματικές Σχολές και θεσμοθετείται η άδεια ασκήσεως 
του επαγγέλματος του ηθοποιού, για να προστατευτεί ο κλάδος από αχρείες συμπεριφορές και να 
παραχθούν μορφωμένοι ηθοποιοί. Ιδρύεται (1930) και λειτουργεί (1932) το «Εθνικό Θέατρο» και η 
«Δραματική Σχολή» του. Εμφανίζεται η νέα θιασάρχης Κατερίνα (Ανδρεάδη) και ο θιασάρχης Βασίλης 
Αργυρόπουλος (μέγας κωμικός). Επίσης Αλίκη (Θεοδωρίδου-Νορ) και Κώστας Μουσούρης. Το «Εθνικό 
Θέατρο» (1932-1940) διέρχεται την πλέον σημαντική του περίοδο με σκηνοθέτες, τον Φώτο Πολίτη 
και Δημήτρη Ροντήρη. Συγκεντρώνει την αφρόκρεμα των ελλήνων ηθοποιών και παράγει μεγάλους 
αργότερα πρωταγωνιστές η Σχολή του. Εγκαινιάζονται από το Δημήτρη Ροντήρη οι «εν υπαίθρω» 
και σε αρχαία αμφιθέατρα παραστάσεις αρχαίου δράματος. Παίζεται για πρώτη φορά στο σύγχρονο 
κόσμο αρχαία τραγωδία στην Επίδαυρο (1938). Το «Εθνικό Θέατρο» περιοδεύει στην Αίγυπτο, 
Γερμανία και Αγγλία με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή και τον «Άμλετ» του Σαίξπηρ. Εγκαινιάζεται το 
θέατρο Κοτοπούλη-Rex. Για να ανταγωνιστούν στο ρεπερτόριο του «Εθνικού Θεάτρου» για πρώτη 
φορά συνεργάζονται Κοτοπούλη και Κυβέλη και παίζουν Σίλλερ και Ο΄Νηλ. Οι πρώτες εμφανίσεις του 
Καρόλου Κουν ως επαγγελματία σκηνοθέτη. Την ίδια εποχή εμφανίζονται ως θεατρικοί συγγραφείς, 
ο Νίκος Καζαντζάκης, ο ¨Άγγελος Σικελιανός, ο Άγγελος Τερζάκης και Βασίλης Ρώτας. Ιδρύεται το 
περιοδεύον κλιμάκιο του «Άρματος Θέσπιδος». Λειτουργούν αποκεντρωμένα θέατρα «Νέων» και 
«Λαϊκή Σκηνή» του Βασίλη Ρώτα. Κωστασ Γεωργουσοπουλοσ

Διευθυντήσ Δραματικήσ Σχολήσ Εθνικου Θεατρου

Το Δημοτικό Θέατρο στη σημερινή Πλατεία Κοτζιά



Μουσική
Η μουσική ζωή στην Αθήνα του Μεσοπολέμου επηρεάζεται 
σε μεγάλο βαθμό από την εγκατάσταση των προσφύγων 
που φέρνουν ένα νέο αέρα στα μουσικά θεάματα, στα ελαφρά 
και λαϊκά τραγούδια καθώς και στη δισκογραφία που κάνει 
τα πρώτα της βήματα και στην Ελλάδα με την ίδρυση του 
εργοστασίου της Κολούμπια (1930). 
Η ελληνική οπερέτα (με τους δύο κορυφαίους συνθέτες της: 
Θεόφραστο Σακελλαρίδη και Νίκο Χατζηαποστόλου) και 
η αθηναϊκή επιθεώρηση τροφοδοτούν από σκηνής τους 
αστούς με τα καινούργια δημοφιλή τραγούδια και τους 
εξοικειώνουν με τους εισαγόμενους «μοντέρνους» χορούς: 
ταγκό, φοξ- τροτ, ουάν-στεπ κλπ. 
Το «ελαφρό» τραγούδι της εποχής σηματοδοτείται από δύο σπουδαίες προσωπικότητες: τον Αττίκ 
(Κλέονα Τριανταφύλλου) και τον Κώστα Γιαννίδη (Γιάννη Κωνσταντινίδη), που το 1930 εγκαθίστανται 
στην Αθήνα προερχόμενοι από το Παρίσι και το Βερολίνο αντιστοίχως. Η «Μάντρα του Αττίκ», ένα 
πολυδύναμο μουσικο-φιλολογικό καμπαρέ, αποτελεί σημείο αναφοράς για την Αθήνα, ενώ η ορχήστρα 
του Κώστα Γιαννίδη δεσπόζει στη δισκογραφία. Μαζί με τον Χρήστο Χαιρόπουλο και τον Μιχάλη 
Σουγιούλ γράφουν τα κοσμαγάπητα τραγούδια, με κυρίαρχες τις φωνές της Σοφίας Βέμπο και της 
Δανάης Στρατηγοπούλου.
Παράλληλα, τα ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια της εποχής περνούν σταδιακά από τα «σαντουρόβιολα» 
της σμυρναίικης σχολής στους «μπουζουκ-μπαγλαμάδες» της πειραιώτικης, με εξέχουσα την 
προσωπικότητα του Μάρκου Βαμβακάρη που μετά το 1931 καθιερώνει το μπουζούκι στη δισκογραφία 
του ρεμπέτικου. Η δικτατορία του Μεταξά, επιβάλλοντας τη λογοκρισία, φέρνει καίριο χτύπημα στο 
κλασικό ρεπερτόριο του ρεμπέτικου, εξαλείφοντας τα «ανατολικά» και «αντικοινωνικά» του στοιχεία.  
Προετοιμάζει έτσι το έδαφος  για τον Τσιτσάνη και το «έντεχνο-λαϊκό» ύφος που θα εμφανιστεί στα 
τέλη του 1930 για να κυριαρχήσει μετά τον Πόλεμο.

Λαμπροσ Λιαβασ
Εθνομουσικολογοσ, καθ. Παν/μιου Αθήνων

 

Η Μάνδρα του Αττίκ 
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