
Πολιτική και οικονομια
Για την Ελλάδα ο μεσοπόλεμος 
αρχίζει με τη μικρασιατική κατα-
στροφή. την κατάρρευση του μι-
κρασιατικού μετώπου ακολούθησε η 
παραίτηση του βασιλιά κωνσταντί-
νου 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 συν-
διάσκεψη ειρήνης της λοζάνης, και 
προσπάθησε να αντιμετωπίσει την 
οικονομική δυσπραγία. τον Δεκέμ-
βριο του 1923 πραγματοποιήθηκαν 
εκλογές με την αποχή των αντιβενι-
ζελικών κομμάτων, ενώ ο Γεώργιος 
πιεζόμενος έφυγε από τη χώρα και 
αντιβασιλέας ορίστηκε ο ναύαρχος 

Παύλος κουντουριώτης.
το 1924 ψηφίστηκε από τη Συ-
ντακτική Συνέλευση η έκπτωση 
της δυναστείας και η ανακήρυξη της 
Δημοκρατίας. ακολουθεί πολιτική 
αστάθεια και αδιάλειπτες πολιτικές 
αντιπαραθέσεις. οι σοσιαλιστι-
κές ιδέες διαδίδονται, το ΣΕκΕ 
(Σοσιαλιστικό Εργατικό κόμμα 
Ελλάδος) μετονομάζεται σε κκΕ, 
και το εργατικό κίνημα ενισχύεται. 
ακολουθεί η δικτατορία του Θ. Πά-
γκαλου (1925-26) και η ανατροπή 

της από τον Γ. κονδύλη (1926)
οι εκλογές του 1928 θα αναδείξουν 
τη μακροβιότερη κυβέρνηση του με-
σοπολέμου, αυτή των Φιλελευθέρων 
(1928-1932), υπό τον Ελ. Βενιζέ-
λο, η οποία θα εφαρμόσει ένα πρό-
γραμμα ανασυγκρότησης και μεταρ-
ρυθμίσεων, αλλά και καταστολής των 
σοσιαλιστικών ιδεών και των κοινω-
νικών αγώνων (ψήφιση ιδιωνύμου, 
1929). ή οικονομία –στη συγκυρία 
της άφιξης των προσφύγων (διεύ-
ρυνση αγοράς, προσφορά εργατικού 
δυναμικού, αλλά και επιχειρηματική 
δραστηριοποίηση)- γνωρίζει σχετι-
κή ανάπτυξη και μετασχηματίζεται 
προς σύγχρονες μορφές οργάνωσης 
της παραγωγής, τόσο του πρωτο-
γενούς όσο και του δευτερογενούς 
τομέα.  από τις βιομηχανίες που 
ιδρύθηκαν την περίοδο του μεσοπο-
λέμου, ενδεικτικά αναφέρουμε: στην 
αθήνα τη Βιομηχανία μπισκότων 
«Παπαδοπούλου», την Ελαιουργία 
«ΕλαΪΣ», τη Γαλακτοβιομη-
χανία «ΕΒΓα», τη μεταξουργία 
«Χρυσαλλίς», την ανώνυμο Βιο-
μηχανική 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 δικτατο-
ρίας του ιω. μεταξά. ή είσοδος της 
Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο πόλε-
μο το 1940 τερματίζει την περίοδο του 

μεσοπολέμου.

Θανασησ Γιοχαλασ – Τονια ΚαφεΤζαΚη

συΓΓραφεισ Του βιβλιου «αΘηνα, 
ιχνηλαΤώνΤασ Την πολη με οδηΓο 

Την ισΤορια Και Τη 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 ανα-
πτύσσονται την προηγούμενη 
περίοδο (Belle Époque) , σημείω-
σαν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.  
ή 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 γυ-
ναικείου φύλου, καθώς και οι νέες 
τεχνολογικές ανακαλύψεις που 
άλλαξαν την καθημερινή ζωή των 
κατοίκων της πόλης (ηλεκτρισμός, 
οικιακές συσκευές, τηλέφωνο, αυ-
τοκίνητο, κινηματογράφος κ.ά.), 
όχι μόνο ανέβασαν το βιοτικό 
επίπεδο, αλλά επηρέασαν τον 
τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθι-

μα. 
Την πιο ευδιάκριτη αλλαγή πα-
ρατηρούσε κανείς στις Ατθίδες 
μας. Προώθησαν δυναμικά και 
με απαράμιλλη αυτοπεποίθηση 
την παρουσία τους στους εργα-
σιακούς χώρους. οι νεαρότερες 
διεκδίκησαν, και το πέτυχαν, 
κοινωνικές και σεξουαλικές ελευ-
θερίες, που ήταν αδιανόητες στα 
προηγούμενα χρόνια. Αναφέρου-
με ενδεικτικά τα σκανδαλιστικά 
«μίνι» φορέματα που πρωτο-
κυκλοφόρησαν 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 συ-
νάθροισης και διασκέδασης που 
συναντήσαμε τις προηγούμενες 
περιόδους ωριμάζουν, διατηρούν 
την αυτοτέλειά τους και τα συ-
γκεκριμένα χαρακτηριστικά τους. 
Ταυτόχρονα, εμφανίζονται νέα 
σχήματα, όπως ντάνσινγκ-
βαριετέ, σινέ-μπαρ-κονσέρ, τι-
σινέ-κονσέρ-βαριετέ, καμπαρέ-
ντάνσινγκ, κόνσερτ, μιούζικ-χολ, 
μπουάτ, ούζο-μπαρ, σκέιτινγκ-
μπαρ, ρουφ γκάρντεν και δεκάδες 

ά λ λ ε ς  .  .  .  
Ένα είναι βέβαιο: Αν μεταφέρα-
με τον Αθηναίο των δύο πρώ-
των 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 κο-
σμικές και αριστοκρατικές, πλέ-
ον, ταβέρνες, με τα αλλεπάλλη-
λα 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 δυ-
ναμικά, ενώ οι θεατρικές επιθεω-
ρήσεις μονοπωλούν τα θεατρικά 
δρώμενα. Ραδιόφωνο και γραμ-
μόφωνο αυξάνουν τους θορύ-
βους 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 ευκαι-

ρία. 
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 αλλεπάλ-

ληλα οικονομικά κράχ.
Αν είχα το δικαίωμα, χωρίς να 
φανώ κυνικός, ίσως έμπαινα στον 
πειρασμό να μετονομάσω την πε-
ρίοδο αυτή από Περίοδο Μεσο-

πολέμου σε Belle Époque ιι.  
Θωμάς Σιτάράς
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λ ο Γ ο τ Ε Χ ν ι α
Έναρξή της θεωρείται το 1922 
με τη μικρασιατική καταστροφή 
να επηρεάζει άμεσα τους Έλ-
ληνες λογοτέχνες. Οι ποιητές 
αυτής της γενιάς εκφράζουν την 
απαισιοδοξία με κυριότερο εκ-
φραστή 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 ποι-
ητικής ανανέωσης είναι η καθι-

έρωση του ελεύθερου στίχου και 
η εισαγωγή του υπερρεαλισμού, 
ενώ στην πεζογραφία καλλι-
εργείται ιδιαιτέρως το αστικό 
μυθιστόρημα και εμφανίζονται 
κάποιες μοντερνιστικές τάσεις 
όπως ο εσωτερικός μονόλογος. 
Κυριότεροι εκπρόσωποι της μο-
ντέρνας ποίησης είναι οι Σεφέ-
ρης, Εμπειρίκος και Εγγονόπου-
λος. Σημαντικός σταθμός στην 
ποίηση είναι το έτος 1935, όπου 
ιδρύεται το περιοδικό Νέα Γράμ-
μ α τ α ,  μ ε  τ ο  ο π ο ί ο  σ υ -
ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  ο ι  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 υπερβαί-
νουν την ηθογραφία και πειρα-
ματίζονται με νέους εκφραστι-
κούς τρόπους. Οι πεζογράφοι 
που εντάσσονται στην «Γενιά 
του ‘30» είναι σύνολο συγγραφέ-
ων με συχνά διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά, αλλά με κοινό στόχο 
την ανανέωση της πεζογραφίας. 
Μια αξιοσημείωτη τάση που 
παρατηρείται μετά τη δικτατο-
ρία του Μεταξά, το 1936, είναι 
η στροφή πολλών συγγραφέων 
στο άμεσο ή απώτερο παρελθόν. 
Σημαντικοί εκπρόσωποι είναι οι 
Μυριβήλης, Βενέζης, Καραγά-

τσης, Τερζάκης κ.α. 
Η συγκέντρωση και ο συνασπι-
σμός των πνευματικών της πε-
ριόδου ήταν ιδέα του Ι. Γρυπά-
ρη. Έτσι, το 1930, με απόφαση 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, 
ιδρύεται το πρώτο λογοτεχνι-
κό σωματείο της Ελλάδος, η 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. 
Μεταξύ των ιδρυτικών μελών 
συγκαταλέγονται οι Παλαμάς, 
Βουτυράς, Δροσίνης, Ξενόπου-
λος κ.α.  Πρόεδρος εκλέγεται 
ο Γρυπάρης. Με τη δικτατορία 
του 1936, η Ένωση κλείνει ενώ 
το 1944 επανιδρύεται με πρω-
τοβουλία του Δ. Καλογερό-
πουλου. Το 1983 εκδίδεται για 
πρώτη φορά το περιοδικό “Λο-
γοτεχνική Δημιουργία” αποτε-
λώντας μέσο επικοινωνίας και 
πνευματικό βήμα των μελών 
της Ένωσης. Πρόγονος αυτής 
ήταν η εφημερίδα “Ενημερωτι-
κόν Δελτίον Ενώσεως Ελλήνων 

Λογοτεχνών” (1972). 

Λευτερης Β. τζόκας 
Πρόεδρός ενωςης εΛΛηνων Λόγότεχνων

Ε ι κ α Σ τ ι κ α ι
 τΕΧναι

Ως μεσοπόλεμος ορίζεται η πε-
ρίοδος που μεσολαβεί ανάμεσα 
στην λήξη του Πρώτου Παγκο-
σμίου Πολέμου και την έναρξη 
του Δεύτερου. Ειδικότερα στην 
περίπτωση της Ελλάδας το πρώ-
το όριο τοποθετείται στη Μικρα-
σιατική 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 δια-
μορφώνεται η αντίληψη για την 
αδιάλειπτη συνέχεια του ελλη-
νισμού, 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 πολι-
τισμό, αλλά και με παλαιότερες 
περιόδους, όπως το Βυζάντιο ή 
ακόμη και η Αρχαιότητα. Η «ελ-
ληνικότητα» αποτελεί  βασική 
αναζήτηση για τον πνευματικό 
κόσμο του μεσοπολέμου, αλλά 
και απαραίτητο εργαλείο για την 
διαμόρφωση της εθνικής ταυτό-

τητας. 
Η τέχνη του μεσοπολέμου στην 
Ελλάδα έχει ουσιαστικά ταυτι-
στεί με την λεγόμενη Γενιά του 
Τριάντα. Ο όρος αυτός, αν και 
γεννήθηκε για να περιγράψει μια 

νέα ομάδα λογοτεχνών και ποιη-
τών, συμπεριέλαβε εντέλει καλ-
λιτέχνες, αρχιτέκτονες και γενι-
κότερα τους περισσότερους από 
τους πνευματικούς δημιουργούς 
της περιόδου, οι οποίοι εκπλή-
ρωναν μία βασική προϋπόθεση: 
Τη στροφή προς τα ευρωπαϊκά 
κινήματα του μοντερνισμού, ο 
οποίος είχε ήδη αρχίσει να σα-
ρώνει στην Ευρώπη, και την εν-
σωμάτωση τους στην ελληνική 
περίπτωση, πάντοτε όμως μέσα 
από το πρίσμα της Παρ ά δ ο -

σ η ς . 
Στον ελληνικό μεσοπόλεμο λοι-
πόν είμαστε αντιμέτωποι με 
δύο τάσεις που συνυπάρχουν 
και αλληλοσυμπληρώνονται: 
τον Μοντερνισμό, όπως αυτός 
εκφράζεται μέσω της επαφής 
με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κι-
νήματα, και την Παράδοση, ως 
καταλύτη που εξασφαλίζει την 
αδιάλειπτη συνέχεια της ελληνι-
κής τέχνης. Σε αυτήν κυρίως την 
εποχή, με κομβική την παρουσία 
της Γενιάς του Τριάντα, εμπεδώ-
θηκε η ανάγκη για μια διαρκή 
συνομιλία της Ελλάδας με την 
υπόλοιπη Ευρώπη, συντελώντας 
στην ανανέωση του προσανατο-
λισμού και στην αναζωογόνηση 
του πνευματικού μας κόσμου.

Η αναφορά σε εκπροσώπους 
είναι πάντοτε δύσκολη όταν 
το ιστορικό πλαίσιο είναι τόσο 
ευρύ, όπως συμβαίνει στην πε-
ρίπτωση της γενιάς του τριά-
ντα, και πάντοτε εμπεριέχει το 
υποκειμενικό στοιχείο. Άλλωστε, 
πολλοί από αυτούς που θεωρού-
με ως εκπροσώπους της, παρέ-
μειναν ενεργοί και δημιουργι-
κοί μέχρι και την δεκαετία του 
ενενήντα. Σε μια πολύ πρόχειρη 
καταγραφή, πάντως, θα έπρεπε 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνο-
νται οι εξής εκπρόσωποι των κα-

λών τεχνών:
Στη ζωγραφική: Φώτης Κόντο-
γλου, Σπύρος Παπαλουκάς, Αγή-
νωρ Αστεριάδης, Πολύκλειτος 
Ρέγκος, Σπύρος Βασιλείου, Νίκος 
Νικολάου, Νίκος Εγγονόπουλος, 
Γιάννης Τσαρούχης, Γιάννης 
Σπυρόπουλος, Γιάννης Μόραλης, 

Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας.
Στη γλυπτική: Μιχάλης Τό-
μπρος, Θανάσης Απάρτης, Γιώρ-
γος Ζογγολόπουλος, Χρήστος 
Καπράλος, Μέμος Μακρής. Στη 
χαρακτική: Γιάννης Κεφαλλη-
νός, Γιώργος Μόσχος, Α. Τάσσος, 
Βάσω Κατράκη, Κωνσταντίνος 

Γραμματόπουλος.
Στην αρχιτεκτονική: Δημήτρης 
Πικιώνης, Νικόλαος Μητσάκης, 
Κωνσταντίνος Δοξιάδης, Άρης 

Κωνσταντινίδης.
Κωνσταντίνοσ ΠαΠαχρίστου

ΕΠίμΕλητησ στην ΠίναΚοθηΚη  
Γ Κ ί Κ α

α ρ Χ ι τ Ε κ τ ο ν ι κ ή
τον 19ο αιώνα αναπτύσσεται στην 
Ευρώπη το ρεύμα του ιστορισμού, το 
οποίο υιοθετεί γνώριμες τεχνοτροπίες 
(στυλ) από το παρελθόν- την κλασι-
κή, 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, εμφα-
νίζεται ο εκλεκτικισμός, με ανάμειξη 
διακοσμητικών στοιχείων από διάφορα 
στυλ. Στη συνέχεια, τις δυο πρώτες δε-
καετίες του 20ου αιώνα μέχρι την μι-
κρασιατική καταστροφή, η ελληνική 
αρχιτεκτονική περνά μια μεταβατική 
φάση, ακολουθώντας τα συντηρητικό-
τερα ρεύματα της Ευρώπης, τον γαλλι-
κό εκλεκτικισμό, τον εκσυγχρονισμένο 
κλασικισμό και σε περιορισμένη κλίμα-

κα την A r t  -  N o u ve a u .
κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, 
τα νεωτερικά ρεύματα της Ευρώπης 
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για εφαρ-
μογή στη χώρα μας και αποκτούν 
φανατικούς οπαδούς. οι περισσότεροι 
έλληνες αρχιτέκτονες της περιόδου 
έχουν σπουδάσει στην Ευρώπη και 
στην κωνσταντινούπολη, αφού η αρ-

χιτεκτονική Σχολή του ΕμΠ ιδρύε-
ται μόλις το 1917. οι σπουδές και η 
πολυετής διαμονή στις αρχιτεκτονικές 
μητροπόλεις της Ευρώπης, τους επι-
τρέπει να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τα 
νεωτερικά και επαναστατικά ρεύματα 
της εποχής τους, την Art Nouveau, το 
Jugendstil, την Art Deco, το μοντέρνο 
κίνημα κ.α. Σημαντικοί αρχιτέκτονες 
που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή 
είναι ο αλεξ. νικολούδης, ο Δημ. Πι-
κιώνης, ο κων. κυριακίδης, ο κων. 
κιτσίκης, ο λεων. μπόνης, ο μαν. 

λαζαρίδης κ.ά.
 το μοντέρνο κίνημα αποκτά φανα-
τικούς θιασώτες μεταξύ των αποφοί-
των της νεοσύστατης αρχιτεκτονικής 
Σχολής ΕμΠ, όπως τους νικ. μη-
τσάκη, κυρ. Παναγιωτάκο, Πάτροκλο 
καραντινό κ.ά. ο μοντερνισμός της 
μεσοπολεμικής αρχιτεκτονικής στην 
Ελλάδα αφορά  στη λειτουργία και στη 
μορφή του κτιρίου. Έχουμε επίσης γε-
νικευμένη χρήση ενός νέου υλικού, του 
οπλισμένου σκυροδέματος, και τεχνο-
λογικές ευκολίες όπως ασανσέρ και 

κεντρική θέρμανση.
αρκετές από τις αρχές του μοντέρνου 
κινήματος και το απλοποιημένο  μορ-
φολογικό του λεξιλόγιο, χρησιμοποι-
ήθηκαν με επιτυχία για την αντιμετώ-
πιση της καθημερινής αρχιτεκτονικής, 
όπως των σχολικών κτιρίων, της κατοι-
κίας (αστικής πολυκατοικίας και μονο-
κατοικίας, εργατικής και προσφυγικής 
κατοικίας), των νοσοκομείων και των 

εμπορικών κτιρίων.
ο τομέας, όμως, της επίσημης αρχι-
τεκτονικής - 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 Καβαδασ

αρχιΤεΚΤονασ

------------------------------- 
_____________________________-

----------------------------

Θ έ α τ ρ ο ν
Στην δεκαετ ία  του  ’20 κυρ ιαρχούν 
δύο  γυναίκες  θ ιασάρχες :  ή μαρί-
κα κοτοπούλη και  η  κυβέλη.  Γύρω 
τους   και  με  την  παρότρυνση  τους , 
δημιουργούν  μεγάλοι  ηθοποιο ί : 
μαρίκα  κοτοπούλη,  κατίνα  Πα-
ξινού,  αλέξης  μινωτής,  Βασίλης 
λογοθετ ίδης,  μήτσος  μυράτ, 
Σαπφώ αλκαίου,  νίκος  Δενδρα-
μής,  Χριστόφορος  νέζερ,  Βασί-
λης  αργυρόπουλος,  Ευάγγελος 
μαμίας.  Συγγραφείς :  Γρηγόρι-
ος  Ξενόπουλος,  Παντελής  Χορν, 
Δημήτρης  μπόγρης,  αλέκος 
λιδωρίκης,  κωστής  μπαστιάς , 
Σπύρος  μελάς.  Εκκολάπτονται 
προσεχε ίς  σκηνοθέτες :  Δημήτρης 
ροντήρης,  κάρολος  κουν,  Πέλος 
κατσέλης,  Γιαννούλης  Σαραντ ί-
δης.  ή κυρ ίως  θεατρ ική  σαιζόν 
ε ί να ι  το  καλοκαίρ ι  σε  υπαίθρ ια 
θέατρα,  χωρίς  μηχανική  υποδο-
μή,  άρα  ευνοούνται  τα  «μονοσά-
λονα» έργα.  την  περ ίοδο  αυτή 
του  το  ελλην ικό  θέατρο  γνωρίζε ι 
την  παγκόσμια  πρωτοπορία:  Ευ-
γέν ιος  ο΄νηλ,  λουίτζ ι  Πιραντέλ-
λο,  μπερνστάϊν ,  ανρί-ρενέ  λε-
νορμάν,  αντον  τσέχωφ,  Θόρντον 

Γουάϊλντερ
ιδρύονται οι  πρώτες σοβαρές και 
συστηματικές Δραματικές Σχολές 
και θεσμοθετείται η άδεια ασκήσε-
ως του επαγγέλματος του ηθοποι-
ού, 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. Εμφα-
νίζεται η νέα θιασάρχης κατερίνα 
(ανδρεάδη) και ο θιασάρχης Βασί-
λης αργυρόπουλος (μέγας κωμι-
κός). 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 με-
γάλους αργότερα πρωταγωνιστές η 
Σχολή του. Εγκαινιάζονται από το 
Δημήτρη ροντήρη οι «εν υπαίθρω» 
και σε αρχαία αμφιθέατρα παρα-
στάσεις αρχαίου δράματος. Παίζε-
ται για πρώτη φορά στο σύγχρο-
νο κόσμο αρχαία τραγωδία στην 
Επίδαυρο (1938). το «Εθνικό 
Θέατρο» περιοδεύει  στην αίγυ-
πτο, Γερμανία και αγγλία με την 
«ήλέκτρα» του Σοφοκλή και τον 
«Άμλετ» του Σαίξπηρ. Εγκαινι-
άζεται το θέατρο κοτοπούλη-Rex. 
Για να ανταγωνιστούν στο ρεπερ-
τόριο του «Εθνικού Θεάτρου» 
για πρώτη φορά συνεργάζονται 
κοτοπούλη και κυβέλη και παί-
ζουν Σίλλερ και ο΄νηλ. οι πρώ-
τες εμφανίσεις του καρόλου κουν 
ως επαγγελματία σκηνοθέτη. την 
ίδια εποχή εμφανίζονται ως θεα-
τρικοί συγγραφείς, ο νίκος κα-
ζαντζάκης, ο Άγγελος Σικελιανός, 
ο Άγγελος τερζάκης και Βασίλης 
ρώτας. ιδρύεται το περιοδεύον 
κλιμάκιο του «Άρματος Θέσπι-
δος». λειτουργούν αποκεντρωμένα 
θέατρα «νέων» και «λαϊκή Σκη-

νή» του Βασίλη ρώτα.
ΚώσΤασ ΓεώρΓουσοπουλοσ

διευΘυνΤησ δραμαΤιΚησ 
σχολησ εΘνιΚου ΘεαΤρου 

- Μ ο υ σ ι κ ή -
Η μουσική ζωή στην Αθήνα του 
Μεσοπολέμου επηρεάζεται σε με-
γάλο βαθμό από την εγκατάσταση 
των προσφύγων που φέρνουν ένα 
νέο αέρα στα μουσικά θεάματα, 
στα ελαφρά και λαϊκά τραγού-
δια 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: Θεό-
φραστο Σακελλαρίδη και Νίκο 
Χατζηαποστόλου) και η αθηναϊ-
κή επιθεώρηση τροφοδοτούν από 
σκηνής τους αστούς με τα και-
νούργια δημοφιλή τραγούδια και 
τους εξοικειώνουν με τους εισα-
γόμενους «μοντέρνους» χορούς: 
ταγκό, φοξ- τροτ, ουάν-στεπ 

κλπ. 
Το «ελαφρό» τραγούδι της επο-
χής σηματοδοτείται από δύο 
σπουδαίες προσωπικότητες: τον 
Αττίκ (Κλέονα Τριανταφύλλου) 
και τον Κώστα Γιαννίδη (Γιάν-
νη Κωνσταντινίδη), που το 1930 
εγκαθίστανται στην Αθήνα προ-
ερχόμενοι από το Παρίσι και το 
Βερολίνο αντιστοίχως. Η «Μά-
ντρα του Αττίκ», ένα πολυδύνα-
μο μουσικο-φιλολογικό καμπαρέ, 
αποτελεί σημείο αναφοράς για 
την Αθήνα, ενώ η ορχήστρα του 
Κώστα Γιαννίδη δεσπόζει στη 
δισκογραφία. Μαζί με τον Χρή-
στο Χαιρόπουλο και τον Μιχάλη 
Σουγιούλ γράφουν τα κοσμαγά-
πητα τραγούδια, με κυρίαρχες τις 
φωνές της Σοφίας Βέμπο και της 

Δανάης Στρατηγοπούλου.
Παράλληλα, τα ρεμπέτικα και 
λαϊκά τραγούδια της εποχής περ-
νούν σταδιακά από τα «σαντου-
ρόβιολα» της σμυρναίικης σχολής 
στους «μπουζουκ-μπαγλαμάδες» 
της πειραιώτικης, με εξέχουσα 
την προσωπικότητα του Μάρκου 
Βαμβακάρη που μετά το 1931 
καθιερώνει το μπουζούκι στη δι-
σκογραφία του ρεμπέτικου. Η δι-
κτατορία του Μεταξά, επιβάλλο-
ντας τη λογοκρισία, φέρνει καίριο 
χτύπημα στο κλασικό ρεπερτόριο 
του ρεμπέτικου, εξαλείφοντας τα 
«ανατολικά» και «αντικοινωνι-
κά» 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 Πό-

λεμο.
ΛαμΠρός ΛιαΒας

εθνόμόυςικόΛόγός,
 καθ. Παν/μιόυ αθηνων
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