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«Η Ελλάδα στον Μεσοπόλεμο»





ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ





Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα 

εκείνης της εποχής για τη Μ.Ασία

 Υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας.

 Ο αριθμός των προσφύγων ανερχόταν σε 1.221.849, 

στο 20% περίπου του συνολικού πληθυσμού της 

χώρας.

 Αποχωρήσαν από την Ελλάδα περίπου 500.000 

μουσουλμάνοι και 92.000 Βουλγάροι.

 626.954 προσφυγές Μικρασιάτες ήρθαν στην χώρα, 

όπως και 256.635 από την ανατολική Θράκη , 

182.169 από τον Πόντο και οι υπόλοιποι από άλλες 

περιοχές.





 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 Σε πολιτικό επίπεδο

- Εγκατάλειψη της Μεγάλης Ιδέας.

- Στη Μακεδονία και στη Θράκη εθνική ομοιογένεια της 
Ελλάδας. 

- Πολιτικά, οι πρόσφυγες τάχθηκαν στον χώρο του 
βενιζελισμού. Αργότερα, αρκετοί από αυτούς έγιναν 
σοσιαλιστές και κομμουνιστές και διακρίθηκαν στους 
κοινωνικούς αγώνες.

 Σε οικονομικό επίπεδο

-Η αγροτική οικονομία αναζωογονήθηκε, καθώς οι 
πρόσφυγες αξιοποίησαν ακαλλιέργητες εκτάσεις 
εφαρμόζοντας και νέες καλλιεργητικές μεθόδους. 

-Νέες δυνατότητες στο εμπόριο και στη βιομηχανία. 

-Οι περισσότεροι γνώριζαν κάποια τέχνη και, έχοντας 
μεγάλη ανάγκη από χρήματα, εργάζονταν ακόμη και με 
χαμηλές αμοιβές. 

-Όσοι διέθεταν κεφάλαιο ασχολήθηκαν με το εμπόριο 
και τη βιοτεχνία, όπου αρκετοί διέπρεψαν.





Σε κοινωνικό επίπεδο

-Οι πρόσφυγες έφεραν στην κοινωνία της Ελλάδας τον τρόπο ζωής τους, τις συνήθειές τους, τη μουσική τους 
(ρεμπέτικο τραγούδι), την κουζίνα τους. 

-Πολλές από τις γυναίκες πρόσφυγες υποχρεώθηκαν να εργαστούν και αρκετές από τις γηγενείς έκαναν το ίδιο.

-Τα στερεότυπα που ήθελαν τη γυναίκα κλεισμένη στο σπίτι και υποχείριο του άντρα άρχισαν να κλονίζονται.

Τέλος, οι πρόσφυγες έδωσαν νέα πνοή στα Γράμματα και στις Τέχνες. Σημαντικοί λογοτέχνες, όπως ο Γιώργος Σεφέρης 
(Νόμπελ Λογοτεχνίας 1963), ο Ηλίας Βενέζης, ο Κοσμάς Πολίτης, ο Στρατής Δούκας και η Διδώ Σωτηρίου, ήταν 
Μικρασιάτες.



Πολιτικοί του Μεσοπολέμου -
Ένας δημοκράτης 
(Αλέξανδρος Παπαναστασίου
και ένας δικτάτορας (Ιωάννης 
Μεταξάς)





ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου (8 Ιουλίου 1876 - 17 Νοεμβρίου

1936) ήταν πολιτικός επιστήμονας, κοινωνιολόγος και ηγέτης του

δημοκρατικού φιλελεύθερου χώρου, υπουργός σε πολλές

κυβερνήσεις και δύο φορές πρωθυπουργός (1924 και 1932), ο

ιδρυτής του καθεστώτος της Αβασίλευτης Δημοκρατίας το

Μάρτιο του 1924.

Την εποχή που σπούδαζε στη Γερμανία, επικρατούσαν σοσιαλιστικές

ιδέες, από τις οποίες επηρεάστηκε και ο τρόπος σκέψης του.

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1907 και την επόμενη χρονιά ίδρυσε την

Κοινωνιολογική Εταιρία και ήταν συνιδρυτής (μαζί με τον Αλέξανδρο

Δελμούζο και τον Θρασύβουλο Πετιμεζά) της «Ομάδας των

Κοινωνιολόγων».



• Το 1910, μέλη της Κοινωνιολογικής Εταιρίας ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα και 

στις εκλογές του ίδιου έτους ο Παπαναστασίου εκλέχτηκε βουλευτής.

• Εξελέγη πολλάκις βουλευτής (1910, 1915, 1923, 1926, 1928, 1932, 1933 

και 1936).

• Το 1922 προσυπέγραψε το Δημοκρατικό Μανιφέστο, με το οποίο 

καταγγέλθηκε η πολιτική των φιλοβασιλικών κυβερνήσεων στο 

Μικρασιατικό. Για την πράξη αυτή συνελήφθη και φυλακίστηκε.

• Ως υπουργός Συγκοινωνιών προωθεί την αναδιοργάνωση του 

Πολυτεχνείου και της Σχολής Καλών Τεχνών και επικυρώνει με νόμο 

(Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός) το νέο σχέδιο πόλεως της 

Θεσσαλονίκης, που είχε καταστραφεί από την πυρκαγιά τον Αύγουστο 

του 1917 και εισηγείται στη Βουλή τη σύσταση επιτροπής για τη μελέτη 

του σχεδίου πόλεως της Αθήνας. 

• Απεβίωσε ξαφνικά στις 17 Νοεμβρίου 1936 από ανακοπή καρδιάς στην 

Εκάλη. Σήμερα, στο Λεβίδι Αρκαδίας υπάρχει Μουσείο προς τιμήν της 

μνήμης του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Μάλιστα, πέραν των 

προσωπικών αντικειμένων του, φυλάσσεται και ο εγκέφαλος του Αρκά 

πολιτικού σε ειδικό χημικό υγρό.





ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ

Καθεστώς της 4ης Αυγούστου ονομάστηκε το

δικτατορικό καθεστώς που είχε η Ελλάδα από

τις 4 Αυγούστου 1936, ημερομηνία κατά την

οποία ο Ιωάννης Μεταξάς, σε συνεργασία με τον

βασιλιά Γεώργιο, κατήργησε τον

κοινοβουλευτισμό και επέβαλε δικτατορία, και

λειτούργησε μέχρι την κατάληψη της χώρας από

τους Γερμανούς τον Απρίλιο του 1941, τρεις

μήνες μετά τον θάνατο του Μεταξά.

Ο Μεταξάς διετέλεσε πρωθυπουργός από τις 13

Απριλίου του 1936 έως τις 29 Ιανουαρίου του

1941.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

 Επιβολή στρατιωτικού νόμου

 Στέρηση βασικών ατομικών ελευθεριών και πολιτικών δικαιωμάτων

 «Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως»  των εκτοπιζόμενων. Η Μακρόνησος, η
Σίκινος, η Σίφνος, η Φολέγανδρος και άλλοι τόποι εξορίας μετατράπηκαν σε
«ξερονήσια του θανάτου»,

 Το «πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων» και

 Οι «δηλώσεις μετανοίας» των φυλακισμένων κομμουνιστών που είχαν
εκτίσει τουλάχιστον το 1/3 της ποινής τους

 Ο αριθμός των εκτοπισμένων της δικτατορίας Μεταξά ίσως έφθασε τις 5.000





Γενιά του ‘20

Ποιητές του Μεσοπολέμου –
Χαρακτηριστικά – Βασικοί Εκπρόσωποι



 Γενικά Χαρακτηριστικά

• απαισιοδοξία, μελαγχολία, αίσθηση του ανικανοποίητου, 
του αδιεξόδου

• απουσία ιδανικών, θρήνος για την απώλειά τους
• στροφή στο άτομο
• καταφύγιο στην ονειροπόληση και τη φυγή
• περιφρόνηση της κοινωνίας
• επίδραση από τον γαλλικό συμβολισμό
• προσπάθειες ανανέωσης της παραδοσιακής ποίησης τόσο 

σε στιχουργικό επίπεδο ("παραβίαση" της αυστηρής 
μορφής του παραδοσιακού στίχου), όσο και σε επίπεδο 
περιεχομένου (σταδιακή χαλάρωση της λογικής, εμφάνιση 
του συνειρμού στη σύνθεση των ποιημάτων).



 Βασικοί Εκπρόσωποι

• Κώστας Καρυωτάκης (1896-1928)

• Κώστας Ουράνης (1890-1953)

• Ναπολέων Λαπαθιώτης (1888-1943)

• Τέλλος Άγρας (1899-1944)

• Ρώμος Φιλύρας (1889-1942)

• Φώτος Γιοφύλλης (1887-1981)

• Μήτσος Παπανικολάου (1900-1943)

• Μαρία Πολυδούρη (1902-1930)



Κώστας Καρυωτάκης
■ Γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 30 Οκτωβρίου 1896 και ήταν 

γιoς του νομομηχανικού Γεωργίου Καρυωτάκη από τη Συκιά 

Κορινθίας και της Κατήγκως Σκάγιαννη από την Τρίπολη. 

Ήταν ο δευτερότοκος της οικογένειας. Είχε μία αδελφή ένα 

χρόνο μεγαλύτερή του, τη Νίτσα, και έναν αδελφό μικρότερο, 

το Θάνο, που γεννήθηκε το 1899 και σταδιοδρόμησε ως 

τραπεζικός υπάλληλος

Λόγω της εργασίας τού πατέρα του, η οικογένειά του 

αναγκαζόταν να αλλάζει συχνά τόπο διαμονής. Έζησαν στη 

Λευκάδα, την Πάτρα, τη Λάρισα, την Καλαμάτα, το 

Αργοστόλι, την Αθήνα (1909-1911) και τα Χανιά, όπου 

έμειναν ως το 1913. Από τα εφηβικά του χρόνια δημοσίευε 

ποιήματά του σε παιδικά περιοδικά, ενώ το όνομά του 

αναφέρεται και σε διαγωνισμό διηγήματος του περιοδικού 

«Διάπλαση των Παίδων ». 



Ακόμα …

 Το 1917 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών με Λίαν Καλώς. Στην αρχή 

επιχείρησε να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου, 

ωστόσο η έλλειψη πελατείας τον ώθησε στην αναζήτηση 

θέσης δημοσίου υπαλλήλου. Διορίστηκε στη Νομαρχία 

Θεσσαλονίκης, ενώ μετά την οριστική απαλλαγή του από 

τον Ελληνικό Στρατό για λόγους υγείας, τοποθετήθηκε σε 

διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι 

νομαρχίες Σύρου, Άρτας και Αθήνας. Απεχθανόταν τη 

δουλειά του και δεν ανεχόταν την κρατική γραφειοκρατία, 

εξ ου και οι πολλές μεταθέσεις του.

 Το 1921 η Μαρία Πολυδούρη του προτείνει να 

παντρευτούν, παρότι γνώριζε ότι έπασχε από σύφιλη.



Ποιητικές συλλογές :

 «Ο Πόνος των Ανθρώπων και των 

Πραγμάτων»δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 1919

 «Νηπενθή», εκδόθηκε το 1921

 «Ελεγεία και Σάτιρες» εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1927 



Ο θάνατός του 
Στις 20 Ιουλίου πήγε στο Μονολίθι και

αποπειράθηκε επί δέκα ώρες να αυτοκτονήσει,

προσπαθώντας μάταια να πνιγεί. Την επόμενη

μέρα (21 Ιουλίου) αγόρασε ένα περίστροφο κι

επισκέφτηκε ένα καφενείο της Πρέβεζας. Αφού

πέρασε λίγες ώρες μόνος του καπνίζοντας, πήγε

σε μια παρακείμενη παραλία, τον Άγιο Σπυρίδωνα

και έθεσε τέλος στη ζωή του κάτω από έναν

ευκάλυπτο. Η αλληλογραφία του με συγγενείς του

την περίοδο αυτή αναδεικνύει την απόγνωση του

Καρυωτάκη για την επαρχιακή ζωή και τη

μικρότητα της τοπικής κοινωνίας. Ο λόγος του

θανάτου του ήταν μάλλον η απογοήτευση που

ένιωθε για την μικρότητα αυτού του κόσμου.

Βέβαια άλλοι υποστηρίζουν πως δεν ήθελε να

ταπεινωθεί πεθαίνοντας από την αρρώστια που

έπασχε η οποία ήταν η σύφιλη.



Ποιήματα

Tι νέοι που φτάσαμεν εδώ, στο έρμο νησί, στο χείλος

του κόσμου, δώθε απ' τ' όνειρο και κείθε από τη γη!

Όταν απομακρύθηκεν ο τελευταίος μας φίλος,

ήρθαμε αγάλι σέρνοντας την αιωνία πληγή.

Mε μάτι βλέπουμε αδειανό, με βήμα τσακισμένο

τον ίδιο δρόμο παίρνουμε καθένας μοναχός,

νιώθουμε τ' άρρωστο κορμί, που εβάρυνε, σαν ξένο,

υπόκωφος από μακριά η φωνή μας φτάνει αχός.

H ζωή διαβαίνει, πέρα στον ορίζοντα σειρήνα,

μα θάνατο, καθημερνό θάνατο και χολή

μόνο, για μας η ζωή θα φέρει, όσο αν γελά η αχτίνα

του ήλιου και οι αύρες πνέουνε. Kι είμαστε νέοι, πολύ

νέοι, και μας άφησεν εδώ, μια νύχτα, σ' ένα βράχο,

το πλοίο που τώρα χάνεται στου απείρου την καρδιά,

χάνεται και ρωτιόμαστε τι να 'χουμε, τι να 'χω,

που σβήνουμε όλοι, φεύγουμ' έτσι νέοι, σχεδόν παιδιά! 

Tι νέοι που φτάσαμεν εδώ...

Eίμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες

κιθάρες. O άνεμος, όταν περνάει,

στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει

στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες.

Eίμαστε κάτι απίστευτες αντένες.

Yψώνονται σα δάχτυλα στα χάη,

στην κορυφή τους τ' άπειρο αντηχάει,

μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες.

Eίμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις,

χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε.

Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η 

φύσις.

Στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε.

Mας διώχνουνε τα πράγματα, κι η 

ποίησις

είναι το καταφύγιο που φθονούμε.

Eίμαστε κάτι...





ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ



Το μεγαλείο του ρεμπέτικου

• Το μεγαλείο του ρεμπέτικου βρίσκεται στο ότι κατόρθωσε με «ευτελή» υλικά να
δημιουργήσει μεγάλα έργα τέχνης. Λέξεις αλλά και στίχοι ολόκληροι που σε κάθε άλλη
περίπτωση θα εθεωρούντο ακατάλληλοι για να εκφράσουν τον έρωτα, στο ρεμπέτικο
ακούγονται εξαιρετικά αποτελεσματικοί και αυτονόητοι.

Στο ρεμπέτικο υπάρχει ισορροπία μεταξύ μορφής και περιεχομένου ή, για να
το πούμε αλλιώς, μεταξύ εκείνου που θέλει ο δημιουργός να εκφράσει και
του τρόπου που το επιχειρεί.
Επειδή απευθύνεται σε σύνολο ανθρώπων με κοινά βιώματα και κοινές
αξίες, ο λόγος του στιχουργού δεν θα μπορούσε να ήτανε διαφορετικός από
των υπολοίπων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα απέρριπταν το έργο του και
ίσως-ίσως τον ίδιο να τον έθεταν στο περιθώριο. Γίνεται έτσι όχι μόνο λιτός,
καίριος, και με υψηλή αισθητική αξία αλλά ταυτόχρονα και αποδεκτός από
τον κοινωνικό του περίγυρο.





Μάρκος Βαμβακάρης

Ρεμπέτης, από τους ακρογωνιαίους λίθους της λαϊκής μουσικής. 

Γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του 1905 στον συνοικισμό Σκαλί της Άνω 

Χώρας της Σύρου από οικογένεια καθολικών του Δομένικου και της 

Ελπίδας Βαμβακάρη. Η οικογένειά του ήταν φτωχή, έφερε όμως το 

«μικρόβιο» της μουσικής. Ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα και ο 

παππούς του έγραφε τραγούδια.

Πριν καλά - καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να 

διακόψει, διότι πήραν τον πατέρα του στο στρατό, και έπιασε δουλειά 

με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως 

χασάπης, εφημεριδοπώλης, οπωροπώλης, λούστρος, και το 1917, σε 

ηλικία 12 ετών, έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά, εγκαταστάθηκε στα 

Ταμπούρια κι έπιασε δουλειά ως γαιανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα 

ως λιμενεργάτης και ως εκδορέας στα σφαγεία, ενώ τα βράδια 

σύχναζε στους τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη 

ζωή του μπουζούκι. Εντυπωσιάστηκε και μέσα σε ελάχιστους μήνες 

έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδίδακτους μπουζουξήδες. 

https://www.sansimera.gr/almanac/1005


Δύο γυναίκες τραγουδίστριες την περίοδο του 
Μεσοπολέμου

Ρόζα Εσκενάζυ Δανάη Στρατηγοπούλου







ΑΤΤΙΚ

• Ο Αττίκ (πραγματικό όνομα: Κλέων Τριανταφύλλου) ήταν Έλληνας συνθέτης, στιχουργός και 
ερμηνευτής των τραγουδιών του. Γεννήθηκε στην Αθήνα.  Μεγάλωσε στην Αίγυπτο, όπου 
παρακολούθησε μαθήματα μουσικής. Το 1907 φτάνει στο Παρίσι, για να σπουδάσει πολιτικές 
και οικονομικές επιστήμες -ως συνέχεια των σπουδών του στη Νομική σχολή Αθηνών- όμως 
αποφασίζει να τις εγκαταλείψει γρήγορα για να γραφτεί στο Conservatoire de Paris, όπου θα 
εχει καθηγητές τον Gabriel Fauré, τον Camille Saint-Saëns και τον Émile Pessard. Στο Παρίσι
θα εκδώσει περίπου 300 συνθέσεις, τραγούδια, μουσική για πιάνο, για οπερέτα, για μπαλέτο 
κ.ά. και θα γίνει ιδιαίτερα γνωστός. Συνεργάστηκε ως ηθοποιός με διάφορους θιάσους και 
συμμετείχε σε περιοδείες σε διάφορες χώρες ως το 1930, οπότε εγκαταστάθηκε στην Αθήνα 
και δημιούργησε την περίφημη «Μάντρα του Αττίκ».



• Πρωταγωνίστησε στην ταινία Χειροκροτήματα του Γιώργου Τζαβέλλα που είχε 
κάποια σχεδόν αυτοβιογραφικά στοιχεία. Τραγούδια του συνθέτη στην ταινία 
απέδωσε η ηθοποιός Ζινέτ Λακάζ.

• Λίγους μήνες μετά αυτοκτόνησε παίρνοντας υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών. 
Ένα επεισόδιο με ένα Γερμανό στρατιώτη που τον χτύπησε, καθώς οδηγούσε το
ποδήλατό του, φαίνεται πως στάθηκε όχι η αιτία αλλά η αφορμή μάλλον για μια 
προαναγγελθείσα αυτοκτονία, αποτέλεσμα κατάθλιψης στην οποία είχε περιπέσει.



Μάνδρα του Αττίκ

• Η Μάνδρα ή Μάντρα του Αττίκ ήταν ένας καλλιτεχνικός 
όμιλος που περιελάμβανε τραγουδιστές και άλλους 
αυτοσχέδιους παρουσιαστές, μίμους κλπ με διάφορες και 
δημόσιες εμφανίσεις και εκδηλώσεις στην Αθήνα, του οποίου 
την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε ο Κλέων Τριανταφύλλου 
γνωστότερος ως Αττίκ, ο οποίος εκτελούσε και χρέη κομπέρ.
Την πρωτοβουλία της ίδρυσης αυτής της καλλιτεχνικής 
ομάδας με τον τίτλο Μάνδρα είχε ο Αττίκ το καλοκαίρι του 
1931 σε συνεργασία με τους Δ. Ευαγγελίδη και τον Βώττη 
οπότε και πρωτοπαρουσιάσθηκε αυτή σε υπαίθριο θέατρο, της 
οδού Μηθύμνης στην τότε Πλατεία Αγάμων (σημερινή πλατεία 
Αμερικής). Από τότε η Μάνδρα του Αττίκ κάθε καλοκαίρι 
εμφανίζονταν στην Αθήνα και το χειμώνα περιόδευε στις 
επαρχίες μέχρι το 1938 οπότε και εγκαταστάθηκε μόνιμα σε 
μια αθηναϊκή ταβέρνα, την Μονμάρτη, στη διασταύρωση των 
οδών Αχαρνών και Ηπείρου, η λειτουργία της οποίας 
εξακολούθησε μέχρι την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου. 
Σημαντικοί καλλιτέχνες της εποχής που πέρασαν από την 
Μάνδρα του Αττίκ ήταν οι Λουίζα Ποζέλι, Ζωή Νάχη, Δανάη κι 
πολλοί άλλοι.





Ο κινηματογράφος την εποχή του Μεσοπολέμου 
Δάφνις και Χλόη (ταινία)

 Δάφνις και Χλόη είναι η 

βουβή ταινία του 1931 

βασισμένη στο ομώνυμο 

ειδύλλιο του Λόγγου σε 

σενάριο και σκηνοθεσία 

του Ορέστη Λάσκου. 

Σημείωσε μεγάλη 

εισπρακτική επιτυχία όταν 

πρωτοπαίχτηκε στους 

κινηματογράφους.




ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

■ Ο Δάφνις και η Χλόη, δυο μικροί βοσκοί, μεγαλώνουν μαζί στα

βουνά της αρχαίας Λέσβου. Με τον ερχομό της εφηβείας, η

αφύπνιση των ερωτικών ενστίκτων, πιο έντονη στην περίπτωση

της Χλόης, προκαλεί αμηχανία και ταραχή στα δυο παιδιά, που

δεν ξέρουν πώς να απαντήσουν στο κάλεσμα της σάρκας. Ένας

νεαρός πρίγκιπας πολιορκεί επίμονα τη Χλόη κι αποπειράται να τη

βιάσει, αλλά τελικά η Χλόη σώζεται από τον Δάφνι, ο οποίος

επεμβαίνει βίαια. Ο Δάφνις συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε

μαστίγωση μέχρι θανάτου, όμως την τελευταία στιγμή

αποκαλύπτεται ότι ο νεαρός βοσκός, που είχε εγκαταλειφθεί

βρέφος στο δάσος, ανήκει σε οικογένεια ευγενών. O Δάφνις ζητά

να παντρευτεί την αγαπημένη του, αλλά τώρα ορθώνονται νέα

ταξικά εμπόδια, ως την τελική αποκάλυψη ότι και η Χλόη έχει

ευγενική καταγωγή. Οι δυο νέοι είναι πια ελεύθεροι να εκφράσουν

τον έρωτά τους.





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

■ Η ταινία αυτή του Λάσκου παρουσιάζει μια σειρά από πρωτιές. Κινεί το φακό κατά την λήψη, όταν 

συνηθιζόταν να μένει σταθερός την εποχή εκείνη. Πρόκειται για τη σκηνή των νυμφών που 

γυρίζεται στη λίμνη Βουλιαγμένη της Κορινθίας. Χρησιμοποιεί, επίσης, το λεγόμενο παγχρωματικό 

φιλμ, το οποίο δίνει πολλές αποχρώσεις του ασπρόμαυρου, σε αντίθεση με το ορθοχρωματικό της 

εποχής που έδινε απόχρωση άσπρο-μαύρο σκέτο. Τέλος, πρώτος από κάθε άλλο Ευρωπαίο 

σκηνοθέτη του κινηματογράφου, ο Λάσκος παρουσίασε γυμνό ηθοποιό, γι' αυτό και όταν η ταινία 

βγήκε στις αίθουσες είχε χαρακτηριστεί από ορισμένους ως "πορνογράφημα". Τα κοστούμια της 

ήταν τα ίδια με εκείνα που είχαν χρησιμοποιηθεί στις Δελφικές Εορτές.

■ Οι ηθοποιοί ήταν ερασιτέχνες και οι πρωταγωνιστές, η Ελληνοαμερικανίδα χορεύτρια Λούση

(Λουκία) Ματλή που, όπως έχει λεχθεί, ο Λάσκος την είχε ερωτευθεί "αυθωρεί και παραχρήµα" και 

ο Απόλλων Μαρσύας (ψευδ. του μετέπειτα φωτογράφου Έντισον Βήχου), παρουσιάστηκαν από την 

παραγωγή ως "νέοι αρχαιοελληνικής κατατομής". Η ταινία γυρίστηκε στη Λέσβο, το τόπο που 

έλαβε χώρα η ιστορία του Δάφνι και της Χλόης, και συγκεκριμένα στην Αγιάσο, εκτός από τη 

σκηνή των νυμφών, η οποία για λόγους κόστους γυρίστηκε στη λίμνη Βουλιαγμένη.



ΚΡΙΤΙΚΗ:
■ Η Ομάδα παρακολούθησε με προσοχή την 

ταινία και έχουμε να κάνουμε τις εξής 

παρατηρήσεις:

■ Αρχικά ,όπως καταλαβάινουμε η ταινία ήταν 

από τις πιο «προχωρημένες» της εποχής 

καθώς περιλαμβάνει σκηνές γυμνού 

περιεχομένου πράγμα που δεν συνηθίζονταν 

σε παραγωγές της εποχής.

■ Αν και βουβός κινηματογράφος υπήρχαν 

υπότιτλοι οι οποίοι μας βοήθησαν να 

κατανοήσουμε με ευκολία την πλοκή του 

έργου. Φυσικά ,δεν δυσκολευτήκαμε 

ιδιαίτερα καθώς οι εκφράσεις στα πρόσωπα 

των ηθοποιών ήταν πολύ έντονες και έτσι 

μπορούσαμε να αντιληφθούμε τα 

συναισθήματα τους.

■ Για βιβλίο που έγινε ταινία προσεγγίζει κατά 

πολύ το νόημα του βιβλίο.





Αμάξια Μεσοπολέμου

Ο Ανδρέας Βήχος (1884-1948) πρέπει να ήταν από 

τους πρώτους εισαγωγείς αυτοκινήτων στην Ελλάδα. 

Ήδη στις αρχές του 20ου αιώνα διέθετε κατάστημα 

εμπορίας ποδηλάτων, στον χώρο πέριξ της Βουλής. Ο 

Βήχος ήταν επίσης αθλητής, ενώ είχε διακριθεί στη 

σκοποβολή. Βλέπουμε ότι η επιχείρησή του 

εξακολουθούσε να εισάγει ποδήλατα, καθώς και 

μοτοσυκλέτες, ελαστικά και διάφορα εξαρτήματα.



Η Ford, εκτός από την ηγετική θέση που κατείχε στη χώρα μας στα επιβατικά, 

πρωταγωνιστούσε, κατά τον μεσοπόλεμο, και στη αγορά των φορτηγών. 

Διαφήμιση του νέου 8κύλινδρου μοντέλου της εταιρίας, τον Οκτώβριο του 

1934. Εκείνη τη χρονιά οι εισαγωγές και ταξινομήσεις νέων φορτηγών ήταν 

ιδιαίτερα αυξημένες στην Ελλάδα, σε σχέση με το 1933. Συγκεκριμένα, το 

1934 χορηγήθηκαν 529 άδειες έναντι 171 το προηγούμενο έτος



Διαφημίσεις για τα αμερικάνικα NASH, την περίοδο 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 1929.



Η Oakland είχε παρουσία ήδη αρκετά 

χρόνια στη χώρα μας. Η ονομασία της 

Pontiac είχε κάνει την εμφάνισή της το 

1926 και θα επιβίωνε για πολλές 

δεκαετίες, ενώ αυτή της Oakland 

αποσύρθηκε το 1931.

H ονομασία Marquette είχε εμφανιστεί 

στις Η.Π.Α λίγους μήνες πριν, το 

καλοκαίρι του 1929



Η ενδυμασία την εποχή του Μεσοπολέμου:

Η Δεκαετία του΄20
Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η τον Μεγάλο 

Πόλεμο, όπως τον αποκαλούσαν τότε μη γνωρίζοντας 
το μέλλον, οι κοινωνικές και οι οικονομικές 

εξελίξεις άλλαξαν τελείως τον ρόλο των γυναικών 
και έκαναν την εμφάνιση τους επαναστατικές 

καινοτομίες στην γυναικεία ενδυμασία αλλά και 
γενικότερα στην τέχνη και την αισθητική.



Αυτό που έρχεται στο μυαλό των περισσοτέρων όταν αναφερόμαστε στην δεκαετία του 
’20 είναι το “garçonne” style.Οι γυναίκες αρχίζουν να γίνονται ανεξάρτητες. Είναι η 
περίοδος των αποκαλούμενων φλάπερ κοριτσιών (flappergirls) που ζουν έντονα και 
προκλητικά.Η αργκό λέξη flapper που περιγράφει μια νέα γυναίκα, υποτίθεται ότι 

αναφέρεται σε ένα νεαρό πουλί που χτυπάει τα φτερά του, ενώ μαθαίνει να πετάει…



Ένα μοντέρνο flapper είχε κοντά λεία μαλλιά, στήθος επίπεδο, φορούσε έντονο μακιγιάζ,
κάπνιζε με μια μακρά πίπα, είχε εκτεθειμένα τα άκρα και ενσάρκωνε το πνεύμα
της απερισκεψίας χορεύοντας τις νύχτες στην εποχή της τζαζ μουσικής. Τα φορέματα
ήταν ίσια, αφήνοντας τα χέρια γυμνά με πτώση της μέσης στoυς γοφούς, έγιναν πιο
χαλαρά και πιο άμορφα σε εφαρμογή. Το στήθος πιέστηκε, η μέση εξαφανίστηκε οι ώμοι
τονίστηκαν και τα μαλλιά έγιναν όλο και πιο κοντά. Το στενό αγορίστικο στυλ επικράτησε
και γυναικείες καμπύλες εξαλείφθηκαν. Η γραμμή των ρούχων έγινε πιο απλή. Το κοντό
μαλλί, είχε αφέλειες ,άλλες φορές ίσιο και άλλες κυματιστό. Τα φορέματα είναι
κεντημένα, έχουν κρόσσια και συνήθως τα υφάσματα είναι αέρινα και διαφανή. Τα παλτό
είναι βαριά και φοριούνται γύρω από το σώμα σαν κιμονό.


