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Γεληθόο Πξόινγνο 
 

H αλαθάιπςε ηνπ θαθέ θαη νη ηδηόηεηέο ηνπ απνηεινύλ ζέκα  

πνηθηιόηξνπα πξνβεβιεκέλν εδώ θαη αηώλεο. Πέξαλ ησλ 

απόςεσλ από ζηελά ηαηξηθή πιεπξά , ηα γλσξίζκαηά ηνπ από ηε 

ζηηγκή ηεο αλαθάιπςεο ηνπ εθζεηάδνληαη πνιιαπιώο , πεδά θαη 

πνηεηηθά, ιατθά θαη ιόγηα.  

Θαπκαζηέο είλαη πάληα νη αλαθνξέο ζην άξσκα θαη ζηε ιεπηή 

γεύζε ηνπ παξζέλνπ θαη αλόζεπηνπ θαθέ,  νη δηεγεξηηθέο ηνπ 

επηδξάζεηο, ε επηθνύξεηα αίζζεζε πνπ πξνζθέξεη, αιιά θαη ην 

επηπρέο γεγνλόο λα πξνζδίδεη πλεύκα.  

1. Ο Γάιινο ηζηνξηθόο Jules  Michelet γξάθεη ζρεηηθά γηα ην 

ιεπηό 

λήκα ζύλδεζεο  κεηαμύ θαθέ θαη πλεύκαηνο : "Ο δπλαηόο θαθέο 

ηνπ Άγηνπ Γνκίληθνπ πνπ έπηλαλ ν Μππθόλ, ν Νηηληεξό, ν 

Ρνπζζό, πξόζζεηε ζέξκε ζηηο ελζνπζηώζεηο ςπρέο ησλ 

νξακαηηζηώλ πνπ ζύρλαδαλ ζην "άληξν' ηνπ Procope θαη  

δηέθξηλαλ ζηνλ πάην ηνπ καύξνπ ξνθήκαηνο ηε κειινληηθή 

αρηίδα  ηνπ 1789" 

2. Πξηλ ε ινγνηερλία θαη ε ηέρλε αζρνιεζεί κε ην ίδην ηα 

θαθελείν, ν ιάηξεο ηνπ θαθέ ν ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο Carlo 

Goldoni ηνπ αθηέξσζε ην εζνγξαθηθό ηνπ έξγν  La bottega del 

caffè ( 1972,374-463), ελώ ν Γίνραλ εκπάζηηαλ Μπαρ ηελ 

νκώλπκε θαληάηα ηνπ « Ζ θαληάηα ηνπ θαθέ». 

Απηή ε επηπρήο αλαθάιπςε θαη ε εμίζνπ επηηπρέζηαηα 

επηθεξδήο γηα ην εκπόξην εμάπισζή ηνπ αλά ηνλ θόζκν, δελ 

εκπόδηζε ηελ θξηηηθή ζθέςε λα νηθηίξεη ην γεγνλόο όηη  ε 

ηζηνξία ησλ θπηεηώλ ηνπ θαθέ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε 

δνπιεία: ην όηη νη θπηείεο ζηξαηνινγνύζαλ δπλακηθό ζην θόζκν 

ησλ ζθιάβσλ. …Σν πξόβιεκα  ηεο δνπιείαο ζηηο θπηείεο  

θαζώο  θαη εθείλν ησλ  θνηλσληθώλ ζπλεπεηώλ ηεο θπξηαξρίαο 

ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο ησλ θπηεηώλ θαθέ, ζα απαζρνιήζεη  ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, θαη ζα ζπδεηείηαη   ζην ίδην ην ρώξν ησλ  

πξώησλ επξσπατθώλ θαθελείσλ. Πξόθεηηαη γηα  ζέκα πνπ δελ 

αθνξά ηελ πξνθείκελε κειέηε, ζα ελδηέθεξε όκσο λα 

επηζεκάλνπκε όηη ε δηάδνζε ησλ θαθελείσλ,  
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κε ηηο πνιύπηπρεο ιεηηνπξγίεο ηνπο  ζπλέβαιε  ώζηε λα 

ζπδεηνύληαη ζην ρώξν ηνπο  εξσηήκαηα  πνπ άπηνληαη,  

κεηαμύ ησλ άιισλ, θαη ησλ αληηθάζεσλ ησλ όξσλ αλάδπζήο 

ηνπο. Γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη ηελ ίδηα εζώηεξε δπλακηθή ηεο 

εμάπισζεο ηνπ θαθέ θαη ησλ "ηεκέλσλ ηνπ".    

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΘΔΜΑΣΟ 

 
 Δπηθαηξόηεηα ηνπ ζέκαηνο ζηελ θνηλσλία καο. 

 Η δπλαηόηεηα ηεο πιεξέζηεξεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο . 

 Η δπλαηόηεηα εύθνιεο ζύλδεζεο κε πνιιά γλσζηηθά 

αληηθείκελα. 

 Η ζέζε πνιιώλ εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηα 

παξαδνζηαθά θαθελεία θαη ηελ πνξεία ηνπο ζηνλ 

ρξόλν. 
 

ΣΟΥΟΙ 

 
 Να αλαθαιύςνπκε ηα παξαδνζηαθά θαθελεία ηόζν ηεο 

Διιάδαο όζν θαη ηνπ Οηθνπκεληθνύ Διιεληζκνύ. 

 Να δηαπηζηώζνπκε ηνλ θνηλσληθό ηνπο ξόιν. 

 Να πξνζδηνξίζνπκε ην ρξνλνινγηθό πιαίζην ηεο 

εκθάληζήο ηνπο θαζώο θαη ηεο δξάζεο ηνπο. 

 Να κάζνπκε ηνπο ιόγνπο ζπλάληεζεο ησλ ζακώλσλ ζε 

απηά. 

 Να εληνπίζνπκε ηη είδνπο άλζξσπνη έθαλαλ ηελ 

παξνπζία ηνπο ζε απηά. 

 Να αλαιύζνπκε ηνλ ηξόπν δηαθόζκεζεο απηώλ θαζώο 

θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζήκεξα ηόζν ζηνλ 

εζσηεξηθό ρώξν όζν θαη ζηνλ ηξόπν ζεξβηξίζκαηνο. 

 Να θαηαλνήζνπκε ηειηθά πνπ νθείιεηαη ε παξαθκή 

ησλ παξαδνζηαθώλ θαθελείσλ. 

 Σέινο λα ππνδείμνπκε κεξηθά θαθελεία ηεο Διιάδαο 

πνπ δηαηεξνύλ ηνλ παξαδνζηαθό ραξαθηήξα ηνπο.  
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 
 Κύξηεο ηερληθέο γηα ζπιινγή θαη επηθύξσζε 

πξσηνγελώλ θαη δεπηεξνγελώλ δεδνκέλσλ είλαη : 

βηβιηνγξαθία, internet , αμηνπνίεζε πξνεγνύκελσλ 

κειεηώλ θαη άξζξσλ. 

 Έληαμε πιεξνθνξηώλ ζε αλάινγε κνξθή θεηκέλνπ. 

 Γηαζηαύξσζε πεγώλ κέζσ πξνζσπηθήο έξεπλαο. 

 Γεκηνπξγία ηερλήκαηνο. 

 Πξνεηνηκαζία παξνπζίαζεο. 

 Σειηθή αμηνιόγεζε. 

 

 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

 
 Πνηα είλαη ε ηζηνξηθή θαηαγσγή ησλ παξαδνζηαθώλ 

θαθελείσλ; 

 Πνηα παξαδνζηαθά θαθελεία ππήξραλ θαη ππάξρνπλ 

ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Οηθνπκέλε; 

 Πνηα από απηά δηαηεξνύλ ηνλ παξαδνζηαθό ηνπο 

ραξαθηήξα; 

 ήκεξα γηαηί πεξλάεη θξίζε ην επάγγεικα θαη 

ιηγνζηεύνπλ ηα παξαδνζηαθά θαθελεία; 

 Ση είδνπο άλζξσπνη ζύρλαδαλ ηόηε θαη ηώξα ζηα 

παξαδνζηαθά θαθελεία; 

 Πνηα ήηαλ ε δηαθόζκεζή ηνπο ηόηε θαη ζήκεξα; 

 Πνηνο είλαη ν θνηλσληθόο ξόινο ησλ θαθελείσλ θαη 

πνηα ηα ζέκαηα ζπδήηεζεο ησλ ζακώλσλ ζε απηά; 

 ε πνηα ζεκεία κηαο πόιεο ή ελόο κηθξνύ ρσξηνύ 

κπνξείο λα ζπλαληήζεηο παξαδνζηαθά θαθελεία; 

 ρεηηθά κε ηνλ θαθέ πνηεο είλαη νη ζπληαγέο 

παξαζθεπήο ηνπ θαη πνηεο ιέμεηο αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

ξίδα ή ρώξν κε απηόλ; 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
  Ζ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ θαη ε δεκηνπξγία ησλ πξώησλ 

θαθελείσλ ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία θαη ζηηο Δπξσπατθέο πόιεηο απνηειεί έλα πεδίν 

κειέηεο πνπ ζήκεξα απαζρνιεί θαη ηελ θνηλσληθή επηζηήκε. 

Γηαζέηνπκε θπζηθά  ηζηνξηθέο αλαζθνπήζεηο  ηεο πνξείαο ηνπ 

θαθελείνπ θαηά επξσπατθή  θαη κε πόιε, κε θαηαγξαθή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ησλ πξνζθνξώλ ηνπ σο κηθξνύ  θαη 

ζπλάκα κεγάινπ- ηδησηηθήο δηαρείξηζεο -  δεκόζηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Να ζεκεηώζνπκε όηη πξηλ ε ηζηνξηθή θαη  ε 

θνηλσληθή έξεπλα  ην θαηαζηήζνπλ αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

ηνπο, ε ηέρλε δόμαζε  ην θαθελείν ξίρλνληαο άπιεην θσο ζε 

ιεπηέο πηπρέο  ησλ, κέζα ζην ρξόλν, θαηά ηόπνπο ιεηηνπξγηώλ 

ηνπ . 

ηελ Διιάδα έρνπλ γξαθηεί αξθεηά γηα ηα θαθελεία ηδηαίηεξα 

γηα απηά ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Τπάξρεη πιεζώξα 

ζηνηρείσλ ηδηαίηεξα γηα ηελ ηαπηόηεηα θαη ηελ ηζηνξία ησλ 

παιαηώλ αζελατθώλ ηζηνξηθό-θηινινγηθώλ θαη ιατθώλ 

θαθελείσλ .  
  

ΟΡΙΜΟ 

 
Οξηζκόο παξαδνζηαθνύ θαθελείνπ: 

Παξαδνζηαθό θαθελείν ζεσξείηαη εθείλν ζην νπνίν 

πξνζθέξνληαη θπξίσο ειιεληθόο θαθέο θαη κε νπνηνδήπνηε 

άιιν ηξόπν παξαζθεπαζκέλνο θαθέο θαη άιια ξνθήκαηα, 

γιπθό θνπηαιηνύ, ηππνπνηεκέλα παγσηά θαη πνηά, αλαςπθηηθά 

ή νηλνπλεπκαηώδε (όπσο νύδν, θνληάθ, ιηθέξ, ηζίπνπξν θαη 

ινηπά ζπλαθή). Σα νηλνπλεπκαηώδε πνηά πξνζθέξνληαη κε ηε 

ζπλνδεία ή κε πξόρεηξνπ κεδέ, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη όπσο 

θέξεηαη ζην εκπόξην, ρσξίο ηδηαίηεξε επεμεξγαζία ζην 

θαηάζηεκα. ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά δελ πεξηιακβάλνληαη 

νπίζθη, βόηθα, ηδηλ θαη ινηπά ζπλαθή. Γελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ έλλνηα ηνπ παξαδνζηαθνύ θαθελείνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ κε ηε κνξθή εθζπγρξνληζκέλνπ θαθελείνπ 

(θαθεηεξία, θαθέ-κπάξ, θ.ι.π.). Άιιεο νλνκαζίεο πνπ ηνπ 

απνδίδνληαη είλαη: α) Καθείνλ ή β) Καθελέο. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   111   

   
«««ΙΙΙζζζηηηοοορρριιικκκήήή   αααννναααδδδρρροοομμμήήή   ζζζηηηααα   πππαααρρραααδδδοοοζζζιιιααακκκάάά   κκκαααθθθεεενννεεείίίααα»»»   
 

Ελληνικά καφενεία: Ζ ηζηνξία ησλ θαθελείσλ είλαη πνιύ παιηά.  

Σα θαθελεία ρσξίο θαθέ αιιά κε άιια αθεςήκαηα ιεηηνπξγνύζαλ από 

ηελ αξραηόηεηα ηα απνθαινύκελα "θερμοπώλεια". ηελ αξραία 

Διιάδα, ε αγνξά ππήξμε ν ρώξνο ζηνλ νπνίν αλαπηύρζεθε ν θνηλσληθόο 

θαη πνιηηηθόο βίνο ησλ πξνγόλσλ καο. Σα ζεκεξηλά παξαδνζηαθά θαθελεία 

ζπλδένληαη κε ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη θπξίσο κε ην λέν ειιεληθό 

θξάηνο. Αξρηθά ν θαθέο παξαζθεπάδνληαλ ζε παληνπσιεία. Μεηά άλνημαλ 

θαη ηα θεληξηθά θαθελεία. 

ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1ν θαθελείν άλνημε ην 1555. ηα ρξόληα 

ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ππήξραλ αξθεηά θαθελεία, ζηα νπνία ζύρλαδαλ 

θπξίσο Σνύξθνη.  Ζ Διιάδα, ζαλ ηκήκα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 

δνθηκάδεη ηνλ θαθέ πξίλ από ηελ ππόινηπε Δπξώπε. Ηδηαίηεξα νη Έιιελεο 

ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη γεληθά ηεο Βνξείνπ 

Διιάδνο πξώηνη γλσξίδνπλ θαη ζπλεζίδνπλ ηνλ θαθέ καδί κε ηνπο 

Σνύξθνπο.  ηελ Αζήλα, ηα πεξηζζόηεξα βξίζθνληαλ γύξσ από ην 

ζεκεξηλό Μνλαζηεξάθη, ηελ πιαηεία ηνπ Φπξξή, ην Γεκνπξαηήξην. ηελ 

Θεζζαινλίθε ηνπ 17νπ αηώλα ζύκθσλα κε ηηο πεγέο, ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξα από 300 θαθελεία όπνπ ζπρλάδνπλ Έιιελεο θαη Σνύξθνη, θαη 

θπξίσο ζηα παλδνρεία  γύξσ από ηε ζεκεξηλή πιαηεία Βαξδαξίνπ, ελώ 

κεγάιν αξηζκό θαθελείσλ ζπλαληά θαλείο θαη ζε άιιεο πόιεηο, όπσο ηηο 

Καβάια, Γξάκα θ.α.  

ην βηβιίν ηνπ πεξηεγεηή ηνπ 17νπ αηώλα Δβιηά Σζειεκπή «ειίδεο 

από ηε δσή ηεο παιηάο Γεληηζαξηθήο Σνπξθίαο», γίλεηαη ιόγνο γηα ην ξόιν 

ησλ θαθελείσλ εθείλεο ηεο επνρήο. Σόηε ζηελ ηνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα 

ππήξραλ θαη ληεξβίζηθνη ηεθέδεο. ηελ Καβάια, γηα παξάδεηγκα, ν 

ζπνπδαηόηεξνο ήηαλ ηνπ αηζιί Δκίξ νπιηάλ (ηνπ ηάγκαηνο ησλ 

Υαιβεηί) θαη ηνπ Μνπζηαθά Παζά. ηελ Κνκνηελή ν ηεθέο ηνπ 

ζηξαηεγνύ Γθαδί Δβξελόο. Ακέζσο κεηά από ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 

θαη ηελ αλαθήξπμε ηνπ Ναππιίνπ σο πξσηεύνπζαο ηνπ λενειιεληθνύ 

θξάηνπο, ν αξηζκόο ησλ θαθελείσλ έγηλε πνιύ κεγαιύηεξνο. 

ηελ Αζήλα, καξηπξίεο αλαθέξνπλ πσο ην πξώην άλνημε ζηελ Ηεξά 

νδό, κε ηελ επσλπκία «Πξάζηλν Γελδξί», θαη ηδξπηήο ηνπ ήηαλ έλαο 

Βαπαξόο.  
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Σν 1840 ηδξύεηαη ην θαθελείν «Ζ Χξαία Διιάο», ην νπνίν έγξαςε 

ηζηνξία θαη ππήξμε ην θέληξν πνιηηηθώλ ζπγθξνύζεσλ. Άλνημε ζηε 

ζπκβνιή ησλ δξόκσλ Δξκνύ θαη Αηόινπ. Γηα πνιινύο ιόγνπο έγηλε 

πέξαζκα όισλ ζρεδόλ ησλ πνιηηηθώλ ηεο επνρήο θαη κεηαηξάπεθε 

γξήγνξα ζε κηθξή Βνπιή, πνπ ιεηηνπξγνύζε κέξα θαη λύρηα. 

Δπαλαζηάηεο, αξκαηνινί, κπξάβνη, ιεζηαληάξηεο, ζηξαηησηηθνί, 

«Βαπαξνέιιελεο» εθεί έθιεηλαλ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο. Ήηαλ θέληξν, 

επίζεο, όπνπ αληάκσλαλ όζνη έθηαλαλ ζηελ Αζήλα από ηελ ελδνρώξα. 

Σα ρξόληα εθείλα νη θνκκαηάξρεο θαη νη θνηδακπάζεδεο 

ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηελ αύμεζε ηεο επηξξνήο ηνπο θαη ηε ζπιινγή 

ςήθσλ από ιήζηαξρνπο έσο ζθιεξά θνπηζαβάθηα. Έηζη, είραλ κόληκα 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ «Χξαία Διιάδα» ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο, νη 

νπνίνη παξαθνινπζνύζαλ από πνιύ θνληά ό,ηη αθνπγόηαλ ζηνλ θαθελέ. 

Δθεί νξγαλώλνληαλ ζπλσκνζίεο, αλαηξνπέο θπβεξλήζεσλ, ζπιιαιεηήξηα, 

ό,ηη κπνξεί λα βάιεη ν λνπο. 

Μέζα εθεί ζηήζεθε θαη ην πξώην ζθαηξηζηήξην, όπσο θαη ην πξώην 

πξόρεηξν ρξεκαηηζηήξην. 

Ζ «Χξαία Διιάο», γηα ηελ νπνία έγξαςε θαη ν Δληκόλ Ακπνύ, 

έθιεηζε ηνλ θύθιν ηεο δσήο ηεο θαη καδί ζθξάγηζε κηα νιόθιεξε επνρή, 

ηελ πξώηε κεηεπαλαζηαηηθή. 

Πηάηζα ησλ θαθελείσλ πεξησπήο έγηλε πηα ε πιαηεία πληάγκαηνο. 

Δθεί βξίζθνληαλ θαη ηα θαθελεία ηνπ Κεξακά θαη ηνπ Γηαλλόπνπινπ, 

ζηέθηα ησλ πλεπκαηηθώλ αλζξώπσλ ηεο επνρήο. 

ηελ Οκόλνηα είρε ήδε ζηεζεί ην θαθελείν «Υαπηεία», από ην 

όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ Υαύηα. Απηό, ζηελ πιαηεία Οκνλνίαο, θαη ηνπ 

«Εαραξάηνπ», ζην ύληαγκα, ππήξμαλ δσληαλά «βηβιία» ηεο επνρήο ηνπ. 

Γελ πξέπεη λα μεράζνπκε ηα θαθελεία-ζύκβνια «Σσλ Γεξόλησλ», «Σσλ 

Δπθξνλνύλησλ» θαη ην «Σίβνιη». 

πγγξαθείο ζπνπδαίνη αζρνιήζεθαλ κε θαθελέδεο πεξησπήο, όπσο 

ηνπ «Γακβέηηα», «Σν θαθελείν ησλ Παξηζίσλ», ην «Μπάγθεηνλ», θαη, 

θπζηθά, ην «Βπδάληην» ηνπ Κνισλαθίνπ, πνπ έγξαςε ηε δηθή ηνπ καθξά 

ηζηνξία (πειάηεο ηνπ ήηαλ ν Αξηζηνηέιεο Χλάζεο, ν ηαύξνο Νηάξρνο, ν 

Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο, ν Γεώξγηνο Μαύξνο, ν Γηάλλεο Βειίδεο, ν 

Νάζνο Μπόηζεο, ν Μάλνο Υαηδηδάθηο, ν Πάλνο Κόθθαο θαη άιινη πνιινί 

επώλπκνη). 
Αληίζηνηρα ηε δηθή ηνπο ηζηνξία έγξαςαλ ζηε αινλίθε ζξπιηθά 

θαθελεία, όπσο «Ο θνπόο», ε «Αζηόξηα», «Ζ Χξαία Νάνπζα», ην 
«Πάλζενλ», ην «Νηνξέ», ηνπ «Φιόθα» θη άιια πνιιά. 
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1.1 «ΣΑ ΚΑΦΔΝΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ» 
 

Καθελεία ζηελ Αζήλα  

 
Σν θαθελείν ηνπ «Παξδάιε», ηνλ «Πιάηαλν» ην «Πξάζηλνλ 

Γελδξί», ηεο «Χξαίαο Διιάδνο», ην «Σίβνιη» ηα θαθελεία «Σσλ 

Γεξόλησλ» , «Σσλ Δπ θξνλνύλησλ», ηεο «Δπξώπεο», ηνπ 

«Εαραξάηνπ», ην «Παλειιήληνλ»  ησλ «Aγσληζηώλ», ηνπ 

«Υάθηα», ησλ «Bαπαξώ», ην «θαθέ Σζνπξάπη», ηνπ «Πεδίνπ  

Άξεσο», ηεο «Aλαηνιήο – κεηέπεηηα Zαβνξίηε», ηνπ 

«Γηαλλόπνπινπ», ην «νισλείνλ», ηνπ «Ενύλε», ηνπ 

«Υαξακή», ηνπ «Κεξακά», ηνπ «Λνπκίδε», ην «Ζξαίνλ», ν 

«Μαγεκέλνο Απιόο», θ.α. 

Σν 1887 νξγαλώζεθε γύξσ από ηελ Οκόλνηα, παξαδνζηαθή 

πιαηεία ησλ θαθελέδσλ. Απνηεινύζαλ ηνπο βαζηθνύο ππξήλεο 

δηακόξθσζεο ηνπ πνιηηηθνύ θαη πλεπκαηηθνύ βίνπ ζηε 

κεηεπαλαζηαηηθή Διιάδα. Λεηηνπξγνύζαλ σο ρώξνη θνηλσληθήο 

ζπλεύξεζεο θαη ειεύζεξα θνηλνβνύιηα όπνπ αθνύγνληαλ όιεο νη 

θσλέο.  

Ζ «Χξαία Διιάο» ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηώλα (ηδξύζεθε ην 1840 

θαη βξηζθόηαλ ζηε δηαζηαύξσζε ησλ θπξηόηεξσλ νδώλ ηεο 

πξσηεύνπζαο ηεο Δξκνύ θαη ηεο Αηόινπ) αθνύ έγηλε αξρηθά ην 

θέληξν ηεο πόιεσο έπεηηα έγηλε πνιηηηθό θέληξν κέζα  ζην 

νπνίν ηα εθάζηνηε θόκκαηα δεκηνύξγεζαλ αληηπξνζώπνπο. 

Μέζα από απηά δηνξγαλώλνληαλ δηαδειώζεηο θαη θινγεξέο 

νκηιίεο αθνύγνληαλ απνηειώληαο έηζη  επαλαζηαηηθέο εζηίεο θαη 

θακηά θνξά ρώξνπο κε αηκαηεξέο ζθελέο. Απνηεινύζε ην θύξην 

κέξνο ζπλάζξνηζεο ησλ αλζξώπσλ. Γπζηπρώο όκσο ην 1880 νη 

ζύξεο απηνύ έθιεηζαλ  κε απνηέιεζκα νη ζακώλεο ηνπ λα 

αλαγθαζηνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηα άιια θαθελεία ηνπ 

πληάγκαηνο όπσο ηνπ «Γηαλλνπνύινπ» θαη ηνπ «Κεξακά» πνπ 

βξέζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζην ύςηζην ζεκείν ηεο αθκήο ηνπο 

θαη ζηα νπνία ζύρλαδαλ νη πνηεηέο ηεο ξσκαληηθήο ζρνιήο. Σν 

θαθελείν ηνπ Εαραξάηνπ απνηεινύζε έλα αθόκα θέληξν 

πνιηηηθώλ δπκώζεσλ κέζα ζην νπνίν πνιιέο θνξέο ήηαλ πην 

απνδνηηθέο από εθείλεο πνπ γίλνληαλ ζηε Βνπιή. 
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Πνιηηηθά θέληξα-θαθελεία ηελ επνρή εθείλε ζηελ Αζήλα όπσο 

ηα θαθελεία «Σσλ Γεξόλησλ» θαη «Σσλ Δπ θξνλνύλησλ» ζηε 

ζπλέρεηα έγηλαλ θέληξα αλαςπρήο. 

Σα θαθελεία εθηόο από πνιηηηθά θέληξα ππήξμαλ θαη ζηέθηα 

ησλ αλζξώπσλ ηνπ πλεύκαηνο. Μεξηθά από απηά βξίζθνληαλ 

θπξίσο ζηε «Γεμακελή» πάλσ από ην Κνισλάθη. 

ηα κέζα ηνπ  19
νπ

 αηώλα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα αζηηθά 

θαθελεία ηνπ αζελατθνύ θέληξνπ ηα νπνία έπαημαλ πνιύ 

ζεκαληηθό ξόιν κε ηελ πνιύπιεπξε πξνζθνξά ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ ειιεληθνύ αζηηζκνύ.  

Έλα αθόκα παξαδνζηαθό θαθελείν πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ 

εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ηνπ «Εόλαξο». Σν θαθελεία ην «Εόλαξο» 

ηνπ Κάξνινπ Εσλαξά έθαλε ηα εγθαίληά ηνπ ζηηο 15 Απγνύζηνπ 

ηνπ 1940 παξνπζία νιόθιεξεο ζρεδόλ ηεο θπβέξλεζεο 

ιεηηνύξγεζε εθηόο από θαθελείν θαη σο δαραξνπιαζηείν, 

εζηηαηόξην θαη κπαξ ζπγθεληξώλνληαο ηνλ «θαιύηεξν θόζκν» 

ηεο Αζήλαο. 

ε απηό ην θαθελείν ηεο Παλεπηζηεκίνπ πεξλνύζαλ θη έπηλαλ 

ηνλ θαθέ ηνπο ν Κσζηαληίλνο Καξακαλιεο κε ηε ζύδεγό ηνπ 

Ακαιία Μεγεπάλνπ (αληςία ηνπ Παλαγηώηε Καλειιόπνπινπ), ν 

Γεώξγηνο Ράιιεο ν νθνθιήο Βεληδέινο ν Ξελνθώλ Ενιώηαο ν 

Δπάγγεινο Αβέξσθ θαη άιινη πξσηνθιαζάηνη πνιηηηθνί. Δδώ 

έδηλαλ ηα ξαληεβνύ ηνπο πξνζσπηθόηεηεο όπσο ε Μειίλα 

Μεξθνύξε, ν Γεκήηξεο Υνξλ, ν Μάλνο Υαηδηδάθηο, ν Νίθνο 

Γθάηανο, ε Διέλε Βιάρνπ, ε Αιίθε Βνπγηνπθιάθε, ε Σδέλε 

Καξέδε. Όπσο θαη ζε άιια κηθξά ή κεγάια αζελατθά θαθελεία 

ζηνπο «Εόλαξο» αληάκσλαλ πνιινί ινγνηέρλεο γηα λα πνπλ ηα 

δηθά ηνπο.  
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Σα … θαθεία ηεο Θεζζαινλίθεο  

 
Γελ είλαη κόλν ε «Αζηόξηα», ην «Νηνξέ», «Πάλζενλ», ν 

«Φιόθαο», ε «Ρέκβε», ν «Σόηεο», ηα θαθελεία ησλ πξώησλ 

κεηαπνιεκηθώλ δεθαεηηώλ, εθείλα πνπ έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο 

κεγάιε ηζηνξία ζηε Θεζζαινλίθε ηεο πξνζθπγηάο, ηνπ έξσηα, 

ηνπ πόλνπ, ηεο πνιηηηζηηθήο παλζπεξκίαο θαη ησλ κεγάισλ 

πνιηηηθώλ γεγνλόησλ. 

 

Υξόληα πνιιά πξηλ από ηελ απειεπζέξσζε ηεο, παζίγλσζηνη 

θαθελέδεο ηεο πόιεο ππήξμαλ ρώξνη ζηνπο νπνίνπο 

ιεηηνπξγνύζαλ νη απαξαίηεηεο κηθξέο «Βνπιέο», ρώξνη-

θαηαθύγηα όπνπ θάζε ινγήο άλζξσπνη έβξηζθαλ δεζηαζηά, 

θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή, παξέα θαη θαηαλόεζε.      

 

Έθζακβνο είρε κείλεη ην 1890, όηαλ επηζθέθζεθε ηελ πόιε, ν 

Γ.Κ. Βαξδνπληώηεο από «… ηα κεγαινπξεπή θαθεία 

(θαθελεία) άηηλα είλαη θέληξα ζπλαζξνίζεσο θόζκνπ πνιινύ 

θαη πνηθίινπ, ηελ ‘Χξαία Θεάλ’, ηελ ‘Ακεξηθή’, ηελ ‘Αίγππηνλ’, 

ηνλ ‘Πνζεηδώλα’, ηελ ιακπξόηαηελ ‘Αιάκπξαλ’ θαη ην 

δπζνπσιείνλ ‘Σεξςηζέα’», όια απηά «εηο ηελ αλαηνιηθήλ άθξαλ 

ηεο πξνθπκαίαο». 

Πεξηγξάθεη ν ίδηνο, ζην Ζκεξνιόγηνλ ηνπ θόθνπ ηνπ 1893, 

ηνπο ζακώλεο απηώλ ησλ θαθελείσλ, ηνπο πεξηπαηεηέο ηεο 

παξαιίαο θαη δίλεη κηα εληππσζηαθή εηθόλα ηεο 

πνιππνιηηηζκηθήο αηκόζθαηξαο ηεο πόιεο, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηώλα:  

«… Σα πεδνδξόκηα θαη ε ιεσθόξνο ελ γέλεη γέκνπζη 

θόζκνπ πνηθίινπ, όζηηο κεηά ησλ ιεσθνξείσλ, ησλ ακαμώλ θαη 

ηππώλ, απνηειεί δαηδάιεηνλ παλόξακα. 

Έθαζηε θπιή, ηάμηο ειηθία θαη γέλνο , εθάζηε ελδπκαζία, 

ζηνιή θαη ρξώκα, εθάζηε γιώζζα, εθάζηε ηδηνξξπζκία, θαη 

θαιαηζζεζία έρνπλ εθεί ηνπο αληηπξνζώπνπο ησλ.  

Δλ ηε παλζπεξκία εθείλε ιαινύληαη όιαη νη γιώζζαη ηεο 

γεο δηόηη εηο ηελ Θεζζαινλίθελ δύλαζζε λα εύξεηε όιαο ηαο 

θπιάο ηνπ θόζκνπ, πιελ ηεο Κηλεδηθήο Αιεζήο θνηλσληθόο 

θπθεώλ.  
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Γηαθξίλνληαη νη κεγαινπξεπείο  Σνύξθνη, νη αγέξσρνη  

Δπξσπαίνη, νη λνεκνλέζηαηνη Δβξαίνη, νη ζπλεζηαικέλνη 

θηινπάηξηδεο θαη αηζζεκαηίαη Έιιελεο θαη νη πνλεξνί 

Αξβαλίηεο. Αη ηδηόηξνπνη Αγγιίδεο, νη αθειείο Γεξκαλίδεο, αη 

θνκςόηαηαη θαη ραξηέζηαηαη Γαιιίδεο, αη εξάζκηαη Ηηαιίδεο , αη 

ζειθηηθαί Ηζπαλίδεο αη ρηνλώδεηο αιιά πιήξεηο δσήο 

Ρσζζίδεο,αη ζπκπαζέζηαηαη Διιελίδεο, αη εδππαζέζηαηαη 

Οζσκαλίδεο θαη αη εμόρσο σξαίαη θαη πξνθιεηηθαί 

αθξόπιαζηαη Δβξαίαη, δηέξρνληαη πιεζίνλ ζνπ σο ελ 

παλνξάκαηη θάζκαηα, αθηηλνβνινύληα εθ θάιινπο, ράξηηνο θαη 

πνιπηειείαο, κόλαη ή κεηά ζπλνδώλ , ζπλήζσο γηαζαμίδσλ 

ελόπισλ, νίηηλεο σο θέξβεξνη, θξνπξνύζηλ απηάο . Ηδηαδόλησο 

εμέρνπζη δηα ηελ πνιππξόζσπνλ αθνινπζίαλ ησλ, σο αη αξραίαη 

Αζελαίαη, αη Οζσκαλίδεο. Έρνπζη θαιπκκέλνλ ην πξόζσπνλ κε 

ηα γαξγαιηζηηθώηαηα γηαζκάθηα ησλ. Γηαθαίλνληαη δε κόλνλ εμ 

απηώλ νη πύξηλνη νθζαικνί ησλ, ζηεθαλνύκελνη ππ’ νθξύσλ 

ελσκέλσλ θαηά θύζηλ ή ηέρλελ, όπεξ είλαη ζεκείνλ αγξίαο 

δεινηππίαο, θαηά ηνλ Ange Renigne, θαη πεξηβαιιόκελνη ππό 

κέξνπο ηεο ζηηιβνύζεο θόκεο , ησλ αβξνηάησλ παξεηώλ θαη ηεο 

θνξπθήο ηεο ξηλόο…» 
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1.2 «ΣΑ ΚΑΦΔΝΔΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ 

ΔΛΛΗΝΙΜΟΤ» 

 

Τα καθενεία ζηην Ταζκένδη 
 

ηε καθξηλή Σαζθέλδε  ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ρηιηάδεο 

Έιιελεο πήγαλ κεηά ηνλ Δκθύιην πόιεκν, ηα θαθελεία 

ιεηηνύξγεζαλ σο ζπλδεηηθόο θξίθνο θαη ζηέθηα ζπλεύξεζεο ησλ 

νκνγελώλ, κε ηνπο δηθνύο ηνπο θαλόλεο. 

Ο Γήκεηξεο Κάηζεο έγξαςε ην 1988 ζην βηβιίν ηνπ «Ζ 

Σεξάζηηα ζπκβνιή ησλ Διιήλσλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ ζηελ 

νηθνδόκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνύ ζην Οπδεκπεθηζηάλ», γηα ην 

ειιεληθό θαθελείν ηεο Σαζθέλδεο:  

Δδώ ζηελ νδό Πεληαγσγίηζεζθαγηα  30 ππάξρεη θαη 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά ειιεληθό θαθελείν. Αλήθεη ζην ελεξγεηηθό 

ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ πιιόγνπ πνπ είδε ηελ αλάγθε ελόο 

ηέηνην κέηξνπ, πήξε ηελ πξσηνβνπιία, νξγάλσζε θαη άλνημε 

απηό ην αλαςπθηηθό ειιεληθό θέληξν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ ζπκπαηξησηώλ καο. Έηζη δίπια ζηα Γξαθεία ηνπ 

πιιόγνπ, ζην θαζνδεγεηηθό , πνιηηηζηηθό θαη πλεπκαηηθό 

θέληξν ηεο πξνζθπγηθήο καο παξνηθίαο , παξαρσξείηαη γη’απηό 

ην ζθνπό εηδηθή αίζνπζα, εμνπιηζκέλε κε ηηο απαξαίηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο , επηπισκέλε κε ηα απαξαίηεηα κέζα θαη 

πιαηζησκέλε κε πξνζσπηθό, κε βαζηθό ζθνπό ηελ παξαζθεπή 

θαηά θύξην ιόγν ειιεληθνύ θαθέ κε όια ηα γλσξίζκαηα ηεο 

ειιεληθήο ηερλνινγίαο,( παξαζθεπή κε κπξίθηα, ζεξβίξηζκα κε 

θιηηδάληα θαη πνηήξηα κε λεξό). Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί όηη έλα ηέηνηνπ είδνπο παξαζθεπήο θαθέ, εδώ ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο είλαη πνιύ ζπάλην λα ηνλ βξεηο 

αθόκα θαη ζηα πην πνιπηειή θαθελεία.  Απηό εμεγείηαη όρη  

κνλάρα από ην γεγνλόο όηη εδώ ν ληόπηνο πιεζπζκόο ζπλεζίδεη 

λα πίλεη ηζάη, αιιά θαη όπνπ ζεξβίξεηαη θαθέο ν ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν 

παξαζθεπάδεηαη δελ έρεη ζρεδόλ θακία ζρέζε κε ηελ έλλνηα πνπ 

παξαζθεπάδεηαη ν ειιεληθόο θαθέο. Μνλάρα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Καπθάζνπ θαη ησλ αθηώλ ηεο Μαύξεο ζάιαζζαο κπνξεί λα 

ζπλαληήζεη θαλείο έλα παξόκνην ζεξβίξηζκα θαθέ. 
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Τα καθενεία ηου Καΐρου 

Γηα ηα θαθελεία ηεο Αηγύπηνπ εθείλεο ηεο επνρήο, θαη 

εηδηθόηεξα ηνπ Καΐξνπ, κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’70  έγξαςε ν 

Γθακάι Αι Γθηηάλ. Σν θαθελείν ηνπ Καΐξνπ είλαη έλαο θόζκνο 

κε ηα  ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  πξόζσπα. Παίδεη κεγάιν ξόιν ζηελ 

θνηλσληθή, πνιηηηθή  θαη νηθνλνκηθή δσή, παίδεη ζεκαληηθό 

ξόιν ζηελ αηγππηηαθή ινγνηερλία θαη θπξίσο ζην έξγν ηνπ 

Μαρθνύδ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο έξγν αλαθνξάο ζηελ έλλνηα 

ηνπ θαθελείνπ. Ο ζπγγξαθέαο καο γλώξηζε ηα αηγππηηαθά 

θαθελεία κε ην όλνκά ηνπο. Μεξηθά δελ ππάξρνπλ πηα , 

εμαθαλίζηεθαλ κε ην ρξόλν. όπσο θαθελείν «Οξακπί» ε ην 

θαθελείν «Κνρηνκνύξ».  

Σέινο πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά όηη ηα πεξηζζόηεξα από ηα 

θαθελεία ηεο Αηγύπηνπ απνηεινύζαλ δεκηνπξγήκαηα ηνπ 

παξνηθηαθνύ ειιεληζκνύ. Άιισζηε δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ε 

Αίγππηνο απνηεινύζε θνκκάηη ηνπ ειιεληζκνύ από ηα βάζε ηεο 

αξραηόηεηαο. (π.ρ. θπξίσο ηελ πεξίνδν απηνθξαηνξίαο ηνπ Μέγα 

Αιεμάλδξνπ θαη ζηα Βπδαληηλά ρξόληα). 
 

 

«Σα θαθελεία ζηελ Αζηόξηα, ηελ «ειιεληθή πόιε» 

ηεο Νέαο Τόξθεο». 
 

 

Δίθνζη ιεπηά δξόκν από ην Μαλράηαλ βξίζθεηαη ε 

Αζηόξηα, ε «ειιεληθή πόιε» ηεο Νέαο Τόξθεο. Πεξπαηάο 

ζηνπο δξόκνπο θη αθoύο παληνύ ειιεληθά ή έζησ ηελ ηδηόκνξθε 

ειιελνακεξηθαληθή δηάιεθην.  

Μπαθάιηθα, κε ηε κνξθή πνπ είραλ ζηελ Διιάδα ζηε 

‘δεθαεηία ηνπ 60’ ζπλαληάο ζπρλά κπξνζηά ζνπ -όπσο θαη 

επξύρσξα θαηαζηήκαηα κε γύξν θαη ζνπβιάθηα θαη ηνλ 

απαξαίηεην θσλαθιά θξάρηε ζηελ είζνδν. Δθείλν, όκσο, ην 

νπνίν είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν ζηελ πεξηνρή , είλαη ηα 

θαθελεία: κηθξά, κεγάια ή πνιπηειή ζε θάζε γσληά. Σα 

νλόκαηα ηνπο παξαπέκπνπλ απεπζείαο ζηελ παηξίδα: 

«Νόζηηκνλ ήκαξ» «Κνισλάθη», «ζεζείν», «Σεληί Κνπιέ», 

«Πόξην Λάγνο»  «Ζ σξαία Διέλε».  
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ε θαλέλα απ' απηά δελ ιείπεη ε ηειεόξαζε. Δθεί 

καδεύνληαη γηα λ’αθνύζνπλ ηα λέα, λα δνπλ πνδνζθαηξηθνύο 

αγώλεο από ηελ Διιάδα, λα « πιαθσζνύλ» νη νπαδνί κεηαμύ 

ηνπο, λα θνπηζνκπνιέςνπλ, λα κηιήζνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο. 

ην «Λεπθό  Πύξγν» νη κηζνί ζακώλεο είλαη Αξεηαλνί, νη 

άιινη Πανθηδήδεο θαη Ζξαθιείδεο «… ηξεηο θαη ν θνύθνο». ’ 

απηά δύζθνια ζα ζπλαληήζεηο γπλαίθεο , όπσο θαη ζηελ 

Διιάδα. Οη άλδξεο ιύλνπλ αλακεζά ηνπο ηηο πνδνζθαηξηθέο 

δηαθνξέο  όπσο θαη ηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα… ηεο παηξίδαο. 

ηα θαθελεία ηεο Αζηόξηα , όπνπ δελ πάλε νη κεγαινπηαζκέλνη 

νκνγελείο , ζηήλνληαη θπβεξλήζεηο θαη θνηλνβνύιηα ηνπ πνδηνύ. 

Παξαδίπια ην «Kξπζηάι Παιιάο», θέληξν γηα όιεο ηηο 

επίζεκεο ππνρξεώζεηο ησλ νκνγελώλ, είλαη γηα άιιεο δνπιεηέο. 

Δθεί ζπγθεληξώλνληαη όινη καδί όηαλ θάπνηνο επίζεκνο από 

ηελ Διιάδα πεξλάεη γηα λα ηνπο κηιήζεη ή όηαλ πάλε γηα λα 

αθνύζνπλ ηξαγνπδηζηέο από ηελ Αζήλα. Οη θνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο είλαη πην πξνζηηέο θαη απνηειεζκαηηθέο ζηνπο 

θαθελέδεο. Μηα παξηίδα ηάβιη, έλα νπδάθη θαη κηα πξέθα 

αλνίγνπλ επθνιόηεξα ηηο θαξδηέο.. Οη παξέεο γξάθνπλ ηζηνξία 

ζηα θαθελεία ηεο Αζηόξηα. ίδηα θη απαξάιιαρηα κε ηελ Διιάδα. 

Σα θαθελεία άιισζηε ππήξμαλ ρώξνη ζπλεύξεζεο.  

Γηαζθέδαζεο, θαηαθπγήο, εθηόλσζεο, αληαιιαγήο απόςεσλ θαη 

ηδεώλ από ηόηε πνπ γηα πξώηε θνξά πάηεζαλ Έιιελεο ην πόδη 

ηνπο ζηελ Ακεξηθή θπλεγώληαο ην «όλεηξν». Πνιύ πξηλ 

ηδξπζνύλ νη θνηλόηεηεο θαη αλνηθνδνκεζνύλ εθθιεζίεο. 

ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα ην κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα ησλ 
Νενειιήλσλ πξνο ηελ Ακεξηθή ήηαλ κεγάιν. Άθελαλ ηα 
ρσξάθηα ηνπο ζηελ παηξίδα θαη πήγαηλαλ λα δνπιέςνπλ, θάησ 
από άζιηεο ζπλζήθεο, ζηελ θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε ησλ ακεξηθάληθσλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ, ζε 
ζηηιβσηήξηα νκνγελώλ, ζθιεξώλ επηρεηξεκαηηώλ, ή σο 
«πηαηάδεο» ζηηο θνπδίλεο εζηηαηνξίσλ. Σα βξάδηα, ζηνηβαγκέλνη 
δέθα δέθα ζε αλήιηαγα ππόγεηα ιίγσλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ, 
έπεηηα από δσδεθάσξε ζπλερή δνπιεηά, έβιεπαλ ζηνλ αλήζπρν 
ύπλν ηνπο ην ακεξηθάληθν όλεηξν. Μνλαδηθή δηέμνδνο από ηα 
βάζαλα, ζηα νπνία έκπαηλαλ «εηο ηξπθεξσηάηελ ειηθίαλ», νη 
παξέεο κε ηνπο ζπκπαηξηώηεο θαη ην πέξαζκα από ηα θαθελεία 
νκνγελώλ αεηνλύρεδσλ. Ήηαλ ην ζηέθη θαη ην απνθνύκπη ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

 

2.1 «ΚΙΝΗΣΡΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΘΑΜΩΝΩΝ ΣΑ 

ΚΑΦΔΝΔΙΑ ΚΑΙ ΚΤΡΙΩ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΦΔΝΔΙΑ ΣΟΤ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ» 

 

 

 Πνιιά ήηαλ ηα θίλεηξα πνπ πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη 

έθεξαλ ηνπο ζπκπαηξηώηεο καο ζπρλά ζε ηνύηε ηελ ειιεληθή 

γσληά. Πόηε γηα λα ιύζνπλ θάπνην πξνζσπηθό ηνπο δήηεκα, 

πόηε κε ηελ επηζπκία λα πηνπλ κε ηελ εζπρία ηνπ έλα θιηηδάλη 

ειιεληθνύ θαθέ κε ηνλ ηξόπν πνπ είραλ ζπλεζίζεη ζηελ παηξίδα 

ηνπο, πόηε γηα ηνλ "ίδην ιόγν έδηλαλ  ξαληεβνύ  γηα ζπλάληεζε 

κε θάπνηνλ γλσζηό, ζπλδπάδνληαο ηώξα ηε ζπδήηεζε κε ηνλ 

θαθέ, πόηε απιώο  έξρνληαλ εδώ γηα λα δνπλ γλσζηνύο λα 

κηιήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ειιεληθά. Μα θαη νη ζπλζήθεο πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε ηνύην ην θαθελείν επλννύλ πνιύ γη’ 

απηό. ηελ αίζνπζα απηή ππάξρνπλ ηξαπέδηα θαη θαξέθιεο, ζηε 

δηάζεζε ησλ επηζθεπηώλ ηα δηάθνξα παηγλίδηα, ην 

παηξνπαξάδνην ειιεληθό ηάβιη, ην ζθάθη, ην ληόκηλν. Σελ 

επράξηζηε απηή αηκόζθαηξα ηελ θάλνπλ πην έληνλε θαη 

θαιαίζζεηε νη γιπθέο ειιεληθέο κεισδίεο πνπ  ζπλερώο εδώ 

αληερνύλ από ηηο ηαηλίεο ηνπ καγλεηνθώλνπ . Έηζη  ηώξα απηή 

ε γσληά κεηαβιήζεθε ζε κόληκν θέληξν ζπλάληεζεο όισλ ησλ 

γεληώλ θάζε ειηθίαο, από ηνπο καζεηέο θαη ηνπο λενιαίνπο 

κέρξη ηνπο παιαίκαρνπο αζπξνκάιιεδεο. Σέινο δελ ζα πξέπεη 

λα μερλάκε όηη θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 50’ θαη 60’ θπξίσο ζηα   

παξαδνζηαθά θαθελεία γίλνληαλ ε ρξεκαηηζηεξηαθέο αιιαγέο 

αιιά θαη ε απνζηνιή θαη παξαιαβή ησλ γξακκάησλ (δειαδή 

ιεηηνπξγνύζε θαη ζαλ ηαρπδξνκείν).  
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2.2 «Θακώλεο» 
 

ηνπο θαθελέδεο γηλόηαλ θάζε είδνπο αιηζβεξίζη. Τπήξμαλ 

ηόπνο ζπλάληεζεο όρη κόλν πνιηηηθώλ θαη επηρεηξεκαηηώλ 

πεξησπήο ή απιώλ αλζξώπσλ ,αιιά θαη θάζε είδνπο θαη 

θπξάκαηνο απαηεώλσλ .Δθεί ζπλαζξνίδνληαλ θη έθαλαλ 

δνπιεηέο ηνπο νη άλζξσπνη ηεο πηάηζαο. ηνπο ίδηνπο ρώξνπο 

έβξηζθαλ θαηαθύγην άλζξσπνη κνλαρηθνί γηα λ’ αληαιιάμνπλ κε 

θάπνηνλ δπν ιόγηα. 

Σνπο θαθελέδεο είραλ ζηέθη θαη θάζε ινγήο  «αξραηνιάηξεο», ηα 

πξώηα  κεηεπαλαζηαηηθά  ρξόληα.(Σόηε πνπ άδεηαζαλ ηε κηζή 

Διιάδα από ηηο αξραηόηεηέο ηεο νη μέλνη θίινη καο, κε ηε 

ζπλεξγαζία ληόπησλ αεηνλύρεδσλ). 

Αθόκα ζην θαθελείν θαηαιήγνπλ όρη κόλν νη κόληκνη θάηνηθνη 

κηαο πόιεο, ελόο ρσξηνύ αιιά θαη εμσηεξηθνί επηζθέπηεο νη 

νπνίνη κπνξεί λα είλαη εκπνξεπόκελνη, εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο 

πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία, δεηηάλνη, πεξαζηηθνί ή θαη ηνπξίζηεο. 

Σέινο ηδηαίηεξε ζέζε ζηηο θαζεκεξηλέο επηζθέςεηο θαηέρνπλ νη 

ζπληαμηνύρνη. Απηνί νη θαλαηηθνί νπαδνί θαη ησλ ηξηώλ 

γνύζησλ ζηα παηρλίδηα, ζηνλ θαθέ θαη ζηελ ειιεληθή κνπζηθή. 

Από ηηο πξσηλέο ώξεο αθόκα μεθηλνύλ από ηηο απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο πόιεο, θζάλνπλ εδώ θαη ζηξώλνπλ γηα ηα θαιά 

κέρξη ην βξάδπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 

 

3.1. «Ο θνηλσληθόο ξόινο ησλ παξαδνζηαθώλ 

θαθελείσλ θαη νη ζπδεηήζεηο ησλ ζακώλσλ ζε απηά» 
 

 

 

Ο ξόινο ησλ θαθελείσλ ήηαλ πάληα πνιππνιηηηζκηθόο. Μέρξη 

θαη ην 1960 ην ζέαηξν θαη ην ζηλεκά ιάκβαλε ρώξα ζην 

θαθελείν. Δπίζεο είρε θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 

Γεληθά ηα θαθελεία, θπξίσο ζηελ επαξρία, ήηαλ 

«πνιπθαηαζηήκαηα» κε θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα ηνπο 

αλζξώπνπο ην θαθελείν δελ ήηαλ απιά έλαο ρώξνο γηα λα πηνύλ 

θαθέ. Ήηαλ ρώξνο ζπλάληεζεο, ςπραγσγίαο, θαηαλάισζεο 

ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη δηαζθέδαζεο. Δθεί νη άλζξσπνη είραλ ηελ 

επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ γηα θάζε είδνπο ζέκα πνπ ηνπο 

απαζρνινύζε. ηα θαθελεία έβγαδαλ ηνπο ιόγνπο ηνπο νη 

πνιηηηθνί, εθεί «γίλνληαλ» νη εθινγέο.  ε νξηζκέλνπο ηόπνπο ην 

κνλαδηθό ζεκείν θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, γηα ηηο κεγάιεο 

ραξέο θαη ηηο κεγάιεο ιύπεο, γηα ην παλεγύξη, γηα ηνλ 

απνινγηζκό ησλ ηνπηθώλ αξρόλησλ, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

αγξνηώλ από ηνλ γεσπόλν, γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε ηνπ 

αγξνηηθνύ γηαηξνύ, γηα ηελ αιιεινγξαθία, γηα ην πνιηηηθό θαη 

αζιεηηθό θνπηζνκπνιηό ήηαλ ην θαθελείν. Αλ έβξηζθεο 

θαθελείν ζε έλαλ ηόπν απηό ζήκαηλε όηη ππάξρεη δσή. Δάλ ην 

θαθελείν έθιεηλε έζησ θαη γηα κηα κέξα ήηαλ ζαλ λα 

ζηακαηνύζε ε θνηλσληθή δσή ηνπ ηόπνπ. Σν θαθελείν 

αλακθηζβήηεηα απνηεινύζε αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο 

ησλ αλζξώπσλ. 

Δθεί αληηκεησπίδνληαη θαη «ιύλνληαη» όισλ ησλ εηδώλ ηα 

πξνβιήκαηα πνιηηηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, εθθιεζηαζηηθά 

αθόκε θαη επηζηεκνληθά. Μέζα ζηελ αηκόζθαηξα ηνπ 

θαθελείνπ όινη απνθηνύλ θάπνηα αίζζεζε εηδηθόηεηαο ή έζησ 

ζηνηρεηώδνπο επάξθεηαο γηα όια ηα πεδία ηεο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηαο.  
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Ο θαθέο ην πνηό θαη ε αλάγθε λα βξεζεί ζέκα γηα ζπδήηεζε 

γελλνύλ απόςεηο θαη θξηηηθέο απνηηκήζεηο γηα όινπο θαη γηα 

όια. ηνπο ζακώλεο ηνπ θαθελείνπ είλαη δπλαηόλ λα 

δηαπηζηώζεη θαλείο δηάθνξεο πνηόηεηεο αλζξώπηλσλ 

ζπκπεξηθνξώλ ηηο νπνίεο ζρεκαηηθά κπνξνύλ λα ηηο 

θαηαηάμνπκε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηελ πξώηε αλήθνπλ νη 

ζνβαξνί ζπδεηεηέο απηνί πνπ έρνπλ γλώζεηο θαη επαηζζεζίεο. 

ηελ δεύηεξε αλήθνπλ νη πξόρεηξα ελεκεξσκέλνη «εηδήκνλεο» 

πνπ έρνπλ γηα όια ηα ζέκαηα γλώκε θαη θξίζε θαη κάιηζηα 

ζπλήζσο αηρκεξή. ηελ ηξίηε ηέινο θαηεγνξία αλήθνπλ απηνί 

πνπ ζέινπλ απιώο λα πεξλάλε θαιά θαη είλαη αδηάθνξνη γηα 

ηεξά θαη όζηα θαη γηα ό,ηη μεπεξλά ηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο ηνπο. 

Οη πξώηνη πνπ απνηεινύλ ηελ κεηνςεθία ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο 

ζπκνύληαη ζπλήζσο ην παξειζόλ ην θξίλνπλ ιππνύληαη ε 

ραίξνληαη γη' απηό αιιά έρνπλ θαη ηελ δπλαηόηεηα λα 

ζρνιηάδνπλ κε νμπδέξθεηα ην παξόλ. Απηνί ζπλήζσο αγαπνύλ 

ηελ ηζηνξία θαη είλαη επαίζζεηνη ζηηο ηαιαηπσξίεο ησλ 

αλζξώπσλ. έβνληαη ηα ηεξά πνπ δηαζώδεη ε παξάδνζή καο. 

Δίλαη γεξά ζεκειησκέλνη ζην παξειζόλ ρσξίο όκσο λα ράλνπλ 

ηελ επαθή κε ηελ ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα. Γη' απηνύο ην 

θαθελείν ιεηηνπξγεί ζαλ κηα «κηθξή αγνξά ηνπ δήκνπ» ζαλ 

ρώξνο δύκσζεο απόςεσλ θαη δηακόξθσζεο ηεο ιεγόκελεο 

θνηλήο γλώκεο. Γηα ηελ δεύηεξε θαη ηελ ηξίηε θαηεγνξία-πνπ 

απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία-ην θαθελείν δελ ιεηηνπξγεί ζαλ 

«κηθξή αγνξά ηνπ δήκνπ». Γελ είλαη ρώξνο ζύγθξνπζεο ε 

δύκσζεο απόςεσλ. Δίλαη κόλνλ έλαο ηξόπνο λα «ζθνηώλεηαη ε 

ώξα» λα πεξλά ν ρξόλνο ρσξίο ηελ αίζζεζε ηνπ ππαξμηαθνύ 

θελνύ ρσξίο ηελ θαηά πξόζσπνλ αληηκεηώπηζε ησλ 

βαζαληζηηθώλ εξσηεκάησλ γηα ην λόεκα ηεο δσήο. Κάπνηνη από 

απηνύο ρσξίο λα κηινύλ απιώο  «αγνξάδνπλ ιόγηα» γηα λα έρνπλ 

κε θάηη λα απαζρνινύλ ηνλ λνπ ηνπο. Κάπνηνη άιινη δήζελ 

ζπκώλνπλ κε ηηο λννηξνπίεο ηα έξγα θαη ηα ιόγηα ησλ 

αλζξώπσλ ηεο επηθαηξόηεηαο ρσξίο όκσο λα δηαθαηέρνληαη από 

βαζύ πόλν ε έζησ από πξαγκαηηθό θνηλσληθό ελδηαθέξνλ. 

Απιώο ν ζπκόο ηνπο, ηνπο δίλεη ηελ αίζζεζε θάπνηνπ θύξνπο ε 

κηα ςεπδαίζζεζε δσήο κε λόεκα.  
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Γη' απηέο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζακώλσλ ν ρώξνο ηνπ θαθελείνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλνλ σο ζάιακνο ςπρνινγηθήο απνζπκπίεζεο 

σο ζεξαπεπηήξην ησλ εθήκεξσλ αηζζεκάησλ θπξίσο σο 

παπζίπνλν γηα ηα άιγε ηεο άληαο. Γη' απηνύο ππάξρεη κόλν ην 

ζήκεξα κε ηα πάζε θαη ηα «ιόγηα» ηνπ. ην παξειζόλ εηδηθά ε 

δηδαθηηθή ηζηνξία, ηνπο είλαη άγλσζηε ε αλεπηζύκεηε. Αλ 

νξηζκέλνη από απηνύο δηαζέηνπλ θάπνηα επαηζζεζία πλίγνληαη 

ζηα άγρε ηεο ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο. Γη' απηό πάληα 

κηινύλ γηα ηελ αλάγθε ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ώζηε ην «ξσκατθό» 

λα κελ είλαη κόληκα νπξαγόο ηεο Δπξώπεο. Μέζα ζην 

εθζπγρξνληζηηθό πάζνο ηνπο κάιηζηα ζέινπλ αιιαγέο αθόκε θαη 

ζηελ Δθθιεζία. Θέινπλ ε «ζπληεξεηηθή» θαηά ηελ γλώκε ηνπο 

Δθθιεζία καο λα πεξάζεη ζηελ «κεηά-παηεξηθή ζενινγία» λα 

ζπλαληεζεί κε ηελ επνρή καο θαη λα βξεη ηηο  «ζπλάθεηέο» ηεο 

κε όια ηα ζύγρξνλα ζξεζθεπηηθά θαη αληηζξεζθεπηηθά ξεύκαηα 

κε ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα (καξμηζηηθά ή θηιειεύζεξα) θαζώο 

θαη ηηο απόςεηο ηεο ζύγρξνλεο επηζηήκεο.  

 

3.2. «Η ρσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε ησλ θαθελείσλ» 

 

Σα θαθελεία είλαη ζπγθεληξσκέλα εθεί πνπ ζπλαληώληαη ηα 

δίθηπα επηθνηλσλίαο ζε πιαηείεο ζε θεληξηθνύο δξόκνπο ζε 

ζεκεία ζηα νπνία ζπγθεληξώλεηαη θόζκνο γηα δηάθνξνπο 

ιόγνπο. ηνλ αγξνηηθό ρώξν ην θαηλόκελν ησλ θεληξηθώλ 

θαθελείσλ είλαη ζρεδόλ θαζνιηθό. Σα ειάρηζηα παξαδείγκαηα 

πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ζε άθξεο νηθηζκώλ 

αηηηνινγνύληαη κε κηα απιή ρσξνηαμηθή παξαηήξεζε. Δίλαη 

ζεκεία εηζόδνπ νηθηζκώλ ή ηα ζεκεία αλαρσξήζεσλ ζπλήζσο 

εθεί πνπ βξίζθνληαλ(ή θαη βξίζθνληαη αθόκε) ζηάζεηο 

ιεσθνξείσλ ή ζπγθεληξώλνληαη κόληκεο ή πεξηνδηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο όπσο κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα θάπνην 

παδάξη. Αλ δελ ππάξρεη θεληξηθή πιαηεία ην ξόιν ηνπ θέληξνπ 

παίδεη έλαο θεληξηθόο δξόκνο. Δθεί βξίζθνληαη ηα θαθελεία ην 

έλα δίπια ζην άιιν. Από απηόλ δηνρεηεύνληαη όιεο νη 

εμεξρόκελεο θαη νη εηζεξρόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νηθηζκνύ.  
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ην θαθελείν θαηαιήγνπλ (όπσο έρνπκε ήδε πεη ζην Κεθάιαην 

κε ηνπο Θακώλεο) όρη κόλνλ νη εμσηεξηθνί επηζθέπηεο αιιά θαη 

θάζε πιεξνθνξία πνπ θηάλεη ζηνλ νηθηζκό. Οη εμσηεξηθνί 

επηζθέπηεο κπνξεί λα είλαη εκπνξεπόκελνη, εηδηθεπκέλνη 

ηερλίηεο πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία, δεηηάλνη, πεξαζηηθνί ή θαη 

ηνπξίζηεο. Όπσο άξρηζε λα ζπκβαίλεη θαηά ηεο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Όινη απηνί θνξείο πιεξνθνξηώλ θαη εηδήζεσλ γηα ηηο 

παξαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο κε ηα ειιηπή νδηθά θαη 

ζπγθνηλσληαθά δίθηπα θαηαιήγνπλ ζην θαθελείν. Δθεί ζα 

αζθήζνπλ ηελ όπνηα δξαζηεξηόηεηα ηνπο, ζα ζπδεηήζνπλ θαη 

ζα ζπλάςνπλ ζπκθσλίεο  κέρξη αξγά ην βξάδπ. Οη ζακώλεο 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζύζηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ θαη 

απόςεσλ ηαπηόρξνλα όκσο θαζηζηνύλ αηζζεηή ηελ παξνπζία 

ηνπο : «ε αγνξά θαη ην θαθελείν πνπ απνηειεί κέξνο ηεο-είλαη 

ρώξνη ηνπ βιέκκαηνο ηεο δηεξεύλεζεο ηεο εκθάληζεο αιιά θαη 

ηεο απνθπγήο. Πεγαίλνπκε γηα λα δνύκε θαη γηα λα εηδσζνύκε 

θαη ε παξάζηαζή καο είλαη κηα δήισζε ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν 

εκθαηηθή ηεο παξνπζίαο καο ζηνλ δεκόζην ρώξν: είκαη παξώλ 

θαίλνκαη, θάλεθα, ζα θαλώ. Δίλαη ρώξνη πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

γλσξίδνπκε, λα παξαθνινπζνύκε θαη λα θαηαλννύκε ηνπο 

αδηόξαηνπο, ζπρλά, θπκαηηζκνύο ησλ κηθξνγεγνλόησλ θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληζηνύλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ζηελ θιίκαθα 

ηνπ ηόπνπ». 
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3.3. «ηελ ινγηθή ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ»  
 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηα κεγάια ρσξία 

κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαθελείνπ. Αθόκε θαη ζηνπο πην κηθξνύο νηθηζκνύο ν 

εθζπγρξνληζκόο εηζβάιιεη κε κεγάιε ηαρύηεηα. Σν παιηό 

θαθελείν ράλεη ηνλ ραξαθηήξα πνπ είρε κέρξη ζήκεξα. Υάλεη 

ηελ γλεζηόηεηα θαη ηελ παξαδνζηαθή ηαπηόηεηα πνπ ην 

ζπλόδεπε εδώ θαη κεξηθέο εθαηνληάδεο ρξόληα. Καη παξάιιεια 

επηδεηείηαη λα εθζπγρξνληζηεί. ηγά-ζηγά νη παιηέο μύιηλεο 

θαξέθιεο αληηθαζίζηαληαη κε κεγαιύηεξεο θάπνηεο θνξέο κε 

πιαζηηθέο, ηα ηξαπέδηα είλαη πην ρακειά ζπρλά γπάιηλα. Ζ 

ηειεόξαζε παύεη πιένλ λα παίδεη δεπηεξεύνληα ξόιν θαζώο 

κεγαιώλεη ζε κέγεζνο θαη εκπινπηίδεηαη κε δνξπθνξηθή θεξαία. 

Ζ κνπζηθή πνπ αθνύγεηαη από ηα ππεξζύγρξνλα κεγάθσλα 

κόλν παξαδνζηαθή δελ είλαη. Όκσο νη αιιαγέο δελ αθνξνύλ 

κόλν ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο θαθέο δελ είλαη πηα 

απνθιεηζηηθά  «ειιεληθόο  ή ηνύξθηθνο». Μεραλέο θαπνπηζίλν 

θαη εζπξέζν ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θόξνλ. Καη ην 

νηλνπλεπκαηώδεο πνηό δελ είλαη πηα απνθιεηζηηθά ε ηζηθνπδηά. 

Σν νπίζθη θαηαιακβάλεη όιν θαη κεγαιύηεξε ζέζε. Αθόκε θαη 

νη παιηέο νλνκαζίεο αιιάδνπλ. Σώξα νη επηγξαθέο είλαη 

ζπλήζσο μελόγισζζεο. Γίπια ζε απηά ηα θαηλνύξγηα 

θαηαζηήκαηα -θαθεηέξηεο ζώδνληαη ηα έξεκα παιηά θαθελεία. 

Άιια είλαη απνζήθεο άιια δηαηεξνύλ ηνλ παιηό εμνπιηζκό ή 

ηκήκα απ' απηόλ αιιά θαίλεηαη κε ηελ πξώηε καηηά όηη έρνπλ 

ρξόληα λα ιεηηνπξγήζνπλ. Οη παιηέο ηακπέιεο θαη ηα ζπαζκέλα 

ηδάκηα ίζσο θαη λα καξηπξνύλ ην ηέινο κίαο επνρήο. Δίλαη 

δύζθνιν λα πηζηέςεη θαλείο όηη απηόο ν πνιηηηζκόο ράλεηαη 

κέξα κε ηελ κέξα. Υσξηά πνπ ξεκάδνπλ θαθελεία πνπ θιείλνπλ 

επηγξαθέο πνπ παξακέλνπλ ζαλ κάξηπξεο κίαο δσήο 

πεξαζκέλεο, «Καθελείνλ ε πλάληεζηο» «Ζ Οκόλνηα» «Ζ θαιή 

θαξδία» ή απιά ην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε. ηνπο κηθξνύο 

νηθηζκνύο νη ηδηνθηήηεο ησλ θαθελείσλ είλαη ππεξήιηθεο 

70,80,90 ή θαη πεξηζζνηέξσλ εηώλ όπσο θαη ε πειαηεία ηνπο. 

Αλαξσηηέηαη θαλείο αλ είλαη επαγγεικαηίεο ή αλ ζπλερίδνπλ 

απιώο ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηεο λεόηεηαο. 



 25 

 Χζηόζν δελ δπζθνιεύεηαη λα θαηαιάβεη πσο ν θόζκνο ελόο 

ηέηνηνπ θαθελείνπ είλαη απιώο κηα θηιηθή παξέα. 

Αλάκεζα ζηηο πην ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα 

θαθελεία ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη ε απώιεηα ηνπ κεηθηνύ ηνπο 

ραξαθηήξα. Καθελεία-παληνπσιεία θαθελεία-θξενπσιεία 

θνπξεία είλαη κεξηθά κόλν από ηα κεηθηά είδε πνπ άλζεζαλ 

ζηελ Κξήηε αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ζ 

ζπλήζεηα λα ζπλππάξρεη ην θαθελείν κε θάπνην θνπξείν καο 

είλαη γλώζηε από ηα ρξόληα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ 

ζπλήζεηα απηή θαίλεηαη λα μεθίλεζε από ηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε θαη λα επεθηάζεθε ζηαδηαθά ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηεο Απηνθξαηνξίαο. Δίρε ηόζν δηαδνζεί κάιηζηα ώζηε 

είρε δεκηνπξγεζεί θαη ε ηδηαίηεξε ζπλήζεηα λα πξνζθέξεηαη 

θαθέο από ηνπο θνπξείο ζε όινπο ηνπο πειάηεο ηνπο 

αλεμαξηήησο από ην αλ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπο 

αζθνύληαλ κέζα ζε θαθελείν ή όρη. ε κεγάινπο νηθηζκνύο ε 

δξαζηεξηόηεηα απηή αζθνύληαλ όρη από ηνλ θαθεηδή αιιά από 

δηαθνξεηηθό πξόζσπν. ε κεξηθνύο νηθηζκνύο θαθεηδήο θαη 

θνπξέαο ήηαλ ην ίδην πξόζσπν. Σν θαηλόκελν ηεο παξάιιειεο 

άζθεζεο δπν δηαθνξεηηθώλ επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

από ην ίδην πξόζσπν καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ζε κεγάιν 

βαζκό ην ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν ησλ θαθε-παληνπσιείσλ(θαη 

άιισλ ζύλζεησλ επαγγεικαηηθώλ ελαζρνιήζεσλ) πνπ 

απνηέιεζαλ θαζεζηώο γηα ηελ Κξήηε θαη γηα πνιιέο άιιεο 

πεξηνρέο. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ ηα ακηγή θαθελεία ηα θαθε-

παληνπσιεία (ζηα νπνία κπνξνύκε λα θαηαηάμνπκε θαη ηηο 

ππόινηπεο παξάιιειεο αιιά όρη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο) θαη 

ηα θαθε-δαραξνπιαζηεία πνπ απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό 

γλώξηζκα ηνπ εκηαζηηθνύ θαη ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ. Ο θαθεηδήο 

ζην παξάδεηγκα ηεο ζύλζεηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ηαπηόρξνλα θαη 

παληνπώιεο ή θξενπώιεο. πλαληήζακε αθόκε θαη θαθελείν-

ππνδεκαηνπνηείν πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζήκεξα. ηνπο κηθξνύο 

νηθηζκνύο ην έλα επάγγεικα δελ αξθνύζε γηα επηβίσζε θαη ε 

ειιεληθή επξεκαηηθόηεηα αλαθάιπςε αύηε ηε ζύλζεζε. 

 Θα πξέπεη λα πξνζέμνπκε όκσο κηα ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα: 

ζηνλ αγξνηηθό ρώξν ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαθελείνπ δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά επαγγεικαηίαο θαθεηδήο. 
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 Μνηξάδεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλάκεζα ζηα ρσξάθηα θαη ζην 

θαθελείν ην νπνίν ζπκπιεξώλεη ην εηζόδεκά ηνπ. ήκεξα 

ιεηηνπξγνύλ αξθεηέο δεθάδεο θαηάινηπα απηνύ ηνπ 

παιαηόηεξνπ είδνπο ηνπ κεηθηνύ ηύπνπ θαθελείσλ-

παληνπσιείνπ ζπλήζσο από ειηθησκέλνπο επαγγεικαηίεο. 

Χζηόζν πιένλ ην ξόιν απηό (ηνπ   κεηθηνύ θαθελείνπ) ηνλ 

έρνπλ αληηθαηαζηήζεη θπξίσο ηα κνλόπιεπξα Internet Café. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 
4.1. «Η θξίζε ησλ παξαδνζηαθώλ θαθελείσλ: ν 

θιάδνο αξγνζβήλεη».  
  
 
Σν θαθελείν δέρεηαη δηαξθέο θπλεγεηό. Έλα πνιύ κεγάιν κέξνο 

ησλ θεξδώλ ησλ θαθελείσλ είλαη από ηα ηξαπέδηα ησλ 

ραξηνπαηγλίσλ. Απηά ην θξάηνο ηα θνξνινγεί κε έλαλ πνιύ 

πςειό θόξν. Γηα θάζε ηξαπέδη νη ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα πιεξώλνπλ 700 επξώ! Δπίζεο ηα ηζνράθηα πνπ βάδνπλ ζε 

νξηζκέλα ηξαπέδηα ε εθνξία ή ε αζηπλνκία ηα ζεσξεί παξάλνκα 

θαη έηζη ηνπο γίλεηαη κήλπζε. ην δηθαζηήξην πνπ αθνινπζεί 

βέβαηα αζσώλνληαη αιιά απηό γηα εθείλνπο δελ έρεη κεγάιε 

ζεκαζία εθόζνλ ήδε έρνπλ ράζεη κεγάιν αξηζκό ησλ εζόδσλ 

ηνπο. Απηό απνηξέπεη ηνπο λένπο από ην λα αλνίμνπλ έλα 

θαθελείν θαη έηζη πξνηηκνύλ λα αλνίμνπλ κηα θαθεηέξηα. Έηζη 

ζβήλεη ην παξαδνζηαθό θαθελείν. Δπίζεο  σο επί ην πιείζηνλ 

ζηα θαθελεία πιένλ ζπρλάδνπλ κεγάινη άλζξσπνη γη απηό θαη ε 

πειαηεία ζηγά ζηγά ράλεηαη. Οη λένη άλζξσπνη πξνηηκνύλ πην 

κνληέξλα θαη ζύγρξνλα πξντόληα, ζα δεηήζνπλ «θξέλην», 

«θαπνπηζίλν», θξέζθνπο ρπκνύο, πξάγκαηα ηα νπνία 

απνθεύγνπλ νη θαθεηδήδεο θαη ε πνηθηιία ζηα θαθελεία είλαη 

πνιύ πεξηνξηζκέλε. Αθόκα νη λένη δελ παξαθνινπζνύλ ηηο 

εμειίμεηο νύηε θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηα θαθελεία θαη 

έηζη πξνηηκνύλ λα πάλε ζε κηα ζύγρξνλε θαθεηέξηα. Έηζη 

κπνξνύκε λα πνύκε όηη  ζήκεξα ηα παξαδνζηαθά θαθελεία 

αληηκεησπίδνπλ κία θξίζε θαζώο βξίζθνληαη ζηε ζθηά ησλ 

απξόζσπσλ ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ δηαζθέδαζεο θαη ζηα 

απόλεξα ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο πνπ ζπληαξάζζεη ηε ρώξα.  

Tέινο έλαο αθόκα ιόγνο παξαθκήο ησλ παξαδνζηαθώλ 

θαθελείσλ είλαη ε απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο 

θιεηζηνύο δεκόζηνπο ρώξνπο (κε ηε λνκνζεζία ηνπ 2009) θαζώο 

θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε από ηελ νπνία δηέξρεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ε ρώξα. 
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4.2. «Οξηζκέλα θαθελεία δελ πεζαίλνπλ»  
 

Σα παξαθάησ θαθελεία είλαη κεξηθά από απηά πνπ ππάξρνπλ 

αθόκε θαη ζήκεξα: 

Παξαδνζηαθό θαθελείν-κεδεδνπσιείν «ΜΟΡΦΖ»- Ζξαθιεηδώλ 

40,Θεζείν 

 «ΣΟ ΖΡΧΟΝ» -πιαηεία εξώσλ, Μαξνύζη  

 «ΑΣΟΝΟ» Μεηξνπέηξνβα 29, Αζήλα – Γθύδε 

«ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ» Ζξαθιεηδώλ 12, Αζήλα – Θεζείν 

«ΚΗΡΚΖ» Απνζηόινπ Παύινπ 31, Αζήλα 

«ΚΟΜΗΚΟ» Πιαηεία Κπςέιεο 11, Αζήλα 

«Ο ΠΔΕΟΓΡΟΜΟ» Ηαθσβίδνπ 45, Αζήλα - Άγηνο Διεπζέξηνο 

«ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ» Φσθίσλνο Νέγξε 57, Αζήλα - Κπςέιε 

«ΣΑ ΚΑΝΑΡΗΑ» Κεξακηθνύ 88, Αζήλα 

«ΣΟ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΚΑΦΔΝΔΗΟ» Πόληνπ 20, Αζήλα – 

Ηιίζηα 

 

 

4.3. «Η δηαθόζκεζε  ησλ παξαδνζηαθώλ θαθελείσλ ηόηε θαη 

ζήκεξα»  

 

 

 

Σα παξαδνζηαθά θαθελεία ήηαλ πνιύ όκνξθα δηαθνζκεκέλα: 

καξκάξηλα ηξαπέδηα, μύιηλεο θαξέθιεο, μύιηλνη θαλαπέδεο, 

λαξγηιέδεο. Οη θνπξηίλεο ήηαλ βεινύδηλεο θξεκαζκέλεο ζε 

ζθαιηζηά θνπξηηλόμπια. ηνπο ηνίρνπο κεγάινη θαζξέθηεο κε 

βαξηέο ρξπζέο θνξλίδεο θαη πίλαθεο πνπ ηόηε θαλείο δελ ήμεξε 

ηελ αμία ηνπο. Σζόρηλα ηξαπέδηα (γηα ηα ραξηηά), ηζίγθηλν 

κπξίθη θαη ρόβνιε.   

ήκεξα σζηόζν ηα παξαδνζηαθά θαθελεία έρνπλ ράζεη ηελ 

ηαπηόηεηά ηνπο θαη ηείλνπλ λα κνηάδνπλ ηόζν ζην ζεξβίξηζκα 

όζν θαη ζηε δηαθόζκεζε ζηηο κνληέξλεο θαθεηεξίεο. Έηζη δελ 

ζπλαληάο μύιηλα είδε επίπισζεο αιιά είηε αινπκηλέληα είηε 

πιαζηηθά. Έρνπλ απνθαηαζηαζεί ηα απιά θαη κνπληά ρξώκαηα 
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κε θσηεηλά θαη δσεξά θαη ζηνπο ηνίρνπο ηνπο δελ ππάξρνπλ 

πιένλ πίλαθεο αιιά αθίζεο, δηαθεκηζηηθά θαη δηάθνξνη 

θαιιηηέρλεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Δπίζεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε 

απηά ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, «κπηιηάξδα» θαη δηάθνξα ήδε 

ςπραγσγίαο πνπ δελ καο ζπκίδνπλ ηνλ παξαδνζηαθό ηνπο 

ραξαθηήξα κε ηα ηζόρηλα ηξαπέδηα θαη ηελ πξέθα. Σέινο 

κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ζηηο ησξηλέο επνρέο δελ 

καδεύνληαη πηα ειηθησκέλνη (όρη ηόζνη όζν ζην παξειζόλ) 

θαζώο ηελ ζέζε ηνπο ηελ έρνπλ πάξεη νη λένη, αιιά κε κία κηθξή 

δηαθνξά. Σα θαθελεία πιένλ δελ είλαη παξαδνζηαθά αιιά 

κνληέξλα κε ηελ νλνκαζία «Internet Café». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

 

 
5.1. «πληαγέο γηα ηελ παξαζθεπή θαθέ» 

 
 

0 ηξόπνο παξαζθεπήο ηνπ θαθέ είλαη κηα νιόθιεξε 

ηειεηνπξγία. Οη ζπληαγέο δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. Λόγνπ ράξε, 

ζηελ εθεκεξίδα  Απνγεπκαηηλή (31-12-1979) είραλ πξνηαζεί νη 

εμήο: ΒΑΡΤ ΓΛYKY: Δίλαη ν θαλνληθόο θαθέο. ε θάζε 

θιπηδάλη, βάδνπκε έλα θνπηαιάθη θαθέ θαη δηπιάζηα δάραξε. 

ην λεξό βάδνπκε ηνλ θαθέ θαη ηε δάραξε. ην λεξό βάδνπκε 

ηαπηόρξνλα ηνλ θαθέ θαη ηε δάραξε.  

ΒΑΡΤ ΜΔΣΡΗΟ: Μηα θνπηαιηά δάραξε θαη κηα θνπηαιηά 

θαθέ γηα θάζε θιπηδάλη. Ζ βξάζε είλαη ίδηα, όπσο θαη ζην βαξύ 

γιπθύ. Ο βαξύο κέηξηνο θιίλεη πξνο ην πηθξό. 

ΒΑΡΤ ΚΑΗ ΟΥΗ (όρη πνιύ γιπθόο): Γηα θάζε θιπηδάλη 

βάδνπκε 

  έλα θνπηαιάθη θαθέ θη ελάκηζε δάραξε.  

ΒΑΡΤ ΜΔ ΟΛΗΓΖ Έλα θνπηαιάθη θαθέ θαη κηζό δάραξε.  

ΒΑΡΤ ΚΔΣΟ: Καζόινπ δάραξε. 

ΓΛYKY ΒΡΑΣΟ: Ζ ίδηα αλαινγία θαθέ θαη δάραξεο  

όπσο ζηνλ βαξύ γιπθύ, κε ηε δηαθνξά όηη βξάδεη πεξηζζόηεξν. 

Γηαηξείηαη όπσο θαη ν βαξύο , ζε γιπθύ. Μέηξην , βαξύ, κε νιίγε 

θαη ζθέην.  

ΔΛΑΦΡΟ:  Βάδνπκε ιηγόηεξν θαθέ από ηνλ γιπθύ. 
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5.2. «Μηθξό Λεμηθό» 
 

 

Καυεκοπτείο: Σν θαηάζηεκα όπνπ θόπηεηαη θαη πσιείηαη 

ζπλήζσο αιεζκέλνο θαθέο. 

Καυενείο: Καηάζηεκα όπνπ πξνζθέξεηαη αθέςεκα θαθέ (ή 

θαη άιια ξνθήκαηα, αλαςπθηηθά, γιπθά θ.ιπ.). 

Καυενέρ: Λέμε ηνπξθηθή εμειιεληζζείζα ζε καυενείον ή 

καυείον. 

Καυενόδιορ: Σαθηηθόο ζακώλαο θαθελείνπ. Μεηαθνξηθνύο, 

ν αξγόζρνινο άλζξσπνο. ε θακηά άιιε γλώσσα δελ ππάξρεη 

αληίζηνηρε ιέμε. 

Καυενοκοςβέντα: «πδήηεζε παξαδνζηαθνύ ζρήκαηνο πνπ 

γίλεηαη ζην θαθελείν. Απνηειείηαη ζπλήζσο από κηα ζεηξά 

ζεκάησλ πνπ δέλνληαη ζπλεηξκηθά αλακεηαμύ ηνπο. Αξρηλώληαο 

από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη πεξλώληαο απ' ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, θαηαιήγνπλ ζε επηζεώξεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

απαζρνινύλ ηε γεηηνληά, ηελ πόιε, ηε ρώξα νιόθιεξε, ηελ 

πδξόγεην θαη ηειεπηαία θαη ζέκαηα εμσγήηλσλ» (Δ. 

Παπαδαραξίνπ, Λεξικό τερ ελλενικήρ απγκό, εθδ. Κάθηνο, 2ε 

έθδνζε, Αζήλα 1999). 

Καυεπώλερ: Ο πσιώλ, ν παξαζθεπάδσλ θαη παξέρσλ ην 

ξόθεκα, ν ηδηνθηήηεο θαθελείνπ, θαθεηδήο. 

Καυέρ (γαι. cafe, ηνπξθ. Kahve, αξαβ. Kahva): ηα 

ζπέξκαηα ηεο θαθέαο θαη ην αθέςεκα ηνπο. Σελ θαιή πνηόηεηα 

ηνπ ραξαθηεξίδνπλ ε αξσκαηηθή νζκή, ην κέγεζνο ηνπ θόθθνπ, 

ην ζθιεξό θαη ειαζηηθό απηνύ, ην ιείν ηεο επηθάλεηαο, ην 

ρξώκα, ε ειηθία, ε γεύζε, ε απνπζία μέλσλ ζσκάησλ. «Από 

παιηά ηα είδε ηνπ θαθέ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζαλ ελδείμεηο γηα ηνλ 

εληνπηζκό ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ρξήζηε. Απνηέιεζαλ ηειηθά έλα 

κηθξό ραξαθηεξνινγηθό θώδηθα: βαξύ γιπθόο, γιπθύ βξαζηόο, 

κέηξηνο, κέηξηνο βξαζηόο, κε νιίγε ζθέηνο θ.ιπ.» (Δ. 

Παπαδαραξίνπ, ό.π.). 

Καυετέπια (θαη καυετεπία, γαι. cafeteria): Καηάζηεκα ζην 

νπνίν ζεξβίξνληαη θαθέο θαη ειαθξά γεύκαηα. Οηθαθεηέξηεο 

ζήκεξα απνηεινύλ «πλεπκαηηθά» θέληξα ηεο ελδνρώξαο. 

Καυετδήρ (ζει. Καυετδού, ηνπξθ. Kahveci): Ο πσιεηήο 

ξνθήκαηνο θαθέ, ν ηδηνθηήηεο θαθελείνπ, θαθεπώιεο. 
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Καυετδού: Γπλαίθα πνπ καληεύεη ηα παξειζόληα θαη ηα 

κειινύκελα, κειεηώληαο ηα θαηαθάζηα θαη ηα ινηπά ζρήκαηα 

ηνπ θαθέ ζην θιηηδάλη. 

(Ν)απγιλέρ: «Σν γπάιηλν δνρείν κε ζσιήλα θαη καξθνύηζη 

από ην νπνίν θαπλίδνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα ηακπάθν 

ςηινθνκκέλν καδί κε αξσκαηηθά θπηά ή θαη κε ραζίζη, ηνπ 

νπνίνπ ν θαπλόο πεξλάεη από ην θηιηξάξηζκα ηνπ λεξνύ πνπ 

πεξηέρεη ην δνρείν. Από ηελ ηνύξθηθε ιέμε nargile, 

πξνεξρόκελε από ηελ πεξζηθή nargiul, πνπ ζεκαίλεη ηλδηθή 

θαξύδα, γηαηί αξρηθά ε μεξή θινύδα ηεο θαξύδαο ρξεζίκεπε γηα 

ην θηιηξαξηζκέλν θάπληζκα» (Δ. Παπαδαραξίνπ, ό.π.). 

 
 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

 

Μέζα από ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: α) θαηαλνήζακε 

ηε ζεκαζία ηνπ παξαδνζηαθνύ θαθελείνπ σο ζεζκνύ πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ  ειιεληθή θνηλσλία θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

θαη ηελ αλάγθε δηαηήξεζήο ηνπ ζην ρξόλν, 

β)δξαζηεξηνπνηεζήθακε γηα λα ελζαξξύλνπκε ηνπο λένπο αιιά 

θαη κεγαιύηεξεο ειηθίαο αλζξώπνπο λα επηζθέπηνληαη ηα 

παξαδνζηαθά θαθελεία θαη όρη θαθεηεξίεο ή ηηο γλσζηέο ζε 

όινπο καο pubs, bistros θαη κππξαξίεο νη νπνίεο νπζηαζηηθά 

απνηεινύλ απξόζσπεο επηρεηξήζεηο,   γ) θαη ηέινο δείμακε όηη 

παξά ηελ θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ρώξα  καο  ζηε ζεκεξηλή επνρή 

θάπνηα παξαδνζηαθά θαθελεία δηαηεξνύλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπο 

αλαιινίσηε, πεξηκέλνληαο θαζεκεξηλά ηνλ πειάηε πνπ ζα 

ππνθύςεη ζηελ νκνξθηά ηνπο θαη ζα ηα επηζθεθηεί.     
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ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΑ ΚΑΦΔΝΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΣΑ!!!!!!! 

 

 

 

 


