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                           ΣΚΟΠΟΣ 

 Η παρατήρηση της πολιτικής και κοινωνικής διάστασης του 
καφενείου τόσο στο παρελθόν όσο και στη σύγχρονη ελληνική 
κοινωνία  

 

 Η γνωριμία μας με χώρους επικοινωνίας και διαλόγου στο 
εξωτερικό όπως χαρακτηριστικά οι αγγλικές pubs, τα γαλλικά 
bistros και οι γερμανικές μπυραρίες 

 

 Η σύγκριση αυτών με τα ελληνικά καφενεία  



 ΤΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ... 

 ένα δημόσιο χώρο συγκέντρωσης των πολιτών, όπου βρίσκουν 
την ευκαιρία να διασκεδάσουν, αλλά και να προβληματιστούν, 
να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις ανησυχίες τους, τις 
αντιλήψεις τους. 

 



   το καφενείο από τη δημιουργία του μέχρι την ακμή και την εξέλιξή του στη 
σημερινή κοινωνία, βαδίζει παράλληλα με την πολιτική πραγματικότητα της 
εκάστοτε εποχής, επηρεάζει και επηρεάζεται και γενικώς αποτελεί την 
καρδιά των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.  

 

 Είναι ο χώρος που κρίνονται οι πολιτικές αποφάσεις όπου ολοκληρώνονται 
πνευματικές και ιδεολογικές ζυμώσεις, ακούγονται νέες ιδέες, 
συγκρούονται παρατάξεις, ξεκινούν κινήματα, ξεσπούν πορείες, μέχρι και 
λαϊκά δικαστήρια που δικάζονταν βασιλείς και υπουργοί.  



ΚΑΦΕΝΕΊΑ  
 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ 

 

 Η Ωραία Ελλάς 

 Το Σολωνείον 

 Του Ζαχαράτου 

 Του Χαραμή 

 Του Ζούνη  κ.α 



  
     Με την εξέλιξη του χρόνου εμφανίζονται διάφορα είδη 

καφενείων που συνδέονται άμεσα με την κοινωνία και την 
πολιτική ζωή όπως χαρακτηριστικά: 

 

 Τα παραταξιακά 

 Τα τοπικά 

 Τα φεμινιστικά (1970-1980) 

 Τα πολιτικά (αναβίωση των παραταξιακών) (1970-1980) 

 Το “politiko kafeneio” (21Ο αιώνας) 



  

ΕΡΕΥΝΑ 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟ-CAFÉ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 www.kathimerini.gr (με το άρωμα του καφέ-αφιέρωμα) 

 

 www.kafeneio-gr.blogspot.com 

 

 www.politikokafeneio.com 

  

 Τα καφενεία του Ελληνισμού, Αχιλλέας Χατζόπουλος 

 

 www.pubs.gr 

  

 www.en.wikipedia.org/wiki 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ... 


