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�

� Στόχοι της ερευνητικής μας εργασίας 

� Γενικές πληροφορίες για τα καφενεία

� Λεπτομέρειες για τα καφενεία της Λαμίας

Περιεχόμενα

� Λεπτομέρειες για τα καφενεία της Λαμίας

� Ερωτηματολόγιο

� Σχεδιαγράμματα ερωτηματολογίου

� Συμπεράσματα 

� Πηγές



�
� Να εμπλουτίσουμε τις βασικές γνώσεις μας γύρω από 

την έννοια του παραδοσιακού καφενείου , την ιστορική 

του εξέλιξη καθώς και τους θαμώνες τους. 

Στόχοι

� Να  αναζητήσουμε και αναδείξουμε τα παραδοσιακά 

καφενεία της πόλης μας

� Να αναδείξουμε τον κοινωνικό τους ρόλο.



�

Ορισμός

� Παραδοσιακό καφενείο 

ορίζεται εκείνο στο οποίο 

προσφέρονται κυρίως 

ελληνικός καφές, καθώς ελληνικός καφές, καθώς 

και άλλα ροφήματα.



�

Ιστορική αναδρομή
Το πρώτο καφενείο λέγεται ότι δημιουργήθηκε στη 

Μέκκα τελευταία χιλιετία.Ο χώρος αυτός λειτούργησε 
ως τόπος συζητήσεων μεταξύ των απλών ανθρώπων, ως 

τόπος δημοκρατίας.

�



�

Τα καφενεία της πόλης μας

Το καφενείο Το καφενείο 

Κρίτσα στο ισόγειο. 

Απέναντι φαίνονται 

οι σκαλωσιές του 

Ι.Ν. Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου.



�

Το καφεζυθοπωλείον:

«ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ»

αριστερά και τοαριστερά και το

καφενείο

«ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ» δεξιά

που επισκεφτήκαμε

(1930)



�

Όλο το ισόγειο του κτιρίου 

αυτού ήταν το καφενείο αυτού ήταν το καφενείο 

Περ. Λεβαδίτου, στην αρχή 

της οδού Διάκου στην 

πλατεία Ελευθερίας. 

Απέναντι ο αιωνόβιος 

πλάτανος.



Στο ισόγειο του αρχοντικού Χατζηχρήστου 

(Σκληβανιώτου 2) λειτούργησε καφενείο (1897) 



�

Καφενείο η Βοστώνη (Πλατεία λαού,1978)



Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας ασχοληθήκαμε και με τα 

καφενεία της πόλης μας μέσα από τα οποία ήρθαμε σε επαφή με 

τους θαμώνες με τους οποίους συζητήσαμε, γελάσαμε και μας 

απάντησαν σε ερωτηματολόγια που ετοιμάσαμε.



�

Ερωτηματολόγιο
Επισκεφθήκαμε τρία παραδοσιακά καφενεία της πόλης μας στις 25 

Νοεμβρίου και ρωτήσαμε συνολικά 46 θαμώνες σχετικά με τα 

καφενεία. Συλλέξαμε πληροφορίες για τους θαμώνες αλλά και για 

τη «σημασία» των καφενείων στις μέρες μας. 

�



�

Στοιχεία έρευνας

Συλλέξαμε τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και 
καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα,τα οποία θα σας 
παρουσιάσουμε μέσω σχετικών σχεδιαγραμμάτων ανάλογα 

με την ερώτηση που απευθύναμε στους θαμώνες.

�



�

1.Ποιο είναι το φύλο των θαμώνων;



�

2.Απασχόληση



�

3.Ποια η ηλικία των θαμώνων



�

4.Πόσο συχνά επισκέπτεστε τα καφενεία;



�

5.Το συνδυάζετε με άλλες δουλειές;



�

6.Τι προτιμούν συνήθως οι θαμώνες ;



�

7. Πώς περνάνε το χρόνο τους στο 

καφενείο;



�

8.Ποια είναι τα θέματα συζήτησης στο 

χώρο αυτό;

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 

ΑΥΤΟ 

πολιτική

44%

αθλητικά 

21%

πολιτιστικά

14%

κοσμικά νέα

7%

άλλα

14%



�

9.Τι είναι αυτό που έλκει τους 

θαμώνες ;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

18%

ΜΟΝΑΞΙΑ

0%

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΛΚEΙ ΤΟΥΣ ΘΑΜΩΝΕΣ

ΠΑΡΕΑ

82%

18%



�

10.Θέλετε αυτή τη συνήθεια να την 

ακολουθήσουν και οι επόμενες γενιές;



�

11. Ποιο το μορφωτικό επίπεδο των 

θαμώνων ;



�

Κοινωνικός Ρόλος

�
�Τα καφενεία ανήκουν στον παραδοσιακό τρόπο ζωής
ήθη, έθιμα, θεσμοί που συσφίγγουν τις σχέσεις των ατόμων.

�Είναι ο χώρος που κρίνονται οι πολιτικές αποφάσεις από
τον αυστηρότερο όλων των κριτών, το λαό, όπου
ολοκληρώνονται πνευματικές και ιδεολογικές
διαπραγματεύσεις, ακούγονται νέες ιδέες, συγκρούονται
παρατάξεις, ξεκινούν κινήματα, ξεσπούν πορείες, μέχρι και
λαϊκά δικαστήρια όπου δικάζονταν βασιλείς και υπουργοί.



��
�Όσο κι αν ακούγεται περίεργο σε εμάς τους νέους, το
καφενείο ως μέσο που προωθεί τη δημοκρατία, την
ελευθερία σκέψης και έκφρασης, την καλλιέργεια της κρίσης
και την επικοινωνία, αποτελούσε χώρο ιερό για τους
θαμώνες του από τη στιγμή που είχε πρωτεύοντα ρόλο στην
καθημερινή τους ζωή.



�

�Οι θαμώνες αγαπούν αυτή τη 

συνήθεια και δε θα την άλλαζαν 

σε αυτή την ηλικία. Νιώθουν 

Συμπεράσματα

σε αυτή την ηλικία. Νιώθουν 

ευχάριστα και τους αρέσει να 

περνούν εκεί με την παρέα τους 

το χρόνο τους. Παρ ’όλα 

αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό, αυτή 

τη συνήθεια δε θα τη συνιστούσε 

στους νέους, πράγμα που μας 

έκανε εντύπωση. 



Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι όλοι οι θαμώνες ήταν 

πολύ καταδεκτικοί και με μεγάλη προθυμία απάντησαν σε 

όλες τις ερωτήσεις. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία για 

όλους μας!!! 


