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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην Ελλάδα η δηµιουργία του έθνους κράτους στα µέσα του 19ου αλλά και η 

διαµόρφωση των πρώτων µεγάλων αστικών κέντρων στις αρχές του 20ου αιώνα, 

ώθησε στην αναζήτηση µιας συλλογικής, εθνικής ιδεολογίας που θα λειτουργούσε 

σαν συνδετικός κρίκος και θα δικαιολογούσε την εθνική και αργότερα την αστική 

ιδιαιτερότητα. Η δηµιουργία των αστικών κέντρων στην Ελλάδα, απόρροια του 

µετασχηµατισµού από την αγροτική στην βιοµηχανική οικονοµία, οδήγησε στην 

διαµόρφωση µιας αστικής κοινωνίας µε κουλτούρα και συµβολικά στεγανά που 

προσπάθησε να περιθωριοποιήσει κοινωνικούς χώρους και πολιτισµικές ταυτότητες 

που απέκλιναν από τα εθνικά ιδεώδη.  

Είναι η περίοδος όπου η χώρα και η ανερχόµενη αστική τάξη της στρέφει το 

βλέµµα της προς τη δύση, αποστρεφόµενη κάθε τι που διαφοροποιούνταν ή 

εναντιωνόταν στην κουλτούρα και την ηθική που διαµόρφωνε. Ειδικότερα, οι 

µεταβολές που σηµειώθηκαν την περίοδο αυτή τόσο σε επίπεδο κοινωνικών 

µηχανισµών (κράτος, πολιτικοί θεσµοί), όσο και σε επίπεδο οικονοµίας (παραγωγικές 

σχέσεις) υπήρξαν καθοριστικές για την διαµόρφωση των αντιλήψεων της αστικής 

τάξης, εµφανείς δε και σε επίπεδο του πολιτισµού της καθηµερινής ζωής 

(συµπεριφορικά πρότυπα, κοινωνικές σχέσεις).  

Οι αντιλήψεις και ως εκ τούτου τα συµπεριφορικά πρότυπα των αστών, η 

ενδυµασία, η εκφορά του λόγου τους ακόµη πρόδιδε αυτή την προσπάθεια 

εκσυγχρονισµού σε προσωπικό αλλά και συλλογικό επίπεδο. Θεατρικές παραστάσεις, 

χοροεσπερίδες, µουσικές εκδηλώσεις είναι µερικές από τις νέες µορφές αστικής 

ψυχαγωγίας, που εισήχθησαν την περίοδο αυτή σε µια προσπάθεια  προσαρµογής στα 

πολιτισµικά πρότυπα της ∆ύσης. Στο φαντασιακό της αστικής κοινωνίας οτιδήποτε 

οµοίαζε «ανατολίτικο» περιφρονούταν ή απαξιωνόταν. Οµάδες ανθρώπων που 

αρνήθηκαν να συµβιβαστούν ή να «προσαρµοστούν» στα νέα δεδοµένα 

στοχοποιήθηκαν ή τέθηκαν στο περιθώριο.  

Στην παρούσα εργασία, όπου διερευνώνται οι αστικές αντιλήψεις για την λαϊκή 

ψυχαγωγία και τα καφωδεία της πόλης του Ρεθύµνου και των Χανίων την περίοδο 

της αυτονοµίας της Κρήτης (1898-1913), φιλοδοξούµε να απαντήσουµε στα 

ακόλουθα ερωτήµατα: Πρώτον, πως ένας θεσµός ψυχαγωγίας αποτέλεσε ένα από τα 

πεδία έκφρασης της νέας αστικής κουλτούρας. ∆εύτερον, µέσα από ποιες άλλες 

ψυχαγωγικές πρακτικές της αστικής τάξης υπηρετήθηκε και θράφηκε αυτός ο 



 6 

νεόκοπος δυτικοευρωπαϊσµός. Τρίτον, ποια είναι τα αξιακά πρότυπα και νοοτροπίες 

των λόγιων κύκλων της πόλης για το θεσµό του καφωδείου. Τέταρτον, ποιες είναι οι 

βασικές ιδεολογικές αρχές µέσα από τις οποίες οι αρθρογράφοι αξιολογούσαν ή 

ερµήνευαν τη ψυχαγωγική δραστηριότητα των καφωδείων. Πέµπτον, ποια είναι τα 

αίτια µεταστροφής της αρχικά θετικής στάσης και αποδοχής αυτού του θεσµού 

ψυχαγωγίας από τα µέλη της αστικής τάξης στο Ρέθυµνο και τα Χανιά, αλλά και µε 

ποιο τρόπο εκφράστηκε η µετέπειτα δυσαρέσκεια απέναντι στις πρακτικές που 

υιοθετούνταν σε ορισµένα καφωδεία. Έκτον, µέσα από ποιες διαδικασίες κοινωνικές 

ή πολιτικές επετεύχθη η µετακύλιση του ενδιαφέροντος του κοινού σε άλλους 

θεσµούς ψυχαγωγίας (θέατρο, λέσχες, κινηµατογράφο κ.α), διαδικασίες που 

οδήγησαν στην σταδιακή παρακµή του θεσµού των καφωδείων και την οριστική 

παύση λειτουργίας τους. 

Τα ερωτήµατα δεν εξαντλώνται εδώ, ούτε φυσικά φιλοδοξούµε να παρέχουµε µια 

‘κεφαλαιώδη’ εργασία γύρω από τον θεσµό του καφωδείου. Θεωρούµε την εργασία 

αυτή ως ένα κοµµάτι µιας ευρύτερης προσπάθειας1 καταγραφής και ανάλυσης 

πτυχών της καθηµερινότητας των πόλεων στο παρελθόν ή µε διαφορετικούς όρους 

µια προσπάθεια διερεύνησης πολιτισµικών ψηφίδων του αστικού λαϊκού πολιτισµού. 

Η γνώση που απορρέει από µια στοχευµένη, συστηµατική κοινωνιολογική και 

ιστορική έρευνα, αποτελεί µια συνθετική προσέγγιση σε πολιτισµικά φαινόµενα του 

παρελθόντος που βοηθά στην διερεύνηση των ιστορικών τους συναφειών και των 

επιδράσεων τους σε µεταγενέστερα φαινόµενα, όπως είναι το ρεµπέτικο.2  Ευελπιστώ 

η διπλωµατική µου εργασία να συµβάλει σε αυτόν τον τοµέα, στο πεδίο µελέτης και 

ανάλυσης του πολιτισµού της καθηµερινής ζωής. 

Όσον αφορά στη δοµή της παρούσας εργασίας αυτή εκτείνεται εντός τεσσάρων 

βασικών θεµατικών ενοτήτων. Στην πρώτη ενότητα («Μεθοδολογικό πλαίσιο») θα 

αναφερθούµε διεξοδικά στη µεθοδολογία που ακολουθήσαµε κατά την διεξαγωγή της 

έρευνας. Πιο συγκεκριµένα θα αναφερθούµε στους βασικούς άξονες  των 

µεθοδολογικών µας επιλογών και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως η 

µέθοδος δειγµατοληψίας, οι τεχνικές συλλογής των δεδοµένων µας κ.α. Στην ίδια 

                                                 
1 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µελέτη αυτή έρχεται να συµπληρώσει ένα σώµα σχετικών µελετών [βλ. 
Ζαϊµάκης Γ. (1997), Χατζηπανταζής Θ.(1986)] για τα καφωδεία σε άλλες πόλεις, όπως η Αθήνα και το 
Ηράκλειο, που δεν έχουν επεκταθεί όµως σε πόλεις λιγότερο ανεπτυγµένες την περίοδο αυτή, όπως 
υπήρξε επί παραδείγµατι το Ρέθυµνο. 
2 Θόδωρος Χατζηπανταζής, Της Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί… Η ακµή του αθηναϊκού καφέ Αµάν στα 

χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α΄. Συµβολή στη µελέτη της προϊστορίας του Ρεµπέτικου, εκδόσεις 
Στιγµή , Αθήνα 1986. 
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ενότητα θα αναφερθούµε εκτενώς στις µεθοδολογικές αλλά και στις διάφορες 

δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε κατά την διεξαγωγή της έρευνας, και στη διαδικασία 

συγκέντρωσης του πραγµατολογικού υλικού.  

Στην δεύτερη ενότητα («Τα καφωδεία»), θα σταθούµε σε ορισµένες θεωρητικές 

επισηµάνσεις που αφορούν στην νεωτερικότητα του θεσµού, και ειδικότερα σε 

έννοιες όπως η ‘επαγγελµατοποίηση’ του µουσικού, η ένταξη του στοιχείου της 

‘παράστασης’ στην οργανωµένη ψυχαγωγία κ.α. στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 

20ου αιώνα. Ακολούθως, θα επιχειρήσουµε µια επισκόπηση του θεσµού του 

καφωδείου σε περιοχές του εξωτερικού, αναφερόµενοι δηλαδή σε παραδείγµατα 

καφωδείων τόσο στην Ευρώπη (Γαλλία, Ισπανία) όσο και στην Μικρά Ασία (Σµύρνη, 

Κων/πολη). Στη συνέχεια, θα εστιάσουµε την προσοχή µας στο ελληνικό παράδειγµα 

–αξιοποιώντας πληροφοριακό υλικό από την υπάρχουσα βιβλιογραφία- 

αναφερόµενοι στα καφωδεία της Αθήνας, του Ηρακλείου και άλλων περιοχών της 

Ελλάδας.  

Στην τρίτη ενότητα («Κυρίως Θέµα») -προτού αναφερθούµε διεξοδικά στην 

περίπτωση των καφωδείων της πόλης του Ρεθύµνου και των Χανίων- θα 

επιχειρήσουµε την ανασυγκρότηση του ιστορικού πλαισίου. Θα σκιαγραφήσουµε το 

‘Χρονικό’ της πόλης του Ρεθύµνου την περίοδο της Κρητικής Αυτονοµίας αντλώντας 

πληροφορίες από ιστορικά και λαογραφικά κείµενα, από στατιστικά δεδοµένα που 

δηµοσίευσε την περίοδο της αυτονοµίας το καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας, από 

σύγχρονες µελέτες που αναφέρονται στην ιστορία του Ρεθύµνου, αλλά και από 

στοιχεία που ‘φανερώθηκαν’ σε εµάς κατά την διαδικασία αποδελτίωσης εφηµερίδων 

του τοπικού τύπου του Ρεθύµνου. Η ενότητα αυτή εµπλουτίζεται ακόµη µε στοιχεία 

που αφορούν στον πληθυσµό, την γεωγραφία και την οικονοµία της πόλης. Τέλος, 

γίνεται µια συνοπτική ανασκόπηση της Ρωσικής παρουσίας στο Ρέθυµνο στο πλαίσιο 

της διεθνούς κατοχής της Κρήτης, παρουσία που φαίνεται ότι επηρέασε σηµαντικά 

την πορεία της πόλης κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. 

Στην ενότητα αυτή -που αποτελεί και την κεντρική της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας- θα επιχειρήσουµε µια διεξοδική περιγραφή του χρονικού των καφωδείων 

στην πόλη του Ρεθύµνου και των Χανίων µέσα από την εξέταση των αξιολογήσεων 

των αστών και λόγιων αρθρογράφων για το αυτό το θεσµό ψυχαγωγίας. Το υλικό 

εµπλουτίζεται και µε επιµέρους πληροφορίες, όπως αστυνοµικές αποφάσεις, 

διατάγµατα που εξέδωσε το καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας κ.α., συνθέτοντας µια 

διακριτή υποενότητα («Παρέµβαση επίσηµης πολιτείας»). Η ενότητα αυτή 
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ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση λογοτεχνικών αναφορών στο θεσµό του 

καφωδείου, αξιοποιώντας πρωτογενές υλικό (λογοτεχνικά κείµενα, ποιήµατα κ.α), 

αλλά και δευτερογενείς πληροφορίες από τη σχετική βιβλιογραφία. 

Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα («Ψυχαγωγία αστών»), θα σταθούµε στις 

µορφές εκείνες ψυχαγωγίας των αστών την περίοδο της Αυτονοµίας της Κρήτης 

(1898-1913). Το πραγµατολογικό υλικό που αντλήθηκε ως επί το πλείστον από τον 

τοπικό τύπο Ρεθύµνου και Χανίων, είναι πλούσιο σε πληροφορίες για τις 

ψυχαγωγικές πρακτικές της αστικής τάξης στις δύο αυτές πόλεις. Φαίνεται ότι το 

θέατρο, οι απογευµατινές ή οι καθορισµένες εβδοµαδιαίες συναντήσεις, όπως τα 

λεγόµενα ‘après-midi’ & ‘jour-fixes’ αντίστοιχα, οι χοροεσπερίδες και οι µουσικές 

εκδηλώσεις αποτελούσαν τις κυριότερες µορφές ψυχαγωγίας των αστών, και σε αυτές 

εστιάζουµε την προσοχή µας στην ενότητα αυτή αναδεικνύοντας ενδιαφέροντα 

επιµέρους στοιχεία. 

Ο επίλογος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι αφιερωµένος στην 

καταγραφή των κυριότερων συµπερασµάτων της όλης έρευνας για τον θεσµό του 

καφωδείου στην πόλη του Ρεθύµνου και των Χανίων την περίοδο της Αυτονοµίας της 

Κρήτης (1898-1913).    

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί το επισφράγισµα µιας προσπάθειας που 

ξεκίνησε µε την εισαγωγή µου το 2005 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του 

τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης για την απόκτηση της 

προσφερόµενης ειδίκευσης στην επιστήµη της Κοινωνιολογίας. Η ολοκλήρωση 

αυτού του κύκλου σπουδών δεν θα ήταν εφικτή δίχως την συµπαράσταση ορισµένων 

ανθρώπων. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την οικογένεια µου για την ηθική 

και οικονοµική  στήριξη, δίχως την οποία θα ήταν ίσως ανέφικτη η όποια 

προσπάθεια.  

Προσωπικά τον καθηγητή µου Γιάννη Ζαϊµάκη που ήταν και ο επιβλέπων της 

διπλωµατικής µου εργασίας για τις πολύτιµες συµβουλές και παρατηρήσεις του, που 

συνέβαλαν θετικά στην αντιµετώπιση των δυσκολιών της έρευνας αλλά και στην 

καλύτερη διαχείριση του πραγµατολογικού υλικού. Όπως και τα σεβαστά µέλη της 

τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, τον αναπληρωτή καθηγητή Παύλο Κάβουρα 

και τον επίκουρο καθηγητή Κων/νο Γκούνη. 

Ακόµη θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους εκπρόσωπους των φορέων 

που ήλθα σε επαφή κατά την ερευνητική διαδικασία και συνέβαλαν στην περάτωσή 
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της, όπως τους εργαζοµένους της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ρεθύµνου, της Ιστορικής 

και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύµνου, του παραρτήµατος των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους στο Ρέθυµνο, του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης στα Χανιά και της Βικελαίας 

∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου.  

Στην πορεία αυτή δίπλα µου είχα και τους προσωπικούς µου φίλους που µου 

στάθηκαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αντιµετώπιση των όποιων δυσκολιών 

αλλά και στην διαχείριση των θλιβερών συναισθηµάτων από την πρόσφατη και 

αναπάντεχη απώλεια της αδελφής µου. Η διπλωµατική µου εργασία, και εν γένει οι 

σπουδές µου είναι αφιερωµένες σε εκείνη ως ο ελάχιστος φόρος τιµής στη µνήµη της. 
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Βασικοί άξονες έρευνας και ανάλυσης  

 

Η παρούσα µελέτη βασίζεται µεθοδολογικά σε συστηµατική κοινωνική και 

ιστοριογραφική έρευνα που εστιάζει στην καταγραφή της ιστορίας και του 

πολιτισµού της πόλης του Ρεθύµνου και των Χανίων στο πέρασµα από τον 19ο στον 

20ο αιώνα, αλλά και στην αναψηλάφιση των βασικών εκφορών του περιρρέοντος 

κοινωνικό-ιστορικού και ιδεολογικού πλαισίου της αναδυόµενης αστικής τάξης της 

πόλης µε αφορµή ένα νεωτερικό -για την εποχή- θεσµό λαϊκής ψυχαγωγίας, όπως τα 

καφφωδεία. Στην ενότητα αυτή θα εστιάσουµε στις βασικές µεθοδολογικές µας 

επιλογές τόσο σε ερευνητικό, όσο και σε αναλυτικό επίπεδο. 

Στο ερευνητικό επίπεδο, η διαδικασία καταγραφής και συλλογής 

πραγµατολογικού υλικού περιστράφηκε κυρίως γύρω από δυο κεντρικούς άξονες: 

Πρώτον, την ενδελεχή διερεύνηση κάθε είδους αρχείων (δηµόσια ή ιδιωτικά, 

οργανισµών ή προσωπικά, έντυπου λόγου, εγγράφων ή φωτογραφικά). ∆εύτερον, την 

αποδελτίωση σχετικών πληροφοριών από τον τοπικό τύπο στα χρόνια της Κρητικής 

Πολιτείας. Το υλικό της έρευνας εµπλουτίζεται ακόµη µε λογοτεχνικά κείµενα από τα 

οποία αντλήθηκαν πληροφορίες αναφορικά µε τα καφωδεία. Ως κείµενα 

παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς µέσα από τις ‘ποιητικές’ λειτουργίες 

τους αναδεικνύονται αντιλήψεις ή  στερεότυπα µιας γενιάς λογοτεχνών και ποιητών 

γύρω από ένα θεσµό ψυχαγωγίας, µάλιστα σε µία περίοδο χρονική που απέχει από 

την περίοδο άνθησης και παρακµής του θεσµού. 

Στο αναλυτικό επίπεδο, η έµφαση δόθηκε στον δεύτερο άξονα µε κύρια µέθοδο 

ανάλυσης την  ‘ανάλυση λόγου’ (discourse analysis). Στην ανάλυση λόγου το 

ενδιαφέρον του ερευνητή εστιάζεται στα αποτελέσµατα και την επίδραση που ασκούν 

οι διαφορετικοί τρόποι αφήγησης και περιγραφής αυτού του γεγονότος. Η αφήγηση 

της πραγµατικότητας συνιστά την πραγµατικότητα του ερευνητή. Κάθε αφήγηση 

µπορεί να παροµοιαστεί µε µία κατασκευή: Ο οµιλητής δοµεί τη γλώσσα της 

αφήγησης χρησιµοποιώντας υλικά που προµηθεύεται από διάφορες γλωσσικές πηγές 

(γλωσσικοί όροι, αφηγηµατικές δοµές, γλωσσικά ρεπερτόρια κ.α.). Κάθε αφήγηση 

(προφορική ή γραπτή) οργανώνεται µε ρητορικό τρόπο, πρόκειται δηλαδή για µια 

προθετική διαχείριση του λόγου προς την κατεύθυνση της επικοινωνιακής πειθούς 

(Ζαϊµάκης 1999: 35). Στόχος του ερευνητή είναι να ανιχνεύσει ποιοι µηχανισµοί 

ενεργοποιούνται προκειµένου αυτό να γίνει εφικτό. 
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Συγκεκριµένα, το µοντέλο ανάλυσης λόγου που υιοθετήθηκε για την επεξεργασία 

των άρθρων περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: α) την περιγραφή, µε την ανακάλυψη 

των τυπικών γνωρισµάτων του κειµένου µέσα από επαναλαµβανόµενες και 

προσεκτικές αναγνώσεις, β) την ερµηνεία, όπου γίνεται συσχετισµός του κειµένου µε 

την κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς καθορίζεται η κοινωνική δράση, οι θέσεις και 

οι σχέσεις των υποκειµένων και ερµηνεύεται η εκάστοτε γλωσσική επιλογή και γ) την 

εξήγηση, όπου αναζητάται η επίδραση που ασκεί το κοινωνικό πλαίσιο και τα 

αποτελέσµατά του στη διαµόρφωση του λόγου, και αντίστροφα προσδιορίζονται τα 

αποτελέσµατα του λόγου στις κοινωνικές σχέσεις και στην κατασκευή των 

ταυτοτήτων, των πεποιθήσεων ή αντιλήψεων (Fairclough 1992). 

Η επιλογή της συγκεκριµένης µεθόδου ανάλυσης και η συστηµατική αξιοποίηση 

της θεωρούµε ότι ενισχύει την προσπάθεια καταγραφής αλλά και ερµηνείας των 

αστικών αντιλήψεων αναφορικά µε ένα θεσµό λαϊκής ψυχαγωγίας, όπως τα καφωδεία 

του Ρεθύµνου και των Χανίων στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας. Μέσα από αυτή 

τη διαδικασία κριτικής αποδόµησης των λεκτικών εκφορών που η ανάλυση επιφέρει, 

είναι δυνατόν να ‘αποκαλυφθούν’ οι αντιλήψεις, τα στερεότυπα και οι ιδεολογικές 

τους συµπαραδηλώσεις, το αξιακό σύστηµα των φορέων αστικής κουλτούρας, όπως 

αυτή διαµορφωνόταν στο πλαίσιο της αστικοποίησης στα τέλη του 19ου και στις 

αρχές του 20ου αιώνα. 

 

 

∆ιαδικασία συγκέντρωσης του πραγµατολογικού υλικού 

 

Γενικά 

Η συγκέντρωση του πραγµατολογικού υλικού (κυρίως αρχειακού υλικού και 

εφηµερίδων της εποχής) πραγµατοποιήθηκε κατόπιν επισκέψεων µου στη δηµοτική 

βιβλιοθήκη Ρεθύµνου, στην Βικελαία δηµοτική βιβλιοθήκη Ηρακλείου, στην 

δηµοτική βιβλιοθήκη Χανίων, στην Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Ρεθύµνου, στο 

παράρτηµα των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νοµού Ρεθύµνης και στο Ιστορικό 

Αρχείο Χανίων. Η χρονική διάρκεια συλλογής του πραγµατολογικού υλικού -που 

ξεκίνησε µε την µορφή προέρευνας κατά την περίοδο προσδιορισµού του θέµατος της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας- συνολικά ξεπέρασε τους πέντε µήνες.  

Συγκεκριµένα, η διαδικασία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2007 µε τη µορφή της 

προέρευνας και συνεχίστηκε πιο συστηµατικά από τον Απρίλιο του 2007 –που 
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εγκρίθηκε η πρόταση της διπλωµατικής µου εργασίας- έως και τον Σεπτέµβριο του 

ίδιου έτους. Καθόλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου πραγµατοποιούνταν και 

παράλληλη επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικής µε το θέµα της 

εργασίας. Το όλο εγχείρηµα συλλογής του πραγµατολογικού υλικού και γενικότερα η 

ερευνητική διαδικασία δεν στερήθηκε δυσκολιών, γεγονός που επέβαλε σ’ ένα 

διαρκή επαναπροσδιορισµό των µεθοδολογικών επιλογών αλλά και σε µία συνεχή 

ανατροφοδότηση και επαναχάραξη του αρχικού ερευνητικού σχεδίου. 

 

 

 Αρχειακή έρευνα 

 

Όπως είναι γνωστό η αρχειακή έρευνα ανοίγει ένα δίαυλο επικοινωνίας µε το 

χθες, επικοινωνία όµως που δεν θεµελιώνεται σε µια επί ίσοις όροις, αµφίπλευρη 

σχέση. Με όλες τις δυσκολίες που ενέχει µια έρευνα σε αρχείο –που συνδέονται µε 

την ‘από τα πάνω’ τεκµηρίωση της εκάστοτε ιστορικής πραγµατικότητας- ωστόσο 

δεν παύει να αποτελεί ένα θελκτικό πεδίο αποκρυπτογράφησης πτυχών της 

καθηµερινότητας ενός παρελθόντος κόσµου. Η ανασυγκρότηση ενός τέτοιου 

«βίοκοσµου» -του καθηµερινού βίου µιας αστικής κοινωνίας στα πρώτα της βήµατα, 

όπως αυτή του Ρεθύµνου και των Χανίων κατά την περίοδο της αυτονοµίας της 

Κρήτης- µέσα από τη αξιοποίηση των πληροφοριών αρχειακού υλικού αποτελεί εκ 

των πραγµάτων ένα έργο δύσκολο. Η δυσκολία έγκειται όχι µόνο στην χρονική 

ανακολουθία µε το σήµερα που καλείται να γεφυρώσει ο ερευνητής ή στην απουσία 

κάποιες φορές επαρκών πληροφοριών, αλλά κυρίως στην διαχείριση ενός υλικού 

δοµηµένου κάθε φορά στη βάση των αντιλήψεων ή ιδεολογιών του εκάστοτε 

δηµιουργού του.  Ο ερευνητής καλείται τότε εκ των πραγµάτων σε συνεχή εγρήγορση 

για την διασταύρωση των πληροφοριών, αλλά και σε ένα διαρκή κριτικό 

αναστοχασµό κατά τη διαχείριση του συλλεχθέντος υλικού. 

Το σηµαντικότερο µέρος της έρευνας σε αρχεία πραγµατοποιήθηκε στο 

παράρτηµα των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νοµού Ρεθύµνης.  Ειδικότερα, το 

παράρτηµα αυτό -που λειτουργεί ως περιφερική υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους και χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων- έχει αναλάβει την καταγραφή και ταξινόµηση αρχείων των 

∆ηµοσίων Υπηρεσιών και γενικά του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, (όπως 

συµβολαιογραφικά, δικαστικά, διοικητικά κ.α) αλλά και των ιδιωτικών αρχείων.  
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Στην παρούσα µελέτη -όσον αφορά στον άξονα της έρευνας σε αρχεία- το ερευνητικό 

ενδιαφέρον εστιάστηκε σε δύο κατηγορίες αρχείων: α) δικαστικά αρχεία και  β) 

συµβολαιογραφικά αρχεία.  

 Όπως ήδη έχει αναφερθεί, κατά την ερευνητική διαδικασία υπήρξαν φορές που 

χρειάστηκε επανασχεδιασµός ούτως ώστε να προσαρµοστεί αυτή στα εκάστοτε 

δεδοµένα που προέκυπταν κατά την συλλογή του πραγµατολογικού υλικού. Έτσι, 

άλλοτε ήταν αναγκαίο η έρευνα να διευρυνθεί στην έκταση που το αρχείο κάλυπτε, 

και άλλοτε όµως να εστιάσει σε ένα συγκεκριµένο τµήµα αρχείου βάσει κάποιας 

ταξινόµησης είτε χρονολογικής, είτε περιεχοµενικής.  ∆ιαδικασία που άλλοτε 

καθυστερούσε και άλλοτε επίσπευδε ή διευκόλυνε την συγκέντρωση του 

πραγµατολογικού υλικού.  

Επί παραδείγµατι, όπως θα δούµε και παρακάτω, η ιδιαιτερότητα της ‘φύσης’3 

του θέµατος που πραγµατεύεται η παρούσα διπλωµατική εργασία απαίτησε την 

ενδελεχή ανάγνωση όλων των εφηµερίδων και σε περίοδο µεγαλύτερη της 

διερευνόµενης. Έτσι, ο κίνδυνος να απολεστούν κάποιες πληροφορίες σηµαντικές 

από µια πιθανώς δειγµατοληπτική προσέγγιση εκµηδενίστηκε προς όφελος της 

έρευνας και της αξιοπιστίας της, αλλά µε τίµηµα την χρονική καθυστέρηση. 

Αντίθετα, αστυνοµικές διαταγές δηµοσιευµένες στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Κρητικής Πολιτείας, τις οποίες εξέδωσε η πολιτεία σε µια προσπάθεια ελέγχου και 

περιορισµού των έκτροπων που συνέβαιναν στα καφωδεία, µας παρέπεµπαν άµεσα µε 

αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνίες σε συγκεκριµένα έγγραφα της Εισαγγελίας και 

του Ειρηνοδικείου Ρεθύµνου, γεγονός που επιτάχυνε την ερευνητική διαδικασία. 

∆υστυχώς, η έκταση της έρευνας σε αρχειακό υλικό (συµβολαιογραφικές πράξεις, 

δικαστικά έγγραφα) υπήρξε περιορισµένη παρά την επιθυµία µας. Βασική τροχοπέδη 

υπήρξε: α) ο όγκος του υλικού4, ορισµένες φορές χωρίς κάποια ταξινόµηση ως προς 

το περιεχόµενο, κάτι που θα διευκόλυνε την ερευνητική διαδικασία, και β) η απώλεια 

σηµαντικού µέρους συγκεκριµένων αρχείων για έτη µε ιδιαίτερη σηµασία για την 

έρευνα. 

 

 

                                                 
3 αναφέροµαι εδώ στην χρονική απόσταση που υπάρχει αλλά και την γνώση των πιθανών κενών στην 
αρχειοθέτηση του τοπικού τύπου. 
4 Χαρακτηριστικό είναι ότι για την περίοδο επί παραδείγµατι της Κρητικής Αυτονοµίας υπάρχουν 
περίπου 200.000 συµβολαιογραφικές πράξεις καταχωρηµένες στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο 
παράρτηµα του Νοµού Ρεθύµνης, σύµφωνα µε πληροφορίες της προϊσταµένης των αρχείων. 
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Τοπικός τύπος 

 

 Η διαδικασία αποδελτίωσης πληροφοριών από τον τοπικό τύπο του Ρεθύµνου και 

των Χανίων αποτέλεσε και το σηµαντικότερο τµήµα της συνολικής έρευνας για τα 

καφφωδεία. Οι εφηµερίδες, όπως έχει παρατηρηθεί και σε αντίστοιχες έρευνες, 

παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για την εποχή ή την ιστορική περίοδο στην οποία 

επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του ερευνητή. Στη παρούσα έρευνα που εστιάζει στην 

καταγραφή των αστικών αντιλήψεων και νοοτροπιών σε µια περιορισµένη χρονικά 

περίοδο της ιστορίας, οι εφηµερίδες αποτέλεσαν µια πολύτιµη πηγή αλλά και 

πρόσφορο πεδίο για την αποκρυπτογράφηση του αστικού λόγου· ένας λόγος, όπως 

φάνηκε, συχνά κριτικός απέναντι σε καθετί που παρέκκλινε της πορείας 

εκσυγχρονισµού των δύο πόλεων.  

Αρχική µεθοδολογική επιλογή στην διερεύνηση του τοπικού τύπου του Ρεθύµνου 

υπήρξε η χρήση της µεθόδου της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας (random sampling) 

φύλλων εφηµερίδων, αλλά και ο αυστηρός περιορισµός στην χρονική περίοδο που 

επελέγη να ερευνηθεί. Για λόγους όµως που αφορούν και  στην ιδιαίτερη ‘φύση’ του 

θέµατος και τη σποραδικότητα των σωζόµενων φύλλων, όπως προαναφέρθηκε, 

επανακρίθηκε η αρχική µεθοδολογική επιλογή και αποφασίστηκε η διεύρυνση της 

χρονικής περιόδου, καθώς και η εξαντλητική ανάγνωση όλων των φύλων των 

εφηµερίδων πλέον για το χρονικό διάστηµα 1888-1916.  

Κατά την περίοδο της αυτονοµίας της Κρήτης (1898-1913) εκδίδονταν στο 

Ρέθυµνο συνολικά 12 εφηµερίδες.5 Από την έρευνα όµως διαπιστώθηκε ότι 

εφηµερίδες εκδίδονταν στην πόλη ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1880.6 Η 

περίοδος αυτή συµπίπτει χρονικά µε την έκδοση και κυκλοφορία εφηµερίδων 

γενικότερα στην Κρήτη, ως απόρροια του άρθρου 15 της Συµβάσεως της Χαλέπας 

(1878)7, όπου µεταξύ άλλων κατοχύρωνε νοµικά και επέτρεπε ουσιαστικά την 

έκδοση εφηµερίδων. Ο αριθµός των εφηµερίδων που κυκλοφορούσαν στο Ρέθυµνο 

                                                 
5 Αστραπή (1898), Ρέθυµνον (1898), Κρήτη (1898-1889), Αναγέννησις (1898-1900, σκόρπια φύλλα 
ετών 1905,1906,1907,1908), Επιθεώρησις (1900-1905), Κρητική Εφηµερίς (1901-1904), Ελευθερία 
(1907), Μεταρρύθµισης (1908-1909), Ένωσις (1908),  ∆ράσις (1910-1911), Θάρρος (1912) και Κρητική 

Επιθεώρησις (1912-1932) 
6 Νέος Ραδάµανθυς (1881-1884, 1887),  Αστραπή (1883-1886), Παρρησία (1885-1889),  Ίδη  (1888-
1889) 
7 Η Σύµβαση της Χαλέπας (1878) προέβλεπε µεταξύ άλλων: «Αρθρ.15 Επιτρέπεται η εν τη Νήσω 

σύστασις φιλεκπαιδευτικών συλλόγων, τυπογραφείων και η έκδοσις εφηµερίδων, συµφώνως µε τοις 

κειµένοις Νόµοις του Κράτους». (βλέπε Ξυριτάκης ∆ηµήτρης, Η συνταγµατική ιστορία της Κρήτης: Τα 

γεγονότα-τα κείµενα-οι πρωταγωνιστές, ∆ικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, Τυποκρέτα, Ηράκλειο, 
2007. σελ.131) 
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έως και την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα (1913) αθροιστικά φτάνει τις 16.8  Ο 

αριθµός αυτός  δικαιολογείται µεν δεδοµένου ότι αρκετές από αυτές υπήρξαν 

βραχύβιες στην κυκλοφορία τους, ωστόσο δε παραµένει εντυπωσιακός για µια πόλη 

µικρή σε µέγεθος, µε µικρό αριθµητικά αναγνωστικό κοινό που όµως φαίνεται ότι 

διψά για ενηµέρωση, γνώση και υποδηλοί την ανάγκη για πρόοδο. 

Την ίδια χρονική περίοδο, ο αριθµός των εφηµερίδων που εκδίδονταν στα Χανιά 

είναι σχεδόν διπλάσιος του Ρεθύµνου.9 Ο αριθµός και σε αυτή την περίπτωση 

δικαιολογείται στο βαθµό που τα Χανιά αποτελούσαν στα χρόνια της Κρητικής 

Πολιτείας το διοικητικό και οικονοµικό κέντρο της Κρήτης. Είναι λογικό ακόµη, 

δεδοµένης της πληθυσµιακής υπεροχής των Χανίων έναντι του Ρεθύµνου, να υπήρχε 

και ευρύτερο σε αριθµό αναγνωστικό κοινό. Και εδώ όµως θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι αρκετές από αυτές τις εφηµερίδες είχαν βραχύβια λειτουργία. Στην 

περίπτωση των Χανίων –δεδοµένου του όγκου των εφηµερίδων αλλά και του 

διαθέσιµου χρόνου για την ολοκλήρωση της έρευνας- επελέγη η σκόπιµη 

δειγµατοληψία (purposing sampling) εφηµερίδων, επικεντρώνοντας την προσοχή µας 

σε µία εφηµερίδα, διαφορετική ανά έτος. Σε ένα βαθµό θεωρούµε ότι η διερεύνηση 

τείνει να είναι εξαντλητική και στην περίπτωση των Χανίων καθώς αποκλείστηκαν 

από την διαδικασία δειγµατοληψίας εφηµερίδες µε σαφώς πολιτικό περιεχόµενο10 ή 

εφηµερίδες που κατόπιν εξέτασης διαπιστώθηκε η σποραδικότητα των σωζόµενων 

φύλλων τους. 

Όσον αφορά την περιοδικότητα τους επρόκειτο για εβδοµαδιαίες εφηµερίδες και 

ως προς την µορφή τους για τετρασέλιδες, µικρού µεγέθους εφηµερίδες. Ειδικότερα, 

όσον αφορά στο περιεχόµενο τους ήταν κατά κύριο λόγο αρθρογραφικές και λιγότερο 

ειδησεογραφικές. Φιλοξενούσαν άρθρα λόγιων της εποχής, αλλά και επιστολές 

πολιτών ανεξαρτήτως φύλου µε απόψεις και  προβληµατισµούς γύρω από ζητήµατα 

της τοπικής κοινωνίας (πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά κ.α ) αλλά και γενικότερους 

προβληµατισµούς για ζητήµατα υπερτοπικά που ξεπερνούσαν, δηλαδή,  τα στενά 

όρια της πόλης ή του νοµού. Η γλώσσα που επικρατεί στον δηµόσιο λόγο της εποχής 

και που αποτυπώνεται και στον έγγραφο τύπο είναι η καθαρεύουσα, ενώ δεν λείπουν 

                                                 
8 Βλέπε παράρτηµα ‘Πίνακες’ για τον πλήρη κατάλογο των εφηµερίδων (τίτλο, διάρκεια κυκλοφορίας, 
αριθµό µικροφίλµ µε τον οποίο µπορεί να εντοπιστεί στη δηµοτική βιβλιοθήκη Ρεθύµνου). 
9 Αναφέρουµε ενδεικτικά: Έρευνα (1899),  Σηµαία (1901),  Νέα Έρευνα (1901), Ελλάς (1901),  
Επιθεώρησις (1903),  Υψηλά Λευκά Όρη (1906), Κήρυξ (1901 & 1908),  Κρήτη (1911) κ.α. 
10 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας (1898), Επίσηµος Εφηµερίς Επαναστατικής Συνελεύσεως 

(1905), Θέρισσο (1905), Νοµικό Παράρτηµα Νέας Ερεύνης (1908), Παράρτηµα της Εφηµερίδος της 

Κυβέρνησης εν Κρήτη (1908), Σύνταγµα (1906), κ.α. 



 17 

στις εφηµερίδες αυτές και άρθρα κατά των «µαλλιαρών».11 Την ύλη των εφηµερίδων 

συµπλήρωναν αγγελίες, κοινωνικά (π.χ αρραβώνες, γάµους, βαπτίσεις, τιµητικές 

διακρίσεις εντόπιων, ανθρώπων των γραµµάτων και των τεχνών κ.α), διαφηµίσεις12 

και στην τελευταία σελίδα, κυρίως δικαστικά και πλειστηριασµοί. 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα σταθούµε σε ορισµένες θεωρητικές επισηµάνσεις 

αναφορικά µε τις έννοιες της «επαγγελµατοποίησης» των µουσικών αλλά και της 

ένταξης του στοιχείου της «παράστασης» στον τοµέα της ψυχαγωγίας. Ειδικότερα, θα 

επιχειρήσουµε µια πρώτη εισαγωγή στον θεσµό του καφωδείου, αναφερόµενοι στην 

νεωτερικότητα του φαινοµένου, οριοθετώντας την έννοια αλλά και εστιάζοντας στα 

αντίστοιχα παραδείγµατα λειτουργίας παρόµοιων χώρων, όπως τα καφωδεία, σε 

άλλες περιοχές του κόσµου. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Όπως ειρωνικά ονόµαζαν τους δηµοτικιστικές, τους υπέρµαχους δηλαδή της χρήσης της δηµοτικής 
γλώσσας.  
12 Βλέπε παράρτηµα ‘∆ιαφηµίσεις’ της διπλωµατικής εργασίας. 
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ΤΑ ΚΑΦΩ∆ΕΙΑ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
 

Γενικά 
 

Στο πλαίσιο της αστικής κοινωνικότητας -απόρροια του κοινωνικού 

µετασχηµατισµού που συντελέστηκε κατά τη διαδικασία αστικοποίησης και του 

εξευρωπαϊσµού της χώρας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα- άκµασε 

και ο θεσµός των καφωδείων εισάγοντας ένα νεωτερικό τρόπο µουσικής ψυχαγωγίας 

µε επαγγελµατίες µουσικούς που ψυχαγωγούσαν το κοινό τους δίνοντας παραστάσεις 

έναντι αµοιβής σε ένα ειδικά διαµορφωµένο χώρο, το παλκοσένικο. Στα καφωδεία 

συναντάµε µια ποικιλία από ψυχαγωγικές πρακτικές, όπως παραστάσεις 

ταχυδακτυλουργών, παντοµίµες, ακροβατικά αλλά και χορό από επαγγελµατίες 

χορεύτριες.  

Το στοιχείο της «παράστασης» που εισάγεται την περίοδο αυτή στον τοµέα της 

οργανωµένης διασκέδασης, αλλά και η επαγγελµατοποίηση του µουσικού άνοιξε 

νέους ορίζοντες στην µουσική παραγωγή, ενώ η ψυχαγωγική διαδικασία τέθηκε υπό 

νέα βάση. Στις παραδοσιακές κοινωνίες η µουσική παραγωγή γινόταν οµαδικά στο 

πλαίσιο µιας παρέας, µιας ιδεατής κοινότητας που βρισκόταν σε άµεση 

αλληλεπίδραση και µε µόνο σκοπό την τέρψη της χωρίς κάποιο οικονοµικό όφελος εκ 

µέρους των µουσικών. Σύµφωνα µε τον Jacques Attali, το στοιχείο της παράστασης 

καθορίζει µια τάξη, ένα τύπο µουσικής παραγωγής που εµπεριέχει το στοιχείο της 

οικονοµικής συναλλαγής ανατρέποντας έτσι τον τελετουργικό της χαρακτήρα στις 

παραδοσιακές κοινωνίες.13 Όπως παρατηρεί ο Γιάννης Ζαϊµάκης, αυτή η αυτονόµηση 

του καλλιτέχνη από το συµβολικό σώµα µιας κοινότητας που διασκεδάζει, δεν 

καταργεί την άµεση επαφή του µε το κοινό, «στοιχείο που ο χώρος του καπηλειού εξ 

ορισµού εξασφάλιζε»
14

.  

Ο όρος ‘καφφωδείο’
15 προκύπτει από την σύµπτυξη των λέξεων ‘ωδείο’ (εκ της 

‘ωδής’) και ‘καφενείο’ (εκ του ‘καφφέ’), συχνά αναφέρεται και ως ‘ωδικό καφενείο’ 

προσδιορίζοντας τον χώρο εκείνο όπου ο θαµώνας του µπορεί, πίνοντας τον καφέ του 

ή τρώγοντας, να απολαύσει και την µουσική που παίζεται από τα διάφορα µουσικά 

σχήµατα. Τα καφωδεία εµφανίζονται µε την µορφή τόσο του καφέ αµάν όσο και του 

                                                 
13 Attali, Jacques, Noise: The political economy of music, Minneapolis, [µτφρ. Brian Massumi, Fredric 
Jameson, Susan McClary], University of Minnesota Press, 1985. σελ. 77. 
14 Ζαϊµάκης, Γιάννης, «Καταγώγια ακµάζοντα» Παρέκκλιση & πολιτισµική δηµιουργία στο Λάκκο 

Ηρακλείου (1900 – 1940), εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 1999. σελ.85. 
15 Η λέξη ‘καφφωδείο’ γράφεται µε δυο ‘φ’ ακολουθώντας τους ορθογραφικούς κανόνες της εποχής 
που υπαγόρευαν την γραφή της λέξης ‘καφέ’ µε δύο ‘φ’ δηλαδή ‘καφφέ’. 
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καφέ σαντάν. Τα καφέ αµάν υπήρξαν χώροι διασκέδασης κυρίως των λαϊκών 

στρωµάτων, φιλοξενώντας µουσικά σχήµατα της ανατολικής Μεσογείου µε 

σαντούρια, κανονάκια, ντέφια, νταούλια, βιολιά και ούτια. Τα δε καφέ σαντάν 

υπήρξαν χώροι όπου σύχναζαν αρχικά κυρίως αστοί, ενώ το πρόγραµµα τους 

περιελάβανε µουσική ευρωπαϊκή και χορό από ξένες ‘σαντέζες’ χορεύτριες (Αγγλίδες, 

Γερµανίδες, Ιταλίδες, Γαλλίδες κ.α). Οι χώροι αυτοί, ειδικότερα, ικανοποιούσαν σε 

µεγαλύτερο βαθµό την εξευρωπαΐζουσα τάση των αστών στα τέλη του 19ου και στις 

αρχές του 20ου αιώνα, οι οποίοι απέρριπταν και αποστρεφόταν καθετί που σχετιζόταν 

µε το ‘οθωµανικό παρελθόν’ του τόπου.  

Στην υποενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούµε –προτού εστιάσουµε στην 

ελληνική περίπτωση- στα αντίστοιχα παραδείγµατα λειτουργίας χώρων όπως τα 

καφφωδεία σε άλλες χώρες, και σε περίοδο αντίστοιχη αυτής των εγχώριων (19ο – 

20ο αιώνα). Συγκεκριµένα, θα αναφερθούµε στην περίπτωση των Café chantants & 

Café concerts στη Γαλλία, σε αυτήν των Café Cantantes στην Ισπανία, αλλά και στην 

περίπτωση των Καφέ Αµάν σε πόλεις της ανατολικής Μεσογείου, όπως η Σµύρνη και 

η Κωνσταντινούπολη. 

 

 

Αντίστοιχα παραδείγµατα 
 
 
Café chantants & Café concerts (Γαλλία)  
  

Με τον όρο ‘Café chantant’ που στην γαλλική γλώσσα σηµαίνει ‘ωδικό καφενείο’ 

προσδιορίζεται ο χώρος των καφέ -της λεγόµενης ‘belle époque’16 στη Γαλλία-, στον 

οποίο µικρές οµάδες µουσικών ψυχαγωγούσαν τους θαµώνες που απολάµβαναν τον 

καφέ ή το ποτό τους. Αν και οι απόψεις ποικίλουν ως προς τον ακριβή ορισµό των 

Café chantant -που συγχέονται άλλοτε µε τα cabaret ή vaudevilles17 και άλλοτε 

                                                 
16 Η λεγόµενη ‘Belle Époque’ (στα ελληνικά "Όµορφη Εποχή") ήταν µια περίοδος στην ιστορία της 
Ευρώπης η οποία ξεκίνησε κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και διήρκεσε µέχρι τον Α΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Κατά την περίοδο της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας και της Γερµανικής Αυτοκρατορίας η Belle 
Époque θεωρήθηκε ως η "χρυσή εποχή", όπου  επικράτησε η ειρήνη µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων 
της Ευρώπης. Η περίοδος αυτή θεωρείται, ακόµη, ότι οδήγησε στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
επιστήµης και της τεχνολογίας, αλλά και στην άνθηση των τεχνών και των γραµµάτων. 
17 Τα λεγόµενα ‘vaudevilles’ ήταν ένα είδος ψυχαγωγίας αρκετά διαδεδοµένο στις Ηνωµένες πολιτείες 
της Αµερικής και τον Καναδά την περίοδο από το 1880 έως και το 1930. Το πρόγραµµα τους 
περιελάµβανε µια ποικιλία ψυχαγωγικών πρακτικών και θεαµάτων όπως: συναυλίες από οµάδες 
µουσικών, λογοτεχνικές βραδιές, επικίνδυνα shows από µάγους και ταχυδακτυλουργούς, ακροβάτες, 
χορευτές, µονόπρακτα θεατρικά, κινηµατογράφο µε ταινίες µικρής διάρκειας έως και διαλέξεις από 
ανθρώπους του πνεύµατος. 
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ορίζονται απλώς ως αίθουσες µουσικής- ωστόσο συγκλίνουν στο ότι επρόκειτο 

(τουλάχιστον στην αρχική τους µορφή) για υπαίθρια ψυχαγωγικά καφέ. Ειδικότερα, η 

παράδοση των Café chantants και Café concerts –ως χώρων µουσικής ψυχαγωγίας- 

έχει τις ρίζες της στο Παρίσι και στο Λονδίνο του 18ου αιώνα, ενώ φαίνεται ότι οι 

χώροι αυτοί άκµασαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.  

Η περίοδος της ακµής τους στην Γαλλία συνδέεται µε την παράλληλη άνθηση 

παρόµοιων καφέ σε χώρες της Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου, έτσι ώστε σε 

κάθε µια από τις χώρες αυτές να παρουσιάζεται µια εγχωρία ‘εθνική’ εκδοχή των 

Café chantants (αυστριακά, ιταλικά, γερµανικά, ισπανικά, ελληνικά κ.ο.κ). Στην 

Ισπανία, επί παραδείγµατι, όπως θα δούµε και παρακάτω έγιναν γνωστά ως Café 

Cantantes, το κέντρο των επαγγελµατικών παραστάσεων του flamenco από τα µέσα 

του 19ου αιώνα ως το 1910 περίπου. Από την άλλη πλευρά, στην Οθωµανική 

αυτοκρατορία µε επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη άνθισαν και τα λεγόµενα 

‘kahvehane’ ή  ‘mani kahvesi’ ήδη από τον 18ο αιώνα, σύµφωνα µε µαρτυρίες ξένων 

περιηγητών18.  

Στα Café chantants η µουσική παιζόταν από οµάδες µουσικών και ήταν κατά 

κύριο λόγο ελαφρό-λαϊκή, ενώ τα τραγούδια που ερµηνεύονταν από τους 

τραγουδιστές στιχουργικά ήταν στο ίδιο πνεύµα µε την µουσική, µε µικρές εξαιρέσεις 

κάποιων πιο τολµηρών τραγουδιών. Σε αντίθεση µε την παράδοση των τραγουδιών 

των cabaret και των café concerts, η µουσική των Café chantants δεν υπήρξε ποτέ 

ιδιαίτερα πολιτική ή συγκρουσιακή. Σύµφωνα δε µε τον Γάλλο κοινωνιολόγο Jacques 

Attali, τέτοιου είδους τραγούδια φαίνεται ότι παίζονταν κυρίως στα cabaret και στην 

πληθώρα των café concerts του Παρισιού όπου το 1870 έφταναν τα 100 σε αριθµό.19   

Ο Jacques Attali επισηµαίνει, επίσης, ότι πολλά από τα τραγούδια των cabaret 

αργότερα γνώρισαν µεγάλη επιτυχία στους χώρους των café concerts.  Αν και τα 

cabaret θεωρούνταν µια παραλλαγή των café concerts, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν 

απευθυνόταν στο ίδιο κοινό ενώ υπήρχε και µια έκδηλη διαφοροποίηση στην 

ποιότητα των τραγουδιών και κυρίως στο στίχο τους. Στα µεν café concerts σύχναζε η 

εργατική τάξη απολαµβάνοντας τραγούδια που εξέφραζαν την αδικία που βίωνε ο 

εργάτης αλλά και την τίµια ζωή του, τις θυσίες των στρατιωτών για την πατρίδα, τον 

                                                 
18 Αναστάσιος Χαψούλας, «Μουσικά δρώµενα στην Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα και των αρχών 
του 19ου αιώνα, µέσα από τις περιγραφές ευρωπαίων περιηγητών της εποχής»,  Μουσικολογία, τεύχος 
12-13, Αθήνα 2000. σελ. 156-174 
19 Attali, Jacques, Noise: The political economy of music, Minneapolis, [µτφρ. Brian Massumi, Fredric 
Jameson, Susan McClary], University of Minnesota Press, 1985. σελ. 76. 
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πόθο για κοινωνική καταξίωση κ.ο.κ.20 Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες των cabaret 

ήταν αστοί διανοούµενοι, φοιτητές και οι λεγόµενοι «µποέµηδες». Εδώ τα τραγούδια 

θεωρούνταν ως προϊόντα ‘υψηλού γούστου’ και είχαν σαφώς πολιτικό περιεχόµενο 

(σοσιαλιστικά, αναρχικά) κάτι που ενισχύθηκε µε την οικονοµική κρίση που έπληξε 

τη Γαλλία το 1890-1910. 

Η παρακµή αυτών των ψυχαγωγικών θυλάκων στην πόλη του Παρισιού, 

συνδέεται µε µια γενικότερη µεταστροφή του ενδιαφέροντος του κοινού σε άλλες 

µορφές ψυχαγωγίας την περίοδο από τα τέλη του 19ου  και τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Πολλά από τα καφέ αυτά µετατρέπονται σιγά σιγά σε αίθουσες κινηµατογραφικών 

προβολών, ενώ οι άλλοτε θαµώνες των µουσικών καφέ φαίνεται να θέλγονται 

περισσότερο από το πρωτόγνωρο για την εποχή θέαµα του κινηµατογράφου.21 Το 

αξιοσηµείωτο είναι ότι, επειδή οι ταινίες αυτές ήταν βουβές, οι πρώτοι 

κινηµατογράφοι φιλοξενούσαν και µικρές ορχήστρες που ‘έντυναν’ µουσικά τις 

ταινίες αποτελούµενες από µουσικούς των Café chantants & Café concerts. Αυτοί οι 

χώροι -που αποτέλεσαν τις νεωτερικές µορφές λαϊκής ψυχαγωγίας στο µεταίχµιο του 

19ου και 20ου αιώνα- θεωρείται σήµερα ότι έθεσαν τις βάσεις για τη µαζική 

κουλτούρα του σύγχρονου κόσµου.  

 

 

 

Café Cantantes (Ισπανία)  
 

Τα Café Cantantes συνδέονται µε την περίοδο εκείνη της εξέλιξης του Flamenco 

στην Ισπανία που ονοµάζεται σήµερα «Χρυσή Εποχή» (1860-1910).22 Υπήρξαν 

ουσιαστικά οι χώροι στους οποίους η τέχνη του flamenco έγινε γνωστή στο ευρύτερο 

κοινό. Το πρώτο Café Cantante εντοπίζεται στη Σεβίλλη το 1842, µε περιορισµένη 

όµως φήµη.23  Τα επόµενα χρόνια, ιδίως από τη δεκαετία του 1860 και µετά, οι χώροι 

αυτοί άρχισαν να αποκτούν µεγαλύτερη φήµη µε αποτέλεσµα να ανοίξουν παρόµοια 

καφέ και σε µεγαλουπόλεις, από την Ανδαλουσία έως και στη Μαδρίτη.  

                                                 
20 Στο ίδιο,  σελ.76-77. 
21 Βλέπετε δικτυακό τόπο: http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9-concert 
22 Washabaugh, William, “Introduction: Music, Dance, and the Politics of Passion” from: The passion 

of music and dance: Gender and sexuality, Berg Publishers 1998. page 14. 
23 Thomas, Katherine, “The History of Flamenco – Café Cantantes” from: Theatrical flamenco dance 

and music legacy of Federico Garcia Lorca and La Argentinita, 1994. 
(http://www.mojacarflamenco.com). page 2. 
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Σ’ αυτά τα καφέ σύχναζαν αρχικά πολίτες των χαµηλότερων κοινωνικών τάξεων 

που συνέπρατταν µάλιστα και στα εκάστοτε δρώµενα (aficionados), βαθµιαία όµως 

καθιερώθηκε και αναγνωρίστηκε και από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Σύµφωνα 

µε την Mercedes Gomez-Garcia Plata, µελετώντας κανείς τις εφηµερίδες της εποχής 

και τις σχετικές λογοτεχνικές αναφορές µπορεί να διαπιστώσει ότι τα café cantantes 

αντιµετωπίστηκαν αρχικά από την φιλελεύθερη αστική τάξη ως απειλή για την 

κοινωνική ευταξία και ηθική. 24 Τα  Café Cantantes υπήρξαν στην ουσία καφωδεία, 

στα οποία µάλιστα εµφανίστηκαν τότε για πρώτη φορά και τα λεγόµενα µουσικά 

σύνολα ‘cuadros flamencos’25. Κάθε Café Cantante είχε το δικό του ‘cuadro’, µε 

λιγότερο ή περισσότερο γνωστούς, ταλαντούχους ή καθιερωµένους καλλιτέχνες, οι 

οποίοι ψυχαγωγούσαν το κοινό τους παίζοντας πάνω σ' ένα µικρό παλκοσένικο 

(tablao: από κει και ο όρος tablao flamenco). Τα µουσικά αυτά σύνολα που 

εµφανιζόταν σε κάθε Café Cantante περιελάµβαναν συνήθως 2-3 τραγουδιστές, 2 

κιθαρίστες, 3-4 ντάµες και 2 καβαλιέρους χορευτές. Στο καλλιτεχνικό πρόγραµµα 

πολλές φορές εντάσσονταν και ταχυδακτυλουργικά κόλπα που αποτελούσαν δέλεαρ 

για τους υποψήφιους επισκέπτες.  

Στα Café Cantantes -κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα- θεωρείται ότι 

προωθήθηκε η συνεργασία τσιγγάνων τραγουδιστών (cante gitano) µε ντόπιους της 

Ανδαλουσίας (cante andaluz) µάλιστα σε τέτοιο βαθµό, ώστε να προκύπτουν διαρκώς 

νέα σχήµατα και στυλ απόδοσης του flamenco. Η κιθάρα έγινε το πιο αγαπητό 

συνοδευτικό µουσικό όργανο του κοινού στις µουσικοχορευτικές παραστάσεις. Αν 

και το κυριαρχικό στοιχείο διατηρήθηκε στη φωνή (λυρικά), η θέση της συνοδευτικής 

κιθάρας υπερτιµήθηκε: 2 και 3 κιθάρες ανά εκτέλεση, όπου κάθε µία ακολουθούσε 

διαφορετικούς ρυθµούς και µελωδίες, όπου τα µουσικά ακούσµατα ήταν πληθωρικά 

σε αρµονικές και µελωδίες. 

 Ένας από τους πιο γνωστούς κιθαρίστες flamenco ο Ramon Montoya (1880-

1949), ο οποίος θεωρείται και ο ιδρυτής του µοντέρνου στυλ σόλο flamenco κιθάρας, 

φηµολογείται ότι πέρασε όντας σε νεαρή ηλικία από αυτούς τους χώρους. Έπειτα από 

µια περίοδο άνθησης, που σηµειώνεται στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου 

αιώνα, τα cafés cantantes παρήκµασαν. Από το 1910 έως και το 1936 άρχισε να 

διοχετεύεται ο καλλιτεχνικός κόσµος του στυλ αυτού σε θεατρικές παραστάσεις και 

                                                 
24 Mercedes Gomez-Garcia Plata, “Culture Populaire et Loisir Citadin: Les Café Cantantes de 1850 a 

1900”, Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III, pages 111. 
25 Στο ίδιο, ό.π. 
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δρώµενα. Αυτό το διάστηµα µάλιστα καθιερώνονται η “Opera Flamenca” αλλά και το 

“Flamenco Ballet”. 

 
 
 
Καφέ Αµάν (Σµύρνη, Κων/πολη) 
 

 
Πληροφορίες από κύριες πηγές (π.χ. ιστορικά αρχεία, ηχογραφήσεις, γραπτές 

µουσικές αποτυπώσεις κ.α) για την µουσική ζωή στις δύο προαναφερθείσες πόλεις 

(Κωνσταντινούπολη, Σµύρνη), αλλά και για την λειτουργία χώρων όπως τα Καφέ 

Αµάν του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα δεν υπάρχουν, πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων όπως θα δούµε παρακάτω.26 Το παράδειγµα αυτό αναδεικνύει και ένα 

γενικότερο πρόβληµα που είχε να αντιµετωπίσει αρχικά ο τοµέας της ιστορικής 

µουσικολογίας, όσον αφορά την µελέτη και ανάλυση µουσικών πράξεων27 για τις 

οποίες απουσιάζουν οι γραπτές, ιστορικές πηγές σε περιοχές εκτός Ευρώπης. 

Συνέπεια αυτής της ερευνητικής πρακτικής ήταν η προσήλωση στην έννοια του 

«µουσικού έργου» το οποίο τεκµαίρετο µε την ύπαρξη µόνο της γραπτής του 

αποτύπωσης σε παρτιτούρα, και η αδυναµία ένταξής του στο εκάστοτε ιστορικό-

κοινωνικό περιβάλλον που το γέννησε. 

Οι προσπάθειες ευρωπαίων περιηγητών στα τέλη του 19ου αιώνα να µεταφέρουν 

στο µουσικόφιλο κοινό της ∆ύσης τα µουσικά έργα της Ανατολικής Μεσογείου 

µεταγράφοντας τα στο δυτικό σύστηµα µουσικής σηµειογραφίας, κρίθηκαν αρχικά ως 

επιστηµονικά ανακριβείς28. Ωστόσο,  η ηµερολογιακού τύπου καταγραφή των 

εµπειριών των περιηγήσεων τους σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και η 

αξιοποίηση των περιγραφών ή των πιθανών εικονογραφήσεων, αποτέλεσαν την 

απαρχή µεταστροφής του ερευνητικού ενδιαφέροντος της επιστήµης της 

µουσικολογίας σε πηγές που δεν περιοριζόταν και δεν εξαντλούνταν στο «µουσικό 

έργο» ως πράξη αποκοµµένης από το περιβάλλον δηµιουργίας της. 

Οι περιηγήσεις αυτές αποτελούν ίσως και τη σηµαντικότερη πηγή από την οποία 

µπορούµε να πληροφορηθούµε για την µουσική ζωή πόλεων της ανατολικής 

                                                 
26 Αναστάσιος Χαψούλας, «Μουσικά δρώµενα στην Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα και ..…»,  
Μουσικολογία, τεύχος 12-13, Αθήνα 2000. σελ. 158. 
27 Κυρίως της δηµοτικής ή λαϊκής µουσικής παράδοσης περιοχών εντός και εκτός Ευρώπης, εν 
αντιθέσει µε την έντεχνη µουσική λόγω της γραπτής αποτύπωσης σε παρτιτούρα. 
28 επειδή δεν επρόκειτο για επιστήµονες µουσικολόγους, και γιατί οι µετεγγραφές στο δυτικό µουσικό 
σύστηµα πιθανόν θα αφαιρούσε από τα ιδιαίτερα µορφολογικά γνωρίσµατα που έχει η µουσική των 
περιοχών της ανατολικής µεσογείου και δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν γραπτά. 
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µεσογείου, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σµύρνη. Οι δύο αυτές πόλεις  - λόγω της 

γεωγραφικής τους θέσης που τις έφερνε κοντά στα κράτη της δύσης, αλλά και διότι 

υπήρξαν ανέκαθεν το πολιτισµικό, πολιτικό και οικονοµικό κέντρο της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας- αποτελούσαν κατά τον 18ο και 19ο αιώνα σηµαντικό ταξιδιωτικό 

προορισµό πολλών ξένων περιηγητών. Στην Κωνσταντινούπολη, ειδικότερα, ο 

πολυπολιτισµικός χαρακτήρας της πόλης αλλά και ο συγκερασµός ελληνικών, 

ευρωπαϊκών και ανατολίτικων µουσικών ή µη παραδόσεων διαµόρφωνε ένα αστικό 

περιβάλλον περισσότερο θελκτικό για τους ευρωπαίους ταξιδιώτες.  

Τα Καφέ Αµάν  (εκ της τούρκικης λέξης ‘kahvehane’ ή  ‘mani kahvesi’29) της 

Οθωµανικής αυτοκρατορίας -µε επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη- άνθισαν ήδη από 

τον 18ο αιώνα, όπως πληροφορούµαστε από τις περιγραφές των ξένων περιηγητών. 

Στην ουσία επρόκειτο για ένα είδος λαϊκού καφενείου µε πάλκο στο οποίο δύο ή τρεις 

τραγουδιστές, οι επονοµαζόµενοι ‘αµανετζήδες’, αυτοσχεδίαζαν λέγοντας στίχους, 

συχνά στη µορφή του διαλόγου µεταξύ τους, πάνω σε ελεύθερο ρυθµό και µελωδία 

αλλά πάντα σε συγκεκριµένους µουσικούς δρόµους30. Χαρακτηριστικό ήταν το 

επαναλαµβανόµενο αργόσυρτο επιφώνηµα ‘αµάν, αµάν’, µε τη χρήση του οποίου οι 

τραγουδιστές εξέφραζαν καταστάσεις πάθους και ψυχικού πόνου, αλλά και κέρδιζαν 

χρόνο για να αυτοσχεδιάσουν καινούργιους στίχους.  Μια από τις παλιότερες µορφές 

αυτών των τραγουδιών ο ‘αµανές’ ήταν ακριβώς αυτό το ηµι-αυτοσχέδιο τραγούδι 

που χαρακτηριζόταν από τη διασπορά ανάµεσα στους στίχους µεγάλων µελισµάτων 

πάνω στη λέξη ‘αµάν’, που ως επί το πλείστον ήταν καταθλιπτικού περιεχοµένου. 

Σταδιακά τους τραγουδιστές άρχισαν να πλαισιώνουν µουσικοί και χορευτές 

σχηµατίζοντας τα πρώτα γνωστά µουσικοχορευτικά σύνολα των Καφέ Αµάν, µε 

µουσική που παιζόταν ως επί το πλείστον από όργανα όπως το σαντούρι, η φλογέρα, 

αργότερα το βιολί, το λαούτο και το ούτι.   

Ο Άγγλος περιηγητής James Stuart µας πληροφορεί -ήδη από το 1751- για τη 

σηµασία του χορού στις ποικίλες εκδηλώσεις (καρναβάλι, κατ’ οίκον χοροεσπερίδες 

κ.α) που πραγµατοποιούνταν σε συνοικίες της Πόλης, αλλά και για τις οµάδες νεαρών 

χορευτών που περιόδευαν αµειβόµενοι για τις χορευτικές τους επιδείξεις31. Τέτοια 

µουσικοχορευτικά σύνολα φαίνεται ότι µετείχαν στο καλλιτεχνικό πρόγραµµα που 
                                                 
29 Σύµφωνα µε την εκδοχή του Τούρκου µουσικολόγου Mahmut Gazimihal, η λέξη ‘καφέ αµαν’ 
προκύπτει από παραφθορά της τσιγγάνικης λέξης ‘mani kahvesi’. 
30 Ορισµένοι από τους πλέον διαδεδοµένους µουσικούς «δρόµους» της ανατολικής Μεσογείου ήταν οι: 
χιτζάζ, ραστ, ουσάκ, χιτζσκάρ, χουζάµ, χουσεϊνί κ.α  
31 Αναστάσιος Χαψούλας, «Μουσικά δρώµενα στην Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα και ..…»,  
Μουσικολογία, τεύχος 12-13, Αθήνα 2000. σελ. 162.  
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παρουσιαζόταν σε ταβέρνες και καφωδεία των συνοικιών του Γαλατά και Πέρα.32 

Την δράση αυτών των χορευτών επιβεβαιώνει λίγα χρόνια αργότερα (1805) στο 

περιηγητικό χρονικό του στην Κωνσταντινούπολη και ο εβραϊκής καταγωγής 

περιηγητής Jacob Salomon Bartholdy.  Σύµφωνα µε τον J.S.Bartholdy, οι οµάδες 

αυτές αποτελούνταν από θηλυπρεπείς νεαρούς κάτω των 18 ετών, που χόρευαν  σε 

ταβέρνες και καφωδεία της πόλης για τους τούρκους πελάτες δεχόµενοι δώρα ή 

χρήµατα.33 Επισηµαίνει, µάλιστα, ότι οι χορευτές αυτοί των καφωδείων 

αντιµετωπιζόταν κατά τον ίδιο τρόπο ή τουλάχιστον όχι διαφορετικά από τις εταίρες 

δυτικών χωρών που έφταναν στα παράλια της Μικράς Ασίας34. Το γεγονός αυτό µας 

δείχνει ότι πιθανόν πρακτικές αγοραίου έρωτα σε χώρους όπως τα καφωδεία –κάτι 

που στην Ελλάδα παρατηρείται από το 1905 και µετά, την περίοδο δηλαδή απαρχής 

του εκφυλισµού των καφωδείων- τελούνταν ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα.   

Από τις περιγραφές των ξένων αυτών περιηγητών πληροφορούµαστε και για τη 

µορφή και τον περιβάλλοντα εσωτερικό χώρο των Καφέ Αµάν. Σύµφωνα µε τον 

Γάλλο περιηγητή Francois Rene de Chateaubriand, τα καφωδεία της συνοικίας του 

Γαλατά –κατά τον 1806 που βρέθηκε στην Πόλη- αποτελούνταν από µικρά 

στρογγυλά τραπέζια όπου κάθονταν οι πελάτες, µπροστά από τα οποία έδιναν την 

παράσταση τους οι χορευτές συνοδεία της µουσικής35. Οι πελάτες των καφωδείων 

ήταν κυρίως καλοντυµένοι Τούρκοι, οι οποίοι απολάµβαναν το µουσικοχορευτικό 

πρόγραµµα καπνίζοντας το ναργιλέ τους, ενώ κάποιοι από αυτούς κοιµόταν σε  

αποµονωµένο χώρο της αίθουσας. Οι σχεδόν κατά αποκλειστικότητα ελληνικής ή 

εβραϊκής καταγωγής χορευτές χόρευαν στους ρυθµούς οργάνων όπως το βιολί, το 

ούτι, η λύρα και το σινέ-κεµάν36. Από τον άγγλο περιηγητή John Cameron Hobhouse, 

πληροφορούµαστε, επίσης, και για ένα άλλο φαινόµενο των καφωδείων κατά το 1809 

αυτό των διαπληκτισµών µεταξύ των καλλιτεχνών και των θαµώνων, κατάσταση 

όπου συχνά επιβαλλόταν και η επέµβαση της αστυνοµικής αρχής, όπως αναφέρει στο 

περιηγητικό του χρονικό.37 

                                                 
32 Στο ίδιο, σελ. 163. 
33 Στο ίδιο, σελ. 164. 
34 Στο ίδιο, σελ. 164-165. 
35 Αναστάσιος Χαψούλας, «Μουσικά δρώµενα στην Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα και ..…»,  
Μουσικολογία, τεύχος 12-13, Αθήνα 2000. σελ. 165. 
36 Πρόκειται για ένα είδος έγχορδου µουσικού οργάνου που συναντάται στην ανατολική Μεσόγειο και 
µοιάζει µε βιολί. 
37 Στο ίδιο, σελ. 166. 
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Με επίκεντρο και αφετηρία τις πόλεις της Κωνσταντινούπολης και της Σµύρνης - 

ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα- τα µουσικά καφενεία ή καφφωδεία, όπως τα Καφέ 

Αµάν εξαπλώθηκαν σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής µεσογείου, φαίνεται δε 

ότι επηρέασαν σηµαντικά ένα αιώνα µετά και την ελληνική εκδοχή τους.  Η µουσική 

των καφέ αµάν της Μικράς Ασίας φαίνεται ότι επηρέασε σηµαντικά τα τοπικά 

µουσικά ιδιώµατα των περιοχών αυτών -διαδικασία που ευνοήθηκε από τα 

ανεπτυγµένα δίκτυα επικοινωνίας- θεωρείται δε καθοριστική για την ανάπτυξη και 

των ρεµπέτικων τραγουδιών στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Την ελληνική 

εκδοχή των καφωδείων θα εξετάσουµε στην ενότητα που ακολουθεί, αναφερόµενοι - 

προτού εστιάσουµε στην περίπτωση του Ρεθύµνου- στο παράδειγµα των καφέ αµάν 

και καφέ σαντάν πόλεων όπως η Αθήνα, το Ηράκλειο κ.α. 
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ΤΟ ΚΑΦΩ∆ΕΙΟ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΑ ΤΕΛΗ 
ΤΟΥ 19ΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

 
 

 

Αθήνα 

Η µελέτη του Θόδωρου Χατζηπανταζή το 1986 για τα καφωδεία στην Αθήνα 

ήλθε να φωτίσει µια ανεξερεύνητη έως τότε πτυχή της εγχώριας λαϊκής καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας στα χρόνια πριν την εµφάνιση του ρεµπέτικου. Σύµφωνα µε τον 

Θόδωρο Χατζηπανταζή,  η παλαιότερη γραπτή µαρτυρία για την ύπαρξη καφέ αµάν 

εντοπίζεται στον τοπικό τύπο της Αθήνας το 187338. Τα πρώτα τρία χρόνια, δηλαδή 

έως και το 1876, η µουσική προσφορά του καφέ αµάν χαρακτηρίζεται από τους 

αρθρογράφους των εφηµερίδων ως ‘πρωτοφανής’ ή ‘νέο είδος τέρψεως’ γεγονός που 

επιβεβαιώνει το πρόσφατο της εµφάνισης του θεσµού στη δηµόσια ζωή της 

πρωτεύουσας. Το καφωδείο αυτό που βρισκόταν στην Ιερά Οδό, πλησίον της 

εκκλησίας της Αγίας Τριάδας φιλοξένησε τους καλλιτέχνες ανατολίτικης µουσικής 

που επισκέπτονταν την πόλη. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά αθηναϊκής 

εφηµερίδας –στο πλαίσιο διαφήµισης µάλλον του χώρου- σε ιεροψάλτες της περιοχής 

που προσέρχονταν για να µυηθούν στους ήχους και τα ποικίλµατα των καλλιτεχνών 

που τραγουδούσαν αµανέδες κι άλλα τραγούδια. 

Σ’ αυτό το καφέ αµάν –που ανήκε στον Χαράλαµπο Μανούσο- επαναλήφθηκαν 

κατά το επόµενο έτος παρόµοιες µουσικές παραστάσεις ανατολιτών µουσικών. Στον 

κήπο του υπαίθριου αυτού καφωδείου και µε κόστος εισόδου 25 λεπτών, οι θαµώνες 

–κατά βάση µικροαστικές οικογένειες- µπορούσαν πίνοντας το ποτό τους να 

απολαύσουν και τους µουσικούς από τη Σµύρνη που περιόδευαν στην πρωτεύουσα. 

Το µουσικό σχήµα που παρουσιαζόταν πάνω σε ένα ειδικά κατασκευασµένο ξύλινο 

ικρίωµα αποτελούνταν από δύο τραγουδιστές, δυο βιολιστές, ένα λαουτιέρη και ένα 

σαντουριέρη.39  Μάλιστα, ο αρθρογράφος της εφηµερίδας που αναφέρεται στο 

συγκεκριµένο καφέ αµάν, εκφράζει την συµπάθεια άλλα και τον θαυµασµό του για 

την ποιότητα των µουσικών ακουσµάτων. 

Όπως παρατηρεί ο Θόδωρος Χατζηπανταζής, την επόµενη δεκαετία ο αριθµός 

των σχετικών αναφορών δεν είναι ικανοποιητικός. Παρ’ όλα αυτά µπορεί κανείς να 

                                                 
38 Θόδωρος Χατζηπανταζής, Της Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί… Η ακµή του αθηναϊκού καφέ Αµάν στα 

χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α΄. Συµβολή στη µελέτη της προϊστορίας του Ρεµπέτικου, εκδόσεις 
Στιγµή , Αθήνα 1986. σελ.25. 
39 Στο ίδιο, σελ.28. 
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διακρίνει τη σταδιακή επέκταση του θεσµού σε περιοχές της Αθήνας λιγότερο 

απόκεντρες. Το 1876, επί παραδείγµατι, ένα τέτοιο ψυχαγωγικό κέντρο εγκαινιάζεται 

στην οδό Αθηνάς, κοντά στο Μοναστηράκι.40 Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’70 

εµφανίζονται ολοένα και περισσότεροι Σµυρνιοί καλλιτέχνες σε υπαίθρια 

ψυχαγωγικά κέντρα της Αθήνας. Η σποραδικότητα όµως των αναφορών σε αθηναϊκές 

εφηµερίδες είναι και το κυριότερο πρόβληµα για τον ακριβή υπολογισµό της έκτασης 

του φαινοµένου, τουλάχιστον µέχρι το 1886. 

Την περίοδο από το 1886 έως και το 1896 περίπου, τα καφέ αµάν φαίνεται ότι 

κυριαρχούν στην πόλη σαν ψυχαγωγικοί θύλακες. Παράλληλα όµως, οι αστοί και 

λόγιοι αρθρογράφοι αρχίζουν την περίοδο αυτή να εκφράζουν τον προβληµατισµό 

τους γύρω από το ζήτηµα της λαϊκής µουσικής παράδοσης, στρέφοντας το βλέµµα 

τους σε µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι πρίν στην ευρωπαϊκή µουσική παράδοση. Έως 

τότε οι κύριες πηγές διάδοσης της ευρωπαϊκής µουσικής περιοριζόταν στις 

παραστάσεις των ξένων µελοδραµατικών θιάσων, όπως και στις ελάχιστες δηµόσιες 

εµφανίσεις της στρατιωτικής µπάντας. Γεγονότα όµως, όπως η ίδρυση το 1871 του 

Ωδείου και η αύξηση των ετήσιων επιχορηγήσεων ξένων λυρικών θιάσων –µε την 

µετατόπιση του ενδιαφέροντος από τα ιταλικά µελοδράµατα στις γαλλικές οπερέτες- 

έκαναν το ευρωπαϊκό µουσικό ιδίωµα πιο προσιτό στο ευρύτερο κοινό της πόλης. 

Στο χρονικό αυτό σηµείο κάνουν την παράλληλη εµφάνιση τους στην πόλη και τα 

καφέ σαντάν. Στο καφωδείο, µάλιστα, του Ιλισού οι καλλιτέχνιδες µε δόλωµα την 

θελκτική εµφάνιση και την προκλητική επί σκηνής παρουσία ‘προσηλιτίζουν’ το 

κοινό της πόλης σε µια µάλλον εύπεπτη εκδοχή της ευρωπαϊκής µουσικής. Οι πρώτες 

αντιδράσεις από τους συντηρητικότερους κύκλους δεν άργησαν να φανούν. Η 

αυξανόµενη προτίµηση στα ευρωπαϊκά µουσικά πρότυπα και η ελευθεριότητα που 

αντιπροσώπευαν θεωρούταν ότι αντίκειντο στην ηθική και τις αρετές της εγχώριας 

κοινωνίας και παράδοσης.41  Έτσι, οι αστοί αρθρογράφοι µοιράστηκαν την περίοδο 

αυτή ανάµεσα σε υποστηρικτές ή πολέµιους του νεωτερικού και ξενόφερτου αυτού 

θεσµού µουσικής ψυχαγωγίας. Στις επικρίσεις αυτές προστέθηκαν και οι φόβοι των 

πλέον συντηρητικών για την εξαφάνιση της δηµοτικής µουσικής, του Καλαµατιανού 

και του Τσάµικου. 

Σύµφωνα µε τον Θόδωρο Χατζηπανταζή, δεν θα ήταν εντελώς άστοχο να 

θεωρήσουµε αυτή την αρχική προτίµηση των αστών στα καφέ αµάν ως απάντηση 

                                                 
40 Στο ίδιο, σελ. 29. 
41 Στο ίδιο, σελ. 32. 
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στην πρόκληση των καφέ σαντάν.42 Η δηµόσια παρέµβαση το 1874 του Ισίδωρου 

Σκυλίτση, ενός από τους πλέον µουσικά κατηρτισµένους λόγιους της πόλης, και η 

θέση του υπέρ της ευρωπαϊκής µουσικής και της αποκάθαρσης του εγχώριου 

πολιτισµού από τις ανατολίτικες επιδράσεις, συνοδεύτηκε από πλήθος 

δηµοσιευµάτων στον αθηναϊκό τύπο που υποστήριζαν την ίδια άποψη43. Στο ίδιο 

πνεύµα κινήθηκε έξι χρόνια αργότερα (1880) και το άρθρο του διευθυντή του Ωδείου 

Αλέξανδρου Κατακουζινού, που εκστόµισε µύδρους κατά του αµανέ και της 

ανατολίτικης µουσικής. 

Τα δεδοµένα όµως ανατρέπονται όταν τη δεκαετία του ’80 µια οµάδα νέων 

λογοτεχνών στρέφει το βλέµµα της για πρώτη φορά προς τον εγχώριο λαϊκό 

πολιτισµό, αντιµετωπίζοντας µε θετική διάθεση και την ανατολίτικη µουσική 

παράδοση, προετοιµάζοντας έτσι το πεδίο για την µετέπειτα ακµή του αθηναϊκού 

καφέ αµάν. Σηµαντικό γεγονός προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται η 

αρθρογράφηση στο περιοδικό «Εστία» του Άγγελου Βλάχου, όπου µε ψευδώνυµο 

έγραψε υπέρ της ανατολίτικης µουσικής. Το περιοδικό αυτό υπήρξε το βήµα µέσω 

του οποίου εκφράστηκαν οι σηµαντικότεροι εκπρόσωποι της λογοτεχνικής γενιάς του 

1880. Ανάµεσα τους οι ποιητές ∆ροσίνης, Καµπάς, Παλαµάς, αλλά και οι µετέπειτα 

εκδότες των περιοδικών «Ραµπαγάς» και «Μη χάνεσαι» Βλ. Γαβριηλίδης, Ι. 

Καµπούρογλου και Κλεάνθης Τριαντάφυλλος.44 

Συνεπίκουρος αυτής της µεταστροφής στάθηκε τρία χρόνια αργότερα (1883) και 

η παρουσία για πρώτη φορά αρµένικου λυρικού θιάσου στο θέατρο του Φαλήρου. Η 

επιχειρηµατική αυτή κίνηση που φαίνεται ότι τάραξε τα νερά της νυχτερινής ζωής 

στην Αθήνα, προκάλεσε την αντίδραση των συντηρητικότερων κύκλων που δεν 

µπόρεσαν να αποδεχτούν την ύπαρξη ενός ανατολίτικου µουσικού θιάσου σ’ ένα 

χώρο όπου διαδιδόταν έως τότε η ‘αισθητικά ανώτερη’ γαλλική οπερέτα. Η ποιότητα 

όµως των καλλιτεχνών και το αποτέλεσµα των µουσικών παραστάσεων δικαίωσαν 

τον προοδευτικό διευθυντή του θεάτρου, που «αφόπλισε τελικά και τους σφοδρότερους 

ακόµη επικριτές»
45. Η εµπειρία αυτή της ένωσης επί σκηνής ανατολίτικων και 

ευρωπαϊκών στοιχείων δηµιούργησε νέες προοπτικές σε επίπεδο καλλιτεχνικών 

παραστάσεων. 

                                                 
42 Στο ίδιο, σελ.36. 
43 Στο ίδιο, σελ.37. 
44 Στο ίδιο, σελ.44. 
45 Στο ίδιο, σελ.50. 
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Ένα από τα δηµοφιλέστερα έργα αυτού του θιάσου ο ‘Λεπλεπιτζής Χορ-Χορ 

Αγάς’ µεταφράζεται το 1886 στα ελληνικά -εισαγόµενος στο πρώτο κωµειδύλλιο του 

∆ηµήτριου Κόκκου- και κατακτά τα αριστοκρατικά σαλόνια της πρωτεύουσας. Το 

ίδιο έτος µάλιστα παρατηρείται µαζικότερη έλευση ανατολιτών µουσικών, γεγονός 

που πιστοποιεί και την ωρίµανση των συνθηκών για την ανάπτυξη του καφέ αµάν 

στην πρωτεύουσα. Έτσι, ανοίγουν καφέ αµάν στον κήπο ‘Παράδεισος’ του Ιλισού, 

στην πλατεία Σιδηροδρόµου Αττικής (κοντά στην οµόνοια), στην πλατεία 

Σιδηροδρόµου Πειραιώς (στο Μοναστηράκι), στις πλατείες Γερανίου, Αγίου 

Φιλίππου και ∆ηµαρχείου.46 

Αποφασιστικό ρόλο στην εδραίωση του καφέ αµάν στη συνείδηση του αθηναϊκού 

κοινού έπαιξαν και οι καλλιτέχνες. Τραγουδίστριες σηµαντικές όπως η Πολίτισσα 

Φωτεινή, η Σµυρνιά Κιορ Κατίνα, αλλά και µουσικοί όπως οι βιολιστές ∆ηµήτριος 

Ρόµπος, ο Σµυρνιός Γιοβανίκας κ.α, συµβάλλουν στην διάδοση των καφέ αµάν και 

της ανατολίτικης µουσικής. Τα τραγούδια που παίζονταν από τα µουσικά σχήµατα 

των καφέ αµάν ποίκιλλαν ανάµεσα στους τουρκικούς ή αραβικούς αµανέδες, 

(σαρκιά, γιαρέδες, σαµπαϊ, ελφαζιέ), τα ελληνικά δηµοτικά (Γιαννιώτικα, Κλέφτικα, 

Μωραϊτικα) αλλά και τα αρβανίτικα, ρουµάνικα, Πολίτικα και Σµυρναίικα 

τραγούδια.47 Ξεχωριστή θεωρείται και η σηµασία του χορού στο πλαίσιο των 

καλλιτεχνικών δρώµενων των καφέ αµάν. Όπως παρατηρεί ο Θόδωρος 

Χατζηπανταζής, στα χρόνια από 1873 έως και το 1885 δεν εντοπίζονται αναφορές 

στον τοπικό τύπο για χορευτικές επιδείξεις στα καφέ αµάν. Πιθανώς, γιατί το θέαµα 

των χορευτριών στο πάλκο καφωδείου θεωρούταν αποκλειστικό ‘προνόµιο’ των πιο 

φιλελεύθερων και τολµηρών καλλιτέχνιδων των καφέ σαντάν. Σταδιακά όµως και 

ειδικότερα την περίοδο της ακµής του αθηναϊκού καφέ αµάν ο χορός καθιερώνεται 

σαν βασικό στοιχείο του καλλιτεχνικού προγράµµατος.48 

Η διαφορά ανάµεσα στα καφέ αµάν και τα καφέ σαντάν της πρωτεύουσας, όπως 

διαπιστώνει από τα τεκµήρια του τοπικού τύπου ο Θόδωρος Χατζηπανταζής, 

αφορούσε στην ατµόσφαιρα των ψυχαγωγικών αυτών κέντρων και το ήθος των 

καλλιτεχνών. Ενώ στα καφέ σαντάν µε την εύθυµη ευρωπαϊκή µουσική και τις 

τολµηρά ντυµένες καλλιτέχνιδες επικρατούσε ζωηρότητα, στα καφέ αµάν µε τα 

                                                 
46 Στο ίδιο, σελ.56. 
47 Στο ίδιο, σελ.67. 
48 Στο ίδιο, σελ.74. 
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παθητικά ανατολίτικα τραγούδια και τους αµανέδες επικρατούσε ησυχία.49 Επιπλέον, 

σε αντίθεση από τις Ευρωπαίες καλλιτέχνιδες των καφέ σαντάν, οι Ανατολίτισσες 

απέφευγαν να περιφέρουν στο κοινό δίσκο φιλοδωρηµάτων. 

Από το 1886 και µετά παρατηρείται η σταδιακή παρακµή του θεσµού του 

καφωδείου που συνδέεται µε µια σειρά γεγονότων. Την περίοδο αυτή ανοίγουν καφέ 

αµάν και σε λιγότερο ειδυλλιακές περιοχές, χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα 

καφωδεία στην προκυµαία του Πειραιά, στην αγορά τροφίµων της Αθήνας κ.α. Το 

άλλοτε οικογενειακό κατά βάση κοινό των ψυχαγωγικών αυτών κέντρων 

αντικαθίσταται από άνδρες κυρίως των λαϊκών τάξεων, όπως ναύτες, εργάτες, 

υπαλλήλους και αµαξάδες. Συχνά το περιβάλλον αυτών των καφωδείων περιγράφεται 

ως πνιγηρό και  θορυβώδες, ενώ δε λείπουν και οι συµπλοκές µεταξύ των θαµώνων. 

Τα γεγονότα αυτά φαίνεται ότι συνέβαλαν και στη µεταστροφή του ενδιαφέροντος 

ενός µέρους της λογοτεχνικής γενιάς του ’80 προς τον δυτικό πολιτισµό και τα 

ιδανικά της ευρωπαϊκής κουλτούρας και παιδείας.  Η εγχώρια λαϊκή παράδοση και οι 

επιρροές της Ανατολής δεν αναγνωρίζονταν πλέον από ορισµένους λόγιους ως το 

θεµέλιο της εθνικής ταυτότητας.50 

Τα ολοένα και αυξανόµενα έκτροπα επεισόδια που προκαλούνται στα άλλοτε 

‘µυσταγωγικής ατµόσφαιρας’ καφέ αµάν από τη δεκαετία του 1890, αλλά και η 

προσπάθεια σύνδεσης των κουτσαβάκηδων µε το κοινό αυτών των κέντρων 

θεωρήθηκαν ως δείγµα του εκφυλισµού των καφωδείων, ενώ επισηµάνθηκε πολλάκις 

και ο κίνδυνος διαφθοράς των ηθών της νεολαίας. Στην πρώτη δεκαετία του 20ου 

αιώνα τα λιγοστά εναποµείναντα καφωδεία φυτοζωούν. Γεγονότα όπως οι 

Βαλκανικοί Πόλεµοι 1912-1913 και οι εθνικές διεκδικήσεις συµβάλουν την περίοδο 

αυτή στην καλλιέργεια ενός «πολιτιστικού αποµονωτισµού» που δεν ευνοούσε την 

όποια διάδοση ετερογενών ακουσµάτων. Οι µετασχηµατισµοί αυτοί οδήγησαν στον 

σταδιακό µαρασµό των καφέ αµάν και στην στρέψη του ενδιαφέροντος του κοινού 

προς άλλες µορφές ψυχαγωγίας, όπως το θέατρο σκιών όπου η ανατολίτικη µουσική 

παράδοση διέγραψε όµως τα επόµενα χρόνια µια νέα τροχιά51.  

 

 

 

                                                 
49 Στο ίδιο, σελ.79. 
50 Στο ίδιο, σελ.84. 
51 Στο ίδιο, σελ.99. 
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Ηράκλειο 

Η πόλη του Ηρακλείου φιλοξένησε στους κόλπους της ψυχαγωγικούς χώρους, 

όπως τα καφωδεία, για περίπου µια εικοσαετία (1890-1913). Η λειτουργία καφωδείων 

σε κεντρικά σηµεία της πόλης και του βενετσιάνικου λιµανιού ήρθε να συµπληρώσει 

τους χώρους συνάθροισης και ψυχαγώγησης των αστικών και λαϊκών στρωµάτων. Η 

πρώτη εµφάνιση καφωδείου στο Ηράκλειο, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη του 

Ζαϊµάκη Γιάννη, εντοπίζεται χρονικά στις αρχές της δεκαετίας του 189052 οπότε 

εµφανίζεται στην πόλη «αοιδός εκ Ρωµανίας» συνοδεία µουσικών. Ο τοπικός τύπος 

της περιόδου αντιµετώπισε το γεγονός µε σχόλια καθόλου κολακευτικά, 

επισηµαίνοντας τους κινδύνους διαφθοράς των ηθών από το µάλλον πρωτόγνωρο και 

προκλητικό για την εποχή θέαµα.  

Την ίδια περίπου περίοδο ο θεσµός αρχίζει να διαδίδεται και στις άλλες δύο 

πόλεις της Κρήτης, στο Ρέθυµνο και τα Χανιά. Η σχεδόν παράλληλη άνθηση του 

θεσµού του καφωδείου στα αστικά κέντρα της νήσου δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία. 

Όπως επισηµαίνει ο Ζαϊµάκης Γιάννης, η περίοδος αυτή συµπίπτει µε µια διαδικασία 

έντονης κοινωνικής και πολιτισµικής κινητικότητας, που συνδέεται µε την παρουσία 

των ξένων στρατευµάτων στο πλαίσιο της διεθνούς κατοχής στα χρόνια της Κρητικής 

Πολιτείας, την αύξηση των ατµοπλοϊκών συζεύξεων µε πόλεις-λιµάνια της 

Μεσογείου και την συνύπαρξη στα αστικά κέντρα ετερόκλητων θρησκευτικών και 

εθνοτικών οµάδων.53 Παρόλα αυτά φαίνεται ότι παρόµοιοι χώροι, όπως τα καφωδεία, 

λειτούργησαν στην πόλη του Ηρακλείου και πριν το 1890, όπου µουσικοί µε µικρές 

ορχήστρες αποτελούµενες από έγχορδα όργανα, όπως ταµπουράδες και µπουλγαρί54, 

διασκέδαζαν το κοινό τους µε ανατολίτικα σαρκιά και αµανέδες.55 Οι διαρκείς 

διενέξεις όµως µεταξύ των θαµώνων και τα έκτροπα που δηµιουργούνταν µεταξύ των 

µουσουλµάνων και χριστιανών θαµώνων ώθησαν την Οθωµανική διοίκηση στην 

προσωρινή παύση λειτουργίας τους. 

Τα καφωδεία επανήλθαν σε λειτουργία στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας 

(1898-1913) οπότε και ο θεσµός άκµασε στην πόλη του Ηρακλείου. Τα καφωδεία στο 

                                                 
52 Ζαϊµάκης, Γιάννης, «Αστικές αντιλήψεις και ψυχαγωγικές πρακτικές: Τα καφωδεία στο Ηράκλειο 
την περίοδο της αυτονοµίας της Κρήτης», Modern Greek Studies, 5-7, 1997-1999. σελ.140. 
53 Στο ίδιο, σελ.138. 
54 Όργανο αρκετά διαδεδοµένο στα αστικά κέντρα µε προεξέχον το Ρέθυµνο, όπου είχε µια παράδοση 
στη χρήση αυτού του µουσικού οργάνου. 
55 Ζαϊµάκης, Γιάννης, «Η εισβολή και η άνθηση του Καφέ Αµάν στην λαϊκή ψυχαγωγία του Κάστρου 
στα χρόνια της αυτονοµίας της Κρήτης», Εφηµερίδα Πατρίς, Ηράκλειο 30-11-2007. σελ. 90. 
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Ηράκλειο λειτούργησαν τόσο µε τη µορφή του καφέ σαντάν όσο και µε τη µορφή του 

καφέ αµάν. Ο πιο διαδεδοµένος τύπος ήταν τα καφέ αµάν, στα οποία φιλοξενούνταν 

µουσικοί εντόπιοι ή και περιοδεύοντες παίζοντας µουσική από τις παραδόσεις των 

λαών της ανατολικής Μεσογείου µε κατά βάση λαϊκό κοινό. Παράλληλα 

λειτούργησαν στην πόλη και τα ευρωπαϊκού τύπου καφέ σαντάν, στα οποία µουσικά 

σχήµατα από ξένους, συνήθως ευρωπαίους καλλιτέχνες παρουσίαζαν µια εύπεπτη 

εκδοχή της ευρωπαϊκής µουσικής σε ένα κατά βάση αστικό κοινό. Όπως επισηµαίνει 

ο Ζαϊµάκης Γιάννης, η διαφοροποίηση αυτή ως προς το παρουσιαζόµενο πρόγραµµα 

των καφωδείων δεν είχε απόλυτο χαρακτήρα, καθώς προκύπτει από µαρτυρίες ότι 

λειτουργούσαν και καφωδεία µε ανατολίτικο µουσικό πρόγραµµα που αναφέρονταν 

ως καφέ σαντάν. 

Έπειτα από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του θεσµού του καφωδείου στην πόλη, 

και µετά από µία ακολουθία αρνητικών για το περιβάλλον τους γεγονότων, όπως 

βίαιες διενέξεις, νταηλίκια, το προκλητικό θέαµα, αλλά και οι πρακτικές 

συγκαλυµµένης πορνείας σε ορισµένα από αυτά, οδήγησαν σε συνεχείς επικρίσεις και 

προτροπές µέσω του Τύπου προς τις διοικητικές και αστυνοµικές αρχές για τη λήψη 

περιοριστικών µέτρων. Τα µέτρα αυτά που περιελάµβαναν µεταξύ άλλων, επιβολές 

προστίµων σε καφωδούς, επιτήρηση λειτουργίας, λογοκρισία του καλλιτεχνικού 

προγράµµατος, απαγόρευση εισόδου σε ανήλικους µαθητές κ.α., φανερώνουν την 

έκταση του προβλήµατος αλλά και την ηθική απαρέσκεια της τοπικής κοινωνίας για 

τα συµβαίνοντα στα καφωδεία. Η παρουσία ακόµη των λαϊκών και αγροτικών 

στρωµάτων στα καφωδεία της πόλης -που πιθανώς συνδέεται µε την παράλληλη 

αύξηση του αριθµού των ψυχαγωγικών αυτών κέντρων και τη στελέχωση τους µε 

καλλιτέχνες της ανατολικής Μεσογείου- αποτέλεσε το αντικείµενο έντονης κριτικής 

από τους Ηρακλειώτες αστούς και συνοδεύτηκε από κρίσεις απαξίας που εκφράστηκε 

µέσω του τοπικό τύπο της εποχής. 

Τα µέτρα που έλαβε η επίσηµη πολιτεία σε συνδυασµό µε την ολοένα και 

αυξανόµενη δυσαρέσκεια των λόγιων αρθρογράφων συνέβαλαν σηµαντικά στον 

περιορισµό λειτουργίας τους. Η απόφαση της Μοιραρχίας Ηρακλείου στις αρχές του 

1913 να προχωρήσει στην απαγόρευση λειτουργίας των καφωδείων της πόλης, έγινε 

δεκτή µε εγκωµιαστικά σχόλια από τον τοπικό τύπο. Τα χρόνια των Βαλκανικών 

πολέµων και  µετά δεν εντοπίζονται στον τοπικό τύπο αναφορές για τα καφωδεία της 
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πόλης κάτι που ενισχύει την άποψη ότι η είναι και η περίοδος της οριστικής παύσης 

λειτουργίας τους56. 

 

 

Άλλες περιοχές της Ελλάδας 

Ο θεσµός του καφωδείου δεν αναπτύχθηκε µόνο στην Αθήνα ή το Ηράκλειο, 

αλλά και σε άλλα αστικά κέντρα της Ελλάδας περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγµένα. 

Έτσι, έχουµε την εµφάνιση καφέ αµάν και καφέ σαντάν και σε άλλες πόλεις, όπως 

την Θεσσαλονίκη, την Ναύπακτο, τον Βόλο, την Πάτρα αλλά και την Ερµούπολη της 

Σύρου. Το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες πόλεις διέθεταν και 

λιµάνια, υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δικτύων 

µε άλλες περιοχές της χώρας ή της ανατολικής Μεσογείου, που φαίνεται ότι ευνόησε 

σε ένα βαθµό την άνθηση τέτοιων ψυχαγωγικών θυλάκων.  

Οι συνιστώσες ανάπτυξης, άνθησης και παρακµής του θεσµού των καφωδείων 

στις περιοχές αυτές θα µπορούσαν να αποτελέσουν το πεδίο έρευνας µιας 

µελλοντικής ευρύτερης και συστηµατικότερης επιστηµονικής µελέτης. Στην επόµενη 

ενότητα θα εστιάσουµε την προσοχή µας στην περίπτωση των καφωδείων ενός 

λιγότερου αναπτυγµένου αστικού κέντρου, όπως το Ρέθυµνο στα τέλη του 19ου και τις 

αρχές του 20ου αιώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Ζαϊµάκης, Γιάννης, «Αστικές αντιλήψεις και ψυχαγωγικές πρακτικές…», Modern Greek Studies, 5-
7, 1997-1999. σελ.154. 
56 Στο ίδιο, σελ.138. 
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 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (1898-1913) 

 
 

      Γενικά 

Η περίοδος της αυτονοµίας της Κρήτης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

ποικίλους λόγους: Πρώτον, είναι µια περίοδος έντονων πολιτικών και διπλωµατικών 

εξελίξεων57 που επηρέασαν σε σηµαντικό βαθµό την πορεία της Κρήτης προς την 

ένωση της µε την Ελλάδα. ∆εύτερον, είναι περίοδος σηµαντικών µεταβολών και σε 

πολιτισµικό επίπεδο που συνδέονται τόσο µε την παρουσία και κινητικότητα στο νησί 

ετεροκλήτων θρησκευτικών και εθνοτικών οµάδων58, όσο και µε τη διαδικασία 

αστικοποίησης και συγκέντρωσης πληθυσµού στις πόλεις-λιµάνια (όπως το 

Ηράκλειο, τα Χανιά αλλά και το Ρέθυµνο). Τρίτον, η περίοδος αυτή συµπίπτει 

χρονικά µε την γέννηση, άνθηση και µετέπειτα παρακµή του θεσµού των καφωδείων 

στα µεγάλα αστικά κέντρα του ελλαδικού χώρου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 

Ναύπακτος, Βόλος, Σύρος κ.α) αλλά και της Μικράς Ασίας (Σµύρνη, 

Κωνσταντινούπολη) στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. 

 

Πληθυσµός 

Το Ρέθυµνο της περιόδου αυτής -αν και µικρότερο συγκριτικά των όµορων του 

πόλεων (Ηράκλειο και Χανιά) και για διάφορους λόγους σε µειονεκτικότερη θέση 

από αυτές- δείχνει τα πρώτα σηµάδια αστικοποίησης στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Σύµφωνα µε την απογραφή του πληθυσµού της Κρήτης το 1900, η πόλη του 

Ρεθύµνου απαριθµεί συνολικά 9,308 κατοίκους59. Ο πληθυσµός του περιλαµβάνει 

δύο µεγάλες, σαφώς διακεκριµένες κοινότητες: την χριστιανική (ποσοστό 39,93%) 

και την µουσουλµανική (ποσοστό 59,89% στο σύνολο). Η µεγάλη µάζα του 

                                                 
57 Συγκρούσεις και αιµατηρά επεισόδια µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων ιδίως κατά τα έτη 1896-
1898, η παρέµβαση των Μεγάλων ∆υνάµεων, η ίδρυση του καθεστώτος της Κρητικής Πολιτείας υπό 
την αρµοστεία του Πρίγκιπα Γεωργίου της Ελλάδος, και η Επανάσταση στο Θέρισο το 1905 είναι 
µερικά από τα γεγονότα που σηµαδεύουν την ιστορία του νησιού. Βλ. Ιστορία της Κρήτης, Θ. 
∆ετοράκης 1990. 
58 Σύµφωνα µε την ‘Στατιστική του πληθυσµού της Κρήτης’ το 1890 στην Κρήτη διέµεναν 202.934 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι, 253 Καθολικοί, 13 ∆ιαµαρτυρόµενοι, 8 Αρµένιοι, 647 Εβραίοι και 72.353 
Μουσουλµάνοι. Εκτός από τους Κρήτες υπήρχαν Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί, Αυστριακοί, Ρώσοι κ.α  Βλ. 
Στατιστική 1890 Ν. Σταυράκη. 
59 α. Βλέπε Ευγενία Μπουρνόβα, «Εξέλιξη του πληθυσµού», στο Ρέθυµνο 1898-1913 Από την 

αυτονοµία στην Ένωση, εκδόσεις ∆ήµου Ρεθύµνης, Ιστορικό &Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης 1998. 
σελ.19-24. 
     β. Σύµφωνα µε προηγούµενη απογραφή (1890) το Ρέθυµνο απαριθµεί 9,274 κατοίκους, το 
Ηράκλειο 31,368 κατοίκους και τα Χανιά 13,812 κατοίκους. Βλ. Στατιστική 1890 Ν. Σταυράκη. 
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µουσουλµανικού πληθυσµού60 του νοµού είναι την περίοδο αυτή συγκεντρωµένη 

στην πόλη του Ρεθύµνου και αποτελεί το µεγαλύτερο τµήµα του αστικού πληθυσµού. 

Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι αυτή η πληθυσµιακή αναλογία µεταβλήθηκε µε 

το πέρας του χρόνου. Σταδιακά µε την απελευθέρωση του νησιού και την 

εγκαθίδρυση του καθεστώτος της Κρητικής Πολιτείας το 1898 παρατηρείται το 

φαινόµενο της µετανάστευσης µέρους του µουσουλµανικού πληθυσµού προς την 

Τουρκία, µε αποκορύφωµα την ανταλλαγή των πληθυσµών61 το 1923 που 

ακολούθησε της Μικρασιατικής καταστροφής. Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασµό µε 

την εσωτερική µετανάστευση αγροτικού πληθυσµού (κυρίως χριστιανικού) προς την 

πόλη, οδήγησαν στην ανακατανοµή του πληθυσµού και την ενδυνάµωση του 

χριστιανικού στοιχείου. 

Ειδικότερα, τα διευρυµένα -σε σχέση µε το παρελθόν- δικαιώµατα που παρείχε η 

Σύµβαση της Χαλέπας το 1878 αλλά και το Σύνταγµα της αρτισύστατης Κρητικής 

Πολιτείας προς τον χριστιανικό πληθυσµό, σε συνδυασµό µε την παρουσία της 

Ρωσικής στρατιωτικής δύναµης (1897-1909) συνέβαλαν στην µεταβολή των 

κοινωνικών συνθηκών εντός της πόλεως αλλά και στην επαναδιαπραγµάτευση των 

ρόλων που διαδραµάτιζε η κάθε κοινότητα µέσα σε αυτήν. Ο χριστιανικός πληθυσµός 

του Ρεθύµνου ενισχυµένος πλέον αρχίζει –κατά την περίοδο αυτή- να διαδραµατίζει 

έναν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο σε πολλούς τοµείς, όπως η τοπική οικονοµία, η 

εκπαίδευση, η δηµόσια διοίκηση κ.α, αλλά και η πόλη αρχίζει να απεκδύεται ολοένα 

και περισσότερο τον «ανατολίτικο» µανδύα της.  

 

Γεωγραφία της πόλης 

Το Ρέθυµνο -αυτή η µικρή και ξακουστή στους αιώνες πολιτεία, όπως µας την 

περιγράφει στην εισαγωγή του ‘Χρονικού µιας Πολιτείας’ ο Παντελής Πρεβελάκης- 

βρίσκεται στις αρχές του 20ου αιώνα να ασφυκτιά περιχαρακωµένο από τα τείχη που 

θεµελιώθηκαν κατά την περίοδο της ενετικής παρουσίας στην Κρήτη. Η πόλη, 

                                                 
60 Η µουσουλµανική κοινότητα απαριθµούσε στο Ρέθυµνο 5,575 κατοίκους, έναντι 3,717 χριστιανών 
και 16 Ισραηλίτων το 1900. Βλ. Κρητική Πολιτεία/ Ανωτέρα ∆ιεύθυνσις Οικονοµικών, Στατιστική της 

Μεταναστευτικής Κινήσεως της Νήσου Κρήτης των ετών 1900-1909, εν Χανίοις 1911. Βλ. επίσης, 
Στατιστική 1890 Ν. Σταυράκη. 
61 Ο Παντελής Πρεβελάκης παραθέτει µε γλαφυρό τρόπο στο ‘Χρονικό µιας Πολιτείας’ την 
τραγικότητα των εικόνων τις ηµέρες της ανταλλαγής των πληθυσµών στο Ρέθυµνο. Βλ. Ενδεικτικά: 
Πρεβελάκης, Παντελής, Το χρονικό µιας Πολιτείας, εκδόσεις Βιβλιοπωλείου Εστία, Αθήνα 2003 (12η  
έκδοση), σελ.82-86. 
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σύµφωνα µε τους χάρτες62 που σχεδιάστηκαν µε µέριµνα της Ρωσικής διοίκησης στο 

Ρέθυµνο και διατηρούνται µέχρι σήµερα, εκτεινόταν από ανατολικά προς τα δυτικά 

από την Άµµου Πόρτα (αρχή της σηµερινής οδού Αρκαδίου) έως και την περιοχή της 

Σοχώρας (σηµερινή περιοχή Νοµαρχίας και ΚΤΕΛ). Και από βορρά προς νότο από το 

ενετικό λιµάνι και το φρούριο της Φορτέτζας έως και τον προµαχώνα της Μεγάλης 

Πόρτας ή Ορτά Καπί (σηµερινή πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, πρώην ‘Χασαπιά’). 

 Όπως φαίνεται και από τον χάρτη της επόµενης σελίδας, η πόλη του Ρεθύµνου 

ήταν χωροταξικά διαµορφωµένη σε συνοικίες µε βασικά κριτήρια το θρησκευτικό 

αλλά και το εθνοτικό στοιχείο. Η ονοµασία, ωστόσο, πολλών από αυτές τις συνοικίες 

µαρτυρεί την έντονη παρουσία –τουλάχιστον ως και την απογραφή του 1900- του 

τουρκοκρητικού στοιχείου στην πόλη. Έτσι, έχουµε συνοικίες όπως το Γιαλί 

(σηµερινή περιοχή της παραλιακής οδού), Σουρούφ Αγά ή Αραποµαχαλά (περιοχή 

που τέµνει τις οδούς Αρκαδίου και Εθνικής Αντιστάσεως), Τσικούρ Μποστάν 

(δυτικά, στην περιοχή της Νοµαρχίας), Ουζούν Γιόλ (γνωστό σήµερα ως ‘Μακρύ 

στενό’) κ.α. Τις µουσουλµανικές αυτές συνοικίες συµπλήρωναν η Αρβανίτικη 

συνοικία (σηµερινή περιοχή Ταχυδροµικού ταµιευτηρίου), η  Εβραϊκή, αλλά και οι 

συνοικίες ελλήνων κατοίκων που διέµεναν γύρω από χριστιανικά µνηµεία της πόλης 

όπως οι εκκλησίες του Αγ. Λαζάρου, Αγ. Σοφίας, Αγ. Αντωνίου και της Αγ. 

Βαρβάρας. 

Αυτός ο πληθυσµιακός επιµερισµός εντός των ορίων της πόλης, η παρουσία 

ετερόκλητων θρησκευτικών και εθνοτικών οµάδων -που συνδέεται τόσο µε τη 

σύζευξη της πόλης µε άλλες πόλεις/λιµάνια της δυτικής και κυρίως της ανατολικής 

Μεσογείου63 όσο και µε την Ρωσική παρουσία- σε συνδυασµό µε την εικόνα των  

διάσπαρτων ιστορικών και θρησκευτικών µνηµείων64, συνέβαλε στη διαµόρφωση 

ενός κοσµοπολίτικου αστικού περιβάλλοντος· όµοιου µε εκείνου των µεγαλύτερων 

αστικών κέντρων της Κρήτης, το Ηράκλειο και τα Χανιά. 

 

                                                 
62 Η χαρτογράφηση της πόλης -ήδη από το 1898- υπήρξε µια από τις πρώτες µέριµνες της Ρωσικής 
διοίκησης στο Ρέθυµνο,  η οποία κρίθηκε αρχικά αναγκαία για τον προσανατολισµό των Ρώσων 
στρατιωτών, αλλά και βοήθησε σηµαντικά έπειτα στην περάτωση έργων που µετέβαλαν θετικά τη 
λειτουργικότητα και τη διαβίωση σε αυτήν (κατεδάφιση µέρους τειχών, διαπλατύνσεις και διανοίξεις 
δρόµων κλπ). 
63 Σµύρνη, Κωνσταντινούπολη, ∆αρδανέλια, Χίος, Μυτιλήνη, Κωνστάτζα κ.α είναι µερικοί από τους 
προορισµούς του ατµόπλοιου «Ιάσιον» της ρουµάνικης ατµοπλοϊκής εταιρείας όπως 
πληροφορούµαστε από διαφήµιση της εποχής δηµοσιευµένης στον τοπικό τύπο (Βλ. Εφηµερίδα 
‘Αναγέννησις’ 2 Φεβρουαρίου 1914). 
64 Ενετικά κτίσµατα (προµαχώνες & πύλες τειχών, κρήνες), µουσουλµανικά µνηµεία (τζαµιά, τεκές 
Μπεκτασίδων, χαµάµ), χριστιανικές εκκλησίες κ.ο.κ 
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 Τοπική οικονοµία 

 

Γενικά 

∆ιαχρονικά -ιδίως κατά την περίοδο από το 1830 έως και το 1940-  η Κρητική 

οικονοµία, όπως και οι περισσότερες οικονοµίες άλλων περιοχών της ανατολικής 

Μεσογείου, βασιζόταν στην γεωκτηνοτροφική παραγωγή. Την περίοδο αυτή 

εκτιµάται ότι το 45% της αξίας της συνολικής παραγωγής της νήσου προερχόταν από 

την γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, το 39,51% από το ζωικό κεφάλαιο, ενώ 

µόλις το 14,81% από την βιοµηχανική παραγωγή (κυρίως την σαπωνοποιεία, την 

ασβεστοποιεία, αλλά και την βιοτεχνία υφασµάτων).65  

Ειδικότερα, όσον αφορά το Ρέθυµνο η οικονοµία της πόλης φαίνεται ότι 

εξελίσσεται σε δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους και µε εναλλασσόµενα στάδια 

ανόδου ή ύφεσης της. Στις υποενότητες που ακολουθούν θα επιχειρήσουµε µια 

επισκόπηση του επιπέδου της οικονοµίας της πόλης του Ρεθύµνου, αναφερόµενοι 

στις δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους που φαίνεται ότι επηρέασαν για 

διαφορετικούς λόγους η καθεµία την πορεία της πόλης διαχρονικά.  

 

 

1
η
 περίοδος (1898-1913):  

 

Σχέσεις αστικού και αγροτικού χώρου 

Η οικονοµία της πόλης του Ρεθύµνου την περίοδο της αυτονοµίας της Κρήτης 

(1898-1913) είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την οικονοµία της υπαίθρου και στο 

πλαίσιο αυτής της σχέσης κυρίως µπορεί να εξεταστεί.66 Όπως συχνά παρατηρείται 

και σε άλλα αστικά κέντρα της περιόδου αυτής, ο αγροτικός χώρος που περιέβαλε την 

πόλη επηρέαζε σηµαντικά την οικονοµία της σε ένα πλαίσιο διαρκούς 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Το αστικό περιβάλλον λειτουργεί την περίοδο 

αυτή –µε την ποιότητα της ζωής που προσφέρει,  την πληθώρα επιλογών εργασίας και 

τη δυναµική της κοινωνικής ανέλιξης- ως πόλος έλξης για τον αγροτικό πληθυσµό 

που επιδιώκει ένα νέο κύκλο επιβίωσης. Η επιρροή αυτή του αστικού κέντρου προς 
                                                 
65 Περάκης, Μάνος, Έρευνες για την οικονοµία και την κοινωνία της Κρήτης του 19

ου
 αιώνα. Τα 

∆ηµοοικονοµικά µακροµεγέθη 1830-1913. Αθήνα 2005.  σελ.102. (υπό δηµοσίευση διδακτορική 
διατριβή) 
66 Παναγιώτης Ιω.Καµηλάκης, «Η πόλη του Ρεθύµνου και η περιοχή της…», στο Ρέθυµνο 1898-1913 

Από την αυτονοµία στην Ένωση, εκδόσεις ∆ήµου Ρεθύµνης, Ιστορικό &Λαογραφικό Μουσείο 
Ρεθύµνης 1998. σελ.26. 
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την αγροτική περιφέρειά του αντανακλάται και στο βαθµό και την έκταση της 

αστυφιλίας, φαινόµενο που παρατηρείται σε όλα τα διαµορφούµενα αστικά κέντρα 

της Ελλάδας. Στην περίπτωση του Ρεθύµνου, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, η 

εσωτερική µετανάστευση αγροτικού πληθυσµού προς την πόλη λειτούργησε 

ευεργετικά τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. 

Σε κοινωνικό επίπεδο η εσωτερική µετανάστευση από την αγροτική περιφέρεια 

στο αστικό κέντρο αρχικά συµβάλει την περίοδο αυτή στη διαµόρφωση δικτύων 

επικοινωνίας που λειτουργούν θετικά προς την ενδυνάµωση του χριστιανικού 

πληθυσµού, ενισχύοντας τον ρόλο που η χριστιανική κοινότητα διαδραµάτιζε σε 

διάφορους τοµείς στη ζωή της πόλης. Επιπλέον,  ο αγροτικός πληθυσµός µεταφέρει 

την κουλτούρα της υπαίθρου και µεταφυτεύει ποικίλα πολιτισµικά στοιχεία στην ζωή 

της πόλης. Το Ρέθυµνο άλλωστε ως αστικό κέντρο είχε πάντοτε -σε σύγκριση µε το 

Ηράκλειο και τα Χανιά- ένα έντονο αγροτικό χαρακτήρα, που εν µέρει εξηγείται από 

αυτή την εγγύτητα µε την αγροτική περιφέρεια και την αλληλεξάρτηση των δυο 

πόλων (κέντρο-περιφέρεια) στην διαµόρφωση του αστικού περιβάλλοντος. Όσον  

αφορά το οικονοµικό επίπεδο –όπου επικεντρωνόµαστε στην ενότητα αυτή- από την 

µία πλευρά έχουµε την τροφοδότηση µε ανθρώπινο δυναµικό που βρίσκει διέξοδο 

στην πόλη και ενισχύει τις βιοτεχνικές και µεταποιητικές δραστηριότητες της, και 

από την άλλη την εξαγωγή πρώτων υλών όπως ξυλείας, ασβέστη, βελανιδιών67, 

χαρουπιών, λεπίδας68 κ.α. µε κύριους άξονες τα χωριά Ατσιπόπουλο, Γάλλου και  

Πρινέ. 

Σε γενικές γραµµές εντός της πόλεως του Ρεθύµνου ανθεί το εµπόριο και η 

βιοτεχνία (τοµέας µεταποίησης), κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της 

απογραφής του 1900. Από τον κατάλογο των επαγγελµάτων που περιέχει η 

απογραφή69, διαπιστώνουµε ότι από τους οικονοµικά ενεργούς κατοίκους (δηλαδή 

3395 σε σύνολο 9,308 κατοίκων) η πλειοψηφία µε ποσοστό 44,59% ασχολείται µε το 

εµπόριο και τη βιοτεχνία. Ένα σηµαντικό ποσοστό 17,67% ασχολείται µε τον 

γεωκτηνοτροφικό τοµέα και τον τοµέα της αλιείας, ενώ µε ποσοστό 17,17% 

δηλώνονται ως εργάτες, ηµεροµίσθιοι, υπηρέτες καταστηµάτων και υπάλληλοι ‘άνευ 

άλλης δηλώσεως’.  Το 6,8% των οικονοµικά ενεργών κατοίκων είναι δηµόσιοι και 
                                                 
67 Το βελανίδι αποτελούσε βασική δεψική ύλη στην κατεργασία και βαφή των δερµάτων, υλικό που 
χρησιµοποιούνταν στην πλειοψηφία των βυρσοδεψείων του νησιού. 
68 Η λεπίδα χρησίµευε στην στεγανοποίηση των σκεπών των σπιτιών που τα περισσότερα τότε ήταν µε 
κεραµοσκεπές και δώµατα, µια απαραίτητη εργασία συντήρησης πριν από τα πρωτοβρόχια του 
φθινοπώρου που απέτρεπε την διαρροή.  
69 Ευγενία Μπουρνόβα, «Εξέλιξη του πληθυσµού», στο Ρέθυµνο….» σελ.20-23. 
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διοικητικοί υπάλληλοι (χωροφύλακες, αστυνοµικοί, υπάλληλοι ∆ήµου και υπηρεσιών 

της πολιτείας) και κληρικοί. Τέλος, το 3,79% δηλώνει ασκών επιστηµονικά 

(δικαστικοί, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, ιατροί, χειρούργοι, φαρµακοποιοί  κ.ο.κ) 

αλλά και διδασκαλικά επαγγέλµατα. 

 

 

2
η
 περίοδος  (1913 -  ): 

 

Περίοδος οικονοµικής αστάθειας 

Μετά την Ένωση της νήσου µε την Ελλάδα η τοπική οικονοµία παρήκµασε και η 

πόλη του Ρεθύµνου ‘ναρκώθηκε’, ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να κυριαρχεί σε 

οικονοµικό επίπεδο η πιστή τήρηση του µονοπωλιακού καθεστώτος οδηγώντας 

πολλές µικρό-επιχειρήσεις σε οριστική διακοπή λειτουργίας.  Παράλληλα, ιστορικά 

γεγονότα όπως η αποχώρηση από το Ρέθυµνο της Ρωσικής στρατιωτικής δύναµης το 

1909, οι Βαλκανικοί Πόλεµοι του 1912-1913 (στους οποίους µετείχε ένας µεγάλος 

αριθµός νέων Ρεθύµνιων), αλλά και η σταδιακή αποχώρηση Τουρκοκρητικών από 

την πόλη που έλεγχαν ένα σηµαντικό κοµµάτι της τοπικής οικονοµίας, φαίνεται ότι 

οδήγησαν σε ανακατατάξεις που λειτούργησαν αποσταθεροποιητικά στον τοµέα της 

οικονοµίας.  

Από τη δεκαετία του 1920 η τοπική οικονοµία σταδιακά ενισχύεται και πάλι, 

διαδικασία που συνδέεται µε την παρουσία στην πόλη κυρίως από το 1923 των 

Μικρασιατών προσφύγων. Παρά τις δυσκολίες της κοινωνικής προσαρµογής των 

προσφύγων στην εντοπιότητα70,  η ανάγκη εργασίας -ως µέσο για την ανάκαµψη από 

δυσµένεια της ιστορικής συγκυρίας- φαίνεται ότι λειτούργησε θετικά για την τοπική 

οικονοµία. Οι αυξηµένες ανάγκες των τοπικών βιοτεχνιών που αφορούσαν κυρίως 

στον τοµέα της µεταποίησης και αποθήκευσης, οδήγησαν στην αναζήτηση νέων 

χώρων εκτός των ορίων της πόλης. Τέτοιοι χώροι υπήρξαν οι αποθήκες του 

κεντρικού δρόµου Χανιών-Ηρακλείου αλλά και τα εργοστάσια των περιοχών της 

Αγίας Φωτεινής και της Καλλιθέας, στην σηµερινή περιοχή του Κουµπέ και της 

‘ΒΙΟ’ αντίστοιχα. Στις ίδιες περιοχές είχαν εγκατασταθεί και άλλες βιοµηχανίες όπως 

πάγου, γάλακτος, σαπουνιού και τούβλων, είχαν ακόµη δηµιουργηθεί εργοστάσια 

επεξεργασίας και αποθήκευσης χαρουπιού και ελαιόλαδου. Πολλά από τα κτίρια των 

                                                 
70 Φαινόµενο που παρατηρείται  την περίοδο αυτή σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και συνδέεται µε 
µια µορφή κοινωνικού αποκλεισµού που βίωσαν κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης τους. 
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εργοστασίων και των χώρων αυτών -που λειτούργησαν µέχρι και τη δεκαετία του 

1960- σώζονται ακόµα. 

Στην επόµενη ενότητα θα σταθούµε στην Ρωσική παρουσία στο Ρέθυµνο (1897-

1909), η οποία φαίνεται ότι αποτέλεσε κοµβικό σηµείο στην εξέλιξη της πόλης κατά 

την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, περίοδο όπου συντελέστηκαν ποικίλες 

κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που επηρέασαν σηµαντικά την πορεία της 

Κρήτης προς την Ένωση της µε την Ελλάδα.  
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ΡΩΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (1897-1909) 
 
 

Η παρουσία των Μεγάλων ∆υνάµεων στο νησί την περίοδο της Κρητικής 

Πολιτείας (1898 - 1913) κρίθηκε ως η µόνη εγγύηση της σταθερότητας και της 

ασφάλειας των κατοίκων της Κρήτης, ύστερα από µια ταραγµένη περίοδο 

επαναστάσεων και αλλεπάλληλων εξεγέρσεων. Είναι απόλυτα λογικό στα µάτια των 

πολύπαθων κατοίκων του νησιού να φαίνονται ως µια σανίδα σωτηρίας, ως 

εγγυήτριες της πολυπόθητης ειρήνης και της ευηµερίας. Αυτή την αίσθηση 

αποκόµισα και ο ίδιος κατά την ανάγνωση εφηµερίδων την εποχής και κυρίως του 

Ρεθύµνου, κάτι που οφείλω να αναφέρω και να σεβαστώ, ωστόσο δεν πρέπει να 

λησµονούµε ότι στην ουσία επρόκειτο για δυνάµεις ελέγχου του νησιού. 

Όσον αφορά την περίπτωση του Ρεθύµνου, η παρουσία των Ρώσων από το 1897 

έως και το 1909 έχει εντυπωθεί στην συλλογική µνήµη των κατοίκων της πόλης ως 

µια περίοδος κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Μέσα σ’ ένα πρωτόγνωρο 

αίσθηµα ασφάλειας και ευηµερίας που απορρέει και από αυτή την παρουσία, αλλά 

και µέσα σε ένα κλίµα κοσµοπολιτισµού που έπνευσε στην πόλη µε την Ρωσική 

παρουσία, η αναδυόµενη αστική τάξη της πόλης εκδηλώνει δειλά δειλά ίχνη 

κοσµικής ζωής.  

Μια ακολουθία δράσεων αλλά και παρεµβάσεων της Ρωσικής στρατιωτικής 

διοίκησης, ως εγγυήτριας δύναµης υπό τον διοικητή Θεόδωρο Ντε Χιόστακ, 

κρίνονται σήµερα ως µάλλον θετικές στο βαθµό που επηρέασαν σηµαντικά την 

πορεία της πόλης71. Με την έγκριση του αυτοκράτορα Νικολάου Β' οι Ρώσοι 

προσπάθησαν να επαναδιαµορφώσουν αισθητικά και χωροταξικά όλη την πόλη του 

Ρεθύµνου. Έκαναν το τοπογραφικό της σχέδιο, πάνω στο οποίο έθεσαν τα ονόµατα 

των οδών και την αρίθµηση των οικιών, κατεδάφισαν πολλά µπαλκόνια και κιόσκια 

και διάνοιξαν δρόµους. Επιπλέον, έκτισαν ή επισκεύασαν κοινοτικά χριστιανικά 

ιδρύµατα, µεγάλωσαν το νεκροταφείο, έκαναν ένα γυµναστήριο72 και ανοικοδόµησαν 

το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο73, τα οποία δώρισαν στους Ρεθύµνιους. 

                                                 
71 Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα εξωραϊσµού της πόλης και τις παρεµβάσεις της Ρωσικής 
∆ιοίκησης µπορούµε να δούµε σε άρθρα των εφηµερίδων: «Ρέθυµνον» (28 Νοεµβρίου 1898), 
«Αναγέννησις» (11 & 26 Ιουλίου 1899) κ.α. 
72 Στον χώρο όπου σήµερα στεγάζεται η Σχολή Χωροφυλακής. 
73 Το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο θεµελιώθηκε το 1897 και προσφέρθηκε στο δήµο µε την αποπεράτωση 
του το 1899. Είχε 25-30 κλίνες και ήταν το πρώτο σύγχρονο νοσοκοµείο της Κρήτης που διέθετε 
χειρουργείο µε στέγη από υαλόπλινθους. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπετε: Ευγενία 
Μπουρνόβα, «∆ηµόσια υγεία, το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο» στο Ρέθυµνο 1898-1913 Από την αυτονοµία 

στην Ένωση, εκδόσεις ∆ήµου Ρεθύµνης, Ιστορικό &Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης 1998. σελ.75-82. 
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Λίγο πριν από την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα το Ρέθυµνο παρουσίαζε µια 

ειδυλλιακή σε σχέση µε το παρελθόν εικόνα, αποτέλεσµα της οικονοµικής ανόδου 

που γνώρισε η πόλη για δέκα περίπου χρόνια, από το 1897 µέχρι το 1909. Μια σειρά 

επιπρόσθετων παρεµβάσεων της Ρωσικής διοίκησης στο Ρέθυµνο, όπως επί 

παραδείγµατι η εµβάθυνση του λιµανιού74, η ηλεκτροδότηση της πόλης ενίσχυσαν 

περαιτέρω την οικονοµία και βοήθησαν στην ανάπτυξη του εµπορικού τοµέα. 

Υπήρχαν πλέον καλοί και ευρείς δρόµοι, καλλίµορφα κτίρια και εµπορικά 

καταστήµατα, µεγαλοπρεπείς ναοί, ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, οδοντιατρείο, 

νηπιαγωγείο, φωτογραφείο, το νεοϊδρυθέν κατάστηµα του "Κοινωφελούς Ταµείου 

Κρήτης" και αργότερα της "Κρητικής Τράπεζας", πρακτορεία τεσσάρων ξένων 

ασφαλιστικών εταιριών, αγγλικό Τηλεγραφείο και παράρτηµα του Κρητικού 

Ταχυδροµείου. 

Παράλληλα ενίσχυσαν µε κάθε τρόπο τόσο ηθικά όσο και υλικά τους φτωχούς, 

όπως διαπιστώνεται από τις ευχαριστήριες αναφορές αρθρογράφων στον τοπικό τύπο 

του Ρεθύµνου. Πράξεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα σε συνεργασία µε τοπικούς 

φορείς75, όπως τα οργανωµένα συσσίτια, οι χρηµατικές ενισχύσεις από έσοδα 

χοροεσπερίδων ή θεατρικών παραστάσεων κ.α. είναι ενδεικτικές αυτής της 

προσπάθειας. Ακόµη, περιποιήθηκαν και την ανώτερη κοινωνική τάξη στη 

στρατιωτική λέσχη, σε επίσηµα δείπνα, χορούς, συναυλίες76 κλπ., µε σκοπό να τους 

στηρίξουν ηθικά και να διαµορφώσουν ένα υγιές αλλά και αρραγές πλαίσιο 

συνεργασίας και φιλίας µε πρόσωπα της δηµόσιας διοίκησης, της οικονοµίας και του 

πνεύµατος.  

Στον τοµέα της ψυχαγωγίας, και ειδικότερα όσον αφορά τα καφέ σαντάν της 

πόλης, υπήρξαν από τους πλέον τακτικούς θαµώνες. Τον πρώτο καιρό λειτουργίας 

των καφέ σαντάν, µάλιστα, η τακτική παρουσία σε αυτά των Ρώσων αξιωµατικών και 

στρατιωτών καθώς και εκλεκτών µελών της τοπικής κοινωνίας, ώθησε τους 

ιδιοκτήτες των χώρων να εµπλουτίσουν το καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε επιπλέον 

                                                 
74 Που βοήθησε στο να  κατέπλεαν πλέον µεγάλα ιστιοφόρα και πλοία εµπορικά ή µη, αυξάνοντας την 
κίνηση στην τοπική αγορά και ενισχύοντας την εισαγωγική εµπορική διαδικασία.  
75 Όπως η Φιλόπτωχος Εταιρεία, ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Κυριών, ο Εµπορικός 
Σύλλογος. 
76 Οι εκδηλώσεις αυτές θεωρούνταν τα κορυφαία κοσµικά γεγονότα της πόλης. Στα επίσηµα δείπνα 
και στους χορούς συµµετείχαν τόσο οι Ρώσοι αξιωµατικοί µε τις συζύγους τους, όσο και εκλεκτά µέλη 
της τοπικής κοινωνίας. Την επισηµότητα της περίστασης µαρτυρούσε και η ενδυµασία των 
συµµετεχόντων, οι µεν αξιωµατικοί φορώντας την επίσηµη στολή τους και οι σύζυγοι τους µε ακριβά 
φορέµατα, οι δε Ρεθύµνιοι µε τα φράκα και τα ρεντιγκότα τους και οι σύζυγοι τους µε τα λαµπερά 
Παρισινά φορέµατα.  
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καλλιτέχνιδες (όπως Ουγγαρέζες, Γαλλίδες, Ιταλίδες αοιδούς και χορεύτριες), αλλά 

και να προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα µεγαλύτερης πολυτέλειας (όπως ευρωπαϊκά 

εδέσµατα, χαβιάρι, ακριβά ποτά εισαγωγής κ.α)77.  

Μελανό σηµείο κατά την περίοδο της ρωσικής παρουσίας στην πόλη µπορεί να 

θεωρηθεί η δράση του ρωσικού στρατού στα γεγονότα του 1905, στην προσπάθεια να 

διαλυθεί διά της βίας το επαναστατικό κίνηµα των υποστηρικτών του Ελευθέριου 

Βενιζέλου σε µία µάχη στην περιοχή του Ατσιπόπουλου Ρεθύµνου. Μην ξεχνάµε ότι 

βρισκόµαστε σε µια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων, µε επαναστατικές 

εξεγέρσεις συχνά βίαια κατασταλθείσες, µε έριδες µεταξύ βενιζελικών και 

υποστηρικτών της Αρµοστείας του Πρίγκιπα Γεωργίου, γεγονότα όµως που δεν 

εµπόδισαν τους Ρεθύµνιους να µετάσχουν εθελοντικά και οµόψυχα στους 

απελευθερωτικούς αγώνες των υπόδουλων ακόµα ελληνικών διαµερισµάτων. Από το 

Ρέθυµνο, όπως και από τους άλλους νοµούς της Κρήτης, αναχώρησαν αντάρτικα 

σώµατα προκειµένου να συνδράµουν το Μακεδονικό και Βορειοηπειρωτικό αγώνα.  

Η παρουσία των Ρώσων στο Ρέθυµνο ολοκληρώνεται το 1909, οπότε αποχωρεί 

και το σύνολο των στρατιωτών των Προστάτιδων ∆υνάµεων (Γαλλίας, Αγγλίας, 

Ιταλίας) από το  νησί. Ο τοπικός τύπος βρίθει αναφορών για την εικόνα της πόλης του 

Ρεθύµνου κατά την αποχώρηση της ρωσικής στρατιωτικής δύναµης. Χαρακτηριστικό 

είναι το δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ένωσις» στις 19 Ιανουαρίου 1909, όπου 

αναφέρεται εκτενώς και µε θετικά σχόλια στην παρουσία των Ρώσων, µε αφορµή την 

επικείµενη αναχώρηση της Ρωσικής δύναµης από το Ρέθυµνο. Παραθέτω ένα 

απόσπασµα του δηµοσιεύµατος ενδεικτικό της αντίληψης των Ρεθύµνιων για την 

12ετή παρουσία και δράση των Ρώσων στρατιωτών στο νοµό :  

«Μετ’ αισθηµάτων υψίστης ευγνωµοσύνης ο Χριστιανικός λαός του ηµετέρου 

Νοµού προπέµπει τον απερχόµενον εις την ιδίαν πατρίδα στρατόν της Μεγάλης 

οµοδόξου και προστάτιδος ∆υνάµεως. Ο Ρωσσικός στρατός της κατοχής του ηµετέρου 

Νοµού πρέπει να οµολογηθεί ότι καθ’ όλην την µακράν χρονικήν περίοδον της ενταύθα 

διαµονής του επεδείξατο αρίστην συµπεριφοράν, ουδέποτε, ουδαµώς παρασχών την 

ελαχίστην αφορµήν παραπόνου προς τους κατοίκους. […]  Εν τη συνειδήσει του 

Κρητικού λαού µένει ασκίαστος εντελώς η λαµπρά του Ρωσσικού στρατού 

συµπεριφορά, καταυγαζοµένη υπό των εµφύτων τω Ρωσσικώ λαώ αρετών της 

ηµετερότητος του ήθους, της φιλανθρωπίας και των αδελφικών αισθηµάτων, άτινα 

                                                 
77 Βαλαρής, Μ. Θεµιστοκλής,  Μια πόλη αναµνήσεις, εκδόσεις Καλαϊτζάκης Α.Ε., Ρέθυµνο, 2005. 
σελ.34. 
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επεδείξαντο αλληλοδιαδόχως όλα τα Ρωσσικά τάγµατα της κατοχής προς τους 

κατοίκους του ηµετέρου Νοµού». 

Η αναφορά στην Ρωσική παρουσία στο Ρέθυµνο, όπως και η µνεία για την 

παρουσία των ρώσων στρατιωτών στα καφέ σαντάν της πόλης, µας δίνει µια καλή 

αφορµή να εισέλθουµε πλέον στο κεντρικό σηµείο αυτής της µελέτης που δεν είναι 

άλλο από τα καφωδεία. Τα καφωδεία ως ένα νεωτερικός θεσµός ψυχαγωγίας, µέσα 

από την καταγραφή των αποτυπωµένων στον τοπικό τύπο απόψεων και αντιλήψεων 

των λόγιων αρθρογράφων για τους χώρους αυτούς και τα διαδραµατιζόµενα σε 

αυτούς γεγονότα.  
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ΤΑ  ΚΑΦΩ∆ΕΙΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1898-1913) 

 
 

Γενικά 

Η εµφάνιση του θεσµού του καφωδείου στο Ρέθυµνο στα τέλη του 19ου αιώνα 

έρχεται να συµπληρώσει την κοινωνική και πολιτισµική κινητικότητα στην πόλη, που 

σχετίζεται τόσο µε την τάση εξευρωπαϊσµού της τοπικής αστικής κοινωνίας όσο και 

µε την παρουσία της Ρώσικης στρατιωτικής δύναµης (θυµίζουµε από το 1897-

1909).78 Γραπτά τεκµήρια της ύπαρξης και άνθησης αυτού του θεσµού ψυχαγωγίας 

στην πόλη του Ρεθύµνου εντοπίζονται τόσο στον τοπικό τύπο, όσο και σε 

δευτερογενείς πηγές όπως οι αυτοβιογραφικές µαρτυρίες εντόπιων ή οι αναφορές των 

λαογράφων της πόλης. Σύµφωνα µε τις τελευταίες αυτές µαρτυρίες79, προκύπτει ότι 

στη πόλη του Ρεθύµνου λειτουργούσαν την περίοδο της Κρητικής Αυτονοµίας 

συνολικά τέσσερα καφέ σαντάν, µαρτυρίες όµως που δυστυχώς δεν εµπλουτίζονται 

µε αρκετά στοιχεία που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην διαµόρφωση µιας 

τυπολογίας των καφωδείων της εποχής. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουµε και το 

πρόβληµα της εξιδανικευµένης ανάπλασης πολλές φορές του παρελθόντος, γεγονός 

που δεν ευνοεί στην αποκρυστάλλωση µιας σαφούς εικόνας γύρω από δράσεις και 

δρώµενα σε ένα χρόνο διαφορετικό από το σήµερα. 

 

Πρώτες αναφορές 

Η πρώτη καταγεγραµµένη –µάλιστα σε επίσηµο έγγραφο- αναφορά στον θεσµό 

του καφωδείου στο Ρέθυµνο εντοπίζεται στις 20 Μαΐου 1899. Η πληροφορία αυτή 

προέρχεται από τις ηµερήσιες διατάξεις που εξέδωσε η Ρωσική διοίκηση τα πρώτα 

χρόνια παρουσίας στην πόλη και το νοµό Ρεθύµνου. Όπως αναφέρεται στο πρώτο 

άρθρο της υπ’ αριθ. 129 ηµερήσιας διάταξης: 

«∆ια λόγους δηµοσίας τάξεως το διοικητικόν Συµβούλιον του Νοµού 

Ρεθύµνης απεφάσισεν ίνα τα µέν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια ως 

και τα µαγαζεία Τριβουλίδου, ∆ηµ. Μακρή, Βασιλείου Συράγου, το ωδικόν 

                                                 
78 Θυµίζουµε ότι το 1897 οι 4 Μεγάλες ∆υνάµεις έθεσαν υπό την προστασία τους την Κρήτη, κάθε µια 
από τις οποίες ανέλαβε και ένα διαµέρισµα. Συγκεκριµένα η Ιταλία τα Χανιά, η Ρωσία το Ρέθυµνο, η 
Αγγλία το Ηράκλειο και η Γαλλία το Λασίθι. Βλ. Η Ιστορία της Κρήτης, 1990 Θ. ∆ετοράκη. 
79 i) Κρυοβρυσανάκης, Λ.Κ., Πανόραµα Ρεθύµνου (Μνηµεία, Πρόσωπα και Γεγονότα 5000 ετών), 

Ρέθυµνο, 2006.  
   ii)   Βαλαρής, Θεµιστοκλής,   Μια πόλη αναµνήσεις, Ρέθυµνο, 2006.  
  iii)   Τσιριµονάκη, Μαρία, Εν Ρεθύµνω: Αφηγήµατα, Ρέθυµνο, 1997. 
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καφενείον «Βαριετέ» µένωσιν ανοικτά µέχρι του µεσονυκτίου, τα δε 

οινοπωλεία µέχρι της 10
ης

 της νυκτός»
80

 

 

Η διαταγή αυτή της Ρωσικής διοίκησης που υπογράφεται από τον διοικητή 

Θεόδωρο Ντε Χιοστάκ, συνδέεται µε µια πρακτική των έτερων ξένων διοικήσεων σε 

Χανιά και Ηράκλειο να περιορίσουν πιθανές έκτροπες συµπεριφορές των στρατιωτών 

από την κατανάλωση ποτών στα ψυχαγωγικά κέντρα των πόλεων. Το γεγονός 

µάλιστα ότι το ‘ωδικό καφενείο’ της πόλης υπόκειται σε άλλη κατηγορία ωραρίου 

λειτουργίας, οδηγεί σε διάφορες υποθέσεις µε πιο πιθανή –κάτι που θα δούµε και 

παρακάτω- τη σύνδεση αυτού του χώρου µε περισσότερο φιλήσυχες πρακτικές. Η 

αναφορά αυτή που επιβεβαιώνει την ύπαρξη καφωδείου στην πόλη και την άνθηση 

του θεσµού τουλάχιστον από το 1899, ταυτίζεται δε µε τις πληροφορίες που µας 

παρέχονται από δευτερογενείς πηγές που µαρτυρούν το ίδιο. 

Όπως αναφέρει η Μαρία Τσιριµονάκη στο βιβλίο της µε τίτλο «Εν Ρεθύµνω 

αφηγήµατα», την περίοδο αυτή -εκµεταλλευόµενος την ανάγκη των ξένων 

στρατιωτών για ψυχαγωγία- ο ‘φιλοπρόοδος και έξυπνος’ επιχειρηµατίας 

Χαράλαµπος Σπανδάγος δηµιουργεί το πρώτο καφέ σαντάν του Ρεθύµνου81. Στόχος 

του επιχειρηµατία, σύµφωνα µε την Τσιριµονάκη, ήταν να βρίσκουν οι Ρώσοι 

στρατιώτες και αξιωµατικοί82 της πόλης ένα πολιτισµένο χώρο να περνούν τον 

ελεύθερο χρόνο τους κατά τις βραδινές εξόδους.  Για το λόγο αυτό κατεδαφίζει ένα 

παλιό ήδη εργοστάσιο σαπωνοποιίας του πατέρα του και στη θέση του χτίζει ένα 

περίκοµψο θέατρο µε το όνοµα «Ιδαίον Άντρον» .  

Στο θέατρο αυτό που λειτούργησε –τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη της ρωσικής 

παρουσίας- ως καφέ σαντάν συνέρρεαν πλήθος Ρώσων αξιωµατικών και εκλεκτών 

µελών της τοπικής κοινωνίας µετά των συζύγων τους. Στην αίθουσα του «Ιδαίου 

Άντρου», το οποίο βρισκόταν απέναντι από την καθολική εκκλησία του Αγίου 

Αντωνίου83,  οι θαµώνες απολάµβαναν το ποτό τους και συγχρόνως ψυχαγωγούνταν 

µε κάποιο θέαµα, όπως µουσική από επαγγελµατίες µουσικούς και χορό από 

                                                 
80 Παπιοµύτογλου, Γ.Ζ., Ηµερήσιες ∆ιατάξεις της Ρωσικής ∆ιοίκησης στο Ρέθυµνο(Οκτώβριος 1898 – 

Ιούλιος 1899), εκδ. ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύµνης, Ρέθυµνο 2004. σελ. 325. 
81 Τσιριµονάκη, Μαρία, Εν Ρεθύµνω: Αφηγήµατα, Ρέθυµνο, 1997. σελ. 80. 
82 Τον Οκτώβριο 1898 εγκαθίσταται στο Ρέθυµνο το 60ο Σύνταγµα του Πεζικού της Ρωσίας υπό την 
διοίκηση του συνταγµατάρχη Θεόδωρου Ντε Χιοστάκ.    
83 Ο ναός του Αγίου Αντωνίου της Παδούης ανοικοδοµήθηκε το 1897 και σ’ αυτόν εκκλησιάζονταν οι 
Πολωνοί που συµµετείχαν στη Ρωσική στρατιωτική δύναµη. 
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µπαλαρίνες της Ρωσίας αλλά και καλλιτέχνιδες από την Ουγγαρία, την Γαλλία και 

την Ιταλία84. 

Από το 1909 και µετά -κάτι που είναι πιθανόν να συνδέεται και µε την 

αποχώρηση των Ρώσων από το Ρέθυµνο- το «Ιδαίον Άντρον» περιγράφεται από τον 

τοπικό τύπο και εντυπώνεται στην συλλογική µνήµη ως θέατρο, µάλιστα ως το 

«περίκοµψον θέατρο του φιλοπρόοδου Σπανδάγου». Ο χώρος αυτός κτίστηκε σαν 

θέατρο και µε αυτή τη µορφή αξιοποιήθηκε τα επόµενα χρόνια από την τοπική 

κοινωνία, τουλάχιστον µέχρι το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο που καταστράφηκε από 

βοµβαρδισµό. Στην αίθουσα του «Ιδαίου Άντρου» δόθηκε η πλειοψηφία των 

θεατρικών παραστάσεων από τους τοπικούς και περιοδεύοντες θιάσους,85 αλλά και 

χοροεσπερίδες που διοργάνωναν την περίοδο της Κρητικής Αυτονοµίας οι διάφοροι 

σύλλογοι της πόλης, όπως η Φιλόπτωχος Εταιρία, ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, ο 

Σύλλογος Κυριών, ο Ψυχαγωγικός Όµιλος, ο Εµπορικός Σύλλογος κ.α. 

Στην ίδια αίθουσα συστεγαζόταν, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας 

«Θάρρος» στις 2 Σεπτεµβρίου 1911, και ο κινηµατογράφος του Ρεθύµνιου 

Χαµπίπµαγαδάκη.86 Πληροφορίες µαρτυρούν ότι το ίδιο έτος ο Χαράλαµπος 

Σπανδάγος πούλησε το «Ιδαίον Άντρον» στον Ρεθύµνιο Ιµπραήµ Μπέη, για να 

εγκατασταθεί λίγο αργότερα στα Χανιά όπου και δραστηριοποιήθηκε επιχειρηµατικά 

δηµιουργώντας ένα κινηµατογράφο.87 Όπως αναφέρει ο Χανιώτης λαογράφος 

Φθενάκη Γιώργος, «[…] ο Σπανδάγος δεν εκµεταλλεύτηκε τη δίψα του κόσµου για το 

σύγχρονο κινηµατογραφικό θέαµα που άλλωστε δεν του στοίχιζε τίποτε. Επέµενε να 

φέρνει διεθνείς attractions ακόµα και µετά την αποχώρηση των ξένων δυνάµεων και τη 

µοιραία σταδιακή κατάργηση των café chantant». 

 

 

 

                                                 
84 Βαλαρής, Θεµιστοκλής,   Μια πόλη αναµνήσεις, Ρέθυµνο, 2006. σελ.34. 
85 Ο Θίασος Πεταλά (1907 & 1909), ο Ελληνικός ∆ραµατικός Θίασος (1908), ο Θίασος Παντοπούλου 
(1909), Θίασος Κας Παυλάτου (1910), 15µελής θίασος Ιταλικής Οπερέτας (1911), Θίασος Ποικιλιών 
κ. Μάνι (1911), ο Θίασος Κας Στεφάνου (1911), ο Θίασος Οικονόµου και Καλογερίκου (1910 & 
1911). 
86 Η αναφορά στον κινηµατογράφο γίνεται µε αφορµή της επισκέψεως στο Ρέθυµνο της Ελληνικής 
Μαντολινάτας µε τους: Στέφανο Ρούσσο,  Αντώνιο Προβελέγγιο, Χαράλµπο Ανδριανίτση και Αχιλλέα 
Λοριάνη. Το σχόλιο του αρθρογράφου είναι διαφωτιστικό «οι κύριοι ούτοι µετά του τενόρου κ. 

Αντωνίου Μελιτσιανού αποτελούσι µιαν λαµπροτάτη συµφωνίαν, πρωτοφανή αληθώς δια το Ρέθυµνον 

και αξίσουσαν να ηκουσθή παρά πάντων. Εις τα διαλείµατα ο Κινηµατογράφος του Συµπολίτου µας κ. 

Χαµπίπµαγαδάκη παρουσιάζει εξόχους ταινίας µακράς διάρκειας». 
87 Φθενάκης, Γεώργιος, Σινέ Σαντάν: Από το ένα γύρισµα του αιώνα στο άλλο (1ος τόµος), εκδόσεις 
Γεωρβασάκης, Χανιά, 2002. σελ.19-20. 
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Αναφορές στον τοπικό τύπο κ.α. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες που παρέχονται στην στήλη «Ρεθυµνιώτικα» της 

«Κρητικής εφηµερίδος» στις 28 Σεπτεµβρίου 1902, στην πόλη του Ρεθύµνου 

λειτουργούσε και ένα δεύτερο καφωδείο, µε διευθυντή τον Εµµ. Χαµαράκη. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο: 

«Εις το καφενείον του κ. Εµµ. Χαµαράκη έναντι της Αγίας Βαρβάρας 

παίζει προ πολλού ορχήστρα άριστα κατηρτισµένη αποτελούµενη δε από 

γερµανούς βιολιστάς και βοεµίδας σεµνοτάτας και αξιοπρεπείς και µηδεµίαν 

σχέσιν έχουσας προς τα άνοστα και πλαδαρά εκείνα ανθρώπινα ναυάγια τα 

οποία περιέρχονται διαφόρους πόλεις µε µόνον εφόδιον την αναίδειαν όπως 

πορισθώσι τον άρτον. Εις το καφενείον του κ. Χαµαράκη παίζουσι διάφορα 

εκλεκτά µουσικά τεµάχια και δύναται τις να διέλθη ώρας τινάς ευχαρίστους 

και ως εν οάσει εν µέσω ερήµου. Και όµως την παρελθούσαν Κυριακήν ενώ 

είχε παρασκευάσει οικογενειακήν εσπερίδα και δεν επέτρεψεν εις ουδένα την 

είσοδο µέχρι της δεκάτης κατωρθώθη να µεταβώσι….ουδείς εις». 

Το καφωδείο αυτό µε τους ευρωπαίους µουσικούς και τις ‘βοεµίδες’ 

καλλιτέχνιδες φαίνεται ότι ανήκε στα αποδεκτά εκείνα κέντρα ψυχαγωγίας για την 

‘ευυπόληπτη’ κοινωνία. Στοιχεία, όπως το µουσικά κατηρτισµένο σύνολο των 

γερµανών βιολιστών αλλά και η σεµνότητα και η αξιοπρέπεια των καλλιτέχνιδων 

συνέθεταν ένα περιβάλλον τέρψεως και αναψυχής ιδανικό για την διοργάνωση και 

‘οικογενειακών εσπερίδων’. Η αντιπαραβολή του ψυχαγωγικού αυτού κέντρου µε 

άλλα, στα οποία περιοδεύουσες καλλιτέχνιδες ως «άνοστα και πλαδαρά […] 

ανθρώπινα ναυάγια» προσφέρουν ανήθικα θεάµατα στο κοινό, έρχεται να ενισχύσει 

την άποψη αυτή του αρθρογράφου. Αποτελεί δε µια ένδειξη ότι στην πόλη του 

Ρεθύµνου πιθανόν υπήρχαν και άλλα καφωδεία, όπου φαίνεται ότι προκαλούσαν την 

ηθική έκλυση της κοινωνίας. 

Λίγες ηµέρες νωρίτερα, και συγκεκριµένα στις 16 Μαρτίου 1902 η ίδια 

εφηµερίδα αναφέρθηκε στην παρουσία του περιοδεύοντος ταχυδακτυλουργού ∆. 

Βλαχόπουλου ‘εν τω θεάτρω των Ποικιλιών’ της πόλης. Είναι γνωστό ότι στα καφέ 

σαντάν ανάµεσα στο µουσικό-χορευτικό πρόγραµµα εντάσσονταν και παραστάσεις 

ταχυδακτυλουργών. Είναι πιθανόν αυτή η παράσταση να δόθηκε στο «Ιδαίον 

Άντρον»,  καθώς άλλωστε ήταν και ο µόνος χώρος στην πόλη που πέραν της 

λειτουργίας του ως καφέ σαντάν, ικανοποιούσε και τέτοιες θεατρικές λειτουργίες. 

Θυµίζουµε ότι η διάταξη της ρωσικής διοίκησης αναφέρεται στην ύπαρξη και 
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λειτουργία ‘ωδικού καφενείου «Βαριετέ»’. Αναδεικνύεται ακόµη ένα ζήτηµα, αυτό 

της διάχυσης όσον αφορά στην λειτουργία και το περιεχόµενο του προγράµµατος 

αυτών των ψυχαγωγικών κέντρων. Είναι πιθανόν τα κέντρα αυτά να µην είχαν ένα 

σαφή προσανατολισµό αναφορικά µε το πρόγραµµα ή τη λειτουργία τους. ∆εν 

αποκλείεται, δηλαδή, η ύπαρξη κέντρων που να εξυπηρετούσαν ποικίλες λειτουργίες, 

όπως ωδικού καφενείου, ζυθοπωλείου, θεάτρου κ.α. Γεγονός που καθιστά πιο 

δύσκολη τη διάκριση τους ή την διαµόρφωση µιας τυπολογίας τους. 

∆ύο χρόνια αργότερα, και συγκεκριµένα στις 14 Οκτωβρίου 1904 ο Νοµάρχης 

Ρεθύµνης Μαρής Γ. – κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Ρώσο στρατιωτικό διοικητή – σε 

µια προσπάθεια να περιορίσει τα έκτροπα επεισόδια και τις συµπλοκές που 

διαπράττονταν λόγω της µέθης από την ασύστολη οινοποσία των Ρώσων στρατιωτών 

σε χώρους όπως τα καφενεία, καφωδεία και τα οινοπωλεία, απαγόρευσε στους 

ιδιοκτήτες αυτών των κέντρων µε διαταγή να προσφέρουν ποτά στους στρατιώτες µε 

την εξαίρεση όσων από αυτούς έφεραν ειδική άδεια. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στη διαταγή αυτή: 

«Κατά συνεννόησιν µετά του κ. Αρχηγού των ενταύθα Αυτοκρ. Ρωσσικών 

στρατευµάτων, απαγορεύοµεν εις πάντας τους έχοντες εν τη πόλει Ρεθύµνης 

οινοπωλεία, καφφωδεία ή άλλα καταστήµατα, εν οις πωλούνται 

οινοπνευµατώδη ποτά, να παρέχωσι  τοιαύτα εις Ρώσσους στρατιώτας, 

εξαιρουµένης της περιπτώσεως καθ’ ήν ο στρατιώτης είναι εφοδιασµένος µε 

έγγραφον άδειαν Αξιωµατικού. Πας τυχόν καταστηµατάρχης, όστις ήθελε 

παραβή την ανωτέρω διάταξιν θα καταγγέλληται και θα τιµωρείται 

συµφώνως τω Νόµω […]».
88 

Άλλο ένα στοιχείο -που αντλήθηκε αυτή τη φορά κατά την αποδελτίωση των 

φύλλων της ‘Επίσηµης Εφηµερίδας της Κρητικής Πολιτείας’- µαρτυρεί τη λειτουργία 

καφωδείων στην πόλη του Ρεθύµνου σίγουρα έως το 1905.  Συγκεκριµένα, στις 8 

Φεβρουαρίου 1905 στο πλαίσιο της προσπάθειας της Νοµαρχίας Ρεθύµνου να 

πατάξει το φαινόµενο της προσέλευσης ανήλικων µαθητών σε κέντρα όπως τα 

καφενεία, τα οινοπωλεία, τα καφωδεία κ.α. εκδόθηκε µια αστυνοµική διαταγή όπου 

αναφέρονταν µεταξύ άλλων τα εξής:  

«Επόµενοι τοις κανονισµοίς της ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως 

καθ’ ους ρητώς απαγορεύεται εις τους µαθητάς να συχνάζωσιν εις κέντρα 

                                                 
88 Παναγιωτάκης Γεώργιος, Η Κρήτη στις αρχές και τα τέλη του 20

ου
 αιώνα, Ηράκλειο, 2000 (β΄ 

έκδοση). σελ. 377. 
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όλως αλλότρια του σκοπού της σπουδής και διαµορφώσεως αυτών εις γνώσιν 

πάντων ότι: Απαγορεύεται αυστηρώς εις τους διατηρούντας καφενεία, 

οινοπωλεία, καφωδεία, και διάφορα άλλα κέντρα εν οις πωλούνται 

οινοπνευµατώδη ποτά ή παρέχονται θεάµατα άσεµνα να δέχωνται µαθητάς 

της ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως εφ’ όσον ούτοι δεν συνοδεύωνται 

υπό των γονέων ή κηδεµόνων των. Οι παραβαίνοντες τας ανωτέρω διατάξεις 

θα καταγγέλλωνται πάραυτα και θα τιµωρούνται παραδειγµατικώς συµφώνως 

τω σχετικώ Νόµω […]»
89

 

 

Για τα επόµενα 3 χρόνια δεν εντοπίζεται σε άρθρα του τοπικού τύπου κάποια 

σαφής αναφορά στη λειτουργία κέντρων ψυχαγωγίας, όπως τα καφωδεία. 

Συγκεκριµένα, δεν εντοπίστηκε κανένα άρθρο που να αναφέρεται στο θεσµό του 

καφωδείου, ούτε κάποια έµµεση αναφορά που να γίνεται χρήση των όρων 

‘καφωδείο’ ή ‘ωδικό καφενείο’ όπως θα περιµέναµε, δεδοµένων των αναφορών σε 

δευτερογενή κείµενα για την άνθηση των καφέ σαντάν στην πόλη του Ρεθύµνου. 

Βασική τροχοπέδη στον εντοπισµό επαρκών αναφορών στον ψυχαγωγικό αυτό 

θεσµό, αποτέλεσε κυρίως η σποραδικότητα των σωζόµενων φύλλων των εφηµερίδων 

του τοπικού τύπου εκείνης της περιόδου.  

Γεννώνται, έτσι, εύλογα ερωτήµατα για το αν και κατά πόσο µπορούµε από τις 

λιγοστές αυτές πληροφορίες να συνθέσουµε ένα χρονικό λειτουργίας των καφωδείων 

στο Ρέθυµνο, αλλά και να επιχειρήσουµε µια όποια ανάλυση των αστικών 

αντιλήψεων γύρω από αυτό το θεσµό µουσικής ψυχαγωγίας. Κάτι τέτοιο δεν θα 

επιχειρηθεί εδώ, θα προσπαθήσουµε -στο µέτρο του δυνατού- να παραθέσουµε τις 

σκόρπιες εκείνες ψηφίδες ως ελάχιστη ένδειξη ύπαρξης τέτοιων κέντρων 

ψυχαγωγίας. Οι όποιες λογικές υποθέσεις που επιχειρούνται σε καµία περίπτωση δεν 

µπορούν –δεδοµένης της απουσίας επαρκούς υλικού- να οδηγήσουν σε ασφαλή 

συµπεράσµατα. 

Από το 1908 και µετά καταγράφεται στον τοπικό τύπο µια σειρά 

αρθρογραφήσεων ενάντια στα ποικίλα ‘διαφθορεία’ που λειτουργούσαν στην πόλη 

του Ρεθύµνου. Οι επικρίσεις των αστών και λόγιων αρθρογράφων –κάτι που φαίνεται 

να ισχύει και στις άλλες πόλεις της Κρήτης- συνδέονται πιθανότατα µε τον σταδιακό 

εκφυλισµό µερικών τέτοιων ψυχαγωγικών χώρων, όπως τα καφωδεία, σε ένα είδος 

                                                 
89 Ε.Ε.Κ.Π. 25-2-1905, τ.1, φ.9. 
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«καµπαρέ» όπου οι άλλοτε καλλίφωνες αοιδοί προσφέρονταν µεταξύ άλλων και για 

αγοραίο έρωτα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους. Χαρακτηριστικό είναι και το 

δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ένωσις» στις 8 Νοεµβρίου 1908, όπου µας πληροφορεί 

για την κοινωνική πληγή που προκαλούν τα λεγόµενα κέντρα διαφθοράς, στα οποία 

ανθεί το φαινόµενο της χαρτοπαιξίας90 και της ασύστολης οινοποσίας µιας µερίδας 

Ρεθύµνιων, οι οποίοι συχνάζουν σε αυτά συναναστρεφόµενοι µάλιστα µε γυναίκες 

των ελευθερίων επαγγελµάτων. Στην ίδια εφηµερίδα στις 7 ∆εκεµβρίου 1908 ο 

αρθρογράφος παρατηρεί µετά λύπης του ότι «κέντρα πάσης διαφθοράς διατηρούνται 

εντός της πόλεως, δυνάµενα να δώσωσιν αφορµήν ανά πάσαν στιγµήν σπουδαίας 

ανησυχίας, και ουδεµία λαµβάνεται πρόνοια, όπως να εκλείψωσιν ή περιορισθώσι τα 

κέντρα ταύτα».  

Στο ίδιο πνεύµα κινείται και το άρθρο της εφηµερίδας «Μεταρρύθµισης» στις 2-

Νοεµβρίου 1908 αναφορικά µε τα «διατηρούντα εν τη πόλει καταγώγεια ανήλια και 

ύποπτα…»
91

, αλλά και το δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ένωσις» στις 3 Ιουνίου 1909, 

όπου για άλλη µια φορά ο αρθρογράφος, µε αφορµή την παρουσία γυναικών 

ελευθερίων επαγγελµάτων σε διάφορα ψυχαγωγικά κέντρα και καφενεία, καλεί την 

Αστυνοµία να λάβει τα κατάλληλα µέτρα «ίνα προλάβει πάσαν εξαιτίας αυτών 

απειλήν της εν τη πόλει µας ευκοσµίας και τάξεως». 

Η διατύπωση ακόµη σχολιασµών στον τοπικό τύπο αναφορικά µε την παρουσία 

ξένων αοιδών στην πόλη, ενισχύει την άποψη για την λειτουργία τέτοιων χώρων 

ψυχαγωγίας, όπως τα καφέ σαντάν στο Ρέθυµνο κατά την πρώτη δεκαετία του 1900. 

Η εφηµερίδα «Θάρρος» σε χρονογράφηµα της στις 17 Αυγούστου 1911 αναφέρεται 

στην παρουσία ‘αοιδού εκ Γερµανίας’. Το σχόλιο του χρονικογράφου είναι 

διαφωτιστικό:  

«Χθες το βράδυ εκαθήµην εις ένα καφφενείο, ήµην στη γωνία καθισµένος και 

χωρίς να µε βλέπουν µερικές δεσποινίδες, εφλυάρουν κατηγορούσαι την µιαν 

και τον άλλον. Έτυχε να περνά µια Γερµανίδα αοιδός. Μια φωνή ηκούσθη 

από τον χαρίεντα όµιλον των δεσποινίδων ‘Ούφ να χαθή η πρόστυχη και δεν 

ντρέπεται να περνά απ’ εδώ’».  

 

                                                 
90 Βλέπε επίσης χρονογράφηµα  εφηµερίδας «Κρητική Επιθεώρησις» στις 12-1-1914 µε τίτλο «Το 
Πόκερ». 
91 όπου διαπράττονται βίαια επεισόδια και συµπλοκές µεταξύ ατόµων που συχνάζουν σε αυτά. 
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Χαρακτηριστικό είναι και το άρθρο της εφηµερίδας «Θάρρος» στις 28 

Σεπτεµβρίου 1911 µε τίτλο «Την ηθική για το Θεό!», όπου µε αφορµή το 

προαναφερθέν περιστατικό µε την Γερµανίδα αοιδό, ο αρθρογράφος αναφέρεται σε 

ένα ακόµη και συγκεκριµένα στην απαγόρευση περιπάτου σε µια ‘Ρωµηά αρτίστα’ 

από ανώτατο αξιωµατικό της Χωροφυλακής που ενοχλήθηκε µε την δηµόσια 

παρουσία της. Παραθέτω το ακόλουθο απόσπασµα:  

«Γι’ αυτό ακριβώς έστεσε το αµάξι µισή ώρα µακρυά από την πόλι και 

διέταξε την µεν πτωχήν γυναίκα να πεζοπωρήση µέχρι του σπιτιού της, το 

δ’αµάξι να φύγη! -Είναι οικογένειες στην εξοχή, κυρία! Έτσι είπεν ο 

άνθρωπος του Νόµου. Αι δεσποινίδες µας τυχαίως και µοιραίως - βρεθήκανε 

στη σκηνή. Ευχαριστήθησαν τελείως!». 

Από τις διατυπώσεις αυτές των αρνητικών σχολιασµών για την  παρουσία 

γυναικών καλλιτεχνίδων, που άλλοτε µνηµονεύονται ως ‘αρτίστες’, άλλοτε ως 

‘αοιδοί’, διαπιστώνουµε ακόµη και τις εκδηλώσεις ηθικής αποστροφής της τοπικής 

κοινωνίας απέναντι σε αυτή την κατηγορία γυναικών.  
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ΤΑ  ΚΑΦΩ∆ΕΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ (1898-1913) 

 
 

Η πόλη 

Την περίοδο της Κρητικής Αυτονοµίας (1898-1913) η πόλη των Χανίων υπήρξε 

ένα από τα σηµαντικότερα πνευµατικά, οικονοµικά και διοικητικά κέντρα της νήσου. 

Όντας η πρωτεύουσα του καθεστώτος της Κρητικής Πολιτείας και έδρα της Ύπατης 

Αρµοστείας τελούσε υπό την συλλογική προστασία των Μεγάλων ∆υνάµεων µε 

προεξέχουσα αυτών την Ιταλική στρατιωτική δύναµη. Σύµφωνα µε την απογραφή του 

1900, ο πληθυσµός της πόλης ανερχόταν στους 21.001 κατοίκους92. Συγκρίνοντας δε 

µε την προηγούµενη απογραφή, αυτή του 1881 όπου ο πληθυσµός ανερχόταν στους 

13.812 κατοίκους, παρατηρούµε µια αύξηση του πληθυσµού της τάξης του 65,76%. 

Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση είναι ενδεικτική της ραγδαίας αστικοποίησης που 

συντελέστηκε αυτή την περίοδο στα Χανιά.  Μια πληθυσµιακή αύξηση που 

συνδέεται τόσο µε την µετατόπιση πληθυσµού από την ενδοχώρα αλλά και τον 

επαναπατρισµό εντόπιων που είχαν καταφύγει σε περιοχές εκτός της Κρήτης την 

περίοδο των επαναστάσεων, όσο και µε την παρουσία των πολυάριθµων στρατιωτών 

στο πλαίσιο της διεθνούς κατοχής.  

Οι πλέον διακεκριµένες θρησκευτικές κοινότητες της πόλης ήταν η χριστιανική 

(ορθόδοξη) και η µουσουλµανική, απαριθµώντας 11.091 (ποσοστό 52.81% επί του 

συνόλου) και 9.271 (ποσοστό 44.14% επί του συνόλου) κατοίκους αντίστοιχα. Ο 

χριστιανικός πληθυσµός από 3.477 κατοίκους το 1881 έφτασε στους 11.091 το 1900, 

αύξηση της τάξης του 31.34%. Αντίθετα, ο µουσουλµανικός πληθυσµός -κρίνοντας 

από τις δύο αυτές απογραφές- είχε µια µικρή µείωση της τάξης του 0.97%, από 9.469 

κατοίκους το 1881 µειώθηκε στους 9.271 το 1900. Με βάση την απογραφή του 1900, 

πέραν των δυο αυτών διακριτών κοινοτήτων στην πόλη διέµεναν ακόµη 507 

Καθολικοί, 12 ∆ιαµαρτυρόµενοι, 13 Αρµένιοι, ενώ σηµαντική θεωρείται και η 

Εβραϊκή κοινότητα της πόλης.  

Με βάση αυτή την θρησκευτική και εθνοτική διαφοροποίηση του πληθυσµού 

διαµορφώθηκαν και οι διάφορες συνοικίες της πόλης. Έτσι, έχουµε συνοικίες που 

κυριαρχούσε το µουσουλµανικό στοιχείο (Κουµ-Καπί, Καστέλλι, Σπλάντζια) και 

                                                 
92 Σταυράκης, Νικόλαος, Στατιστική του πληθυσµού της Κρήτης, µετά διαφόρων γεωγραφικών 

ιστορικών αρχαιολογικών, εκκλησιαστικών κλπ. Ειδήσεων περί της νήσου, Αθήνησι, 1900. Στατιστική 

της Κρήτης, Πληθυσµός 1900, Τυπογραφείο Κρητικής Πολιτείας, Χανιά, 1904. 
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συνοικίες µε έντονη την παρουσία των χριστιανών (Τοπανάς, Χαλέπα, Σαντριβάνι) 

αλλά και των Εβραίων (‘Οβριακή’ συνοικία). Εντός των ενετικών τειχών που 

αποτελούσαν και τα φυσικά όρια της πόλης, υπήρχαν και διάσπαρτα θρησκευτικά 

µνηµεία, όπως των χριστιανών ορθοδόξων (Καθεδρικός ναός των Εισοδίων της 

Θεοτόκου, Ναός Αγίων Αναργύρων) των καθολικών (Καθολική Εκκλησία της 

Παναγίας, Μονή Αγίου Φραγκίσκου των Φραγκισκανών), των Ισραηλιτών (Εβραϊκή 

Συναγωγή) και των µουσουλµάνων  (Αγά τζαµισί, Γιαλί τζαµισί, Χιουγκάρ τζαµισί 

κ.α).   

Η οικονοµία της πόλης την περίοδο αυτή στηριζόταν στο εµπόριο και την 

βιοτεχνία µε κύριους µοχλούς ανάπτυξης τις µονάδες σαπωνοποιίας, οινοποιίας, 

ελαιουργίας-πυρηνελουργίας και βυρσοδεψίας.93 Η οικονοµική ανάπτυξη, τα 

διευρυµένα δικαιώµατα των χριστιανών που παρείχε το καθεστώς της Κρητικής 

Πολιτείας, αλλά και ο αέρας κοσµοπολιτισµού που έπνεε στην πόλη από την 

παρουσία των ετερόκλητων θρησκευτικών και εθνοτικών οµάδων, ώθησαν σε µια 

αστική κοινωνικότητα που εκφράστηκε έντονα σε πολλά επίπεδα και µε ποικίλες 

πρακτικές. Την περίοδο αυτή συγκροτείται ο Φιλολογικός Σύλλογος «Χρυσόστοµος», 

οργανώνονται θεατρικοί θίασοι, ιδρύονται φιλανθρωπικοί σύλλογοι, αθλητικά και 

εργατικά σωµατεία, εκδίδονται πολιτικές και σατυρικές εφηµερίδες κ.α.  

Πολύµορφη και πλούσια είναι και η ψυχαγωγική δραστηριότητα που 

αναπτύχθηκε στην πόλη. Νέες µορφές ψυχαγωγίας κάνουν την εµφάνισή τους αυτή 

την περίοδο, κυρίως κάτω από την επίδραση των ηθών της Ευρώπης. Οι µορφές και 

οι χώροι ψυχαγωγίας των αστικών και των λαϊκών στρωµάτων είναι διαφορετικές. Οι 

αστοί συνδέονται ολοένα και περισσότερο µε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τη 

δυτική κουλτούρα, ενώ οι άνθρωποι των λαϊκών τάξεων διατηρούν µια πιο στενή 

σχέση µε την παράδοση και τις επιδράσεις της ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο 

αυτής της αστικής κοινωνικότητας άκµασε και ο θεσµός των καφωδείων, όπου µικρές 

ορχήστρες µουσικών συνοδευόµενες από αοιδούς και χορεύτριες διασκέδαζαν τους 

θαµώνες µε ευρωπαϊκές µελωδίες στην περίπτωση των καφέ σαντάν, και µε 

ανατολίτικα τραγούδια και αµανέδες στην περίπτωση των καφέ αµάν. 

 

 

                                                 
93 ∆ρακάκης, Μανόλης, «Η πορεία προς τον αστικό εκσυγχρονισµό της Κρήτης: Έµποροι και 
Βιοµήχανοι στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας (1900-1913)», στο:  Τρούλης Μιχάλης (επιµ.), 90 

χρόνια από την Ένωση της Κρήτης µε την ελεύθερη Ελλάδα, (Πρακτικά Συµποσίου, Ρέθυµνο, 5-7 

∆εκεµβρίου 2003 ). Ρέθυµνο 2007. σελ.349  
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Τα καφωδεία 

Στην περίπτωση των Χανίων πληροφορίες από τον τοπικό τύπο κάνουν λόγο για 

µία άνθηση του θεσµού των καφωδείων στα χρόνια της Κρητικής Αυτονοµίας. Στα 

περίπου 5 ή 6 καφέ σαντάν που βρίσκονταν διάσπαρτα σε διάφορα σηµεία της πόλης 

φιλοξενούνταν και οι περιοδεύοντες µουσικοί θίασοι. Ωστόσο, το προκλητικό θέαµα 

των ‘φαινοµηριδών’ γυναικών αλλά και οι συχνές διενέξεις µεταξύ των θαµώνων 

απασχόλησαν τον τοπικό τύπο µε σχόλια καθόλου κολακευτικά. Συχνά 

επισηµαίνεται, όπως θα δούµε παρακάτω, η διαφορά ανάµεσα στις εκδηλώσεις 

«υψηλού γούστου» της αστικής τάξης (όπως παραστάσεις καταρτισµένων θεατρικών 

θιάσων, χοροεσπερίδες), και των λαϊκών θεαµάτων σε θέατρα ποικιλιών ή καφφωδεία 

της πόλης. 

Μέσα από την ιχνηλάτηση των αστικών αυτών αξιολογήσεων και των 

ιδεολογικών προκαταλήψεων των λόγιων αρθρογράφων θα επιχειρήσουµε την 

ανασυγκρότηση του χρονικού λειτουργίας των καφωδείων της πόλης των Χανίων στα 

τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Επιπλέον, αντλώντας πληροφοριακό 

υλικό από τα δηµοσιεύµατα στον τοπικό τύπο των Χανίων την περίοδο της Κρητικής 

Πολιτείας που αναφέρονται στα καφφωδεία της πόλης, θα επιχειρήσουµε -στο µέτρο 

του δυνατού- την διαµόρφωση µιας τυπολογίας των κέντρων αυτών είτε αυτή αφορά 

τη µουσική, είτε το κοινό ή την θέση τους στο χάρη της πόλης κ.ο.κ.  

Τα δηµοσιεύµατα που αποδελτιώσαµε και αναφέρονται στο θεσµό του καφωδείου 

στα Χανιά εκτείνονται χρονικά από το 1900 έως και το 1910, περίοδος που συµπίπτει 

περίπου µε την άνθηση και παρακµή του θεσµού σε πόλεις, όπως το Ηράκλειο και το 

Ρέθυµνο. Σύµφωνα όµως µε πληροφορίες που αντλήθηκαν από δευτερογενείς πηγές, 

φαίνεται ότι στην πόλη των Χανίων λειτουργούσε καφωδείο ήδη από το 1898 

περίπου. Επρόκειτο για το φηµισµένο καφέ σαντάν της πόλης των Χανίων «Λόντον 

Μπαρ»94 ιδιοκτησίας Παντελή Ζαµπετάκι95. Το καφωδείο αυτό –όντας πιθανόν το 

πρώτο χρονικά που λειτούργησε στην πόλη µε τη µορφή αυτή- υπήρξε ένας από τους 

σηµαντικότερους ψυχαγωγικούς θύλακες της πόλης κατά τα πρώτα χρόνια της 

διεθνούς κατοχής. Το καλλιτεχνικό του πρόγραµµα περιλάµβανε µουσική 

ευρωπαϊκού ρεπερτορίου και χορό ή τραγούδι από σαντέζες αοιδούς και χορεύτριες.  

Από το «Λόντον Μπαρ» πέρασε ένα πλήθος όµορφων καλλιτέχνιδων –ανάµεσα στις 

                                                 
94 Το καφφωδείο αυτό βρισκόταν, σύµφωνα µε µαρτυρίες, στη θέση του σηµερινού ξενοδοχείου 
‘Κύδων’ επί της πλατείας Σοφοκλή Βενιζέλου στα όρια της παλιάς πόλης των Χανίων. 
95 Ο Παντελής Ζαµπετάκις υποστηρίζεται ότι υπήρξε ο πρώτος ιδιοκτήτης του «Λόντον Μπαρ», 
λέγεται  µάλιστα ότι µετείχε και στην επανάσταση του Θερίσου το 1905 (Νικολακάκις Μ.: 2007). 
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οποίες και η Γαλλίδα Μαντάµ Ορτάνς- που πλούτισαν προσφέροντας τα κάλλη τους 

µάλλον παρά την τέχνη τους σε γαλαντόµους αξιωµατικούς του στόλου των 

τεσσάρων δυνάµεων αλλά και σε Χανιώτες µποέµηδες αστούς και  «…δον Ζουάν της 

εποχής»
96. Παροιµιώδης, ακόµη, θεωρείται η ‘πολιορκία’ της Μαντάµ Ορτάνς στο 

«Λόντον Μπαρ» από τον Γερώνυµο Μ. Φούµη, ένα νεαρό «ωραίο άντρα και 

φηµισµένο κατακτητή»
97 γόνο πλούσιας οικογένειας των Χανίων. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα αρκετά κτίρια γνωστών συνοικιών της πόλης των 

Χανίων (λ.χ. Φάληρο, Καστέλλι, Σπλάντζια κ.α) που στέγαζαν ερασιτεχνικούς και 

περιοδεύοντες θιάσους αλλά και τα θέατρα ποικιλιών, µετατράπηκαν σταδιακά σε 

καφέ σαντάν.98 Οι αρθρογράφοι στον τοπικό τύπο αναφέρονταν στα ψυχαγωγικά 

αυτά κέντα χρησιµοποιώντας άλλοτε τον γενικό όρο ‘καφφωδείο’
99 και άλλοτε τους 

όρους ‘ωδικόν καφενείον’, ‘καφέ σαντάν’ 100 ή ‘ευρωπαϊκό καφωδείο’
101

, ενώ δεν 

εντοπίστηκε κάποιο άρθρο µε χρήση του όρου ‘καφέ αµάν’. Συχνά οι αρθρογράφοι 

αναφέρονταν σε ίδιο χώρο χρησιµοποιώντας διαφορετικό όρο για τον προσδιορισµό 

του. Εστίαζαν δε περισσότερο στα δρώµενα των καφωδείων και τις πράξεις που 

προκαλούσαν την ηθική έκλυση της τοπικής κοινωνίας παρά σε επιµέρους 

τυπολογικά στοιχεία, όπως µουσική, ονόµατα καφωδών κ.α.  

Να επισηµάνουµε ότι η έκταση του αρνητικού σχολιασµού του θεσµού του 

καφφωδείου µέσω του τοπικού τύπου πήρε σταδιακά τον χαρακτήρα εκστρατείας 

ηθικής αρετής, που εκφράστηκε µε διαρκής προτροπές προς την επίσηµη πολιτεία και 

τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές. Φαίνεται πως τα αυστηρά ήθη της εποχής δεν 

άφηναν περιθώρια για την αποδοχή τέτοιων, µάλλον προκλητικών για το θέαµα, 

θεσµών ψυχαγωγίας. Το στοιχείο αυτό, όπως είδαµε σε προηγούµενα παραδείγµατα, 

είναι κοινό και στις τρεις πόλεις της Κρήτης όπου αναπτύχθηκε ο θεσµός του 

καφωδείου, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Ρέθυµνο και τα Χανιά. Εκείνο που 

φαίνεται ότι διαφοροποιεί την περίπτωση των Χανίων είναι η περίοδος εµφάνισης 

εκδηλώσεων απαρέσκειας, που συνδέεται πιθανώς µε µια πρώιµη παρέκκλιση των 

χώρων αυτών από τα συµβατικά ηθικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Ενώ για 

                                                 
96 Νικολακάκις, Ζ. Μίνως, «Πρόσωπα και τύποι των Παλιών Χανίων: Η Μαντάµ Ορτάνς», Αγώνας της 

Κρήτης, Χανιά 10.7 2007. 
97 Στο ίδιο. 
98 Σηµαντηράκη, Ζαχαρένια, «Βαριετέ, καφωδεία…», σελ. 148. 
99 Όπως στα άρθρα των εφηµερίδων: «Υψηλά Λευκά Όρη» (φ.32, 20-7-1906) & (φ.86, 16-8-1907), 
«Ελεύθερον Βήµα» (φ.100, 27-1-1907) & (φ.104, 24-2-1907). 
100 Όπως στα άρθρα των εφηµερίδων: «Σηµαία» (φ.22, 11-11-1901), «Νέα Έρευνα» (Ιανουάριο 1902), 
«Ελλάς» (φ.42, 29-5-1904) & (φ.52, 8-8-1904), «Ελεύθερον Βήµα» (φ. 46, 31-12-1905). 
101 Όπως στο άρθρο της εφηµερίδας «Νέα Έρευνα» (φ.96, 23-4-1902). 
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παράδειγµα οι επικριτικές αναφορές στον τοπικό τύπο του Ρεθύµνου εστιάζονται 

χρονικά στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1900, στην περίπτωση των Χανίων 

τέτοιες αναφορές βρίσκουµε ήδη από το 1893102 µε επίκεντρο αρχικά τα θέατρα 

ποικιλιών και ακολούθως από το 1901103 τα καφέ σαντάν της πόλης. 

Τα πλέον γνωστά θέατρα ποικιλιών ήταν το θέατρο Χουρχουδά στην τουρκική 

συνοικία της Σπλάντζιας104 και αυτό της συνοικίας του Καστελλίου105, όπου θίασοι 

Ελλήνων ηθοποιών αλλά και Τούρκων ή Αρµένιων µουσικών ψυχαγωγούσαν το 

κοινό µε θεατρικά έργα ή µουσικές παραστάσεις αντίστοιχα. Το προκλητικό θέαµα 

όµως των ηµίγυµνων καλλιτέχνιδων αυτών των θεάτρων ποικιλιών αλλά και οι 

συµπλοκές µεταξύ των θαµώνων µε ποικίλες αφορµές προκάλεσαν την έντονη 

αντίδραση της αστικής τάξης, η οποία εναντιωνόταν σε κάθε τι που θεωρούσε ότι την 

οπισθοδροµεί ή τη συνδέει µε ένα οθωµανικό παρελθόν, και πρακτικές που δε 

συνάδουν µε την ανωτερότητα του ελληνικού πνεύµατος και το διαµορφούµενο τότε 

πρόταγµα της αµόλυντης και αταλάντευτης Κρητικής παράδοσης. Τα επικριτικά 

σχόλια του αρθρογράφου σε εφηµερίδα του 1901 είναι ενδεικτικά αυτής της πρώιµης 

εναντίωσης σε αλλότρια για την ηθική των αστών θεάµατα: 

«…η φωνή µας υπήρξε φωνή βοώντος εν τη ερήµω και µόνον προχθές 

ότε ηπειλήθη να σφαγούν εκεί µέσα Τούρκοι και Χριστιανοί εκ γεγονότος 

όπερ δύναται να µας υπενθυµίση την µακαρίτιδα εποχήν του γενιτσαρισµού, 

τότε µόνο εθεωρήθη αναπόφευκτος η ανάγκη εξαφανίσεως τοιούτου ελεεινού 

κέντρου, όπερ αναµφιβόλως θα γεννήση ηµέραν τινά σκηνάς µε θλιβερά 

αποτελέσµατα […] Παρόµοιαι σκηναί θα επαναλειφθώσι και ανάγκη να 

κλεισθή, άλλως καθιστώµεν υπευθύνους τας αρχάς και την κοινωνίαν δια παν 

συµβησόµενον»
106

.  

Χαρακτηριστικό είναι και το άρθρο της εφηµερίδας «Σηµαία» στις 7 Οκτωβρίου  

1901 µε τίτλο «Το Θέατρον της Σπλάντζιας». Ο αρθρογράφος εδώ επισηµαίνει τον 

κίνδυνο διαφθοράς των ηθών της νεολαίας και γενικότερα της κοινωνίας, από τις 

ασχυµονίες των καλλιτέχνιδων αυτών των θιάσων, αλλά και τις συµπλοκές µεταξύ 

                                                 
102 Εφηµερίδα «Μεσόγειος» στις 1-5-1893. 
103 Εφηµερίδα «Σηµαία» στις 11-11-1901, φύλλο 22. 
104 Η συνοικία Σπλάντζια ή Πλάζα ήταν τούρκικη συνοικία. Βρίσκεται στα ανατολικά της συνοικίας 
Καστέλλι και κοντά στο λιµάνι µε τους ταρσανάδες (νεώρια) που χτίστηκαν από τους Βενετούς στα 
τέλη του 15ου αιώνα. 
105 Στο χώρο του Καστελλίου που περιβάλλεται από το Βυζαντινό τείχος ήταν κτισµένη αρχικά η πόλη 
των Χανίων. Στη συνοικία αυτή, που βρίσκεται ανατολικά του λιµανιού, ζούσαν οικογένειες των 
Τουρκοκρητικών και αρκετές από τις εύπορες οικογένειες των Χανίων. 
106 Σηµαντηράκη, Ζαχαρένια, «Βαριετέ, καφωδεία…», σελ. 149. 
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των ανδρών θαµώνων που ενεργούν δικήν προστάτη των γυναικών.  Προτείνει  δε 

στις αρµόδιες αρχές την απαγόρευση εισόδου σε παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ καλεί 

τις καλλιτέχνιδες να αλλάξουν επάγγελµα ευθυγραµµιζόµενες µε τα αποδεκτά 

πρότυπα συµπεριφοράς που έθετε η κοινωνία. Παραθέτουµε αποσπασµατικά τα 

κυριότερα σηµεία του άρθρου: 

«…το προσωπικό των γυναικών πλην της του διευθυντού, και τα άσεµνα 

τα λαµβάνοντα χώραν καθ’εκάστην εις το καταγώγιον τούτο ανενοχλήτως, 

ουδέν άλλο δεικνύουσι ή ότι πολύ ολίγον µεριµνώµεν περί της δηµοσίας 

ηθικής περί ής πρωτίστως πρέπει να ενδιαφέρηται µια κοινωνία. Ας ληφθή 

λοιπόν µια µέριµνα περί αυτού, ας εκκαθαρισθή το προσωπικόν το εν πολλαίς 

αµαρτίαις βεβαπτισµένον, ας απαγορευθή αυστηρώς η είσοδος παίδων 

µικροτέρας των 16 ετών ηλικίας, ας απαγορευθώσι αι µετά των ανδρών 

λαµβάνουσα χώραν άσεµνοι σκηναί. […] ας φροντίσουν δε οι εν αυτή (ενν. 

κοινωνία) δι’ άλλης εργασίας να κερδίζωσι τον άρτον των…». 

Οφείλουµε να είµαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε όποια πιθανή ταύτιση 

τέτοιων χώρων, όπως τα θέατρα ποικιλιών, µε τα καφέ αµάν χαρακτηρίζοντας τα ως 

µια τοπική εκδοχή τους. Θεωρούµε διαφορετική τη λειτουργία ενός θεάτρου 

ποικιλιών που φιλοξενούσε στα πλαίσια των παραστάσεων και τούρκους ή αρµένιους 

µουσικούς, και διαφορετική τη µορφή ενός ωδικού καφενείου που συνδύαζε τα 

λειτουργικά στοιχεία ενός παραδοσιακού καφενείου µε τη ένταξη του στοιχείου της 

µουσικής παράστασης για την ψυχαγωγία των θαµώνων. Όπως θα δούµε παρακάτω 

υπάρχουν συγκεκριµένες αναφορές σε καφωδεία, που χωρίς απαραίτητα να 

αναφέρονται ως ‘καφέ αµάν’, ωστόσο παραπέµπουν σε αυτό τον τύπο καφωδείου, και 

στα οποία µάλιστα παιζόταν µουσική από τις παραδόσεις των λαών της ανατολικής 

Μεσογείου. 

Στις 13 Ιουνίου 1900 η εφηµερίδα «Επιθεώρησις» στο πλαίσιο διαφήµισης 

µάλλον ενός νέου ‘ωδικού καφενείου’, δηµοσιεύει ένα ανακοινωθέν του διευθυντή 

του κέντρου αυτού µε τίτλο «Έκτακτος ευκαιρία διασκεδάσεως». Το καφωδείο αυτό 

µε το όνοµα «Μεσόγειος» βρισκόταν ανατολικά της πόλης των Χανίων και 

συγκεκριµένα στην πλατεία της συνοικίας του Φαλήρου (ή Κουµ-Καπί). Όπως 

επισηµαίνει ο διευθυντής του καφωδείου στο κέντρο αυτό παρατηρείται: 

«…µεγάλη συγκέντρωσιν καλού κόσµου και µε πρώτης τάξεως ποτά εκ 

τιµάς λίαν συγκαταβατικάς, ως και µε νέας τραγουδιστρίας ιδίως δε της 

δεσποινίδος Σάµµας εξ Ουγγαρίας βαρυφώνου και της δεσποινίδος Αµαλίας 
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Ιταλίδος ηµιυψιφώνου. Καθηµερινώς άδονται νέα ποικίλα άσµατα της µόδας 

µε µεγάλην επιτυχίαν, δις δε της εβδοµάδος προσφέρεται λαχείον, και έκαστος 

πελάτης έχει το δικαίωµα ενός αριθµού δωρεάν, έστω κι αν πάρη ένα µόνο 

καφέ. Ο προορισµός του καταστήµατος αποβλέπει εις την συντήρησιν ωδικού 

καφενείου κατά το ευρωπαϊκόν σύστηµα, τούτεστι µε αξιοπρέπειαν τόσον εκ 

µέρους των αοιδών εντός του καταστήµατος όσον και των πελατών προς 

αυτάς, υπό τοιαύτην αρχήν βαδίζων ελπίζει επί την γενικήν υποστήριξιν ως 

κέντρο τερπνής διασκεδάσεως κατά το οικογενειακώτερον και πλέον 

ευχάριστον […]» 

Αυτή τελευταία επισήµανση του διευθυντή του καφωδείου φανερώνει µια 

ταξινόµηση των καφωδείων βάση του προσφερόµενου θεάµατος. Φαίνεται ότι το 

καλλιτεχνικό πρόγραµµα και εν γένει η ατµόσφαιρα των λεγόµενων ‘ωδικών 

καφενείων’  κινούνταν στο πλαίσιο των αποδεκτών κανόνων ηθικής της κοινωνίας. 

Επιπρόσθετα, υποδηλοί την πρότερη ή και παράλληλη λειτουργία καφωδείων µε 

θέαµα ‘ουχί αξιοπρεπές’ είτε αφορούσε στη δράση των αοιδών είτε των θαµώνων. Ο 

διευθυντής του καφωδείου «Μεσόγειος» ολοκληρώνει το κείµενο του 

ανακοινώνοντας ότι: 

«[…] Εντός του µηνός περιµένονται εκ Μασσαλίας δύο νέαι αρτίστες: η 

δεσποινίς Θελφοτρί ήτις παίζει νυν εν Μασσαλία εις το θέατρον του PALAS 

DE CRISTAL και Αδελίνα Βελαγάµπα ταχυδακτυλουργός, πρωτοφανές δια 

κόρην το είδος τούτο. Επικαλούµεθα λοιπόν την υποστήριξιν του αξιοτίµου 

κοινού. Άλλωστε το Φάληρον είναι εφέτος το µόνον κέντρο διασκεδάσεως και 

αναψυχής.»
107

 

Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριµένα στις 11 Νοεµβρίου 1901, δηµοσιεύεται 

στην εφηµερίδα «Σηµαία» άρθρο µε τον τίτλο «Τα καφφέ σαντάν». Σε αυτό ο 

αρθρογράφος παρουσιάζει τα καφέ σαντάν της πόλης ως το αναγκαίο κακό στη ζωή 

της τοπικής κοινωνίας, ως καταγώγια που υφίστανται «ένεκα των ξένων». Η 

τελευταία αυτή φράση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι πολλά από τα καφέ σαντάν την 

περίοδο αυτή λειτούργησαν προς εξυπηρέτησιν των πολυάριθµων ξένων στρατιωτών 

και ναυτικών που συνέρρεαν στο νησί στο πλαίσιο της διεθνούς κατοχής. Με µία 

κάπως πρωτότυπη αντιπαραβολή των καφωδείων της πόλης µε αυτά του Λονδίνου 

και του Παρισίου, ο αρθρογράφος ως ‘αµείλικτος διώκτης’ συνιστά στις αρµόδιες 

                                                 
107 Σηµαντηράκη, Ζαχαρένια, «Βαριετέ, καφωδεία…», σελ. 154. 
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αρχές την παύση λειτουργίας όλων των καφωδείων ανεξαιρέτως κατά το µεσονύχτιο, 

«διότι πέραν του µεσονυχτίου είναι αδικαιολόγητος η λειτουργία και αποβαίνει εις 

ζηµίαν των πολιτών υπό πολλάς επόψεις». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το άρθρο της ίδιας εφηµερίδας που 

δηµοσιεύτηκε τρεις ηµέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 8 Νοεµβρίου 1901 µε τίτλο «Ας 

απαγορευθή!». Στο άρθρο αυτό σχολιάζεται το πρωτοφανές γεγονός της διαρκούς 

ανάκρουσης του Εθνικού ύµνου σε ψυχαγωγικά κέντρα της πόλης, όπως αναφέρεται 

µάλιστα, «µέχρι του σηµείου να θεωρήται ως ο κοινότερος αµανές».  Εστιάζοντας σε 

αυτή τη συµβολική αντιπαραβολή του εθνικού ύµνου µε τον αµανέ µπορεί κανείς να 

παρατηρήσει ορισµένα ενδιαφέροντα στοιχεία: Πρώτον, την ανάγκη ταύτισης των 

Κρητών µε το ευρύτερο σύνολο των Ελλήνων οικειοποιούµενοι ένα εθνικό σύµβολο 

της Ελλάδας, η ένωση µε την οποία επιτεύχθηκε λίγα χρόνια αργότερα το 1913.  

∆εύτερον, επιβεβαιώνει την απαξία της αστικής τάξης απέναντι σε καθετί που τη 

συνέδεε µε το οθωµανικό παρελθόν του τόπου. Ο αµανές και τα παθητικά τραγούδια 

της οθωµανικής παράδοσης δεν ταίριαζαν στο προφίλ του έλληνα αστού που είχε 

πλέον στρέψει το βλέµµα του στην ∆ύση, υιοθετώντας τα υψηλά ιδεώδη της 

κλασσικής παιδείας και κουλτούρας. Τρίτον, παραπέµπει αφαιρετικά σε µια 

µακρόχρονη –λόγω της οθωµανικής παρουσίας στην πόλη των Χανίων- παράδοση 

αυτού του είδους τραγουδιού στην εντόπια µουσική, µε πλέον χαρακτηριστικό το 

παράδειγµα των λεγόµενων σήµερα ‘Ταµπαχανιώτικων’ αµανέδων που 

συγκαταλέγονται στην παράδοση αστικών λαϊκών τραγουδιών της Κρήτης.    

Στο άρθρο της εφηµερίδας «Σηµαία» στις 10 Φεβρουαρίου 1902 µε τίτλο 

«Λάθρα», ο αρθρογράφος στρέφει την προσοχή του στην ‘σκανδαλώδη διαγωγή’ των 

καλλιτέχνιδων αυτή τη φορά εκτός του χώρου εργασίας τους. Αναφερόµενος 

ονοµαστικά σε δύο σαντέζες αοιδούς, την Λιλή εκ Ρουµανίας και την Βικτωρία εκ 

Γαλλίας, εφιστά την προσοχή της αστυνοµικής αρχής, την οποία καλεί παράλληλα να 

λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή των έκτροπων σκηνών που 

προκαλούνται στις οικίες τους από τους ‘λάθρα’ εισαχθέντες άνδρες επισκέπτες. Στο 

άρθρο, επίσης, παρέχεται άλλη µια πληροφορία που αφορά στην περιοχή κατοικίας 

των δυο καλλιτέχνιδων, οι οποίες όπως αναφέρεται «…παρά τα ‘Ψαράδικα’ 

κατοικούσι…»
108

.  

                                                 
108 Η οδός αυτή αναφέρεται και σε σχετική -µε τη περιστολή λειτουργίας ορισµένων κέντρων 
ψυχαγωγίας της πόλης των Χανίων- αστυνοµική διαταγή της Νοµαρχίας Χανίων (Ε.Ε.Κ.Π. 29-4-1902, 
τ.1, φ.18) 
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Παρά το γεγονός ότι στην πόλη των Χανίων ήδη από το 1893 -µε τα θέατρα 

ποικιλιών και αργότερα µε τα καφέ σαντάν- η παρουσία αοιδών θα έπρεπε να είναι 

οικία για την τοπική κοινωνία, ωστόσο φαίνεται ότι προκαλούσε ακόµη την αφύπνιση 

των ‘φρουρών της ηθικής’. Η στάση αυτή συνδέεται πιθανόν µε την παράλληλη 

δράση ορισµένων καλλιτέχνιδων στο χώρο του αγοραίου έρωτα. Μη ξεχνάµε ότι ένας 

από τους λόγους της ηθικής αποστροφής της τοπικής κοινωνίας απέναντι στα 

καφφωδεία ήταν και οι πρακτικές αγοραίου έρωτα που αναπτύχθηκαν σε ορισµένα 

από αυτά. Ακόµη και στις περιπτώσεις όµως εκείνες που εκ των πραγµάτων δεν 

υπήρχε κάτι που θα µπορούσε να θεωρηθεί µεµπτόν για την συµπεριφορά αυτών των 

γυναικών, και µόνο η ενασχόληση ή δραστηριοποίηση τους στον καλλιτεχνικό χώρο 

είτε ως ηθοποιοί, είτε ως τραγουδίστριες ή χορεύτριες προξενούσε σχόλια για την 

ηθική τους.109  Η ηθική αποστροφή των αρθρογράφων απέναντι σε αυτή την 

κατηγορία γυναικών διαπιστώνεται µε έντονο τρόπο και από τους ποικίλους 

επιθετικούς προσδιορισµούς που χρησιµοποιούσαν για την περιγραφή τους. 

Υιοθετώντας ονόµατα από την αρχαίο-ελληνική µυθολογία όπως ‘Μαινάδες’
110

 

(Ελλάς, φ.42, 29-5-1904), αλλά και από την κέλτικη λαϊκή παράδοση όπως 

‘Συλφίδες’
111

 (Νέα Έρευνα, φ.96, 23-4-1902) στοιχεία µυθοπλαστικά, διαµόρφωσαν 

µια εικόνα συχνά επίπλαστη γύρω από τον κόσµο των καφωδείων, ένα κόσµο 

διαφθοράς, ανηθικότητας, τρυφηλούς ζωής και σπατάλης. 

Θα είχε, µάλιστα, εξαιρετικό ενδιαφέρον αν µια µελέτη εστίαζε στο ζήτηµα της 

θέσης της γυναίκας και την επικρατούσα -στις αρχές του αιώνα µας- αντίληψη για το 

ρόλο της στην κοινωνία, εξετάζοντας το δίπολο από τη µία της απελευθερωµένης 

γυναίκας καλλιτέχνιδος και από την άλλη της αστής γυναίκας µε σαφή ρόλο και θέση 

στην οικογένεια και την κοινωνία. Την περίοδο λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της 

Κρητικής Αυτονοµίας (1898-1913) οι γυναίκες της αστικής τάξης 

δραστηριοποιούνταν στα διάφορα φιλανθρωπικά ή φιλεκπαιδευτικά σωµατεία και 

                                                 
109 Την αντίληψη αυτή διατηρεί η αστική κοινωνία και στα µεταπολεµικά χρόνια, συχνά ταυτίζοντας 
την τραγουδίστρια ή την ηθοποιό µε την πόρνη. 
110 Οι Μαινάδες ήταν, σύµφωνα µε την αρχαιοελληνική µυθολογία, θεότητες συνοδοί του ∆ιονύσου. 
Αντιπροσώπευαν το θηλυκό στοιχείο της συντροφιάς και κρατούσαν στο χέρι τους το θύρσο (καλάµι 
διακοσµηµένο µε φύλλα κισσού ή κλήµατος) όπως και ο ∆ιόνυσος. Ντυµένες ελαφρά χόρευαν και 
τραγουδούσαν προς τιµή του θεού, τελώντας όµως υπό µέθη και σε κατάσταση έκστασης (µαινόµενες, 
εξ’ου και Μαινάδες) διέπρατταν ορισµένες φορές φρικιαστικά εγκλήµατα.  
111 Εκ της ‘Σύλφης’, νεράιδας της τεκτονικής µυθολογίας. Οι Συλφίδες ήταν νεράιδες που ανήκαν, 
σύµφωνα µε την κέλτικη λαϊκή παράδοση, στα ξωτικά ή πνεύµατα του αέρα.  Η λατινική ονοµασία 
τους ‘Sylpha’ αποδίδεται στον Ελβετό ιατρό, αλχηµιστή Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus 
von Hohenheim, κατά κόσµον Παράκελσο (1493-1541) γνωστού για την ενασχόληση του µε τον 
Αποκρυφισµό και την αστρολογία. 
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συλλόγους. Συµµετείχαν ακόµη στη διοργάνωση των µουσικοχορευτικών 

εκδηλώσεων της πόλης, αλλά και στα λεγόµενα ‘après-midi’ ή ‘ζουρ-φιξ’. Η θέση της 

γυναίκας ήταν ταυτισµένη µε την οικογένεια και ο ρόλος της στη δηµόσια σφαίρα 

περιοριζόταν στις προαναφερθείσες δραστηριότητες αρµόζουσες –κατά την 

επικρατούσα τότε αντίληψη- µε την ευαίσθητη γυναικεία φύση τους.  Η περίοδος 

όµως αυτή γεννά και τις πρώτες εκδηλώσεις γυναικείας χειραφέτησης, 

χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της ρεθύµνιας Καλλιρρόης Παρρέν112 που 

πρωτοστάτησε του φεµινιστικού κινήµατος στην Ελλάδα. 

Επανερχόµενοι στο θέµα των καφωδείων στα Χανιά, θα σταθούµε αυτή τη φορά 

σε δυο δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας «Νέα Έρευνα».  Σε στήλη της εφηµερίδας τον 

Ιανουάριο του 1902113 προσφέρεται µια σηµαντική πληροφορία ως προς τον αριθµό 

των λειτουργούντων στην πόλη καφέ σαντάν, «…προς απαρίθµισιν των οποίων δεν 

θα εξήρκουν τα δάκτυλα της µιας χειρός». Ο αριθµός των πιθανόν 5 ή 6 καφέ σαντάν 

της πόλης στις αρχές του αιώνα φαίνεται µεγάλος, δικαιολογείται όµως σε ένα βαθµό 

δεδοµένου ότι τα Χανιά ήταν ένα περισσότερο ανεπτυγµένο αστικό κέντρο114 σε 

σχέση επί παραδείγµατι µε το Ρέθυµνο, και δεδοµένου ότι η πόλη -βρισκόµενη υπό 

καθεστώς συλλογικής προστασίας- είχε κατακλυστεί από ευρωπαίους στρατιώτες που 

διψούσαν για στιγµές ψυχαγωγίας κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Αρκετοί ντόπιοι 

επιχειρηµατίες έσπευσαν την περίοδο αυτή -εκµεταλλευόµενοι τη συγκυρία- να 

ανοίξουν καφωδεία, κυρίως τα ευρωπαϊκού τύπου καφέ σαντάν. Ο αρθρογράφος, 

επιπλέον, προτρέπει το κοινό να είναι περισσότερο ανοικτό στις µουσικές εκδηλώσεις 

των καφέ σαντάν. Το σχόλιο είναι χαρακτηριστικό: «Ας φανώµεν περισσότερο 

φιλόµουσοι και φιλόξενοι κατά τα τελευταίας αυτάς ευεργετικάς παραστάσεις».   

Αυτή η µετριοπαθής στάση της εφηµερίδας απέναντι στα καφφωδεία 

διαπιστώνεται και σε επόµενο άρθρο της στις 23 Απριλίου 1902 µε τίτλο «Τα 

Καφωδεία». Το εισαγωγικό σχόλιο του αρθρογράφου είναι διαφωτιστικό: «∆εν είµεθα 

                                                 
112 Η Καλλιρρόη Παρρέν (το γένος Σπυρίδωνα Σιγανού) γεννήθηκε στα Πλατάνια Αµαρίου του 
Ρεθύµνου της Κρήτης το 1859. Μετά την Κρητική Επανάσταση του 1866-69 και το ολοκαύτωµα του 
Αρκαδίου η οικογένεια της εγκαθίσταται στην Αθήνα. Εκεί φοιτά στην Σχολή Σουρµελή στον Πειραιά, 
µετά στη Γαλλική Σχολή Καλογραιών και τελικά στο Αρσάκειο απ’ όπου έλαβε το δίπλωµα της 
δασκάλας. Το 1887 εκδίδει την «Εφηµερίδα των Κυριών», στις στήλες της οποίας διατυπώθηκαν 
ορισµένα από τα πρώτα αιτήµατα της γυναικείας χειραφέτησης. (Βιογραφικά στοιχεία από την 
ιστοσελίδα: http://www.amariotes.com/arthra/parrenvalari.htm) 
113 ∆υστυχώς µια φθορά στο πρωτοσέλιδο αυτού του φύλλου της εφηµερίδας δεν µας επέτρεψε να 
γνωρίζουµε την ακριβή ηµεροµηνία έκδοσης της. 
114 Σύµφωνα µε την απογραφή που διενεργήθηκε το 1900 από την Ανωτέρα ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
της Κρητικής Πολιτείας, τα Χανιά απαριθµούσαν συνολικά 20.001 κατοίκους, το Ρέθυµνο 9.308 και το 
Ηράκλειο 22.481. 
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της γνώµης ότι τα κέντρα ταύτα δέον να κλείσωσι παντελώς, αφού εν’ αυτοίς τέλος 

πάντων δύναται τις να διέλθει ώρας τινάς σχετικής απολαύσεως µουσικής, ήτις παρ’ 

ηµίν τόσον ελλείπει, αλλά βεβαίως να εργάζονται εν ησυχία και να µη µεταβάλλωνται 

εις διαφθορεία και τόπους οργίων».   

Το άρθρο αυτό µας δίνει µια καλή αφορµή να αναφερθούµε στη λειτουργία αυτή 

κάθε αυτή των καφωδείων και το στοιχείο που προκαλούσε την ηθική έκλυση της 

ευυπόληπτης κοινωνίας. Όπως πιστοποιείται από τα άρθρα του εφηµερίδων της 

περιόδου, οι αστοί αρθρογράφοι εναντιώνονταν στη λειτουργία συλλήβδην των 

καφωδείων εκείνων που -υπό τον τύπο των ανατολίτικων καφέ αµάν- φιλοξενούσαν 

µουσικούς που η µουσική τους παρέπεµπε στην Ανατολή και στο οθωµανικό 

παρελθόν του τόπου. Την στάση αυτή υιοθετούσαν ανεξάρτητα από το αν η 

µουσικοχορευτική παράσταση περιελάµβανε και άσεµνα για την ηθική των αστών 

θεάµατα. Όσον αφορά την περίπτωση των καφέ σαντάν, έστρεφαν τη προσοχή τους 

σε ορισµένα από αυτά τα κέντρα ψυχαγωγίας επικρίνοντας από τη µία το προκλητικό 

θέαµα των ‘φαινοµηρίδων’ καλλιτέχνιδων, και από την άλλη καταδεικνύοντας τις 

παράνοµες πρακτικές αγοραίου έρωτα που αναπτύσσονταν.  

Στη συνέχεια αυτού του άρθρου ο αρθρογράφος θέλοντας να ενισχύσει την 

επιχειρηµατολογία του αναφορικά µε τη ποιοτική διαφοροποίηση ορισµένων 

καφωδείων της πόλης, αντιπαραβάλει το παράδειγµα ενός καφωδείου της 

Προκυµαίας έναντι ενός νεοϊδρυθέντος κατ’εφηµισµόν -όπως αφήνεται να εννοηθεί- 

καφφωδείου της παραλίας των Χανίων.  Όπως αναφέρει: «καλώς δε εργάζεται και 

εκτελεί τον προορισµόν του το παρά την Προκυµαίαν Ευρωπαϊκόν Καφωδείον και 

Ζαχαροπλαστείον του κ. Παπαναστασίου. Αλλά ήδη και νέον κατάστηµα ανοίγει εκ 

περιτροπής τας θύρας του υπό τον τύπον καφωδείου παρά την παραλίαν και τούτο όπερ 

παν άλλο δύναται να ονοµασθή ή καφωδείον, µάλλον δε κέντρον, εις το οποίον 

εκτελούνται ασχήµιαι, κέντρον, το οποίον απειλεί την ηθική καταστροφήν των πελατών 

του, αλλά και νέων, οίτινες και µεταβαίνοντες εις την εργασίαν των και περιπατούντες 

εκείθεν διαβαίνουσι και υπό τα όµµατα αυτών παρουσιάζονται αι εν αυτώ οργιάζουσαι 

Συλφίδες». 

Εάν η εφηµερίδα «Νέα Έρευνα» εκφράζει µια περισσότερο µετριοπαθή στάση 

απέναντι στη λειτουργία των καφωδείων, οι εφηµερίδες «Σηµαία» και «Ελλάς» θα 

λέγαµε ότι πρωτοστατούν στην εκστρατεία ηθικής αρετής ενάντια σε αυτούς τους 

χώρους ψυχαγωγίας. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο της πρώτης στις 7 Σεπτεµβρίου 

1902, µε τίτλο «Τα καταγώγεια – Ας παταχθώσι, ας κλεισθώσιν». Με το άρθρο αυτό ο 
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αρθρογράφος της εφηµερίδας επανέρχεται, µε βάση τα συµφραζόµενα του κειµένου, 

στο ζήτηµα των καφωδείων επικαλούµενος τα ‘ευγενή αισθήµατα’ και την προθυµία 

του Αρχηγού της Χωροφυλακής για την αποτελεσµατικότερη και αυστηρότερη 

επίβλεψη των χώρων αυτών. Χρησιµοποιώντας βαρείς χαρακτηρισµούς, όπως 

‘ανήθικων κέντρων’, ‘εστίαι αχρειότητος και διαφθοράς’, ‘οίκοι απωλείας’, εκφράζει 

την ηθική απαρέσκεια του απέναντι σε αυτά τα κέντρα ψυχαγωγίας. Επισηµαίνει, 

επιπλέον, ότι παρά τον πρότερο αυστηρό περιορισµό της λειτουργίας τους µε 

απόφαση115 της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, εξακολουθούν να λειτουργούν «…που 

και που λάθρα».  Καταθέτοντας, τέλος, τη δική του εµπειρία ενός από τα περιστατικά 

συµπλοκής που, όπως αναφέρει «συχνότατα δε συµβαίνουν» µεταξύ Οθωµανών έξω 

από αυτά τα κέντρα της συνοικίας της Σπλάντζιας, εκφράζει την ελπίδα αλλά και τη 

βεβαιότητα ότι ο Αρχηγός της Χωροφυλακής «θα διατάξη τα όργανα του να έχωσιν 

αυστηρότατην την επίβλεψιν». 

Το ίδιο αυστηρή και αδιάλλακτη είναι η στάση της εφηµερίδας «Ελλάς». Το 

άρθρο της που δηµοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου 1904 µε τίτλο «Κλείσατε τα καφφέ 

σαντάν – Σώσατε την Κοινωνίαν» προσφέρει µεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά µε 

το προφίλ των πελατών των καφέ σαντάν, αναφέρεται ακόµη στο ζήτηµα των 

αφροδίσιων νοσηµάτων αλλά και στη δράση των γυναικών που εργάζονται ως 

καλλιτέχνιδες στα κέντρα αυτά. Η ρητορική που αναπτύσσει ο αρθρογράφος κατά 

των καφέ σαντάν διαπιστώνεται ήδη από την αρχή του κειµένου του, όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά «µια πληγή εξ’ εκείνων, αίτινες, βαθµηδόν καταλήγουσιν εις 

γάγγραιναν επικίνδυνον είνε δια την κοινωνίαν µας τα καταγώγεια, τα καλυπτόµενα υπό 

το όνοµα Καφφέ-Σαντάν». Επισηµαίνει, ακόµη, ότι στα καφέ σαντάν διαπράττονται 

εγκλήµατα «µικρά µεν κατά το φαινόµενον, µεγάλα όµως και φοβερά εν τη ουσία…», 

ενοχοποιώντας τις σαντέζες που ως ‘φοβερώτεραι Μαινάδες’
116, ‘βδέλλαι’, ‘αράχναι’, 

και ‘υποκρινόµεναι τας demoiselles’
117

 αποµυζούν την περιουσία των πελατών. 

Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του αρθρογράφου, τα ‘θύµατα’ αυτών των γυναικών 

ήταν «άνθρωποι πάσης τάξεως και ηλικίας», στοιχείο που επιβεβαιώνει την παρουσία 

                                                 
115 Είναι πολύ πιθανόν ο αρθρογράφος εδώ ν’ αναφέρεται στις δυο αστυνοµικές διαταγές της 
Νοµαρχίας Χανίων και του Αρχηγείου Χωροφυλακής που υπεγράφησαν στις 30 Μαρτίου και 26 
Απριλίου 1902 αντίστοιχα, και αναφέρονταν στο ωράριο λειτουργίας κέντρων ψυχαγωγίας ή και την 
περιστολή ορισµένων από αυτά. (Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το περιεχόµενο των 
αποφάσεων βλέπετε σχετική ενότητα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας µε τίτλο ‘Παρέµβαση της 
πολιτείας’). 
116 Έχουµε ήδη δώσει την ετυµολογία του ονόµατος ‘Μαινάδες’ σε προηγούµενη αναφορά µας. 
117 Η λέξη ‘demoiselle’ είναι γαλλική και σηµαίνει δεσποινίδα ή µικρή κυρία. 
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στα καφφωδεία τόσο των ανώτερων όσο και των χαµηλότερων κοινωνικών 

στρωµάτων. Όπως διαπιστώνεται και από τα πορίσµατα της σχετικής έρευνας118 για 

τα καφωδεία στο Ηράκλειο, αυτή η σταδιακά αυξανόµενη παρουσία των λαϊκών και 

αγροτικών στρωµάτων συνδέεται, πιθανώς, µε την παράλληλη αύξηση του αριθµού 

των καφωδείων και τη στελέχωση τους µε µουσικά σχήµατα της ανατολικής 

Μεσογειακής µουσικής παράδοσης που λειτουργούσε περισσότερο θελκτικά για το 

λαϊκό κοινό. Θεωρούµε όµως ότι δεν αποκλείεται –τουλάχιστον στο παρόν άρθρο 

αυτό αφήνεται να εννοηθεί-  το ίδιο θελκτικό για το λαϊκό κοινό της πόλης να ήταν 

και το θέαµα των αλέγρων ευρωπαίων καλλιτέχνιδων των καφέ σαντάν. Αυτό που 

επιβεβαιώνεται ακόµη περισσότερο είναι η σταδιακή διάχυση όσον αφορά τη 

κοινωνική προέλευση των θαµώνων των καφωδείων. Η σχετικά αδιάβλητη, αρχική 

διαφοροποίηση των καφέ αµάν και καφέ σαντάν ως προς το κοινό τους, πιθανώς µε 

το πέρας του χρόνου έφθινε. Μη ξεχνάµε ότι σε πολλά από τα άρθρα της εποχής οι 

αρθρογράφοι επικαλούνται ίδια (ενν. προσωπική) εµπειρία αναφερόµενοι στα 

τεκταινόµενα είτε ορισµένων καφέ σαντάν, είτε κάποιων –όπως συµπεραίνεται από 

τα συµφραζόµενα- καφέ αµάν της πόλης.  

Το άρθρο αυτό ολοκληρώνεται µε µια παρατήρηση του αρθρογράφου αναφορικά 

µε τις πιθανές συνέπειες που επιφέρει η λειτουργία τέτοιων κέντρων ψυχαγωγίας, 

όπως τα καφωδεία, στην τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρεται στον επίλογο του 

κειµένου του: «..ούτω δε βαθµηδόν και κατ’ ολίγον η µεν κοινωνία παραλύει, και 

αποσυντίθεται, η δε νεολαία µαραίνεται και εκφυλλίζεται και δεδικαιολογηµένως δε το 

ωραίον φύλλον της κοινωνίας µας απογοητεύεται δια το µέλλον». Η τελευταία αυτή 

φράση µας παραπέµπει στην άποψη του ρεθύµνιου επιχειρηµατία και λαογράφου 

Θεµιστοκλή Μ. Βαλαρή, που διατύπωσε στο βιβλίο του µε τίτλο «Μια πόλη 

αναµνήσεις» αναφορικά µε τη  ζωή των νέων του Ρεθύµνου στις αρχές του αιώνα.  

Όπως αναφέρει, η πόλη έχασε «τουλάχιστον δέκα νέες οικογένειες» από την επιλογή 

των εικοσάχρονων τότε νεαρών µποέµηδων να µην παντρευτούν, παρασυρόµενοι από 

την καλοπέραση και την ‘γλυκιά ζωή’ που επικρατούσε την περίοδο της Ρωσικής 

παρουσίας στο Ρέθυµνο.119  

Τρείς µήνες αργότερα η εφηµερίδα «Ελλάς» επανέρχεται µε άρθρο της στο 

ζήτηµα των καφέ σαντάν της πόλης. Στο άρθρο της µε τίτλο «Θέατρον (;;) Φαλήρου» 

                                                 
118 Βλ. Ζαϊµάκης, Γιάννης, «Αστικές αντιλήψεις και ψυχαγωγικές πρακτικές….», Modern Greek 

Studies, 5-7, 1997-1999. σελ. 139. 
119 Βαλαρής, Μ. Θεµιστοκλής,   Μια πόλη αναµνήσεις, Ρέθυµνο, 2006. σελ. 109. 
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που δηµοσιεύτηκε στις 8 Αυγούστου 1904, ο αρθρογράφος στρέφει την προσοχή του 

στο θέατρο του Φαλήρου120, δείχνοντας την απαρέσκεια του για την µετατροπή του 

χώρου αυτού σε καφέ σαντάν. Χαρακτηριστική είναι και η εισαγωγική του 

επισήµανση στο άρθρο: «Αηδία κατήντησε πλέον κ. Αρχηγέ το θέατρον (µας 

συγχωρείτε, καφφέ-σαντάν ηθέλαµεν να είπωµεν) του Φαλήρου».  Όπως έχει 

επισηµανθεί στη µελέτη της Σηµαντηράκη Ζαχαρένιας, τα θέατρα του Καστελλίου, 

της Σπλάντζιας, του Φαλήρου που φιλοξενούσαν αρχικά σοβαρούς τοπικούς ή 

περιοδεύοντες θιάσους, και τα υποδεέστερα θέατρα ποικιλιών σταδιακά έφτασαν -

κατά την περίοδο της Κρητικής Αυτονοµίας- στο επίπεδο των καφέ σαντάν 

λειτουργώντας πλέον µε αυτή τη µορφή.121  

Στη συνέχεια του άρθρου γίνεται για άλλη µια φορά λόγος για την τολµηρή 

παρουσία επί σκηνής των καλλιτέχνιδων. Όπως επισηµαίνει ο αρθρογράφος: 

«ηµίγυµνοι σχεδόν γυναίκες εξαιρουµένων δύο ή τριών, παρουσιάζονται προ του 

κόσµου και µε φουστανάκια τα οποία ούτε οκταετή κοράσια δεν θα έφερον, αφίνοντα 

να φαίνωνται οι πόδες των αοιδών από του γόνατος και κάτω. Το τοιούτον δεν είνε 

καθόλου ηθικόν και αντίκειται εις τα ήθη της πόλεως µας […] Τι συνέβη προχθές εν ω 

εχόρευε επί του πάλκου µια αοιδός, είνε αηδές και άτοπον ν’ αναφέρωµεν δια να 

πιστωποιήσωµεν επί πλέον τ’ ανωτέρω».  

Έχουµε ήδη αναφερθεί για την επικρατούσα -στις αρχές του προηγούµενου 

αιώνα- αντίληψη των αστών γύρω από το ρόλο των γυναικών ιδίως όσων 

ασχολούνταν επαγγελµατικά µε τον καλλιτεχνικό χώρο, και δεν κρίνεται αναγκαίο να 

υπεισέλθουµε πάλι στο ζήτηµα αυτό. Εκείνο το οποίο διαφαίνεται και αξίζει να 

επισηµάνουµε σε αυτή την περίπτωση είναι η εµφανής γνώση γύρω από τα δρώµενα 

των καφωδείων, που δεν στηρίζεται στη διαχείριση ετερόκλητων πληροφοριών από 

δευτερογενείς πηγές αλλά σε προσωπική εµπειρία των αρθρογράφων. Παρά την 

δεδηλωµένη –όπως τουλάχιστον εγγράφεται στις ποικίλες αρθρογραφήσεις στον 

τοπικό τύπο- ηθική αποστροφή τους απέναντι στα καφωδεία, δεν αποκλείεται να 

ελκύονταν κατά ένα λανθάνοντα τρόπο από το θέαµα του νεωτερικού αυτού θεσµού 

ψυχαγωγίας. ∆εν θα πρέπει να λησµονούµε επιπρόσθετα ότι οι ψυχαγωγικές διέξοδοι 

δεν ήταν και τόσες πολλές αυτή την περίοδο. 

                                                 
120 Το ονοµαζόµενο ‘Φάληρο’ ήταν άλλη ονοµασία της συνοικίας Κουµ-Καπί όπου διέµεναν τα 
χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα των Τούρκων αλλά και οι Βεγγάζιοι χαλικούτες.  
121 Σηµαντηράκη, Ζαχαρένια, «Βαριετέ, καφωδεία…», σελ. 148. 
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Από το άρθρο αυτό πληροφορούµαστε για ένα ακόµη στοιχείο, µια πρακτική που 

αναπτύχθηκε στα καφωδεία της εποχής. Αναφερόµενος ο αρθρογράφος στην 

‘οχλαγωγία’ που επικρατεί κάθε βράδυ στο καφέ σαντάν του Φαλήρου εκφράζει την 

αγανάκτηση του για την στάση του διευθυντή (καφωδού), ο οποίος «φροντίζει δια τα 

εικοσάλεπτα χωρίς να δίδει πεντάρα αυτός για τα αυτιά των θαµώνων». Το ποσό των 

είκοσι λεπτών µπορεί να αφορούσε είτε την είσοδο στο κέντρο ή την τιµή του καφέ, 

είτε ακόµη το σύνηθες φιλοδώρηµα των θαµώνων. Πιθανότερη όµως φαίνεται να 

είναι η πρώτη εκδοχή δεδοµένου ότι δεν συνηθιζόταν ο διευθυντής να εισπράττει 

χρήµατα ως φιλοδώρηµα από τους θαµώνες, αλλά ένα µέλος του µουσικοχορευτικού 

θιάσου.  Στις περιπτώσεις, µάλιστα, των καφέ σαντάν µε τις ευρωπαίες ‘πριµαντόνες’ 

τα φιλοδωρήµατα των ευκατάστατων κυρίως πελατών ήταν ιδιαίτερα παχυλά  

προκειµένου να ‘κατακτήσουν’ τις όµορφες σαντέζες. Όπως χαρακτηριστικά 

παρατηρεί στο βιβλίο του ο Θεµιστοκλής Βαλαρής αναφερόµενος στα καφέ σαντάν 

της πόλης του και τις Ουγγαρέζες χορεύτριες, όπου συνήθιζαν να κατεβαίνουν από τη 

σκηνή µετά το τέλος της παράστασης µε ένα ντέφι στο χέρι για να εισπράξουν το 

δέον φιλοδώρηµα, «όταν στο Ρέθυµνον ήταν ανώτερος αξιωµατικός ο Ντορπιάνσκη, 

έριχνε στο κέφι συνήθως ένα [χρυσό] ναπολεόνι»
122

. 

Το πόσο επικερδής επιχείρηση θεωρούταν ένα καφέ σαντάν την εποχή εκείνη 

διαπιστώνεται και από το άρθρο της εφηµερίδας «Ελλάς» στις 8 Αυγούστου 1904 µε 

τίτλο «Φόρος δηµοσίων θεαµάτων». Εδώ ο αρθρογράφος επικρίνει την εσφαλµένη 

πρακτική του ∆ήµου Χανίων να µη συγκαταλέγει στην φορολογία των δηµόσιων 

θεαµάτων το θέατρο (καφέ σαντάν) του Φαλήρου. Αφορµή για το σχόλιο του 

αρθρογράφου, όπως διαπιστώνεται από το κείµενο του, ήταν ο κατατεθειµένος 

προϋπολογισµός του ∆ήµου Χανίων, όπου προβλεπόταν ως έσοδο από την 

φορολόγηση των δηµοσίων θεαµάτων το ποσό των πεντακοσίων δραχµών ετησίως. 

Θεωρεί ότι το ποσό αυτό δεν δύναται να καλυφθεί δεδοµένου ότι στην πόλη 

ελάχιστοι θεατρικοί θίασοι ‘ευπρόσωποι’ έρχονται, και αυτό όπως αναφέρει ειρωνικά 

«…χάρις εις την φιλοµουσίαν µας, ήτις τρέπει εις άτακτον φυγήν πάντα θίασον».  

Ο αρθρογράφος προτείνει λοιπόν στο ∆ήµο την είσπραξη φόρου για την µερική 

κάλυψη του ετήσιου κονδυλίου από το ψυχαγωγικό αυτό θύλακα του Φαλήρου. 

Έχοντας γνώση του οικονοµικού οφέλους από µια τέτοια κίνηση επιχειρηµατολογεί 

υπέρ της πρότασης του: «Αλλ’ αφ’ ου είνε δυνατόν να καλυφθή εν µέρει το κονδύλιον 

                                                 
122 Βαλαρής, Μ. Θεµιστοκλής,   Μια πόλη αναµνήσεις, Ρέθυµνο, 2006. σελ. 229. 
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τούτο εισπραττοµένου φόρου από το µοναδικόν Θέατρον (;) Φαλήρου, διατί τούτο δεν 

γίνεται; Μήπως δεν είνε συµφέρον εις τον ∆ήµον να εισπράττη 2 ή 3 δραχµές ανά 

πάσαν εσπέραν εκ του τοιούτου φόρου; ή το θεωρεί ανάξιον λόγου; αλλά τότε από πού 

περιµένετε να εισπράξητε φόρον θεάµατος; […] Υποθέτοµεν όµως ο θα αγνοείτε ότι ο 

θεατρώνης του Φαλήρου έχει επιβάλλει τοις θεαταίς είσοδον και συνεπώς ότι υπόκειται 

εις φορολογίαν διότι άλλως δεν εξηγείται η ακηδία των αρµοδίων δια το ταµείον του 

πτωχού ∆ήµου µας». Στην επόµενη ενότητα θα δούµε πως η επίσηµη πολιτεία 

προσπάθησε να περιστείλει τη λειτουργία των καφωδείων, και µε ποια διαδικασία 

φορολόγησης επιτεύχθηκε αυτό. Φαίνεται, πάντως, ότι παρόµοιες επικρίσεις 

λειτούργησαν καταλυτικά στην απόφαση της πολιτείας να κινηθεί και προς αυτή την 

κατεύθυνση του οικονοµικού ελέγχου των καφωδείων. 

Το επόµενο έτος, στις 31 ∆εκεµβρίου 1905, η εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα» 

φιλοξένησε στην καθιερωµένη στήλη της µε τίτλο «Σηµειωσούλες» ένα ενδιαφέρον 

άρθρο, ενδεικτικό της αντίληψης που είχε διαµορφωθεί γύρω από τα δρώµενα των 

καφωδείων αλλά και την ποιοτική διαφορά ανάµεσα στα είδη τους. Η εισαγωγική 

φράση του αρθρογράφου «Η επιδηµία της εποχής είνε τα Καφφέ σαντάν», αποτελεί 

µια σηµαντική ένδειξη ότι τουλάχιστον κατά την πρώτη πενταετία του 1900 

εξακολουθούν να λειτουργούν αρκετά καφωδεία στην πόλη των Χανίων.123 Ο 

αρθρογράφος αποδίδει το γεγονός αυτό στην ευπορία του κόσµου και δη της 

νεολαίας, η οποία έδειχνε τελικά –όπως διαπιστώθηκε και από την επεξεργασία 

προηγούµενων άρθρων- ιδιαίτερη προτίµηση σε αυτό τον τρόπο διασκέδασης. Οι νέοι 

άλλωστε υπήρξαν πάντοτε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις, δεδοµένου µάλιστα ότι το 

καφφωδείο σαν θεσµός εισήγαγε νέα δεδοµένα στη διασκέδαση του κοινού, φαίνεται 

ότι αποτέλεσε ένα από τα βασικά σηµεία συνάθροισης και ψυχαγώγησής τους. 

Η συνέχεια του άρθρου είναι ακόµη πιο κατατοπιστική: «Τοιούτο καφφωδείον 

ιδρύθη εσχάτως εις το καφφενείον πρώην Σφακιανού πλησίον της Πλατείας 

Κολόµβου
124

. Με Ιταλίδας υψιφώνους και Ιταλούς κωµικούς πρώτης δυνάµεως ως 

διατείνονται και συνιστούν οι ειδήµονες. Αι Αλατίαι της Σπλάντζιας ωχριούν προ του 

Θιάσου τούτου. Όστις άρχισε να τραβά µε ηλεκτρικήν δύναµιν τους θαµώνας των 

άλλων καφφωδείων». Πράγµατι, το καλλιτεχνικό πρόγραµµα των καφωδείων συχνά 

περιελάµβανε και παραστάσεις µικρής διάρκειας από ηθοποιούς, όπως εδώ οι Ιταλοί 

                                                 
123 Όπως αναφέρεται και στο άρθρο της εφηµερίδας Υψηλά Λευκά Όρη µε τίτλο ‘Τα καφωδεία’: 
«υπάρχουσιν εν τη ηµετέρα πόλει πολλά τοιαύτα», (φ.32, 20-7-1906). 
124 Η πλατεία Κολόµβου βρισκόταν έµπροσθεν της δυτικής πύλης (Πόρτο Κολόµπο) του βυζαντινού 
τείχους του Καστελλίου στο λιµάνι των Χανίων. 
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κωµικοί ‘πρώτης δυνάµεως’ µάλιστα, αλλά και ταχυδακτυλουργικά ή θέατρα 

ανδρεικέλων, όπως του φηµισµένου εκείνη την εποχή ‘θεού του γέλωτος’ Χρήστου 

Κονιτσιώτη125. Εκείνο το οποίο διαπιστώνεται όµως είναι µια εµφανής διάκριση των 

καφωδείων µε βάση και το καλλιτεχνικό τους πρόγραµµα. Ειδικότερα, στην 

περίπτωση που αρθρογράφοι αναφέρονταν στη µουσική των καφωδείων 

αντιπαρέβαλαν πάντοτε τα καταρτισµένα µουσικά σύνολα των καφέ σαντάν, 

απέναντι σε εκείνα των ‘εκκωφαντικών και αναρµονίων’126 µουσικών των καφέ 

αµάν. Απέναντι στον θόρυβο από τους κρότους των κυµβάλων και των νταουλιών 

των καφέ αµάν, πρότασσαν την τέρψη και την αναψυχή που πρόσφεραν οι µελωδικοί 

ήχοι του «πιάνου, βιολιού και πιφόρου»
127 των καφέ σαντάν. 

Η ποιοτική αυτή διαφοροποίηση ανάµεσα στα είδη των καφωδείων διακρίνεται 

και στο άρθρο της εφηµερίδας «Υψηλά Λευκά Όρη», που δηµοσιεύτηκε στις 20 

Ιουλίου 1906 µε τίτλο «Τα καφωδεία». Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος: «Υπάρχουσιν 

εν τη ηµετέρα πόλει πολλά τοιαύτα, όπου θίασοι αοιδών άδουσιν άσµατα ως επί το 

πολύ επιστηµονικώς υπό µουσικής ρυθµιζόµενα. Υπάρχουν όµως και µεµονωµέναι 

γυναίκες ή συντροφευόµεναι υπό αοιδών ανατολιτών εν καφενείοις εις τας κεντρικάς 

οδούς και συνοικίας, όπου κατοικούσι οικογένειαι έγκριτοι δικαίως παραπονούµεναι 

δια την εκ των ολονυχτίων ασµάτων και των διαρρηκτικών κραυγών ανησυχούσαι».   

Η έντονη παρουσία ετερόκλητων εθνοτικών και θρησκευτικών οµάδων στην 

Κρήτη την περίοδο αυτή δικαιολογεί σε ένα βαθµό την ανάπτυξη ψυχαγωγικών 

θυλάκων, όπως τα ανατολίτικα καφέ αµάν, στα αστικά κέντρα της νήσου. Η υπόθεση 

που αναπτύσσεται στη σχετική -µε τα καφέ αµάν της Αθήνας- µελέτη του 

Χατζηπανταζή Θ., ότι η εισαγωγή του θεσµού στην πρωτεύουσα πιθανόν να ήλθε 

«σαν µια απάντηση των παραδοσιακότερων κύκλων στην πρόκληση των καφέ 

σαντάν»
128 δεν φαίνεται να ταιριάζει στο παράδειγµα των Χανίων. Υποθέτουµε ότι οι 

αστοί αρθρογράφοι των Χανίων είχαν περισσότερους λόγους να υπερασπίζονται την 

πολιτισµική αποκάθαρση του τόπου, να αντιτάσσονται δηλαδή στην όποια 

ανατολίτικη έκφραση που παρέπεµπε σαφώς στο οθωµανικό παρελθόν. Τα πρόσφατα 

                                                 
125 βλ. ενδεικτικά άρθρα εφηµερίδας «Υψηλά Λευκά Όρη» (φ.115, 13-3-1908) & (φ.116, 20-3-1908), 
όπως και εικόνα 1.3.3 του παραρτήµατος. Οι κούκλες του Κονιτσιώτη βρίσκονται σήµερα στις 
συλλογές του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύµατος που εδρεύει στο Ναύπλιο.  
126 βλ. ενδεικτικά άρθρο εφηµερίδας «Υψηλά Λευκά Όρη»  (φ.86, 16-8-1907). 
127 βλ. ενδεικτικά άρθρο εφηµερίδας «Υψηλά Λευκά Όρη»   (φ.84, 2-8-1907). 
128 Θόδωρος Χατζηπανταζής, Της Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί… Η ακµή του αθηναϊκού καφέ Αµάν στα 

χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α΄. Συµβολή στη µελέτη της προϊστορίας του Ρεµπέτικου, εκδόσεις 
Στιγµή , Αθήνα 1986. σελ.35-36. 
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ακόµα γεγονότα των επαναστάσεων στην Κρήτη, αλλά και τα νωπά ακόµα σηµάδια 

των ταραχών στην πόλη το 1896-1897 (σφαγές χριστιανών, βανδαλισµοί κ.α), 

δικαιολογούν σε ένα βαθµό αυτή την καλλιεργηθείσα τάση πολιτισµικής 

αποκάθαρσης και ταύτισης µε τα ευρωπαϊκά αστικά ιδεώδη. Χαρακτηριστικό είναι 

ότι δεν βρέθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας κανένα άρθρο που να αναφέρεται µε 

κολακευτικά σχόλια ή έστω µε σχετική µετριοπάθεια απέναντι στα ανατολίτικα καφέ 

αµάν της πόλης. 

Στη συνέχεια του άρθρου (θυµίζουµε της εφηµερίδας «Υψηλά Λευκά Όρη», 20-7-

1906), ο αρθρογράφος στρέφει την προσοχή του στον ρόλο των αστυνοµικών αρχών. 

Αναφέρεται, µάλιστα, στη µεροληψία που επιδεικνύουν οι αρχές στην εφαρµογή 

διαταγών αναφορικά µε τα καφωδεία. Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί: 

«Αστυνοµικαί διαταγαί εν ώ εφαρµόζονται εις εκείνα τα µη λειτουργούντα εν συνοικίαις 

και τηρούντα όπως δήποτε τους όρους της σεµνότητος των ηθών και ουδεµίαν 

διατήρησιν της δηµοσίας ασφαλείας απειλούντα, εις ταύτα, όπου αµφότερα τα κακά 

επαπειλούσι, δεν εφαρµόζονται εξ’ ίσου, εις εκείνα απαγορεύεται πέραν του 

µεσονυκτίου εις ταύτα επιτρέπεται και πέραν τούτου η λειτουργία. Γεννάται όθεν και 

κίνδυνος και παράπονα λίαν δεδικαιολογηµένα δια την ανισότητα.».  

Η επίκληση αυτή του αρθρογράφου προς τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές δεν 

προκαλεί εντύπωση. Στα περισσότερα από τα άρθρα129 που συγκεντρώσαµε κατά την 

έρευνα στον τοπικό τύπο, οι αρθρογράφοι επικαλούνται την συνδροµή των 

αστυνοµικών οργάνων για την πάταξη των ‘εστιών ανηθικότητας’. Αναµφίβολα ο 

ρόλος της αστυνοµίας στην αντιµετώπιση του ζητήµατος των καφωδείων εµφανίζεται 

την περίοδο αυτή ιδιαίτερα σηµαντικός. Τα αστυνοµικά όργανα έθεταν τις αποφάσεις 

της επίσηµης πολιτείας σε εφαρµογή, και στο βαθµό αυτό θεωρούνται ως ηχηρή 

απάντηση του κράτους απέναντι στους παρεκκλίνοντες από τα εσκαµµένα 

ψυχαγωγικούς θύλακες και τους φορείς της ηθικής έκλυσης. ∆εδοµένης, ακόµη, της 

ύπαρξης ενδείξεων για παράβαση καθηκόντων αστυνοµικών -κάτι που συµπεραίνεται 

µερικώς τόσο από επίσηµα έγγραφα130, όσο και από τον τοπικό τύπο131- θα είχε 

εξαιρετικό ενδιαφέρον αν µπορούσαµε να διερευνήσουµε µέσω αφηγήσεων θαµώνων 

ή καφωδών τις σχέσεις τους µε τους φορείς του κρατικού µηχανισµού. Η απουσία 
                                                 
129 Βλέπε ενδεικτικά: «Σηµαία» (φ.6, 15-9-1901) & (φ.12, 7-10-1901) & (φ.42, 10-2-1902),  «Νέα 

Έρευνα» (φ.96, 23-4-1902), «Ελλάς» (φ.42, 29-5-1904), «Ελεύθερον Βήµα» (φ. 104, 24-2-1907), 
«Υψηλά Λευκά Όρη» (φ.86, 16-8-1907). 
130 ∆ιάταγµα «Περί εκπαιδεύσεως Χωροφυλάκων», Ε.Ε.Κ.Π. (19-6-1902, τ.1, φ.28). 
131 «Ο φόνος της Αιθιοπίδος», Ελευθερία (φ.14, 31-7-1907) & «Κοινωνική πληγή», Ένωσις (φ.29, 3-6-
1909). 
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όµως βιογραφιών –κάτι που συνδέεται άµεσα µε την χρονική απόσταση από την 

περίοδο άνθησης του θεσµού του καφωδείου- αναδεικνύει για άλλη µια φορά το 

σηµαντικό πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει ο κοινωνικός επιστήµονας στη 

µελέτη κοινωνικών φαινοµένων του παρελθόντος. Το γεγονός αυτό θέτει εκ των 

πραγµάτων µια τροχοπέδη στη δυνατότητα µιας συστηµατικής ανάλυσης των 

επιµέρους κοινωνικών πρακτικών. 

Τα επόµενο άρθρο που τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 1907, έχει το 

χαρακτήρα αστυνοµικού δελτίου. Με ένα δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ελεύθερον 

Βήµα» στις 27 Ιανουαρίου 1907, µε τίτλο «Τα Καφωδεία και αι Λέσχαι» 

ανακοινώνονται στην τοπική κοινωνία της πόλης τα ακόλουθα: «Κατόπιν εγγράφου 

του κ. Μοµφεράτου προς την Α.∆. των Εσωτ. η Νοµαρχία εξέδωκε διαταγήν δι’ ης τα 

καφωδεία θα ώσιν ανοικτά µέχρι της 12
ης

 της νυκτός· απαγορεύεται δε εις τους 

θαµώνας να παρακάθηνται µετά των γυναικών. Ο παραβάτης καταστηµατάρχης θα 

τιµωρείται. Και αι Λέσχαι ωρίσθη να κλείωσι την αυτήν ώραν καθ’ α ανήγγειλεν η 

Αστυνοµία». 

Από την εξέταση της ‘Επισήµου Εφηµερίδος της Κρητικής Πολιτείας’ 

διαπιστώθηκε ότι παρόµοια µέτρα αναφορικά µε το ωράριο λειτουργίας των 

καφωδείων είχε εφαρµόσει η Νοµαρχία Χανίων ήδη από το 1902 και αργότερα το 

1905 (βλ. επόµενη ενότητα). Εκείνο το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά είναι η 

απαγόρευση στους θαµώνες να κάθονται µαζί µε τις καλλιτέχνιδες των καφωδείων. 

Φαίνεται ότι τα διαρκή διαβήµατα των αρθρογράφων για τη λήψη αυστηρότερων 

µέτρων -αναφορικά µε την παράνοµη δραστηριοποίηση των αοιδών στον αγοραίο 

έρωτα, που ξεκινούσε από αυτή την άσεµνη συναλλαγή µε τους θαµώνες των 

καφωδείων- ενέτειναν τις προσπάθειες των αρµόδιων αρχών. Παρατηρώντας πιο 

επισταµένα τις ηµεροµηνίες των αποφάσεων διαπιστώνει κανείς ότι χρονικά έπονται 

περιόδων έντονων κρίσεων απαρέσκειας για τα δρώµενα των καφωδείων από τον 

τοπικό τύπο. 

Ένα µήνα αργότερα, η ίδια εφηµερίδα επανέρχεται στο ζήτηµα των καφωδείων 

και της αστυνόµευσης µε ένα εκτενές άρθρο µε τίτλο «Τα καφωδεία και η 

αστυνοµική αδράνεια» (φ. 104, 24-2-1907). Σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, στην πόλη 

των Χανίων λειτουργούν την περίοδο αυτή τρία καφωδεία. Φαίνεται ότι η ‘επιδηµία 

της εποχής’ και τα άλλοτε πέντε ή έξι καφωδεία που υπήρχαν στην πόλη στις αρχές 

του 1900 σταδιακά κοπάζει. Είναι πολύ πιθανόν αυτή η µείωση των καφωδείων να 

συνδέεται µε την σταδιακή αποχώρηση το ίδιο έτος των πολυάριθµων στρατιωτών 
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της διεθνούς κατοχής, αλλά και την αυξανόµενη κλιµάκωση των µέτρων που έλαβε η 

επίσηµη πολιτεία για την αντιµετώπιση του ζητήµατος των εκτρόπων στα καφωδεία. 

Ο αρθρογράφος ακολούθως αναπτύσσει το σκεπτικό του λέγοντας ότι «εάν ταύτα 

εχρησίµευον ως κέντρα αναψυχής των κατοίκων, ουδείς θα παρεπονείτο κατ’ αυτών». 

Ο ισχυρισµός αυτός δείχνει ότι –τουλάχιστον όσον αφορά στα καφέ σαντάν-  οι αστοί 

δεν εναντιώνονταν στα καφωδεία αυτά καθαυτά ως κέντρα ψυχαγωγίας, αλλά στην 

ανηθικότητα που αντικατοπτριζόταν στο πρόσωπο και τη δράση των γυναικών υπό το 

πρόσχηµα των αοιδών. Για τον λόγο αυτό εκφράζει και την απαρέσκεια του 

δηλώνοντας ότι «δυστυχώς όµως εις αυτά προσέρχονται γύναια ναυαγήσαντα αλλαχού 

εις το πορνικόν αυτών έργον. Ενταύθα δε υπό το πρόσχηµα αοιδών διαπράττουσι τα 

αισχρότερα των οργίων». Εδώ οι γυναίκες παρουσιάζονται σαν ‘ανθρώπινα ναυάγια’ 

που έχουν βυθιστεί στην ακολασία του πορνικού επαγγέλµατος.  

Επεκτείνει, µάλιστα, τον ισχυρισµό του επικαλούµενος άλλες δύο πτυχές της 

δράσης των γυναικών αυτών.  Μιλώντας εκ µέρους της τοπικής κοινωνίας που 

εξανέστη, επαναφέρει το ζήτηµα των αφροδίσιων νοσηµάτων, καθώς οι γυναίκες 

αυτές «ου µόνον ληστεύουσι τους απλοϊκοτέρους αυτών πελάτας, αλλά κατέστησαν 

επικίνδυνοι εις την δηµόσιαν υγείαν, ουδεµίας υπαρχούσης επιτηρήσεως». Οι 

συµβολισµοί ακόµη που αναδεικνύονται έχουν ιδιαίτερη αξία, από τη µία το 

µολυσµατικό περιβάλλον των καφωδείων µε τις γυναίκες φορείς του, και από την 

άλλη το υγειές σώµα της κοινωνίας που κινδυνεύει.  

Το ζήτηµα των αφροδίσιων νοσηµάτων και της επέκτασης της πορνείας 

απασχόλησε την επίσηµη πολιτεία ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα.  Η προσπάθεια 

αντιµετώπισης των ολοένα και αυξανόµενων κρουσµάτων µολύνσεως των πολιτών -

από τις γυναίκες ‘ελευθερίων ηθών’ που προσποιούνταν ενίοτε τις αοιδούς ή 

χορεύτριες- οδήγησε στη θέσπιση του διατάγµατος «Περί Χαµαιτυπείων»132 στις 2 

Ιουνίου 1900. Στα χρόνια της Κρητικής Αυτονοµίας το θέµα απασχόλησε ιδιαίτερα 

τις στήλες των εφηµερίδων, όπου συχνά οι αρθρογράφοι επισήµαναν το ζήτηµα της 

συγκαλυµµένης πορνείας των καλλιτέχνιδων των καφωδείων, αλλά και τον κίνδυνο 

της έκλυσης των ηθών από την αήθη δράση των ιεροδούλων, προτείνοντας συχνά και 

την χωροταξική τους αποµόνωση.133 

                                                 
132 Ε.Ε.Κ.Π. 2-6-1900, τ.1, φ.23. 
133 Βλ. ενδεικτικά: «Κατάστηµα κοινών γυναικών», Επιθεώρησις, (φ.27, 16-1-1902),  «Κοινωνική 
πληγή», Ένωσις, (φ.29, 3-6-1909) & (φ.5, 16-11-1908), «Νόµος περί χαµαιτυπείων»,  Επιθεώρησις, 

(φ.4, 23-6-1901), «∆ια την αστυνοµίαν», Σηµαία (φ.6, 15-9-1901) & Υψηλά Λευκά Όρη (φ.78, 21-6-
1907). 
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Στο άρθρο αυτό προσφέρεται ένα ακόµη στοιχείο αυτό της παρουσίας στα 

καφωδεία κατοίκων αγροτικών περιοχών. Το κοσµοπολίτικο περιβάλλον της πόλης 

µε τις ευκαιρίες οικονοµικής δραστηριοποίησης και τις διεξόδους διασκέδασης που 

προσφέρει την περίοδο αυτή φαίνεται ότι λειτουργούσε θετικά στην προσέλευση 

κόσµου από την ενδοχώρα. Μη ξεχνάµε ότι και η τοπική οικονοµία είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη στις αρχές του 20ου αιώνα µε την οικονοµία της υπαίθρου, γεγονός που 

ευνοούσε την ανάπτυξη επικοινωνιακών δικτύων µεταξύ των κατοίκων της πόλης µε 

την ενδοχώρα και το αντίστροφο.134 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αρθρογράφος: 

«Προ τινών ηµερών προσήλθεν εις τι των καταγωγείων τούτων χωρικός, το οποίον, 

αφ’ ου περιήγαγον εν πλήρει µέθη και απεγύµωνσαν εκ των χρηµάτων τα οποία έφερε 

µεθ’ αυτού, τον υποχρέωσαν εις σύνταξιν γραµµατίου χρεωστικού 150 δραχµών!».  

Εδώ ο χωρικός µοιάζει ανυπεράσπιστος, έρµαιο στις βουλές των γυναικών που 

του αφαιµάσσουν την περιουσία. Ωστόσο, δεν µπορούµε µε βεβαιότητα να 

υποστηρίξουµε ότι επιχειρείται υπόρρητα από τον αστό αρθρογράφο η συµβολική 

υποβάθµιση του κατοίκου της ενδοχώρας, άλλωστε σπεύδει να σηµειώσει ότι 

επιχειρεί τη δηµόσια έκκληση στις αστυνοµικές αρχές «χάριν της ηθικής και της 

υγείας των κατοίκων της επαρχίας». Τέλος, ο αρθρογράφος καταλήγει προτρέποντας 

τις αστυνοµικές αρχές για την έγκαιρη αποµάκρυνση αυτών των ‘τεράτων’, όπως 

παροµοιάζει τις γυναίκες των καφωδείων. Γνώστης της ισχύουσας νοµοθεσίας, και 

όντας φανερά µορφωµένος επισηµαίνει ότι «∆εν προσκρούει εις ουδένα νόµον 

τουναντίον έχει επίκουρον της τους υγειονοµικούς νόµους». 

Το υπόλοιπο του έτους έως και τις αρχές του 1908 το ενδιαφέρον των εφηµερίδων 

µονοπωλείται από δύο ψυχαγωγικά κέντρα της πόλης, το ωδικό καφενείο - 

ζυθοζαχαροπλαστείο ‘Ακταίον’ της δυτικής παραλίας και το καφέ αµάν της οδού 

Μπετόλο σε κεντρική συνοικία της πόλης. Από τα συνολικά έξι άρθρα των 

εφηµερίδων, τέσσερα αναφέρονται στο καφέ σαντάν ‘Ακταίον’ και δυο αφορούν το 

καφέ αµάν της οδού Μπετόλο. Η πρώτη αναφορά στο ‘Ακταίον’ εντοπίζεται χρονικά 

στο καλοκαίρι του 1907 και συγκεκριµένα στις 2 Αυγούστου. Το δηµοσίευµα αυτό 

της εφηµερίδας «Υψηλά Λευκά Όρη» -που µοιάζει περισσότερο µε διαφήµιση του 

ψυχαγωγικού κέντρου παρά µε κάποιον επιµέρους σχολιασµό-  παρέχει ορισµένες 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν στην κοινωνική προέλευση του κοινού, 

                                                 
134 Ζαϊµάκης, Γιάννης, «Καταγώγια ακµάζοντα» Παρέκκλιση & πολιτισµική δηµιουργία στο Λάκκο 

Ηρακλείου (1900 – 1940), εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 1999. σελ.176. 
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στο είδος της µουσικής, το όνοµα του διευθυντή κ.α. Στην αρχή του κειµένου του ο 

αρθρογράφος παρουσιάζει το ‘Ακταίον’ ως το µόνο κέντρο που ‘αναζωογονεί και 

ανακουφίζει’ τους κατοίκους της πόλης, σαν όαση ανάµεσα στους καύσωνες του 

καλοκαιριού.  Το κοινό αποτελείται από την ελίτ τοπικής κοινωνίας,  όπως µάλιστα 

αναφέρει «Το επίλεκτον της ηµετέρας κοινωνίας, οι παρεπιδηµούντες ξένοι, οι 

αξιωµατικοί των διεθνών στρατευµάτων, οι διπλωµατικοί ακόµη υπάλληλοι των 

Προστατίδων δυνάµεων εκεί ευρίσκουσιν αναψυχήν και εµψύχωσιν κατά τας εσπερινάς 

ώρας της ανέσεως των».  

Το ‘Ακταίον’ φαίνεται ότι πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις ενός ‘χάι λάιφ’ 

κοσµικού κέντρου, γεγονός που δικαιολογεί και αυτή την προτίµηση µελών της 

‘καλής κοινωνίας’. Τόσο η ατµόσφαιρα -ένας συνδυασµός τοπίου και µουσικής- όσο 

και οι υπηρεσίες που παρέχει το αναδεικνύουν ως το σηµαντικότερο ψυχαγωγικό 

θύλακα της πόλης τα επόµενα χρόνια. Όπως αναφέρει µε έκδηλη την προτίµηση του ο 

αρθρογράφος «Εκεί είναι η αναψυχή, εκεί η δρόσος, εκεί η θαλάσσιος αύρα η εσπερινή 

δροσιά περιλούει και περιβάλλει τους θαµώνας και περιπατητάς, οίτινες ευρίσκουσιν 

ιδία τέρψιν και ανάπαυλαν υπό τους µελωδικούς ήχους Πιάνου, βιολιού και πιφόρου 

και υπό την απαράµιλλον περιποίησιν ην ο ∆ιευθυντής του ψυχαγωγικού τούτου 

Κέντρου ανύψωσεν εις πρότυπον επαγγέλµατος». Εδώ ο διευθυντής του κέντρου –που 

φέρεται να είναι ο Αντώνης Παπαδάκης- απέχει πολύ από την εικόνα του διευθυντή 

του καφέ σαντάν του Φαλήρου135, είναι ένα πρότυπο ‘φιλόκαλου και φιλοπρόοδου’ 136 

επαγγελµατία που ενδιαφέρεται για τους πελάτες του.  

Κρίνοντας από τα µουσικά όργανα συµπεραίνουµε ότι στο ‘Ακταίον’ παιζόταν 

ευρωπαϊκή µουσική, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την ανακοίνωση της ίδιας 

εφηµερίδας στις 20 ∆εκεµβρίου 1907: «Αφίκετο ιταλικός µουσικός θίασος θα παίζει 

εις το Ακταίον παρά την προκυµαίαν καθ’ εκάστην εσπέραν».  Πράγµατι, στο 

‘Ακταίον’ φιλοξενούνταν µουσικοί θίασοι από όλη την Ευρώπη και κυρίως από την 

Ιταλία γεγονός που δικαιολογείται δεδοµένου ότι η πόλη βρισκόταν υπό την 

‘προστασία’ κυρίως –αλλά όχι µόνον- της ιταλικής στρατιωτικής δύναµης. 

Περισσότερα στοιχεία αναφορικά µε τον περιβάλλοντα εσωτερικό χώρο του κέντρου 

αυτού µας δίνει η εφηµερίδα «Υψηλά Λευκά Όρη» στις 31 Ιανουαρίου 1908 στο 

άρθρο µε τίτλο «Ακταίον». Το «ζυθοκαφεστιατόριον» αυτό -όπως προσδιορίζεται 

εδώ- αποτελούταν από µία ευρεία επιµήκη και παραλληλόγραµµη αίθουσα 

                                                 
135 Βλέπετε σελίδα 71. 
136 Βλ. ενδεικτικά: «Υψηλά Λευκά Όρη» (φ.85, 9-8-1907). 
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χωρητικότητας 150-200 ατόµων, προεκτεινόµενη προς τις δύο πλευρές της. Όπως 

επισηµαίνει ο αρθρογράφος, η αίθουσα του ‘Ακταίου’ «είναι η µόνη η οποία θα 

εξεπλήρου όλους τους όρους ενός χορού, µιας συναυλίας, µιας διαλεκτικής 

συγκεντρώσεως […]», δίνοντας έτσι το στίγµα για την λειτουργικότητα του 

ψυχαγωγικού αυτού κέντρου. Στα θετικά στοιχεία του χώρου -που υπογραµµίζονται 

από τον αρθρογράφο- προστίθεται η πληρότητα και η ποικιλία του ‘µπουφέ’, ο οποίος 

αποτελείται «εξ εκλεκτών και ποικίλων γλυκισµάτων και όλων των Ευρωπαϊκών 

ποτών εις µετρίας τιµάς […]».  

Ο χώρος αυτός ενώ συνδυάζει όλα εκείνα τα τυπολογικά στοιχεία ενός καφέ 

σαντάν (πάλκο, µουσική από επαγγελµατίες ευρωπαίους καλλιτέχνες, θεατρικά 

δρώµενα, αστικό κοινό κλπ), ωστόσο διαφοροποιείται κατά πολύ από τα λοιπά της 

πόλης, και συγκεκριµένα όσον αφορά στην ατµόσφαιρα. Εδώ δεν γίνεται µνεία σε 

ανήθικα θεάµατα προκλητικά ντυµένων καλλιτέχνιδων ή σε έκτροπα επεισόδια 

µεταξύ των θαµώνων. Σε κανένα, µάλιστα, από τα τέσσερα άρθρα της περιόδου 

αυτής δεν αναφέρεται κάτι αρνητικό για το ψυχαγωγικό αυτό κέντρο. Πιθανώς, έτσι 

εξηγείται και η εκτεταµένη αναφορά στα ιδιαίτερα τυπολογικά χαρακτηριστικά του 

χώρου, κάτι που λείπει από τα υπόλοιπα άρθρα. Ενώ, δηλαδή, στα υπόλοιπα άρθρα το 

ενδιαφέρον των αρθρογράφων περιορίζεται αποκλειστικά στην κατάδειξη των 

δράσεων εκείνων που προκαλούσαν την ηθική έκλυση, στην προκειµένη περίπτωση –

του ‘Ακταίον’-  η απουσία τέτοιων καταστάσεων ευνοεί κατά πολύ την ανάδειξη 

επιµέρους στοιχείων του χώρου. Κλείνοντας, ο αρθρογράφος παρουσιάζει ως χρέος 

του να συστήσει το ψυχαγωγικό κέντρο στο κοινό της πόλης «[...] προς τον σκοπόν 

της ψυχαγωγίας οικογενειών εν τη χειµερινή ταύτη ώρα επερχοµένων εορτών και 

απόκρεων διά χορούς και διαλέξεις. ∆εν υπάρχει άλλο κέντρον κατάλληλον και δέον η 

νεολαία, η κοινωνία, να τα χρησιµοποιήση». 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά στην παρουσία της 

Χωροφυλακής στο ‘Ακταίον’, αυτή τη φορά όχι για λόγους επιτήρησης ή καταστολής 

εκτρόπων και επεισοδίων αλλά για την ψυχαγωγία των θαµώνων. Όπως 

συµπεραίνουµε από τα άρθρα της περιόδου, η µουσική ορχήστρα (µπάντα) της 

Χωροφυλακής συνήθιζε να παίζει ‘εκλεκτά τεµάχια’ προς τέρψιν των θαµώνων του 

ψυχαγωγικού αυτού κέντρου. Μάλιστα, η παρουσία αυτής της ορχήστρας 

αναγνωρίζεται από τους αρθογράφους ως ένα σηµαντικό συµβάν στα καλλιτεχνικά 

δρώµενα του ‘Ακταίον’.  Χαρακτηριστική είναι και η παράκληση του αρθρογράφου –

εκπροσωπώντας το φιλοθεάµον κοινό- προς τον Αρχηγό της Χωροφυλακής:  



 80 

«Τι λοιπόν υπολείπεται όπως το κέντρον τούτο καταστή 

ψυχαγωγικότερον; Να ευαρεστηθή ο κ. Αρχηγός της Χωροφυλακής χάριν των 

εκλεκτών οικογενειών χάριν των ξένων και των διεθνών αξιωµατικών να 

διατάξη να παίζη η µουσική της χωροφυλακής, δύο φοράς τουλάχιστον καθ’ 

εβδοµάδα προ πάντων µετά το δείπνον. Ούτω δε θα ανταποκριθή ούτος είς 

τας απαιτήσεις της κοινωνίας»
137

.  

Για να προσθέσει σε επόµενο άρθρο του: 

«Έπαιξε την παρελθούσαν Πέµπτην το εσπέρας […] η µουσική της 

χωροφυλακής εκλεκτά τεµάχια. Κόσµος πολύς και εκλεκτός εξ αµφοτέρων 

των φύλων και εξ όλων των εθνικοτήτων συνέρρευσε και επέρασε στιγµάς 

τινάς τέρψεως και αναψυχής ευχαριστηθείς. Ελπίζοµεν ότι  ο κ. Αρχηγός της 

χωροφυλακής θα θελήση να παρέχη δις την εβδοµάδα τοιαύτην µουσικήν 

πανδαισίαν εις τους πνιγµένους εκ της ζέστης και του κοµήτου κατοίκους 

Χανίων προς αιωνίαν ευγνωµοσύνην και ευχαρίστησιν των προς αυτόν»
138

. 

 

Σε µια δεύτερη ανάγνωση του κειµένου µπορεί κανείς να διακρίνει µια επιµέρους 

συµβολική διάσταση, αυτή της άτυπης ‘πιστοποίησης’ του χώρου από την επίσηµη 

πολιτεία. Η παρουσία της χωροφυλακής αποτελούσε όχι µόνον την εγγύηση για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του ‘Ακταίον’, αλλά και την έκφραση αναγνώρισης του ως 

πρότυπο κέντρο ψυχαγωγίας που πληροί τους συµβατικούς κανόνες λειτουργίας που 

θέτει η πολιτεία, ανταποκρινόµενο και στη χρηστότητα των ηθών της κοινωνίας. ∆εν 

θα µπορούσε άλλωστε η ορχήστρα της Χωροφυλακής να παρουσιάζεται αλλού, παρά 

σε ένα χώρο όπως αυτός. 

Στον αντίποδα βρισκόταν το καφωδείο της οδού Μπετόλο139, ένα κέντρο 

ψυχαγωγίας που απασχόλησε τους αρθρογράφους της εποχής µε καθόλου 

κολακευτικά σχόλια για τα δρώµενα του. Ενδεικτικό αυτής της απαρέσκειας είναι το 

άρθρο της εφηµερίδας «Υψηλά Λευκά Όρη» που δηµοσιεύτηκε στις 16 Αυγούστου 

1907 µε τίτλο «Ασχήµιαι του χειρίστου είδους».  Όπως µας πληροφορεί ο 

αρθρογράφος το καφωδείο αυτό βρισκόταν «εν µέση συνοικία του κεντρικοτέρου της 

πόλεως µέρους κατοικουµένη υπο εντίµων και εγκρίτων οικογενειών […]». Είναι 
                                                 
137 «Κέντρον αναψυχής», Υψηλά Λευκά Όρη (φ.84, 2-8-1907). 
138 «Καφεζαχαροπλαστείον και Ζυθοπωλείον Α. Παπαδάκη», Υψηλά Λευκά Όρη (φ.85, 9-8-1907). 
139 Η οδός Μπετόλο ονοµαζόταν αρχικά ‘Παπλωµατάδικα’ καθώς εκεί βρισκόταν οι βιοτεχνίες 
εφαπλωµατοποιίας. Μετονοµάστηκε σε ‘Μπετόλο’ στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ την ονοµασία αυτή 
διατηρεί µέχρι και σήµερα. Η οδός Μπετόλο είναι η παράλληλη της οδού Σκρύδλωφ και κάθετη στην 
οδό Χάληδων στην παλιά πόλη των Χανίων. 
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γεγονός ότι στην πόλη των Χανίων λειτουργούσαν καφωδεία (καφέ σαντάν ή καφέ 

αµάν) τόσο σε συνοικίες εύπορων οικογενειών όσο και σε λαϊκές συνοικίες 

ανεξάρτητα από το είδος τους.140  

Στη συνέχεια του άρθρου παρέχονται µερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες 

αναφορικά µε τη µουσική που παιζόταν αλλά και την κοινωνική προέλευση του 

κοινού. Σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, το ψυχαγωγικό αυτό κέντρο δεν ήταν 

«καφωδείον του συνήθους είδους, αλλά καπηλείον µε µουσικούς ανατολίτας 

κρατούντας κύµβαλα και νταούλια και µε αοιδούς ανατολίτισαις αλατίνας καλουµένας 

αίτινες υπό τον κρότων των κυµβάλων εκµπέµπουσιν από πάρκου εκκωφαντικάς και 

αναρµονίους φωνάς άδουσαι τραγούδια ανατολίτικα συνοδευόµενα υπό σκιρτηµάτων 

απρεπών και ήττον σεµνών, ενώπιον θεατών εκ των τελευταίων των τάξεων εκεί 

συµµαζευοµένων».   

Από την επεξεργασία των άρθρων που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα στον 

τοπικό τύπο προκύπτει, ότι στην πόλη των Χανίων την περίοδο της Κρητικής 

Αυτονοµίας (1898-1913) τα καφωδεία υπό τη µορφή των ευρωπαϊκών καφέ σαντάν 

ήταν περισσότερο διαδεδοµένα σε σχέση µε τα ανατολίτικα καφέ αµάν. Το γεγονός 

αυτό –µε κάθε επιφύλαξη, δεδοµένου ότι στηριζόµαστε σε πληροφορίες που 

παρέχονται από περιορισµένες αριθµητικά και συχνά ιδεολογικά φιλτραρισµένες 

αρθρογραφήσεις- πιθανόν να δικαιολογεί και την άποψη του αρθρογράφου που 

θεωρεί το καφωδείο της οδού Μπετόλο ‘ουχί του συνήθους είδους’. Στο κείµενο 

αυτό, επιπλέον, µπορεί κανείς να διακρίνει την συµβολική υποβάθµιση του χώρου και 

των µουσικών πρακτικών που επιχειρούνται από τον αρθρογράφο. Εδώ η µουσική 

δεν προέρχεται από µελωδικούς ήχους πιάνου ή βιολιού, αλλά από κρότους 

κυµβάλων και νταουλιών. Το µουσικό αποτέλεσµα δεν οδηγεί στην ‘τέρψιν ή την 

αναψυχή’ των θαµώνων, αλλά στην όχληση του από τις ‘εκκωφαντικές και 

αναρµόνιες’ φωνές των αοιδών. 

Το καφωδείο αυτό σε τίποτα δεν θυµίζει τα καφέ αµάν της Αθήνας κατά τα 

πρώιµα χρόνια λειτουργίας τους. Στο καφέ αµάν της οδού Μπετόλο δεν επικρατεί 

‘µυσταγωγική’ ησυχία, παρουσιάζεται µάλλον σαν πηγή όχλησης και εστία θορύβων 

παρά σαν χώρος αναψυχής και µουσικής τέρψεως. Όπως αναφέρει µε έκδηλη 

αποστροφή ο αρθρογράφος, αν κάποιος σταθεί έξω απ’ αυτό το καφωδείο «ακούει 

                                                 
140 Παρατηρώντας τον Πίνακα γ΄ αλλά και τον Χάρτη α΄ στα παραθέµατα αυτής της διπλωµατικής 
εργασίας, που διαµορφώθηκε µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στα άρθρα των εφηµερίδων, 
µπορεί κανείς να διακρίνει τη διασπορά των καφωδείων στις διάφορες συνοικίες της πόλης των 
Χανίων. Βλέπετε σελίδα 176. 
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[…] βωµολοχίας, γέλωτας, θορύβους, κτύπους, ιαχάς […]» . Για να συνεχίσει 

λέγοντας ότι εκεί θα συναντήσει κανείς να «[…] στέκονται πάσαι ηλικίαι του ανδρικού 

γένους των εργατικών τάξεων και των άεργων πλανητών». Το περιβάλλον του 

ψυχαγωγικού αυτού κέντρου είναι κάθε άλλο από οικογενειακό, όπως αντίθετα στην 

περίπτωση του ‘Ακταίον’, οι θαµώνες του είναι άντρες εργάτες και άεργοι πλανόδιοι 

τύποι και,  όπως θα µας πληροφορήσει παρακάτω, ως επί το πλείστον Οθωµανοί.  

Μια ιδιαίτερα γλαφυρή απεικόνιση της ατµόσφαιρας του καφωδείου παρέχεται 

και στη συνέχεια του άρθρου. Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος «Αν δε ανοίξη την 

θύραν θα ιδή µέσα ανθρώπους εκ της τελευταίας τάξεως, οθωµανούς ως επί το 

πλείστον, άλλους µεν νωχελώς εξαπλωµένους επί καρεκλών και γλυρίζοντας προς τας 

επί του πάρκου µαινάδας, άλλους δε βοµολοχούντας και ερωτοτροπούντας προς αυτάς 

και άλλους εξωφρενούντας και χειρονοµούντας· Προ του θεάµατος θα εκπλαγή και ο 

µάλλον περί τα τοιαύτα αναίσθητος».  Παρατηρούµε εδώ για άλλη µια φορά τη 

συµβολική υποβάθµιση του χώρου. Η περιγραφή, µάλιστα, του αρθρογράφου 

σκιαγραφεί και τον τρόπο πρόσληψης των καφωδείων από τους αστούς. Η παρουσία 

‘φιλήδονων’ πελατών, οι βρισιές και οι απρεπείς χειρονοµίες προς τις γυναίκες του 

πάλκου σκιαγραφούν ένα περιβάλλον ασέβειας, όπου οι άνθρωποι ‘εκ των 

τελευταίων’ τάξεων κυριαρχούνται από τα µύχια ένστικτα τους. Η εικόνα αυτή της 

ηθικής κατάπτωσης έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την εικόνα και την ατµόσφαιρα 

των ‘πνευµατικά και ηθικά ανώτερων’ ψυχαγωγικών εκδηλώσεων της ‘ευυπόληπτης’ 

κοινωνίας. 

Το άρθρο αυτό ολοκληρώνεται µε την αναφορά του αρθρογράφου στις 

προσπάθειες που καταβάλουν οι κάτοικοι της περιοχής να ‘εξαλείψωσι την ασχήµιαν 

ταύτην και να εύρωσι την προτέραν αυτών ησυχίαν’ µε διαρκή διαβήµατα στις 

αρµόδιες αρχές, αλλά και στη ασέβεια που διαπράττεται διαρκώς από τους θαµώνες 

προς την ιερότητα του Ναού της Θεοµήτορος, γεγονός που επιβάλει την άµεση 

παρέµβαση της αστυνοµίας. ∆ιότι, όπως αναφέρει ο αρθρογράφος, «όχι µόνον η 

ευπρέπεια της γειτονίας, όχι µόνον η ησυχία των οικογενειών, αλλά και ο προς τον 

ιερόν Ναόν της Θεοµήτορος σεβασµός και η οφειλούµενη ευλάβεια το απαιτεί, καθ’ 

όσον όπισθεν του Ιερού του Ναού διαπράττεται από του µεσονυχτίου και εξής υπό των 

θαµώνων του καφωδείου ασχηµοσύνη διαρκούς ουρήσεως». 

Το καφωδείο της οδού Μπετόλο απασχόλησε επιπλέον τον τοπικό τύπο για τα 

βίαια περιστατικά που διαδραµατίζονταν εκεί, όπως και για τις παρεκβατικές 

συµπεριφορές των θαµώνων του. Λίγες µόνο ηµέρες µετά, και συγκριµένα στις 23 
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Αυγούστου 1908 η εφηµερίδα «Υψηλά Λευκά Όρη»  επανήλθε στο ζήτηµα του 

καφωδείου αυτού µε αφορµή τη συµπλοκή εκεί µεταξύ Οθωµανών και Γάλλων 

στρατιωτών. Στο άρθρο αυτό µε τίτλο «Συµπλοκή εις το καφφωδείον της οδού 

Μπετόλο. Εν Εύγε εις τον Νοµάρχην µας», ο αρθρογράφος –όπως φανερώνει και ο 

τίτλος- σχολιάζει το θλιβερό συµβάν της συµπλοκής µεταξύ θαµώνων του 

καφωδείου, εκφράζοντας παράλληλα και την ευχαρίστηση του προς το Νοµάρχη για 

την οριστική παύση λειτουργίας του. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Την εσπέραν της Κυριακής συνεπλάκησαν θαµώνες οθωµανοί του 

καφωδείου της οδού Μπετόλο µετά Γάλλων στρατιωτών αποτέλεσµα του 

οποίου υπήρξεν ο τραυµατισµός ενός στρατιώτου υπό του Σακήρ Χασάν 

Μπαµπά ή Καλαϊτζή όστις και συνελήφθη. Ευτυχώς το κέντρον τούτο της 

ανηθικότητας εκλείσθη έκτοτε υπό του αξιοτίµου και καλού µας νοµάρχου κ. 

Ταλαάτ βέη Μουλαζάδε εις τον οποίον απάσα η συνοικία εκείνη θα οφείλει 

την ευγνωµοσύνην και την ησυχίαν της. Ηµείς δεν δυνάµεθα παρά να τον 

συγχαρώµεν θερµότατα δια τους κόπους τους ατρήτους ους καθ’ εκάστην 

καταβάλει υπέρ των συµφερόντων της Πολιτείας και του Λαού, παρ’ όλα τα 

εµπόδια τα οποία είναι ηναγκασµένος να υπερπηδά, προσπαθών να 

ικανοποιή την συνείδησιν του χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν τας δυσαρεσκείας 

ας θα εγέννα πάσα κατά νόµον ενέργεια του κατ’ αντίθεσιν προς τινάς άλλους 

πολιτευοµένους οι οποίοι εν τη προκειµένη προ πάντος περιπτώσει πάσαν 

κατέβαλον προσπάθειαν όπως µη κλεισθή το κέντρον τούτο της διαφθοράς 

και της ανηθικότητος». 

Η τελευταία αυτή επισήµανση του αρθρογράφου αναδεικνύει άλλη µια διάσταση 

του ζητήµατος των καφωδείων. Σε επίπεδο και διοικητικών αρχών φαίνεται ότι 

υπήρχαν αντιρρήσεις από αντιπολιτευόµενα πολιτικά πρόσωπα για την περιστολή 

ορισµένων καφωδείων, όπως το καφωδείο της οδού Μπετόλο. Είναι γνωστό ότι 

υπήρχαν κάποιες λιγότερο συντηρητικές φωνές που κράτησαν µια σχετικά 

µετριοπαθή στάση απέναντι στη λειτουργία καφωδείων, όπως διαπιστώνεται για 

παράδειγµα από τα άρθρα της εφηµερίδας «Νέα Έρευνα». ∆εν αποκλείεται διευθυντές 

καφωδείων κάνοντας χρήση πολιτικών διασυνδέσεων να επεδίωκαν την µη περιστολή 

της επιχείρησής τους. Σε κάθε περίπτωση όµως δεν µπορούµε να γνωρίζουµε την 

ευρύτητα του φαινοµένου, πόσο µάλλον να στηρίξουµε όποια λογική υπόθεση. 

Μπορούµε απλώς να την καταγράψουµε, προσθέτοντας ένα ακόµη στοιχείο στην 

ανασυγκρότηση του χρονικού λειτουργίας των καφωδείων. 
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Τα επόµενα χρόνια το ενδιαφέρον των εφηµερίδων περιστρέφεται κυρίως γύρω 

από θεατρικές παραστάσεις περιοδευόντων θιάσων, αλλά και τις µουσικό-χορευτικές 

εσπερίδες της ‘υψηλής κοινωνίας’ που διοργανώνονταν από τους φιλανθρωπικούς ή 

φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους και σωµατεία της πόλης (λ.χ Σύλλογος Κυριών). Πλην 

ελαχίστων εξαιρέσεων –όπως στην περίπτωση του ωδικού καφενείου ‘Ακταίον’- το 

ενδιαφέρον των αρθρογράφων αναφορικά µε τα καφωδεία της πόλης µειώθηκε 

αισθητά. Η απουσία όµως επαρκών αναφορών γεννά ερωτήµατα αναφορικά µε τη 

συνέχιση ή µη λειτουργίας των εναποµεινάντων δύο καφωδείων της πόλης των 

Χανίων. Είναι πολύ πιθανόν γεγονότα, όπως τα επαχθή για τους διευθυντές 

καφωδείων φορολογικά µέτρα που εφαρµόστηκαν το 1908141, η θέσπιση 

περιοριστικών διαταγµάτων µε προεξέχον το νοµοθετικό διάταγµα του 1909142, αλλά 

και η αυξανόµενη δυσαρέσκεια των λόγιων αρθρογράφων να οδήγησαν στην 

περιστολή ή παύση λειτουργίας τους, τουλάχιστον µε την προηγούµενη µορφή τους. 

Η αποχώρηση από την πόλη των Χανίων των διεθνών στρατευµάτων αυτή την 

περίοδο –παρουσία που όπως είδαµε είχε ευνοήσει την άνθηση του θεσµού του 

καφωδείου-  φαίνεται πως συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Την ίδια περίοδο κάνει την εµφάνιση του και ο κινηµατογράφος. Είναι πολύ 

πιθανόν στις αίθουσες των καφωδείων να στεγάστηκαν µηχανές κινηµατογραφικών 

προβολών. Ένα τέτοιο παράδειγµα ήταν και το ‘Σινέ-σαντάν’ που ίδρυσε στην πόλη ο 

Ρεθυµνιώτης επιχειρηµατίας Χαράλαµπος Σπανδάγος.143 Κρίνοντας, τέλος, και από 

το άρθρο της εφηµερίδας «Ελεύθερον Βήµα» στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 

1900, που σηµείωνε ότι «[…] µε το κλείσιµο των καφφενείων άνοιξεν η τύχη των 

Λεσχών. ∆ιότι όλος ο καλός κόσµος, ανάµιξ Χριστιανοί και µη, καταφεύγουσιν εκεί δια 

να περάσωσι τας νυχτερινάς ώρας» δεν θα ήταν άστοχο να υποθέσουµε ότι το 

ενδιαφέρον του κοινού στράφηκε προς άλλες µορφές ψυχαγωγίας. 

Στην επόµενη ενότητα θα εστιάσουµε την προσοχή µας στο πως η επίσηµη 

πολιτεία αντιµετώπισε τον θεσµό των καφωδείων. Θα αναφερθούµε σε εκείνα τα 

µέτρα (προληπτικά ή κατασταλτικά), και γενικότερα στις αποφάσεις που ελήφθησαν 

από το καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας και φαίνεται ότι ώθησαν τελικά στην 

παρακµή του θεσµού µε αποτέλεσµα την παύση λειτουργίας πολλών καφωδείων τόσο 

στα Χανιά, όσο στο Ηράκλειο και το Ρέθυµνο. 
                                                 
141 Νόµος «Περί φόρου επιτηδεύµατος», Ε.Ε.Κ.Π. (5-9-1908, τ.1, φ.45). 
142 Ε.Ε.Κ.Π. 26-5-1909, τ.1, φ.26. 
143 Φθενάκης, Γεώργιος, Σινέ Σαντάν: Από το ένα γύρισµα του αιώνα στο άλλο (1ος τόµος), εκδόσεις 
Γεωρβασάκης, Χανιά, 2002. σελ.19-20.  
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

(αστυνοµικές διαταγές, διατάγµατα, αποφάσεις Ειρηνοδικείου, φορολόγηση κ.α) 
 
 
 
      Γενικά 

 
Το αρτισύστατο καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας θέλησε εξ’ αρχής να θέσει -

στα πλαίσια του νέου συντάγµατος144- τους όρους αλλά και κανόνες στη βάση των 

οποίων θα λειτουργούσαν τα κέντρα αστικής ψυχαγωγίας, όπως καφφωδεία, 

καπηλειά, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, µπαρ ξενοδοχείων, και γενικότερα χώροι οι 

οποίοι λειτουργούσαν προς τέρψιν του κοινού, και στους οποίους εκτός των άλλων 

προσφερόταν και κάποιο θέαµα. Με ένα πρωτόγνωρο για τα δεδοµένα της εποχής 

σχεδιασµό η επίσηµη πολιτεία οργάνωσε και έθεσε τους όρους γύρω από την 

εύρυθµη λειτουργία των κέντρων αυτών. Η χωροθέτηση των εστιών αναψυχής, οι 

άδειες λειτουργίας τους, τα µέτρα υγειονοµικού ελέγχου, αλλά και η οριοθέτηση του 

ωραρίου λειτουργίας τους είναι µερικά δείγµατα της προσπάθειας οργάνωσης του 

τοµέα αστικής ψυχαγωγίας. 

Από τη διερεύνηση αρχειακού υλικού -µε επίκεντρο την ‘Επίσηµον Εφηµερίδα της 

Κρητικής Πολιτείας’- διαπιστώθηκε ακόµη ότι η επίσηµη πολιτεία και οι διοικητικές 

αρχές σε ορισµένες περιπτώσεις λειτούργησαν µε έµµεσο ή και άµεσο τρόπο 

κατασταλτικά, αυξάνοντας τον έλεγχο τους πάνω σε παρεκκλίνοντες -από τους 

καθορισµένους κανόνες λειτουργίας ή τα επιτρεπτά όρια ηθικής που έθετε η 

κοινωνία- ψυχαγωγικούς θύλακες. Σε ορισµένα κέντρα ψυχαγωγίας, όπως στην 

περίπτωση των καφωδείων και των λεσχών, τα έκτροπα που δηµιουργούνταν 

οδήγησαν σε συνεχείς εκκλήσεις αλλά και διαρκή διαβήµατα στον τοπικό τύπο από 

λόγιους αρθρογράφους των τριών µεγαλύτερων πόλεων της νήσου (Ηράκλειο, 

Ρέθυµνο και Χανιά). Οι εκκλήσεις αυτές των αρθρογράφων οδήγησαν µε τη σειρά 

τους στην ενεργοποίηση ενός µηχανισµού άµεσης καταστολής από τα αρµόδια για τη 

δηµόσια ασφάλεια όργανα της πολιτείας, αλλά και την εφαρµογή ολοένα και 

αυστηρότερων µέτρων αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας των κέντρων αυτών· 

µέτρα που συνιστούσαν, όπως θα δούµε παρακάτω, µορφές κοινωνικού ελέγχου 

εκείνων των κοινωνικών δράσεων που διαφοροποιούνταν από τις νόρµες και τα ηθικά 

πρότυπα που έθετε η αστική κοινωνία. 

                                                 
144 Το 1ο Κρητικό Σύνταγµα δηµοσιεύτηκε στην «Επίσηµον Εφηµερίδα της Κρητικής Πολιτείας» στις 
16 Απριλίου 1899. (Βλέπε εικόνα 2.1) 
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Μέτρα επίσηµης πολιτείας 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία που αντλήθηκαν κατά την αποδελτίωση της ‘Επισήµου 

Εφηµερίδος της Κρητικής Πολιτείας’, καθ’ όλη την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας 

(1898-1913) -κυρίως από το 1900 έως και το 1912- εκδόθηκαν συνολικά 25 

διατάγµατα, αστυνοµικές διαταγές και νοµαρχιακές αποφάσεις που αφορούσαν στον 

τρόπο λειτουργίας των κέντρων ψυχαγωγίας µε αφορµή διάφορα ζητήµατα που 

προέκυπταν. Τέτοια ήταν το ζήτηµα της µέθης και της ασύστολης οινοποσίας, οι 

παράνοµες πρακτικές αγοραίου έρωτα από γυναίκες ελευθερίων ηθών, η διεξαγωγή 

τυχερών παιχνιδιών, η παραβατικότητα των ανηλίκων κ.α.  

Η έκταση του κάθε ζητήµατος επέβαλε ενίοτε τη λήψη αυστηρότερων µέτρων, 

όπως αυτά αναφέρονται σε αποφάσεις των Ειρηνοδικείων και των τοπικών 

Εισαγγελιών, ακόµη και έµµεσους τρόπους αντιµετώπισης, όπως π.χ η επαχθής 

φορολόγηση των ιδιοκτητών κέντρων διασκεδάσεως. Τα µέτρα αυτά αρχικά είχαν 

ένα πιο γενικό χαρακτήρα, οι διατυπώσεις µάλιστα των αποφάσεων διακρίνονταν από 

σχετική αδροµέρεια, αντικατόπτριζαν όµως την απαξία των αστικών στρωµάτων για 

τις πρακτικές των χαµηλότερων κοινωνικών στρωµάτων και τους φόβους για την 

επικείµενη διαφθορά των ηθών. Τα καφφωδεία και άλλα συναφή κέντρα, όπως 

διαπιστώσαµε σε προηγούµενη ενότητα, θεωρήθηκαν ως εστίες ηθικού κινδύνου και 

ως τέτοιες αντιµετωπίστηκαν.  

Το πρώτο διάταγµα εξεδόθη µόλις µερικούς µήνες µετά από την εγκαθίδρυση του 

καθεστώτος της Κρητικής Πολιτείας και συγκεκριµένα στις 15 ∆εκεµβρίου 1899. Το  

διάταγµα αυτό µε τίτλο «Περί διαταράξεως της δηµοσίου και ιδιωτικής ησυχίας και 

περί µέθης»145, αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια της πολιτείας να αντιµετωπίσει το 

ζήτηµα της µέθης και να καθορίσει το επιτρεπτό ωράριο λειτουργίας των κέντρων 

ψυχαγωγίας. Σύµφωνα µε το διάταγµα αυτό, θεωρούταν παραβάτης όποιος µετά την 

11η νυχτερινή ώρα διατάρασσε µε θορύβους µουσικών οργάνων, τραγουδιών ή άλλο 

θόρυβο την ησυχία και ανάπαυση των συµπολιτών του, τελώντας µάλιστα υπό µέθην. 

Με το διάταγµα αυτό, επίσης, τέθηκε ένα πλαίσιο αποδεκτών κανόνων συµπεριφοράς 

και ευκοσµίας των πολιτών, που δεν επέτρεπε την παρέκκλιση δίχως την ανάλογη 

τιµωρία.    

                                                 
145 Ε.Ε.Κ.Π. 15-12-1899, τ.1, φ.1. 
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Ένα µήνα αργότερα και συγκεκριµένα στις 22 Ιανουαρίου 1900 εκδίδεται άλλο 

ένα διάταγµα µε τίτλο «Περί πανδοχείων»146, όπως φαίνεται συµπληρωµατικό του 

πρώτου, µε το οποίο γίνεται πλέον σαφές ποια κέντρα ψυχαγωγίας υπόκεινται στις 

διατάξεις του προηγούµενου διατάγµατος. Με τον γενικό όρο «πανδοχείο» καλούνται 

όσα καφενεία, ζαχαροπλαστεία ή άλλα παρεµφερή κέντρα ψυχαγωγίας βρίσκονται 

στο κέντρο της πόλης, και στα οποία συχνάζουν µέλη «κοινωνίας καλής και µη 

εκδότου εις την µέθην». Τα κέντρα αυτά θα κλείνουν, σύµφωνα µε το διάταγµα, στις 

12 το βράδυ κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και µια ώρα νωρίτερα κατά τους 

χειµερινούς µήνες.  

Με το διάταγµα «Περί εκπαιδεύσεως Χωροφυλάκων» 147 δύο χρόνια αργότερα 

στις 19 Ιουνίου 1902 και συγκεκριµένα µε το άρθρο 108, δινόταν το δικαίωµα στα 

όργανα των αστυνοµικών αρχών να εισέρχονται ελεύθερα σε καφφωδεία, θέατρα, 

καπηλειά και άλλα δηµόσια κέντρα «άνευ ειδικής αδείας» σε περίπτωση που 

απαιτείτο η σύλληψη κάποιου παραβάτη, δίχως όµως την πρόκληση σκανδάλου ή την 

διατάραξη της ησυχίας των παραβρισκόµενων. Επιπρόσθετα, στο άρθρο 166 γίνεται 

για πρώτη φορά λόγος για «επιτήρηση» χώρων όπως ξενοδοχεία, οινοπωλεία, 

καπηλειά, καφφενεία στα οποία προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά, αλλά και 

χώρων όπως τα σφαιριστήρια και τα καταστήµατα λουτρών. Με το άρθρο 167 του 

διατάγµατος δίνονταν σαφείς οδηγίες για τις ενέργειες που όφειλαν να 

πραγµατοποιήσουν τα αρµόδια για την επιτήρηση όργανα της Χωροφυλακής. 

Μπορούσαν, λοιπόν, να εισέρχονται ελεύθερα κατά την διάρκεια της νύχτας στους 

προαναφερθέντες χώρους, να επιθεωρούν για τυχόν ύποπτα πρόσωπα και να 

διασφαλίζουν ότι επικρατεί εκεί η αρµόζουσα τάξη. Ειδικότερα, όσον αφορά τα 

ξενοδοχεία και τα πανδοχεία, µε το άρθρο αυτό δινόταν, επίσης, το δικαίωµα στους 

χωροφύλακες να εξετάζουν το πελατολόγιο ή «κατάστιχον» αυτών των επιχειρήσεων, 

αντλώντας πληροφορίες που αφορούσαν στο ονοµατεπώνυµο, την ηλικία, το 

επάγγελµα ακόµη και την ηµέρα άφιξης και αναχώρησης προσώπων ύποπτων.  

Τέλος, µε το άρθρο 539 του διατάγµατος «Περί εκπαιδεύσεως Χωροφυλάκων», 

απαγορευόταν ρητά στους χωροφύλακες/στρατιωτικούς που επιτηρούσαν 

χαµαιτυπεία, καπηλειά ή «χαρτοπαικτεία»148 να µετέχουν κατά παράβαση των 

καθηκόντων του σε πρακτικές οινοποσίας, τυχερών παιχνιδιών και να 

                                                 
146 Ε.Ε.Κ.Π. 22-1-1900, τ.1, φ.2. 
147 Ε.Ε.Κ.Π. 19-6-1902, τ.1, φ.28. 
148 Όπως ενίοτε αναφέρονταν σε επίσηµα έγγραφα ή στον τοπικό τύπο οι χαρτοπαικτικές λέσχες.  
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συναλλάσσονται µε γυναίκες ελευθερίων ηθών. Όπως µας πληροφορεί ο νοµοθέτης, 

η φύση της εργασίας τους –λόγω της συχνής παρουσίας και επιτήρησης τέτοιων 

χώρων- τους καθιστούσε ευάλωτους στην παράβαση των καθηκόντων τους, 

«καθίσταται έξις παρά τω στρατιωτικώ το ρέπειν προς τας γυναίκας, την οινοποσίαν 

και το χαρτοπαίγνιον».  

Οι αποφάσεις αυτές της πολιτείας, όπως είδαµε ως τώρα, αφορούσαν το σύνολο 

των πόλεων της Κρήτης και ένα ευρύτερο αριθµό κέντρων ψυχαγωγίας. Υπήρξαν 

όµως φορές όπου η πολιτεία µερίµνησε ξεχωριστά για κάθε πόλη, λαµβάνοντας 

υπόψη την διαφορετικότητα της κάθε περίπτωσης αλλά και τις ιδιαιτερότητες των 

τοπικών κοινωνιών των πόλεων αυτών.  Στην περίπτωση των καφωδείων, µάλιστα, 

παρατηρούµε ορισµένες διαφοροποιήσεις από πόλη σε πόλη σε αποφάσεις της 

πολιτείας, που δικαιολογούνται όµως σε ένα βαθµό καθώς καλούνταν να 

αντιµετωπίσουν συχνά παρόµοιες καταστάσεις, εκδηλωµένες όµως σε διαφορετική 

ένταση και έκταση (πχ συµπλοκές ή άλλου τύπου παρεκβατικές συµπεριφορές κ.α).  

 

 

Η περίπτωση των καφωδείων 

 

Η πρώτη αστυνοµική διαταγή που αναφέρεται µεταξύ άλλων και στα καφφωδεία, 

µάλιστα των Χανίων, αφορούσε στο ωράριο λειτουργίας τους. Η διαταγή αυτή µε 

τίτλο «Περί κανονισµού των νυχτερινών ωρών, καθ’ ας επιτρέπεται να ώσιν ανοικτά 

τα ωδικά καφενεία, λέσχαι, οινοπωλεία κλπ»149, εκδόθηκε στις 30 Μαρτίου 1902 και 

όριζε µε το πρώτο άρθρο την 1η µεταµεσονύχτια ώρα ως τη ανώτερη επιτρεπτή ώρα 

λειτουργίας των καφωδείων, µε το πέρας της όποιας απαγορευόταν να παραµένει σε 

αυτά άλλος πέραν του δηλωµένου προσωπικού εργασίας. Η διαταγή αυτή πιθανόν 

αποτελεί τροποποίηση του διατάγµατος «Περί πανδοχείων» µε το οποίο οριζόταν 

διαφορετικό ωράριο λειτουργίας για τα κέντρα όµως ψυχαγωγίας της λεγόµενης 

«καλής κοινωνίας». 

Η δεύτερη αστυνοµική διαταγή εκδόθηκε στις 7 Απριλίου 1904150, διαταγή την 

οποία παρήγγειλε ο νοµάρχης Ηρακλείου Ν. Μαλατάκις και αφορούσε στα 

καφφωδεία της πόλης του. Σύµφωνα µε το κείµενο της διαταγής αυτής, σε καφφωδεία 

της πόλης διατηρούνταν πέραν του κοινόχρηστου χώρου και «ιδιαίτερα δωµάτια, εις 

                                                 
149 Ε.Ε.Κ.Π. 9-4-1902, τ.1, φ.15. 
150 Ε.Ε.Κ.Π. 12-4-1904, τ.1, φ.20. 
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τα οποία αποχωρούσιν οι θαµώνες µετά γυναικών…», φαινόµενο που επιχειρήθηκε να 

εξαλειφθεί µε τη συγκεκριµένη αστυνοµική διαταγή. Η διαταγή αυτή κρίνεται 

ιδιαίτερα σηµαντική ως προς τις πληροφορίες που µας µεταφέρει, θεωρώντας ότι η 

πιθανή παρακµή και η ακόλουθη περιστολή λειτουργίας των καφωδείων εδράζεται σε 

µια ακολουθία τέτοιων -παρά το κοινό αίσθηµα και ηθική- πρακτικών αγοραίου 

έρωτα. 

Η τρίτη αστυνοµική διαταγή εκδόθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1905151 και αφορούσε 

στα καφφωδεία της πόλης του Ρεθύµνου.  Σύµφωνα µε απόφαση του νοµάρχη 

Ρεθύµνου Γ. Μαρή, απαγορευόταν στους µαθητές δηµοτικής ή µέσης εκπαίδευσης να 

εισέρχονται σε καφφωδεία ή οινοπωλεία, στα οποία παρέχονταν µεταξύ άλλων και 

«θεάµατα άσεµνα», δίχως τη συνοδεία των γονέων ή κηδεµόνων τους. Την ίδια 

απόφαση – ακολουθώντας το παράδειγµα του Ρεθύµνιου συναδέλφου του- έλαβε ένα 

µήνα αργότερα στις 8 Μαρτίου 1905152 και ο νοµάρχης Ηρακλείου Ν. Μαλατάκις. Το 

σκεπτικό της απόφασης – κάτι που δεν αναφέρεται µε σαφήνεια στην περίπτωση του 

Ρεθύµνου- είναι η αποφυγή καταστάσεων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 

«προφανεί ζηµία της ηθικής διαµορφώσεων και χρηστότητος των µαθητών». Τέλος, 

στο ίδιο πνεύµα κινείται και η απόφαση του νοµάρχη Χανίων Γ. Μυλονωγιάννη στις 

25 Μαρτίου 1905153, µε την προσθήκη όµως στη διατύπωση της απόφασης του 

στοιχείου της συνυπαιτιότητας για την πράξη των µαθητών τόσο για τους γονείς ή 

κηδεµόνες όσο και για τους διευθύνοντες αυτών των κέντρων διασκεδάσεως.  

Οι διαταγές αυτές ενώ συγκλίνουν στον τρόπο αντιµετώπισης του ζητήµατος -

αυτό της παραβατικής συµπεριφοράς µαθητών- ωστόσο διαφοροποιούνται εν µέρει 

στη διατύπωση της απόφασης από πόλη σε πόλη. Στην περίπτωση του Ρεθύµνου, επί 

παραδείγµατι, γίνεται σαφής λόγος για κέντρα όπως τα καφφωδεία, κάτι που 

εννοείται στις περιπτώσεις των αποφάσεων Ηρακλείου και Χανιών. Επιπλέον, στις 

διαταγές που αφορούν τις πόλεις του Ηρακλείου και των Χανίων αναφέρονται µεταξύ 

των κέντρων που επισκέπτονταν οι ανήλικοι µαθητές και οι χώροι των θεάτρων, κάτι 

που δεν γίνεται στην περίπτωση του Ρεθύµνου. Οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν 

φαίνεται να επηρέασαν τον κεντρικό άξονα και ζητούµενο των αποφάσεων, ωστόσο 

φανερώνουν τη διαφορετικότητα των περιπτώσεων, αλλά και τον τρόπο που η 

πολιτεία διαχειριζόταν ζητήµατα που προέκυπταν σε κάθε πόλη. 

                                                 
151 Ε.Ε.Κ.Π. 25-2-1905, τ.1, φ.9. 
152 Ε.Ε.Κ.Π. 12-3-1905, τ.1, φ.13. 
153 Ε.Ε.Κ.Π.  2-3-1905, τ.1, φ.10. 
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Η επόµενη χρονολογικά αστυνοµική διαταγή εκδόθηκε προς το τέλος του ίδιου 

έτους και συγκεκριµένα στις 14 Νοεµβρίου 1905154, και αφορούσε τους 

διαπληκτισµούς µεταξύ των θαµώνων σε διαφορά κέντρα ψυχαγωγίας των Χανίων, 

µεταξύ των οποίων και στα καφφωδεία της πόλης. Στη διαταγή αυτή γίνεται για 

πρώτη φορά λόγος –µε εξαίρεση τις αναφορές αρθρογράφων στον τοπικό τύπο- για  

«αιµατηρές συγκρούσεις» που επέβαλαν την άµεση όπως φαίνεται παρέµβαση της 

πολιτείας. Με απόφαση, λοιπόν, του νοµάρχη Χανίων Γ. Μυλονωγιάννη όλα τα 

καφωδεία και τα παρεµφερή κέντρα (ζυθοπωλεία, οινοπωλεία, καφενεία) έκλειναν 

στις 9 µ.µ. Στην περίπτωση, µάλιστα, που διαπιστώνονταν εκ νέου επεισόδια ή άλλες 

έκτροπες συµπεριφορές τα κέντρα αυτά έκλειναν δύο ώρες νωρίτερα, δηλαδή κατά 

τις 7 µ.µ. Τέλος, από την διαταγή αυτή εξαιρούνταν155 δύο λέσχες και ένα ζυθοπωλείο 

που βρίσκονταν στην πόλη και την προκυµαία αντίστοιχα, κέντρα «φιλησύχων 

πολιτών»  όπως αναφέρεται τα οποία θα παρέµεναν ειδικά γι’ αυτό ανοιχτά ως τις 11 

µ.µ. 

Εντύπωση προκαλεί η -µόλις πέντε ηµέρες µετά- αναίρεση αυτής της απόφασης 

µε νέα αστυνοµική διαταγή, και συγκεκριµένα στις 19 Νοεµβρίου 1905156.  Όπως 

αναφέρεται, σύµφωνα µε έγγραφα της Εσωτερικής Μοιραρχίας Χανίων προς την 

Νοµαρχία Χανίων, «εξέλιπον σχεδόν οι λόγοι οίτινες υπαγόρευσαν την έκδοσιν της…».  

Όλα τα προαναφερθέντα κέντρα υπόκειντο εκ νέου στις ισχύουσες διατάξεις περί 

ωραρίου λειτουργίας, αναθέτοντας όµως το καθήκον στα όργανα της Χωροφυλακής 

να εποπτεύουν και να κλείνουν κατά την κρίση τους τα κέντρα εκείνα όπου 

διαπιστωνόταν ύποπτη ή έκτροπη συµπεριφορά των θαµώνων. 

Λίγα χρόνια αργότερα στις 27 Αυγούστου 1908 η πολιτεία µε τροποποίηση του 

νόµου «Περί φόρου επιτηδεύµατος»157 σε µια προσπάθεια περιορισµού ή παύσης της 

λειτουργίας των καφωδείων θέτει τους ‘διευθυντές καφφωδείων’ στην Α΄ κατηγορία 

φορολόγησης επιτηδευµατιών, οι οποίοι καλούνταν να πληρώσουν τον υψηλό για την 

εποχή φόρο των 32 δραχµών ετησίως. Το ποσό πολλές φορές ξεπερνούσε τις 32 

δραχµές, καθώς οι ιδιοκτήτες χώρων όπως τα καφφωδεία, καπηλειά ή οινοπωλεία 

καλούνταν να πληρώσουν πέραν του φόρου επιτηδεύµατος τους και το ήµισυ του 

φόρου πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών. Στην ίδια κατηγορία φορολόγησης  
                                                 
154 Ε.Ε.Κ.Π. 15-11-1905, τ.1, φ.63. 
155 στην διαταγή αναφέρονται και τα ονόµατα των ιδιοκτητών των λεσχών και του ζυθοπωλείου που 
εξαιρούνταν. Ως ιδιοκτήτες των µεν λεσχών φέρονται οι Βάλης και Κονδυλάκις, του δε ζυθοπωλείου ο 
Κλωναρίδης. 
156 Ε.Ε.Κ.Π. 1-12-1905, τ.2, φ.68. 
157 Ε.Ε.Κ.Π. 5-9-1908, τ.1, φ.45. 
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εντάσσονταν ιδιοκτήτες βυρσοδεψείων, εργολάβοι ναυπηγίας, οι ιδιοκτήτες 

εργοστασίων σαπωνοποιίας, χαρτοποιίας, κεραµοποιίας, οι έµποροι πολύτιµων 

κοσµηµάτων, οι χονδρέµποροι δερµάτων και  υφασµάτων  κ.α. Το πόσο 

προσοδοφόρος θεσµός ψυχαγωγίας υπήρξε το καφφωδείο -σε σχέση µε άλλες µορφές 

ψυχαγωγίας- διαπιστώνεται και από την φορολόγησή του ήδη από το 1900 µε 2 

δραχµές «καθ’εκάστην» για τα παρεχόµενα θεάµατα· ποσό διπλάσιο αυτού που 

καλούνταν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες θεάτρων για τις παραστάσεις των διαφόρων 

θιάσων.158 Τέλος, µε το δεύτερο άρθρο του νόµου «Περί φόρου επιτηδεύµατος» οι 

καλλιτέχνες απαλλάσσονταν από τη φορολόγηση επιτηδεύµατος. Ως καλλιτέχνες 

θεωρούνταν οι ζωγράφοι, γλύπτες, µουσικοί, συνθέτες, ηθοποιοί και αοιδοί. 

Αυστηρότερα µέτρα ως προς την λειτουργία των καφωδείων φαίνεται ότι έλαβε 

µε νέα αστυνοµική διαταγή και νοµοθετικό διάταγµα η πολιτεία ένα µόλις χρόνο 

αργότερα. Ο νοµάρχης Ρεθύµνου Μ.Α. Ξανθουδίδης λαµβάνοντας υπόψη τις 

εισηγήσεις της Εισαγγελίας Ρεθύµνου για την άµεση λήψη µέτρων ως προς την 

αντιµετώπιση της βίας στα καφφωδεία της πόλης, εξέδωσε αστυνοµική διαταγή στις 

18 Μαΐου 1909159. Σύµφωνα µε τη νέα αυτή διαταγή, απαγορευόταν: α) να µένουν 

ανοιχτά και σε λειτουργία µετά την 1η µεταµεσονύχτια ώρα τα καφφωδεία της πόλης, 

β) να συναναστρέφονται ή να συναλλάσσονται καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους 

οι εργαζόµενες καλλιτέχνιδες, «αοιδοί» µε τους  θαµώνες των καφωδείων, και τέλος 

γ) να εισέρχονται σε αυτά ανήλικοι µαθητές.  

Στο κείµενο, επίσης, αυτής της διαταγής αναφέρονται µε αριθµό πρωτοκόλλου160 

τα έγγραφα, στα οποία περιγράφονται οι ακριβείς λόγοι που ώθησαν την Εισαγγελία 

Ρεθύµνου να συστήσει στη Νοµαρχία Ρεθύµνου τη λήψη αναγκαίων µέτρων για την 

περιστολή των επεισοδίων στα καφωδεία της πόλης. ∆υστυχώς, η προσπάθεια µας για 

την εύρεση αυτών των εγγράφων στο αρχείο της Εισαγγελίας -που διατηρεί το 

παράρτηµα των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο νοµό Ρεθύµνου- στάθηκε 

άκαρπη. Το κενό στην αρχειοθέτηση –που οφείλεται στην απώλεια µέρους του 

αρχείου κατά την µεταφορά του πριν από µερικά χρόνια από τη Νοµαρχία στο 

παράρτηµα των Γ.Α.Κ.- αποτέλεσε βασική τροχοπέδη στην προσπάθεια µας να 

                                                 
158 Ζαϊµάκης, Γιάννης, «Αστικές αντιλήψεις και ψυχαγωγικές πρακτικές: Τα καφωδεία στο Ηράκλειο 
την περίοδο της αυτονοµίας της Κρήτης», Modern Greek Studies, 5-7, 1997-1999. σελ.143. 
159 Ε.Ε.Κ.Π. 26-5-1909, τ.1, φ.26. 
160 Πρόκειται για τα υπ’ αριθ. 3094/1886 και 3517/2149 ε. ετ. έγγραφα της Εισαγγελίας Ρεθύµνης. 
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αντλήσουµε περαιτέρω πληροφορίες161 για τα λειτουργούντα στην πόλη του 

Ρεθύµνου καφφωδεία. 

Το αξιοσηµείωτο σε αυτή τη διαταγή -κάτι που την διαφοροποιεί σηµαντικά από 

τις προηγούµενες- είναι η επαναφορά ύστερα από πέντε έτη162 στο ζήτηµα της 

εκπόρνευσης καλλιτέχνιδων στους χώρους των καφωδείων. Αποτελεί δε ένα ακόµη 

στοιχείο που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η πιθανή παρακµή των καφωδείων ως 

θεσµού ψυχαγωγίας συνδέεται µε ένα σταδιακό εκφυλισµό, τη µετατροπή τους 

δηλαδή σε µια µορφή λέσχης/καµπαρέ όπου προσφέρονταν µεταξύ άλλων και 

υπηρεσίες αγοραίου έρωτα. Την υπόθεση αυτή έρχεται να ενισχύσει το τελευταίο και 

σηµαντικότερο ίσως µέτρο που έλαβε η επίσηµη πολιτεία για την περιστολή 

λειτουργίας των καφωδείων των αστικών κέντρων της Κρήτης.  

Με νοµοθετικό διάταγµα που ψηφίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή163 της 

Κρητικής Πολιτείας και τέθηκε σε ισχύ από τις 20 Μαΐου 1909164, τα «ωδικά 

καφφενεία»  τέθηκαν υπό την αυστηρή επιτήρηση και τον πλήρη έλεγχο της 

πολιτείας. Τα µέτρα που ελήφθησαν και περιγράφονται λεπτοµερώς στα συνολικά 6 

άρθρα του νοµοθετικού διατάγµατος, ουσιαστικά έθεσαν ένα ισχυρό φραγµό σε όποια 

δράση ή ενέργεια στους χώρους των καφωδείων λειτουργούσε σε βάρος της δηµόσιας 

τάξης και ηθικής. Σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο του διατάγµατος, απαγορευόταν η 

λειτουργία πέραν του µεσονυχτίου καφωδείων οπού απασχολούνταν µε οποιονδήποτε 

τρόπο γυναίκες «ως αοιδοί, καλλιτέχνιδες ή άλλως πως». Το ίδιο ίσχυε και για κάθε 

άλλο κέντρο «θεαµατικόν ή µουσικόν», µε την εξαίρεση όσων -µετά από άδεια των 

αστυνοµικών αρχών- µπορούσαν να παραµένουν ανοιχτά και πέραν του µεσονυχτίου, 

αλλά µία µόνον ηµέρα της εβδοµάδας.  

Με το δεύτερο άρθρο του διατάγµατος η πολιτεία επέβαλε και µια 

αναπροσαρµογή του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου των καφωδείων, σε µια 

προσπάθεια να αποτρέψει την επαφή των καλλιτέχνιδων µε τους θεατές/θαµώνες. 

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, θεωρούταν αναγκαία η κατασκευή ενός διαφράγµατος 

ύψους τουλάχιστον ενός µέτρου, το οποίο θα παρεµβαλλόταν µεταξύ του 

                                                 
161 Όπως, επί παραδείγµατι, ονόµατα ιδιοκτητών καφωδείων, θαµώνων και άλλες πιθανόν πληροφορίες 
σχετικές µε τα καλλιτεχνικά δρώµενα, τα οποία προκαλούσαν απ’ ό,τι φαίνεται τα «χρηστά ήθη» της 
τοπικής κοινωνίας. 
162 Θυµίζουµε την αστυνοµική διαταγή του νοµάρχη Ηρακλείου Ν. Μαλατάκη στις 7 Απριλίου 1904 
(Ε.Ε.Κ.Π. 12-4-1904, τ.1, φ.20) 
163 Το νοµοθετικό αυτό διάταγµα φέρει τις υπογραφές του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής Α. 
Μιχελιδάκη, και των µελών Ελ. Βενιζέλου, Χ. Πωλογεώργη, Ε. Λογιάδη και Μ. Πετυχάκη. 
164 Ε.Ε.Κ.Π. 26-5-1909, τ.1, φ.26. 
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παλκοσένικου και του χώρου όπου βρίσκονταν τα τραπεζάκια των θαµώνων. 

Μάλιστα, απαγόρευε κατά τη διάρκεια της συναυλίας ή της παράστασης οι 

καλλιτέχνιδες να έρχονται σε επαφή µε τους θεατές για οποιονδήποτε λόγο (π.χ για να 

πιούν κάτι, να λάβουν µέρος σε συζητήσεις, να συλλέξουν χρήµατα165 κ.ο.κ).  

Με το τρίτο άρθρο του διατάγµατος η πολιτεία απαγόρευε, επιπρόσθετα, στις 

καλλιτέχνιδες να παρευρίσκονται στους χώρους των καφωδείων, εξαιρουµένων των 

ωρών των δοκιµών166 και των προγραµµατισµένων παραστάσεων και συναυλιών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εφαρµογή –σύµφωνα µε το τέταρτο άρθρο 

του διατάγµατος- µέτρου λογοκρισίας των καλλιτεχνικών δρωµένων. Όπως ρητά 

αναφέρεται στο άρθρο αυτό απαγορευόταν «...παν άσµα, απαγγελία, κίνησις δυναµένη 

να προσβάλη την ηθικήν ή την δηµόσιαν τάξιν». Επιπλέον, υποχρεωνόταν ο διευθύνων 

το εκάστοτε καφφωδείο να παραδίδει στις αστυνοµικές αρχές για τον απαιτούµενο 

έλεγχο το ακριβές πρόγραµµα της παράστασης ή της συναυλίας, τουλάχιστον 24 ώρες 

πριν την έναρξη της. Τέλος, όπως αναφέρεται στο πέµπτο και έκτο άρθρο, 

οποιαδήποτε παρέκκλιση -από το δηλωµένο στις αστυνοµικές αρχές καλλιτεχνικό 

πρόγραµµα των καφωδείων- σηµειωνόταν από τον παριστάµενο αντιπρόσωπο της 

αστυνοµίας επιφέροντας την αντίστοιχη για την παράβαση τιµωρία του ποινικού 

κώδικα.  

Η εφαρµογή κατασταλτικών µέτρων (όπως αναφέρονται στις αστυνοµικές 

διαταγές, διατάγµατα, αποφάσεις Ειρηνοδικείου, φορολογικές ρυθµίσεις κ.α),  

συνιστά ίσως την µόνη αναγκαία παρέµβαση της Κρητικής Πολιτείας –µε εξαίρεση 

την περίπτωση της πορνείας και το περίφηµο διάταγµα «Περί Χαµαιτυπείων»
167- στον 

τοµέα της αστικής ψυχαγωγίας κατά την περίοδο της αυτονοµίας της νήσου (1898-

1913).  Η πληθώρα των µέτρων που έλαβε η πολιτεία στην περίπτωση των 

καφωδείων φανερώνει τόσο το βαθµό όσο και την έκταση της ηθικής έκλυσης, σε µια 

περίοδο όµως ταραγµένη και πολιτικά ρευστή όπου η πολιτεία πάσχιζε για τη 

                                                 
165 Η πρακτική αυτή θεωρούταν συνήθης στους χώρους των καφωδείων. Οι καλλιτέχνες ή 
καλλιτέχνιδες  που µετείχαν στα µουσικοχορευτικά δρώµενα των παραστάσεων συχνά κατέβαιναν από 
το πάλκο και συνέλεγαν τα φιλοδωρήµατα των θαµώνων κρατώντας κάποιο δίσκο ή ντέφι. 
166 Οι δοκιµές-πρόβες µάλιστα των καλλιτεχνών επιτρεπόταν να εκτελούνται µόνο κεκλεισµένων των 
θυρών, δίχως την παρουσία κόσµου. 
167 Το διάταγµα «Περί Χαµαιτυπείων» δηµοσιεύτηκε στις 2 Ιουνίου 1900 και υπήρξε η πρώτη 
σηµαντική απόπειρα της επίσηµης πολιτείας να διευθετήσει νοµικά το ζήτηµα της πορνείας και των 
αφροδίσιων νοσηµάτων.  Στα άρθρα του συγκεκριµένου διατάγµατος αναφέρονται ρητά οι κανόνες 
λειτουργίας των χώρων παροχής υπηρεσιών αγοραίου έρωτα, η επίβλεψή τους από τα αρµόδια όργανα 
(αστυνοµικές αρχές, αστυΐατρους), αλλά και η χωροθέτηση, σχεδόν «γκετοποίηση» τους σε 
απόκεντρες περιοχές των πόλεων. (Βλέπε εικόνα 2.2) 
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διατήρηση της έννοµης τάξης, και όπου τα αυστηρά ήθη της τοπικής κοινωνίας δεν 

επέτρεπαν την όποια παρέκκλιση από τα εσκαµµένα.  

Από την έρευνα που διεξήχθη στις εφηµερίδες της εποχής διαπιστώθηκε ότι, όσο 

περισσότερο οι λόγιοι αρθρογράφοι –φορείς των αντιλήψεων µιας ηθικά ακέραιης, 

κατά το πρόταγµα της, αστικής τάξης- αναφέρονταν στα κακώς κείµενα των 

καφωδείων, τόσο εντείνονταν και οι προσπάθειες της επίσηµης πολιτείας να λάβει τα 

αναγκαία για την εξάλειψή τους µέτρα. Όπως ο Ζαϊµάκης Γ. παρατηρεί για τον ρόλο 

των αστών, λόγιων αρθρογράφων του τοπικού τύπου, «…µε τα ζοφερά άρθρα και 

χρονογραφήµατά τους λειτουργούσαν ως ιδεολογικοί ταγοί της, υπερασπιζόµενοι την 

κοινωνική πρόοδο και ευταξία και επικρίνοντας όσους την διατάρασσαν»
168. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
168 Ζαϊµάκης, Γιάννης, «Καταγώγια ακµάζοντα» Παρέκκλιση & πολιτισµική δηµιουργία στο Λάκκο 

Ηρακλείου (1900 – 1940), εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα, 1999. σελ.154. 
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ΤΑ ΚΑΦΩ∆ΕΙΑ ΣΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

 
Γενικά 
 
Μια πολύτιµη πηγή αποθησαύρισης πληροφοριών για τα καφφωδεία της εποχής 

αποτελούν τα λογοτεχνικά κείµενα. Ο κόσµος των καφωδείων παρουσιάζεται στα 

έργα σηµαντικών λογοτεχνών όπως λ.χ ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Παντελής 

Πρεβελάκης, η Γαλάτεια Καζαντζάκη, αλλά και σηµαντικών -για την ενασχόλησή 

τους µε την τοπική ιστορία και το λαϊκό πολιτισµό- λαογράφων και ποιητών. 

Κεντρική ηρωίδα στα έργα των προαναφερθέντων λογοτεχνών  -που αναφέρονται 

µεταξύ άλλων στα καφέ αµάν και καφέ σαντάν της Κρήτης-  υπήρξε η σαντέζα  

Μαντάµ Ορτάνς, το πορτραίτο της οποίας σκιαγραφείται µέσα από την περιγραφή της 

ένδοξης ζωής της µε τα ποικίλα πάθη και τις ψυχικές µεταπτώσεις, τους έρωτες, την 

άνοδο και την πτώση της άλλοτε ερωµένης των ‘ναβράκων’
169 των τεσσάρων 

Προστάτιδων ∆υνάµεων της νήσου.  

Η µελέτη του Γιώργη Μανουσάκη το 1991 µε τίτλο «Η µαντάµ Ορτάνς και τα 

τέσσερα λογοτεχνικά πορτραίτα της» ήρθε να αναδείξει -µέσα από την αξιοποίηση 

έργων τεσσάρων λογοτεχνών µας- τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας αλλά 

και σηµαντικές πτυχές της ζωής της γαλλίδας Αδελίνας Γκυττάρ, κατά κόσµον 

Μαντάµ Ορτάνς. Αντλώντας από την προαναφερθείσα µελέτη άλλα και συχνά 

παραπέµποντας σε πρωτογενές ή δευτερογενές υλικό θα επιχειρήσουµε στην ενότητα 

αυτή να σκιαγραφήσουµε αρχικά το πορτραίτο της σαντέζας αυτής. Παράλληλα, θα 

αναφερθούµε σε έργα λαογράφων ή και ποιητών που αναφέρονται µεταξύ άλλων και 

στα καφφωδεία, εστιάζοντας σε εκείνα που αφορούν στην πόλη του Ρεθύµνου ή των 

Χανίων αλλά και όχι µόνον. 

 

Μαντάµ Ορτάνς: Σύντοµη βιογραφία 

Σύµφωνα µε τον Μανουσάκη Γ., υπάρχουν τρεις εκδοχές αναφορικά µε τον τόπο 

καταγωγής της Αδελίνας Γκυττάρ. Έτσι, άλλοι αναφέρουν ως πατρίδα της την 

                                                 
169 Πρόκειται για κωµική/ειρωνική παραφθορά της λέξης ‘ναυάρχων’ µε την οποία περιγράφονται από 
την Μαντάµ Ορτάνς -κατά τη διήγηση της ζωής της και την αναπόληση του ένδοξου παρελθόντος της- 
οι κάποτε ισχυροί άντρες του Ευρωπαϊκού στόλου. Σε αντίθεση µε το αδυσώπητο του χαρακτήρα των 
ναυάρχων και την ακόλαστη συµπεριφορά τους στο «Χρονικό µιας Πολιτείας» του Παντελή 
Πρεβελάκη, στο έργο «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά» ο Νίκος Καζαντζάκης επιλέγει µια 
κωµικότερη διάσταση τους που ταιριάζει περισσότερο στο εύθυµο χαρακτήρα της ηρωίδας του, και 
«το σκανταλιάρικο δαιµόνιο του αµπελιού» που την διακατέχει κατά την αφήγηση της ζωής της. 
(Μανουσάκης Γ., 1991: 87) 
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Τουλώνα ή την Προβηγκία και άλλοι ότι γεννήθηκε και µεγάλωσε σε κάποιο 

προάστιο του Παρισιού.170 Οι διαφοροποιήσεις αυτές των πληροφοριών, όπως 

διαπιστώνεται και παρακάτω, οφείλονται πιθανόν ή σε αλλοιώσεις που λογικά 

επέφερε ο χρόνος στην µνήµη των εξιστορούντων τη ζωή της ανθρώπων ή στην 

εναλλαγή από την ίδια των αφηγήσεων της ζωής της παρασυρόµενη από ένα είδος 

φιλαρέσκειας και από µια ανάγκη να προσδώσει µια «ρωµαντική αίγλη»
171 στο 

παρελθόν της. 

Στην τρυφερή ηλικία των δεκατεσσάρων ετών η Αδελίνα Γκυττάρ γνωρίζει τον 

πρώτο νεανικό της έρωτα, ένα γιατρό που κούραρε τον άρρωστο πατέρα της. Η 

ερωτική αυτή περιπέτεια διαρκεί ένα χρόνο, σύντοµα όµως γνωρίζεται µε ένα άλλο 

άνδρα από την Κορσική. Εκείνη ιδιαίτερα όµορφη και µε ζωηρό χαρακτήρα κερδίζει 

τον θαυµασµό και γίνεται το αντικείµενο του πόθου πολλών ανδρών όντας ακόµη σε 

νεαρή ηλικία. Οι γονείς της µη γνωρίζοντας τις ερωτικές της ανησυχίες την στέλνουν 

να εργαστεί σε ένα καπελάδικο, όπου εκεί στην ηλικία των δεκαεπτά ετών γνωρίζεται 

µε µια νεαρή µαθητευόµενη της επιχείρησης και µαζί -αναζητώντας την «µεγάλη 

περιπέτεια»- οι δύο κοπέλες φεύγουν κρυφά για το Παρίσι. Στην πόλη αυτή 

γνωρίζεται, όπως αναφέρεται στην σχετική µελέτη,  µε τον χώρο του αγοραίου 

έρωτα, έχοντας εργαστεί νωρίτερα ως µοδίστρα, µοντέλο ζωγράφων και χορεύτρια.172  

Σύµφωνα όµως µε αφήγηση της ίδιας, στα εικοσιέξι της χρόνια εργάζεται ως 

καµαριέρα του Γάλλου ναυάρχου Ποτιέ, ενώ κατά άλλους –που επικαλούνται 

µαρτυρίες της- µετά από µια δεκαπενταετία περίπου παραµονής στο Παρίσι 

µεταβαίνει το 1893 στην Σµύρνη όπου ανοίγει τη δική της επιχείρηση καπέλων. Εκεί 

συναντάει τον ναύαρχο Ποτιέ -στον οποίο οφείλεται και το γνωστό σε µας 

προσωνύµιο της ‘Μαντάµ Ορτάνς’- και τον ερωτεύεται σφόδρα. Λίγα χρόνια 

αργότερα το 1897, εκµεταλλευόµενη ίσως το γεγονός ότι ο Ποτιέ έγινε πρόεδρος του 

συµβουλίου των ναυάρχων, όντας πολύγλωσση και ακόµη ποθητή στους άνδρες  -αν 

και διήγαγε το τριακοστό τέταρτο έτος της ηλικίας της- µεταβαίνει στα Χανιά173 όπου 

ανοίγει δικό της «οίκο ανοχής» προς ικανοποίηση των πολυάριθµων ναυτών και 

στρατιωτών των ξένων δυνάµεων. Η επαφή της µε τον κόσµο των καφωδείων 

                                                 
170 Μανουσάκης, Γιώργης, «Η µαντάµ Ορτάνς και τα τέσσερα λογοτεχνικά πορτραίτα της», 
Παλίµψηστον, τεύχος 11, Ηράκλειο 1991. σελ. 79-80. 
171 Στο ίδιο, ό.π., σ.79. 
172 Στο ίδιο, ό.π., σ.80. 
173 Το έτος αυτό υποστηρίζεται ότι έφτασαν στην πόλη των Χανίων περίπου 560 γυναίκες «ελευθερίων 
ηθών» από πολλές περιοχές της Μεσογείου για την ικανοποίηση των 10.000 στρατιωτών των ξένων 
δυνάµεων. (Μανουσάκης Γ., 1991: 80). 
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πραγµατοποιήθηκε ένα ή δύο χρόνια αργότερα, δηλαδή λίγο πριν το 1900, όπου 

εργάστηκε ως τραγουδίστρια και χορεύτρια στο φηµισµένο εκείνη τη εποχή καφέ 

σαντάν της Προκυµαίας των Χανίων «Λόντον Μπαρ»174. 

Όπως αναφέρει ο Πάγκαλος Γεώργιος175 στο αυτογραφικό του διήγηµα µε τίτλο 

«Hortense Guitare» της συλλογής διηγηµάτων µε τίτλο «Πάρεργα: τόποι και 

πρόσωπα» για τη διαµονή της Ορτάνς στα Χανιά και το ‘σπίτι’ που διατηρούσε, δια 

στόµατος της ίδιας όταν την γνώρισε το 1909-1910 στον Άγιο Νικόλαο: 

«Όσες ώρες δεν ήταν υποχρεωµένοι les amiraux να µένουν στο πλοίο, σ’ 

αυτό το σπίτι ερχόντουσαν να περάσουν την ώρα τους. Γι’ αυτό εφρόντισα να 

βάλω στη µεγάλη σάλα ένα µπιλιάρδο και να φτιάξω ένα µπαρ. Πιοτά δεν 

ήταν ανάγκη ν’ αγοράσω, γιατί µούφερναν en abundance. Κάσες οι 

σαµπάνιες και τα ουίσκια, άφθονα τα κονιάκ και τα liqueurs. Για να κάµω 

ευχαρίστηση στους φιλοξενούµενους, εδιάλεξα µερικές κοπέλλες ξένες που 

πήγαιναν να δουλέψουν στο Beyrout, τις εκράτησα και τις έκαµα σουµπρέττες 

στο σπίτι. Τέτοιες ήταν η Mady από τη Lyon, η Carolina από τη Napoli, η 

Frida η Ουγγαρέζα και η καλύτερη τους, η αραπίνα η Μπιγγαζότισσα η 

Χαντώ. Ο χορός, το τραγούδι, το µεθύσι και ο έρωτας έκαναν τη ζωή 

ευχάριστη σ’ αυτούς τους ξενητεµένους […] Bref, η ζωή περνούσε πολύ 

ευχάριστα, άρχισαν νάρχωνται και ντόπιοι, όσοι είχαν σχέσεις µε τους ξένους, 

ο fournisseur και κάτι περαστικοί. Το σπίτι µου ήταν ξακουστό σ’ όλη την 

Κρήτη. Όµως ήρθεν η ώρα να φύγει ο στόλος. Όλα ετελείωσαν µε µιάς»
176

. 

 

Είναι η περίοδος της σταδιακής αποχώρησης των ξένων στρατευµάτων από το 

νησί που ολοκληρώνεται σταδιακά το 1908. Πολλά από τα ‘σπίτια’ και τα καφφωδεία 

της πόλης των Χανίων κλείνουν αδυνατώντας να συντηρηθούν από την άλλοτε 

πολυπληθή πελατεία τους. Μετά την Επανάσταση του Θερίσου (1905) η Ορτάνς 

εγκαταλείπει τα Χανιά και µεταβαίνει στην υπό γαλλική προστασία Σητεία, όπου 

ανοίγει ένα καµπαρέ συνεργαζόµενη µε τον τότε ερωτικό δεσµό της έναν απότακτο 

                                                 
174 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπετε σελ. 59-60 της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
175 Ο Γεώργιος Η. Πάγκαλος γεννήθηκε το 1891 στον Άγιο Νικόλαο Λασηθίου. ∆ιετέλεσε καθηγητής 
µικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Το 1962 εξέδωσε το 
αυτοβιογραφικό, εν πολλοίς, βιβλίο µε τίτλο "Πάρεργα: τόποι και πρόσωπα". 
176 Πάγκαλος, Η. Γ., Πάρεργα: Τόποι και πρόσωπα, εκδόσεις Ν. Αλικιώτης & Υιοί, (επιµέλεια Λιλής 
Ιακωβίδου), Αθήνα 1962. σελ. 181-182. 
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χωροφύλακα της πόλης177. Έπειτα από πέντε περίπου χρόνια παραµονής στο νοµό 

Λασιθίου και µια σειρά ανεπιτυχών επαγγελµατικών της εγχειρηµάτων στην Σητεία 

και τον Αγ. Νικόλαο καταλήγει στις αρχές του 1910 στην Ιεράπετρα όπου ανοίγει τη 

δική της λέσχη και αργότερα ξενοδοχείο. Η Ιεράπετρα έµελλε να είναι και ο 

τελευταίος σταθµός στην πολυτάραχη ζωή της Ορτάνς. Το 1938 πεθαίνει σε ηλικία 

εβδοµήντα πέντε χρόνων, την ίδια περίοδο που οι λογοτέχνες µας στρέφουν για 

πρώτη φορά το βλέµµα τους στον ‘βίο και την πολιτεία’ της. 

 

 

Η Μαντάµ Ορτάνς στο «Χρονικό µιας Πολιτείας» του Παντελή Πρεβελάκη178. 
 

Η πρώτη χρονικά λογοτεχνική αναφορά στη ζωή της Μαντάµ Ορτάνς 

πραγµατοποιήθηκε το 1938, οπότε και εκδόθηκε «Το Χρονικό µιας Πολιτείας» του 

ρεθύµνιου λογοτέχνη Παντελή Πρεβελάκη. Στο πεζογράφηµα αυτό -που εστιάζει 

χρονικά στην περίοδο από την Κρητική Αυτονοµία έως την ανταλλαγή των 

πληθυσµών το 1923- ο Παντελής Πρεβελάκης µέσα από προσωπικά του και µη 

βιώµατα πλέκει την µυθιστορία της αγαπηµένης του πόλης και ιδιαίτερης πατρίδας 

του, το Ρέθυµνο. Ανάµεσα στα γεγονότα εκείνα και τα πρόσωπα που ο Πρεβελάκης 

ανακαλεί στη µνήµη του ή εντέχνως εισαγάγει στο «Χρονικό» του είναι και αυτό της 

λουτράρισσας Φατιµέ.  

Η ιστορία της Φατιµέ τοποθετείται χρονικά στην περίοδο που έπεται της 

Μικρασιατικής καταστροφής, αυτή της ανταλλαγής των πληθυσµών. Ο Πρεβελάκης 

παρουσιάζει µε ιδιαίτερη γλαφυρότητα την εικόνα της πόλης κατά την ανταλλαγή 

των πληθυσµών. Ανάµεσα στο κλάµα και την οδύνη των Μουσουλµάνων του 

Ρεθύµνου που καλούνται να αφήσουν τα σπίτια τους, εισάγει και την ιστορία της 

Φατιµέ.  Η ανήσυχη λουτράρισσα φοβούµενη ότι και εκείνη θα πρέπει να φύγει από 

την πόλη του Ρεθύµνου και την Κρήτη ζητά την βοήθεια του Γάλλου πρόξενου, στον 

οποίο και αποκαλύπτει την πραγµατική της ταυτότητα. Με τη χρήση αυτού του 

φιλολογικού τεχνάσµατος –την αφήγηση δηλαδή της Ορτάνς στον πρόξενο- ο 

Πρεβελάκης µας ταξιδεύει στη Γαλλία και τα Χανιά, ξετυλίγοντας έτσι το νήµα της 

                                                 
177 Μανουσάκης, Γιώργης, «Η µαντάµ Ορτάνς και τα τέσσερα λογοτεχνικά πορτραίτα της», 
Παλίµψηστον, τεύχος 11, Ηράκλειο 1991. σελ. 81. 
178 Ο Παντελής Πρεβελάκης γεννήθηκε το 1909 στο Ρέθυµνο Κρήτης. Σπούδασε στη Φιλοσοφική 
Σχολή Αθηνών και παρακολούθησε µαθήµατα στη Σχολή Γραµµάτων του Πανεπιστηµίου στο Παρίσι 
και στο Ινστιτούτο Τέχνης και Αρχαιολογίας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα λίγα χρόνια αργότερα 
ανακηρύχθηκε διδάκτορας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης. (Βιογραφικά και 
εργογραφικά στοιχεία από την ιστοσελίδα:  http://cretanhistory.tripod.com/biograf/prevelak.htm) 
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ζωής και της πορείας της, µια ιστορία που -όπως αναφέρει στο έργο του- «δε µοιάζει 

µε κανενός άλλου»
179. 

Η εκδοχή της ξεπεσµένης λουτράρισσας Φατιµέ που βρέθηκε να εργάζεται σε 

χαµάµ του Ρεθύµνου, δεν συνιστά µια πραγµατικότητα της ζωής της Μαντάµ Ορτάνς 

καθώς δεν φαίνεται από τις διηγήσεις της ίδιας ούτε να έζησε στο Ρέθυµνο αλλά ούτε 

να εργάστηκε ως λουτράρισσα. Τα στοιχεία ωστόσο που προσφέρονται από τον 

Πρεβελάκη, δια στόµατος της Φατιµέ προς τον Γάλλο πρόξενο φαίνεται να 

ανταποκρίνονται σε ένα βαθµό στην ζωή της. Σύµφωνα µε τον Πρεβελάκη, η µαντάµ 

Ορτάνς προερχόταν από ένα χωριό της Γαλλίας «από την Προβέντσα της 

Φραγκιάς»
180. Ο νεανικός της έρωτας µε ένα ψευτογιατρό ‘γυρολόγο’ και η παρουσία 

της στο λιµάνι της Μασσαλίας φαίνεται να ανταποκρίνονται σε ένα βαθµό στην 

πραγµατικότητα. Εκεί αναµειγνύεται µε τον κόσµο της πορνείας, και έτσι η αρχικά 

ανυπεράσπιστη κοπέλα των νεανικών χρόνων που αγάπησε και αγαπήθηκε, όπως η 

ίδια αναφέρει στον Γάλλο πρόξενο, αποφασίζει να µετοικήσει µερικά χρόνια 

αργότερα (1897)  -διανύοντας την τέταρτη δεκαετία της ζωή της- στα Χανιά.  

Σε γενικές γραµµές η πορεία της Ορτάνς προς την Κρήτη, όπως την παρουσιάζει 

ο Πρεβελάκης δεν φαίνεται να διαφοροποιείται από τις αφηγήσεις της ίδιας. Με 

µικρές παραλλαγές -που δεν προσθέτουν ή αφαιρούν ούτως ή άλλως από τη 

πολυτάραχη ζωή της- ο συγγραφές εστιάζει την προσοχή του πλέον στο κοµµάτι της 

παραµονής της στην Κρήτη. Στο ‘Χρονικό’ του ο Πρεβελάκης τονίζει ιδιαίτερα την 

ιστορική διάσταση των γεγονότων που διαδραµατίζονται στα Χανιά. Μέσα από τη 

σχέση της Ορτάνς µε τους ναυάρχους του διεθνούς στόλου, την περιγραφή των 

οργίων αλλά και τη αντίδραση του ‘παπα-Γαβρίλη’ ο Πρεβελάκης υπόρρητα 

µέµφεται τον ρόλο των Μεγάλων ∆υνάµεων στο νησί. Η ανηθικότητα των ναυάρχων 

δεν εντοπίζεται µόνο στα όργια που διαδραµατίζονται πάνω στο ναύδετο πολεµικό 

πλοίο, αλλά εκτείνεται και στον επαίσχυντο βοµβαρδισµό των επαναστατών της 

‘Γιεράπετρας’181. 

 

 

 

                                                 
179 Πρεβελάκης, Παντελής, Το χρονικό µιας Πολιτείας, εκδόσεις Βιβλιοπωλείου Εστία, Αθήνα 2003 
(12η  έκδοση). σελ. 88. 
180 Στο ίδιο, σελ. 90. 
181 Στο ίδιο, σελ. 93. 
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Η Μαντάµ Ορτάνς, Αλέξης Ζορµπάς και τα καφωδεία στον «Βίο και την 
Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά» του Νίκου Καζαντζάκη.  

 
Αναµφίβολα ένα από τα σηµαντικότερα λογοτεχνικά πονήµατα του Νίκου 

Καζαντζάκη ήταν ο «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά».  Στο  έργο  αυτό που 

γράφτηκε κατά τη διάρκεια της Γερµανικής κατοχής (πιθανόν 1941-43), ο Νίκος 

Καζαντζάκης αναφέρεται σε έναν από τους ανθρώπους που του «αφήκαν βαθύτερα τ’ 

αχνάρια τους στην ψυχή»
182, τον αγαπηµένο του φίλο Αλέξη Ζορµπά. Μέσα από την 

περιγραφή της πολυτάραχης ζωής του Ζορµπά, τη γνωριµία του µε τη ‘ξεφτισµένη από το 

χρόνο’ σαντέζα Ορτάνς αλλά και τη συµβίωση του µε το νεαρό ‘αφεντικό’ για λόγους 

εργασίας, γίνεται προσπάθεια από τον συγγραφέα να αναδειχθούν οι ποικίλες αντιθέσεις 

της ζωής αλλά και τα βαθύτερα νοήµατά της. 

Η ιστορία διαδραµατίζεται σε ένα χωριό της νότιας Κρήτης, όπου καταφτάνει ο 

νεαρός συγγραφέας µε τον ακούραστο και γεµάτο ιδέες φίλο που γνώρισε στο λιµάνι της 

πρωτεύουσας, τον Αλέξη Ζορµπά. Παρορµητικός και τυχοδιώκτης ο Ζορµπάς που ξέρει 

να χαίρεται κάθε στιγµή της ζωής, αναλαµβάνει να γίνει ο µέντοράς του. Τα σχέδια για 

την επιχείρηση εξόρυξης λιγνίτη ναυαγούν, ενώ και η σχέση του νεαρού συγγραφέα µε 

µια όµορφη χήρα καταλήγει σε τραγωδία. Ο χρόνος που κυλάει στο απόµερο αυτό χωριό 

της νότιας Κρήτης θα αποκαλύψει µια άλλη όψη της ζωής, η αισιοδοξία του Ζορµπά που 

ανυπόταχτος στη δύναµη του χρόνου κοιτά κατάµατα τη ζωή και δεν φοβάται το θάνατο 

αναδεικνύεται ως το καλύτερο µάθηµα ζωής για τον νεαρό φίλο του. 

Η επαφή του Ζορµπά µε το καφέ αµάν γίνεται κατά τη διάρκεια της παραµονής του 

στο Μεγάλο Κάστρο (Ηράκλειο), όπου πηγαίνει για ν’ αγοράσει πρώτες ύλες για την 

κατασκευή µιας γέφυρας που θα βοηθήσει στη εναέρια µεταφορά λιγνίτη από το βουνό 

στην παραλία του χωριού. Παρασυρόµενος όµως από την έντονη ζωή της µεγαλούπολης, 

αλλά και από την έλξη που του ασκούσε το ωραίο φύλλο, βρίσκεται να σπαταλά 

πολύτιµο χρόνο και χρήµα σ’ ένα από τα καφέ αµάν της πόλης του Ηρακλείου. Όπως 

χαρακτηριστικά περιγράφει σε γράµµα του προς το νεαρό ‘αφεντικό’ που τον περιµένει 

εναγωνίως για την έναρξη των εργασιών:  

 

 «Έπαιρνα βαθιάν ανάσα και περπατούσα πάνω κάτω στη µεγάλη πλατεία, την 

ξέρεις. Όπου ακούω ξαφνικά τραγούδια, χορούς, ντέφι, αµανέδες. Τρουλώνω 

τ’ αυτιά, τρέχω κατά τον αχό· ήταν ένα καφέ αµάν, άλλο που δεν ήθελα, 

                                                 
182 Καζαντζάκης, Νίκος, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά, εκδόσεις Καζαντζάκης, Αθήνα 2007. 
σελ. 7. 
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µπαίνω µέσα. Στρώθηκα σ’ ένα τραπεζάκι, µπροστά µπροστά. Γιατί να τραπώ; 

Είπαµε, ψυχή δε µε γνώριζε, λεύτερος!  

Μια γκρανκάσα χόρευε στο πάλκο, ανέβαζε, κατέβαζε τα φουστάνια της, µα 

εγώ δεν έβαζα προσοχή. Παράγγειλα µια µποτίλια µπύρα, και να σου κι έρχεται 

και θρονιάζεται δίπλα µου µια µικρούλα,  νοστιµούλα, µαυροτσούκαλο, 

βαµµένη µε το µυστρί. 

 -Επιτρέπεται, παππούλη; µου κάνει και γελούσε.  

Εγώ άναψα· µου ‘ρθε να την αρπάξω από το καρύδι του λαιµού, το νιάνιαρο!      

Μα βάσταξα, λυπήθηκα το θηλυκό γένος, φώναξα το γκαρσόνι:  

-∆ύο σαµπάνιες! πρόσταξα. […]  

Ήρθαν οι σαµπάνιες, παράγγειλα και γλυκά, διατάζω κι άλλες σαµπάνιες. 

Πέρασε ένας µε γιασεµί, αγόρασα όλο το πανέρι, το άδειασα στην ποδιά 

της.[…] 

Ξόδευα λοιπόν, ας είναι καλά κι ο Θεός να σου τα πληθαίνει, αφεντικό, 

ξόδευα, κι η λεγάµενη δεν είχε πια ξεκολληµό από κοντά µου. Με ζύγωνε σιγά 

σιγά, ακουµπούσε το γονατάκι της στα ξερά µου· µα εγώ µάρµαρο, κι ας έλιωνα 

από µέσα µου. […] 

Τέλος πάντων, να µη σου τα πολυλογώ, έφτασαν τα µεσάνυχτα, πέρασαν· 

έσβησαν τα φώτα, σφαλνούσε το καφέ αµάν. Έβγαλα ένα µάτσο χιλιάρικα, 

πλέρωσα, έδωκα κι ένα γενναίο ρεγάλο στο γκαρσόνι. […] 

Όταν ξύπνησα θα ‘ταν πιά µεσηµέρι. Κοίταξα γύρω µου, και τι να δω; Μια 

καµαρούλα παστρικιά παστρικιά, πολυθρόνες, ένα λαβοµάνο, σαπούνια, 

µποτίλιες, µποτιλάκια, καθρέπτες, καθρεπτάκια…Στους τοίχους κρέµουνταν 

φουστάνια παρδαλά και πλήθος φωτογραφίες – ναύτες, αξιωµατικοί, 

καπεταναίοι, χωροφύλακες, χορευτές, γυναίκες ντυµένες µοναχά µε δύο 

πασουµάκια. Και πλάι µου, στο κρεβάτι, ζεστό, µυρωδάτο, ξεµαλλιασµένο, το 

θηλυκό γένος»183. 

 

Η περιγραφή της πόλης του Ηρακλείου και του καφέ αµάν της µεγάλης πλατείας, δεν 

θα πρέπει να µας ξενίζει. Όπως είναι γνωστό, ο Νίκος Καζαντζάκης έζησε τα νεανικά του 

χρόνια στο Ηράκλειο, απ’ όπου και καταγόταν. Είναι πολύ λογικό πληροφορίες που 

παρέχονται στο «Βίο και την πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά», το µυθιστορηµατικό αυτό 

έργο να αναµειγνύονται µε στοιχεία από τον βιωµατικό του κόσµο. ∆εν αποκλείεται, 

                                                 
183 Στο ίδιο, σελ. 159-160. 
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µάλιστα, ο ίδιος να είχε µια τέτοια εµπειρία θέασης των καλλιτεχνικών δρωµένων των 

καφωδείων της πόλης του. 

Ανάµεσα στην ιστορία του νεαρού ‘αφεντικού’ και του γέρου ‘αρχιεργάτη’ ο 

Καζαντζάκης πλάθει άλλη µια ιστορία αυτή της Μαντάµ Ορτάνς. Σύµφωνα µε την 

εκδοχή του Καζαντζάκη, η Ορτάνς βρίσκεται να διατηρεί ένα υποτυπώδες πανδοχείο σε 

ένα µικρό και απόµερο χωρίο της νότιας Κρήτης, κι όχι στην Ιεράπετρα που φαίνεται ότι 

πράγµατι δραστηριοποιήθηκε –από αφηγήσεις της ίδιας- προς το τέλος της ζωής της. Η 

εικόνα της νεαρής ‘κορτέσας’ που είχε «ζήσει την κάθε µέρα εκατό φορές»184  στο έργο 

του Πρεβελάκη, έχει αντικατασταθεί από την εικόνα της παρακµής µιας άλλοτε 

πολυπόθητης γυναίκας. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της Μαντάµ Ορτάνς στην 

αρχή του µυθιστορήµατος όπου υποδέχεται τους δύο ξένους στο χωριό: 

«Μια γυναικούλα κοντουλή, παχουλή, µε ξέθωρα λιναρόξανθα µαλλιά, µε 

γουρουνοτριχάτη ελιά στο πιγούνι, πρόβαλε κάτω από τις λεύκες κουνιστή, 

στραβοπόδα, µε ανοιχτές τις αγκάλες. Φορούσε κόκκινη βελουδένια κορδέλα 

στο λαιµό και τα µαραµένα της µάγουλα ήταν παστωµένα µε µωβ πούδρα. Ένα 

παιχνιδιάρικο τσουλούφι πετιόταν από το κούτελό της κι έτσι έµοιαζε µε τη 

γριά Σάρα Μπερνάρ, όταν έπαιζε τον ‘Αετιδέα’»185. 

Όπως παρατηρεί ο Μανουσάκης Γ. στην σχετική µελέτη του για τα τέσσερα 

λογοτεχνικά πορτραίτα της Μαντάµ Ορτάνς, στο έργο του Καζαντζάκη η ζωή της 

σαντέζας και η σχέση της µε τον Ζορµπά κινείται «σ’ αυτό το επίπεδο της κωµωδίας µε 

το τραγικό βάθος»186.  Η άλλοτε ‘ιέρεια της Αφροδίτης’ που µε τα καµώµατα της γοήτευε 

πλήθος ανδρών, βρίσκεται τώρα ανήµπορη να διαχειριστεί τα ερωτικά παιχνίδια του 

Ζορµπά. Αυτή την ανθρώπινη διάσταση της Ορτάνς αναδεικνύει στο µυθιστόρηµα του ο 

Καζαντζάκης. Ερωτευµένη µε τον  Ζορµπά προσµένει την νοµιµοποίηση της σχέσης 

τους, την «τίµια» αποκατάσταση.187 Εκείνος ‘θεοµπαίχτης’ όπως είναι προσπαθεί να 

αποφύγει µε κάθε τρόπο τη δέσµευση, µέχρι που αποφασίζει µετά από έντονες πιέσεις 

της ‘µπουµπουλίνας’ του να παντρευτούν. Η σκηνή του λιτού µυστηρίου του γάµου στην 

παραλία του χωρίου, µε το Ζορµπά να ψάλει ο ίδιος το µυστήριο αναδεικνύει για άλλη 

µια φορά την κωµικοτραγική διάσταση των προσώπων.188 Η ιστορία της Ορτάνς 

ολοκληρώνεται στο έργο του Καζαντζάκη µε την αρρώστια και τον αναπόφευκτο θάνατο 

της, εισάγοντας για άλλη µια φορά  ο συγγραφέας το στοιχείο των έντονων αντιθέσεων. 

                                                 
184 Πρεβελάκης, Παντελής, «Το χρονικό µιας Πολιτείας…», ό.π., σελ.90. 
185 Καζαντζάκης, Νίκος, «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά…», ό.π., σελ. 40. 
186 Μανουσάκης, Γιώργης, «Η µαντάµ Ορτάνς…»,  ό.π.,  σελ. 86. 
187 Στο ίδιο, σελ.89. 
188 ό.π. , σ.90. 
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Καταβεβληµένη από την αρρώστια της, όντας σε λείθαργο η Ορτάνς µπερδεύει στο 

µυαλό της τους ναυάρχους µε τον Χριστό, το Ζορµπά µε τον Κανεβάρο σε µια τραγική 

αντίφαση του παρελθόντος µε το παρόν, της πραγµατικότητας µε τη φαντασία.  

 

 

Η Μαντάµ Ορτάνς και τα καφωδεία στο έργο της Γαλάτειας Καζαντζάκη189. 

 
Η Γαλάτεια Καζαντζάκη παρουσίασε την δική της λογοτεχνική εκδοχή της 

Μαντάµ Ορτάνς το 1952 όταν εκδόθηκε η συλλογή διηγηµάτων της µε τίτλο 

«Κρίσιµες στιγµές».  Σύµφωνα µε τον Μανουσάκη Γ., πρόθεση της Γαλάτειας 

Καζαντζάκη ήταν η αποκατάσταση της «γελοιοποιηµένης» -στο έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη ‘Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά’- γαλλίδας σαντέζας.190 Η Ορτάνς 

στο συγκεκριµένο διήγηµα παρουσιάζεται ως µια γυναίκα αξιοπρεπής, σοβαρή και 

υπεύθυνη που δεν διστάζει να αντιµετωπίσει τις αντιξοότητες της ζωής. Όπως 

παρατηρεί στη σχετική µελέτη ο Μανουσάκης Γ., η Γαλάτεια Καζαντζάκη µας 

προσφέρει στο διήγηµα της «ένα εξιδανικευµένο πορτραίτο της Ορτάνς»
191. Μια 

σηµαντική διαφορά στη προσέγγιση της ζωής της Μαντάµ Ορτάνς ανάµεσα στα έργα 

των άλλων λογοτεχνών (Π. Πρεβελάκη, Ν. Καζαντζάκη) µε αυτό της Γαλάτειας 

Καζαντζάκη, είναι η ενασχόληση των προαναφερθέντων µε το παρελθόν της 

σαντέζας. Στο διήγηµα της η Καζαντζάκη ελάχιστα αναφέρεται στο παρελθόν της 

ηρωίδας, την ενδιαφέρει περισσότερο η Ορτάνς του παρόντος που αγωνίζεται για τη 

ζωή και λιγότερο το επιλήψιµο και σκοτεινό παρελθόν της. 

Στο διήγηµα αυτό, η ιστορία εκτυλίσσεται στην Ιεράπετρα του µεσοπολέµου, 

περίπου µια εικοσαετία από την περίοδο στην οποία αναφέρονται οι ιστορίες των 

διηγηµάτων των άλλων συγγραφέων. Σύµφωνα µε την εκδοχή της Γαλάτειας 

Καζαντζάκη, η Ορτάνς φτάνει στον τόπο αυτό για πρώτη φορά από το Παρίσι 

συνοδεύοντας έναν νεαρό ονόµατι Ευριπίδη Αυγουστάκη, γόνο ενός ντόπιου 

λαδέµπορου.192  Η γεµάτη καχυποψία συµπεριφορά των ντόπιων προς την ξένη 

                                                 
189 Η Γαλάτεια Καζαντζάκη (Ηράκλειο, 1886 - Αθήνα, 1962) ήταν ποιήτρια, πεζογράφος και θεατρικός 
συγγραφέας. Υπήρξε σύζυγος του Νίκου Καζαντζάκη και µετέπειτα του Μάρκου Αυγέρη. Ιδεολογικά 
εντάχτηκε από νεανική ηλικία (γύρω στο 1920) στο Κ.Κ.Ε. και διώχτηκε για τη δράση της από τη 
δικτατορία του Μεταξά αλλά και την µεταπολεµική κυβέρνηση. Πέθανε µετά από τραυµατισµό σε 
αυτοκινητιστικό δυστύχηµα. Στη λογοτεχνία πρωτοεµφανίστηκε το 1906 µε το πεζογράφηµα ‘∆ικταίον 
Άντρον’ που δηµοσίευσε στο περιοδικό ‘Πινακοθήκη’ µε το ψευδώνυµο Lalo de Kastro. 
190 Μανουσάκης, Γιώργης, «Η µαντάµ Ορτάνς…»,  ό.π.,  σελ. 94. 
191 Στο ίδιο, σελ. 95. 
192 Μανουσάκης, Γιώργης, «Η µαντάµ Ορτάνς…»,  ό.π.,  σελ. 95. 
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Ορτάνς σταδιακά δίνει τη θέση της σε θετικά σχόλια για τη ζωή και τη στάση αυτής 

της γυναίκας. ∆εν προκαλεί µε τη συµπεριφορά της, βρίσκεται κλεισµένη στο σπίτι 

και όταν βγαίνει αυτό γίνεται πάντα µε τη συνοδεία του νεαρού συντρόφου της. 

Εκείνη περιποιηµένη πάντοτε, πρόσχαρη και καταδεχτική γίνεται το αγαπηµένο 

πρόσωπο των γυναικών της Ιεράπετρας. Μαθαίνουν από αυτήν να πλέκουν, να 

κεντούν, να υφαίνουν, και εκείνη µυείται ολοένα και περισσότερο στην κρητική 

ιδιοσυγκρασία. 

Η ζωή της στην Ιεράπετρα παίρνει άλλη τροπή όταν ο Ευριπίδης την αφήνει για 

να πραγµατοποιήσει, όπως θα ήθελε και η οικογένεια του, ένα πλούσιο γάµο. Εκείνη 

αξιοπρεπής, αρνείται να δεχτεί τα χρήµατα που της προσφέρει για να ανοίξει τη δική 

της επιχείρηση στο Παρίσι και αποφασίζει πάρα ταύτα να παραµείνει στον τόπο που 

αγάπησε, την Ιεράπετρα. ∆ραστήρια και ανυπόταχτη νοικιάζει αρχικά ένα χάνι και µε 

το πέρας του χρόνου θεµελιώνει το µοναδικό ξενοδοχείο της Ιεράπετρας ένα 

«αληθινό στολίδι του τόπου»
193.  Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέµου 

συµβάλει και εκείνη µε τον τρόπο της καθώς πλέκει µαζί µε τις γυναίκες ρούχα για 

τους φαντάρους, ενώ το ξενοδοχείο της µε το εγκατεστηµένο ραδιόφωνο γίνεται ο 

τόπος της ενηµέρωσης για τα τεκταινόµενα του πολέµου. Την περίοδο ακόµη της 

Γερµανικής κατοχής –έχοντας εγκαταλείψει το ξενοδοχείο που επιτάχτηκε και την 

Ιεράπετρα- ενισχύει µε κάθε τρόπο το αντάρτικο, καθώς µεταφέρει πληροφορίες και 

διαταγές, διακινεί πολεµοφόδια και βοηθά στην απόκρυψη Άγγλων συµµάχων. Μετά 

τον πόλεµο το ξενοδοχείο της επαναλειτουργεί και «γίνεται πάλι η γελαστή κι 

ανοιχτόκαρδη που ήξεραν οι Ιεραπετρίτες»
194. 

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους λαϊκούς καφενέδες και τα καφωδεία 

παρέχονται και στη συλλογή διηγηµάτων της Γαλάτειας Καζαντζάκη µε τίτλο 

«∆ιηγήµατα». Σε ξεχωριστή ενότητα µε τίτλο «Αρτίστες» η συγγραφέας αναφέρεται 

στα καλλιτεχνικά δρώµενα σε ένα παραθαλάσσιο καφενέ µε πάλκο -από κασόνια 

επενδεδηµένα µε κόκκινο πανί και µε αυλαία- πάνω στο οποίο εκτελεί τις 

ταχυδακτυλουργίες του ο ∆ον Καρύδης, εκεί όπου χορεύει η ωραία Ανδρονίκη και 

ακροβατεί η µικρή Γρατσιέλλα.195  

 
 

                                                 
193 Στο ίδιο, σελ.96. 
194 Στο ίδιο, σελ.98. 
195 Ζαϊµάκης, Γιάννης, «Αστικές αντιλήψεις και ψυχαγωγικές πρακτικές….», Modern Greek Studies, 5-
7, 1997-1999. σελ. 143. 
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Τα καφωδεία σε έργα λαογράφων και ποιητών 
 

Το αυτοβιογραφικό έργο του ρεθύµνιου λαογράφου-επιχειρηµατία Θεµιστοκλή 

Βαλαρή µε τίτλο «Μια πόλη αναµνήσεις»  προσφέρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 

τα καφέ σαντάν που λειτουργούσαν στο Ρέθυµνο την περίοδο της Ρωσικής παρουσίας 

(1897-1909). Ανάµεσα στις πληροφορίες που µας δίνει για το καφέ σαντάν του 

ρεθύµνιου επιχειρηµατία Χαράλαµπου Σπανδάγου γίνεται και αναφορά στη 

γενναιοδωρία ενός  Ρώσου αξιωµατικού που πρόσφερε -εντυπωσιασµένος από τις 

όµορφες σαντέζες χορεύτριες- σαν φιλοδώρηµα ένα ολόκληρο Ναπολεόνι, ποσό το 

οποίο «ζούσε µια οικογένεια αρκετά καλά το µήνα»
196. Μας πληροφορεί ακόµη για το 

πλήθος των καλλιτέχνιδων που πέρασαν από τα καφέ σαντάν της πόλης, 

προερχόµενες από την Ουγγαρία, την Γαλλία και την Ιταλία, αλλά και για την 

ποικιλία και τον πλούτο των προσφερόµενων ποτών και φαγητών, προϊόντα που 

εισάγονταν τότε ατελώς από το εξωτερικό.197 Χαβιάρι, λικέρ, σαµπάνιες και γαλλικά 

κρασιά ήταν µερικά από τα προσφερόµενα πολυτελή είδη αυτού του καφέ σαντάν, το 

πρώτο πιθανόν που λειτούργησε στην πόλη του Ρεθύµνου. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες που προσφέρονται από 

την ρεθύµνια λαογράφο Μαρία Τσιριµονάκη στο βιβλίο της µε τίτλο «Εν Ρεθύµνω 

αφηγήµατα». Στην συλλογή αυτή των αφηγηµάτων συµπεριλαµβάνεται και µία 

επιστολή ενός επισκέπτη της πόλης του Ρεθύµνου προς τον φίλο του ονόµατι 

Αριστείδη. Με ένα εµφανή ενθουσιασµό αναφέρει µεταξύ άλλων στην επιστολή στις 

10 Ιανουαρίου 1904:  

«Έχω πολλά να σου πω, για χορευτικά τσάγια και επισκέψεις θιάσων, για 

µουσικά καφενεία –ναι, αυτό ακριβώς εννοώ- καφενεία στα οποία Γερµανοί 

µουσικοί παίζουν κλασικά κοµµάτια και για ένα σωρό άλλους νεωτερισµούς 

που θα σου φανούν απίστευτοι»
198

. 

Για να προσθέσει η ίδια λίγο παρακάτω σε άλλο αφήγηµα του βιβλίου τα 

ακόλουθα αναφορικά µε το φηµισµένο καφέ σαντάν του Ρεθύµνου ‘Ιδαίον Άνδρον’:  

«Στην αρχή το ‘Ι∆ΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ’ λειτούργησε σαν ‘καφέ σαντάν’, 

κέντρο όπου οι θαµώνες απολάµβαναν το ποτό τους και συγχρόνως 

εψυχαγωγούντο µε κάποιο θέαµα, µπαλαρίνες από τη Ρωσία και άλλες 

                                                 
196 Βαλαρής, Μ. Θεµιστοκλής,   Μια πόλη αναµνήσεις, Ρέθυµνο, 2006. σελ. 229. 
197 Στο ίδιο,  σελ. 34. 
198 Τσιριµονάκη, Μαρία, Εν Ρεθύµνω αφηγήµατα, Ρέθυµνο 1997. σελ. 75 
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ευρωπαϊκές χώρες εναλλάσσονταν µε µικρούς περιοδεύοντες θιάσους, κυρίως 

ιταλικούς». 

 

Ανάµεσα στα έργα που αναφέρονται µεταξύ άλλων στους λαϊκούς καφενές της 

πόλης του Ρεθύµνου είναι και η ποιητική συλλογή µε τίτλο «Τα τραγούδια του 

παλιού Ρεθέµνου» του ρεθύµνιου Γιώργη Καλοµενόπουλου. Από το ποίηµα του 

Καλοµενόπουλου µε τίτλο «Του Ταλίπ ο καφενές»199 µπορεί κανείς να αντλήσει 

ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τόσο στην εικόνα ενός λαϊκού καφενέ, όσο και 

στην διασκέδαση και την συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων –χριστιανικής και 

µουσουλµανικής- στην πόλη  του Ρεθύµνου. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα των 

εξαθλιωµένων µουσουλµάνων της πόλης, ένας πληθυσµός που άλλοτε υπερτερούσε 

αριθµητικά στο Ρέθυµνο. Παραθέτουµε το ποίηµα αυτούσιο: 

 

Του Τουλίπ ο Καφενές 

Οι Τούρκοι λιµανίτες του παλιού Ρεθέµνου 

 

Η Μουρµούρα, η Τουρτούρα, η Κλανέ κι ο Οµπανέ, 

ο Μερτζάνης και η Ξέρα και ο Τσίγκρης κι η Μαχρούτσα 

µαζευόταν «πάσα βράδυ» στου Τουλίπ τον καφενέ 

και κανείς απ’ την παρέα δεν αφόραγε…παπούτσα. 

 

Σαν ερχότανε στα κέφια, άρχιζαν τον αµανέ 

κι έπιαναν τα ποτηράκια παραιτώντας τα µαρκούτσα, 

η Τουρτούρα, Μουρµούρα, Η Ψαούνα κι η Κλανέ, 

κι ο Ταλίπ να τους κερνάη περπατώντας κούτσα-κούτσα. 

 

Μπαϊράµι. Η Γκιζάπα µε τη Σκλώπα τον ψαρά 

και τον άλλο «µακαντάση», τον µπεκρή τον Καραγιάννη,  

κι ο Κατσίβελος παρέα, καβγαδίσαν στα γερά, 

µε τον Τσίγκρη, µε την Ξέρα, τον Ντουρά και το Μερτζάνη. 

 

                                                 
199 Παναγιώτης Παρασκευάς, «Το Ρέθυµνο πριν και µετά την Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα µέσα 
από την ποίηση του Γιώργη Καλοµενόπουλου» στο: 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης µε την 

Ελεύθερη Ελλάδα Πρακτικά Συµποσίου, Ρέθυµνο 5-7 ∆εκεµβρίου 2003. σελ.203. 
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Άνοιξαν λίγα κεφάλια, όπου να σου το Σταρά 

µε το «ζαφτιγιέ» το Λούσκο που στην ώρα καταφτάνει- 

Καραγιάννη και Μερτζάνη, Σκλώπα, Τσίγκρη και Ντουρά 

εις το «χάψι» του επήγαν και κει κάµαν Μπαϊράµι 

(πλην του Μπεκροκαργιάννη πους εορτάζει τ’Αι-Γιάννη) 

 

 

Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά σε καφφωδείο του Πειραιά στο ποίηµα του 

Νίκου Καββαδία µε τίτλο «Ο Πλοίαρχος Φλέτσερ»200, της ποιητικής συλλογής 

«Μαραµπού»201 που εκδόθηκε τον Ιούνιο 1933. Παραθέτουµε ένα απόσπασµα του 

ποιήµατος: 

Ο πλοίαρχος Φλέτσερ 

Στον ποιητή Κώστα Ουράνη 

 

Ο Πλοίαρχος Φλέτσερ έριξε το «Σχελδ» στον Ματαπά 

µια µέρα που των θαλασσών παλεύαν τα στοιχεία, 

γιατί ήλιος δε φαινότανε το στίγµα του να βρει 

ούτε µπορούσε από τις στεριές να πάρει αντιστοιχία. 

 

Κι αυτό στο µέρος που έπεσε σφήνωσε βαθιά, 

τόσο που οι βράχοι οι µυτεροί µεµιάς το καταστρέψαν,  

µα τίποτ, απ’ το πλήρωµα δεν έπαθε κανείς 

κι όλοι µε κάποιο ρυµουλκό στον Πειραιά επιστρέψαν. 

 

Σε λίγες µέρες φύγανε, τρισάθλιοι ναυαγοί, 

µια µελαγχολική, στυγνά θλιµµένη συνοδεία, 

κι έµεινε ο Φλέτσερ µοναχά, ζητώντας στο πιοτό 

την πίκρα του στα βρωµερά να πνίξει καφωδεία 

 

Κοντός, µε το πηλίκιο του, το γείσο το χρυσό, 

                                                 
200 Καββαδίας, Νίκος, «Μαραµπού», εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 1995 (έκδοση 164η). σελ. 37. 
201 Ο τίτλος που επέλεξε ο Νίκος Καββαδίας σε αυτή την πρώτη του ποιητική συλλογή δεν είναι 
τυχαίος. Ο ποιητής διατήρησε σε όλη του τη ζωή το παρωνύµιο ‘Μαραµπού’, το όνοµα ενός 
καταραµένου πουλιού κατά τις λαϊκές δοξασίες των τροπικών χωρών (Βιογραφικά και εργογραφικά 
στοιχεία από την ιστοσελίδα: http://kavvadias.info/marabou.html). 
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και µε τα τέσσερα χρυσά γαλόνια του, τ’ατέρια, 

έµπαινε µόλις άρχιζε ν’ απλώνεται η νυχτιά, 

και την αυγήν αναίσθητο τον βγάνανε στα χέρια… 

 

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λογοτεχνική αναπαράσταση των καφωδείων 

προσφέρεται και στο µικρό διήγηµα του πεζογράφου Γιάννη Σκαρίµπα µε τίτλο 

«Σκλάβος στη Χαλκίδα»202, το οποίο περιέχεται στη πρώτη του συλλογή διηγηµάτων 

«Καϋµοί στο γρυπονήσι» που εκδόθηκε το 1930. Στο διήγηµα αυτό κεντρικός ήρωας 

είναι ο Γιάννης, ναύτης ξακουστός για την αντρειοσύνη του. Αυτό το ‘παλληκάρι στη 

δουλειά’, το ‘θερίο ανήµερο’ που ‘ησυχία το πνέµα του δεν είχε’,  βρισκόταν πλέον -

απαρνούµενος τη θάλασσα που τόσο αγάπησε- ‘σκλάβος’ στην αγκαλιά της 

Μαριγδίτσας. Παραθέτουµε κι εδώ ένα απόσπασµα του διηγήµατος: 

 

Σκλάβος στη Χαλκίδα 

(Χαρισµένο στην ποιήτρια Ρίτα Ν. Μπούµη) 

 

Κι από κοντά τον τρέµαν τα λιµάνια. 

 

Μέσ’ στα καφέ-αµάν και στα µπουρδέλα µπούκερνε σα 

τρελλοτραµουντάνα απ’τα µπουγάζα. Μ’ ούλες τις πριµαντόνες 

εγνωρίζονταν. Μ’ όλους του κοντραµπαντζήδες είχε φιλίες και 

παρτίδες. Μ’ όλους τους µαχαιροβγάλτες µες στις πιάτσες. 

 

Σειότανε και λυγιότανε µέσα στις µπυραρίες και τα κλαµπ, µες 

στα καφέ αµάν της Αλεξάντρειας και της Σµύρνης. Ούλα τα 

κορίτσια – εκεί- αγκαζάριζε, ούλο τον κόσµο εκέρναε κονιάκια. 

 

Έπινε –ρούφα σα δελφίνι- και λιανοτραγούδαε. 

Θάλασσα πικροθάλασσα 

που σε γ…. τα ψάρια. 

 

Κι απέ του χόρευε. Μαζί µε τις αρτίστες χόρευε στα πάλκα. 

                                                 
202 Σκαρίµπας, Γιάννης, «Καϋµοί στο γρυπονήσι», εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα ?. σελ.? 



 109 

Χόρευε ζεϊµπέκικο, µάνα καϋµένη. Χόρευε το τσάµικο στ’ανύχι. 

 

Βροχή πέφταν τα τάλλαρα στο βιολιτζή, στις πριµαντόνες, και  

στις γκόµενες. Βροχή πάγαιναν και τα πιάτα, τα ποτήρια, στον αγέρα.  

Άλλα, σαν µπόµπες σκάζανε στους τοίχους κι άλλα µε τα δόντια  του  

τα ροκάναε ως µαρουλόφυλλα!... 

 

Π’ ανάθεµα το µυαλό του, ούλο και στο λιµεναρχείο τον 

ξεφόρτωναν για ξεµέθυσµα… 

 

Αυτόνε –τέτοιον λέοντα- είχε κάµει αρνάκι η Μαριδγίτσα στην ποδιά της. 

 

Οι λογοτεχνικές αυτές αναφορές αλλά και οι συχνά µυθοποιητικές λαογραφικές 

µαρτυρίες παρουσιάζουν αναµφίβολα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέσα από τις 

‘ποιητικές’ λειτουργίες που επιτελούνται διαµέσου ενός αφηγήµατος, ενός 

µυθιστορήµατος, ενός στίχου ακόµη, µπορεί κανείς να διακρίνει πολλά και 

ενδιαφέροντα στοιχεία για τον κόσµο των καφωδείων. Το αµείωτο λογοτεχνικό 

ενδιαφέρον για τον ψυχαγωγικό αυτό θεσµό, συνιστά από µόνο του ένα δείγµα της 

έλξης που ασκεί ακόµη και σήµερα. Η λογοτεχνική απεικόνιση των καφωδείων 

µπορεί να µην συνιστά µια πιστή εικόνα της πραγµατικότητας -άλλωστε σε ορισµένα 

από αυτά επιχειρείται µια συµβολική υποβάθµισή τους- ωστόσο συµβάλουν 

‘ποιητικά’ στην κατανόηση ενός κόσµου διαφορετικού από τον σύγχρονο, συντελούν 

στην πραγµατοποίηση ενός ιδεατού ‘ταξιδιού στο χρόνο’ κάνοντας µας συµµέτοχους 

σε αυτόν. 
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1898-1913) 

 
 

Γενικά  

 

Με στοιχεία που ήδη έχουµε στην διάθεση µας από την έρευνα των εφηµερίδων 

από το 1888 έως το 1916 αναφορικά µε την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση της 

αστικής τάξης στο Ρέθυµνο και Χανιά, φαίνεται πως οι θεατρικές και µουσικές 

παραστάσεις, οι χοροεσπερίδες και τα λεγόµενα ‘après-midi’ ή ‘ζουρ-φιξ’ 

αποτελούσαν τις βασικές πρακτικές ψυχαγωγίας της. Αρθρογράφοι στον τύπο της 

εποχής εκφράζουν ένα αίσθηµα υπεροχής έναντι των συνηθειών των χαµηλότερων 

κοινωνικών τάξεων, ενώ εκφράζεται παράλληλα και η απαξία των αστικών και 

λόγιων κύκλων αναφορικά µε ψυχαγωγικές πρακτικές -όπως συναθροίσεις σε 

ταβερνεία, λαϊκούς καφενέδες, καπηλειά και µπαρ της εποχής- αρµόζουσες σε άτοµα 

«χαµηλοτάτης κοινωνικής υποστάθµης»
203. 

Οι αναφορές που καταχωρήθηκαν στις εφηµερίδες της περιόδου αυτής αποτελούν 

και την κύρια πηγή πληροφόρησης µας γύρω από τη ψυχαγωγία των αστών στις δύο 

πόλεις. Στις υποενότητες που ακολουθούν θα εστιάσουµε κυρίως σε εκείνες τις 

ψυχαγωγικές πρακτικές που ήδη αναφέραµε και φαίνεται ότι απασχόλησαν 

περισσότερο τους αρθρογράφους της εποχής, οι οποίοι συχνά αναφέρονταν µε 

εγκωµιαστικά σχόλια για τις φιλοπρόοδες πρακτικές και τα νέα ήθη της τάξης που 

εκπροσωπούσαν. Σε αντίθεση µε την περίπτωση των καφωδείων, όπου τα 

δηµοσιεύµατα εξέφραζαν τις ποικίλες ανησυχίες και τους φόβους της ευυπόληπτης 

κοινωνίας για τις πρακτικές που σταδιακά αναπτύχθηκαν στους χώρους αυτούς, οι 

αναφορές εδώ γίνονται κατά κανόνα µε θετικά σχόλια και σε µεγαλύτερη συχνότητα. 

 

 

Θέατρο 

 

Ένας σηµαντικός θεσµός ψυχαγωγίας των αστών του Ρεθύµνου στα τέλη του 19ου 

και στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρξε το θέατρο.  Οι πρώτες αναφορές στον τοπικό 

τύπο γύρω από την τέλεση θεατρικών παραστάσεων εντοπίζονται λίγο πριν την 

τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Από τις στήλες των εφηµερίδων -που αφορούσαν 

στην κοινωνική και κοσµική ζωή της πόλης- µπορεί κανείς να αντλήσει ποικίλες 

πληροφορίες αναφορικά µε τις θεατρικές παραστάσεις που τελούνταν. Οι τίτλοι και 

                                                 
203 «Η άγρια συµπλοκή…» Μεταρρύθµισης, 2-11-1908. 
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το είδος των θεατρικών έργων, οι θεατρικοί συγγραφείς, τα ονόµατα των ηθοποιών 

που µετείχαν του εκάστοτε θιάσου, ακόµη και κριτική επί των παραστάσεων, είναι 

στοιχεία που εντοπίζονται στην πλειοψηφία των δηµοσιευµάτων.  

Όσον αφορά, ειδικότερα, την περίοδο της Κρητικής Αυτονοµίας (1898-1913) ο 

αριθµός των δηµοσιευµάτων –αναφορικά µε το θέατρο- είναι πολλαπλάσιος της 

προηγούµενης περιόδου. Για την περίοδο αυτή εντοπίστηκαν και αποδελτιώθηκαν 

περίπου δεκαπέντε διαφορετικά δηµοσιεύµατα που είτε προανήγγειλαν θεατρικές 

παραστάσεις είτε σχολίαζαν εκ των υστέρων τα θεατρικά έργα και τους ηθοποιούς. 

Από τα δηµοσιεύµατα αυτά πληροφορούµαστε, ακόµη, ότι κατά την περίοδο αυτή 

επισκέφτηκαν την πόλη του Ρεθύµνου συνολικά δώδεκα περιοδεύοντες θεατρικοί 

θίασοι, οι οποίοι παρουσίασαν στο φιλοθεάµον κοινό της πόλης δεκαεπτά 

διαφορετικά θεατρικά έργα. Επισηµαίνουµε ότι οι αριθµοί αυτοί αφορούν τις 

δηµοσιευµένες στον τοπικό τύπο αναφορές, και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

αντικατοπτρίζουν µε ακρίβεια την συχνότητα των θεατρικών παραστάσεων ή την 

ποικιλία των θεατρικών έργων.  

Οι στήλες των εφηµερίδων της περιόδου που προηγείται της Κρητικής 

Αυτονοµίας δεν στερούνταν αναφορών σε θεατρικές παραστάσεις που τελούνταν 

στην πόλη του Ρεθύµνου. Το στοιχείο που διαφοροποιεί τις δύο περιόδους είναι η 

συχνότητα των αναφορών, αλλά και ο φορέας οργάνωσης των θεατρικών 

παραστάσεων. Την περίοδο από το 1888 έως και το 1899 φαίνεται ότι οι παραστάσεις 

οργανώνονταν και οι θίασοι καταρτίζονταν από ερασιτέχνες ηθοποιούς-µέλη των 

φιλεκπαιδευτικών ή φιλανθρωπικών συλλόγων και σωµατείων της πόλης.204 Οι 

σύλλογοι που δραστηριοποιούνταν κυρίως την περίοδο αυτή ήταν η «Φιλόπτωχος 

Εταιρία»205, ο «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος»206 και από τα τέλη του 19ου αιώνα και ο 

«Γυµναστικός Σύλλογος Ρεθύµνης»207.   

                                                 
204Τα αυξηµένα -σε σχέση µε το παρελθόν, την περίοδο δηλαδή της τουρκικής κατοχής- προνόµια που 
δόθηκαν στον χριστιανικό πληθυσµό της Κρήτης µε την περίφηµη «Σύµβαση της Χαλέπας» το 1878, 
έδωσαν µια ώθηση στην ανάπτυξη των γραµµάτων και των τεχνών. Από το 1878 κι έπειτα, µε 
αποκορύφωµα την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, στις πόλεις της Κρήτης δεν σταµάτησαν να 
ιδρύονται σύλλογοι και σωµατεία. Μέληµά τους ήταν η πνευµατική και σωµατική πρόοδος των µελών 
τους, η ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας, η διατήρηση των τοπικών ηθών και εθίµων, η διάδοση της 
µουσικής, η έκδοση επιστηµονικών συγγραµµάτων κ.α. Οι πόροι των σωµατείων αυτών προέρχονταν 
από συνδροµές των µελών, από έσοδα θεατρικών παραστάσεων και κοσµικών εσπερίδων, από 
λαχειοφόρους και άλλες έκτακτες εισφορές. 
205 Η «Φιλόπτωχος Εταιρεία» υπήρξε παράρτηµα του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου και κύριο µέληµα 
της ήταν ανακούφιση των πασχόντων, η παροχή οικονοµικής βοήθειας, η ηθική και πνευµατική 
ανάπτυξη των άπορων παιδιών κλπ. (Βλέπε: Ζαχαρένια Σηµανδηράκη, «Σύλλογοι και σωµατεία 
Ρεθύµνου» στο Ρέθυµνο 1898-1913 Από την αυτονοµία στην Ένωση, εκδόσεις ∆ήµου Ρεθύµνης, 
Ιστορικό &Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης 1998. σελ. 70). 
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Οι ερασιτεχνικοί θίασοι των συλλόγων αυτών αναλάµβαναν να παρουσιάσουν 

στο κοινό της πόλης θεατρικά έργα τόσο από το πληθωρικό ήδη ευρωπαϊκό 

ρεπερτόριο όσο και από το εγχώριο µε επιλογές έργων των σηµαντικότερων την 

περίοδο αυτή θεατρικών συγγραφέων. Οι παραστάσεις δίνονταν συνήθως τις 

βραδινές ώρες των Κυριακών και σε αυτοσχέδιες θεατρικές σκηνές έως το 1899, 

όποτε και παραχωρήθηκε στο θίασο του «Γυµναστικού Συλλόγου» προσωρινά –µε 

πρωτοβουλία του αρχηγού της Ρωσικής στρατιωτικής δύναµης Βαρόνου Κενέ-  

σκηνή στον ρωσικό στρατώνα που έδρευε στη περιοχή της Σοχώρας.208 Το κοινό των 

παραστάσεων αυτών ήταν συνήθως µέλη των συλλόγων εκπροσωπώντας την αστική 

τάξη της πόλης, αλλά και άνθρωποι χαµηλότερων κοινωνικών στρωµάτων. 

Η εφηµερίδα «Ίδη»  στις 10 ∆εκεµβρίου 1888 αναφέρεται µε άρθρο της στις δύο 

παραστάσεις του θεατρικού θιάσου της «Φιλόπτωχου Εταιρείας». Σύµφωνα µε τον 

αρθρογράφο επρόκειτο για το δραµατικό έργο του Γάλλου λογοτέχνη-δραµατουργού 

Βίκτωρος Ουγκώ209 «Λουκρητία Βοργία», και την κωµωδία του Έλληνα 

κωµωδιογράφου Άγγελου Βλάχου «Η κόρη του παντοπώλου». Τα έργα αυτά ανέλαβε 

να ‘διδάξει’ στο κοινό της πόλης ο θίασος των νεαρών ηθοποιών-µελών του 

συλλόγου. Όπως ο αρθρογράφος µας πληροφορεί, το προαναφερθέν δραµατικό έργο 

του Βίκτωρος Ουγκώ υπήρξε το «…τρίτον τούτο εντός ελαχίστου χρονικού 

διαστήµατος» που παρουσιαζόταν στο κοινό της πόλης του Ρεθύµνου, γεγονός που 

επιβεβαιώνει το πρώιµο ενδιαφέρον των Ρεθύµνιων αστών για την τέχνη του 

θεάτρου, και που εστιάζεται χρονικά στην δεκαετία του 1880. 

Ακόµη περισσότερες παραστάσεις δόθηκαν από τον θίασο του εταίρου 

«Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου» το έτος που ακολούθησε.  Σύµφωνα µε άρθρο της 

εφηµερίδας «Ίδη» στις 1 Ιανουαρίου 1889, ο θεατρικός θίασος του συλλόγου 

παρουσίασε δύο ακόµη έργα, το δράµα «Πίστις, Ελπίς και Έλεος», και την κωµωδία 
                                                                                                                                            
206 Ο «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος» Ρεθύµνου ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1887. Σύµφωνα µε το 
δηµοσιευµένο -στην ‘Επίσηµη Εφηµερίδα της Κρητικής Πολιτείας’- καταστατικό του, ο σύλλογος 
περιελάµβανε τα εξής τµήµατα: α)  επιστηµονικό, β) φιλανθρωπικό, γ) φιλαρµονικό, δ) γυµναστικό και 
ε) το τεχνικό τµήµα.  
207 Ο «Γυµναστικός Σύλλογος» Ρεθύµνου ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1899. Το πρόγραµµα των  
εγκαινίων του Γυµναστηρίου του συλλόγου, αλλά και τη περιγραφή των εκδηλώσεων µας δίνει η 
εφηµερίδα «Αναγγένησις» µε δηµοσιεύµατα της, στις 22 Απριλίου & 6 Μαΐου 1900 αντίστοιχα. 
208 «Ο ευγενής αρχηγός…»,  Αναγέννησις, 23-11-1899. 
209 Ο Βίκτωρ Ουγκώ υπήρξε ένας από τους πλέον όψιµους ευρωπαίους διανοούµενους, που έλαβαν 
φιλελληνική στάση την περίοδο που ακολούθησε της επανάστασης του 1821. Το ενδιαφέρον του 
Ουγκώ για την ελεύθερη πλέον Ελλάδα φάνηκε ιδιαίτερα και σε σχέση µε το κρητικό ζήτηµα. Το 
διάστηµα της Κρητικής Επανάστασης του 1866 – 1869 δηµοσιεύει τρεις επιστολές υπέρ των Κρητών 
στον ευρωπαϊκό τύπο το ∆εκέµβριο του 1866, το Φεβρουάριο του 1867 και το Φεβρουάριο του 1869, 
παρά το γενικότερο αρνητικό για τα ελληνικά ζητήµατα κλίµα της εποχής. (Βλέπε ιστότοπο: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo). 
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του Γεώργιου Νικηφόρου «Χορός των Μετηµφιεσµένων». Αυτή η εναλλαγή µεταξύ 

δράµατος και κωµωδίας κατά τη διεξαγωγή των θεατρικών παραστάσεων υπήρξε µια 

γενικότερη πρακτική των θιάσων στην Ελλάδα την περίοδο αυτή. Οι θίασοι 

συνήθιζαν να ολοκληρώνουν τις θεατρικές παραστάσεις τους µε µονόπρακτες 

κωµωδίες, δίνοντας έτσι µια ευχάριστη νότα στην βραδιά πριν την έξοδο του 

φιλοθεάµονος κοινού από το θέατρο. 

∆ύο εβδοµάδες αργότερα, και συγκεκριµένα στις 17 Ιανουαρίου 1889 η 

εφηµερίδα «Ίδη» µε δηµοσίευµά της µας πληροφορεί από τη στήλη «Θεατρικά» για 

δύο ακόµη παραστάσεις του θιάσου του «Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου». Αυτή τη 

φορά το άρθρο έχει τη µορφή προαναγγελίας και ο αρθρογράφος αναφέρεται στα 

έργα που θα παρουσιαστούν, όπως το δραµατικό έργο «Γαλάτειαν» του Σπυρίδωνα  

Βασιλειάδη και η κωµωδία «Γάµος άνευ νύµφης» του Αλέξανδρου Ραγκαβή. Θα 

πρέπει να επισηµάνουµε ότι επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε το θέατρο ή άλλη 

ψυχαγωγική δραστηριότητα στην πόλη του Ρεθύµνου από το 1889 έως και το 1899 

δεν µπορέσαµε να εντοπίσουµε. Βασική τροχοπέδη στην ερευνητική αυτή 

προσπάθεια υπήρξε το κενό στην αρχειοθέτηση των εφηµερίδων, που συνδέεται µε 

µια πιθανή περιστολή λειτουργίας τους κατά την δεκαετία αυτή.  

Από το 1900 και µετά παρατηρείται ένα εντονότερο ενδιαφέρον των Ρεθύµνιων 

για την τέχνη του θεάτρου. Η πόλη µε το νεόδµητο τότε θέατρο της «Ιδαίον Άντρον» 

του ‘φιλοπρόοδου’ Ρεθύµνιου Χαράλαµπου Σπανδάγου φιλοξένησε κατά το πρώτο 

µισό του 20ου αιώνα ένα σηµαντικό αριθµό περιοδευόντων θεατρικών θιάσων. 

Μεταξύ αυτών: ο θίασος Πετρίδη (1900), ο θίασος Μελποµένης Κωνσταντινοπούλου 

(1902), ο θίασος Παντόπουλου (1902 & 1909), ο θίασος Κυριακίδη & Μηλιάδη 

(1904), ο θίασος Πεταλά (1909),  θίασος κας Παυλάτου (1910), ο θίασος Οικονόµου 

& Καλογερικού (1910), ο θίασος κας Στεφάνου (1911) κ.α. 

Όπως επισηµαίνει ο Θόδωρος Χατζηπανταζής, στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού και 

εξευρωπαϊσµού της αστικής κοινωνίας ο ρόλος του θεάτρου αναδεικνύεται ιδιαίτερα 

σηµαντικός κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το θέατρο 

αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει την περίοδο αυτή ένα διττό ρόλο, από την µία να 

ενισχύσει µε τα αρχαιοελληνικά ιστορικά δράµατα την εθνική συνείδηση και 

ταυτότητα του έλληνα αστού, και από την άλλη -µε κύριο άξονα τις κωµωδίες των 

ευρωπαίων κωµωδιογράφων- να µυήσει το κοινό της χώρας στα σύγχρονα αστικά 
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ήθη της εξελιγµένης ∆υτικής Ευρώπης.210 Η αστική τάξη της Αθήνας έρχεται την 

περίοδο αυτή σε επαφή µε την ψυχαγωγική τέχνη της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, 

δείχνοντας ένα ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον στις παραστάσεις των περαστικών 

από την πρωτεύουσα θιάσων. Η περίπτωση του Ρεθύµνου και των Χανίων φαίνεται 

ότι δεν απέκλινε της γενικότερης αυτής τάσης που επηρέασε µεταξύ άλλων και τον 

χώρο της τέχνης.  

 

 
 
Αprès-midi & Ζουρ-φιξ (Jour-fixes) 

 

Τα λεγόµενα ‘après-midi’ που στη γαλλική γλώσσα σηµαίνουν ‘απόγευµα’ 

αποτελούσαν µια από τις σηµαντικές ψυχαγωγικές πρακτικές που αναπτύχθηκαν 

στους κόλπους της αστικής τάξης κατά µίµηση του ευρωπαϊκού αστικού τρόπου 

ζωής. Όπως και το όνοµα µαρτυρεί, επρόκειτο για οργανωµένες απογευµατινές 

συναντήσεις των εκλεκτών µελών της αστικής τάξης. Οι συναντήσεις αυτές 

πραγµατοποιούνταν συνήθως ύστερα από πρωτοβουλία των κυριών της ‘καλής 

κοινωνίας’, οι οποίες προσκαλούσαν στα πολυτελή σπίτια τους για απογευµατινό 

τσάι και κουβέντα οικογενειακούς φίλους, συνήθως υψηλά ιστάµενα πρόσωπα της 

δηµόσιας διοίκησης, του εµπορίου αλλά και διακεκριµένους ανθρώπους των τεχνών 

και των γραµµάτων. Όπως αναφέρει η υπογράφουσα ως ‘Ρεθύµνια’ αρθρογράφος της 

«Κρητικής Εφηµερίδος» στις 23 Ιανουαρίου 1904 σε σχετικό µε τα ‘après-midi’ 

άρθρο της:  

«…τα απρέ µιντί και τα ζούρ φίξ από τινός ήρχισαν να αποτελώσιν ού 

µικρού λόγου αξίαν όασιν εν τω αληθώς αβίωτω βίω της πόλεώς µας […] το 

απρέ µιντί ουδέν άλλον είνε η επισκέψις µετά µεσηµβρία γενοµένη καθ’ 

ωρισµένην ηµέραν. Τώρα αν κατ’ αυτό χορεύσουν ή διασκεδάσουν ολίγον 

αυτό εξαρτάται εκ της διαθέσεως των επισκεπτών δεν αποτελεί δε αναγκαίον 

συστατικόν τούτου».
 211

 

Πράγµατι, τα απογευµατινά αυτά τσάγια –χωρίς να είναι απαραίτητο- συχνά 

εξελίσσονταν σε µικρού τύπου χοροεσπερίδες, όπου οι δεσποινίδες και οι νεαροί 

γόνοι των οικογενειών αναλάµβαναν να ψυχαγωγήσουν µε ευρωπαϊκή µουσική την 

                                                 
210 Χατζηπανταζής, Θεόδωρος, Η Ελληνική Κωµωδία και τα πρότυπα της στο 19

ο
 αιώνα, 

Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2004. σελ.5 
211 Στήλη: «Της εβδοµάδος», τίτλος άρθρου: «Ανά την πόλιν – συνέχεια διασκεδάσεων – η 
υπεράσπισις των après midi – Ρεθύµνια οργιζόµενη – φοβερά παρεξήγησις». Κρητική Εφηµερίς,(φ.99, 
23-1-1904). 
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οµήγυρη. Όργανα όπως το πιάνο, το βιολί και το µαντολίνο κυριαρχούσαν σε αυτές 

τις εκδηλώσεις, όπου κατέληγαν συνήθως λίγο πριν τα µεσάνυχτα.212 Σταδιακά οι 

προσφιλείς αυτές απογευµατινές συναντήσεις απέκτησαν ένα πιο θεσµοθετηµένο 

χαρακτήρα, µε το Σύλλογο Κυριών να πρωτοστατεί στη διοργάνωση των ‘apres-

midi’.  Οι αυξηµένες -από άποψη καλεσµένων- ανάγκες οδήγησαν στην αναζήτηση 

µεγαλύτερων αιθουσών, όπως η ευρύχωρη αίθουσα του θεάτρου «Ιδαίον Άνδρον» 

όπου φιλοξενήθηκαν πολλά από τα ‘apres-midi’  της εποχής, στα οποία µάλιστα 

καλούνταν και πρόσωπα της ‘καλής κοινωνίας’ από άλλες πόλεις όπως τα Χανιά ή το 

Ηράκλειο. 

Τα λεγόµενα ‘Ζουρ-φιξ’ (Jours-fixes) που στη γαλλική, επίσης, γλώσσα 

σηµαίνουν ‘καθορισµένη µέρα’ ήταν ηµέρες της εβδοµάδας κατά τις οποίες η 

οικοδέσποινα του σπιτιού δεχόταν τις επισκέψεις συγγενών ή φίλων της οικογένειας. 

Ο προγραµµατισµός αυτός των επισκέψεων έδινε τη δυνατότητα στις κυρίες να 

προετοιµάσουν κατάλληλα τον χώρο υποδοχής και το σαλόνι, αλλά και να 

καλλωπιστούν οι ίδιες. Με αυτό τον τρόπο απέφευγαν τις ‘δυσάρεστες’ εκπλήξεις 

των απρόσµενων ή ακόµη και απρόσκλητων επισκεπτών. Οι συναντήσεις αυτές όµως 

είχαν περισσότερο το χαρακτήρα της επίδειξης πλούτου και πολυτέλειας, παρά 

ικανοποιούσαν µια ουσιαστική ανάγκη της οικογένειας. Οι πρακτικές αυτές έδωσαν 

αφορµή να ακουστούν και επικρίσεις από τους περισσότερο συντηρητικούς κύκλους 

που έβλεπαν µε δυσαρέσκεια την αυξανόµενη µύηση της τοπικής κοινωνίας στα 

σύγχρονα αστικά ήθη της Ευρώπης. Ένας τέτοιος λόγος εκφράστηκε και στο άρθρο 

της «Κρητικής Εφηµερίδος» στις 17 Ιανουαρίου 1904, όπου ο αρθρογράφος 

υπογράφων ως ‘Don Distinque’ και µε ειρωνική διάθεση σχολιάζει τα ‘Jours-fixes’: 

«Κυρία καθώς πρέπει φίλε µου πρέπει να έχει ζούρ φίξ – Να δέχεται 

επισκέψεις τότε και µόνον από πρωίας µέχρις εσπέρας – Να είναι ανοικτή 

πάντοτε η θύρα της οικίας κατά την ηµέραν εκείνην, και να δύναται να 

εισέλθη οίος δήποτε, να είναι γκαντέ ευπρεπώς ενδεδυµένος, ηρωµατισµένος, 

και εξωκειωµένος προς πάντας τας κανόνας της καλής συµπεριφοράς – Σας 

παρακαλώ που είναι δυνατόν να εύρη τις όλα τα εφόδια ταύτα  - Μα τέλος 

πάντων είνε απελπισία! – Υπάρχει ειδικός διδάσκαλος, φίλε µου, όστις 

δύναται να σας δώση µαθήµατα δια να δυνηθήτε ευπροσώπως να λάβητε 

µέρος εις τα επισκέψεις των ζούρ φίξ – θα σας µάθη µόν αµί τας ρεβεράνς και 

                                                 
212 βλ. ενδεικτικά εφηµερίδα «Κρητική Επιθεώρησις» (φ.12, 2-2-1914). 
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όλας εκείνας τας λεπτότητας, τας οποίας απαντά τις εις µόνους του 

Παρισίους.[…] Αυτός είναι ο βίος φίλε µου – Μα δια το Ρέθυµνον; - Ναι δια 

το Ρέθυµνον – ∆εν το πιστεύω».
213

 

Οι ψυχαγωγικές αυτές πρακτικές που παραπέµπουν στη διαχείριση ελεύθερου 

χρόνου των αστών, αποτέλεσαν µια µορφή κοινωνικής δικτύωσης που αναπτύχθηκε 

στους κόλπους της αστικής τάξης στις αρχές του 20ου αιώνα στο Ρέθυµνο και τα 

Χανιά, ενισχύοντας τους συµβολικούς δεσµούς µεταξύ των µελών της αλλά και 

αναδεικνύοντας την ισχυρή διάκριση ανάµεσα στις ‘εξευγενισµένες’ δραστηριότητες 

των αστών και τις ‘υποδεέστερες’ πρακτικές των λαϊκών ανθρώπων. Το εγχείρηµα 

αυτό της ιδεολογικής διαφοροποίησης των αστών από τις πρακτικές του παρελθόντος, 

γίνεται πλέον ευδιάκριτο σε επίπεδο καθηµερινής ζωής, εκεί όπου τίθενται και τα 

συµβολικά στεγανά των δύο κοινωνικών οµάδων. 

 

 

Χοροεσπερίδες & µουσικές συναυλίες 

 
Ανάµεσα στις ψυχαγωγικές πρακτικές που αναπτύχθηκαν στους κόλπους της 

αστικής τάξης ήταν και οι περίφηµες χοροεσπερίδες. Οι κοσµικές αυτές εκδηλώσεις 

διοργανώνονταν σε αίθουσες των θεάτρων και όχι µόνον από τους διάφορους 

συλλόγους και σωµατεία των πόλεων, όπως επί παραδείγµατι ο Σύλλογος Κυριών, ο 

Ψυχαγωγικός Όµιλος, ο Εµπορικός Σύλλογος στο Ρέθυµνο, αλλά και κατ’ οίκον από 

εκλεκτά µέλη της τοπικής κοινωνίας.  Μουσικά έργα των Mozart, Chopin, 

Moszkowsky, Gounod214 κ.α παίζονταν και εδώ από τις οµάδες των νέων, αλλά και 

από επαγγελµατίες µουσικούς όπως ο φηµισµένος πιανίστας και βιολιστής του 

θεάτρου «Ιδαίον Άνδρον»  Adorno ή ο ιταλός µουσικοδιδάσκαλος της Φιλαρµονικής 

Ρεθύµνου Φραγκίσκο Νικολίνι. Οι παρευρισκόµενοι διασκέδαζαν χορεύοντας σε 

ζεύγη ή οµαδικά ευρωπαϊκούς χορούς όπως καντρίλιες215, ‘φοξ-τροτ’216, βαλς αλλά 

                                                 
213 Στήλη: «Της εβδοµάδος», τίτλος άρθρου: «Ανά την πόλιν διασκεδάσεις – apres midi – jours fixes». 
Κρητική Εφηµερίς, (φ.98, 17-1-1904).  
214 βλέπε ενδεικτικά εφηµερίδα Χανίων «Ελεύθερον Βήµα» (φ.100, 27-1-1907). 
215 Οι καντρίλιες (στα γαλλικά Quadrilles ή τετράχοροι στα ελληνικά) παρουσιάστηκαν για πρώτη 
φορά στην Γαλλία κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα (1760 περίπου). Στον χορό αυτό µετείχαν 
συνήθως τέσσερεις γυναίκες και αντίστοιχος αριθµός ανδρών χορεύοντας άλλοτε κυκλικά κι άλλοτε 
κατά ζεύγη. Αυτός ο χορός έγινε πολύ δηµοφιλής, επίσης, στην Ιταλία όπου κάθε περιοχή της ανέπτυξε 
και τη δική της εκδοχή των Quadriglia, τις οποίες χόρευαν σε γάµους, οικογενειακές γιορτές, νίκες κ.α. 
(στοιχεία από την ιστοσελίδα: http://www.italian-american.com) 
216 Το Fox-trot είναι ένας χορός που χαρακτηρίζεται από οµαλή κίνηση και εναλλασσόµενα αργά και 
γοργά προσεγµένα βήµατα, ευθυγραµµισµένα στο πάτωµα. Το καλοκαίρι του 1914 ο ηθοποιός Harry 
Fox χόρευε τρεκλίζοντας στα Vaudeville σόου που εµφανιζόταν στη Νέα Υόρκη. Το αποτέλεσµα ήταν 
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και ελληνικούς χορούς όπως ο καλαµατιανός, συχνά υπό την διεύθυνση 

χοροδιδασκάλου ή κάποιου επιλεγµένου συµµετέχοντα στη χοροεσπερίδα. Οι 

εκδηλώσεις αυτές είχαν και ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα από τα 

εισιτήρια217 που πωλούνταν προορίζονταν συχνά για την κάλυψη ποικίλων αναγκών 

της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, διοργανώθηκαν και χοροεσπερίδες υπέρ των φτωχών218, 

υπέρ του ανεγειροµένου Ναού των Αγίων Τεσσάρων Νεοµαρτύρων Ρεθύµνου219 κ.α.   

Παρόµοια λειτουργία διεκπεραίωναν και οι µουσικές συναυλίες που 

οργανώνονταν στην πόλη. Τα µουσικά αυτά κονσέρτα που περιορίζονταν στο 

µουσικό µέρος της εσπερίδας δίδονταν είτε σε ευρύχωρες αίθουσες όπως του 

∆ηµοτικού κήπου, του θεάτρου «Ορφεύς» και του ξενοδοχείου «Κρήτη» στα Χανιά ή 

του θεάτρου «Ιδαίον Άνδρον» στο Ρέθυµνο, ιδίως όταν φιλοξενούσαν κάποιο 

διακεκριµένο καλλιτέχνη όπως η ιταλίδα ‘Τεντάλδη’220 και η αγγλίδα ‘Μαίρη’221. 

Φυσικά υπήρχαν και τα κατ’ οίκον κονσέρτα στα οποία οι κυρίες ή κύριοι κατόπιν 

ευγενούς παρακλήσεως ψυχαγωγούσαν τους προσκεκληµένους µε µια ποικιλία 

µουσικών κοµµατιών. Αναφερόµενος στα µουσικά κονσέρτα της πόλης των Χανίων ο 

αρθρογράφος της εφηµερίδας «Ελλάς» στις 15 Νοεµβρίου 1903 -σε χρονογράφηµα 

του µε τίτλο «Τα κονσέρτα µας»- κάνει ένα διαχωρισµό: 

«Τα κονσέρτα ταύτα δεν οµοιάζουσι τας συναυλίας εκείνας, ας ο καθείς 

φαντάζεται και αίτινες δίδονται εις ωδεία ή θέατρα παρ’ ερασιτεχνών ή 

ειδικών καλλιτεχνών του είδους των. Τα εν Χανίοις κονσέρτα είναι έν είδος 

οικογενειακής εσπερίδος µε είσοδον. Ένα είδος, λίγο από όλα. Η δεσποινίς Β. 

παίζει µανδολίνον. Παρακαλείται και δέχεται και εµφανίζεται ενώπιον του 

κοινού µε µίαν σερενάτα του Φάουστ ή του Σχούµπερ ή µε κανένα potpourri 

της Καβαλλιέρα Ρουστικάνας. Αι κυρίαι Γ. και ∆. παίζουσι πιάνο, 

παρακαλούνται δέχονται και εµφανίζονται µε κανέν κάτρ ή µε κανέν βάλς. Η 

κυρία Ε. τραγωδεί και λαµβάνουσα µέρος άδει µια άριαν της Λουκίας δε 

Λαµε µούρ ή κάτι άλλο παρακολουθούµενη υπό του πιάνου […] Αλλ’ όµως 

έχουσι µείζονα σηµασίαν τα ιδικά µας, διότι δεν έχουσι τον σκοπόν της 

                                                                                                                                            
να τον µιµηθούν κάποιοι όταν χόρευαν στο Jardin de Danse, αναφερόµενοι έκτοτε σ' αυτά τα βήµατα 
ως "Fox's Trot". (στοιχεία από την ιστοσελίδα: http://www.dancenews.gr/) 
217 Η τιµή του εισιτηρίου µιας φιλανθρωπικής χοροεσπερίδας το 1909 ήταν 4 δραχµές «δι’ έκαστον 

κύριον ανεξαρτήτων των κυριών ας αριθµεί εκάστη οικογένεια», Ένωσις (φ.15,  26-1-1909). 
218 βλέπε ενδεικτικά εφηµερίδα Ρεθύµνου «∆ράσις» (φ.34, 5-3-1911). 
219 βλέπε ενδεικτικά εφηµερίδα Ρεθύµνου «Ένωσις» (φ.6, 23-11-1908) & (φ.10, 26-12-1908). 
220 βλέπε ανακοίνωση «Μουσική Συναυλία», Ελλάς (φ.40, 29-9-1901). 
221 βλέπε ανακοίνωση «Η καλλιτέχνις Μαίρη», Ελεύθερον Βήµα (φ.215, 11-4-1909). 
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επιδείξεως µουσικών ταλέντων […] Τα παρ’ ηµίν κονσέρτα ευδοκιµούσι 

τελείως ανταποκρινόµενα πληρέστατα εις τον προορισµόν των µή κουράζοντα 

και υπό της κοινωνίας προθύµως υποστηριζόµενα.». 

 

Οι µορφές και οι χώροι διασκέδασης των αστικών και των λαϊκών στρωµάτων 

είναι σαφώς διαφοροποιηµένες την περίοδο αυτή. Οι µεν πρώτοι συνδέονται όλο και 

περισσότερο µε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τη δυτική κουλτούρα, ενώ οι δεύτεροι 

διατηρούν πιο στενή σχέση µε την παράδοση και τις επιδράσεις της ανατολικής 

Μεσογείου. Οι χώροι διασκέδασης των λαϊκών στρωµάτων και εν γένει η λαϊκή 

ψυχαγωγία αποτέλεσαν το επίκεντρο της ηθικής απαξίωσης των αστών, το πεδίο όπου 

εκφράστηκαν οι αστικές αντιλήψεις και αναδείχθηκαν ποικίλες αντιθέσεις σε 

συµβολικό και ιδεολογικό επίπεδο.  

Στην επόµενη και τελευταία ενότητα που αποτελεί και τον επίλογο της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας θα σταθούµε στα κύρια πορίσµατα-συµπεράσµατα της 

έρευνας για τα καφωδεία στο Ρέθυµνο και τα Χανιά την περίοδο της Κρητικής 

Αυτονοµίας  (1898-1913).  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 
Την περίοδο που ακολούθησε των Βαλκανικών πολέµων (1912-1913) έως και την 

ανταλλαγή των πληθυσµών Ελλάδας και Τουρκίας (1923), οι εφηµερίδες του 

Ρεθύµνου και των Χανίων µε ελάχιστες εξαιρέσεις δεν ασχολήθηκαν µε τις 

ψυχαγωγικές πρακτικές τόσο των ανώτερων όσο και των χαµηλότερων κοινωνικών 

στρωµάτων. Σηµαντικά ιστορικά συµβάντα όπως η Ένωση της Κρήτης µε την 

Ελλάδα (1913), η κήρυξη του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου (1914), ο Εθνικός διχασµός 

που επήλθε και ο σχηµατισµός στη Θεσσαλονίκη της ‘Προσωρινής Κυβέρνησης 

Εθνικής Άµυνας’ (1916), είναι µερικά από τα γεγονότα που απασχόλησαν ως επί το 

πλείστον τις στήλες των εφηµερίδων της περιόδου.  

Ο επίλογος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα αφιερωθεί στη καταγραφή των 

κυριότερων συµπερασµάτων της έρευνας αναφορικά µε τα καφωδεία την περίοδο της 

Κρητικής Αυτονοµίας. Παράλληλα, θα επιχειρήσουµε να συνοψίσουµε τα κυριότερα 

σηµεία του χρονικού παρουσίας ενός θεσµού ψυχαγωγίας, όπως το καφωδείο, στη 

ζωή των κατοίκων της πόλης του Ρεθύµνου και  των Χανίων. Θα δούµε, επιπλέον, 

πως ένα θεσµός ψυχαγωγίας εκφυλισµένος στη πορεία του αποτέλεσε το πεδίο 

έκφρασης και ανάδειξης ποικίλων αντιθέσεων της κοινωνίας σε ιδεολογικό, 

συµβολικό και πρακτικό επίπεδο. 

 

Συµπεράσµατα: 
 
Πρώτον, ο θεσµός του καφωδείου συνδέεται χρονικά µε την παρουσία των ξένων 

στρατευµάτων που βρέθηκαν στο νησί στο πλαίσιο της διεθνούς κατοχής. Από την 

επεξεργασία των άρθρων προκύπτει, ότι τα πρώτα καφωδεία λειτούργησαν στα τέλη 

του 19ου αιώνα και συγκεκριµένα µετά το 1897-1898, περίοδος όπου αποβιβάζονται 

στο νησί χιλιάδες ξένοι στρατιώτες. Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν -κάτι που 

επιβεβαιώνεται σε ένα βαθµό και από τις αναφορές στον τοπικό τύπο- τα πρώτα καφέ 

σαντάν της πόλης του Ρεθύµνου και των Χανίων να δηµιουργήθηκαν από 

‘φιλοπρόοδους’ επιχειρηµατίες των δύο πόλεων προς εξυπηρέτηση των πολυάριθµων 

στρατιωτών που διψούσαν για στιγµές διασκέδασης. Το ευρωπαϊκό µουσικό 

ρεπερτόριο των καφέ σαντάν αλλά και η θελκτική παρουσία των συχνά οµοπάτριων 

αοιδών λειτούργησε καταλυτικά στην προσέλευση πλήθους ξένων που διέµεναν τότε 

στο νησί. 
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∆εύτερον, δεν θα πρέπει να λησµονούµε ότι η περίοδος αυτή (τέλη 19ου και αρχές 

20ου αιώνα) χαρακτηρίζεται από ένα έντονο κοινωνικό µετασχηµατισµό που 

επηρεάστηκε σε σηµαντικό βαθµό και από τις ιστορικές συγκυρίες. Είναι η περίοδος 

της αστικοποίησης και του ‘επιδερµικού’ εξευρωπαϊσµού της χώρας. Στο Ρέθυµνο 

και τα Χανιά ειδικότερα, η σταδιακή αποχώρηση του µουσουλµανικού πληθυσµού 

από την πόλη που υπερτερούσε αριθµητικά και η συνεπακόλουθη µετατόπιση του 

χριστιανικού αγροτικού πληθυσµού της περιφέρειας στο αστικό κέντρο, ευνόησε την 

διαµόρφωση µια αστικής τάξης µε αυξηµένες οικονοµικές δυνατότητες και 

υψηλότερο σε σχέση µε το παρελθόν βιοτικό επίπεδο. Έµποροι, βιοτέχνες, 

διανοούµενοι, ασκούντες επιστηµονικά επαγγέλµατα (γιατροί, δικηγόροι) αλλά και τα 

υψηλόβαθµα στελέχη του νέου διοικητικού µηχανισµού συνέστησαν αυτή την 

κοινωνική τάξη, µε συµβολικά στεγανά και ιδεολογική ρήξη µε ό,τι παρέπεµπε στο 

οθωµανικό παρελθόν του τόπου και ένα τρόπο ζωής που δε σύναδε µε τα νέα 

πρότυπα συµπεριφοράς και ευζωίας. 

Τα πρότυπα αυτά που επιζητήθηκαν και υιοθετήθηκαν από την αναδυόµενη 

αστική τάξη ήταν αυτά των προηγµένων ήδη χωρών της Ευρώπης και της αστικής 

κουλτούρας που κυοφορήθηκε εκεί δεκαετίες νωρίτερα από την Ελλάδα. Στοιχεία 

όπως η ενδυµασία, η διασκέδαση και η γλώσσα ακόµη, είναι ορισµένα από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αστών την περίοδο αυτή που 

παραπέµπουν σαφώς σε ένα ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Η ευυπόληπτη κοινωνία του 

Ρεθύµνου και των Χανίων καθιερώνει την γαλλική γλώσσα ως δείγµατος υψηλής 

µόρφωσης, οι νεαροί αστοί γόνοι εύπορων οικογενειών σπουδάζουν στα 

πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ οι δεσποινίδες αποκτούν 

µόρφωση και δεξιότητες αρµόζουσες στην ευαίσθητη γυναικεία φύση τους. Οι 

τοπικές φορεσιές αντικαθίστανται δειλά δειλά µε τα ενδυµατολογικά πρότυπα της 

∆ύσης, παντελόνια, λουστρινένια υποδήµατα και ρεπούµπλικες για τους άνδρες, και 

φορέµατα (ροζ, λευκά ή φυστικί) εντυπωσιακά, καπέλα και βεντάλιες για τις 

γυναίκες.  

Στο πλαίσιο αυτού του κοινωνικού µετασχηµατισµού, αλλά και από µια  

αλληλουχία σηµαντικών παραγόντων όπως: α) η παρουσία των στρατευµάτων των 

Μεγάλων ∆υνάµεων στο νησί, που λειτούργησαν ως εγγυήτριες της σταθερότητας 

και της ειρήνης την περίοδο της Κρητικής αυτονοµίας (1898-1913), β) τα διευρυµένα 

σε σχέση µε το παρελθόν δικαιώµατα του χριστιανικού πληθυσµού που παρείχε το 

καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας, γ) αλλά και η ακτοπλοϊκή σύζευξη της νήσου µε 
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πόλεις-λιµάνια της ανατολικής Μεσογείου και κυρίως της Μικράς Ασίας, είναι 

ορισµένοι από τους παράγοντες που ευνόησαν στην εµφάνιση του θεσµού του 

καφωδείου στο Ρέθυµνο και τα Χανιά εµπλουτίζοντας τις υπάρχουσες διεξόδους για 

ψυχαγωγία. 

Οφείλουµε να επισηµάνουµε στο σηµείο αυτό ότι ο θεσµός του καφωδείου είχε 

γνωρίσει µια άνθηση σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας -µε 

χαρακτηριστικότερο το παράδειγµα των καφωδείων της Αθήνας, της Σµύρνης και της 

Κωνσταντινούπολης- σε περίοδο προγενέστερη αυτής στην οποία εστιάζει η παρούσα 

µελέτη (περίπου µια εικοσαετία νωρίτερα). Η ακτοπλοϊκή σύζευξη των πόλεων του 

Ρεθύµνου και των Χανίων µε τις πόλεις αυτές -που επιτεύχθηκε σε µεγαλύτερο βαθµό 

την περίοδο της Κρητικής αυτονοµίας (1898-1913) µε τις γραµµές που 

εγκαινιάστηκαν τότε- φαίνεται ότι λειτούργησε ευνοϊκά για την εισαγωγή αυτού του 

θεσµού ψυχαγωγίας. Οι αστοί των δύο πόλεων αλλά και οι ξένοι στρατιώτες 

αποτέλεσαν το αρχικό κοινό των ευρωπαϊκού τύπου καφέ σαντάν, στα οποία 

σταδιακά προσήλθαν και άτοµα ‘πάσης τάξεως και ηλικίας’. Στα δε καφέ αµάν οι 

θαµώνες φαίνεται ότι ήταν άτοµα κυρίως ‘εκ των τελευταίων τάξεων’, εργάτες και 

‘αέργοι πλανήτες’, ως επί το πλείστον µουσουλµάνοι αλλά και χριστιανοί. 

Τρίτον, ο θεσµός του καφωδείου, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, υπήρξε ένα 

σηµαντικό συµβάν στη ζωή της πόλης παρά τη σύντοµη πορεία του στο χρόνο. Σε 

επίπεδο καθηµερινότητας και ελεύθερου χρόνου έθεσε νέους όρους στην ψυχαγωγία 

και την αστική κοινωνικότητα. Πράγµατι, στα καφωδεία της πόλης συνδυάστηκε το 

στοιχείο της µουσικής παράστασης –κάτι που παλαιότερα περιοριζόταν στην 

κατ’οίκον µουσική ψυχαγωγία των αστών ή τα αυτοσχέδια γλέντια των λαϊκών 

ανθρώπων- µε τη µορφή του παραδοσιακού καφενέ και τις υπηρεσίες που παρείχε 

στους θαµώνες. Από το πάλκο των καφωδείων πέρασαν πλήθος καλλιτεχνών 

εντόπιων ή περιοδευόντων, όπως µουσικοί, αοιδοί, ταχυδακτυλουργοί, κωµικοί, 

παίκτες του κουκλοθέατρου κ.α. Τα καφέ σαντάν µύησαν το ευρύτερο κοινό της 

πόλης στην µουσική της Ευρώπης ή τουλάχιστον σε µια εύπεπτη εκδοχή της, εποχή 

κατά την οποία δεν είχαν διαδοθεί τα γραµµόφωνα. Τα καφέ αµάν από την άλλη 

αποτέλεσαν τον χώρο διάδοσης στην πόλη της ανατολίτικης µουσικής, που φαίνεται 

ότι επηρέασε σε κάποιο βαθµό τη διαµόρφωση του αστικού λαϊκού τραγουδιού της 

Κρήτης µε τους περίφηµους µέχρι σήµερα Ταµπαχανιώτικους αµανέδες· εκεί όπου οι 

εντόπιοι µουσικοί υποθέτουµε ότι µυήθηκαν στη µουσική παράδοση της ανατολικής 

Μεσογείου. 
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Τέταρτον, από τα υπάρχοντα άρθρα που εντοπίστηκαν στον τοπικό τύπο 

Ρεθύµνου και Χανίων και αναφέρονται στα καφωδεία είναι λίγα αυτά που 

προσφέρουν πληροφορίες ειδικά για τη µουσική, όπως ονόµατα καλλιτεχνών, είδη 

µουσικών οργάνων και το ρεπερτόριο. Οι λόγιοι αρθρογράφοι επικέντρωναν την 

ρητορική τους περισσότερο στη µορφή της διασκέδασης παρά το περιεχόµενο των 

µουσικοχορευτικών δρώµενων. Ήταν δηλαδή η ηθική έκλυση από την εικόνα των 

ηµίγυµνων γυναικών ή τις παράνοµες πρακτικές αγοραίου έρωτα που απασχολούσε 

τους αρθρογράφους παρά το καλλιτεχνικό πρόγραµµα των καφωδείων, όπου άλλωστε 

-όπως ανέφεραν οι πιο µετριοπαθείς- µπορούσε κάποιος «να διέλθη ώρας τινάς 

σχετικής απολαύσεως µουσικής»
222

. Με σχετική επιφύλαξη –που συνδέεται µε την 

απουσία ικανοποιητικού αριθµού τέτοιων αναφορών, αλλά και την ανυπαρξία 

προφορικών µαρτυριών- µπορούµε να πούµε ότι στα καφέ σαντάν χρησιµοποιούνταν 

µουσικά όργανα, όπως το πιάνο, το βιολί και το ‘πιφόρο’, ενώ στα καφέ αµάν η 

µουσική φαίνεται ότι παιζόταν µε σαντούρια ή κύµβαλα και νταούλια. Στα καφέ 

σαντάν έπαιζαν µουσικοί και αοιδοί από την Ιταλία, την Γαλλία, την Γερµανία, την 

Ρουµανία και την Ουγγαρία. Στα δε καφέ αµάν έπαιζαν πιθανόν ντόπιοι 

τουρκοκρητικοί ή αρµένιοι µουσικοί. ∆εν αποκλείεται, µάλιστα, η παρουσία στα 

καφέ αµάν και περιοδευόντων µουσικών, δεδοµένου ότι η πόλη ήταν συνδεµένη 

ακτοπλοϊκά µε άλλες πόλεις-λιµάνια της Μικράς Ασίας, γεγονός που ευνοούσε την 

ανάπτυξη επικοινωνιακών δικτύων µε τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. 

Αναπάντητο ερώτηµα παραµένει ακόµη –παρά τις προσπάθειες µας- η ερµηνεία του 

προσδιορισµού των αοιδών των καφέ αµάν ως ‘Αλατίαι’ ή ‘αλατίνες’ από τους 

αρθρογράφους της εποχής. 

Πέµπτον, από την εξακρίβωση των ονοµάτων οδών –πολλά από τα οποία δεν 

διατηρούνται σήµερα- αλλά και τον εντοπισµό των συνοικιών των πόλεων του 

Ρεθύµνου και των Χανίων την περίοδο της Κρητικής Αυτονοµίας διαπιστώθηκε ότι 

τα καφωδεία λειτούργησαν τόσο σε κεντρικές συνοικίες (συνήθως πλησίον του 

λιµανιού και σε πολυσύχναστους χώρους), όσο και στις παρυφές των πόλεων προς τα 

δυτικά ή ανατολικά τους όρια. Έτσι, έχουµε τα καφέ σαντάν της Προκυµαίας, της 

δυτικής παραλίας, της ανατολικής συνοικίας του Φαλήρου (ή Κουµ-καπί), της 

κεντρικής πλατείας Κολόµβου (στη δυτική είσοδο του Καστελλίου), αλλά και τα 

                                                 
222 βλ. εφηµερίδα «Νέα Έρευνα» (φ.96, 23-4-1902). 
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καφέ αµάν223 της συνοικίας της Σπλάντζιας και της κεντρικής οδού Μπετόλο (ή 

παπλωµατάδικα) στην πόλη των Χανίων. Εντύπωση προκαλεί η θέση των δύο από τα 

τέσσερα καφέ σαντάν του Ρεθύµνου, το ένα  απέναντι από τον Καθολικό ναό Αγίου 

Αντωνίου της Παδούης και το άλλο έναντι του Ορθόδοξου ναού της Αγίας 

Βαρβάρας. ∆υστυχώς, η απουσία επαρκούς πληροφοριακού υλικού που να αφορά στα 

καφωδεία του Ρεθύµνου δεν µας επιτρέπει να στηρίξουµε την όποια λογική υπόθεση. 

Έκτον, η σταδιακά αυξανόµενη έκταση του σχολιασµού γύρω από τα δρώµενα 

ορισµένων καφωδείων αλλά και η ρητορική που αναπτύχθηκε από τους λόγιους 

αρθρογράφους στα συνεχή διαβήµατά τους µέσω του τοπικού τύπου προς την 

επίσηµη πολιτεία, αντικατοπτρίζουν την επικρατούσα τότε αντίληψη για ένα 

διαβρωµένο και σταδιακά εκφυλισµένο περιβάλλον ψυχαγωγίας. Το προκλητικό 

θέαµα των ηµίγυµνων καλλιτέχνιδων που παρουσιάστηκε σε ορισµένα από τα 

καφωδεία, ήρθε να εδράσει ετεροχρονισµένα σε ένα αδιάβλητο ακόµη σε σχέση µε 

την Ευρώπη αστικό περιβάλλον. Οι συγκαλυµµένες πρακτικές αγοραίου έρωτα που 

αναπτύχθηκαν σε ορισµένα καφωδεία, και ο σταδιακός εκφυλισµός τους σε ένα είδος 

‘καµπαρέ’ εκκίνησαν την αντίστροφη µέτρηση που το τέλος της σήµανε και την 

οριστική παύση λειτουργίας τους, πιθανόν λίγο πριν την έναρξη των βαλκανικών 

πολέµων κρίνοντας από την απουσία πλέον σχετικών αναφορών. Τα εντονότερα 

µέτρα καταστολής και ελέγχου που εφάρµοσε η πολιτεία ως επακόλουθο, αλλά και η 

αποχώρηση των ξένων στρατιωτών από το νησί κατά το τέλος της πρώτης δεκαετίας 

του 20ου αιώνα συνέβαλαν αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση.  

Έβδοµον, από την σχετική έρευνα και τον εντοπισµό λογοτεχνικών αναφορών 

στα καφωδεία διαπιστώθηκε ένα πρώιµο ενδιαφέρον της λογοτεχνικής γενιάς του ’30 

για τα δρώµενα και δη τα πρόσωπα που συνδέονταν µε τον κόσµο των καφωδείων. 

∆εν είναι τυχαίο θεωρούµε το γεγονός ότι την ίδια περίοδο  (1930-1950) λογοτέχνες 

όπως ο Παντελής Πρεβελάκης, ο Νίκος Καζαντζάκης, η Γαλάτεια Καζαντζάκη, ο 

Γιώργος Πάγκαλος αλλά και ποιητές όπως ο Νίκος Καββαδίας και ο Γιάννης 

Σκαρίµπας εντάσσουν στα έργα τους εικόνες καφωδείων ή πλάθουν ο καθένας µε την 

ιδιαίτερη γραφή του τις προσωπογραφίες ηρωίδων που συνδέθηκαν µε αυτούς τους 

χώρους, µε προεξέχουσα τη σαντέζα Μαντάµ Ορτάνς.  Έχοντας παρέλθει περίπου µια 

εικοσαετία από την περίοδο άνθησης και παρακµής του θεσµού του καφωδείου στα 

                                                 
223 Υπάρχουν ενδείξεις στην πόλη των Χανίων λειτουργούσαν πολύ πιθανόν παραπάνω από δυο καφέ 
αµάν. Όπως αναφέρεται στην εφηµερίδα ‘Υψηλά Λευκά Όρη’ στις 20-7-1906 «[…] υπό αοιδών 

ανατολιτών εν καφενίοις εις τας κεντρικάς οδούς και συνοικίας, όπου κατοικούσιν οικογένειαι 

έγκριτοι[…]». 
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αστικά κέντρα της Ελλάδας, η λογοτεχνική αυτή γενιά έστρεψε το βλέµµα της σε ένα 

θεσµό ψυχαγωγίας που είχε συνδεθεί την περίοδο άνθησης του µε πρακτικές 

παρέκκλισης από τα αστικά ιδεώδη.  Ο Νίκος Καββαδίας, επί παραδείγµατι, 

αναφέρεται στα «βρωµερά» καφωδεία του Πειραιά όπου έµπαινε ο ήρωας του 

ποιήµατος «ο πλοίαρχος Φλέτσερ» ζητώντας να πνίξει στο πιοτό την πίκρα του από το 

ναυάγιο του πλοίου του. Ο Γιάννης Σκαρίµπας αναφέρεται στο ποίηµα του «Σκλάβος 

στην Χαλκίδα» στα καφέ αµάν της Αλεξάνδρειας και της Σµύρνης, αλλά και στα 

γενναία φιλοδωρήµατα του κεντρικού ήρωα του ποιήµατος που «µαζί µε τις αρτίστες 

χόρευε στα πάλκα […] βροχή πέφταν τα τάλλαρα στο βιολιτζή, στις πριµαντόνες, και 

στις γκόµενες».  Από την άλλη πλευρά οι λογοτέχνες όπως ο Παντελής Πρεβελάκης, ο 

Νίκος Καζαντζάκης, η Γαλάτεια Καζαντζάκη κ.α., αναφέρονται στα έργα τους σε µια 

ξεχωριστή προσωπικότητα που συνδέεται µε τον κόσµο των καφέ σαντάν την 

σαντέζα Μαντάµ Ορτάνς, αναδεικνύοντας µε µικρές διαφοροποιήσεις ο καθένας 

σηµαντικές πτυχές της έντονης και ‘τολµηρής’  –ίσως και γι’αυτό γοητευτικής και 

ενδιαφέρουσας λογοτεχνικά- ζωής της. Η Μαντάµ Ορτάνς αντιπροσώπευε ένα άλλο 

κόσµο, όπως παρατηρεί στην σχετική µελέτη ο Γιώργης Μανουσάκης, «φανταχτερό 

κι ηθικά αδέσµευτο»
224. Απωθούσε και έλκυε ταυτόχρονα τη συντηρητική και κλειστή 

κοινωνία των πόλεων της Κρήτης σε µία περίοδο που συνδέεται µε την παρουσία στο 

νησί των ευρωπαϊκών δυνάµεων κατοχής, περίοδος που χαρακτηρίζεται από την 

«εισβολή» νέων ιδεών, εθίµων και προπαντός από την επαφή του εντόπιου 

πληθυσµού µε ένα τρόπο ζωής µε περισσότερη ελευθεριότητα όπως όριζαν τα 

σύγχρονα ευρωπαϊκά ήθη. 

Όγδοον, από τα  ποικίλα και συνάµα ενδιαφέροντα άρθρα στον τοπικό τύπο των 

δύο πόλεων, Χανίων και Ρεθύµνου, µπορεί κανείς να διακρίνει µε τον πλέον 

εύγλωττο τρόπο τις βασικές ιδεολογικές αρχές των λογίων αρθρογράφων που 

ερµήνευαν και αξιολογούσαν την ψυχαγωγική δραστηριότητα των καφωδείων των 

πόλεων.  Μέσα από τα κείµενα τους διαφαίνονται και ευρύτερες αντιλήψεις τους για 

ζητήµατα, όπως ο ρόλος και η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, η συµπεριφορά και 

τα πρότυπα της νεολαίας, εξέφραζαν ακόµη απόψεις για την επιχειρηµατικότητα 

αλλά και κρίσεις αναφορικά µε την µουσική κατάρτιση ή µη των καλλιτεχνών.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στην γυναίκα θεωρούσαν ότι η θέση της πρέπει να 

ταυτίζεται µε την οικογένεια, ενώ ο χαρακτήρας της και η εν γένει συµπεριφορά της 

                                                 
224 Μανουσάκης, Γιώργης, «Η µαντάµ Ορτάνς και τα τέσσερα λογοτεχνικά πορτραίτα της», 
Παλίµψηστον, τεύχος 11, Ηράκλειο 1991. σελ. 99. 
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στις κοινωνικές σχέσεις της να εµφορείται από στοιχεία όπως η ευπρέπεια, η 

σεµνότητα, ευαισθησία και η ηθική. Όλες αυτές οι αρετές θεωρούνταν ως τα 

απαραίτητα εφόδια που θα τους επέτρεπαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

κοινωνικού τους ρόλου. Οι  καλλιτέχνιδες των καφωδείων µε την δηµόσια παρουσία 

και δράση τους αντιπροσώπευαν -κατά τους λόγιους αρθρογράφους- όλα εκείνα τα 

επίµεµπτα και µη αποδεκτά για αυτό χαρακτηριστικά, όπως η απρέπεια, η 

ανηθικότητα, η πρόκληση και η ελευθεριότητα στην ένδυση και την συµπεριφορά 

που δεν ταίριαζε στην γυναικεία φύση τους. Συχνά παρουσιάζονταν από τους 

αρθρογράφους σαν «ανθρώπινα ναυάγια» που έχουν βυθιστεί στην ακολασία. 

Παράλληλα, εξέφραζαν τις ανησυχίες τους για το µέλλον της νεολαίας, η οποία 

από ό,τι φαίνεται θελγόταν από αυτόν τον τολµηρό για του θέαµα και νεωτερικό για 

την εποχή τρόπο ψυχαγωγίας. Σύµφωνα µε τους αρθρογράφους, η είσοδος των νέων 

σε χώρους όπως τα καφωδεία, αλλά και η θέαση ή συναναστροφή τους µε αυτές τις 

γυναίκες έθετε σε άµεσο κίνδυνο βασικές αξίες από τις οποίες θα έπρεπε να 

διακρίνεται ένας νέος, όπως το ήθος, η υπακοή στους µεγαλύτερους, η εγκράτεια και 

η σεµνότητα. Το διεφθαρµένο και συνάµα γοητευτικό περιβάλλον των καφωδείων, 

κατά τους αρθρογράφους, ασκούσε µια κακή επιρροή στην ντόπια αστική νεολαία και 

γι’ αυτό συχνά επισηµαίνονταν οι κίνδυνοι.  

Όσον αφορά ακόµη την µορφή και το περιεχόµενο των ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να οδηγούν στην τέρψη και σε µια ψυχική 

ανάταση,  ενώ θα έπρεπε επιπρόσθετα να χαρακτηρίζονται από ευπρέπεια και µια 

καλαισθησία ως προς το αποτέλεσµα. Το ασεβές και θορυβώδες όµως περιβάλλον 

ορισµένων καφωδείων, οι άσεµνες χειρονοµίες ή οι ύβρεις αλλά και οι συχνοί 

καυγάδες και τα «νταηλίκια» µεταξύ των θαµώνων και των καλλιτεχνών αποτέλεσαν 

στοιχεία έντονης κριτικής από τους αρθρογράφους στον τοπικό τύπο. Φαίνεται ότι το 

καλλιτεχνικό πρόγραµµα που παρουσιάστηκε σε ορισµένα καφωδεία δεν 

ανταποκρινόταν στις βασικές ιδεολογικές αρχές της αστικής τάξης, οι εκπρόσωποι 

της οποίας µε κάθε ευκαιρία έσπευσαν να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκεια και 

την ηθική αποστροφή τους για τα τεκταινόµενα σε αυτά. 

 Στην διπλωµατική αυτή εργασία προσπάθησα να αναδείξω –µέσα από τη διαχείριση 

γραπτών τεκµηρίων του τοπικού τύπου- την διαµορφωθείσα αντίληψη των αστικών 

και λόγιων κύκλων αναφορικά µε ένα νεωτερικό για την εποχή θεσµό ψυχαγωγίας. 

Στο µέτρο του δυνατού –δεδοµένων των ποικίλων δυσκολιών ή εµποδίων που η 

χρονική απόσταση επιφέρει- προσπάθησα ακόµη να ανασυγκροτήσω το χρονικό του 
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καφωδείου, να εξετάσω τις κοινωνικές και ιστορικές εκείνες συνθήκες που ευνόησαν 

αρχικά την άνθηση του ή που επέδρασαν µετέπειτα στην παρακµή του.  

Η απουσία συστηµατικών µελετών που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά -

µέσω µιας κριτικής διαχείρισης των ερευνητικών πορισµάτων- δεν ευνόησε την 

ανάπτυξη µιας εκτεταµένης αντιπαραβολής και σύγκρισης των δεδοµένων της 

παρούσας έρευνας. Το µερικό κενό στη βιβλιογραφία επιστηµονικών µελετών που να 

εξετάζουν το ελληνικό παράδειγµα των καφωδείων, επιφέρει σοβαρά εµπόδια στον 

κοινωνικό επιστήµονα, ο οποίος καλείται συχνά να ανατρέξει στην ξένη βιβλιογραφία 

εξετάζοντας ένα φαινόµενο που παρά τις εµφανείς οµοιότητες είναι αναπτυγµένο σε 

διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον και µε διαφορετικές συνιστώσες.  

Ευελπιστώ η παρούσα διπλωµατική εργασία να συµβάλει σε ένα βαθµό στον 

εµπλουτισµό των υπαρχουσών µελετών, και να προσφέρει το ελάχιστο στην ανάδειξη 

ανεξερεύνητων -ακόµη και σήµερα- πτυχών της καθηµερινής ζωής των κατοίκων της 

πόλης του Ρεθύµνου και των Χανίων, σε µια χρονική περίοδο της ιστορίας του τόπου 

µας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.  

Σ.Α.Σ 
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Α. (i) ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1900 
(πόλη, κάτοικοι, ένδυση εποχής κ.α) 

 
 
  Εικόνα 1.1                                                                  
 

 
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 

 
  Εικόνα 1.2                                                                  
 

 
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 
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Εικόνα 1.3          
    

          
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 

 
 
 Εικόνα 1.4 

          
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 
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Εικόνα 1.5   

   
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 

 
Εικόνα 1.6                                                     

 
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 

 
Εικόνα 1.7   
 

 
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 
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Εικόνα 1.8 
 

 
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 

 
 
 
Εικόνα 1.9 
 

 
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 
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Εικόνα 1.1.1 

 
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 

 
Εικόνα 1.1.2 
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Εικόνα 1.1.3 

 
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 

 
 

Εικόνα 1.1.4 
 

 
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 
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Εικόνα 1.1.5 (Ρώσοι αξιωµατικοί & στρατιώτες στον Κουµπέ Ρεθύµνης) 
 

 
(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης) 

 
 

Εικόνα 1.1.6 
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Εικόνα 1.1.7  
 

(Το λιµάνι του Ρεθύµνου το 1905. ∆ιακρίνονται Ρώσοι στρατιώτες και ένα 
αγκυροβοληµένο ατµόπλοιο) 

 

 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.1.8  
(Το αµµώδες παραλιακό µέτωπο Ρεθύµνου αρχές του 20ου αιώνα) 
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Εικόνα 1.1.9 (Ευάγγελος & Μαρία Μοάτσου το 1900) 
 

 
(Πηγή: από το βιβλίο του Βαλαρή Μ. Θεµιστοκλή µε τίτλο  ‘Μια πόλη αναµνήσεις’, εκδόσεις 

Καλαϊτζάκης Α.Ε., Ρέθυµνο 2005) 
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ii)  ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1900 
(πόλη, κάτοικοι, συνοικίες κ.α) 

 
 
Εικόνα 1.2.1 (Ενετικό Λιµάνι) 
 
 

 
 
 
 

Εικόνα 1.2.2  (Άφιξη του Πρίγκιπα Γεωργίου στα Χανιά 9-12-1898) 
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Εικόνα 1.2.3 (Τζαµί Κιοτσούκ Χασάν) 
 

 
 
(Πηγή: Φωτ. Συλλογή Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, αρχές 20ου αιώνα) 

 
 
 
Εικόνα 1.2.4 (Ταµπακαριά) 
 

 
 
(Πηγή: Φωτ. Συλλογή Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, αρχές 20ου αιώνα) 
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Εικόνα 1.2.5  
 
(Ο Ύπατος Αρµοστής Γεώργιος µε τους 4 Ναυάρχους των Μεγάλων ∆υνάµεων) 

 

 
 
(Πηγή: Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.) 

 
 
Εικόνα 1.2.6 (α) (Τοπανάς & ‘Οβραϊκή’ Συνοικία) 
 

 
 
(Πηγή: Φωτ. Υλικό ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, η πόλη στις αρχές 20ου αιώνα) 

 

 

 



 148 

 

 

Εικόνα 1.2.6 (β) (Συνοικία Τοπανάς) 
 

 
 
(Πηγή: Φωτ. Υλικό ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, η πόλη στις αρχές 20ου αιώνα) 
 
 
Εικόνα 1.2.7 (Συνοικία Καστελλίου) 
 

 
 
(Πηγή: Φωτ. Υλικό ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, η πόλη στις αρχές 20ου αιώνα) 
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Εικόνα 1.2.7 (Συνοικία Κουµ-Καπί & Χαλέπας) 
 

 
 

(Πηγή: Φωτ. Υλικό ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, η πόλη στις αρχές 20ου αιώνα) 
 
 

 
  Εικόνα 1.2.8 (Ευρωπαϊκού τύπου καφωδείο της Προκυµαίας Χανίων) 
 

 
 

(Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο ∆ιαµαντόπουλου από την ιστοσελίδα  www.photo.gr) 
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iii)  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
 
 

Εικόνα 1.3.1 (Εικόνα παλαιού Καφέ Σαντάν) 
 

 
 

(Πηγή: από το βιβλίο του Φθενάκη Γιώργου µε τίτλο ‘Σινέ Σαντάν: Από το ένα γύρισµα του 

αιώνα στο άλλο’,  εκδόσεις Γεωρβουσάκης, Χανιά, 2002) 
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Εικόνα 1.3.2 (Εικόνα συγχρόνου Καφέ Σαντάν) 
 

 
 

(Πηγή: http://www.cafesantan.gr/cafe_Santan_-_photos.html) 
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Εικόνα 1.3.3  
 

(Θέατρο Ανδρεικέλων Χρήστου Κονιτσιώτη) 
 

 
 

(πηγή: Εφηµερίδα Χανίων «Υψηλά Λευκά Όρη», φ.115, 13-3-1908) 
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Εικόνα 1.3.4 
 

(Η Αδελίνα Γκυττάρ, κατά κόσµον ‘Μαντάµ Ορτάνς’) 
 

 
 

(πηγή: http://stigmes.gr/gr/grpages/articles/ortanse.html) 

 
 

Εικόνα 1.3.5 
(Η Μαντάµ Ορτάνς σε άλλη πόζα) 

 

 
(Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο ∆ιαµαντόπουλου από την ιστοσελίδα  www.photo.gr) 



 154 

Εικόνα 1.3.6 (Σαντέζα καλλιτέχνιδα ?) 
 

 
 
 
 

Εικόνα 1.3.7 (Ανατολίτισσα αοιδός των καφέ αµάν?) 
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Εικόνα 1.3.8 
(διαφηµιστικό πρόγραµµα Café Chantant  

της Verona στην Ιταλία) 
 

 
(πηγή: http://www.mirabiliabooks.com) 
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Εικόνα 1.3.9(a) 
 

(Ζωγραφικός πίνακας του Richard Bloos, ‘Café Chantant  in Paris’, 1911) 
 

 
(πηγή: http://www.artnet.com/artist/2645/richard-bloos.html) 

 
 

Εικόνα 1.3.9(b) 
(Στιγµές έκστασης σε ισπανικό cafe-cantante του 19ου αιώνα) 

 

 
(πηγή: http://www.tar.gr/content/content.php?id=713) 
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iv) ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ225 
 
 

Α. ΚΑΦΕ ΣΑΝΤΑΝ 
 

Εικόνα 1.4.1  (πιάνο του 19ου αιώνα) 
 

 
 
 

 
Εικόνα 1.4.2 (βιολί) 

 

 
                                                 
225 Επισηµαίνεται ότι τα µουσικά όργανα που παρατίθενται εδώ είναι ενδεικτικά και αφορούν µόνον 
τις περιγραφές στον τοπικό τύπο Χανίων και Ρεθύµνου. 
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Εικόνα 1.4.3 
(πιφόρον ή piffero. Πνευστό όργανο της οικογένειας του Oboe. Όργανο αρκετά 

διαδεδοµένο στην Ιταλία) 
 

 
 

Β. ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ 
 
 

Εικόνα 1.4.4 (σαντούρι ή κύµβαλον) 
 

 
 

 
Εικόνα 1.4.5 (ζίλια) 
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Εικόνα 1.4.6 (Νταούλι, όργανο µεµβρανόφωνο) 
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Β. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
(εφηµερίδες, διατάγµατα, αστυνοµικές διαταγές κ.α) 

 
Εικόνα 2.1 

 

 
 
 
 
 
 



 161 

Εικόνα 2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162 

Εικόνα 2.3 
 

 
 

(Πηγή: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνης,  Ρέθυµνο 1898-1913 Από την Αυτονοµία 

στην Ένωση, εκδόσεις ∆ήµου Ρεθύµνης, Ρέθυµνο 1998) 
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Γ. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ 
(µε τίτλο εφηµερίδας και ηµεροµηνία δηµοσίευσης) 

 
 

Μεταρρύθµισης (1 Ιανουαρίου 1909) 
 

 
 
 

Ίδη (10 Μαΐου 1903) 
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Μεταρρύθµισης (24 Νοεµβρίου 1908)  

 

 
 
 
 
 
 

∆ράσις (28 Αυγούστου 1911) 
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Ένωσις (2 Νοεµβρίου 1908) 
 

 
 
 
 

Κρητική Επιθεώρησις (2 Φεβρουαρίου 1914)  
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Αναγέννησις (3 Αυγούστου 1900)  
 

 
 
 
 
 

Αναγέννησις (11 Νοεµβρίου 1900) 
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Ελλάς (20 ∆εκεµβρίου 1903) 
 

 
 
 
 

Ελλάς (14 Απριλίου 1905) 
 

 



 168 

∆ράσις (25 Σεπτεµβρίου 1911) 
 

 
 
 

Μεταρρύθµισης (10 Ιουνίου 1909) 
 

 



 169 

Μεταρρύθµισης (24 Νοεµβρίου 1908)  
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Κατηγοριοποίηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
 (θεατρικές παραστάσεις: τίτλοι έργων, ονόµατα 

ηθοποιών,χοροεσπερίδες: ονόµατα συµµετεχόντων κ.α) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ β΄ 
 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1881 – 1932  
ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ ΤΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α Τίτλος Εφηµερίδας 
Αριθµός 

µικροφίλµ 
Περίοδος 

Σχόλια 
ερευνητή 

     

1 ΝΕΟΣ ΡΑ∆ΑΜΑΝΘΥΣ 9 
1881-

1884, 87 
 

  6 1883-1886  
2α ΑΣΤΡΑΠΗ 10 1884-1887  

  6 1885-1886  
3 ΠΑΡΡΗΣΙΑ* 11 1885-1889  

4 Ι∆Η 7 1888-1889 + σκόρπια φύλλα ετών 
1903,1904 

2β ΑΣΤΡΑΠΗ 11 1898  
5 ΡΕΘΥΜΝΟΝ 1 1898  
6 ΚΡΗΤΗ 1 1898-1899 σκόρπια φύλλα 

7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 1 1898-1900 + σκόρπια φύλλα ετών 
1905,1906,1907,1908 

8 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 1 + 6 1900-1905  
9 ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1 1901-1904  

10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1  1907  
11 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 1  1908-1909  
12 ΕΝΩΣΙΣ 1  1908-1909  

13 ∆ΡΑΣΗΣ 1 1910-1911 
Αξιωµατούχων 
αστυφυλάκων 

14 ΘΑΡΡΟΣ 1 1911-1912  

15α 
ΚΡΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
7 1912-1923 Έχω ελέγξει µέχρι τις 

28 Ιουλίου 1914 

16 ΑΓΩΝ 2 1916-1919  
17 ΒΗΜΑ σκόρπια φύλλα 1919-1923  
18 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 1922-1932  

15β 
ΚΡΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
8α 1924-1932 

 

19 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 
6 1930-1931 

 

     
* το έτος 1884 η εφηµερίδα «Παρρησία» µετονοµάζεται σε «Αρκάδιον» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ γ΄ 
 

∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΦΩ∆ΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 
 
 

 
ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ 
 

Χάρτης (α) 
 

 
(πηγή: http://www.explorecrete.com/chania/images/chania-3d-map.gif) 

 
 
 

Τοποθεσία Είδος ∆ιευθυντής Εφηµερίδα Ηµ/νια 
Προκυµαία Καφέ σαντάν Παπαναστασίου Νέα έρευνα (φ.96, 23-4-1902) 
Παραλία Καφέ σαντάν - » » » » 

» » Καφέ σαντάν Παπαδάκη Αντ. Υψηλά Λευκά Όρη (φ.84, 2-8-1907) 
Φάληρον 
(Κουµ-καπί) 

Καφέ σαντάν - 
Επιθεώρησις (φ.62, 13-6-1900) 

» » Καφέ σαντάν - Ελεύθερον Βήµα (φ.52, 8-8-1904) 
Κολόµβου 
(πλατεία) 

Καφέ σαντάν - » » (φ.46, 31-12-1905) 

Μπετόλο 
(οδός) 

Καφέ αµάν - 
Υψηλά Λευκά Όρη (φ.86, 16-8-1907) 

Σπλάντζιας Καφέ αµάν - Σηµαία (φ.2, 7-9-1902) 
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Χάρτης (β) 

 

 
(πηγή: http://www.chania.gr/citymap.jsp?lang=el) 

 


