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Περίληψη 

Τα παραδοσιακά καφενεία της Φλώρινας όπως και της υπόλοιπης Ελλάδας 

αποτελούν τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Η περιοχή της Φλώρινας 

χαρακτηρίζεται από το Μικρασιατικό στοιχείο που έφθασε στην περιοχή μετά την 

καταστροφή του 1922, ενσωματώθηκε στον κοινωνικό ιστό της πόλης και επέδρασε 

έντονα στην πολιτισμική της κληρονομιά, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στη 

διαμόρφωση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της πόλης στο πρώτο μισό του 20ου 

αιώνα. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ύπαρξη και λειτουργία των 

παραδοσιακών οικογενειακών καφενείων της Φλώρινας ως κοινωνικούς φορείς της 

πολιτισμικής κληρονομιάς και ιστορίας της πόλης, καθώς και τη σημασία τους στο 

σήμερα για τη διατήρηση της κληρονομιάς αυτής. Οι συνεντεύξεις που αναλύθηκαν 

στο ερευνητικό μέρος της εργασίας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα παραδοσιακά 

καφενεία της Φλώρινας, αποτελούν μία μικρογραφία της κοινωνίας της πόλης, 

λειτουργούν ως χώροι πολιτισμού (από άποψη σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής) και 

συνδέονται άμεσα με την πολιτιστική ζωή του τόπου, σχηματίζοντας ισχυρούς 

δεσμούς μεταξύ των γενεών, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη συνέχιση της παράδοσης και 

την ομαλή εξέλιξη της πόλης ανά τους αιώνες.  

Αbstract 

The traditional cafes of Florina as well as the rest of Greece are part of the country's cultural 

heritage. The area of Florina is characterized by the Asia Minor element that arrived in the 

area after the 1922 disaster, it was incorporated into the social fabric of the city and strongly 

influenced its cultural heritage, thus participating in shaping the multicultural character of the 

city in the first half of the 20th century century. The present work deals with the existence and 

operation of the traditional family cafes of Florina as social institutions of the cultural 

heritage and history of the city, as well as their importance in today's preservation of this 

heritage.The interviews that were analyzed in the research part of the work led to the 

conclusion that the traditional cafes of Florina constitute a miniature of the city's society, they 

function as spaces of culture (in terms of design and architecture) and are directly related to 

the cultural life of the place, links between the generations, which ensure the continuation of 

tradition and the smooth development of the city over the centuries. 
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1 Εισαγωγή 

Με τη μελέτη αυτή θέλουμε να αναδείξουμε τα παραδοσιακά καφενεία στο πεδίο της 

καθημερινής ζωής ως  τμήματος του υλικού πολιτισμού και της τοπικής κουλτούρας 

των Φλωρινιωτών για τη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας τους. 

Στην πραγματικότητα, ο καφές είναι μόνο πρόσχημα για την αμφισβήτηση των 

σχέσεων που διατηρεί ένας τέτοιος τόπος, μέσω της αρχιτεκτονικής του, με την πόλη 

και την κοινωνία. Το μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο πολέμων ήταν για τα καφενεία 

μια ευημερούσα περίοδος, που παραδόξως έχει μελετηθεί ελάχιστα. Παράλληλα με 

τα σταθερά χαρακτηριστικά που απέκτησαν τα ιδρύματα αυτά ήδη από τα τέλη του 

18ου αιώνα, εμφανίζονται νέα στοιχεία, ιδιαίτερα για την περίοδο 1920-1940. Η 

προτιμώμενη πηγή για να μας διαφωτίζει για τον χώρο του καφενείου είναι η 

λογοτεχνία. Αλλά οι διαφημίσεις, οι οδηγοί ή τα άρθρα του τύπου έχουν επίσης τη 

θέση τους μεταξύ των μαρτυριών. Είναι επίσης αδύνατο να απαλλαγούμε από την 

εικόνα. Η ανάλυση βασίζεται σε οπτικά έγγραφα: φωτογραφίες, σχέδια, πίνακες 

ζωγραφικής και άλλα έργα γραφικών τεχνών. Η ιστορία των καφενείων είναι 

συνήθως γραμμένη σε γειτονικά και αλληλοεξαρτώμενα αρχεία, το μητρώο της 

κοινωνικής ιστορίας και το μητρώο της πολιτιστικής ιστορίας καθώς και την 

υποκειμενική ιστορία των καλλιτεχνών (Χατζόπουλος, 2001). Τα καφενεία 

αντιπροσωπεύουν «…ακαδημίες, βιτρίνες, …και πίνακα περιεχομένων της ιστορίας 

μιας πόλης και μιας εποχής» (Fargue, 1946/2015, p. 85). Υπάρχει, ταυτόχρονα, μια 

ιστορία της αρχιτεκτονικής των καφενείων, που διατυπώνεται μέσω θεωρητικών 

εννοιών και αρχιτεκτονικών αρχών. Μέσα από αυτή την ανάλυση κατανοήσαμε τις 

παρεμβολές μεταξύ όλων αυτών των ιστοριών. Η τέταρτη διάσταση του καφενείου, η 

αρχιτεκτονική του, παίρνει τη σημασία της εδώ.  

Η σημερινή απώλεια της ταυτότητας στον χώρο των καφενείων εντείνει την ιδέα ότι 

πρόκειται για ένα "οικείο άγνωστο" μέρος. Ωστόσο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η 

διακόσμηση του έχει συμβάλει στον ορισμό της προσωπικότητάς του, όσο και στους 

χαρακτήρες που το συχνάζουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξετάζουμε τον 

τρόπο με τον οποίο το καφενείο εξελίσσεται ταυτόχρονα με τους πελάτες του και με 

τις γύρω περιοχές –τα τραπεζάκια έξω και το δρόμο. Η αρχιτεκτονική του συμφωνεί 

με το πνεύμα της εποχής.  
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Η προτεινόμενη προσέγγιση της εργασίας αυτής είναι θεματική, ώστε να μας 

επιτρέπει να δούμε πώς οικοδομείται η αρχιτεκτονική και η κοινωνία σε σχέση 

μεταξύ τους. Η ιστορική έρευνα παίρνει έτσι μια μορφή προσιτή στον απλό άνθρωπο 

και θυμάται τις συνομιλίες που ακούγονται στο καφενείο. Η αρχιτεκτονική δομή, 

θέση και λειτουργία του αποτελεί  παραγωγό-πομπό με  μηνύματα-πληροφορίες για 

την εποχή. 

Οι πρώτοι πομποί και δέκτες των μηνυμάτων αυτών είναι τόσο οι ιδρυτές, οι 

εργαζόμενοι αλλά και οι θαμώνες, οι πελάτες, οι οικογένειες που εμπλέκονται στην 

παραδοσιακή επιχειρηματική δομή και λειτουργία του ελληνικού καφενείου, αλλά 

και οι απόγονοι ή/και οι άγνωστοι, που επισκέπτονται (Πίττας, 2013, σ. 7), (Μήτση, 

Ντάντης, Παναγιωτοπούλου, & Πουρλιώτη, 2012, σ. 7). 

Εκατοντάδες από αυτά αποτύπωσε με τον φακό του ο φωτογράφος Αβραάμ Παυλίδης 

φωτογραφίζοντάς τα για 13 χρόνια ξεκινώντας από τη δεκαετία του ’90. Ο 

Θεσσαλονικιός φωτογράφος έζησε τα παιδικά του χρόνια στην ανατολική Μακεδονία 

της δεκαετίας του ’50. Μεγάλωσε, κυριολεκτικά, μέσα στο καφενείο των γονιών του στο 

χωριό Γάζωρος Σερρών (http://www.documentonews.gr). 

Ο Ηλίας Πετρόπουλος ως λαογράφος του άστεως, μελέτησε πολύ νωρίς τις 

ιδιαιτερότητες της παράδοσης των καφενείων: «Αναγνώστη μου, εδώ μην περιμένεις 

να διαβάσεις την ιστορία του τούρκικου καφέ. Οι παραδόσεις για την ανακάλυψη του 

τούρκικου καφέ, οι αγώνες για την ελεύθερη επικράτηση του και η εξέλιξη του μέχρι τις 

σύγχρονες ευρωπαϊκές ποικιλίες του – όλα αυτά, τελοσπάντων – είναι δεόντως 

καταγραμένα, χρυσοίς γράμμασιν, στα σχετικά εγχειρίδια, αλλά και στις 

εγκυκλοπαίδειες. Σ’ αυτό το άρθρο επιθυμώ να μιλήσω για τον τούρκικο καφέ όπως τον 

ξέρουμε εν Ελλάδι. Μπαίνω ευθέως στο θέμα………………. Τα καφενεία τείνουν στην 

εξαφάνιση των. Οι θεριακλήδες όλο και λιγοστεύουν. Οι σημερινοί -αδαείς επί του 

θέματος- νέοι έχουν την εντύπωση ότι υφίσταται μια απειρία ποικιλιών του τούρκικου 

καφέ. Πλανώνται οικτρώς. Οι ποικιλίες του κατ’ οίκον τούρκικου καφέ είναι 

εξαιρετικώς περιορισμένες. Οι μανάδες μας ξέρουν να κάνουν, το πολύ-πολύ, ένα 

γλυκόπιοτο καφεδάκι, ή ένα μέτριο, ή ένα σκέτο. Η αναζήτηση των ποικιλιών του 

τούρκικου καφέ πρέπει να γίνει επί επαγγελματικού επιπέδου· δηλαδή, στον 

καφενέ……» (Πετρόπουλος, 2013). 

 

http://www.documentonews.gr/article/ta-kafeneia-ths-elladas
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1.1 Η εργασία 

Ο εντοπισμός και η ταξινόμηση των παραδοσιακών οικογενειακών καφενείων στην 

πόλη της Φλώρινας ξεκίνησε  το 2017 και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση αυτή. 

Το υλικό αποτελείται από μαρτυρίες των ντόπιων και από συνεντεύξεις θαμώνων και 

ιδιοκτητών.  

Αρχικά συναντήσαμε δυσκολίες με την επικοινωνία με τους ντόπιους κατοίκους που 

μας αντιμετώπισαν διστακτικά.  

Οι ιδιοκτήτες όμως και οι απόγονοί τους ενθουσιάστηκαν με την έρευνα και 

εκτίμησαν εκ νέου το παλιό-ταπεινό, καθημερινό υλικό. 

 Για το λόγο αυτό η συμβολή τους στην έρευνα κρίνεται ουσιαστική.  
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2 Τεκμηρίωση του ερευνητικού υλικού 

2.1 Έρευνα - Μέθοδος 

Η ταξινόμηση του υλικού σε ένα δομημένο αρχείο αποτελεί τον πρώτο στόχο της 

έρευνάς μας στην τοπική ιστορία.  

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τις συνεντεύξεις, τις τεχνικές από την ποιοτική έρευνα: 

στην ποιοτική έρευνα, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν ξεκάθαρα 

προσδιορισμένες υποθέσεις από την αρχή (Banister, 1994) .  

Οι υποθέσεις αυτές συνήθως αναπτύσσονται στις πρώτες φάσεις της έρευνας από το 

ίδιο το υλικό που συγκεντρώνουμε από τα αρχεία γραπτά και προφορικά και έπειτα 

αξιολογούνται με άξονα την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. 

 

2.1.1 Η ποιοτική έρευνα 

Η ποιοτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική αναστοχαστική ερμηνεία μη-

αριθμητικών δεδομένων, στο πλαίσιο της διερεύνησης της κοινωνικής συμπεριφοράς 

των ατόμων. Συνδέεται με συγκεκριμένες παραδοχές, που αφορούν στη φύση της 

κοινωνικής πραγματικότητας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε 

την πραγματικότητα αυτή. 

Η ποιοτική έρευνα εστιάζει στο νόημα, δηλαδή στο πώς οι άνθρωποι κατανοούν τον 

κόσμο, την εμπειρία και τον εαυτό τους.  

Οι ερευνητές τείνουν να εστιάζουν στην ποιότητα και την ιδιαίτερη «υφή» της 

εμπειρίας, παρά να αναζητούν απρόσωπους νόμους αιτίου-αποτελέσματος, ή 

«μεταβλητές» που στοχεύουν σε αναμενόμενες και σίγουρες «προβλέψεις». 

Η ποιοτική έρευνα δίνει έμφαση (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010): 

(α) στην «κοινωνικά κατασκευασμένη» φύση της πραγματικότητας,  

(β) στην κυκλική-διαλεκτική σχέση ανάμεσα στον ερευνητή και στο αντικείμενο 

μελέτης 

(γ) στις ιδιαίτερες συνθήκες ή διαστάσεις της έρευνας που περιορίζουν ή 

διευκολύνουν την διεξαγωγή της 
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(δ) στην αναπόφευκτη αξιακή φόρτιση κάθε ερευνητικής προσπάθειας 

(ε) στους σύνθετους μηχανισμούς γέννησης και νοηματοδότησης της κοινωνικής 

εμπειρίας. 

 

2.2 Εργαλείο της έρευνας 

Ως εργαλείο της έρευνας επιλέξαμε την ελεύθερη, ημικατευθυνόμενη συνέντευξη, η 

οποία αποτελείται από ένα πρωταρχικό σχέδιο, μία αρχική εκφώνηση/οδηγία και μία 

λίστα θεμάτων που θα συζητηθούν. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακριβής σειρά με την οποία πρέπει να τεθούν τα θέματα. Τα 

θέματα που συζητήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη μέσω ανοιχτών, ημιδομημένων 

συνεντεύξεων ήταν βιογραφικά και τεχνογραφικά στοιχεία για την εποχή που 

μελετούμε, καθώς επίσης και ιστορίες και στοιχεία σχετικά την  καθημερινή 

λειτουργία των καφενείων. 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε τέσσερα πεδία για την μνήμη, την αρέσκεια, τη 

δυσαρέσκεια και την ιδεο-θύελλα, με πέντε λέξεις-κλειδιά με στόχο να εκμαιεύσουμε 

την πρόσληψη του καφενείου ως πολιτισμικού υλικού.  

Η αυθεντική εκδοχή του brainstorming (ιδεοθύελλα) αναπτύχθηκε αρχικά στη 

δεκαετία του ’50 από τον AlexOsborn (Osborn, 1953).  

Το brainstorming είναι ίσως η πιο διάσημη τεχνική ανάπτυξης δημιουργικής σκέψης, 

που βοηθά στην ανάδειξη ριζοσπαστικών και πρωτότυπων ιδεών. Η τεχνική αυτή 

χαρακτηρίζεται από μία λιγότερο φορμαλιστική προσέγγιση της επίλυσης 

προβλημάτων με στόχο την ανάδειξη της αποκλίνουσας σκέψης και συμβάλλει 

σημαντικά στην ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων για ένα πρόβλημα και στην 

ανάδειξη ενός διαφορετικού τρόπου αντιμετώπιση της κατάστασης. 

Επιπλέον, η καλή εφαρμογή της τεχνικής αυτής απαιτεί την ανάπτυξη συνεργασίας 

μεταξύ των ατόμων. Για παράδειγμα, η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

συναδέλφους ή συνεργάτες σας, έτσι ώστε να έχετε στη διάθεσή σας ένα πλήθος 

ιδεών για να εφαρμόσετε. Επιπλέον, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, το brainstorming 

πολλές φορές προκαλεί γέλιο και βοηθά στο δέσιμο της ομάδας εργασίας. Με αυτό 
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τον τρόπο, συμβάλλει στην εύρεση λύσεων και απαντήσεων μέσα σε ένα θετικό 

περιβάλλον εργασίας. 

Συνολικά, η τεχνική αυτή βοηθά όλους τους συμμετέχοντες να νιώσουν ως μέρος της 

ομάδας, ότι συνεισφέρουν στην ανεύρεση λύσεων, διαμορφώνοντας με αυτό τον 

τρόπο ένα ομαδικό πνεύμα το οποίο βοηθά γενικότερα την ομάδα εργασίας. 

 

2.3 Μέθοδοι ανάλυσης 

Η ψυχολογία του λόγου αντλεί από τις μεθοδολογικές παραδόσεις της 

Εθνομεθοδολογίας και της Ανάλυσης Συνομιλίας και ενδιαφέρεται για την εξαγωγή 

του νοήματος σε συγκεκριμένες διαδράσεις σε καθημερινά πλαίσια (Edwards & 

Potter, 1992). 

Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει για τις πρακτικές του λόγου, δηλαδή μελετά τι κάνουν οι 

άνθρωποι με τη γλώσσα, τονίζοντας τις ιδιότητες του λόγου ως κοινωνική δράση. Η 

εστίαση της ανάλυσης στην ψυχολογία του λόγου είναι στο πώς οι συμμετέχοντες 

χρησιμοποιούν αποθέματα λόγου και με τι συνέπειες. Αυτό ονομάζεται 

προσανατολισμός στη δράση (action orientation) της ομιλίας. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ψυχολογικής ανάλυσης λόγου είναι η αναζήτηση για 

τη Δράση, ως έμφαση στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση, στην 

επιχειρηματολογία και όχι στις γνωστικές λειτουργίες. Η μνήμη και η απόδοση αιτίου 

(όπως και άλλα ψυχολογικά φαινόμενα) προσεγγίζονται αναλυτικά ως αναφορές (και 

λογοδοτήσεις, περιγραφές, διατυπώσεις, εκδοχές, κ.λπ.) και ως προς τα 

συμπεράσματα τα οποία προσφέρουν. Οι αναφορές τοποθετούνται μέσα σε 

ακολουθίες δραστηριότητας, όπως ακολουθίες που περιλαμβάνουν την άρνηση μιας 

πρόσκλησης, την κατηγορία/ απόδοση ευθύνης και την δικαιολόγηση/ άμυνα. 

Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές ανάπτυξης λόγου, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη 

χρησιμότητα στη δόμηση μίας αληθοφανούς αναφοράς, στις οποίες περιλαμβάνονται:  

1. Επίκληση κατηγοριών:  

Ο ομιλητής με έμμεσο ή άμεσο τρόπο επικαλείται τη συμμετοχή του σε μία ομάδα-

κατηγορία. Το γεγονός αυτό έχει σημασία καθώς οι άνθρωποι που ανήκουν σε 
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συγκεκριμένες κατηγορίες θεωρείται ότι γνωρίζουν ορισμένα συγκεκριμένα θέματα 

και ότι έχουν κάποιες αξιόλογες επιστημολογικές δεξιότητες.   

 

2. Ζωντανή περιγραφή:  

Οι περιγραφές που είναι πλούσιες σε λεπτομέρειες δημιουργούν την αίσθηση της 

αληθοφάνειας, καθώς προωθούν την εντύπωση της αντιληπτικής αναβίωσης των 

γεγονότων και αυξάνουν την αξιοπιστία του ομιλητή, ο οποίος θεωρείται ότι έχει 

ορισμένες ιδιαίτερες ικανότητες παρατήρησης.  

3. Αφήγηση:  

Η αφήγηση σχετίζεται στενά με τη ζωντανή περιγραφή. Ωστόσο, αφήγηση αυξάνει 

την πειστικότητα μιας αναφοράς με το να δομεί την περιγραφή σε μία συγκεκριμένη 

αφηγηματική ακολουθία. Η αφηγηματική ακολουθία αυτή κάνει την περιγραφή πιο 

βατή και ρευστή, με αποτελέσματα ή γεγονότα της περιγραφής να γίνονται 

αναμενόμενα για τον ακροατή.  

4. Συστηματική αοριστία:  

Η συστηματική αοριστία λειτουργεί αντίστροφα με τις τεχνικές της ζωντανής 

περιγραφής και της αφήγησης. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ορισμένες φορές για 

την ενίσχυση της αληθοφάνειας της αναφοράς με το να μην επιτρέπει την αντίκρουση 

ή υπονόμευση της περιγραφής. 

5. Λογοδότηση με όρους εμπειρισμού:  

Στην περίπτωση αυτή, τα γεγονότα αντιμετωπίζονται σαν να είναι τα ίδια φορείς 

δράσης και έτσι είτε «εξαφανίζεται» ο παρατηρητής, είτε μετατρέπεται απλά σε 

παθητικό δέκτη της περιγραφής. 

6. Ρητορική του επιχειρήματος:  

Στην περίπτωση αυτή, οι περιγραφές δομούνται βάσει μίας συγκεκριμένης 

συλλογιστικής και για την αύξηση της πειστικότητάς τους επικεντρώνονται στο 

επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς οδηγεί τον ακροατή να 

εστιάζει στο περιεχόμενο της αφήγησης και όχι στον αφηγητή ή ομιλητή. Με αυτό 
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τον τρόπο, τα γεγονότα αποκτούν μία ανεξάρτητη υπόσταση από τον ομιλητή και 

κρίνονται από τον ακροατή μόνο βάσει του περιεχόμενού τους. 

7. Διατυπώσεις της ακραίας περίπτωσης 

Στις διατυπώσεις αυτές, οι περιγραφές αποκτούν μία πιο τυπική μορφή, καθώς μέσω 

της αναφοράς σε μία ακραία περίπτωση, ουσιαστικά στη συνέχεια τοποθετούνται σε 

μία κλίμακα. 

8. Συναίνεση και Επιβεβαίωση:  

Στην περίπτωση αυτή, η εκδοχή της ιστορίας παρουσιάζεται σαν κάτι με το οποίο 

συμφωνούν διάφοροι μάρτυρες, εξωτερικοί παρατηρητές, ή πρόσωπα κύρους ή/ και 

εξουσίας. 

9. Λίστες και Αντιπαραβολές:  

Οι λίστες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή περιγραφών οι οποίες 

έχουν μορφή πλήρων και αντιπροσωπευτικών περιγραφών (Edwards & Potter, 1992). 

 

2.4 Η μεθοδολογία 

Συνολικά συναντήσαμε 72 άτομα για να εντοπίσουμε και να συλλέξουμε το υλικό και 

τις συνεντεύξεις.  

Το ερευνητικό υλικό στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών  το μελετήσαμε από τρεις 

διαφορετικές σκοπιές: 

α)  καθεαυτό ως – πραγματικό αντικείμενο, ίχνος της τοπικής ιστορίας,   

β) ως αναπαράσταση μνήμης και  

γ) διασταυρώνοντας τις πληροφορίες μέσα από τη συνέντευξη ως προφορική μαρτυρία. 
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3 Ιστορία της Φλώρινας 

Σε γενικές γραμμές η ιστορία της Φλώρινας έχει πολλές αναφορές κατά το παρελθόν 

αναδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη σημασία της.  Η αξία της διαφαίνεται ήδη 

από τα χρόνια της επικράτησης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην περιοχή. Εκείνη 

την εποχή η πόλη αποτελούσε τόπο μεγάλης εμπορικής σημασίας, ενώ αργότερα στην 

περιοχή ιδρύθηκε η γνωστή από την ιστορία Νέα Φιλική Εταιρεία, που έμελλε να 

διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην επανάσταση του 1878.  

Στη συνέχεια έχουμε την δημιουργία αντάρτικου σώματος από τον πρώτο 

επονομαζόμενο Μακεδονομάχο τον Καπετάν Κώττα περί το 1897. Ακόμη 

μεγαλύτερης σημασίας ήταν η είσοδος του Παύλου Μελά το 1904 με την απαρχή του 

Μακεδονικού Αγώνα.  

Η πρώτη απελευθερωτική περίοδος από την Οθωμανική αυτοκρατορία ξεκινά το 

1912. Δυστυχώς, αυτή περίοδος δεν είχε μεγάλη διάρκεια εξαιτίας του γεγονότος ότι 

μετά από μικρό χρονικό διάστημα έλαβε χώρα ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατά τη 

διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ακολουθεί η δεύτερη απελευθερωτική 

περίοδος, ένα μήνα από την κατάκτησή τους από τη  Βουλγαρία (Σαμσάρης, 1989).  

Τέλος, η συνδρομή του 33ου Συντάγματος Φλώρινας με την αποφασιστική πρώτη 

νίκη το 1940 απέναντι στους Ιταλούς. Ακολουθεί η γερμανική κατοχή, όπως και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα της εποχής. Η σύρραξη (λόγω του Εμφυλίου Πολέμου)  που είχε 

δημιουργηθεί  στην περιοχή λαμβάνει τέλος το 1949.  

Εν τέλει ο νομός εδραίωσε τα σημερινά του σύνορα κατά την τριετία 1951-1954. 
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3.1 Κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στο νομό Φλώρινας (επαρχίες 

Φλώρινας - Καστοριάς) μετά την προσφυγική αποκατάσταση (1923-

1930) 
Η Δυτική Μακεδονία, διοικητικά, διαιρείται στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. 

Οι δυο άλλοι νομοί ιδρύθηκαν αργότερα, της Καστοριάς το 1941 και των Γρεβενών 

το 1964 (Πελαγίδης, 2004). 

 Ντόπιοι κάτοικοι Πρόσφυγες 

Χρονολογία 1923 1924 1923 1924 

Νομός Φλώρινας 17,50 22 32 56 

 

Ο νομός είχε απώλειες ανθρώπινου δυναμικού τις δεκαετίες του '50-'60, ως 

αποτέλεσμα της μετανάστευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και της 

προσφυγιάς προς οικονομικά πιο ανεπτυγμένες χώρες, όπως ο Καναδάς, οι Η.Π.Α., η 

Αυστραλία, η Γερμανία και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η κακή οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας ήταν αποτέλεσμα των πολιτικών που επικράτησαν και 

εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της ξένης κατοχής, του εμφυλίου πολέμου που 

ρήμαξε τη χώρα, αλλά και μεταπολεμικά λόγω της στρεβλής οικονομικής ανάπτυξης 

της χώρας. 

Η Γερμανική οικονομική πολιτική κατά τα χρόνια της κατοχής είχε τραγικές 

συνέπειες για την Ελλάδα. Ενδεικτικά, οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης είχαν 

αυξηθεί κατά 50.000 φορές, ενώ οι μισθοί μόνο κατά 2.000 φορές. Η δυσαναλογία 

αυτή, δημιούργησε τεράστια προβλήματα για τους απλούς εργαζόμενους και τις 

οικογένειές τους.  

Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το μικρότερο χαρτονόμισμα που 

κυκλοφορούσε είχε ονομαστική αξία 100 δισεκατομμυρίων, η πραγματική αξία του 

οποίου αντιστοιχούσε σε μία προπολεμική δραχμή, ενώ η αγοραστική του δύναμη 

αντιστοιχούσε στην αγορά ενός αβγού. 

Ως αποτέλεσμα, λίγο πριν την αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα το 1944,  η 

δραχμή είχε χάσει κάθε αξία, και οι «δαπάνες κατοχής» είχαν φθάσει στο ποσό των 
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450.000 δις δραχμές, ενώ παράλληλα το Ελληνικό δημόσιο τύπωνε 500 δις δραχμές 

την ημέρα. 

Η υποτίμηση του νομίσματος αυτή, οδήγησε σε αποσύνθεση του παραγωγικού ιστού 

της χώρας, καθώς και μείωση του εμπορικού στόλου της Ελλάδος κατά 72% σε 

τόνους χωρητικότητας.  

Ακόμα, οι συγκοινωνίες και το οδικό δίκτυο της χώρας βρισκόταν υπό διάλυση, και 

οι  περιουσίες γης μεταπωλήθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές, εκμεταλλευόμενοι τις 

βιοτικές ανάγκες των απλών ανθρώπων και τις ανορθόλογες πρακτικές που 

επικρατούσαν στην Ελληνική οικονομία. Στις επισχέσεις των Γερμανών δεν 

περιλαμβάνονταν μόνο οι σοδειές και τα ζώα των Ελλήνων, αλλά μέχρι και τα πιο 

ασήμαντα γεωργικά εργαλεία.  

Έτσι, η Ελλάδα μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο ήταν μία οικονομικά (και όχι μόνο) 

κατεστραμμένη χώρα, καθώς της έλειπαν τα κεφάλαια, οι κατάλληλες υποδομές και ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός για την ανάπτυξη της οικονομίας. Συγκεκριμένα, η 

παραγωγή του αγροτικού τομέα έφθανε σε λιγότερο από το 50% της προπολεμικής 

περιόδου, υπήρχε υπερπληθωρισμός και υποτιμήσεις της δραχμής. Υπό από αυτές τις 

συνθήκες, πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το αντικομμουνιστικό «Δόγμα Τρούμαν» 

(Μάρτιος 1947) και το «Σχέδιο Μάρσαλ» μαζικές επενδύσεις από κεφάλαια που 

προήλθαν από τις Η.Π.Α. Με αυτό τον τρόπο, η παραγωγή της χώρας έφτασε στα 

επίπεδα που υπήρχαν προ του Β' παγκοσμίου πολέμου επίπεδα, αλλά με ποσοστά 

πληθωρισμού 10% και ελλείμματος κατά 25% (Πελαγίδης, 2004), (Φραγκιαδής, 

2007), (Χατζηιωσήφ, 2007), (Αρχείο Νομαρχίας). 

 

 

3.2 Οι πρόσφυγες στην περιοχή της Φλώρινας 

 

Η χρονική περίοδος από τη Μικρασιατική καταστροφή μέχρι τη δικτατορία του 

Μεταξά χαρακτηρίζεται από τις δημογραφικές μεταβολές και την αστική 

αποκατάσταση των προσφυγικών οικογενειών. Τη Μικρασιατική καταστροφή 

ακολούθησαν οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές, που οδήγησαν στη σύζευξη 
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ελληνικών πληθυσμών με διαφορετική κουλτούρα (Κολιόπουλος & Μιχαηλίδης, 

2009). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου είναι η οικονομική και βιομηχανική 

ανάπτυξη, η οποία οφείλεται στις συνθήκες, που διαμορφώθηκαν με την έλευση των 

προσφύγων. Συγκεκριμένα η εισροή των προσφύγων επιτάχυνε το πρόγραμμα 

αγροτικής μεταρρύθμισης, που είχε αρχίσει το 1917 και κατάφερε βαρύ πλήγμα στη 

μεγάλη γαιοκτησία, επιβάλλοντας ως κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησίας γης τον μικρό 

αγροτικό κλήρο.  

Παράλληλα η εισροή των προσφύγων στα αστικά κέντρα και η προσφορά φτηνής 

εργασίας δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων με 

τη μορφή ιδιωτικών δανείων, διεθνούς βοήθειας για τους πρόσφυγες, ιδιωτικών 

επενδύσεων για την κατασκευή δημοσίων έργων .Ο κρατικός προστατευτισμός, που 

επιβλήθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο διευκόλυνε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, 

με αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό του όγκου της βιομηχανικής παραγωγής, την 

περίοδο 1928-1938 (Παπαδάκης, 2017).  

Από τη δεκαετία του ‘30 και μετά ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής εγκαθίσταται 

σταθερά στο βιομηχανικό τομέα και λειτουργεί ως ο κυρίαρχος άξονας της ελληνικής 

οικονομίας. Ωστόσο διατηρείται ο καθοριστικός ρόλος του κράτους για την παροχή 

δασμολογικών και άλλων διευκολύνσεων στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αποτέλεσμα της 

πολιτικής αυτής ήταν η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και η διατήρηση 

αναποτελεσματικών επιχειρήσεων σε μονοπωλιακές θέσεις στην αγορά. Στο επίπεδο 

της δυτικής φιλελεύθερης, πολιτικής πρακτικής αποδυναμώθηκε ο ρόλος των τοπικών 

αρχόντων, δηλαδή η παραδοσιακή ολιγαρχία και ενισχύθηκε η δομή και η οργάνωση 

των πολιτικών κομμάτων. 

Η περίοδος αυτή στη Φλώρινα είναι καθοριστική για την οικονομική της 

συγκρότηση. Η ολοκλήρωση της αποχώρησης των μελών της οθωμανικής κοινότητας 

της πόλης μέχρι το 1924 και η εγκατάσταση 12.463 προσφύγων στο νομό Φλώρινας 

το 1928, σε συνδυασμό με τη μαρτυρημένη στο Αρχείο του Δήμου εγκατάσταση 450 

οικογενειών Μοναστηριωτών προσφύγων μέχρι το 1930, άλλαξαν την εθνολογική 

σύνθεση του πληθυσμού. Οι πληροφορίες, που μας παρέχει ο τοπικός Τύπος του 

έτους 1922, βεβαιώνουν ότι η έλευση των προσφύγων στην περιοχή ήταν τμήμα ενός 

συνόλου προβλημάτων.  
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Συγκεκριμένα η οικονομική εξαθλίωση, που οφειλόταν στον πόλεμο οδήγησε σε 

λιμοκτονία, ενώ συμμορίες Τουρκαλβανών ή ανυπότακτων λυμαίνονταν την περιοχή. 

Η απαλλοτρίωση των μεγάλων τσιφλικιών δεν είχε γίνει, με αποτέλεσμα οι αγρότες 

να παραμένουν ακτήμονες. Επιπρόσθετα θεωρήθηκαν παράνομες οι δικαιοπραξίες, 

που είχαν συνομολογηθεί μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων την περίοδο 1912-

1922 (Kontogiorgi, 2006). 

Οι Χριστιανοί αναγνωρίζονταν μόνο ως δανειστές των Μουσουλμάνων και ενώ είχαν 

πληρώσει το τίμημα της γης σε χρυσό, ήταν υποχρεωμένοι να δεχτούν τα χρήματα 

που επέστρεφαν οι Μουσουλμάνοι σε χαρτονομίσματα, τα οποία αντιπροσώπευαν το 

1/10 της αξίας των λιρών και να εκχωρήσουν την κυριότητα της γης. 

 Οι προϋποθέσεις της αποκατάστασης των προσφύγων, όπως όριζε η Σύμβαση της 

Ανταλλαγής, άρχισαν να υλοποιούνται μετά το Μάιο του 1924. Οι πρόσφυγες δεν 

επέλεξαν από μόνοι τους την περιοχή της Φλώρινας στις αρχικές περιπλανήσεις τους 

για εγκατάσταση. Οι πρώτες μαρτυρίες που αφορούν την εγκατάσταση 3.746 

προσφύγων στο νομό, ανάγονται στο 1922 (Κολιόπουλος & Μιχαηλίδης, 2009, σ. 

234).  

Η πρώτη μνεία σε προσφυγική εγκατάσταση γίνεται στην εφημερίδα Εμπρός του 

Παντελή Παπαθανασίου και συγκεκριμένα στο φύλλο της 29/1/1922. Οι κάτοικοι του 

χωριού εξίσου διαμαρτύρονται για την εγκατάσταση προσφύγων από τον Καύκασο στο 

σχολείο της κοινότητας και για την αδυναμία λειτουργίας του σχολείου αυτού. Το θέμα 

συνεχίζει να υφίσταται τον Μάρτιο, αφού έχει υποβληθεί πρόταση μετακίνησης των 

προσφύγων στη Φλώρινα και εγκατάστασής τους σε λιθόκτιστο κτίριο. Η 

καταγεγραμμένη θέση της Γενικής Διοίκησης Κοζάνης είναι σαφής: απομάκρυνση των 

προσφύγων από το σχολείο θα γίνει μόνο αν εξευρεθούν οικήματα στο χωριό, για τη 

στέγασή τους (Κολιόπουλος & Μιχαηλίδης, 2009, σ. 234). 

 

3.3 Οικονομικά Στοιχεία 

Οι αφίξεις προσφύγων στην πόλη της Φλώρινας άρχισαν το Σεπτέμβριο του 1922.  

Στην πόλη είχε συσταθεί η «Επιτροπή περιθάλψεως τραυματιών εφέδρων και 

εξευρέσεως εργασίας» με Πρόεδρο το Νομάρχη και εισφορές πολιτών. Ο φορέας 

αυτός συνέβαλλε στην περίθαλψη των πρώτων προσφύγων, οι οποίοι σύμφωνα με 
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την εφημερίδα Φλώρινα έφτασαν στην πόλη στις 21 Σεπτεμβρίου. Στην εφημερίδα 

προβάλλεται το αίτημα για συνεργασία της Επιτροπής με τις αρχές για την επίταξη 

των οθωμανικών σχολείων και των δωματίων, που περισσεύουν στις οικίες των 

Μουσουλμάνων, «οι οποίοι εις την ευρυχωρίαν των ρουφούν τον βαρύ γλυκύ των 

περιφρονούντες τα πάντα» (Κολιόπουλος & Μιχαηλίδης, 2009, σ. 235).  

Διαβάζουμε επίσης για την τεχνητή έλλειψη στέγης, που παρατηρείται στην πόλη, η 

οποία αποσκοπεί στην αποτροπή της επίταξης των δωματίων: «πολλαί οικίαι 

ενοικιάσθησαν εντός ολίγων ημερών ή μάλλον από την ημέραν της ενάρξεως των 

εργασιών της επί της στεγάσεως των προσφύγων Επιτροπής. Εφιστώ μεν την 

προσοχήν των αρμοδίων επί του ζητήματος, διότι είναι αίσχος δια την κοινωνίαν μας 

να εκμεταλλεύονται μερικοί επιτήδειοι την δυστυχίαν των προσφύγων» 

(Κολιόπουλος & Μιχαηλίδης, 2009).  Το προσφυγικό στοιχείο της περιοχής, παρά τις 

αρχικές εντάσεις, συμβίωσε σε μακροπρόθεσμη βάση με τους γηγενείς και συνέβαλε 

στην αναβάθμιση. Η Φλώρινα της σημερινής εποχής δεν είναι η Φλώρινα των γηγενών 

αποκλειστικά, δεν είναι η Φλώρινα των προσφύγων ή των Βλάχων. Είναι η Φλώρινα 

των Ελλήνων και διεκδικεί από την πολιτεία το σεβασμό και τη μέριμνα που της 

ανήκουν, υποστηρίζει ο Κ. Φωτιάδης (Κολιόπουλος & Μιχαηλίδης, 2009, σ. 227). 

 Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα η περιοχή της Φλώρινας όσον αφορά στη 

δημογραφία και την οικονομία, είχε ελάχιστη σχέση με τη σημερινή. Ο αραιός 

πληθυσμός και η έλλειψη διοικητικών, εκκλησιαστικών και οικονομικών κέντρων 

περιόρισαν και την παραγωγή ιστορικών πηγών. Έτσι, η γνώση μας για τη Φλώρινα 

και τα χωριά της περιορίζεται σε ελάχιστα διοικητικά έγγραφα -κι αυτά έμμεσα τις 

περισσότερες φορές-που μας στερούν από ουσιαστικές πληροφορίες για τη ζωή των 

παλαιών Φλωρινιωτών (Γούναρης & Μιχαηλίδης, 2002). 

Τη διετία 1929-1930 δεκάδες σωματεία,  γηγενών  και προσφύγων, ιδρύθηκαν σε 

διάφορες πόλεις και χωριά του νομού. 
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 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1920 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1928 

 

ΟΛΙΚΟΣ 

Αναχωρήσαντες 

Τούρκοι - 

Βούλγαροι 

Υπόλοιποι ΟΛΙΚΟΣ Πρόσφυγες Ντόπιοι 

Ν. 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

127.941 

32.925 Τούρκοι: 

27.996 

Βούλγαροι: 

4.929 

95.016 

125.722 

(+ 

32,31%) 

19.105 106.617 

ΕΠΑΡΧΙΕΣ  

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 71.860 15.031 56.829 70.492 10.735 59.757 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 56.081 17.894 38.187 55.230 8.370 46.860 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες με συμμετοχή μόνο 25% του δευτερογενή τομέα στο Α.Ε.Π. 

του νομού, ο νομός Φλώρινας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένας από τους λιγότερο 

ανεπτυγμένους βιομηχανικά νομούς της χώρας.  

Οι οικονομικές δραστηριότητες στη Φλώρινα στηρίζονται κυρίως στη γεωργία και 

την κτηνοτροφία, και καθορίστηκαν από τη γεωγραφική θέση, το υπέδαφος, τη 

γεωμορφολογία και το κλίμα της περιοχής. Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα 

του νομού Φλώρινας: «Η γεωργία (αν και ο γεωργικός κλήρος είναι 

κατακερματισμένος, 48 στρέμματα κατά μέση γεωργική εκμετάλλευση) και η 

κτηνοτροφία αποτελούν τους πιο δυναμικούς κλάδους του Πρωτογενή τομέα, που με 

την αλιεία, την εκμετάλλευση των δασών και τα ορυχεία συμμετέχουν με 30% στο 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) του Νομού και τον χαρακτηρίζουν ως κατεξοχήν 

γεωργοκτηνοτροφικό Νομό» (Αρχείο Νομαρχίας) . 

Τα βασικότερα εξαγόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν:  

 Δημητριακά, όπως το μαλακό και σκληρό σιτάρι, η σίκαλη, το κριθάρι, το 

καλαμπόκι 

 Φρούτα, όπως τα σταφύλια, οι φράουλες, τα μήλα, τα αχλάδια, τα 

ζαχαρότευτλα, τα κάστανα και τα καρύδια 
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 Λαχανικά, όπως οι πατάτες, τα λάχανα, τα πράσα, τα κουνουπίδια,  οι 

ντομάτες, τα κρεμμύδια και οι πιπεριές, τα φασόλια 

Στο δευτερογενή τομέα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κλάδοι της μεταποίησης, της 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και των κατασκευών, και αντιστοιχεί το 25% του 

Α.Ε.Π. του Νομού. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φλώρινας ιδρύθηκε 

το 1938, ενώ το 1986 ξεκίνησε η λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής της 

Φλώρινας (Αρχείο Νομαρχίας) .  

Σήμερα, στο νομό δραστηριοποιούνται περίπου 600-650 μεταποιητικές επιχειρήσεις, 

από τις οποίες το: 

 17% δραστηριοποιείται στον κλάδο της ξυλοποιίας και επιπλοποιίας 

 17% δραστηριοποιείται στη μεταλλουργία 

 15% δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών  

 14% δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών και των μεταφορών  

 9% στους εμπορικούς κλάδους της ύφανσης, υπόδησης και ένδυσης 

Όσον αφορά τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κύρια δραστηριότητα 

έχει η Δ.Ε.Η., οι εγκαταστάσεις της οποίας βρίσκονται στον Ατμό-Ηλεκτρικό Σταθμό 

(Α.Η.Ϊ) Αμυνταίου - Φιλώτα και απασχολούν 830 εργαζόμενους. Επιπλέον, 

πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία και μίας δεύτερης μονάδας παραγωγής ενέργειας, ο 

Α.Η.Σ. Μελίτης – Αχλάδας (Αρχείο Νομαρχίας).  

Όσον αφορά στον τριτογενή τομέα, αυτός περιλαμβάνει τον κλάδο του εμπορίου που 

αριθμεί συνολικά 1308 καταστήματα (917 εμπορικά καταστήματα και 391 

καταστήματα ψυχαγωγίας), και ακολουθώντας τις συνολικότερες τάσεις εξέλιξης της 

οικονομίας προς εστίαση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών,  αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 40-45% στο Α.Ε.Π. του Νομού. Τα καταστήματα αυτά αναφέρονται κυρίως 

σε μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 95% των 

καταστημάτων απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ανά επιχείρηση και μόνο το 1% 

αυτών απασχολεί περισσότερα από 30 άτομα.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο νομό τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ο κλάδος του 

εμπορίου, καθώς συμμετέχει σε ποσοστό 20-26% στο Α.Ε.Π. του τριτογενή τομέα. 

Επιπλέον, ο κλάδος του εμπορίου των μεταφορών έχουν παρουσιάσει σημαντική 

αύξηση λόγω της διάνοιξης και κατασκευής της νέας Εγνατίας οδού και των προς 
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αυτήν κάθετων αξόνων, οι οποίοι συνδέουν τις γείτονες χώρες της Αλβανίας και της 

Π.Γ.Δ.Μ. με την Ελλάδα μέσω Φλώρινας (Σιάκος, 2002). 

Ο έλεγχος της οικονομίας του Νομού πραγματοποιείται από το Επιμελητήριο 

Φλώρινας. Το Επιμελητήριο Φλώρινας ιδρύθηκε το 1934 (ΦΕΚ 114/23-3-1934) και η 

δραστηριότητά του αφορά τις επιχειρήσεις στα διοικητικά όρια του νομού Φλώρινας. 

Τέλος, αποτελείται από τέσσερα τμήματα: α) το Εμπορικό, β) το Βιομηχανικό, γ) το 

Βιοτεχνικό και δ) το Επαγγελματικό, σε καθένα από τα οποία κατατάσσονται τα μέλη 

του βάσει του το αντικείμενο δραστηριότητάς τους (Αρχείο Νομαρχίας). 
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4 Τοπογραφική Ιστορία 

Με  τον όρο Τοπογραφική Ιστορία (εφεξής ΤΙ) προσδιορίζουμε τη θεματική και τη 

μεθοδολογία της μικροϊστορίας, η οποία συγκροτήθηκε ως ιδιαίτερη ιστοριογραφική 

τάση μετά το 1970 και από την οποία μας ενδιαφέρει ένα είδος κοινωνικής ιστορίας, 

η οποία εντοπίζει το ενδιαφέρον της σε ομάδες "διαφορετικές" από την πλειοψηφία, 

χωρίς ωστόσο να εστιάζει στις υλικές συνθήκες της ζωής, αλλά στις βιωματικές όψεις 

της καθημερινότητας.  

Η έννοια του τόπου, της περιοχής είναι ευμετάβλητη, γιατί διευρύνεται ή περιορίζεται 

στο χρόνο. Βασικοί άξονες για τον προσδιορισμό των τοπικών ιστορικών γεγονότων 

και προσώπων αποτελούν η εγγύτητα στο χώρο και χρόνο (το σύγχρονο), η 

συμμετοχή των υποκειμένων (γηγενών και διαφορετικών) στα ιστορικά δρώμενα και 

οι μεταβολές, βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, οι οποίες συντελούνται στο 

συγκεκριμένο τόπο υποδοχής ή προέλευσης.  

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στο χώρο της μικροϊστορίας εστιάζεται στην έννοια 

της περιορισμένης περιοχής, του οικείου τόπου με κριτήριο τη γεωγραφική αλλά και 

τη συναισθηματική εγγύτητα. Η ΤΙ κατακερματίζει την ερμηνευτική προοπτική των 

μακροϊστορικών αφηγήσεων και φανερώνει την πολλαπλότητα των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων. Συγχρόνως ενισχύει την προσέγγιση της ολιστικής ιστοριογραφίας 

δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη καθημερινότητα και στον τρόπο με τον οποίο κάθε 

κοινωνία ή ομάδα αντιλαμβάνεται τον εαυτό της και τους άλλους (Ανδρεου, 1996). Η 

Τοπογραφική Ιστορία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη ιστοριογραφική 

έρευνα, γιατί ανταποκρίνεται στο κοινωνικό και πολιτικό αίτημα των καιρών για μια 

ιστορία αποκεντρωμένη.  

 

4.1 Ορισμός της προφορικής ιστορίας 

Με τον όρο προφορική ιστορία εννοούμε κυρίως τις προφορικές μαρτυρίες, τη 

συλλογική μνήμη των ντόπιων αλλά και αυτή, που μεταφέρουν οι πρόσφυγες και οι 

μετανάστες στις χώρες υποδοχής και οι οποίες συγκροτούν μια βασική πολιτισμική 

ετερότητα την οποία καλούνται τα άτομα να εμπλουτίσουν διαλεκτικά σε μια νέα 

σύνθεση και όχι να καταργήσουν (Πρακτικά Διεθνούς ημερίδας, 1998). 
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4.2 Η Τοπογραφική Ιστορία του Νομού Φλώρινας 

Για να αναλύσουμε την τοπογραφική ιστορία του νομού απαραίτητο είναι να 

αναφερθούμε στην φυσική γεωγραφική θέση της Φλώρινας, καθώς και στην 

γεωγραφική της κατανομή.  

Η Φλώρινα συνορεύει με την οροσειρά Βόρα στη βόρεια πλευρά της (με υψηλότερη 

κορυφή το Καϊμακτσαλάν). Ο Βαρνούντας ή αλλιώς Περιστέρι είναι όρος το οποίο 

και αυτό, όπως η οροσειρά Βόρας εκτείνεται από την Φλώρινα έως την γειτονική 

χώρα του ΠΓΔΜ. Ακόμη το όρος Βέρνο ή πιο γνωστό ως  Βίτσι εκτείνεται ανάμεσα 

σε Καστοριά και Φλώρινα όπως και το όρος Μάνκοβιτς που βρίσκεται σε αντικριστή 

θέση με το Βέρνο. Επιπλέον υπάρχει και το όρος Τρικλάριο το οποίο εκτείνεται από 

τη Φλώρινα βορειοδυτικά μέχρι τα σύνορα της Αλβανίας. Εκτός του ορεινού 

χαρακτήρα της Φλώρινας παρατηρείται και ημιορεινός αλλά και πεδινός χαρακτήρας. 

Πλούσια χαρακτηριστικά έχει επίσης όσον αφορά τις λίμνες αλλά και γενικότερα σε 

φυσικά τοπία, το οποίο αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μια περιοχή 1.925 

χιλιομέτρων περιλαμβάνει 6 περιοχές NATURA (Σαμσάρης, 1989). Η μεγαλύτερη 

και πιο ευρέως γνωστή λίμνη είναι οι Πρέσπες που αντίστοιχα χωρίζονται σε μικρή 

και μεγάλη Πρέσπα με το μοναδικό χαρακτηριστικό του ότι ανήκουν σε 3 

διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Αλβανία , ΠΓΔΜ).  

Τέλος, στη νότια πλευρά της Φλώρινας μπορεί κάποιος να συναντήσει την λίμνη 

Πετρών που βρίσκεται στους πρόποδες του Βόρα, αλλά και την λίμνη Χειμαδίτιδα 

που συνορεύει με την περιοχή της Κοζάνης επίσης στην νότια πλευρά της Φλώρινας. 

Η περιοχή επιπροσθέτως φημίζεται για το ότι περιλαμβάνει τεράστια αποθέματα 

ξυλίτη, αλλά και λιγνίτη.  

 

4.3 Ήθη και έθιμα της περιοχής 

Το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό της περιοχής και 

εκφράζεται μέσα από διάφορα έθιμα και εκδηλώσεις, που κάθε μια είναι ξεχωριστή 

και έχει τα δικά της νοήματα και συμβολισμούς. Το πιο γνωστό από όλα  τα έθιμα 

αποτελεί αυτό των Χριστουγεννιάτικων Φωτιών. Λαμβάνει χώρα στην αλλαγή της 

23ης προς 24ης Δεκεμβρίου λόγω της γέννησης του Χριστού. Αν και το έθιμο αυτό 

είναι συνυφασμένο με τον εορτασμό της γέννησης του Χριστού, οι ρίζες του 

προέρχονται από παγανιστικού τύπου εορτασμό των πιστών στην λατρεία του θεού 
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ήλιου. Το έθιμο αυτό είναι άξιο προσοχής εφόσον η περίοδος προετοιμασίας του 

μπορεί να διαρκέσει ακόμη και μήνες. Αυτό συμβαίνει, διότι οι κάτοικοι χωρισμένοι 

σε γειτονιές ξεχύνονται σε ένα διαρκή αγώνα αποθήκευσης ξύλου με παράλληλη 

προσπάθειας κλοπής των ξύλων των υπόλοιπων γειτονιών (Σκουτέρη - Διδασκάλου, 

1996). 

Η πιο σημαντική εκδήλωση της περιοχής θεωρούνται τα Πρέσπεια. Το 

χαρακτηριστικό που κάνει τα Πρέσπεια να ξεχωρίζουν αποτελεί το γεγονός ότι δεν 

αποτελούν μια κλασσική καλλιτεχνική εκδήλωση, αλλά περιέχουν έμφυτο το στοιχείο 

των πολιτικών συμβολισμών της ειρήνης, της αρμονικής συνύπαρξης αλλά και της 

ανθρωπιστικής προσφοράς. Στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου εντός της λίμνης 

«Μικρή Πρέσπα» συγκεντρώνονται διεθνούς φήμης καλλιτέχνες με σκοπό να δώσουν 

ένα μήνυμα αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται 

γλέντι, συναυλίες ακόμη και βραδιές ποίησης (Εφημερίδα, Η Καθημερινή, 1994). 

Από τις εκδηλώσεις αυτές δεν θα μπορούσε να λείπει το αποκριάτικο καρναβάλι μιας 

και η περιοχή έχει αρκετές παγανιστικές ρίζες και έθιμα που σχετίζονται με τη 

λατρεία του θεού Διονύσου που δεν έχουν χαθεί με το πέρασμα των χρόνων. Το 

καρναβάλι ήταν γνωστό με το όνομα καρναβάλι του Αμυνταίου, αλλά η 

πραγματοποίησή του διακόπηκε πριν από 36 χρόνια, όταν ήρθε σε σφοδρή 

σύγκρουση με τα πιστεύω της εκκλησίας της περιοχής. Από τότε το τελευταίο 

Σαββατοκύριακο των Αποκριών λαμβάνει χώρα το Καρναβάλι του Ξινού Νερού. 

Αυτό διοργανώνεται από τους κατοίκους του ομώνυμου χωριού και έχει σκοπό να 

σατιρίσει όλα τα άσχημα γεγονότα της προηγούμενης χρονιάς και λόγω του ότι είναι 

το μοναδικό καρναβάλι που πραγματοποιείται σε ολόκληρο τον νομό, συγκεντρώνει 

πλήθος κόσμου της περιοχής και όχι μόνο (Χαραλαμπάκης, 2012). 

Τα Λυγκήστεια αποτελούν ακόμη μια εκδήλωση μεγάλης πολιτιστικής αξίας για την 

περιοχή. Διοργανώνονται κάθε χρόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου και ο 

πρωταρχικός σκοπός είναι να έρθουν σε επαφή όλοι οι Φλωρινιώτες που διαμένουν 

στο εξωτερικό είτε μακριά από την πόλη τους και ανανεώνουν τη συνάντησή τους 

στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Το όνομα της Φλώρινας στην αρχαιότητα ήταν 

Λυγκηστίς. Αυτό προήλθε από τον πρώτο βασιλιά της Λυγκέας (γνωστός μέσω της 

ελληνικής μυθολογίας και της αργοναυτικής εκστρατείας). Από τη συγκεκριμένη 

συγκυρία προήλθε και το όνομα της εκδήλωσης.  
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Το επίκεντρο της εκδήλωσης είναι η κεντρική πλατεία της Φλώρινας και το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα καλλιτεχνικών κυρίως δρώμενων, όπως θεατρικές 

παραστάσεις, ζωντανή μουσική, συναυλίες, χορευτικά δρώμενα σε συνδυασμό με 

εκθέσεις βιβλίων, φωτογραφιών, παραδοσιακών προϊόντων αλλά και καλλιτεχνικές 

εκθέσεις ζωγραφικής. 

Παρόμοια εκδήλωση είναι και τα Αμύνταια που λαμβάνει χώρα κάθε Οκτώβριο και 

περιλαμβάνει συναυλίες, χορευτικά δρώμενα και θεατρικές παραστάσεις, αλλά ο 

σκοπός είναι ο εορτασμός του Αμυνταίου και χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη 

εκδήλωση της Δυτικής Μακεδονίας. 

Άλλο ένα έθιμο άξιο προσοχής είναι το Κουρμπάνι μέσω του οποίου μπορεί κάποιος 

να διακρίνει τα έντονα παγανιστικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού της Φλώρινας. 

Πρόκειται για ένα έθιμο με διονυσιακή προέλευση: Κατά την παραμονή της εορτής 

του Αγίου Παντελεήμονα (27 Ιουλίου) οι κάτοικοι του ομώνυμου χωριού αγοράζουν 

ένα μοσχάρι, το οποίο ακολουθώντας τις αρχαίο ελληνικές παραδόσεις γίνεται θυσία 

προς τιμήν της θεϊκής δύναμης και ύστερα μαγειρεύεται και μοιράζεται στον κόσμο 

που έχει συγκεντρωθεί. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η γιορτή της 

πιπεριάς η οποία λαμβάνει χώρα προς το τέλος του Αυγούστου και έχει μικρή 

χρονική διάρκεια δυο ημερών. Παρ’ όλα αυτά συγκεντρώνει μεγάλος πλήθος κόσμου 

κατά τη διάρκειά του. Η συγκεκριμένη εορτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 

λίγο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Συμπληρώνεται με ζωντανή μουσική και 

χορευτικά δρώμενα, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η προώθηση  προϊόντων 

και συνταγών που έχουν ως βάση την κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης. 

 

4.4 Αρχιτεκτονική 

Η πόλη της Φλώρινας χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό διαφορετικών 

αρχιτεκτονικών τύπων που συνθέτουν ένα μοναδικό θέαμα.  Με αυτόν τον τρόπο 

συνδυάζονται στοιχεία διαφορετικών εποχών, όπως μακεδονικού τύπου 

αρχιτεκτονική, νεοκλασικού τύπου αλλά και στοιχεία αρχιτεκτονικής από την εποχή 

της επικράτησης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Παράλληλα η Φλώρινα αναδεικνύει μια εκσυγχρονισμένη καθημερινότητα με 

μοντέρνα καφενεία και μπαρ, ενώ από την άλλη πλευρά συναντάει κανείς 
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συγκεντρωμένα τα δημοτικά κτήρια της Νομαρχίας, της Εθνικής τράπεζας και των 

δικαστηρίων. Πολλά από τα κτήρια αυτά παρόλο που στεγάζουν σύγχρονες 

επιχειρήσεις και υπηρεσίες ανήκουν σε άλλης εποχής αρχιτεκτονική. 

Σημείο αναφοράς αποτελεί ο ποταμός που διασχίζει την πόλη της Φλώρινας, ο 

επονομαζόμενος Σακουλέβα. Στις όχθες του συγκεκριμένου ποταμού είναι χτισμένα 

πολλά οικήματα κατασκευασμένα σε αρχοντικό αρχιτεκτονικό τύπο. Στη συνέχεια ο 

ποταμός διασχίζει κατά μήκος την πόλη και πολλά εργαστήρια καλλιτεχνικού τύπου 

είναι κατασκευασμένα κατά μήκος της συγκεκριμένης διαδρομής.  Σε κοντινή 

απόσταση από το κέντρο βρίσκεται η φημισμένη Δημοτική Αγορά στην οποία 

προωθούνται τοπικά προϊόντα από τις γύρω περιοχές όπως  κρασιά, φασόλια και 

γλυκά του κουταλιού. Εδώ έχει γυρίσει σκηνές από ταινίες του ο Θ. Αγγελόπουλος 

θέλοντας να αναδείξει τη βαλκανική αύρα της πόλης (Χαραμή, 2017). 

Τέλος, στο κέντρο θα συναντήσει κανείς οικήματα κατασκευασμένα σε νεοκλασικό 

αλλά και μακεδονικό τύπο, ενώ εδώ μπορεί κάποιος να συναντήσει το φημισμένο 

ξενοδοχείο-καφενείο «Το Διεθνές». Το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελούσε 

πρότυπο της παλιότερης επιχειρηματικής μονάδας της εποχής το «χάνι». Το χάνι 

αποτελούσε τον κορυφαίο τύπο ξενοδοχειακής μονάδας μιας και περιλάμβανε την 

«εσωτερική» αυλή, το στάβλο, το μαγειρείο, τα υπνοδωμάτια και κάποια από τα 

χάνια τα μπακάλικα. Οι πελάτες του αποτελούνταν κυρίως από διάφορους 

περαστικούς από την πόλη, χωριάτες, αγωγιάτες και εμπόρους, οι οποίοι 

μετακινούνταν από χάνι σε χάνι ανάλογα με το σκοπό του ταξιδιού τους.  

Στην ουσία ήταν ότι βρίσκονταν πιο κοντά στα πολυκαταστήματα της εποχής του 

μεσοπολέμου μιας και μπορούσαν να ικανοποιήσουν πολλαπλές ανάγκες και 

υπηρεσίες. Σταδιακά και παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της περιοχής επήλθε και 

η παρακμή του συγκεκριμένου τύπου επιχείρησης κυρίως εξαιτίας δυο παραγόντων. 

Ο ένας ήταν η δημιουργία σιδηροδρομικού σταθμού στην περιοχή οπότε και 

διευκολύνθηκαν σημαντικά οι μετακινήσεις των ανθρώπων και κατά δεύτερον από 

την είσοδο των πρώτων αυτοκινήτων στην καθημερινότητα των ανθρώπων της 

εποχής. Αυτοί οι δύο παράγοντες οδήγησαν στη σταδιακή εγκατάλειψη της 

ενασχόλησης με το συγκεκριμένο τύπο επιχείρησης μιας και δεν μπορούσαν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με την ίδια ευκολία, αλλά και ποιότητα. 
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5 Επιχειρηματικότητα της εποχής 

Στην εποχή του μεσοπολέμου παρατηρείται ακόμη ότι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στην πόλη της Φλώρινας ανήκουν στις επιχειρήσεις 

οικογενειακού τύπου. Για να χαρακτηρισθεί μια επιχείρηση οικογενειακή θα πρέπει 

να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις. Σχεδόν αποκλειστικά οι προϋποθέσεις σχετίζονται 

με το ρόλο της οικογένειας εντός της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει η 

οικογένεια στην οποία ανήκει η επιχείρηση, να μπορεί να πραγματοποιήσει χάραξη 

μελλοντικής πολιτικής (ασκεί δηλαδή ουσιαστικά έλεγχο) της επιχείρησης, να κατέχει 

τουλάχιστον το πλειοψηφικό ιδιοκτησιακό πακέτο, καθώς ακόμη και εντός της 

επιχείρησης να εμπλέκονται άτομα διαφορετικών γενεών από το ίδιο οικογενειακό 

δέντρο. 

Βεβαίως εντός της οικογενειακής επιχείρησης για την εύρυθμη λειτουργία της θα 

πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρος διαχωρισμός των επαγγελματικών αλλά και των 

οικογενειακών σχέσεων. Ο διαχωρισμός θεωρείται απαραίτητο προαπαιτούμενο,  

διότι πρώτον είναι διαφορετικός ο στόχος της επιχείρησης από αυτόν της οικογένειας, 

δεύτερον οι σχέσεις που δημιουργούνται εντός της οικογένειας δεν διέπονται από 

κάποιους γραπτούς κανονισμούς ενώ μια επιχείρηση είναι αναγκασμένη να υπακούει 

στις εκάστοτε νομοθεσίες. Ενώ επιπλέον οι σχέσεις σε μια οικογένεια 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο βάθος αλλά και ένταση ενώ οι σχέσεις εντός της 

επιχείρησης χαρακτηρίζονται περισσότερο τυπικές και επαγγελματικές. 

Για να καταλάβει κάποιος σε μεγαλύτερο βαθμό το πώς λειτουργούσαν οι 

επιχειρήσεις της περιοχής στην πόλη της Φλώρινας, θα πρέπει να κατανοήσει τον 

συνδυασμό των θετικών και των αρνητικών χαρακτηριστικών μιας οικογενειακής 

επιχείρησης. Μια οικογενειακή επιχείρηση διαφέρει από τις συμβατικές λόγω του 

επιχειρηματικού καθεστώτος οπότε και απολαμβάνει διαφορετικά πλεονεκτήματα, 

αλλά αντιμετωπίζει και διαφορετικά μειονεκτήματα σε σύγκριση με τις συμβατικές 

επιχειρήσεις. 

Πιο αναλυτικά μια οικογενειακή επιχείρηση αντιμετωπίζει μια σειρά από δυσκολίες, 

όπως η δυσκολία συνεργασίας με ξεχωριστές επαγγελματικές επιχειρήσεις λόγω 

διαφορετικών κριτήριων. Πολλές από τις αποφάσεις είναι βασισμένες σε 

συναισθηματικά κριτήρια και όχι επαγγελματικά, ενώ ακόμη η επιβολή των ατόμων 

με βάση την ιεραρχία εντός της επιχείρησης μιας και επηρεάζεται σαφώς από τον 
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οικογενειακό δεσμό. Παρόλα αυτά οι οικογενειακές επιχειρήσεις διέπονται και από 

κάποια θετικά χαρακτηριστικά, όπως ότι μια επιτυχία της επιχείρησης θα 

λειτουργήσει ευεργετικά για ολόκληρη την οικογένεια. Επιπλέον λόγω της 

οικογενειακής σταθερότητας ο μελλοντικός σχεδιασμός μπορεί να λάβει χώρα σε 

αρκετά μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Τέλος, οι οικογενειακές επιχειρήσεις πολλές φορές μεταφέρουν διάφορες 

οικογενειακές αξίες εντός επιχείρησης διαφοροποιώντας με αυτόν τον τρόπο το 

επαγγελματικό τους περιβάλλον ενώ παράλληλα παράγουν αναγνωρισμένης 

ποιότητας προϊόντα κυρίως διότι ενδιαφέρονται πρωταρχικά για την ποιότητα του 

αποτελέσματός τους και δευτερευόντως  για το κέρδος ενώ παράλληλα διατηρούν τις 

ίδιες πρακτικές που χρησιμοποιούσαν  οι προκάτοχοι τους (Δημητρέλης & Σκούφου, 

2011), (Δρακόπουλος, 2011), (Κεφαλάς, 2008). 

 

6 Καφενεία 

Όπως μοναδικά και κινηματογραφικά αποδίδει ο Ηλίας Πετρόπουλος «έκαστος 

καφές έχει το όνομά του. Τα επίσημα ονόματα (της επαγγελματικής αργκό) που 

ακούγονται περισσότερο είναι: με ολίγη (τρεις κουταλιές καφέ + μισή κουταλιά 

ζάχαρη· αυτός ο καφές ονομάζεται επίσης: ναι-και-όχι}, βαρύ-γλυκός (τρεις 

κουταλιές καφέ + τέσσερεις ζάχαρη), πολλά βαρύ-γλυκός (τέσσερεις κουταλιές καφέ 

+ έξι ζάχαρη), ελαφρύς γλυκός (μιάμιση κουταλιά καφέ + πέντε ζάχαρη), οθωμανικός 

(τρεις κουταλιές καφέ + έξι ζάχαρη· με πολλές-πολλές φουσκάλες· είναι πιο βραστός 

απ’ τον γλυκύ-βραστός), γλυκύ-βραστός (τρείς κουταλιές καφέ + έξι ζάχαρη· 

σηκώνεις το μπρίκι για να κάνει ο καφές κάμποσες φουσκάλες), μέτριος (τρεις 

κουταλιές καφέ + δύο ζάχαρη), μέτριος βαρύς (τρεις κουταλιές καφέ + τρεις 

κουταλιές ζάχαρη), μέτριος βραστός (τρεις κουταλιές καφέ + τρεις ζάχαρη· σηκώνεις 

το μπρίκι για να γίνουν φουσκάλες· αυτός ο καφές λέγεται και βραστός-και-όχι), 

βαρύς σε μισό (τρεις κουταλιές καφέ + έξι ζάχαρη· σε μισό φλιτζάνι νερό· αυτός ο 

καφές είναι πηχτός σα γιαούρτι), σκέτος (τρεις κουταλιές καφέ· διόλου 

ζάχαρη)….Μερικοί πίνουν τον καφέ τους σε κρασοπότηρο. Κάποιοι άλλοι ζητάνε διπλό 

καφέ, σε χοντρό νεροπότηρο. Πολλοί ναυτικοί πίνουν τον καφέ τους σε ποτήρι, όπου 

ρίχνουν μέσα κι ένα κονιάκ. Οι σμυρνιοί βάζουν στον καφέ ταχίνι. Η αγιορείτικη 

παράδοση επιβάλει έναν δικό της καφέ- οι καλόγεροι στάζουν μες στο μπρίκι δυο-τρεις 
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σταγόνες ούζο. Αυτό είναι κάτι πολύ γνωστό. Άλλα ο Ν. Γ. Πεντζίκης το αναφέρει δυο 

φορές, με αυταρέσκεια. Ο Παπαδιαμάντης, στο διήγημα Η πεποικιλμένη (1909), 

γράφει: μεγάλην κούπαν καφέ, μοναστηριακών θαυμάσιων. Ο αγιορείτικος καφές (με 

άρωμα ούζου) μου θυμίζει, συνειρμικώς, τα μερακλίδικα κεφτεδάκια της Σμύρνης, που 

στη ζύμη τους (εκτός από άφθονα μπαχαρικά και χόρτα αρωματώδη) βάζουν και 

ελάχιστο ρακί. Ο κάθε θεριακλής έχει έναν προσωπικό τρόπο πού πίνει τον καφέ του. 

Αν το χοντρό φλιτζάνι έχει κάνα ραγισματάκι ο καφές επιστρέφεται.. Καθώς είπα, ο 

θεριακλής αγαπάει τον βαρύ και σέρτικο καφέ. Αυτή η συνήθεια γέννησε το γνωστό 

καλαμπούρι: τάχα, ο ταμπής χύνει μες στο φλιτζάνι και λίγα σκάγια για να γίνει ο καφές 

ακόμα πιο βαρύς. Ο βαρύς καφές, όταν κατακάτσει, δημιουργεί έναν πάχη ντελβέ. Το 

κατακάθι ενθουσιάζει τον θεριακλή, αφού οι περισσότεροι από δαύτους το τρώνε , είτε 

γλείφοντας το με τη γλώσσα, είτε χώνοντας το δάχτυλο στο φλιτζάνι (- το τοιούτον δεν 

είναι ντροπή). Πάντως, το εν λόγω έθιμον, σιγά-σιγά, σβήνει. Τέλος, είναι ευκαιρία να 

θυμηθώ δυο είδη καφέδων που πίνονται ακουσίως: πρώτον, ο περίφημος καφές της 

παρηγοριάς, και, δεύτερον, ο τόσον προσφιλής στους χωρικούς μας καφές με 

παραθείων… (Πετρόπουλος, 2013). 

Η Ελλάδα αποτέλεσε μια από τις πρώτες χώρες που εισήγαγαν τον καφέ στην 

καθημερινότητά τους. Αυτό το γεγονός οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επικράτηση 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ακριβώς για τον 

λόγο αυτό η Ελλάδα δοκίμασε και υιοθέτησε τον καφέ σε σχέση με τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρώπης. 

 Η εξάπλωση του καφέ είχε ως αποτέλεσμα περί το 1600 Μ.Χ. να υπάρχουν 

εκατοντάδες καφενεία σε όλες τις μεγάλες πόλεις, όπου απολάμβαναν τον καφέ τους 

Τούρκοι και Έλληνες.  

Η απαγόρευση εισόδου στις γυναίκες στο χώρο του καφενείου ήταν ένα από τα 

αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά του, που τηρούταν με μεγάλη αυστηρότητα.  Τα 

ελληνικά καφενεία εξελίχθηκαν και αυτά με τη σειρά τους διαφοροποιώντας και τις 

διεργασίες που πραγματοποιούσαν για να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους. Έτσι 

ενώ μέχρι το 1900 εντός του καφενείου γινόταν και το κόψιμο του καφέ-η διεργασία 

κατά την οποία προμηθεύονταν τον καφέ σε πλήρως ακατέργαστη πράσινη μορφή 

του και στη συνέχεια αφού τον καβούρδιζαν, τον άλεθαν με τη βοήθεια μικρών 

μύλων, οι οποίοι λειτουργούσαν χειροκίνητα. Οι διεργασίες αυτές διαφοροποιούνταν 
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από επιχείρηση σε επιχείρηση και ως προς τη μεθοδολογία και ως προς το 

υπαλληλικό προσωπικό.  

Πολλές φορές τα καφενεία που άντεχαν οικονομικά απασχολούσαν αποκλειστικό 

υπάλληλο για τη διαδικασία του κοπανήματος στην είσοδο του καφενείου για να 

υπάρξει μεγαλύτερη προσέλκυση πελατείας. 

Συμπληρωματικά, εντός του καφενείου δεν σέρβιραν αυστηρά καφέ, αλλά και 

διάφορα άλλα αφεψήματα καθώς και αλκοολούχα ποτά που συνδέονται με την 

παράδοση της χώρας. Ακόμη σερβίρονταν μικρές ποσότητες φαγητού ως 

συνοδευτικά. Σε γενικές γραμμές διατηρούσαν όσο το δυνατόν τις παραδοσιακές 

αξίες και δεν δέχονταν τις σύγχρονες. 

Το καφενείο αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό κέντρο για τις παλιότερες εποχές μιας 

και η πελατεία που συγκέντρωνε - αν και περιοριζόταν κυρίως στις χαμηλότερες 

κοινωνικές ομάδες (στην αρχή τουλάχιστον) - συνδύαζε πολλούς ανθρώπους 

διαφορετικού τύπου. Εντός του καφενείου λάμβαναν χώρα διάφορες συναντήσεις, 

αλλά και συζητήσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως κοινωνικές, 

προσωπικές, πολιτικές, οικονομικές ακόμη και πολιτιστικού χαρακτήρα. Παράλληλα, 

αποτελούσε και χώρο αναψυχής αλλά και χαρτοπαιξίας. 

Η απουσία από το καφενείο σήμαινε και απόσταση από την κοινωνική ζωή της 

πόλης. «Χάθηκες από το καφενείο σημαίνει χάθηκες από την πιάτσα, από την 

κοινωνική ζωή», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έρευνά του για τα καφενεία 

της Ελλάδας ο Γ. Πίττας (Τα καφενεία της Ελλάδας, 2013). 

Μέσα στην πολυφωνία των καφενείων υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: Όλα 

βρίσκονται σε ισόγειους χώρους, οι οποίοι είναι βαμμένοι με ζωηρά χρώματα και 

πολύ συχνά με γαλαζοπράσινες λαδομπογιές. Έχουν μεγάλα παράθυρα, ξύλινα 

τραπέζια και ψάθινες καρέκλες. Υπάρχει ένας πάγκος, το λεγόμενο τεζιάκι, που 

χωρίζει το δημόσιο χώρο που κάθονται οι θαμώνες από τον ιδιωτικό χώρο της 

κουζίνας, που παρασκευάζονται οι καφέδες ή οι ποικιλίες. Η θέρμανση του 

καφενείου γίνεται από μια σόμπα με μπουρί, η οποία βρίσκεται συνήθως στο κέντρο 

του μαγαζιού για να ζεσταίνει τους πελάτες τον χειμώνα. Η διακόσμηση των τοίχων 

έχει πολλά κοινά στοιχεία. Συνήθως υπάρχει ένας καθρέφτης στους τοίχους και 

χάρτες, φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων, ζωγραφιές ντόπιων καλλιτεχνών, 

ένας μαυροπίνακας με τον τιμοκατάλογο του μαγαζιού (Πίττας, 2013). 
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 Η χρήση των καφενείων και το είδος τους καθορίζουν και τη διακόσμηση 

τους, αλλά και την ποικιλία των εδεσμάτων. Τα καφενεία που βρίσκονται στα λιμάνια 

και τους σταθμούς των λεωφορείων υπάρχουν φαρδιοί  πάγκοι, οι οποίοι  

προσφέρονται για έναν σύντομο ύπνο για τους ταξιδιώτες. Σε άλλα καφενεία ο 

ιδιοκτήτης φροντίζει να προμηθεύει τους πελάτες του με οπωροκηπευτικά από το 

περιβόλι του να προωθεί επίσης τα τοπικά προϊόντα. Σε άλλες περιοχές το καφενείο 

είναι μαζί παντοπωλείο, κρεοπωλείο, πρακτορείο εισιτηρίων, ψιλικατζίδικο ή 

τσαγκάρικο (Πίττας, 2013).  

Εκτός όλων των άλλων τα καφενεία μπορούσαν άτυπα να λειτουργήσουν και σαν 

γραφεία ευρέσεως εργασίας, μεσιτικά αλλά και τόπος σύναψης εμπορικών 

συμφωνιών μιας και εξυπηρετούσε πολλαπλούς σκοπούς. Επιπροσθέτως τα καφενεία 

- όσο και αν ακούγεται παράξενο -  είχαν ισχυρή σύνδεση με τον πολιτικό τομέα κάθε 

περιοχής, μιας και οι περισσότεροι από τους προεκλογικούς λόγους γίνονταν εντός 

του καφενείου, όπου η πελατεία του περιλάμβανε μια συγκεκριμένη  πολιτική θέση. 

Οι ξεθωριασμένες φωτογραφίες των βασιλιάδων, των πρωθυπουργών και των 

βουλευτών στους τοίχους των καφενείων μαρτυρούν τις πολιτικές προτιμήσεις του 

κάθε τόπου και του ιδιοκτήτη του καφενείου, αλλά και τις ιστορικές εξελίξεις στην 

Ελλάδα (Πίττας, 2013). Η πόλη της Φλώρινας αποτελούσε πρότυπο λειτουργίας 

καφενείων μιας και περιλάμβανε μεγάλη ποικιλία διαφορετικών καφενείων, ώστε να 

υπάρχει υψηλή ικανοποίηση για τους συγκεκριμένους πελάτες. 

Μία βασική παράμετρος του καφενείου ήταν οι εφημερίδες. Ήταν τοποθετημένες σε 

μεταλλικά πλαίσια ή πλαίσια από καλάμια ώστε να είναι σε περίοπτη θέση για να 

μπορούν οι θαμώνες του καφενείου να τις διαβάζουν έως το τέλος της ημέρας. Σε 

περιπτώσεις όπου οι θαμώνες των καφενείων ήταν αγράμματοι, αναλάμβανε ένας 

εγγράμματος πελάτης την ανάγνωση της εφημερίδας γι’ αυτούς. 

Χαρακτηριστική είναι η λειτουργία των τοπικών καφενείων, που είναι ο τόπος 

συνάντησης των ερχομένων στην πρωτεύουσα από τον ίδιο τόπο. Έτσι, στην Αθήνα 

και τον Πειραιά λειτουργούσαν καφενεία με την επωνυμία του τόπου τους, όπου 

συγκεντρώνονταν όσοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν την επαρχία για την 

αναζήτηση καλύτερης εργασίας και τύχης στην πρωτεύουσα.  
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6.1.1 Οθωμανικός τύπος καφενείου 

Αν κάποιος θελήσει να πραγματοποιήσει μια ιστορική αναδρομή θα ανακαλύψει ότι ο 

πρώτος τύπος καφενείου από όπου επηρεάστηκαν και οι υπόλοιποι τύποι καφενείου, 

που εμφανίστηκαν στην Φλώρινα, ήταν ο Οθωμανικός τύπος. 

Τα καφενεία του συγκεκριμένου τύπου βρίσκονταν σε ακμή μέχρι την περίοδο 

ανταλλαγής πληθυσμών οπότε και τα περισσότερα έκλεισαν, μιας και η πελατεία τους 

ήταν κατά κύριο λόγο Τούρκοι που μετακινήθηκαν.  

Αυτός ο τύπος καφενείου έχει βαθιά τις ρίζες του στον Ασιατικό πολιτισμό και αυτό 

μπορεί εύκολα κάποιος να το συμπεράνει από τον εσωτερικό χώρο, αλλά και τα 

αφεψήματα που προσφέρονταν, όπως επίσης και από τη χρήση του ναργιλέ επί 

πληρωμή σε συνδυασμό με τα αλκοολούχα παραδοσιακά ποτά. 

 Τα χαρακτηριστικά του Οθωμανικού τύπου καφενείου είναι απλά και αναδεικνύουν 

έντονα ότι η πελατεία προερχόταν από τις χαμηλές κοινωνικές τάξεις. Το κτίσμα είχε 

την μια πλευρά της ανοιχτή (σαν βιτρίνα που έβλεπε στον δρόμο) και την πίσω 

πλευρά την εσωτερική αυλή (όπου βρισκόταν το πηγάδι που χρησιμοποιούσαν για 

όλες τις συναφείς χρήσεις). 

Ακόμη εντός του εσωτερικού χώρου υπήρχε το μαγκάλι και η λεγόμενη «φουφού» με 

τα κάρβουνα όπου έψηναν τον καφέ (Σαρηγιάννης, 2007). 

Αρχικά η λειτουργία των καφενείων ήταν απαγορευμένη για τους Οθωμανούς, 

ιδιαίτερα την περίοδο του σουλτάνου Μουράτ του Δ΄. Οι απαγορεύσεις αυτές είχαν 

βασίζονταν στο γεγονός ότι τα καφενεία λειτουργούσαν ως χώροι πολιτικών 

συζητήσεων, καθώς εκεί συγχρωτίζονταν άνθρωποι από διάφορες κοινωνικές 

κατηγορίες. Επειδή ήταν εύκολο να υπάρχει πόλωση και να απειλείται η διατήρηση 

της τάξης σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο, είχαν προβεί σε αυτό το μέτρο (Hattox, 

1988). 

 Αυτή, καθώς και η κατηγορία της οκνηρίας, είναι οι συνηθέστερες επικρίσεις που 

εκτοξεύουν οι συγγραφείς της οθωμανικής ελίτ ενάντια στους θαμώνες των 

καφενείων 

Η καθημερινή πελατεία του καφενείου περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που 

μπορούσε κάποιος να συναντήσει εντός αυτού αναλόγως την ώρα επίσκεψης. Οι 

πρώτοι πελάτες που συγκεντρώνονταν ήταν άνθρωποι που ήθελαν να πιούν καφέ πριν 
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ξεκινήσει το ωράριο εργασίας τους (πολλές φορές πριν το χάραμα). Κατά τη διάρκεια 

της ημέρας μπορούσε να συναντήσει κανείς άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είτε άτομα 

που δεν εργάζονταν οπότε είχαν και περισσότερο χρόνο.  

Οι δυο κύριες ενασχολήσεις των ατόμων αυτών ήταν η χαρτοπαιξία και το τάβλι. 

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό του Οθωμανικού καφενείου ήταν ότι δεν υπήρχε ποτέ 

ζωντανή μουσική ενώ με τη δύση του ηλίου ο κόσμος σταδιακά μειωνόταν μέχρι το 

κλείσιμο (πρώτες νυχτερινές ώρες) (Σαρηγιάννης, 2007). 

 

Εικόνα 1 Αναπαράσταση Οθωμανικού καφενείου με χαμηλές καρέκλες. Αρχείο ηλεκτρονική εφημερίδα “Καλάβρυτα 

News”  http://www.kalavrytanews.com/2012/09/blog-post_9705.html. 
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6.1.2 Ευρωπαϊκός τύπος καφενείου 

Με το πέρασμα των χρόνων αλλά και την ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε, 

επηρεάστηκαν και τα καφενεία μιας και αποτελούσαν έναν από τους πιο συχνούς 

τόπους σύναξης ατόμων της κοινωνίας.  

Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της Φλώρινας εμφανίστηκαν και τα πρώτα 

ευρωπαϊκού τύπου καφενεία. Τα συγκεκριμένα διέφεραν σημαντικά από τα 

προαναφερόμενα κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον ήταν χτισμένα με βάση τα 

Αθηναϊκά πρότυπα τα οποία με την σειρά τους ήταν χτισμένα με βάση τα καφενεία 

της Γαλλίας και συγκεκριμένα του Παρισιού. Δεύτερον τα καφενεία σταμάτησαν να 

προσελκύουν άτομα σχεδόν μόνο από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. 

 Άλλαξε εν μέρει επομένως και ο χαρακτήρας του παλαιότερου Οθωμανικού 

καφενείου και εκσυγχρονίστηκε σε τέτοιο βαθμό όπου επιτράπηκε η είσοδος στις 

γυναίκες (το οποίο ήταν αυστηρά απαγορευμένο στα προηγούμενου τύπου 

καφενεία)και επίσης έπαψαν να παίζουν ρόλο και άλλα χαρακτηριστικά, όπως το 

θρήσκευμα και η καταγωγή. Σταδιακά η πλειοψηφία των πελατών των ευρωπαϊκού 

τύπου καφενείων άρχισε να είναι η αστική τάξη της Φλώρινας, ενώ παράλληλα 

εισήχθησαν αρκετά μουσικά αλλά και πολιτισμικά στοιχεία 

(http://wwk.katimerini.gr). 

 

Η διαφοροποίηση όμως με τους προηγούμενους 

τύπους καφενείων δεν σταμάτησε εκεί, στις ήδη 

υπάρχουσες ενασχολήσεις (χαρτοπαιξία, τάβλι) 

προστέθηκε και το μπιλιάρδο και αν κανείς 

αναλογιστεί ότι ο εσωτερικός χώρος ήταν 

καθαρός και  προσεγμένος, υπήρχαν κανονικά 

διατεταγμένα τραπέζια και καρέκλες (ενώ στου οθωμανικού τύπου υπήρχε ένας 

τεράστιος καναπές που μπορούσε να χωρέσει 20-30 άτομα και κάποια χαμηλά 

τραπεζάκια). 

Επιπροσθέτως, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι τα νέα αυτά καφενεία 

στεγάζονταν σε νεοκλασικά κτίσματα τα οποία έδιναν και έναν αρχοντικό 

χαρακτήρα. 

 

Εικόνα 2:Ευρωπαϊκό καφενείο Αρχείο 

περιοδικό Paste. 

https://www.pastemagazine.com 



36 

 

Τέλος, προστέθηκαν και μουσικές βραδιές κατά τις νυχτερινές ώρες κάτι το οποίο 

ήταν επίσης απαγορευμένο, όπως μπορεί κάποιος να παρατηρήσει οι αλλαγές ήταν 

αρκετές με αποτέλεσμα να διαφοροποιηθεί και ο χαρακτήρας του καφενείου 

αφήνοντας πίσω ιστορικά στοιχεία και αξίες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα 

καινούριο τύπο καφενείου. 

 

6.1.3 Νεοελληνικός λαϊκός τύπος 

Ολοκληρώνοντας την αναδρομή φτάνει κανείς στις σημερινές καφετέριες και 

καφενεία που λειτουργούν σήμερα στην πόλη της Φλώρινας. Αυτού του τύπου τα 

καφενεία αποτελούν έναν συνδυασμό από τα καφενεία του Οθωμανικού και του 

Ευρωπαϊκού τύπου. Τα περισσότερα στοιχεία τα έχει κληρονομήσει από τον 

Ευρωπαϊκό τύπο μιας και περιλαμβάνουν στον εσωτερικό τους χώρο τραπέζια και 

καρέκλες, ενώ το κτήριο στο οποίο στεγάζονται είναι νεοκλασικά κτήρια. Τα 

καφενεία έχουν με την σειρά τους εξελιχθεί σε δύο κύριους τύπους, αυτόν του 

χαρτοπαικτικού καφενείου και αυτόν του καφενείου-ουζερί, όπου οι πελάτες 

συγκεντρώνονται για διαφορετικό σκοπό ο καθένας. 

 

Εικόνα3ΠαράδειγμαΝεοελληνικούλαϊκού καφενείου Αρχείο :https://glossitses.wordpress.com 

 

Ακόμη ένα  χαρακτηριστικό των καφενείων ήταν η ευκολία στην πρόσβασή τους.  

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό βασίζεται στην χωροταξική θέση των καφενείων. 

Τα καφενεία σε γενικές γραμμές βρίσκονταν σε κεντρικά σημεία εισόδων του 

κοινωνικού δικτύου της εποχής όπως πλατείες, παζάρια, στάσεις συγκοινωνίας και σε 

πολύ κεντρικούς δρόμους.  
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Συνοψίζοντας, παρατηρεί κανείς ότι τα καφενεία και ο καφές αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης.  

Η εμφάνισή τους αποτελεί συνέπεια της κυριαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

αλλά στην μετέπειτα εξέλιξή τους λαμβάνει χώρα μια εμφανής διαφοροποίηση και 

ελληνοποίηση τους.  

Από τα οθωμανικά καφενεία έως τα σημερινά καφενεία μπορεί κάποιος εύκολα να 

διαπιστώσει ότι όπως η Ιταλία διαθέτει τα καφέ, η Γερμανία τις μπυραρίες της και η 

Αγγλία τις γνωστές σε όλους pub, έτσι και η Ελλάδα έχει κληρονομήσει τα καφενεία 

που κατέχουν την αντίστοιχη θέση στην παράδοσή μας 

(http://www.karmanor.gr/index.php?mid=2&lid=1&aid=39, n.d.). 

 

7 Τα καφενεία της Φλώρινας 

Η Φλώρινα  λόγω του γεωγραφικού σημείου (συνορεύει με δυο χώρες), αλλά και 

λόγω του δυτικό-μακεδονικού πολιτισμού που τη χαρακτηρίζει, αποτελούσε ένα 

σημαντικό κέντρο της τουρκοκρατούμενης βόρειας Ελλάδας. 

Οι κύριες ασχολίες ήταν το εμπόριο και οι τοπικές βιοτεχνίες. Τα καφενεία της 

Φλώρινας ακολούθησαν την προαναφερθείσα πορεία εξέλιξης.  

Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν πολλά καφενεία τα οποία ξεχώρισαν ανάμεσα 

στα υπόλοιπα και άφησαν το σημάδι τους στην ιστορία του τόπου ακόμη και αν 

έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους.  

Οι βασικότερες κατηγορίες καφενείων στη Φλώρινα είναι οι εξής: 

7.1 Οθωμανικά καφενεία 

Αρχικώς εμφανίστηκε ο Οθωμανικός τύπος καφενείου, αλλιώς επονομαζόμενος 

«καφενές».  

Οι καφενέδες δεν είχαν ούτε ταμπέλες ούτε ονόματα, κληρονομούσαν το όνομά τους 

από τον ιδιοκτήτη-καφετζή τους. Στην πόλη της Φλώρινας την εποχή των καφενέδων 

η πελατεία τους διαχωριζόταν με βάση την καταγωγή τους. Λόγω αυτού του 

γεγονότος οι Έλληνες μαζεύονταν στους καφενέδες που βρίσκονταν επί του 

κεντρικού δρόμου, αλλά και στο πάρκο της Φλώρινας, ενώ οι Τούρκοι μαζεύονταν 



38 

 

στον «καφενέ του Χατζή» και στους καφενέδες που βρίσκονταν στην πλατεία 

Ηρώων. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής εκείνης ήταν η αποχή των Τούρκων από τους 

καφενέδες τη χρονική περίοδο του Ραμαζανιού μέχρι τη δύση του ηλίου, όπου 

προσέρχονταν σε πλήθη.  

 

7.2 Ευρωπαϊκά καφενεία 

Τα ευρωπαϊκά καφενεία επίσης έτυχαν μεγάλης αναγνώρισης κυρίως λόγω του καφέ 

«Μητρόπολις».  

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του περιλάμβανε ξενοδοχείο (το πρώτο στα ιστορικά 

της Φλώρινας) παράλληλα με καφενείο.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποδεικνύει τη στροφή στα χαρακτηριστικά του 

καφενείου, είναι η δημιουργία του πρώτου πολιτιστικού συλλόγου της Φλώρινας 

«Ορφεύς»  εντός του καφενείου το 1908. 

Πασίγνωστα καφενεία ευρωπαϊκού τύπου ήταν το «Εθνικόν», η «Αίγλη» και το 

«Διεθνές». 

 

7.2.1 Το «Διεθνές» 

Σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν ταξιδέψω, στο δεύτερο σπίτι μου θα 

επιστρέψω, στο Διεθνές 

Θ. Αγγελόπουλος(prlogos, 2016) 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μια ειδική αναφορά στο καφενείο, το «Διεθνές», 

μιας και η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Φλώρινας. 

Εκτός αυτού το καφενείο λειτουργεί ακόμη και σήμερα.  

Πολλά σημαντικά ονόματα του τόπου έχουν συνδεθεί με το συγκεκριμένο καφενείο. 

Το κτίσμα στο οποίο στεγάζεται το καφενείο το «Διεθνές», κατασκευάστηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1920 και αποτελεί κλασσικό παράδειγμα νεοκλασικής 

αρχιτεκτονικής. 
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Βρίσκεται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου που είναι πολύ εμπορικός δρόμος της Φλώρινας.  

Το καφενείο αποτέλεσε το αγαπημένο στέκι του σκηνοθέτη Θ. Αγγελόπουλου όπου 

έχει γυρίσει και αρκετές σκηνές από τις ταινίες του.  

Σήμερα μπορεί κανείς να αντικρίσει τους ίδιους παππούδες που είναι θαμώνες του 

μαγαζιού και περνούν την ώρα τους παίζοντας χαρτιά, διαβάζοντας την εφημερίδα 

τους και σχολιάζοντας την επικαιρότητα ή πίνοντας κανένα ποτηράκι τσίπουρο.  

Η σόμπα στο κέντρο του καταστήματος προσπαθεί πάντοτε να ζεστάνει τον 

ψηλοτάβανο χώρο με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες της περιοχής το χειμώνα. Αυτό 

που δεν υπάρχει πια είναι το υπέροχο πάτωμα – σκάκι προηγούμενες εποχές και είναι 

το χαρακτηριστικό στοιχείο του καταστήματος σε πολλές εικόνες του παρελθόντος 

(Πίττας, 2013). 

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του παράλληλα με το καφενείο, λειτουργούσε και 

ξενοδοχείο. Ο πρώτος ιδιοκτήτης του διετέλεσε και δήμαρχος Φλώρινας (Γιώργος 

Σίμου) για πολλά έτη. Χαρακτηριστικά που το έκαναν να ξεχωρίζει ήταν η καλή 

αισθητική του εσωτερικού χώρου διακοσμημένου με πίνακες ζωγραφικής, τα 

καλαίσθητα τραπέζια της εποχής και γενικότερα η όμορφη διακόσμηση του. 

Αρχικά το καφενείο λειτουργούσε ως παραδοσιακό και σέρβιρε μόνο ελληνικό καφέ, 

αναψυκτικά, υποβρύχιο (δηλ. βανίλια με νερό στο ποτήρι), λουκουμάκι και κονιάκ. 

Αργότερα ξεκίνησαν οι ιδιοκτήτες να προσφέρουν τσίπουρο με γίγαντες, βραστές 

πατάτες και ντομάτα και πολύ αργότερα πήρε τη σημερινή του μορφή.  

Η προέλευση του ονόματος σχετίζεται και αυτή με τον πρώτο ιδιοκτήτη, ο οποίος 

είχε εργασθεί για χρόνια στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να επηρεαστεί από τη λέξη 

«international»  που αποτελούσε μία από τις συχνότερες ονομασίες για τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις. 

Το «Διεθνές» σταδιακά απέκτησε φήμη και θεωρείτο το κορυφαίο ξενοδοχείο-

καφενείο της εποχής στη Φλώρινα. Η πελατεία του έφτασε μέχρι τα σαλόνια 

οικονομικά εύπορων ανθρώπων από όλη την Μακεδονία, που πραγματοποιούσαν 

εξορμήσεις αναψυχής στη Φλώρινα.  

O σημερινός ιδιοκτήτης του καφενείου είναι ο κ. Γιώργος Βελλιάνης, ο οποίος το 

λειτουργεί από το 1980 έως και σήμερα. Το κτίριο χρονολογείται από το 1962 που 
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αγοράστηκε από το Στέφανο Κιατίπη και το Χρήστο Δημητριάδη. Η αγοραπωλησία 

του κτιρίου ολοκληρώθηκε στον Καναδά από τους αδελφούς Σίμου που είχαν στην 

κατοχή τους το καφενείο  από το 1924.  

Η οικογένεια του σημερινού ιδιοκτήτη του καφενείου εργαζόταν στο ξενοδοχείο 

Διεθνές έως το 1990. 

 Από το 1990 και έπειτα ο χώρος του ξενοδοχείου νοικιάστηκε στη Λέσχη 

Πολιτισμού, η οποία στεγάζεται εκεί ακόμη και σήμερα. Κατά την ίδρυσή του το 

καφενείο στέγαζε ζαχαροπλαστείο, ξενοδοχείο, δύο παντοπωλεία της εποχής, 

χαρτοπαικτική λέσχη και μαγειρείο. Το καφενείο ήταν μέχρι πριν από χρόνια το 

ισόγειο του ξενοδοχείου «Διεθνές», που ήταν πολύ φημισμένο σε ολόκληρα τα 

Βαλκάνια, ιδιαίτερα κατά το α μισό του 20ού αιώνα. Πολλές προσωπικότητες έχουν 

επισκεφθεί το ξενοδοχείο από την αρχή της λειτουργίας του. 

Ο κύριος Βελλιάνης θεωρεί ότι η διατήρηση της επιχείρησης είναι σήμερα πολύ 

δύσκολη υπόθεση, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και χρειάζεται 

προσωπική εργασία και στήριξη από την οικογένεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει 

στις δύσκολες συνθήκες.  

Η επιλογή της αγοράς του καφενείου ήταν η τοποθεσία του, η ιστορία του και η 

αναμενόμενη πελατεία του, επειδή βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι, το οποίο 

πλαισιωνόταν από αρκετές υπηρεσίες. Πολύ κοντά βρίσκεται η εφορία καπνού, ο 

εθνικός οργανισμός πρόνοιας και η εστία όπου βρίσκουν σίτιση παιδιά από τα γύρω 

χωριά της περιοχής. Πολύ κοντά βρίσκεται επίσης το ελεγκτικό συνέδριο που έχει τον 

έλεγχο των οικονομικών υπηρεσιών της περιοχής, αλλά και του νομού ολόκληρου, το 

τμήμα εμπορίου και η εφορία.  

Ως εκ τούτου η κίνηση είναι αυξημένη και η τιμή της αγοράς της ήταν αρκετά υψηλή. 

Αλλά και οι απαιτήσεις λειτουργίας του καφενείου ήταν το ίδιο υψηλές. Οι πρώτοι 

πελάτες του καφενείου κατέφθαναν γύρω στις 6.30 το πρωί για να πάρουν τον πρωινό 

καφέ τους. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος έπρεπε να έχει ζεσταθεί δεδομένου του 

μεγάλου ψύχους που επικρατεί στην περιοχή.  

Κατά τις επτά το πρωί που ξεκινούν οι δημόσιες υπηρεσίες, άρχιζαν και οι πρώτες 

παραγγελίες για τους υπαλλήλους. Και επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι – 
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διανομείς του καφέ, το καφενείο εξυπηρετούσε όλα τα γειτονικά καταστήματα και τις 

υπηρεσίες.  

Το καφενείο συνέχισε τη λειτουργία του μέσα στις επόμενες δεκαετίες ενώ σταδιακά 

ο χαρακτήρας του μετατράπηκε σε μεγάλο βαθμό σε λαϊκό. Η συγκεκριμένη περιοχή 

της πόλης χαρακτηρίζεται από την ομορφιά της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής 

ελκύοντας με αυτόν τον τρόπο σταθερά πελάτες και τουρίστες, που βρίσκονταν για 

παραθερισμό στην περιοχή.  

 

Εικόνα4 Ξενοδοχείο-Καφενείο Το «Διεθνές» Αρχείο. Αθ. Βογιατζή 

Η λειτουργία του ξενοδοχείου θα διακοπεί τη δεκαετία του 1990, γιατί ήταν 

οικονομικά ασύμφορη επιχείρηση με τις τότε επικρατούσες συνθήκες. Ευτυχώς, μέσα 

στα επόμενα χρόνια το κτήριο δεν μπήκε στη λίστα των κατεδαφιστέων κτηρίων και 

αυτό, διότι κρίθηκε διατηρητέο εξαιτίας της ιστορικότητάς του.  

Η επιχείρηση του καφενείου παρέμεινε σε λειτουργία και ο χώρος του 

ξενοδοχείου δόθηκε στην λέσχη πολιτισμού Φλώρινας όπου λειτουργεί και ως 

λαογραφικό μουσείο μέχρι και σήμερα. 

Σήμερα το καφενείο φιλοξενεί ποιητικές βραδιές και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

νέων καλλιτεχνών από το τμήμα ζωγραφικής της σχολής Καλών Τεχνών της 

Φλώρινας. Οι ηλικίες των θαμώνων διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Νωρίς το πρωί συχνάζουν κυρίως άνθρωποι ηλικίας πάνω από 60 ετών, το μεσημέρι 

έρχονται όλες οι ηλικίες κυρίως όμως νεότεροι άνθρωποι, ενώ το βράδυ συχνάζουν 

πάλι ηλικιωμένοι. 

Οι θαμώνες είναι κατά βάση άνδρες σε ποσοστό περίπου 65%, υπάρχει όμως και ένα 

ποσοστό 35%. Άνθρωποι όλων των επαγγελμάτων συχνάζουν στο καφενείο στην 
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πλειοψηφία τους Έλληνες, υπάρχουν και άνθρωποι από άλλες εθνικότητες που το 

επισκέπτονται σε σταθερή βάση. 

Η σπεσιαλιτέ του καταστήματος είναι γεμιστή πιπεριά Φλώρινας με τυριά και 

αλλαντικά, που είναι παραδοσιακή συνταγή της περιοχής, κολοκυθοκεφτέδες, 

σουτζουκάκια σμυρναίικα, παστουρμάς με αυγά παραδοσιακή συνταγή από τους 

Μικρασιάτες της περιοχής και άλλα.  

    

Εικόνα 5: Σπεσιαλιτέ του καφενείου Αρχείο ερευνητή 

  

Εικόνα 6: Καθρέφτης καφενείου Αρχείο ερευνητή 
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Εικόνα 7:Η ξυλοσομπα στο κέντρο του καφενείου Αρχείο ερευνητή 

  

Εικόνα 8:Ψυγείο με πάγο στην είσοδο του καφενείου Αρχείο ερευνητή 
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Εικόνα 9:Εξωτερική όψη καφενείου Αρχείο ερευνητή 

 

 

Εικόνα 10:Πρόσοψη καφενείου Αρχείο ερευνητή 
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7.2.2 Καφενείο του Νάσου 

«Η μέθη δεν είναι τίποτε άλλο παρά θεληματική τρέλα» 

(Στο καφενείο του Νάσου) 

Το καφενείο του Νάσου είναι το «έτερο θρυλικό» καφενείο της Φλώρινας που μαζί 

με το «Διεθνές» αποτελούν ορόσημα για την πόλη της Φλώρινας. 

 Απέναντι από τη Δημοτική Αγορά της Φλώρινας βρίσκεται το καφενείο του Νάσου, 

το οποίο ξεχωρίζει και αυτό με τη σειρά του, διότι εκτός από την ιστορική του αξία 

συνδυάζει διακόσμηση με καλλιτεχνικά έργα του Μανώλη Πολυμέρη.  

Το καφενείο αυτό συνδυάζει φαγητό, καφέ, όμορφους πίνακες ζωγραφικής με ντόπια 

παραδοσιακή μουσική συνθέτοντας έτσι ένα μοναδικό περιβάλλον. 

«Απαγορεύονται οι ξενέρωτοι» γράφει η ταμπέλα στο καφενείο του Νάσου γι’ αυτό 

πρέπει να υπάρχει προσοχή στη διάθεση, που θα έχει κάποιος για να επιλέξει να πιει 

τον καφέ του στο καφενείο.  

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο τον επισκέπτη είναι οι τοίχοι του.  

Μοιάζουν με αληθινούς καμβάδες που αφηγούνται τη ζωή και την ιστορία της πόλης 

και των κατοίκων της ή απλά απεικονίζουν τα γούστα και τις προτιμήσεις του 

ιδιοκτήτη. Σε αυτά βλέπουμε να απεικονίζεται ο ιδιοκτήτης και οι συγγενείς του σε 

μεγάλες οικογενειακές στιγμές.  

Δεν λείπουν ακόμη στιγμιότυπα από μεγάλους ποδοσφαιρικούς αγώνες ή 

αγαπημένους πολιτικούς, φωτογραφίες μεγάλων ιστορικών γεγονότων ή διαφημίσεις 

άλλων χρόνων. 

Διασημότητες που πέρασαν από το καφενείο κοσμούν επίσης τους τοίχους του. 

Κάποιοι επισκέπτες ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, είδαν σημαντικά πολιτικά 

γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας στους τοίχους του καφενείου και άλλοι έγραψαν τη 

δική τους ιστορία θεωρώντας το καφενείο ως τόπο συγκεντρώσεων διανοουμένων, 

συγγραφέων και ηθοποιών. 



46 

 

Εικόνα 11 Πρόσοψη του καφενείου του Νάσου. Αρχείο ερευνητή. 

 

Εικόνα 12 Θέα στο εσωτερικό του 

καφενείου από το παράθυρο που 'βλέπει' στον 

δρόμο. Αρχείο ερευνητή. 

 

Εικόνα13 Οι τοιχογραφίες του Μανώλη Πολυμέρη. Αρχείο ερευνητή. 
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                                                                                             Εικόνα14Εσωτερικός χώρος καφενείου. Αρχείο ερευνητή. 

 

Εικόνα 15 Συνδυασμός τοιχογραφίας με παλαιές εικόνες. Αρχείο ερευνητή. 
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Εικόνα 16: Άποψη του εσωτερικού του καφενείου- σε πλάγια πόζα, προσφοράς και ενδοαφηγηματική,  ο ιδιοκτήτης 

Νάσος. Αρχείο Γ. Πίττας 

 

Εικόνα 17: Τοιχογραφίες του Μανόλη Πολυμέρη στο καφενείο Αρχείο. Εφημ. Καθημερινή 

 

 

8 Ανάλυση 

Στην μελέτη εφαρμόσαμε την ψυχολογική ανάλυση, λόγω της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας που επιλέξαμε με τους πληροφορητές. Οι πληροφορητές είναι όλοι 

πελάτες των καφενείων που συχνάζουν σε μόνιμη βάση. Οι πελάτες των καφενείων 

είναι και άντρες και γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 50 με 60 έτη. Και 

τα δύο καφενεία βεβαίως καλύπτουν ένα μεγάλο ηλικιακό εύρος από 18 έως 90 ετών, 

όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά παρακάτω και καλύπτουν επίσης όλα τα 

επαγγέλματα. Η πλειοψηφία των θαμώνων είναι συνταξιούχοι, που έχουν πολύ 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 
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Δυο από τις συνολικά εβδομήντα δύο συνεντεύξεις,  παραχωρήθηκαν από την 

Παναγιώτα (γυναίκα) 45 ετών, ιδιωτική υπάλληλο, ελληνικής υπηκοότητας.  

 

Η κάθε συνέντευξη αναφέρθηκε σε διαφορετικό καφενείο: η 1η στο «Διεθνές» κι η 2η 

στο «Καφενείο του Νάσου». 

Όσον αφορά στο πώς θυμάται τα δυο καφενεία, η Παναγιώτα επικαλέστηκε μνήμες 

της παιδικής της ηλικίας όταν αναφέρθηκε στο «Διεθνές» που είχαν σχέση με την 

οικογενειακή της ιστορία χωρίς να καθορίσει χρονικά το πότε (ήταν γι’ αυτήν μια 

μνήμη που είχε από τότε που μπορεί να θυμηθεί).  

Από τη άλλη μεριά  αναφέρθηκε στο «Καφενείο του Νάσου» χωρίς να κάνει 

επίκληση στην παιδική της ηλικία και εντόπισε τη χρονολογία (το 2000) που ήταν 

ήδη άνω των 25 ετών (Ερώτηση 1). Είναι προφανές ότι η οικογένειά της σύχναζε στο 

«Διεθνές» κατά την παιδική της ηλικία, ενώ το «Καφενείο του Νάσου» της ήταν 

οικείο ως οίκημα χωρίς να έχει αποκομίσει κάποια προσωπική εμπειρία από αυτό.  

Σε αμφότερα τα καφενεία άρχισε να συχνάζει από το 2007 (εμπειρισμός/ σύγχρονη 

εποχή)που για τα παραδοσιακά καφενεία ήταν η εποχή που τα περισσότερα από αυτά 

που είχαν απομείνει, έχασαν πλέον εντελώς την χαρακτηριστική πελατεία τους και 

αλλοιώθηκε το «χρώμα» τους, παραπέμποντας σε «καφετέριες»  - παρόλο που τα 

συγκεκριμένα καφενεία δεν υπέστησαν τόσο σημαντική αλλοίωση (Ερώτηση 2). 

Όταν ερωτήθηκε να εξηγήσει τι της αρέσει όσον αφορά το «Διεθνές», αναφέρθηκε 

στο αρχιτεκτόνημα-χώρο και τους ιδιοκτήτες με επίθετα προσφοράς («φιλικό», 

«εξυπηρετικό») παράλληλα κατατάσσοντάς το σε υψηλό επίπεδο («ένα από τα 

καλύτερα παραδοσιακά καφενεία»).  

Για το «Καφενείο του Νάσου», ανέφερε μια λίστα χαρακτηριστικών με κτηριακό και 

λειτουργικό σημαίνον («Είναι απλό, λιτό και απέριττο») χωρίς να αναφερθεί στους 

ιδιοκτήτες και τα συναισθήματα που αποκομίζει από αυτό. Είναι και πάλι προφανής η 

συναισθηματική εμπλοκή με το «Διεθνές» σε αντιπαράθεση με το «Καφενείο του 

Νάσου» που αντιμετωπίζεται ως ένας καλόγουστος χώρος παροχής υπηρεσιών 

(Ερώτηση 3).   
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Όταν ερωτήθηκε για πιθανές βελτιώσεις όσον αφορά το «Διεθνές», αναφέρθηκε και 

πάλι στο αρχιτεκτόνημα-χώρο και στη μνήμη της. Έκανε πρόταση για οπτικοποίηση 

της ιστορίας του καφενείου («θα το έκανα πιο φωτεινό»). 

 Μια ιστορία για την οποία προφανώς νοιώθει περήφανη («να φανεί η ομορφιά του 

και η αρχοντιά του») και πιστεύει ότι πρέπει να γίνει γνωστή στους νέους («να 

μαθαίνουν οι νέοι»). Όσον αφορά το «Καφενείο του Νάσου», δεν θέλησε να κάνει 

αλλαγές κάνοντας αναφορά στην παράδοση με τη λέξη κλειδί «καπηλειό», 

θεωρώντας το ένα κλασικό παράδειγμα καπηλειού (Ερώτηση 4). 

Συσχετίζοντας το «Διεθνές» με την πόλη της Φλώρινας κάνει αναφορά στην 

τοπικότητα, την μνήμη και την περηφάνια («αίγλη»). Το «Καφενείο του Νάσου» την 

παραπέμπει στην «ανθρώπινη ιστορία» της Φλώρινας (Ερώτηση 5). 

Τέλος, όσον αφορά τις 5 αντιπροσωπευτικές λέξεις για κάθε καφενείο, περιγράφει το 

«Διεθνές» ως ένα σύμβολο πολιτισμού της πόλης αναφερόμενη με αυτό τον τρόπο 

στην τοπικότητα, την μνήμη και την περηφάνια των οποίων βλέπει το «Διεθνές» ως 

παρακαταθήκη. Για το «Καφενείο του Νάσου» κάνει αναφορά στο χώρο και την 

εξειδικευμένη πελατεία («όμορφες μουσικές παρέες») έμμεσα ή άμεσα επικαλούμενη 

τη συμμετοχή της σε κάποια ομάδα(Ερώτηση 6). 

Συνολικά το «Διεθνές» προσλαμβάνεται ως τοπικότητα, αρχιτεκτονική και 

ανθρωποκεντρικό σημαίνον, ένα σύμβολο περηφάνιας και μνήμης. Το «Καφενείο του 

Νάσου» προσλαμβάνεται ως κτηριακό και λειτουργικό σημαίνον («απλό, λιτό και 

απέριττο»), ανθρώπινο και γήινο («πολύ ζεστό, φιλικό») που παραπέμπει στην 

ανθρώπινη ιστορία του τόπου (τοπικότητα) και στη συμμετοχή («με όμορφες 

μουσικές παρέες»). 

Τα καφενεία είναι αρχιτεκτονικά, ανθρωποκεντρικά κτηριακά και λειτουργικά 

σημαίνοντα, σύμβολα περηφάνιας και μνήμης αλλά ταυτόχρονα τόποι κοινωνικής 

συμμετοχής και κοινωνικοποίησης. 
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Η Γλυκερία είναι νοσηλεύτρια, ηλικίας 30 ετών με ελληνική εθνικότητα. Οι 

μνήμες της για το καφενείο φτάνουν στα παιδικά της χρόνια από το 1995, ενώ 

συνηθίζει να συχνάζει σε αυτό τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχει επιλέξει το καφενείο 

«Διεθνές» ως στέκι της, επειδή την προσελκύει ο ζεστός χώρος του.  

Το μόνο στοιχείο που δεν της αρέσει είναι ο περιορισμένος χώρος που 

βρίσκεται έξω από το καφενείο. Όταν ερωτήθηκε να πει τη γνώμη της σχετικά με το 

καφενείο, είπε πως αυτό αντικατοπτρίζει την αρχιτεκτονική της Φλώρινας και είναι 

αντιπροσωπευτικό δείγμα της. Εάν επρόκειτο να χαρακτηρίσει το καφενείο με 5 

λέξεις αυτές θα ήταν: «Σαν μια κινηματογραφική ταινία» (Ε+Ζ). 

Η Μαριάνθη είναι μια γυναίκα 61 ετών, ελληνικής εθνικότητας που 

ασχολείται με τα οικιακά. Οι μνήμες της για το καφενείο φτάνουν στο 1986, από τότε 

που ξεκίνησε δηλαδή και να συχνάζει στο καφενείο. Αυτό που την προσελκύει 

περισσότερο σε αυτό είναι το στυλ του και οι μνήμες του παρελθόντος που της 

ξυπνάει. Δεν βρίσκει τίποτε αρνητικό στο καφενείο και της θυμίζει έντονα 

προηγούμενες εποχές, τότε που ήταν πιο νέα. Οι 5 λέξεις που χαρακτηρίζουν το 

καφενείο σύμφωνα με την ίδια είναι αναμνήσεις, αισθητική, προσφορά, φιλικότητα, 

γνήσιο και νόστιμο φαγητό (Δ+Ε). 

Η Ντέπυ είναι μια κοπέλα 22 ετών, φοιτήτρια στη σχολή Καλών Τεχνών στη 

Φλώρινα. Γνώρισε σχετικά πρόσφατα το καφενείο «Το Διεθνές», αφού δεν είναι από 

την περιοχή. Η πρώτη της επαφή με αυτό έγινε το 2015, που ήρθε για πρώτη φορά 

στη Φλώρινα. Ξεκίνησε να συχνάζει σε αυτό το 2016, τη χρονιά δηλαδή που πέρασε 

στη σχολή και μετακόμισε σαν φοιτήτρια στην πόλη της Φλώρινας.  

Στην ερώτηση τι είναι αυτό που της αρέσει περισσότερο στο καφενείο, 

απάντησε ότι είναι το παραδοσιακό κλίμα σε συνδυασμό με τη λατρεία του 

Αγγελόπουλου, του οποίου το καφενείο φέρνει μνήμες. Επίσης το αγνό τσίπουρο με 

τους μεζέδες που προσφέρει το καφενείο και ο συνδυασμός ποιοτικής και νόστιμης 

γεύσης και προσιτής τιμής. 

Στην ερώτηση τι είναι αυτό που δεν της αρέσει από το καφενείο απάντησε ότι 

είναι οι καρδερίνες που είναι κλεισμένες στο κλουβί τους και χαρίζουν τις μελωδίες 

τους κρατώντας συντροφιά στους θαμώνες. Παρόλο που η ίδια ευχαριστιέται πολύ 

και απολαμβάνει τη μελωδική φωνή τους, θεωρεί ότι είναι φυλακισμένα τα πουλάκια 

στο κλουβί τους. Το καφενείο της φέρνει πολύ έντονα στο νου μνήμες από την 
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παραδοσιακή γραφικότητα της Φλώρινας, μιας και κουβαλάει μέσα του ολόκληρη 

την ιστορία της πόλης.  

Στην ερώτηση που της ζητήθηκε να περιγράψει το καφενείο και την 

προσφορά του με 5 λέξεις, η φοιτήτρια απάντησε: κουλτούρα, παράδοση, σούρα, 

ρεμπέτικο, γήρας και νεότητα διότι θεωρεί ότι είναι οι 5 λέξεις που χαρακτηρίζουν το 

καφενείο (Ε+Β+Θ). 

Η Σταυρούλα είναι γυναίκα 50 ετών, ελληνικής εθνικότητας. Εργάζεται ως 

τραπεζοκόμος και τηλεφωνήτρια. Στην ερώτηση από πότε έχει μνήμες για το 

καφενείο «Διεθνές», εκείνη απάντησε από το 2004 ενώ ξεκίνησε να συχνάζει σε 

αυτό, αρκετά αργότερα, δηλαδή το 2016.  

Στην ερώτηση που της έγινε τι είναι αυτό που της αρέσει περισσότερο στο 

καφενείο και την κάνει να το ξεχωρίζει από τα άλλα της πόλης, η ίδια απάντησε ότι 

το περιβάλλον είναι ξεχωριστό, διότι οι άνθρωποι που συχνάζουν εδώ είναι πολύ 

διακριτικοί και η εξυπηρέτηση του καταστήματος είναι πολύ γρήγορη. Ακόμη την 

εντυπωσιάζει η διακόσμηση του καφενείου και ο ήχος από τα πουλάκια σε μεταφέρει 

νοερά κάπου αλλού, συμβάλλοντας στο να ξεχνά κανείς τα άσχημα πράγματα που 

πιθανόν έχει στο νου του. Το κελάιδισμα των πουλιών κρύβει μέσα του μια 

πρωτόγνωρη αθωότητα και είναι τόσο τρυφερό και απαλό σαν να μη θέλουν να σε 

ενοχλήσουν ή να σε πληγώσουν. Επίσης τα λουλούδια που έχει καλλιεργήσει το 

καφενείο συμβάλλουν στην καλή διάθεση του επισκέπτη. 

Στην ερώτηση τι είναι αυτό που δεν της αρέσει στο καφενείο, απάντησε πως 

δεν βρίσκει τίποτε αρνητικό. Όλα συμβάλλουν στην καλή διάθεση του επισκέπτη που 

θα το επιλέξει για να πιει τον καφέ του ή να περάσει κάπως ξέγνοιαστα την ώρα του 

μακριά από τις έγνοιες και τη ρουτίνα της καθημερινής ζωής.  

Στην ερώτηση τι είναι αυτό που της θυμίζει το καφενείο, απάντησε ότι της 

φέρνει έντονα τις μνήμες της παλιάς Φλώρινας. Οι 5 λέξεις που χαρακτηρίζουν το 

καφενείο σύμφωνα με την ίδια είναι εξυπηρέτηση, καθαριότητα, διακριτικότητα, το 

χαμόγελο των ιδιοκτητών και η ζεστασιά του (Α+Β+Γ+Ε). 

Η κ. Φανή είναι γυναίκα 62 ετών, ελληνικής εθνικότητας και ασχολείται με τα 

οικιακά. Το καφενείο το θυμάται από την παιδική της ηλικία όπως δηλώνει η ίδια. 

Στην ερώτηση από πότε πηγαίνει στο καφενείο «Διεθνές», αναφέρει ότι ο παππούς 
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της ήταν καθημερινός θαμώνας του καφενείου, ο οποίος λάτρευε στην κυριολεξία το 

χώρο και τον καλοψημένο καφέ. Από τότε είναι και οι πρώτες της μνήμες στο 

καφενείο, διότι η κ. Φανή πήγαινε κάθε μέρα την εφημερίδα στον παππού της που 

σύχναζε στο καφενείο. Η ίδια ξεκίνησε να πηγαίνει σαν πελάτης από το 1980.  

Στην ερώτηση τι είναι αυτό που της αρέσει περισσότερο από το καφενείο 

«Διεθνές», αξιολόγησε τη ζεστή ατμόσφαιρα του μαγαζιού και τη θαλπωρή που 

προσφέρουν οι ιδιοκτήτες του καταστήματος. Στα πλεονεκτήματα του καφενείου 

παραθέτει την καθαριότητα που υπάρχει και την ευχάριστη ατμόσφαιρα που μπορείς 

να απολαύσεις τον καφέ σου. Στην ερώτηση τι είναι αυτό που δεν της αρέσει και να 

αιτιολογήσει την απάντησή της, η ίδια ομολογεί ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν της 

αρέσει, ολόκληρη η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι θετική και συμβάλλει στο να 

περνάει ευχάριστες ώρες στο καφενείο.  

Στην ερώτηση τι είναι αυτό που της θυμίζει το καφενείο από τη Φλώρινα, η κ. 

Φανή απάντησε ότι το «Διεθνές» καφενείο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από 

τον ποταμό Σακουλέβα, ο οποίος διαρρέει την πόλη της Φλώρινας. Έχει τη συνήθεια 

ιδίως τις μεσημεριανές ώρες να συχνάζει στο καφενείο για να απολαύσει λίγες ήσυχες 

στιγμές πίνοντας καφέ ή τσίπουρο και όλο αυτό της φέρνει στο νου τη Φλώρινα.  

Στην ερώτηση για την περιγραφή του καφενείου με 5 λέξεις η κ. Φανή 

ανέφερε ότι το καφενείο έχει τόση θαλπωρή που σε κάνει να ξεχνάς τις άσχημες 

καιρικές συνθήκες και τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή. (Ο 

χειμώνας στη Φλώρινα είναι βαρύς, όταν βρίσκομαι στο Διεθνές νιώθω τέτοια 

ζεστασιά και θαλπωρή από την ξυλόσομπα που ξεχνώ τις έξω καιρικές συνθήκες.  

Αναφέρεται ακόμη στην αρχιτεκτονική του κτιρίου και στην κατασκευή του, 

που εμποδίζει τον καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να εισέλθει στο 

καφενείο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και το εσωτερικό του ύψος. Ένα 

πλεονέκτημα του καφενείου είναι οι νόστιμοι μεζέδες που σερβίρει το καφενείο, οι 

οποίοι μένουν αξέχαστοι στον επισκέπτη (Α+Β+Γ+Ε+Θ). 

Η Βάσω είναι μια κοπέλα 26 ετών, νηπιαγωγός στο επάγγελμα, ελληνικής 

εθνικότητας. Στην ερώτηση από πότε θυμάται το καφενείο «Διεθνές», απάντησε από 

το 2009 που πρωτοήρθε στη Φλώρινα. Δεν πήγαινε όμως εξ αρχής, ξεκίνησε να 

συχνάζει από το 2014. Αυτό που της αρέσει περισσότερο και την κέρδισε στο 

καφενείο είναι το παραδοσιακό του στυλ της Φλώρινας σε συνδυασμό με τους 
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μεζέδες και το φιλικό περιβάλλον. Η ίδια δεν βρίσκει τίποτε αρνητικό στο καφενείο, 

είναι πολύ ευχαριστημένη από όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει και από το 

περιβάλλον (Μου αρέσουν όλα, πιστεύω πως δεν υπάρχει κάτι αρνητικό).  

Στην ερώτηση τι είναι αυτό που της θυμίζει από τη Φλώρινα, η Βάσω 

απάντησε της θυμίζει την παλιά εποχή της πόλης σε συνδυασμό με την παράδοση και 

τη γνήσια ομορφιά της. Οι 5 λέξεις που χαρακτηρίζουν το καφενείο κατά τη γνώμη 

της είναι γεύση, παράδοση, οικειότητα, ζεστασιά, νοστιμιά (Β+Γ). 

Η Βέρα είναι επίσης μια κοπέλα 26 ετών, νηπιαγωγός και αυτή ελληνικής 

εθνικότητας. Στην ερώτηση από πότε θυμάται το καφενείο απάντησε πως το θυμάται 

από το 2011, ενώ ξεκίνησε να πηγαίνει σε αυτό από το 2014. Το καφενείο «Διεθνές» 

της αρέσει ιδιαίτερα γιατί με τα νόστιμα πιάτα που σερβίρει, φέρνει στο νου της τις 

μνήμες από τη γιαγιά της. Στην ερώτηση αν κάτι δεν της αρέσει από το καφενείο, η 

ίδια απάντησε ότι δεν βρίσκει τίποτε αρνητικό σε αυτό (Μου αρέσουν όλα). Το 

καφενείο της θυμίζει ιδιαίτερα την αρχιτεκτονική της Φλώρινας.  

Στην ερώτηση πώς μπορεί να περιγράψει το καφενείο με 5 λέξεις, η ίδια είπε 

ότι αυτές περικλείουν την παράδοση, τη διαχρονικότητα, τη νοστιμιά, το φιλικό 

περιβάλλον και την ποιότητα (Α+Β+Γ). 

Η Μαρία είναι επίσης 26 ετών, νηπιαγωγός, ελληνικής εθνικότητας. Το 

καφενείο «Διεθνές» το θυμάται από το 2010 ενώ ξεκίνησε να πηγαίνει σε αυτό από το 

2014. Στην ερώτηση τι είναι αυτό που της αρέσει περισσότερο στο καφενείο, η ίδια 

απάντησε ότι είναι το φιλικό περιβάλλον, η εξυπηρέτηση και η ποιότητα του φαγητού 

και των μεζέδων. Δεν βρίσκει τίποτε αρνητικό στο καφενείο (¨Όλα μου αρέσουν ).  

Οι μνήμες που έρχονται έντονα στο νου της από το καφενείο είναι οι ταινίες 

του Θ. Αγγελόπουλου, με το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο. Η Μαρία θεωρεί πως το 

«Διεθνές» είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου. 

Επίσης ότι η διαχρονικότητά του δεν χάνεται μέσα στο χρόνο και σε αυτό 

συμβάλλουν το φιλικό περιβάλλον, η ποιότητα και η γευστικότητα των 

προσφερόμενων εδεσμάτων (Α+Β+Γ). 

Η Στεφανία είναι γυναίκα 52 ετών, ιδιωτική υπάλληλος στο επάγγελμα και 

ελληνικής εθνικότητας. Οι μνήμες της για το καφενείο ανέρχονται στο 1973, όταν 

ήταν ήδη πολύ μικρή, ενώ ξεκίνησε να πηγαίνει σε αυτό από το 1998. Αυτό που 
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αρέσει περισσότερο από το καφενείο στη Στεφανία είναι το παραδοσιακό του στυλ, 

ενώ θεωρεί αρνητικό σημείο το γεγονός ότι δεν είναι ανοιχτό έως αργά το βράδυ, 

αλλά κλείνει νωρίτερα. Αυτό που της θυμίζει περισσότερο το καφενείο από τη 

Φλώρινα είναι τα εφηβικά και νεανικά της χρόνια.  

Θεωρεί ότι το καφενείο συμβάλλει θετικά στην πολιτιστική ζωή του τόπου 

κρατώντας την παράδοσή του και την κουλτούρα της πόλης. Οι κάτοικοι της 

περιοχής νιώθουν νοσταλγία για το καφενείο και έχουν έντονες αναμνήσεις από 

διάφορες εποχές γι’ αυτό. Το καφενείο δηλαδή είναι άμεσα συνδεδεμένο με την 

παράδοση και τον πολιτισμό των κατοίκων (Α+Β+Γ). 

Η Μαρία είναι 45 χρονών, δημόσιος υπάλληλος, ελληνικής εθνικότητας. Η 

Μαρία θυμάται το καφενείο από το 1980, ξεκίνησε όμως να πηγαίνει σε αυτό από το 

1998, πριν από 20 χρόνια δηλαδή. Εκτιμά ιδιαίτερα το φιλικό περιβάλλον και την 

καθαριότητα που το χαρακτηρίζει, καθώς και τη φιλοξενία του. Θεωρεί ότι πρόκειται 

για ένα αυθεντικό καφενείο, που χαρακτηρίζεται από την ποιοτική και νόστιμη 

κουζίνα του, που κερδίζει αμέσως τον επισκέπτη. (Φιλικό και καθαρό περιβάλλον, 

εξυπηρετικό και φιλόξενο, αυθεντικό). Πολλοί μεζέδες και ωραίο φαγητό.  

Στα μειονεκτήματα του καφενείου θεωρεί το γεγονός ότι δεν είναι ανοιχτό 

μέχρι αργά το βράδυ. Η αρχοντική φυσιογνωμία της πόλης, η καλοσύνη των 

κατοίκων και η φιλόξενη διάθεσή τους θεωρεί ότι αντικατοπτρίζονται μέσα από το 

καφενείο. Η Μαρία θεωρεί ότι το καφενείο συμβάλλει στην τέχνη και τον πολιτισμό 

της περιοχής. Αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η παράδοση, τουλάχιστον για τους 

κατοίκους της περιοχής, η φιλικότητα και η νοσταλγία σε συνδυασμό με τις 

αναμνήσεις μιας άλλης εποχής (Β+Γ). 

Η Γεωργία είναι γυναίκα 51 ετών, ασχολείται με τα οικιακά και είναι 

ελληνικής εθνικότητας. Το καφενείο «Διεθνές» το θυμάται από το 1988, εδώ και 

τριάντα χρόνια, δηλαδή, από τότε που ξεκίνησε κιόλας να συχνάζει σε αυτό. Αυτό 

που της αρέσει περισσότερο είναι η καλή και νόστιμη κουζίνα του. Δεν βρίσκει 

τίποτε το αρνητικό στη λειτουργία του καφενείου, καθότι δηλώνει ότι είναι 

ευχαριστημένη σε όλα από αυτό.  

Η παλιά φυσιογνωμία της Φλώρινας είναι έντονα αποτυπωμένη στο καφενείο 

με την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική σύμφωνα με τα λεγόμενα της Γεωργίας. Το 

καφενείο προσφέρει σημαντικά στην ψυχαγωγία των κατοίκων της πόλης με το πολύ 
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καλό σέρβις που διαθέτει, την καλή και ποιοτική κουζίνα σε συνδυασμό με τις 

λογικές τιμές. Η παραδοσιακότητα του καφενείου σε συνδυασμό με τη φιλικότητά 

του συμβάλλουν στα θετικά σημεία του καφενείου (Β+Γ). 

Η Μαρία είναι γυναίκα ηλικίας 50 ετών, δημόσιος υπάλληλος, ελληνικής 

εθνικότητας. Οι μνήμες της από το καφενείο «Διεθνές» ανάγονται στο 1975, ενώ 

ξεκίνησε να συχνάζει πολύ αργότερα, το 2003. Αυτό που της αρέσει περισσότερο 

είναι το φιλικό και εξυπηρετικό περιβάλλον και η ωραία ατμόσφαιρα του καφενείου. 

Δεν βρίσκει τίποτε αρνητικό στην όλη λειτουργία του καφενείου. Το καφενείο 

θυμίζει πολύ την παλιά φυσιογνωμία της πόλης. Η περιγραφή του καφενείου 

σύμφωνα με τη Μαρία είναι ότι πρόκειται για ένα παραδοσιακό καφενείο (Γ). 

Η Ανθούλα είναι γυναίκα ηλικίας 45 ετών, που ασχολείται με τα οικιακά και 

είναι ελληνικής εθνικότητας. Οι μνήμες της από το καφενείο «Διεθνές» ανάγονται 

στο 1983 όταν ήταν σε ηλικία 10 ετών. Ξεκίνησε όμως να πηγαίνει στο καφενείο 

αρκετά αργότερα από το 1995. Είναι πολύ ευχαριστημένη από τη γενικότερη 

λειτουργία του καφενείου και ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει την οικογενειακή 

ατμόσφαιρα, το ζεστό και φιλικό περιβάλλον, η εύγεστη και παραδοσιακή κουζίνα με 

τους καταπληκτικούς μεζέδες του, η υπέροχη εξυπηρέτηση και η ευγενική υποδοχή 

των ιδιοκτητών.  

Αυτό που της θυμίζει έντονα το καφενείο είναι η παλιά φυσιογνωμία της 

Φλώρινας. Η ίδια δεν την έχει ζήσει την παλιά εποχή λόγω της ηλικίας της, 

μπαίνοντας όμως στο καφενείο βιώνει τα συναισθήματα μιας άλλης εποχής 

κοιτάζοντας την παραδοσιακή διακόσμηση. Κάθε πλευρά του καφενείου ανασύρει 

μνήμες μιας άλλης εποχής.  

Το ζεστό περιβάλλον του καφενείου και οι γευστικές νοστιμιές που προσφέρει 

αποτελούν ένα πολύ ωραίο στέκι όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, 

αλλά και για τους τουρίστες (Α+Β+Γ). 

Η Βίκυ είναι γυναίκα 44 ετών, δημόσιος υπάλληλος και ελληνικής 

εθνικότητας. Οι μνήμες της από το καφενείο το «Διεθνές» ανάγονται στο 1990 ενώ 

ξεκίνησε να συχνάζει εκεί από το 2002. Αυτό που της αρέσει περισσότερο είναι η 

γραφικότητά του, το ζεστό και φιλικό περιβάλλον και οι πεντανόστιμοι μεζέδες που 

προσφέρει. Δεν βρίσκει τίποτε αρνητικό στο καφενείο, είναι ευχαριστημένη με όλα.  
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Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Φλώρινας, η παράδοση και η ψυχολογία 

των ανθρώπων της, αντικατοπτρίζονται έντονα μέσα από το καφενείο που είναι μια 

μικρογραφία της πόλης. Πρόκειται για ένα γνήσιο παραδοσιακό και αυθεντικό 

καφενείο που κερδίζει τους πελάτες με τη ζεστασιά, το άψογο περιβάλλον και σέρβις 

και τη γραφικότητά του (Β+Γ). 

Η Παναγιώτα είναι γυναίκα 45 ετών, ιδιωτική υπάλληλος, ελληνικής 

εθνικότητας. Οι πρώτες μνήμες της από το καφενείο το «Διεθνές» είναι από το 1980, 

ενώ ξεκίνησε να συχνάζει εκεί από το Δεκέμβριο του 2007. Αυτό που της αρέσει 

περισσότερο είναι οι ιδιοκτήτες και το φιλικό περιβάλλον του καταστήματος, καθώς 

και ο χώρος του καφενείου.  

Η Παναγιώτα θεωρεί ότι είναι ένα από τα καλύτερα παραδοσιακά καφενεία. 

Στην ερώτηση σχετικά με το τι δεν της αρέσει από το καφενείο, απάντησε ότι η ίδια 

θα έβαφε το μαγαζί με άλλα χρώματα για να το κάνει πιο φωτεινό, έτσι ώστε να 

αναδεικνύεται η αρχοντιά του. Μια άλλη παρέμβαση που θα έκανε ήταν ότι θα 

άλλαζε τις φωτογραφίες του μαγαζιού για να μαθαίνουν οι νέοι την ιστορία της πόλης 

και να τη θυμούνται οι παλιότεροι. Η αίγλη της Φλώρινας αντικατοπτρίζεται μέσα 

από το καφενείο. Η ίδια θεωρεί ότι η ύπαρξη του καφενείου διατηρεί τον πολιτισμό 

της πόλης (Β+Γ). 

Ο κ. Γιάννης είναι άντρας 53 χρονών, υπάλληλος στο επάγγελμα, ελληνικής 

εθνικότητας. Οι μνήμες του για το καφενείο «Διεθνές» ανάγονται στο 1985, ενώ 

ξεκίνησε να συχνάζει σε αυτό από το 1990. Εγκωμιάζει το ζεστό και φιλικό 

περιβάλλον του καφενείου καθώς και την εξαιρετική κουζίνα που μπορεί να καλύψει 

και τον πιο απαιτητικό πελάτη.  Η διακόσμηση του χώρου επίσης του προκαλεί 

μεγάλο ενδιαφέρον. (Το ζεστό χαμόγελο των ιδιοκτητών και η άψογη εξυπηρέτηση. 

Η ζεστή ατμόσφαιρα, η παλαιότητα (διατηρητέο). Μου αρέσει η εξαιρετική κουζίνα 

με την μεγάλη ποικιλία όπου μπορεί να καλύψει όλη την γκάμα ουρανίσκων). 

Ο ίδιος δεν βρίσκει κάτι αρνητικό στην όλη λειτουργία του καφενείου. 

Θεωρεί ότι το καφενείο συμβάλλει σημαντικά στην πολιτιστική ζωή της πόλης, 

εφόσον όλα εκεί μέσα θυμίζουν το αγαπημένο στέκι του Θόδωρου Αγγελόπουλου. 

Στην ερώτηση πώς θα χαρακτήριζε το καφενείο με 5 λέξεις απαντά πως είναι βέβαια 

όμορφο, εξυπηρετικό, ξεχωρίζει για τις νοστιμιές του και αποπνέει μια νοσταλγία 

μιας άλλης εποχής. Με άλλα λόγια το χαρακτηρίζει υπέροχο (Α+Β+Γ). 
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Ο κ. Σωτήρης είναι συνταξιούχος άντρας 68 ετών, ελληνικής εθνικότητας. Οι 

μνήμες το για το καφενείο το «Διεθνές» πηγαίνουν πολύ μακριά, στο 1970 από τότε 

που ξεκίνησε ουσιαστικά και να πηγαίνει. Μιλά με πολύ καλά λόγια για το καφενείο 

και αναφέρει ότι αυτό που τον κάνει να το ξεχωρίζει από τα άλλα καφενεία της 

περιοχής είναι οι καταπληκτικοί μεζέδες του και το ζεστό και φιλικό περιβάλλον του. 

Στην ερώτηση αν βρίσκει κάτι αρνητικό στη λειτουργία του καφενείου, δηλώνει πως 

δεν έχει αρνητικά, είναι ευχαριστημένος καθ’ όλα από το καφενείο. 

Το καφενείο σύμφωνα με τη γνώμη του έχει έντονες τις μνήμες της παλιάς 

Φλώρινας και φέρει κομμάτια από την παράδοσή της. Σαφώς και το κατατάσσει στα 

παραδοσιακά καφενεία της χώρας μας, καθώς λειτουργεί οικογενειακά, είναι φιλικό 

προς τον πελάτη και έχει ζεστό περιβάλλον που σε κερδίζει αμέσως (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Θανάσης είναι άντρας ηλικίας 60 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος στο 

επάγγελμα και ελληνικής εθνικότητας. Θυμάται αρχικά το καφενείο «Διεθνές» από το 

1996, ξεκίνησε όμως να συχνάζει σε αυτό λίγο αργότερα, δηλ. από το 2000. Στην 

ερώτηση τι είναι αυτό που τον κερδίζει στο καφενείο, αναφέρει την ευρύτητα του 

χώρου τη διακόσμηση του που είναι παραδοσιακή και φυσικά το ζεστό και 

εξυπηρετικό περιβάλλον. Του αρέσει το κάθε τι μέσα στο καφενείο, δεν βρίσκει 

τίποτε αρνητικό. 

Θεωρεί πως το καφενείο είναι μια μικρογραφία της πόλης, καθώς τα πάντα 

εκεί μέσα θυμίζουν την ίδια την πόλη. Πιστεύει πως η προσφορά του καφενείου είναι 

σημαντική για την πόλη της Φλώρινας, αξιολογώντας τις δυσκολίες που υπάρχουν 

στη λειτουργία του καφενείου σήμερα (Β+Γ). 

Ο κ. Κώστας είναι ένας νέος άντρας 35 ετών, μουσικός στο επάγγελμα, 

ελληνικής εθνικότητας. Γνώρισε το καφενείο «Διεθνές» το 2014, από τότε που 

ξεκίνησε να συχνάζει σε αυτό. Αυτό που του αρέσει περισσότερο στο καφενείο το 

περιβάλλον του, γιατί είναι κλασικό underground. Αυτό που θεωρεί αρνητικό είναι η 

σημαντική διαφορά ηλικίας που έχει από τους υπόλοιπους πελάτες του καφενείου, 

γεγονός που τον κάνει να νιώθει άβολα. Δεν μπορεί να συσχετίσει το καφενείο με την 

πόλη της Φλώρινας, καθώς είναι λίγος ο χρόνος που το γνωρίζει. Το χαρακτηρίζει 

όμως παραδοσιακό και το εντάσσει στα ιστορικά καφενεία της πόλης (Α+Ε). 

Ο κ. Πέτρος είναι άντρας 61 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Το 

καφενείο το «Διεθνές» το θυμάται από το 1987 και συγκεκριμένα από το Θ. 
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Αγγελόπουλο, όπως λέει ο ίδιος. Ξεκίνησε όμως να πηγαίνει πολύ αργότερα από το 

2008. Μιλάει με πολύ καλά λόγια για την ατμόσφαιρα του μαγαζιού και θεωρεί πως 

αυτό είναι που τον τραβάει να πηγαίνει εκεί. Στα αρνητικά του θεωρεί πως είναι το 

ωράριό του, που δεν λειτουργεί όλες τις ώρες. 

Θεωρεί πως το καφενείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον παλιό καλό 

κινηματογράφο, του οποίου φέρει μνήμες. Περιγράφει το καφενείο ως γραφικό και 

συγχρόνως πρωτότυπο, παραδοσιακό που διατηρεί όμως τη ζωντάνια του και τη 

δημιουργικότητά του (Β+Γ). 

Ο κ. Χρήστος είναι άντρας 71 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Οι 

μνήμες του για το καφενείο το «Διεθνές» φτάνουν πολύ παλιά στα 1956. Ξεκίνησε 

όμως να πηγαίνει εκεί το 1957. Θεωρεί ότι το καφενείο διατηρεί τη γραφικότητά του 

και θυμίζει έντονα την παλιά πόλη της Φλώρινας, κάτι που φέρνει μεγάλη νοσταλγία 

στους κατοίκους της πόλης. Είναι πολύ ευχαριστημένος από τη λειτουργία του 

καφενείου, αφού δεν βρίσκει τίποτα αρνητικό.  

Θεωρεί ότι το καφενείο αντιπροσωπεύει τη γνησιότητα της πόλης και το 

συνδέει με την παράδοσή της, τη νοστιμιά των παραδοσιακών φαγητών της. Πιστεύει 

ότι το καφενείο έχει βαθιές ρίζες στην ιστορική μνήμη της πόλης και είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με το παρελθόν της (Β+Γ). 

Ο κ. Αλέξης είναι άντρας 36 ετών, τυπογράφος στο επάγγελμα, ελληνικής 

εθνικότητας. Οι μνήμες του για το καφενείο το «Διεθνές» ανάγονται στο 1989, 

ξεκίνησε όμως να συχνάζει εκεί αρκετά αργότερα, το 2000. Ξεχωρίζει το καφενείο 

για τις νοστιμιές που προσφέρει, κυρίως για τη σουπιά αλλά και για τους άλλους 

νόστιμους μεζέδες. Είναι καθ’ όλα ευχαριστημένος από τη λειτουργία του καφενείου, 

δεν βρίσκει τίποτε αρνητικό.  

Θεωρεί ότι το καφενείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ταινίες του Θ. 

Αγγελόπουλου, με το οποίο έγινε και ιδιαίτερα γνωστό, μιας και ήταν το αγαπημένο 

στέκι του σκηνοθέτη. Στην ερώτηση πώς θα μπορούσε να περιγράψει το καφενείο με 

5 λέξεις, πιστεύει πως το τσίπουρο και η γράπα αποτελούν το σήμα κατατεθέν του σε 

συνδυασμό με τους μεζέδες και την αίσθηση της παλιάς πόλης της Φλώρινας (Β+Γ). 

Ο κ. Γιώργος είναι άντρας 62 ετών, ελληνικής εθνικότητας. Δεν αναφέρει το 

επάγγελμά του. Οι μνήμες του για το καφενείο το «Διεθνές» πηγαίνουν πολύ παλιά, 
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στο 1966, ενώ ξεκίνησε να πηγαίνει εκεί πολλά χρόνια αργότερα, το 1990. Αυτό που 

του προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση από το  καφενείο είναι ο ζεστός του χώρος – σε 

αντίθεση με την παγωνιά που επικρατεί στην πόλη το χειμώνα – που ζεσταίνεται από 

τη σόμπα, ο μεγάλος καθρέφτης στον τοίχο και οι συνομήλικοί του που είναι τακτικοί 

θαμώνες του καφενείου. Δηλώνει καθ’ όλα ευχαριστημένος από το καφενείο. Θεωρεί 

ότι το καφενείο είναι αντιπροσωπευτικό της πόλης της Φλώρινας, αφού όλα εκεί 

μέσα τη θυμίζουν. Οι τρεις χαρακτηριστικές λέξεις που περιγράφουν το καφενείο 

σύμφωνα με τη γνώμη του είναι τα νόστιμα φαγητά του, το αξιολάτρευτο περιβάλλον 

του και βέβαια η φυσιογνωμία του Θ. Αγγελόπουλου που είναι άμεσα συνδεδεμένη 

με το καφενείο (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Στυλιανός είναι άντρας 44 ετών, βλάχικης – ελληνικής εθνικότητας, 

όπως αναφέρει ο ίδιος. Δηλώνει ευδαίμων – άεργος, διότι είναι ευχαριστημένος από 

την κατάσταση αυτή. Θυμάται το καφενείο από το 1986, ξεκίνησε όμως να πηγαίνει 

σε αυτό αρκετά χρόνια αργότερα, το 2000. Θεωρεί πολλά τα πλεονεκτήματα του 

καφενείου και ανάμεσα σ’ αυτά συγκαταλέγει την κλασικότητα του, τη ζεστασιά του 

χώρου, τις μνήμες από το παρελθόν που αναδύονται από τους τοίχους του, την 

ποικιλία και την ποιότητα των μεζέδων και φυσικά το ζεστό και εξυπηρετικό 

περιβάλλον.  

Δηλώνει καθ’ όλα ευχαριστημένος από τη λειτουργία του καφενείου και 

αναφέρει ότι εάν κάτι δεν του άρεσε σ’ αυτό, δεν θα σύχναζε πλέον. Το καφενείο έχει 

έντονες τις μνήμες από την παλιά Φλώρινα και τα νεοκλασικά σπίτια της. Η 

φυσιογνωμία του Αγγελόπουλου και οι ταινίες του συσχετίζονται άμεσα με το 

καφενείο, αφού το θυμίζουν σε κάθε τι.  

Ο κ. Στυλιανός πιστεύει ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό παραδοσιακό 

καφενείο, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου και την τοπική 

παραδοσιακή κουζίνα του (Β+Γ+Ε). 

Ο κ. Σάββας είναι άντρας, 42 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας στο επάγγελμα, 

ελληνικής εθνικότητας. Γνώρισε το καφενείο το 1988, από τότε που έχει τις πρώτες 

του μνήμες. Ξεκίνησε όμως να πηγαίνει εκεί αρκετά χρόνια αργότερα, από το 2003. 

Ευχαριστιέται ιδιαίτερα τη μεγάλη ποικιλία των μεζέδων που προσφέρει το καφενείο, 

την καθαριότητα και το ήσυχο περιβάλλον που μπορεί κάποιος να απολαύσει ότι 
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θέλει για λίγες ώρες. Δυσκολεύεται να βρει κάτι που δεν του αρέσει στο καφενείο, 

αφού είναι υπό σκέψη.  

Πιστεύει ότι το καφενείο αντιπροσωπεύει το παρελθόν της Φλώρινας και 

φέρνει στο νου μνήμες μιας άλλης εποχής. Θεωρεί ότι το «Διεθνές» είναι ένα τέλειο 

παραδοσιακό καφενείο από όλες τις απόψεις (Β+Γ).  

Ο κ. Δημήτριος είναι άντρας, 48 ετών, αρχιμουσικός στο επάγγελμα, 

ελληνικής εθνικότητας. Θυμάται το καφενείο το «Διεθνές», από την ηλικία των 21 

ετών, από το 1990 δηλαδή. Ξεκίνησε όμως να πηγαίνει εκεί τέσσερα χρόνια 

αργότερα, το 1994, όταν ο ίδιος ήταν 25 ετών.  

Είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την ποιότητα του φαγητού, γεγονός που 

εκτιμούν όλοι ανεξαιρέτως οι πελάτες του. Δεν βρίσκει τίποτε αρνητικό στη 

λειτουργία του καφενείου. Αυτό που του θυμίζει περισσότερο το καφενείο είναι η 

παλιά πόλη της Φλώρινας, εικόνα που είναι αποτυπωμένη στο μυαλό των 

περισσότερων πελατών του. Η άρτια εξυπηρέτηση, το ζεστό και φιλικό περιβάλλον 

και οι εκλεκτοί μεζέδες είναι αυτό που χαρακτηρίζουν το καφενείο, καθώς και η 

ποιότητα των υπηρεσιών του (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Σπύρος είναι άντρας, 31 ετών, λογιστής στο επάγγελμα, ελληνικής 

εθνικότητας. Οι πρώτες μνήμες που έχει από το καφενείο είναι από το 2005, ενώ 

ξεκίνησε να πηγαίνει εκεί από το 2010. Αυτό που του αρέσει περισσότερο είναι τα 

τσίπουρα και οι μεζέδες, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη νοστιμιά τους.  

Ο κ. Σπύρος θα ήθελε το «Διεθνές» να λειτουργεί μόνο ως τσιπουράδικο και 

όχι ως καφενείο, διότι ενοχλείται από την παρουσία αυτών που παίζουν χαρτιά. 

Πιστεύει ότι το καφενείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ταινίες του Αγγελόπουλου 

και φέρνει μνήμες από αυτές. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η ποιότητα των 

μεζέδων σε συνδυασμό με τα ούζα και τα τσίπουρα που προσφέρει (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Κωνσταντίνος είναι άντρας 69 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής 

εθνικότητας. Οι μνήμες του από το καφενείο είναι από το 1955, στην ηλικία των 6 

ετών. Ξεκίνησε να πηγαίνει βέβαια εκεί πολύ αργότερα, από το 1977, σε ηλικία 28 

ετών. Η εσωτερική αρχιτεκτονική του χώρου με τα ψηλά ταβάνια και τη θέα σε 3 

διαφορετικούς δρόμους, του αρέσει ιδιαίτερα. Μεγάλο προσόν θεωρεί ότι την πολύ 

καλή παρέα που βρίσκει κανείς εκεί.  
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Αυτό που δεν του αρέσει στη λειτουργία του καφενείου είναι η διακοπή της 

λειτουργίας του μπιλιάρδου, όπως ήταν στο παρελθόν. Θα προτιμούσε εάν δεν 

υπήρχε οικονομικό πρόβλημα, να συνεχίσει τη λειτουργία του το μπιλιάρδο. Αυτό 

που του θυμίζει το καφενείο από την παλιά πόλη της Φλώρινας, είναι η παλιά 

πρόσοψή του με το μπιλιάρδο, η αρχιτεκτονική του κτιρίου με το ξενοδοχείο που 

υπήρχε με τον ομώνυμο τίτλο και οι ταινίες που γυρίστηκαν εκεί. Θεωρεί ότι το 

καφενείο προσφέρει εξαιρετική καθαριότητα στο χώρο, πολύ νόστιμους μεζέδες και 

πολύ καλή παρέα (Α+Β+Γ). 

 Ο κ. Βασίλειος είναι άντρας 67 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. 

Οι μνήμες του σχετικά με το καφενείο το «Διεθνές» φτάνουν πολύ παλιά, στα 1962. 

Ξεκίνησε όμως πολύ αργότερα να συχνάζει εκεί, μόλις από το 2010. Τον ευχαριστεί 

πολύ η παραμονή του στο καφενείο, όπως δηλώνει ο ίδιος. Δεν υπάρχει τίποτε που 

τον ενοχλεί, είναι καθ’ όλα ευχαριστημένος από τη λειτουργία του καφενείου. Αυτό 

που του θυμίζει πολύ έντονα το καφενείο είναι τα παιδικά του χρόνια, με τα οποία 

είναι άμεσα συνδεδεμένες οι μνήμες του. Αυτό που χαρακτηρίζει το καφενείο κατά τη 

γνώμη του είναι η καθαριότητα και η ησυχία, καθώς και η παράδοση (Γ). 

 Ο κ. Ελευθέριος είναι άντρας 67 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. 

Οι μνήμες του για το καφενείο το «Διεθνές» ανάγονται στο 1957, ξεκίνησε όμως να 

συχνάζει εκεί από το 1981. Αυτό που του αρέσει περισσότερο στο καφενείο είναι το 

παραδοσιακό στυλ που έχει διατηρήσει αναλλοίωτο στο πέρασμα των χρόνων. Η 

παλαιότητα όμως του κτιρίου θεωρεί ότι είναι ένα από τα μειονεκτήματά του. Το 

καφενείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα παιδικά χρόνια του κ. Ελευθέριου, από τότε 

που έχει τις πρώτες μνήμες γι’ αυτό. Θεωρεί ότι το καφενείο συμβάλλει κατά πολύ 

στην ψυχαγωγία των κατοίκων της πόλης κυρίως με το παραδοσιακό του στυλ. Σ’ 

αυτό κρίνει ως θετικό σημείο το ζεστό και φιλικό περιβάλλον, τη θερμή υποδοχή από 

τον ιδιοκτήτη, την καλή παρέα και βεβαίως τις πολύ προσιτές τιμές, γεγονός που 

εκτιμάται ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης (Α+Β+Γ). 

 Ο κ. Χρήστος είναι άντρας 82 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Οι 

μνήμες του για το καφενείο το «Διεθνές» ανάγονται στο 1953, ξεκίνησε όμως να 

συχνάζει εκεί τριάντα χρόνια αργότερα, το 1982. Θεωρεί πολύ σημαντικό στοιχείο 

τον παραδοσιακό χώρο του καφενείου και τη συμβολή του στην πνευματική ιστορία 

του τόπου. Το καφενείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πολιτιστική ζωή του τόπου. 
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Είναι ικανοποιημένος με τη λειτουργία του καφενείου, δεν πιστεύει ότι χρειάζεται 

κάποια αλλαγή. Πιστεύει ότι το καφενείο αναδίδει ένα ρομαντισμό μιας άλλης 

εποχής. Εξαίρει ιδιαίτερα την προσφορά του στην πολιτιστική ζωή του τόπου, που 

από τη χρονιά που λειτούργησε, δηλαδή το 1926, συμβάλλει θετικά σε όλους τους 

τομείς και τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην πόλη από χορούς και βεγγέρες, 

έως εκθέσεις καλλιτεχνών και άλλων θεμάτων (Β+Γ). 

 Ο κ. Δημήτριος είναι άντρας 78 ετών, συνταξιούχος απόστρατος αξιωματικός, 

ελληνικής εθνικότητας. Θυμάται την ακριβή ημερομηνία που γνώρισε το καφενείο το 

«Διεθνές», που ήταν η 1η Μαρτίου του 1980. Αυτό που τον γοητεύει από το καφενείο 

είναι η παραδοσιακή του ατμόσφαιρα και η ευγενική συμπεριφορά των ιδιοκτητών. 

Δεν βρίσκει καμία αδυναμία στη λειτουργία του καφενείου, θεωρεί πως όλα είναι μια 

χαρά. Το καφενείο είναι αντιπροσωπευτικό της φυσιογνωμίας της πόλης της 

Φλώρινας. Επαινεί ιδιαίτερα την παραδοσιακή κουζίνα με τους άψογους μεζέδες, την 

άριστη εξυπηρέτηση και την ευγένεια των ιδιοκτητών (Α+Β+Γ). 

 Ο κ. Απόστολος είναι άντρας 66 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. 

Σε γνωριμία με το καφενείο το «Διεθνές» ήρθε το 2000, από τότε που το θυμάται 

αρχικά. Ξεκίνησε όμως να πηγαίνει από το 2005. Το προτιμά από τα υπόλοιπα 

καφενεία της πόλης για την παραδοσιακή του ατμόσφαιρα, για την άψογη 

εξυπηρέτηση και για την απίθανη ποικιλία και ποιότητα των εδεσμάτων που 

προσφέρει. Δηλώνει ευχαριστημένος από την όλη λειτουργία του καφενείου. Η 

παράδοση της πόλης της Φλώρινας είναι άμεσα συνυφασμένη με τη λειτουργία του 

καφενείου. Θεωρεί ότι η γραφικότητα της πόλης και το παραδοσιακό της στυλ 

εκφράζονται ιδιαίτερα μέσα από το καφενείο(Β+Γ). 

 Ο κ. Γρηγόρης είναι άντρας, 81 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. 

Οι μνήμες του σχετικά με το καφενείο το «Διεθνές» ανάγονται πολύ παλιά, στα 1946, 

από τότε που ξεκίνησε να συχνάζει εκεί. Η καθαριότητα του καταστήματος, η 

εξαιρετική συμπεριφορά του ιδιοκτήτη και η μεγάλη ποικιλία και νοστιμιά των 

εδεσμάτων είναι αυτό που τον κερδίζουν και συνεχίζει να πηγαίνει για τόσα πολλά 

χρόνια. Δηλώνει καθ’ όλα ευχαριστημένος από το καφενείο. Αυτό που του θυμίζει 

περισσότερο το καφενείο είναι οι φίλοι του, που κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη φύγει 

από τη ζωή. Η προσφορά του καφενείου στην πολιτιστική ζωή του τόπου θεωρεί πως 

είναι πολύ σημαντική. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό χώρο, που λειτουργούσε ως 
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ξενοδοχείο για πολλά χρόνια και συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα πρώτα των 

Βαλκανίων. Θεωρεί ως αρνητικό στοιχείο ότι ούτε ο ιδιοκτήτης ούτε η πολιτεία 

φροντίζουν για τη συντήρηση και τον καλλωπισμό του κτιρίου, το οποίο θα το 

προτιμούσε περισσότερο φροντισμένο (Α+Β+Γ+Θ). 

 Ο κ. Μιχάλης είναι άντρας 49 ετών, εκπαιδευτικός, ελληνικής εθνικότητας. Οι 

μνήμες του για το καφενείο το «Διεθνές», ανάγονται πολύ παλιά όταν ήταν παιδάκι 7-

8 ετών, δηλαδή γύρω στο 1975-1976. Ξεκίνησε να συχνάζει στο καφενείο πολύ 

πρόσφατα, από το 2011. Του αρέσει πολύ το παραδοσιακό περιβάλλον του καφενείου 

τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Θεωρεί ότι ανάμεσα στα πολλά προσόντα 

του είναι η εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών και οι πολύ γευστικοί μεζέδες που 

προσφέρει. Δεν βρίσκει κάτι αρνητικό στη λειτουργία του καφενείου, σε διαφορετική 

περίπτωση, αν ήταν κάτι σοβαρό, δηλώνει πως δεν θα συνέχιζε να συχνάζει εκεί. Το 

καφενείο του φέρνει στη μνήμη όλη την παλιά πόλη της Φλώρινας με την ιστορία 

της, εφόσον είναι η πόλη που μεγάλωσε και έχει έντονες μνήμες από εκεί. Στην 

ερώτηση πώς θα μπορούσε να περιγράψει το καφενείο απαντά πως η αρχιτεκτονική 

του αξία και η ιστορικότητά του είναι μεγάλη και συμβάλλει κατά πολύ στην 

παράδοση του τόπου. Αυτό που το χαρακτηρίζει ιδιαίτερα είναι η εξυπηρέτηση των 

ιδιοκτητών. Τέλος, το καφενείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις κινηματογραφικές 

ταινίες του Θ. Αγγελόπουλου, του οποίου υπήρξε το αγαπημένο στέκι (Α+Β+Γ+Θ). 

 Ο κ. Παντελής, είναι άντρας 81 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. 

Οι μνήμες του για το καφενείο το «Διεθνές»  ανάγονται στο 1971, ενώ ξεκίνησε να 

πηγαίνει μόλις το 2008. Βρίσκει πολλά ενδιαφέροντα στο χώρο του καφενείου, που 

ξεκινούν από το χώρο και καταλήγουν στην καλή παρέα και την άψογη εξυπηρέτηση. 

Είναι καθ’ όλα ευχαριστημένος από τη λειτουργία του καφενείου. Η 

παραδοσιακότητα του καφενείου σε συνδυασμό με την ανθρώπινη πλευρά του θεωρεί 

ότι είναι τα δυνατά του σημεία. (Α+Γ). 

 Ο κ. Θανάσης είναι άντρας 86 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Οι 

μνήμες του για το καφενείο το «Διεθνές» ανάγονται πολύ παλιά στην πρώτη δεκαετία 

λειτουργίας του, δηλαδή το 1937. Ξεκίνησε να συχνάζει εκεί το 1960. Αυτό που 

ξεχωρίζει το καφενείο από τα υπόλοιπα της πόλης είναι το πολύ ωραίο περιβάλλον 

του, η εξυπηρέτηση και οι παρέες που έχει αποκτήσει εκεί στα τόσα χρόνια που 

συχνάζει. Είναι ευχαριστημένος από όλη την εξυπηρέτηση και το χώρο του 
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καταστήματος και δεν βρίσκει κάτι αρνητικό που μπορεί να σχολιάσει. Αυτό που του 

φέρνει ιδιαίτερα στο νου η εικόνα του καφενείου είναι η παράδοση σε συνδυασμό με 

τα παλιά κτίρια της πόλης και τις παιδικές αναμνήσεις της γειτονιάς του. Ο κ. 

Θανάσης θεωρεί ότι πρόκειται για ένα παραδοσιακό κτίριο που έλκει τους τουρίστες 

που έχουν κάποιες γνώσεις και ζητούν κάτι παραπάνω. Στους κατοίκους της πόλης 

ξυπνά συναισθήματα και αναμνήσεις μιας άλλης εποχής με τη νεοκλασική εμφάνιση 

του κτιρίου (Α+Β+Γ). 

 Ο κ. Δημοσθένης είναι άντρας 91 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. 

Οι μνήμες του για το καφενείο το «Διεθνές» φτάνουν πολύ παλιά, στο 1940, ξεκίνησε 

όμως να πηγαίνει περίπου 10 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1950. Αυτό που του αρέσει 

ιδιαίτερα είναι η παρέα που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και θεωρεί ότι μέσα 

από το καφενείο και το ζεστό χώρο του έχουν δημιουργηθεί δεσμοί φιλίας που 

αντέχουν στο χρόνο. Επιπροσθέτως, εκτιμά πολύ την παράδοση του κτιρίου. Δεν 

βρίσκει κάτι αρνητικό στη λειτουργία του καφενείου, αυτό που τον απασχολεί όμως 

και τον στενοχωρεί είναι το γεγονός ότι μερικές φορές αναγκάζεται να έρθει σε 

αντιπαράθεση με κάποιους από τους φίλους του κατά τη διάρκεια της χαρτοπαιξίας 

(παιχνίδι – βίδα). Αυτό που του θυμίζει έντονα το καφενείο είναι η νεανική του 

ηλικία, μιας και πρόκειται για μόνιμο κάτοικο της Φλώρινας. Θεωρεί ότι η καλή 

εξυπηρέτηση είναι από τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του καφενείου και 

δηλώνει απόλυτη εμπιστοσύνη στους ιδιοκτήτες. Πρόκειται για ένα νεοκλασικό 

κτίριο που αποπνέει πολλά συναισθήματα. Οι προσωπικές σχέσεις που έχει 

δημιουργήσει μέσα στο καφενείο παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο (Α+Β+Γ+Θ). 

 Ο κ. Γεώργιος Βελλιάνης είναι ιδιοκτήτης του καφενείου το «Διεθνές» από 

την 1 Μαρτίου του 1980. Το καφενείο το αγόρασε από τους συνεταίρους Ηλία 

Τσόμπρα και Αναστάσιο Πλιούμπη. Ο κ. Βελλιάνης μας έδωσε στοιχεία για τους 

προηγούμενους ιδιοκτήτες του καφενείου. Θυμάται χαρακτηριστικά τον κ. 

Αναστάσιο Αντωνιάδη που είχε στην κατοχή του το καφενείο από το 1930 έως το 

1966, τον κ. Μιχαήλ Βλάχο από το 1966 έως το 1977 και τους συνεταίρους Ηλία 

Τσόμπρα και Αναστάσιο Πλιούμπη από το 1977 έως το 1980, όπως 

προαναφέρθηκαν.  

 Στην ερώτηση τι ηλικία έχουν οι περισσότεροι θαμώνες του καφενείου, ο κ. 

Βελλιάνης απάντησε ότι τις πρωινές ώρες συχνάζουν ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, 
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από το μεσημέρι και μετά έρχονται όλες οι ηλικίες από 18 ετών έως 80, κυρίως όμως 

συχνάζουν άτομα νεαρής ηλικίας, οικογένειες, ζευγάρια και άλλα. Τις βραδινές ώρες 

το σκηνικό αλλάζει και συχνάζουν πάλι θαμώνες κυρίως μεγαλύτερης ηλικίες.  

 Στην ερώτηση ποιο είναι το επικρατέστερο φύλο των θαμώνων του 

καφενείου, ο κ. Βελλιάνης μας έδωσε στοιχεία ότι το 65% περίπου είναι άνδρες, ενώ 

το 35% είναι γυναίκες. Σε ότι αφορά το επάγγελμα των θαμώνων υπάρχει μια μεγάλη 

ποικιλία. Συχνάζουν ελεύθεροι επαγγελματίες, καλλιτέχνες, πολιτικοί, επιστήμονες, 

φοιτητές από τα τμήματα που λειτουργούν στην πόλη της Φλώρινας, άνεργοι και 

βεβαίως αρκετοί συνταξιούχοι.  

Η πλειοψηφία των θαμώνων είναι Έλληνες στην εθνικότητα, συχνάζουν όμως 

και Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί, Τούρκοι, Καναδοί και άλλες εθνικότητες. Τις 

καθημερινές οι περισσότεροι θαμώνες είναι Έλληνες, όμως τις γιορτές οι 

περισσότεροι θαμώνες είναι ξένοι.  

Το μενού που προσφέρει το κατάστημα είναι συνήθως μεζεδάκια για 

τσίπουρο, προσφέρουν όμως και ποικιλίες κρεατικών με συνοδεία κρασιού, μπύρας ή 

ρετσίνας. Τo μενού διαφοροποιείται αναλόγως με την εποχή. Για παράδειγμα την 

περίοδο της Σαρακοστής προσφέρονται νόστιμοι σαρακοστιανοί μεζέδες. Μερικές 

από τις σπεσιαλιτέ του καταστήματος είναι τα σμυρναίικα σουτζουκάκια, πιπεριές 

Φλωρίνης γεμιστές με τυριά και αλλαντικά, σουπιές γεμιστές, παστουρμάς με αυγά 

και πολλά άλλα.  

Στην ερώτηση σχετικά με τη διακόσμηση του καταστήματος ο κ. Βελλιάνης 

αναφέρει ότι στο εσωτερικό ο χώρος διακοσμείται από ένα πολύ παλιό καθρέφτη και 

ρομαντικές απεικονίσεις με κάδρα μιας άλλης εποχής. Μια γωνία του καφενείου είναι 

αφιερωμένη στο Θ. Αγγελόπουλο με τις φωτογραφίες του να κοσμούν τους τοίχους 

σαν ένα αφιέρωμα τιμής για την αγάπη και την προτίμηση που έδειχνε για το 

καφενείο. Όπως προαναφέρθηκε, ο σκηνοθέτης έλεγε χαρακτηριστικά «σε όποιο 

μέρος του κόσμου και αν ταξιδέψω, στο δεύτερο σπίτι μου θα επιστρέψω…» 

εννοώντας το καφενείο «Διεθνές». Τη διακόσμηση του καφενείου πλαισιώνουν παλιά 

αντικείμενα, όπως ραδιόφωνο, ραπτομηχανή, πικάπ, σίδερο και άλλα αντικείμενα. 

Στην ερώτηση εάν ο ιδιοκτήτης έχει προβεί σε ανακαινίσεις, ο ίδιος απάντησε 

ότι είναι πολύ λίγες οι μετατροπές που έχουν κάνει σε μια προσπάθεια να παραμείνει 

ο χώρος ανέπαφος. Αυτό που έχει αλλάξει αναγκαστικά είναι το πάτωμα εξαιτίας της 
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φθοράς του και σκέφτονται να το αντικαταστήσουν με παρόμοιο για να μη χαλάσει η 

αισθητική του χώρου. Η επιλογή του πατώματος είναι επαγγελματικός μουσαμάς που 

μοιάζει πολύ με μωσαϊκό. Ο ιδιοκτήτης επίσης μας έδωσε την πληροφορία ότι ο 

χώρος θερμαίνεται με ξυλόσομπα που χαρίζει θαλπωρή με τη φλόγα της.  

Ο ιδιοκτήτης στη συνέντευξη που μας παραχώρησε αναφέρει επίσης ότι πριν 

αγοράσουν το καφενείο, αυτό λειτουργούσε αρχικά μόνο ως καφενείο που πρόσφερε 

ελληνικό καφέ, αναψυκτικά, βανίλια με νερό στο ποτήρι – το λεγόμενο υποβρύχιο – 

λουκουμάκι και κονιάκ στους θαμώνες του. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες ξεκίνησαν 

με δειλές προσπάθειες να προσφέρουν τσιπουράκι με συνοδεία πιάτο με γίγαντες, 

βραστή πατάτα και ντομάτα. Όταν ανέλαβε ο κ. Βελλιάνης το καφενείο, δηλαδή το 

1980 αποφάσισε να προσφέρει στην πόλη κάτι που έλειπε και να το μετατρέψει σε 

καφενείο – ουζερί. Ξεκίνησαν με γίγαντες φούρνου, σπεσιαλιτέ που αρέσει πολύ 

στους θαμώνες και κολοκυθοκεφτέδες, που αποτελούν μία από τις σπεσιαλιτέ του 

καταστήματος. Σε μια συνεχή προσπάθεια κατάφεραν να εμπλουτίσουν καθημερινά 

το μενού εισάγοντας καινούριους μεζέδες και πιάτα, φτάνοντας στο σημείο να 

προσφέρουν σήμερα μια μεγάλη ποικιλία μεζέδων για τσίπουρο, μπύρα και κρασί 

που ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Το καφενείο απέκτησε ιδιαίτερη 

φήμη το 1987, όταν το επισκέφθηκε ο Θ. Αγγελόπουλος και το έκανε πολύ γνωστό με 

τις ταινίες του σε ολόκληρο τον κόσμο (Α+Β+Γ+Ζ+Θ). 

Ο κ. Δαμιανός Βελλιάνης είναι ο νέος ιδιοκτήτης του καφενείου το «Διεθνές». 

Το καφενείο το παρέλαβε από τον πατέρα του πριν από 8 χρόνια, δηλαδή από το 

Δεκέμβριο του 2010. Στην ερώτηση πού φτάνουν οι μνήμες του για το καφενείο και 

τους προηγούμενους ιδιοκτήτες και τις χρονολογίες που το είχαν, ο κ. Βελλιάνης 

απάντησε ότι όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είχε ήδη το καφενείο εδώ και ένα χρόνο.  

Στην ερώτηση σχετικά με τις ηλικίες των θαμώνων, αναφέρει ότι το καφενείο 

έχει πελάτες όλων των ηλικιών από 18 ετών φοιτητές έως ανθρώπους προχωρημένης 

ηλικίας, που φτάνουν τα 98 έτη. Το καφενείο το προτιμούν τόσο οι άντρες όσο και οι 

γυναίκες της περιοχής σε διαφορετικά βέβαια ποσοστά.  

Στην ερώτηση σχετικά με το επάγγελμα των θαμώνων ο κ. Βελλιάνης 

απάντησε ότι οι θαμώνες του καλύπτουν μία ευρεία γκάμα επαγγελμάτων, όπως είναι 

φοιτητές από τα πανεπιστημιακά τμήματα της πόλης, άνεργοι, συνταξιούχοι, γιατροί, 

δικηγόροι, επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί και 
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άλλα επαγγέλματα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος κλειστός κλάδος επαγγέλματος που 

το έχει στις προτιμήσεις του. Οι πελάτες του καφενείου είναι κατά βάση Έλληνες, 

υπάρχουν όμως και αρκετοί τουρίστες που επισκέπτονται το μαγαζί σε ορισμένες 

χρονικές περιόδους. Οι τουρίστες επισκέπτονται το καφενείο κυρίως τους 

καλοκαιρινούς μήνες ή σε περιόδους εορτών. 

Το μενού του καταστήματος περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα από ροφήματα 

και μια μεγάλη ποικιλία από μεζέδες που συνοδεύουν το σπιτικό τσίπουρο και το 

κρασί. Τo μενού διαφοροποιείται σε περιόδους νηστείας και προσαρμόζεται ανάλογα 

με την εποχή (θέρος – χειμώνας), έτσι ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν τα λαχανικά 

της εποχής. Ανάμεσα στις σπεσιαλιτέ του καταστήματος ξεχωρίζουν οι 

κολοκυθοκεφτέδες, οι γίγαντες, τα σμυρναίικα σουτζουκάκια, τα απλά κεμπάπ, τα 

κεμπάπ γεμιστά με κρέμα τυριών, το χωριάτικο λουκάνικο και άλλα πολλά.  

Σχετικά με τη διακόσμηση του καφενείου ο κ. Βελλιάνης αναφέρει ότι στους 

τοίχους του υπάρχουν περιμετρικά αρκετά κάδρα μιας άλλης εποχής και ένας 

μεγάλος κρεμαστός καθρέφτης που βρίσκεται στο ίδιο σημείο από το 1924. Στο 

κέντρο του καφενείου δεσπόζει μια σκαλιστή κολώνα που αναδεικνύει την όλη 

αρχιτεκτονική του χώρου. Αρκετά παλαιά αντικείμενα δένουν με τη νεοκλασική 

ατμόσφαιρα του καφενείου, όπως ψυγείο που λειτουργεί με πάγο, ραδιόφωνο, 

φωτογραφική μηχανή, πικάπ, γραμμόφωνο, σίδερο που λειτουργεί με κάρβουνο και 

ραπτομηχανή. Αυτό που εντυπωσιάζει εξωτερικά του καφενείου είναι η παλιά ξύλινη 

τζαμαρία που υπάρχει από το 1924, τη χρονιά που κατασκευάστηκε το κτίριο.  

Στην ερώτηση εάν ο ιδιοκτήτης έχει προβεί σε ανακαινίσεις του χώρου, ο 

ίδιος απάντησε ότι έχει αλλάξει το πάτωμα λόγω των φθορών που έχουν υποστεί και 

έχει αντικαταστήσει τις βιεννέζικες καρέκλες για τον ίδιο λόγο. Επίσης έχει κάνει 

κάποιες αλλαγές στο χώρο της κουζίνας. Το πάτωμα του καφενείου το καλύπτει 

μουσαμάς, όπως αναφέρει, εκτός από το χώρο της κουζίνας που είναι στρωμένος με 

πλακάκι. Η θέρμανση του καφενείου γίνεται με σόμπα από ξύλα που προσδίδει μια 

ιδιαίτερη ζεστασιά και θαλπωρή στο καφενείο.  

Στην ερώτηση για την περιγραφή του καφενείου, όπως ο ίδιος την έχει ζήσει ο 

κ. Δαμιανός Βελλιάνης μας ανέφερε ότι ο ίδιος γεννήθηκε το 1981, δηλ. μια χρονιά 

μετά την αγορά του καφενείου από τον πατέρα του. Ως εκ τούτου, το καφενείο ήταν ο 

χώρος μέσα στον οποίο μεγάλωσε και έχει τις πρώτες του μνήμες. Ερχόταν 
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καθημερινά στο καφενείο μετά το σχολείο, όπου περνούσε αρκετές ώρες το απόγευμα 

σερβίροντας καφέδες και κάνοντας παρέα με ηλικιωμένους, οι οποίοι του έδειχναν 

την αγάπη τους. Του άρεσε πολύ να τους συναναστρέφεται και να τους παρατηρεί. Οι 

θαμώνες του μαγαζιού τον αγαπούσαν πολύ και πολλοί από αυτούς τον θεωρούσαν 

γούρι τους όταν έπαιζαν χαρτιά, γι’ αυτό τον καλούσαν να καθίσει δίπλα τους κατά 

τη διάρκεια του παιχνιδιού.  

Ιδιαίτερα θυμάται ένα παππού που συναναστρεφόταν μετά το πέρας του 

παιχνιδιού, τον κ. Γιώργο, ένα ψηλό και αδύνατο γερασμένο κύριο, ο οποίος του 

διηγούταν ιστορίες από τον πόλεμο και την κατοχή. Ο κ. Γιώργος σύχναζε στο 

καφενείο μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες, που δεν υπήρχαν αγροτικές εργασίες. 

Την άνοιξη ανανέωνε κάθε χρόνο το ραντεβού του για μετά το Δεκαπενταύγουστο, 

διότι την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι έπρεπε να καλλιεργήσει το μποστάνι του. 

Αρκετοί είναι οι παππούδες που γνώρισε και δεν βρίσκονται πια στη ζωή, τους 

θυμάται όμως με πολλή αγάπη και συνεχίζει τη λειτουργία του καφενείου από το 

2010, που το παρέλαβε από τον πατέρα του (Α+Β+Γ) 

Η κ. Μαρία είναι γυναίκα 31 ετών, ιδιωτική υπάλληλος, ελληνικής 

εθνικότητας. Το καφενείο του «Νάσου» το θυμάται από το 2009, από τότε που 

ξεκίνησε και να συχνάζει σε αυτό. Βρίσκει ιδιαίτερη ομορφιά στο χώρο του 

καφενείου με τις φωτογραφίες που διακοσμούν τους τοίχους και τις τοιχογραφίες. Η 

ζεστασιά που υπάρχει στο καφενείο από το περιβάλλον και από τον ιδιοκτήτη, 

κερδίζουν τον επισκέπτη. Η κ. Μαρία δεν βρίσκει τίποτε αρνητικό στη λειτουργία του 

καφενείου. Η ίδια δεν έχει καταγωγή από τη Φλώρινα, νιώθει όμως ότι μέσα από τα 

καφενείο μεταφέρεται σε άλλες εποχές και γνωρίζει καλύτερα την πόλη. Πρόκειται 

για ένα ιδιαίτερο μαγαζί με ιστορία, που είναι φτιαγμένο με μεράκι και αναδεικνύει 

την παράδοση της πόλης (Α+Β+Γ). 

Η κ. Ιορδάνα είναι γυναίκα 48 ετών, άνεργη, ελληνικής εθνικότητας. Θυμάται 

το καφενείο «Νάσου»  του από το 1997, ξεκίνησε όμως να πηγαίνει σε αυτό από το 

2007. Της αρέσει ιδιαίτερα το τσίπουρο που σερβίρεται και η μουσική. Αυτό που την 

ενοχλεί από το καφενείο είναι ορισμένοι πελάτες. Το καφενείο της θυμίζει ιδιαίτερα 

τον κόσμο της Φλώρινας. Θεωρεί ότι μέσα στους χώρους του ενισχύεται η 

συντροφικότητα και είναι ένας απλός χώρος που συνδυάζει την παράδοση, τη 

ζεστασιά, αλλά και την κουλτούρα της πόλης (Α+Γ). 
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Η κ. Βάγια είναι γυναίκα, 42 ετών, ιδιωτική υπάλληλος, ελληνικής 

εθνικότητας. Θυμάται το καφενείο του «Νάσου» από το 1998, από τότε που ξεκίνησε 

να συχνάζει κιόλας σ’ αυτό. Αυτό που την εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η 

μουσική, οι νόστιμοι μεζέδες, ο κόσμος που συχνάζει και το απρόσμενο κέφι που 

ξεκινά μερικές φορές ξαφνικά. Θεωρεί ότι ολόκληρη η πόλη της Φλώρινας 

περικλείεται στους τοίχους του καφενείου, καθώς κάθε τι εκεί μέσα αντιπροσωπεύει 

μια διαφορετική πτυχή της πόλης. Πιστεύει ότι το καφενείο είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της πόλης και διατηρεί την παράδοση και τη φιλοξενία μιας άλλης εποχής 

(Α+Β+Γ). 

Η κ. Ελένη είναι γυναίκα, 60 ετών, έμπορος, ελληνικής εθνικότητας. Θυμάται 

το καφενείο του «Νάσου» από το 1998, απ’ όταν δηλ. ξεκίνησε να συχνάζει σε αυτό. 

Αυτό που την κερδίζει περισσότερο είναι το ζεστό κλίμα, η καταπληκτική 

ατμόσφαιρα, αλλά και οι θαμώνες του καταστήματος. Θεωρεί ότι οι φωτογραφίες που 

καλύπτουν τους τοίχους του καφενείου, περικλείουν ολόκληρη την ιστορία της 

πόλης. Η φιλοξενία, η ζεστασιά και η καλή παρέα είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το 

καφενείο σε συνδυασμό με τους νόστιμους μεζέδες και το αστείρευτο κέφι που έχουν 

οι θαμώνες (Α+Β+Γ). 

Η κ. Παναγιώτα είναι γυναίκα, 45 ετών, ιδιωτική υπάλληλος, ελληνικής 

εθνικότητας. Θυμάται το καφενείο του «Νάσου» από το 2000, ξεκίνησε όμως να 

πηγαίνει σε αυτό επτά χρόνια αργότερα. Αυτό που της αρέσει περισσότερο είναι η 

απλότητα και η λιτότητα του χώρου. Ο χώρος της αρέσει όπως ακριβώς είναι γιατί 

πρόκειται για ένα κλασικό καπηλειό. Το καφενείο της θυμίζει ιδιαίτερα την 

ανθρώπινη πλευρά της Φλώρινας με την ιστορία της. Είναι ένας πολύ ζεστός και 

φιλικός χώρος με όμορφη μουσική παρέα (Γ). 

Η κ. Βίκυ είναι γυναίκα 44 ετών, δημόσιος υπάλληλος, ελληνικής 

εθνικότητας. Οι πρώτες της μνήμες για το καφενείο του «Νάσου» είναι από το 2008, 

τη χρονιά που ξεκίνησε να συχνάζει σε αυτό. Αυτό που την κερδίζει στο καφενείο 

είναι η ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα τόσο του ιδιοκτήτη όσο και των άλλων 

πελατών. Το καφενείο της θυμίζει την καλλιτεχνική πλευρά της Φλώρινας, την 

παράδοση και τον ψυχισμό των κατοίκων της. Πρόκειται για ένα γραφικό και γνήσιο 

μαγαζί που διατηρεί την απλότητα και την αυθεντικότητά του (Α+Γ). 
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Η κ. Μαρία είναι γυναίκα ηλικίας 50 ετών, δημόσιος υπάλληλος, ελληνικής 

εθνικότητας. Η ίδια θυμάται το καφενείο του «Νάσου» από το 1975, ενώ ξεκίνησε να 

πηγαίνει σε αυτό από το 2000. Αυτό που την κερδίζει στο καφενείο είναι η αυθεντική 

ατμόσφαιρα. Αυτό που δεν της αρέσει είναι ότι είναι κλειστό τα βράδια. Όλα μέσα 

στο μαγαζί θυμίζουν την πόλη της Φλώρινας, καθώς βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, 

στην καρδιά της πόλης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πιστεύει πως το καφενείο 

είναι ένα σημείο αναφοράς για τους πελάτες του (Γ). 

Η κ. Γεωργία είναι γυναίκα ηλικίας 51 ετών και ασχολείται με τα οικιακά,  

ελληνικής εθνικότητας. Θυμάται το καφενείο του Νάσου από το 1988 ενώ ξεκίνησε 

να πηγαίνει εκεί από το 2008.Της αρέσει πολύ η φιλικότητα και η ζεστασιά του. Αυτό 

που δεν της αρέσει είναι το πάτωμα του καφενείου. Το καφενείο περικλείει όλη την 

κουλτούρα της πόλης. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό και ζεστό, φιλόξενο χώρο. (Γ). 

Η κ. Μαρία είναι γυναίκα 45 ετών, δημόσιος υπάλληλος, ελληνικής 

εθνικότητας. Θυμάται το καφενείο του «Νάσου» από το 1988, και ξεκίνησε να 

πηγαίνει εκεί από το 1989 από την εποχή που ήταν μαθήτρια στο σχολείο. Αυτό που 

της αρέσει περισσότερο είναι το ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Νιώθει πολύ όμορφα 

στο χώρο του καφενείου, ενώ θεωρεί αρνητικό στοιχείο ότι δεν είναι ανοιχτό τα 

βράδια. Το ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον είναι τα βασικά προσόντα του καφενείου. 

Αυτό που χαρακτηρίζει το καφενείο είναι η γλυκιά του ατμόσφαιρα, τα γέλια και τα 

γλέντια που οργανώνονται (Β+Γ). 

Η κ. Στεφανία είναι γυναίκα ηλικίας 52 ετών, ιδιωτική υπάλληλος, ελληνικής 

εθνικότητας. Θυμάται το καφενείο του Νάσου από το 1998 ενώ ξεκίνησε να πηγαίνει 

10 χρόνια αργότερα. Αυτό που της αρέσει περισσότερο είναι οι ζωγραφισμένοι τοίχοι 

του και οι φωτογραφίες. Η αύρα της πόλης προβάλλεται μέσα από τους τοίχους του 

καφενείου. Η απλότητα και η ζεστασιά του καφενείου σε συνδυασμό με την 

παράδοση είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της (Β+Γ). 

Ο κ. Πέτρος είναι άντρας 61 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Το 

καφενείο του «Νάσου» το θυμάται από το 2003, ξεκίνησε όμως να συχνάζει σε αυτό 

αρκετά αργότερα, το 2011. Είναι ενθουσιασμένος με τις παλιές φωτογραφίες του 

καφενείου γιατί ζωντανεύουν μνήμες γι’ αυτόν, αυτό όμως που δεν του αρέσει είναι η 

τοποθεσία του καφενείου. Η παλιά καθημερινή ζωή ζωντανεύει μέσα από το 
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καφενείο, όπως δηλώνει ο ίδιος. Το καφενείο το χαρακτηρίζει το φιλικό και ζεστό 

περιβάλλον του, όπου μπορείς να καθίσεις και να χαλαρώσεις (Β+Γ). 

Ο κ. Κώστας είναι άντρας 35 ετών, μουσικός στο επάγγελμα, ελληνικής 

εθνικότητας. Γνώρισε το καφενείο του «Νάσου»  πολύ πρόσφατα, μόλις την 

προηγούμενη χρονιά, που ξεκίνησε να συχνάζει σε αυτό. Είναι ευχαριστημένος από 

την τοποθεσία του, δεν του αρέσει όμως που τις βραδινές ώρες παραμένει κλειστό. 

Το καφενείο δεν το έχει συνδέσει με την πόλη της Φλώρινας, παρόλο που δηλώνει ότι 

είναι ένα ιστορικό καφενείο της πόλης (Γ). 

Ο κ. Θανάσης είναι άντρας 60 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, ελληνικής 

εθνικότητας. Το καφενείο του «Νάσου» το  θυμάται από το 2003, χρονιά που 

ξεκίνησε να πηγαίνει εκεί. Αυτό που του αρέσει περισσότερο είναι το ζεστό κλίμα 

του καφενείου και οι παρέες του. Είναι απόλυτα ευχαριστημένος από τη λειτουργία 

του καφενείου. Δηλώνει ότι το καφενείο δεν του φέρνει στο νου μνήμες από τη 

Φλώρινα, αυτό όμως που τον ενθουσιάζει είναι οι τοιχογραφίες του μαγαζιού (Γ). 

Ο κ. Σωτήρης είναι άντρας 68 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Το 

καφενείο του Νάσου θυμάται από το 1997, τη χρονιά που ξεκίνησε κιόλας να 

συχνάζει σε αυτό. Αυτό που του αρέσει περισσότερο εκεί είναι το στυλ του 

καφενείου, το γεγονός ότι συναντά φίλους του και συναναστρέφεται με αυτούς. 

Επίσης στα προσόντα του καφενείου προσθέτει την επιλογή καλής μουσικής και την 

έλλειψη τηλεόρασης. Δηλώνει καθ’ όλα ευχαριστημένος από τη λειτουργία του 

καφενείου, το οποίο του φέρνει στο νου παλιούς και νέους φίλους από την πόλη με 

τις φωτογραφίες που έχει. Το χαρακτηρίζει ως ένα παραδοσιακό καφενείο και 

τσιπουράδικο μαζί με άψογη προσφορά. Αυτός είναι ο λόγος που μαζεύει τόσο κόσμο 

όλων των ηλικιών και όλοι είναι ευχαριστημένοι (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Γιάννης είναι άντρας 53 ετών, υπάλληλος, ελληνικής εθνικότητας. Οι 

μνήμες του για το καφενείο του Νάσου ανάγονται στο 1975, ενώ ξεκίνησε να 

πηγαίνει εκεί από το 1995. Αυτό που του αρέσει περισσότερο από το καφενείο είναι 

οι πολλές φωτογραφίες που κοσμούν τους τοίχους, οι οποίες φέρνουν μνήμες στους 

παλιούς και αποτελούν πηγή γνώσης για τους νεότερους. Δεν είναι απόλυτα 

ικανοποιημένος από την ποικιλία των προσφερόμενων εδεσμάτων, διότι κατά τη 

γνώμη του δεν βοηθούν στην οινοποσία. Το καφενείο του φέρνει στο νου πολλές 
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ιστορίες από το παρελθόν κυρίως μέσω των φωτογραφιών. Φέρνει μνήμες μιας άλλης 

εποχής στους ανθρώπους και είναι συνδεδεμένο με τη ρεμπέτικη μουσική (Β+Γ). 

Ο κ. Κωνσταντίνος είναι 38 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας, ελληνικής 

εθνικότητας. Γνώρισε αρχικά το καφενείο του Νάσου το 1998, ξεκίνησε όμως να 

συχνάζει σε αυτό δέκα χρόνια αργότερα. Στο καφενείο νιώθεις μια οικειότητα με το 

περιβάλλον, αφού ακόμη κι αν πας μόνος, βρίσκεις πάντοτε παρέα. Στα αρνητικά 

σημεία του σημειώνει το γεγονός ότι δεν είναι ανοιχτό τα βράδια. Αυτό που του 

θυμίζει από την πόλη της Φλώρινας είναι η παλιά και όμορφη πλευρά της πόλης. Το 

καφενείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παράδοση της πόλης, το φαγοπότι, την 

καλή παρέα και την ποιοτική μουσική (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Γιώργος είναι 40 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, ελληνικής εθνικότητας. 

Γνώρισε το καφενείο του Νάσου το 2009 ενώ ξεκίνησε να πηγαίνει σε αυτό ένα 

χρόνο αργότερα. Είναι ενθουσιασμένος από το περιβάλλον του καφενείο τόσο από τα 

άψυχα υλικά, όπως είναι η διακόσμηση, όσο και από τη ζεστασιά και τις παρέες που 

συναντά εκεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν βρίσκει κανένα μειονέκτημα στη 

λειτουργία του μαγαζιού. Κατά την άποψή του το καφενείο είναι άμεσα συνδεδεμένο 

με την ιστορία της πόλης της Φλώρινας. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό, ζεστό και 

φιλόξενο χώρο όπου μπορεί να συναντήσει κανείς καλή παρέα και να έρθει στο κέφι 

(Α+Β+Γ). 

Ο κ. Θανάσης είναι 48 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας, ελληνικής 

εθνικότητας. Γνώρισε το καφενείο του Νάσου το 1997, χρονιά που ξεκίνησε να 

πηγαίνει σε αυτό. Αυτό που του αρέσει περισσότερο εκεί είναι το καλό τσίπουρο και 

οι παρέες που έχει. Δεν βρίσκει τίποτε αρνητικό στη λειτουργία του καφενείου. Μέσα 

από αυτό του έρχονται στο νου οι παλιοί και καλοί πότες της πόλης. Το καφενείο 

σύμφωνα με την άποψή του είναι άμεσα συνδεδεμένο με την καλή κουζίνα, την 

άριστη εξυπηρέτηση, την καλή παρέα και το άφθονο γέλιο (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Άγγελος είναι 41 ετών, μηχανικός στο επάγγελμα, ελληνικής 

εθνικότητας. Το καφενείο του Νάσου το θυμάται από το 2016, από τότε που ξεκίνησε 

να συχνάζει κιόλας σε αυτό. Αυτό που του αρέσει περισσότερο σ’ αυτό είναι η καλή 

παρέα, η ζεστή και όμορφη ατμόσφαιρα, η επιλογή της μουσικής και οι φωτογραφίες 

που αναδεικνύουν μια άλλη πλευρά της πόλης αναπολώντας το παρελθόν της. Αυτό 

που δεν του αρέσει στο καφενείο είναι ο καπνός από τους καπνίζοντες, αλλά θεωρεί 
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ότι αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του καφενείου. Στον ίδιο το καφενείο δεν 

του προκαλεί κάποια μνήμη από την ιστορία της Φλώρινας. Αυτό που χαρακτηρίζει 

το καφενείο είναι η συντροφιά, η άνεση με την παρέα και η μουσική που σου 

προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Χαράλαμπος είναι 65 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Το 

καφενείο του Νάσου το θυμάται από το 1997, χρονιά που ξεκίνησε να πηγαίνει σε 

αυτό. Αυτό που του αρέσει περισσότερο είναι το ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον 

του. Τον ενοχλεί όμως ο καπνός από τους άλλους. Το καφενείο του θυμίζει τα 

ταβερνάκια και τα κουτούκια του παρελθόντος στην πόλη της Φλώρινας. 

Χαρακτηριστικό του είναι η παράδοση, η καλή παρέα και η μουσική (Β). 

Ο κ. Μιχάλης είναι 49 ετών, εκπαιδευτικός, ελληνικής εθνικότητας. Θυμάται 

το καφενείο από το 1975, ξεκίνησε όμως να πηγαίνει σε αυτό από το 1980 και έχει 

γνωρίσει όλους τους ιδιοκτήτες από την εποχή εκείνη. Αυτό που του αρέσει 

περισσότερο σε αυτό είναι το παραδοσιακό στυλ του, αλλά και οι άνθρωποι που 

συχνάζουν σε αυτό. Έχουν δημιουργήσει ένα ζεστό περιβάλλον όλα αυτά τα χρόνια. 

Θεωρεί αρνητικό στοιχείο τη στενότητα του χώρου, (είναι μικρό και πολλές φορές 

δεν βρίσκεις τραπέζι για μεγάλη παρέα). Το καφενείο του φέρνει στη μνήμη την 

παιδική του ηλικία. Αυτό που το χαρακτηρίζει κυρίως είναι η προνομιακή του θέση 

στο κέντρο της πόλης, η όμορφη διακόσμηση του και η καλή παρέα (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Γιάννης είναι 68 χρονών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Θυμάται 

το καφενείο του Νάσου από το 1993, ξεκίνησε όμως να πηγαίνει εκεί τρία χρόνια 

αργότερα. Θεωρεί ότι το καφενείο είναι ένα μουσείο της πόλης της Φλώρινας και η 

ιστορία της απεικονίζεται μέσα από τους τοίχους του. Του αρέσουν τα πάντα από 

αυτό και αυτός είναι ο λόγος που το έχει επιλέξει να πηγαίνει. Το καφενείο του 

θυμίζει τους παλιούς του φίλους που έχουν περάσει από εκεί θεωρεί ότι είναι 

χαρακτηριστικό της κουλτούρας της πόλης. Πιστεύει ότι το καφενείο είναι ένας 

πολυπολιτισμικός χώρος, όπου δε νιώθει ποτέ κανείς μόνος και λειτουργεί και σαν 

αγχολυτικό κατά κάποιο τρόπο από την πίεση της καθημερινής ζωής (Α+Β+Γ+Ε). 

Ο κ. Θωμάς είναι 57 ετών, δημόσιος υπάλληλος, ελληνικής εθνικότητας. Το 

καφενείο του Νάσου στη σημερινή του μορφή το γνωρίζει από το 1997, το θυμάται 

όμως από το 1970 υπό τη διεύθυνση του Λάζαρου Σιώμου. Ξεκίνησε να πηγαίνει εκεί 

από το 1998 με ιδιοκτήτη τον Αθανάσιο Οικονομίδη. Αυτό που τον ενθουσιάζει είναι 
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η καλή και ζεστή παρέα που μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό είναι κάτι 

μοναδικό κατά τη γνώμη του και ξεχωριστό. Στην ερώτηση τι είναι αυτό που δεν του 

αρέσει από το καφενείο αστειεύεται λέγοντας ότι το ποτό στο μαγαζί σε κάνει να 

ξεχνάς οποιαδήποτε στενοχώρια. Αυτό που του θυμίζει το καφενείο είναι η καλή 

καρδιά του Φλωρινιώτη. Θεωρεί ότι το καφενείο συμβάλλει σημαντικά στην 

κοινωνικότητα και στην καλή παρέα των θαμώνων (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Δανιήλ είναι 68 ετών, συνταξιούχος ελληνικής εθνικότητας. Θυμάται το 

καφενείο του Νάσου από το 1997 και παλιότερα από το 1978 με άλλον ιδιοκτήτη. 

Ωστόσο ξεκίνησε να συχνάζει εκεί από το 1998. Αυτό που του αρέσει ιδιαίτερα είναι 

το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα του μαγαζιού. Η επιλογή της μουσικής, οι νόστιμοι 

μεζέδες και η άψογη συμπεριφορά των ιδιοκτητών είναι αυτά που τον κερδίζουν. 

Θεωρεί όμως μειονέκτημα ότι δεν είναι ανοικτό τα βράδια και προσθέτει ότι θα 

μπορούσαν να διευρύνουν την ποικιλία των μεζέδων με 2-3 πιάτα ακόμη. Αυτό που 

του θυμίζει περισσότερο από την πόλη είναι η ζεστή καρδιά μέσα στις κρύες νύχτες 

του χειμώνα, η καλή παρέα και η νοσταλγία μιας άλλης εποχής. Θεωρεί ότι το 

καφενείο είναι σημείο αναφοράς για την πόλη και πηγή γνώσης (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Γεώργιος είναι 75 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Το 

καφενείο το θυμάται από το 2003, χρονιά που ξεκίνησε να πηγαίνει εκεί όλες τις ώρες 

της ημέρας. Αυτό που του αρέσει περισσότερο είναι ότι πρόκειται για ένα 

παραδοσιακό καφενείο και ο ιδιοκτήτης είναι πολύ καλόκαρδος. Αυτό που τον 

ενοχλεί είναι ο καπνός από τα τσιγάρα ιδίως κατά το χειμώνα. Το καφενείο του 

φέρνει στο νου την παλιά πόλη της Φλώρινας και τους φίλους του. Η μουσική, οι 

προσιτές τιμές, οι φωτογραφίες της παλιάς πόλης και η νεολαία που αναγνωρίζει την 

παράδοση είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το καφενείο (Α+Β+Γ). 

Ο κ. Αλέξανδρος είναι 55 ετών, ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος ελληνικής 

εθνικότητας. Το καφενείο το θυμάται από το 1982, ξεκίνησε όμως να συχνάζει εκεί 

μόλις πριν από 4 χρόνια. Αυτό που του αρέσει περισσότερο εκεί είναι οι τοιχογραφίες 

του και οι φωτογραφίες στους τοίχους. Θεωρεί ότι είναι από τα λίγα παραδοσιακά 

εναπομείναντα κτίρια στην πόλη. Τον ενοχλεί ωστόσο η πολλή φασαρία και το 

γεγονός ότι κάποιοι θαμώνες μεθούν και σπάνε πιάτα. Το καφενείο του φέρνει στο 

νου την παλιά αγορά της πόλης και θεωρεί ότι θα έπρεπε να μείνει ως έχει 

(Α+Β+Γ+Ζ). 
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Ο κ. Παύλος είναι 68 ετών συνταξιούχος. Είναι Έλληνας στην εθνικότητα με 

προέλευση από την Τουρκία. Το καφενείο το θυμάται από το 1997, από τότε που 

ξεκίνησε να συχνάζει σε αυτό. Αυτό που του αρέσει ιδιαίτερα είναι η ποιότητα του 

καφέ και το αληθινό χαμόγελο του ιδιοκτήτη. Επίσης οι ζωγραφιές και οι 

φωτογραφίες στους τοίχους σε μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή. Η πολλή ζέστη και η 

χαμηλή μουσική είναι τα αρνητικά στοιχεία του καταστήματος κατά την άποψή του, 

όπως και η πόρτα που δεν ανοίγει εύκολα το χειμώνα. Αυτό που χαρακτηρίζει το 

καφενείο είναι το χιούμορ των παλιών κατοίκων της πόλης. Το καφενείο προσφέρει 

πολλά στην ψυχαγωγία των θαμώνων, αφού όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος «όλοι 

οι τρελοί χωράνε» (Α+Β+Γ+Ζ). 

Ο κ. Βασίλης είναι 70 χρονών συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Το 

καφενείο το θυμάται από το 1997 που έκανε τα εγκαίνια του, που ουσιαστικά είναι 

και η ημερομηνία που ξεκίνησε να συχνάζει σε αυτό. Αυτό που του αρέσει 

περισσότερο στο καφενείο είναι οι γκουρμέ μεζέδες του και η μουσική, τον ενοχλεί 

όμως ο καπνός. Το καφενείο θυμίζει την πόλη της Φλώρινας εδώ και τρεις γενεές. 

Αυτό που το χαρακτηρίζει είναι το ωραίο περιβάλλον, η καλή παρέα και η ευφορία 

των θαμώνων (Α+Β). 

Ο κ. Αποστόλης είναι 85 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Το 

καφενείο το θυμάται από το 1976, ξεκίνησε όμως να πηγαίνει εκεί δέκα χρόνια 

αργότερα. Αυτό που του αρέσει περισσότερο εκεί είναι η καλή παρέα, τον ενοχλεί 

όμως ο καπνός. Το καφενείο του φέρνει μνήμες από τα λαϊκά καφενεία της 

Φλώρινας. Αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η καλή μουσική του, το κέφι των πελατών 

και η θέση του που βρίσκεται στο κέντρο της αγοράς (Α+Β). 

Ο κ. Κωνσταντίνος είναι 63 ετών, συνταξιούχος, ελληνικής εθνικότητας. Το 

καφενείο το θυμάται από το 1980, ωστόσο ξεκίνησε να πηγαίνει εκεί από το 1999. 

Αυτό που του αρέσει περισσότερο στο καφενείο είναι το περιβάλλον του. Θεωρεί 

αρνητικό το γεγονός ότι ο ίδιος ο Νάσος συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα. Το καφενείο του 

θυμίζει τους παλιούς του φίλους, αλλά και την ιστορία της Φλώρινας που 

απεικονίζεται μέσα από τις φωτογραφίες. Το όμορφο και ζεστό περιβάλλον, η 

ατμόσφαιρα του χώρου και η παράδοση είναι αυτά που το χαρακτηρίζουν (Α+Β). 

Ο κ. Αθανάσιος Οικονομίδης (Νάσος) είναι ο ιδιοκτήτης του ομώνυμου 

καφενείου από το 1997. Το μαγαζί το αγόρασε το 1997 από τον κ. Λάζαρο Σιώμο. Ο 
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κ. Σιώμος είχε το καφενείο από το 1968 έως το 1997. Το καφενείο συγκεντρώνει 

θαμώνες όλων των ηλικιών από 19 ετών έως 91 τόσο άντρες όσο και γυναίκες. Οι 

θαμώνες ασκούν διάφορα επαγγέλματα. Κατά κύριο λόγο είναι συνταξιούχοι και 

άνεργοι που διαθέτουν περισσότερο χρόνο, συχνάζουν όμως και ελεύθεροι 

επαγγελματίες και γενικότερα άνθρωποι όλων των επαγγελμάτων. Οι θαμώνες είναι 

κυρίως Έλληνες, κατά βάση ντόπιοι. Το καφενείο προσφέρει κυρίως μεζέδες και 

ροφήματα, καθώς και μια ποικιλία κρεατικών και διάφορες σαλάτες.  

Το μενού διαφοροποιείται ανά εποχή για να απολαμβάνουν οι πελάτες τα 

λαχανικά της κάθε εποχής. Μερικές από τις σπεσιαλιτέ του καταστήματος είναι τα 

ντολμαδάκια, το σπετζοφάι και η στραπατσάδα.  

Στην ερώτηση σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση του 

καταστήματος ο κ. Οικονομίδης ανέφερε ότι το μαγαζί είναι χωρισμένο σε δύο 

δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο είναι διακοσμημένο με φωτογραφίες της παλιάς 

Φλώρινας και ανθρώπους που έχουν γίνει ορόσημο στην πόλη, καθώς και παλιούς 

ρεμπέτες. Το άλλο δωμάτιο είναι διακοσμημένο ολόκληρο με τοιχογραφίες του 

γνωστού ζωγράφου Μανώλη Πολυμέρη.  

Ο κ. Οικονομίδης δήλωσε ότι δεν έχει προβεί σε ανακαινίσεις του χώρου. Το 

πάτωμα είναι στρωμένο με πλακάκι και η θέρμανση γίνεται με ξυλόσομπα. Πριν το 

1968 ο σημερινός χώρος του καφενείου λειτουργούσε ως παπλωματάδικο. Το 

καφενείο τότε βρισκόταν μέσα στην παλιά αγορά (στις παράγκες), όπως τις 

αποκαλούσαν. Όταν κατεδαφίστηκαν οι παράγκες για να χτιστεί η δημοτική αγορά 

της πόλης, ο κ. Σιώμος μετέφερε το καφενείο στο σημερινό σημείο. Στη συνέχεια ο κ. 

Οικονομίδης το λειτούργησε από το 1997 έως το 2011, που το μεταβίβασε στο γιο 

του Διονύση, που το λειτουργεί έως σήμερα (Α+Β+Γ+Θ). 

Ο κ. Διονύσης Οικονομίδης (Ντένης), παρέλαβε το καφενείο από τον πατέρα 

του το 2011, όπως ήδη προαναφέρθηκε. Προηγούμενους ιδιοκτήτες από τον πατέρα 

του ο κ. Διονύσης θυμάται τον κ. Λάζαρο Σιώμο, από τον οποίο ο πατέρας του 

αγόρασε το καφενείο. Στο καφενείο συχνάζουν άνθρωποι όλων των ηλικιών, όπως 

αναφέρει και ο ίδιος, από πολύ νέοι (19 ετών) έως πολύ ηλικιωμένοι (90 ετών). Το 

80% των θαμώνων είναι άντρες, ενώ μόλις το 20% είναι γυναίκες σύμφωνα με τα 

στοιχεία που μας έδωσε. Οι θαμώνες του καφενείου καλύπτουν όλα τα επαγγέλματα, 

από δασκάλους, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, ελεύθερους επαγγελματίες έως 
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φοιτητές και άλλες ειδικότητες. Η συντριπτική πλειοψηφία των θαμώνων είναι 

Έλληνες και οι περισσότεροι από αυτούς ντόπιοι. 

Τα εδέσματα που προσφέρει το καφενείο στους πελάτες του είναι μεζέδες για 

τσίπουρο (φασόλια Πρεσπών, πατάτες, αυγά, ελιές, πιπεριές και άλλα). Υπάρχει 

επίσης μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες (λάχανο, τυροσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα, 

τζατζίκι και άλλα). Χαρακτηριστική είναι και η ποικιλία κρεατικών που προσφέρει το 

κατάστημα (κεμπάπια, τηγανιά, λουκάνικα), καθώς επίσης και η στραπατσάδα, το 

σπετζοφάι και τα σαρμαδάκια. Το μενού διαφοροποιείται αναλόγως την εποχή, γιατί 

προστίθενται λαχανικά της εποχής, όπως είναι οι μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια το 

καλοκαίρι και το λάχανο το φθινόπωρο. Η σπεσιαλιτέ του καφενείου είναι τα 

σαρμαδάκια, το σπετζοφάι, η στραπατσάδα και η μελιτζανοσαλάτα.  

Στην ερώτηση σχετικά με τη διακόσμηση του καφενείου ο κ. Διονύσης 

ανέφερε ότι αυτό έχει τοιχογραφίες δια χειρός του κ. Μ. Πολυμέρη, πολλές 

φωτογραφίες από την παλιά πόλη της Φλώρινας και τους κατοίκους της, καθώς και 

διακόσμηση με αντικείμενα άλλων εποχών, όπως λάμπες πετρελαίου με φυτίλι, 

τηλέφωνα της δεκαετίας του 1970 και άλλα. Ο ίδιος δεν έχει προβεί σε ιδιαίτερες 

ανακαινίσεις του χώρου. Το πάτωμα του καφενείου είναι στρωμένο με πλακάκι ενώ η 

θέρμανση γίνεται με ξυλόσομπα. 

Σχετικά με την ιστορία του καφενείου ο κ. Διονύσης ανέφερε ότι ο χώρος 

χρησιμοποιήθηκε παλιότερα σαν χώρος εκδηλώσεων διαφόρων συλλόγων, όπως για 

παράδειγμα ο ορειβατικός σύλλογος. Επίσης στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει το 

τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που στεγάζεται στην 

πόλη για τις ανάγκες διδασκαλίας των φοιτητών.  

Το καφενείο έχει πολλές τιμητικές διακρίσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η 

παρουσίαση και η ανάδειξη που έγινε από το περιοδικό National Geographicκαι το 

History Channel. Επίσης, οι εφημερίδες, τα τηλεοπτικά κανάλια και ο ηλεκτρονικός 

τύπος έχουν κάνει πολλά αφιερώματα κατά καιρούς στο καφενείο. Ακόμη και το 

περιοδικό Blue, που βρίσκεται σε όλες τις πτήσεις της Aegean, έχει κάνει αφιέρωμα 

στο καφενείο(Α+Β+Γ+Ζ+Θ). 
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8.1 Αποτελέσματα - Συζήτηση 

Το  υλικό  της έρευνας περιλαμβάνει 43 άνδρες θαμώνες και 25 γυναίκες θαμώνες. 

 

 Άνδρες καφενείου Διεθνές Γυναίκες καφενείου Διεθνές 

 Μέχρι 35 36 ως 65 65 και άνω Μέχρι 35 36 ως 65 65 και άνω 

Ιδ. Υπάλ.  2  1 2  

Δημ. Υπάλ.  1   4  

Ελευθ. Επαγ. 1 2     

Εκπαιδ. 1 1  3   

Συνταξιούχοι  2 12    

Άνεργοι  1     

Οικιακά     4  

Φοιτητές    1   

Σύνολο 2 9 12 5 10 0 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τους άνδρες θαμώνες του καφενείου Διεθνές, 

έδειξαν  πως οι 12 από τους 23 άνδρες  είναι ηλικίας άνω των 65 ετών είναι 

συνταξιούχοι και  συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό  52,17%.  

Το μικρότερο ποσοστό με 8,7% συγκέντρωσαν οι 2 άνδρες  ηλικίας μέχρι 35 ετών οι 

οποίοι ο ένας είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ο άλλος εκπαιδευτικός. 

Στις γυναίκες θαμώνες του καφενείου Διεθνές τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

πως οι 10 από τις 15 γυναίκες είναι ηλικίας 36 ως 65 ετών εκ των οποίων οι 4 είναι 

δημόσιοι υπάλληλοι και οι άλλες 4 ασχολούνται με τα οικιακά και συγκέντρωσαν το 

μεγαλύτερο ποσοστό 66,66%.  

Το μικρότερο ποσοστό με 33,33% συγκέντρωσαν οι 5 γυναίκες ηλικίας μέχρι 35 ετών 

οι οποίες η μία είναι ιδιωτική υπάλληλος και η άλλη φοιτήτρια. 
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 Άνδρες καφενείου Νάσου Γυναίκες καφενείου Νάσου 

 Μέχρι  35 36 ως 65 65 και άνω Μέχρι 35 36 ως 65 65 και άνω 

Ιδ. Υπάλ.  3  1 3  

Δημ. Υπάλ.  1   3  

Ελευθ. Επαγ.  4   1  

Εκπαιδ. 1 1     

Συνταξιούχοι  4 6    

Άνεργοι     1  

Οικιακά     1  

Φοιτητές       

Σύνολο 1 13 6 1 9 0 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τους άνδρες θαμώνες του καφενείου του Νάσου, 

έδειξαν  πως οι 13 από τους 20 άνδρες  είναι ηλικίας από 36 ως 65 ετών και είναι 4 

ελεύθεροι επαγγελματίες και 4 συνταξιούχοι και  συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο 

ποσοστό  65%. Το μικρότερο ποσοστό με 5% συγκέντρωσε ο 1 άνδρας ηλικίας μέχρι 

35 ετών ο οποίος είναι εκπαιδευτικός. Στις γυναίκες θαμώνες του καφενείου του 

Νάσου τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι 9 από τις 10 γυναίκες είναι 

ηλικίας 36 ως 65 ετών εκ των οποίων οι 3 είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι άλλες 3 

είναι δημόσιοι υπάλληλοι και συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό 90%. Το 

μικρότερο ποσοστό με 10% συγκέντρωσε η μία γυναίκα ηλικίας μέχρι 35 ετών η 

οποία είναι ιδιωτική υπάλληλος. 

 Σύνολο άνδρες καφενείων Σύνολο γυναίκες καφενείων 

 Μέχρι 35 36 ως 65 65 και άνω Μέχρι 35 36 ως 65 65 και άνω 

Ιδ. Υπάλ.  5  2 5  

Δημ. Υπάλ.  2   7  

Ελευθ. Επαγ. 1 6   1  

Εκπαιδ. 2 2 18 3   

Συνταξιούχοι  6     

Άνεργοι  1   1  

Οικιακά     5  

Φοιτητές    1   

Σύνολο 3 22 18 6 19 0 

 



81 

 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας για τα δύο καφενεία έδειξαν πως οι 22 

άνδρες θαμώνες των καφενείων από τους 43 είναι ηλικίας από 36 ως 65 ετών εκ των 

οποίων οι 6 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι άλλοι 6 είναι συνταξιούχοι και  

συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό  51,16%. Το μικρότερο ποσοστό με 0,33%  το 

συγκέντρωσε ένας άνδρας ηλικίας μέχρι 35 ετών ο οποίος είναι ελεύθερος 

επαγγελματίας. Στις γυναίκες θαμώνες των δύο καφενείων τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν πως οι 19 από τις 25 γυναίκες είναι ηλικίας 36 ως 65 ετών εκ των 

οποίων οι 7 είναι δημόσιοι υπάλληλοι και συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό 

76%. Το μικρότερο ποσοστό με 24% συγκέντρωσε η μία γυναίκα ηλικίας μέχρι 35 

ετών η οποία είναι φοιτήτρια. 

 

Συνολικά το «Διεθνές» προσλαμβάνεται ως τοπικότητα, αρχιτεκτονική και ως 

ανθρωποκεντρικό σημαίνον, ένα σύμβολο περηφάνιας και μνήμης.  

Το «Καφενείο του Νάσου» προσλαμβάνεται ως κτηριακό και λειτουργικό 

σημαίνον («απλό, λιτό και απέριττο»), ανθρώπινο και γήινο («πολύ ζεστό, φιλικό») 

που παραπέμπει στην ανθρώπινη ιστορία του τόπου (τοπικότητα) και στη συμμετοχή 

(«με όμορφες μουσικές παρέες»). 

Τα καφενεία είναι αρχιτεκτονικά, ανθρωποκεντρικά κτηριακά και λειτουργικά 

σημαίνοντα, σύμβολα περηφάνιας και μνήμης αλλά ταυτόχρονα τόποι κοινωνικής 

συμμετοχής και κοινωνικοποίησης. Όσο αναφορά το ωράριο λειτουργίας τους και τα 

δύο έχουν μικρές διακοπές και αργίες όπως : το καφενείο «Διεθνές» είναι ανοιχτό 

καθημερινά και κατά την διάρκεια του έτους κλείνει μόνο ανήμερα Χριστουγέννων, 

Πάσχα και Δεκαπενταύγουστο. Αντίθετα με το καφενείο «Νάσου» είναι κλειστό κάθε 

Κυριακή και όλες τις αργίες του έτους. 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 72 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΕΣ οι άντρες οι οποίοι είναι 47 εστίασαν σε 

θετικά σημαινόμενα και για τα δύο καφενεία με λέξεις κλειδιά, όπως : παραδοσιακό, 

ζεστό, φιλικό, οικογενειακό. Όσο αναφορά τα διαφορετικά σημαινόμενα για τα δύο 

καφενεία, οι πληροφορητές αναφέρουν στο μενού του «Διεθνές» η ποικιλία είναι 

μεγαλύτερη. Ως αρνητικά σημαινόμενα για το κάθε καφενείο αναφέρονται τα εξής: α) 

Το ωράριο λειτουργίας διότι δεν λειτουργούν μέχρι αργά το βράδυ, β)Για το καφενείο 

του Νάσου καταγράφεται η ενόχληση των θαμώνων από τον καπνό. β1) Για το 

καφενείο «Διεθνές» καταγράφεται ο περιορισμένος εξωτερικός χώρος σερβιρίσματος. 
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Οι γυναίκες των καφενείων δεν διαφοροποιούνται στις απαντήσεις από τους 

άνδρες αλλά δεν συμμετέχουν σε χαρτοπαίγνια.  

Ταξικά παρατηρούμε ότι οι πληροφορητές μας που επισκέπτονται συχνά τα 

καφενεία είναι συνταξιούχοι. 

Οι παλαιότεροι είναι φανερά συγκινημένοι και λειτουργούν με τον εμπειρισμό 

και την βιωματικότητα της νιότης και της νοσταλγίας, με ρεαλισμό και πλούσια 

αφήγηση με δεδομένα και ντοκουμέντα πληροφορίες για πρόσωπα, φαγητά και 

πράγματα, δρώμενα. 

Οι νεότεροι και νεότερες μέσα από τις ιστορίες και τις δημοσιεύσεις στον 

τοπικό Τύπο και στο δίκτυο, αλλά και μέσα από την επισκεψιμότητα φοιτητών, ξένων 

και Ελλήνων  τουριστών, καλλιτεχνών και σινεφίλ, φυσιολατρών και  οπαδών της 

τοπικής κουζίνας, της μουσικής, της τοπικότητας, της αγροτοκτηνοτροφικής 

παράδοσης της δυτικής Μακεδονίας, δομούν ένα σύγχρονο, προφορικό άνετο και 

τοπικό λόγο σεβασμού και επιλογής της τοπικότητας και της παράδοσης των 

Βαλκανίων και της ανατολής. 

Τα καφενεία είναι ιεροί τόποι: όλες οι κουβέντες εδώ γινόντουσαν. Για τον 

πόλεμο, για προξενιά, για την παραγωγή τους, για τα ζώα τους, για τις γυναίκες. Ήταν 

και η διασκέδασή τους. Τα πάντα ήταν το καφενείο. Ο πρωταγωνιστής της καθημερινής 

ζωής του κάθε τόπου. Πολλά ήταν και μπακάλικα με τα βερεσέ και τα μπακαλοτέφτερά 

τους. Κάποια είχαν μέσα και κουρείο. Για μένα ήταν ιεροί αυτοί οι χώροι. Ένας 

ανδροκρατούμενος βέβαια χώρος, όπου οι γυναίκες και για να συμμαζέψουν ακόμη 

τους άντρες τους στέλνανε τα παιδιά. Η μόνη γυναίκα που έμπαινε στο καφενείο ήταν η 

καφετζού. Οι καφετζήδες ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι, σεβαστά πρόσωπα. Από τον 

πατέρα μου, τον πρώτο καφετζή που γνώρισα μέχρι όλους τους άλλους που συνάντησα 

σε αυτά τα ταξίδια. Οι πιο φλύαροι και κουτσομπόληδες ήταν στα κουρεία και στα 

τσαγκάρικα, ενώ στα καφενεία δεν γινόταν να σχολιάσεις με κακία κάποιον. Ο 

καφετζής ήταν σαν ιεράρχης που δεν επέτρεπε σε κανέναν να παρεκτραπεί. …… όπως 

καταγράφει ο φωτογράφος Αβραάμ Παυλίδης στο Documento για τα καφενεία της 

ελληνικής επαρχίας, τα γοητευτικά δείγματα του πολιτισμού μας. 
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Εγώ ως απόγονος καφετζή ο οποίος λειτούργησε το καφενείο αποκλειστικά 

και μόνο οικογενειακά, θα κρατήσω τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς που 

αναπτύχθηκαν μέσα από το καφενείο όπου θα προσπαθήσω να περάσω και στην δική 

μου οικογένεια ως νέος καφετζής, καθώς επίσης θα μείνουν χαραγμένες στην μνήμη 

μου οι ατελείωτες ιστορίες για τα δύσκολα χρόνια του πολέμου αλλά και ιστορίες 

μιας άλλης εποχής που μου εξιστορούσαν οι παππούδες με βουρκωμένα μάτια.  

 

 

 

 

 

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

9.1 Συνεντεύξεις 

Συνεντεύξεις γυναικών για καφενείο Διεθνές 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΓΛ.-Ηλικία 30 -Φύλο Θήλυ-Ιδιότητα Νοσηλεύτρια-Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από τα παιδικά μου χρόνια (1995)  

2)Από πότε πηγαίνεις; Τα τελευταία 10 χρόνια 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Μου αρέσει το οικογενειακό περιβάλλον γιατί μου βγάζει ζεστασιά. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν μου αρέσει που ο χώρος έξω είναι πολύ περιορισμένος. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την αρχιτεκτονική της. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Σαν μια μικρή 

κινηματογραφική ταινία. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΜΑΝΘΗ.-Ηλικία 61-Φύλο Θήλυ-Ιδιότητα Οικιακά-Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1986 
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2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1986 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Το στυλ του. Γιατί είναι διαφορετικό και φέρνει μνήμες από το 

παρελθόν. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Παλιά εποχή 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Αναμνήσεις, αισθητική, 

προσφορά, φιλικότητα, γνήσιο και νόστιμο φαγητό. 

_____________________________________________________________________ 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΝΤΕΠ.-Ηλικία 22-Φύλο Θήλυ-Ιδιότητα Φοιτήτρια εικαστικός-Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 2015 που ήρθα στη Φλώρινα πρώτη φορά. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2016 που πέρασα στη σχολή. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Μου αρέσει το παραδοσιακό κλίμα σε συνδυασμό με το cult 

(λατρεία) λόγο του Αγγελόπουλου. Επίσης και το αγνό τσίπουρο με τους μεζέδες όπου είναι 

όλα ποιοτικά και προσιτά. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν μου αρέσει που υπάρχουν τα καρδερινάκια μέσα στο κλουβί 

τους κλεισμένα αν και ταυτόχρονα τα ευχαριστιέμαι πολύ με τις μελωδικές φωνές τους. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την παραδοσιακή γραφικότητα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Κουλτούρα, παράδοση, σούρα, 

ρεμπέτικο, γήρας και νεότητα.  

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΣΤΑΥ-Ηλικία 50-Φύλο Θήλυ-Ιδιότητα Τραπεζοκόμος –Τηλεφωνήτρια- Εθνικότητα 

Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 2004 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2016 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η διακριτικότητα των ανθρώπων που συχνάζουν εδώ, η διακόσμηση 

του, η γρήγορη εξυπηρέτηση, ο ήχος των πουλιών που είναι τόσο αθώος και δεν θέλουν να σε 

πληγώσουν. Σε κάνει να ξεχνάς τα άσχημα πράγματα, τα λουλούδια που έχει μου φτιάχνουν 

τη διάθεση.  
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4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την παλιά Φλώρινα 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Εξυπηρέτηση, καθαριότητα, 

διακριτικότητα, το χαμόγελο των ιδιοκτήτων, η ζεστασιά του. 

_____________________________________________________________________ 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΦΑΝ -Ηλικία 62- Φύλο Θήλυ- Ιδιότητα Οικιακά-Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Το καφενείο το θυμάμαι από την παιδική μου 

ηλικία. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Καθημερινός θαμώνας του καφενείου ήταν ο παππούς μου, ήταν 

λάτρης του χώρου και του καλοψημένου καφέ όπως τον αποκαλούσε, εγώ έμπαινα σχεδόν 

κάθε μέρα να του πάω την εφημερίδα του, σαν πελάτης πηγαίνω από το 1980. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Ο παραδοσιακός χώρος που έχει απίστευτη θαλπωρή, η ζεστασιά 

στην φιλική ατμόσφαιρα των ιδιοκτητών του.  Η καθαριότητα του χώρου συν των άλλων με 

κάνει να απολαμβάνω τον υπέροχο καφέ τους. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι που να μην μου αρέσει από όλες τις 

απόψεις περνάω καλά. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Η Φλώρινα διασχίζεται από τον ποταμό Σακουλέβα , λίγα 

μέτρα απόσταση από το ποτάμι βρίσκεται το καφενείο, όταν είμαι εκεί τις μεσημεριανές ώρες 

και απολαμβάνω μέσα στην ησυχία τον καφέ μου ή το τσίπουρο μου ακούω το νερό του και 

μου θυμίζει την Φλώρινα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Ο χειμώνας στην Φλώρινα 

είναι βαρύς, όταν βρίσκομαι στο Διεθνές νιώθω τέτοια ζεστασιά και θαλπωρή από την 

ξυλόσομπα που ξεχνώ τις έξω καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι δε όσο ζέστη και καύσωνα 

να έχει η πόλη μας, στο καφενείο έχει πάντα δροσιά λόγο των χοντρών τοίχων και του 

μεγάλου εσωτερικού ύψους του. Όσο για τους πολύ νόστιμους μεζέδες που προσφέρονται με 

το ποτό σου είμαι σίγουρη ότι δεν θα τους ξεχάσεις ποτέ. 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΒΑΣ -Ηλικία 26 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Νηπιαγωγός -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Το θυμάμαι από τότε που ήρθα στην Φλώρινα το 

2009. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2014. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Μου αρέσει το παραδοσιακό του στυλ, οι μεζέδες και το φιλικό του 

περιβάλλον. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Μου αρέσουν όλα πιστεύω πως δεν υπάρχει κάτι αρνητικό. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Μου θυμίζει τη Φλώρινα στην παλιά της εποχή. Την 

παράδοση και τη ζεστασιά της. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Γεύση, παράδοση, οικειότητα, 

ζεστασιά, νοστιμιά. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΒΕΡ -Ηλικία 26 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Νηπιαγωγός -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 2011 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2014 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Μου αρέσουν τα παραδοσιακά του πιάτα γιατί μου θυμίζουν την 

γιαγιά μου. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Μου αρέσουν όλα. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την αρχιτεκτονική της πόλης. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παράδοση, διαχρονικότητα, 

νοστιμιά, φιλικό περιβάλλον, ποιότητα. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΜΑ1 -Ηλικία 26 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Νηπιαγωγός -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 2010 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2014 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Το φιλικό περιβάλλον, η εξυπηρέτηση και η ποιότητα των 

εδεσμάτων. 
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4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Τις ταινίες του Θ. Αγγελόπουλου. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Πολιτισμική κληρονομιά, 

διαχρονικότητα, ποιότητα, γευστικότητα, φιλικό περιβάλλον. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΣΤΕΦ -Ηλικία 52 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Ιδιωτική υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1973 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1998 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Το παραδοσιακό του στυλ. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν είναι ανοιχτό μέχρι αργά το βράδυ. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την εφηβεία μου. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Αναμνήσεις, νοσταλγία, 

κουλτούρα και δημιουργία, παραδοσιακό. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΜΑΡ2 -Ηλικία 45 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Δημ. Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Πάρα πολλά χρόνια, περίπου από το 1980. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1998, σχεδόν 20 χρόνια. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Φιλικό και καθαρό περιβάλλον, εξυπηρετικό και φιλόξενο, 

αυθεντικό. Πολλοί μεζέδες και ωραίο φαγητό. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν είναι ανοιχτό τα βράδια. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Αρχοντιά, καλοσύνη, φιλοξενία. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παραδοσιακό, φιλικό, 

αναμνήσεις, τέχνη και πολιτισμός. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΓΕΩ -Ηλικία 51 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Οικιακά -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1988. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1988. 
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3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Το φαγητό. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν υπάρχει κάτι. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την παλιά Φλώρινα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παραδοσιακό, καλή κουζίνα, 

οικονομικό, φιλικό, καλό σέρβις. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΜΑΡ3 -Ηλικία 50 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Δημόσιος υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1975. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2003. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η ατμόσφαιρα γιατί είναι φιλική. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Μου θυμίζει την παλιά Φλώρινα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Είναι ένα παραδοσιακό 

καφενείο. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΑΝΘ -Ηλικία 45 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Οικιακά -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1983, σε ηλικία 10 ετών. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1995. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Αυτά που μου αρέσουν είναι πολλά αλλά θα αναφέρω με λίγες λέξεις 

: οικογενειακή ατμόσφαιρα, νόστιμοι και παραδοσιακοί μεζέδες, άψογη εξυπηρέτηση και 

ευγενικοί υποδοχή. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν βρίσκω κάτι που να μη μου αρέσει. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την ίδια την Φλώρινα, χωρίς να έχω ζήσει την παλιά ζωή της 

Φλώρινας μπαίνοντας στο μαγαζί η ατμόσφαιρα που σου δημιουργείται βλέποντας την κάθε 

πλευρά του είναι και μία μικρή ιστορία της πόλης. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παραδοσιακό, γευστικό, ζεστό 

περιβάλλον, πολύ ωραίο στέκι, τόπος έλξης των τουριστών. 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΒΙΚ -Ηλικία 44 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Δημόσιος Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1990. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2002. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Είναι γραφικό, έχει πολύ ζεστή εξυπηρέτηση και τέλειους μεζέδες. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την αρχιτεκτονική της Φλώρινας, την παράδοση και τον 

ψυχισμό των ανθρώπων της, 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Γραφικό, παραδοσιακό, 

αυθεντικό, ποιοτικό, ζεστό. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΠΑΝΑΓ -Ηλικία 45 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Ιδιωτική Υπάλληλος -Εθνικότητα 

Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1980. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από τον Δεκέμβριο του 2007. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Οι άνθρωποι που το έχουν και ο χώρος του μαγαζιού. Είναι φιλικό 

εξυπηρετικό και διατηρούν ένα από τα καλύτερα παραδοσιακά καφενεία. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Θα άλλαζα τα χρώματα του μαγαζιού, θα το έκανα πιο φωτεινό 

για να φανεί η ομορφιά του κα η αρχοντιά του. Επίσης θα έβαζα πίνακες και φωτογραφίες 

της τότε εποχής και του σήμερα για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την αίγλη της Φλώρινας. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Διατηρεί τον πολιτισμό της 

πόλης μας. 

Συνεντεύξεις ανδρών για καφενείο Διεθνές 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα  ΙΩΑΝ -Ηλικία 53 -Φύλο  Άρρεν -Ιδιότητα Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1985. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1990. 



90 

 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η ζεστή ατμόσφαιρα, η παλαιότητα (διατηρητέο). Μου αρέσει η 

εξαιρετική κουζίνα με την μεγάλη ποικιλία όπου μπορεί να καλύψει όλη την γκάμα 

ουρανίσκων. Όπως επίσης το σέρβις και τα χαμογελαστά πρόσωπα των ιδιοκτητών. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν έχω εντοπίσει κάτι που να μην μου αρέσει. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Όλη η κουλτούρα της πόλης σε τέσσερις τοίχους. Όπως την 

κατέγραψε με γλαφυρό τρόπο ο αείμνηστος Αγγελόπουλος στις ταινίες του στο όμορφο 

Διεθνές. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Όμορφο, γευστικό, 

εξυπηρετικό, νοσταλγικό, υπέροχο. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΣΩΤ -Ηλικία 68 -Φύλο  Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1970 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1970 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Οι μεζέδες του και το περιβάλλον του καφενείου. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την παράδοση της. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παραδοσιακό, οικογενειακό, 

φιλικό, ζεστό. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΘΑΝ -Ηλικία 60 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Ιδιωτικός Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1996. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2000. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Ο μεγάλος ανοιχτός χώρος, η διακόσμηση και η πολύ καλή 

εξυπηρέτηση. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα είναι συμπαθητικά. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Τα πάντα μέσα στο καφενείο θυμίζουν Φλώρινα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Το ότι υπάρχει με τον τρόπο 

που υπάρχει, πιστεύω ότι προσφέρει στη Φλώρινα. 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΚΩΣ -Ηλικία 35 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Μουσικός -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 2014 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2014. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Το περιβάλλον γιατί είναι κλασικό underground (υπόγειο). 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Μου αρέσει που είμαι ο πιο νεαρός εκεί μέσα και με μεγάλη 

διαφορά. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα ;Δεν ξέρω. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Είναι ιστορικό καφενείο της 

Φλώρινας. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΠΕΤ -Ηλικία 61 -Φύλο  Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από τον Θ. Αγγελόπουλο 1987. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2008. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η ατμόσφαιρα του μαγαζιού. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν λειτουργεί όλες τις ώρες. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Παλιό κινηματογράφο. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Γραφικό και συνάμα 

πρωτότυπο, δημιουργικό και ζωντανό, παραδοσιακό. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΧΡΗΣ -Ηλικία 71 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Το θυμάμαι από το 1956. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1957. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Μου αρέσει η γραφικότητα του καφενείου γιατί μου θυμίζει κάτι από 

το παρελθόν. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν βρίσκω κάτι αρνητικό. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Μου θυμίζει την παλιά Φλώρινα, την γνήσια. 
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6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παράδοση, μνήμες, ρίζες, 

νοστιμιά, παρελθόν. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΑΛΕΞ -Ηλικία 36 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Τυπογράφος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1989. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2000. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Οι μεζέδες του κυρίως η σουπιά του και όλα τα υπόλοιπα πιάτα του. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα είναι ωραία. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Οι ταινίες του Αγγελόπουλου. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Τσίπουρο, γράπα, μεζέδες, 

παλιά Φλώρινα. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΓΙΩ -Ηλικία 62 -Φύλο Άρρεν –Ιδιότητα - Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1966. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1990 περίπου. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η σόμπα, οι παππούδες, ο καθρέφτης στον τοίχο. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την Φλώρινα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Φαγητό, περιβάλλον, 

Αγγελόπουλος (φτάνουν 3 λέξεις). 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΣΤΥΛ -Ηλικία 44 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Ευδαίμων άεργος -Εθνικότητα Βλάχικη - 

Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1986. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2000. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Κλασικός χώρος, θυμίζει παρελθόν, ζεστός χώρος , ευγενικό 

προσωπικό, καλό φαγητό, ποικιλία μεζέδων. 
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4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Αν δεν μου άρεζε δεν θα ερχόμουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Τα νεοκλασικά σπίτια, την παλιά Φλώρινα, τον Αγγελόπουλο 

και τις ταινίες του. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παράδοση, αναμνήσεις, τοπική 

κουζίνα, ιστορία του τόπου, διαχρονικότητα. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΣΑΒ -Ηλικία 42 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Ελ. Επαγγελματίας -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1988. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2003. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες, η καθαριότητα και η ησυχία. Γιατί 

έτσι μου αρέσει.  

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Ακόμα το σκέφτομαι. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την  παλιά ωραία Φλώρινα.  

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Απλά τέλειο. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΔΗΜΗΤ -Ηλικία 48 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Αρχιμουσικός -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από 21 χρονών, το 1990. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από 25 χρονών, το 1994. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Ποιότητα φαγητού. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Παλιά Φλώρινα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Εκλεκτοί μεζέδες, σωστό 

περιβάλλον, εξυπηρέτηση. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΣΠΥΡ -Ηλικία 31 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Λογιστής -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 2005. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2010. 
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3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Οι τσιπουρομεζέδες είναι φρέσκοι στην παρασκευή τους και πολύ 

νόστιμοι. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Θα ήθελα να ήταν μόνο τσιπουράδικο και όχι καφενείο διότι 

ενοχλούμε με όσους παίζουν χαρτιά. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Το έργο του Αγγελόπουλου. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Ποιότητα εξαιρετικών 

ουζομεζέδων και τσιπουρομεζέδων. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΚΩΝ2 -Ηλικία 69 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από ηλικία 6 ετών, από το έτος 1955. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από ηλικία 28 ετών, από το έτος 1977. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Είναι ψηλοτάβανο, έχει θέα σε 3 δρόμους, πολύ καλή παρέα. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Θα το προτιμούσα με το μπιλιάρδο όπως το γνώριζα, εάν 

συνέφερε οικονομικά. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την παλιά καλή εποχή, όταν είχε μπιλιάρδο στην πρόσοψη, 

την αρχιτεκτονική του κτίσματος, το ξενοδοχείο <<Διεθνές>>, τα έργα που γυρίστηκαν στο 

καφενείο, τον καθρέφτη. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Προσφέρει καθαριότητα, 

ποιοτική παρέα, εξαιρετικούς μεζέδες τσίπουρου. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΒΑΣ -Ηλικία 67 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1962 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2010. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η παραμονή στο παραδοσιακό καφενείο. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Τα παιδικά χρόνια. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παράδοση, ησυχία, 

καθαριότητα. 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΕΛΕΥ -Ηλικία 77 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1957. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1981. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Το παραδοσιακό του στυλ. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Η παλαιότητα του κτιρίου. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Τα παιδικά μου χρόνια. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Το στυλ του καφενείου, η 

ζεστασιά του, η εξυπηρέτηση του ιδιοκτήτη, η παρέα που συχνάζουμε, οι τιμές του. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΧΡΗΣ2 -Ηλικία 82 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1953 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1982. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Ο παραδοσιακός χώρος και η τοπική πνευματική του παρουσία.  

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όπως είναι μας αρκεί. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την παλιά ρομαντική εποχή. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Από της κατασκευής του γύρω 

στο 1926 ήτο η καρδιά όλων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της πόλεως (χοροί – βεγγέρες, 

σόναρε – εκθέσεις ποικίλων θεμάτων). 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΔΗΜ2 -Ηλικία 78 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Απ. Στρατιωτικός -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από 1 Μαρτίου του 1980. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από 1 Μαρτίου 1980. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η παραδοσιακή ατμόσφαιρα και η ευγενική συμπεριφορά τους. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την όμορφη και παραδοσιακή Φλώρινα. 
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6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Ποικιλία μεζέδων, άψογο 

σέρβις και η ευγένεια τους. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΑΠΟΣ -Ηλικία 66 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 2000. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2005. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Μου αρέσει η παραδοσιακή ατμόσφαιρα του καταστήματος, η 

εξυπηρέτηση, η ποικιλία των εδεσμάτων και η ποιότητα. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Μου θυμίζει την παλιά και παραδοσιακή Φλώρινα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Συμβάλει στην γραφικότητα 

της Φλώρινας και στον παλιό χαρακτήρα. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΓΡΗΓ -Ηλικία 81 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1946. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1946. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Είναι πεντακάθαρο, με εξαιρετική συμπεριφορά του 

καταστηματάρχη και έχει μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Τους παλιούς θαμώνες της Φλώρινας και αναπολώ τους 

φίλους που χάθηκαν.  

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παραδοσιακό κτίριο, 

διατέλεσε επί σειρά ετών ξενοδοχείο και ήταν πρώτο των Βαλκανίων. Είναι πολύ κακό για 

την πόλη ότι οι ιδιοκτήτες του κτιρίου και άλλο τόσο η πολιτεία δεν φροντίζουν για την 

συντήρηση και τον καλλωπισμό του. 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΜΙΧ -Ηλικία 49 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Εκπαιδευτικός -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από την ηλικία των 7 με 8 ετών, δηλαδή από το 

1975 – 1976 περίπου. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2011. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η μορφή και το παραδοσιακό περιβάλλον του κτιρίου εξωτερικά και 

εσωτερικά, η εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών και οι σπιτικοί μεζέδες. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν μπορώ να προσδιορίσω κάτι συγκεκριμένο που δεν μου 

αρέσει, διαφορετικά κι αν αυτό ήταν σοβαρό δεν θα πήγαινα. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Για μένα σχεδόν τα πάντα θυμίζουν Φλώρινα, αφού είναι 

συνδεδεμένο με τον τόπο και τη  γειτονιά που μεγάλωσα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Αρχιτεκτονική αξία, 

ιστορικότητα, παράδοση, ταινίες Θ. Αγγελόπουλου, εξυπηρέτηση.  

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΠΑΝΤΛ -Ηλικία 81 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1971. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2008. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Όλα, ο χώρος , η παρέα η εξυπηρέτηση. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την παλιά Φλώρινα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παραδοσιακό ωραίο καφενείο 

που μας φέρεται ανθρώπινα. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΘΑΝ2 -Ηλικία 86 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1937. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1960. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Μου αρέσει ο χώρος, το περιβάλλον, η εξυπηρέτηση, είναι οι παρέες 

μου. 
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4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Ένας παραδοσιακός χώρος όπου ξυπνάει τις αναμνήσεις στην 

γειτονιά μου και στα παλαιά κτίρια. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παραδοσιακό, τουριστικό για 

θαμώνες με γνώσεις, νεοκλασικό κτίριο ξυπνώντας συναισθήματα και αναμνήσεις. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΔΗΜΟ -Ηλικία 91 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο Διεθνές; Από το 1940. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1950. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η παρέα, η παράδοση και ο χώρος. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν μου αρέσει να έρχομαι σε αντιπαραθέσεις με άλλους 

ανθρώπους κατά την διάρκεια της βίδας (παιχνίδι στα χαρτιά), σαν χώρος μου αρέσουν όλα. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Μου θυμίζει τα νιάτα μου. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Καλή εξυπηρέτηση,, 

εμπιστοσύνη στον ιδιοκτήτη. Νεοκλασικό κτίριο πλούσιο σε συναισθήματα ο χώρος του, 

προσωπικές σχέσεις αναλλοίωτες στον χρόνο. 

Συνεντεύξεις ιδιοκτητών 

Βελλιάνης Γεώργιος. 

1) Από πότε έχετε το καφενείο; Από 1 Μαρτίου του 1980. 

 

2) Από ποιον το πήρατε; Ποια χρονιά; Από τους συνέταιρους: Ηλία Τσόμπρα και 

Αναστάσιο Πλιούμπη. 

 

3) Θυμάστε προηγούμενους ιδιοκτήτες και ημερομηνίες που είχαν το καφενείο; Αναστάσιος 

Αντωνιάδης 1930 – 1966, Μιχαήλ Βλάχος 1966 – 1977, Συνέταιροι Ηλίας Τσόμπρας και 

Αναστάσιος Πλιούμπης 1977 – 1980. 

 

4) Τι ηλικία θαμώνες έρχονται ;Τις πρωινές ώρες έρχονται κυρίως ηλικιωμένοι άνω των 60 

ετών, το μεσημέρι έρχονται όλες οι ηλικίες από 18 ετών μέχρι 80 κατά βάση όμως είναι 

άτομα νεαρής ηλικίας, οικογένειες, ζευγάρια κλπ.  Το βραδάκι έρχονται πάλι 

ηλικιωμένοι. 

 

5) Τι φύλο είναι οι θαμώνες; Κατά βάση έρχονται άνδρες αλλά και γυναίκες, περίπου 65% 

άνδρες και 35% γυναίκες. 



99 

 

6) Τι επάγγελμα έχουν; Εδώ υπάρχει ποικιλία επαγγελμάτων, όπως ελεύθεροι 

επαγγελματίες, πολιτικοί, καλλιτέχνες, επιστήμονες, φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι 

κλπ. 

7) Ποιάς φυλής είναι; Σε πλειοψηφία είναι Έλληνες αλλά έρχονται και Γάλλοι, Άγγλοι, 

Γερμανοί, Καναδοί, Τούρκοι και άλλων εθνικοτήτων. 

 

8) Ντόπιοι ή ξένοι είναι οι θαμώνες σας; Συνήθως τις καθημερινές έρχονται ντόπιοι, αλλά 

σε γιορτές οι περισσότεροι είναι ξένοι. 

 

9) Τι μενού προσφέρει το κατάστημα ;Το μενού είναι συνήθως μεζεδάκια για τσίπουρο 

αλλά υπάρχουν και πολλά κρεατικά που συνοδεύουν το κρασί, την μπύρα, την ρετσίνα. 

 

10) Το μενού αλλάζει ανάλογα την εποχή ; Αν ναι γιατί; Πότε αλλάζει; Το μενού μας αλλάζει 

τις ημέρες της Σαρακοστής προσφέροντας πολλά Σαρακοστιανά μεζεδάκια. 

 

11) Σπεσιαλιτέ ;Οι σπεσιαλιτέ του καταστήματος είναι: κολοκυθοκεφτέδες, σμυρναίικα 

σουτζουκάκια, γεμιστή πιπεριά Φλωρίνης με τυριά και αλλαντικά, γεμιστή σουπιά, 

παστουρμάς με αυγά και άλλα πολλά. 

 

12) Ποια η διακόσμηση εσωτερικά και εξωτερικά; Εσωτερικά εκτός τον πολύ όμορφο και 

πάρα πολύ παλιό καθρέφτη και τις παλιές ρομαντικές απεικονίσεις σε κάδρα μιας άλλης 

εποχής, υπάρχει η γωνιά του Θ. Αγγελόπουλου με ορισμένες φωτογραφίες του σαν 

μνήμη για την μεγάλη του αγάπη το Διεθνές όπου έλεγε <<σε όποιο μέρος του κόσμου και 

αν ταξιδέψω στο δεύτερο μου σπίτι θα επιστρέψω …..Διεθνές>>. Επίσης υπάρχουν και 

παλιά αντικείμενα όπως ραδιόφωνο, ραπτομηχανή, πικάπ, σίδερο κ.α. 

 

13) Έχετε κάνει ανακαινίσεις; Ελάχιστες ανακαινίσεις, προσπαθούμε να διατηρήσουμε όσο 

γίνετε ανέπαφο τον χώρο. Αναγκαστικά αλλάξαμε το πάτωμα λόγο φθοράς και 

επιφυλάσσουμε στην όμοια αντικατάσταση του. 

 

14) Τι πάτωμα έχετε; Επαγγελματικό μουσαμά που θυμίζει μωσαϊκό. 

 

15) Τι θέρμανση έχετε; Σόμπα με ξύλα, που ζεσταίνει τον χώρο χαρίζοντας θαλπωρή με την 

φλόγα της. 

 

16) Περιγράψτε μας την ιστορία του καφενείου πριν έρθει στα χέρια σας μέχρι και σήμερα. 

Το καφενείο πριν έρθει στα χέρια μας λειτουργούσε μόνο ως καφενείο που πρόσφερε 

στους θαμώνες του τον ελληνικό καφέ, αναψυκτικά, υποβρύχιο (βανίλια στο ποτήρι με 

νερό), λουκούμι και κονιάκ. Δειλά – δειλά οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες  πρόσφεραν 

τσιπουράκι με γίγαντες, πατάτα βραστή και ντομάτα. Όταν αναλάβαμε εμείς την 

επιχείρηση αποφασίσαμε να το κάνουμε καφενείο – ουζερί κάτι το οποίο έλειπε από την 

Φλώρινα. Αρχίσαμε με τους γίγαντες φούρνου και τους κολοκυθοκεφτέδες οι οποίοι 

παραμένουν σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Μέρα με την μέρα πλουτίζαμε το μαγαζί μας 

με καινούργιους μεζέδες ώστε να φθάσουμε σε μια πληθώρα μεζέδων για τσίπουρο, 

μπύρα, κρασιού όπου ικανοποιούν και πολύ απαιτητικούς ουρανίσκους. Στην συνέχεια το 

1987 ο Θ. Αγγελόπουλος ήρθε, αγάπησε το μέρος και έκανε γνωστό το καφενείο σε 

ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τις ταινίες του. 



100 

 

Βελλιάνης Δαμιανός 

1)Από πότε έχετε το καφενείο; Από τον Δεκέμβριο του 2010. 

2)Από ποιον το πήρατε; Ποια χρονιά; Από τον πατέρα μου Γεώργιο Βελλιάνη, τον 

Δεκέμβριο του 2010. 

3)Θυμάστε προηγούμενους ιδιοκτήτες και ημερομηνίες που είχαν το καφενείο; Όταν 

γεννήθηκα το καφενείο το είχε ήδη έναν χρόνο ο πατέρας μου. 

4)Τι ηλικία θαμώνες έρχονται; Υπάρχει ποικιλία θαμώνων, ξεκινάν από 18 ετών φοιτητές 

και μη και φτάνουν μέχρι 98 ετών. 

5)Τι φύλο είναι οι θαμώνες; Άνδρες κατά βάση αλλά και γυναίκες. 

6) Τι επάγγελμα έχουν; Έρχονται φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι, γιατροί, δικηγόροι,  

επιστήμονες,   ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί και άλλοι. 

7)Ποιάς φυλής είναι; Κατά βάση είναι Έλληνες, υπάρχουν περίοδοι όπου έρχονται και 

πολλοί τουρίστες. 

8)Ντόπιοι ή ξένοι είναι οι θαμώνες σας; Καθημερινά είναι ντόπιοι, περίοδος εορτών και 

καλοκαίρι έρχονται πολλοί   ξένοι. 

9)Τι μενού προσφέρει το κατάστημα; Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε ροφήματα και ακόμα 

πιο μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες για σπιτικό τσίπουρο – κρασί. 

10)Το μενού αλλάζει ανάλογα την εποχή ; Αν ναι γιατί; Πότε αλλάζει; Το μενού αλλάζει 

σε περίοδο νηστειών όπου υπάρχει ποικιλία σε νηστίσιμους μεζέδες όπως επίσης αλλάζει 

ανάλογα την εποχή θερινή και χειμερινή περίοδο όπου προσφέρονται τα λαχανικά της 

εποχής. 

11)Σπεσιαλιτέ; Σπεσιαλιτέ είναι οι κολοκυθοκεφτέδες, γίγαντες, σμυρναίικα 

σουτζουκάκια, κεμπάπια, κεμπάπ γεμιστό με κρέμα τυριών, λουκάνικο χωριάτικο και 

αρκετά ακόμα. 

12)Ποια η διακόσμηση εσωτερικά και εξωτερικά; Εσωτερικά : Περιμετρικά του 

μαγαζιού υπάρχουν κάδρα παλαιάς εποχής και μεγάλος κρεμαστός καθρέφτης ο οποίος 

βρίσκεται στο ίδιο σημείο από το 1924, στο κέντρο του μαγαζιού δεσπόζει μια σκαλιστή 

κολώνα όπου αναδεικνύει την αρχιτεκτονική του χώρου. Υπάρχουν επίσης αρκετά 

παλαιά αντικείμενα όπως, παγωνιέρα (ψυγείου εποχής που λειτουργούσε με πάγο), 

ραδιόφωνα, φωτογραφικές μηχανές, πικάπ, γραμμόφωνο, παλαιό τηλέφωνο, σίδερο που 

λειτουργούσε με κάρβουνο και ραπτομηχανή η οποία λειτουργούσε με κινήσεις του 

ποδιού. Εξωτερικά: παλαιά ξύλινη τζαμαρία η οποία υπάρχει από το 1924 όπου και 
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κατασκευάστηκε το κτίριο και χτιστές κολώνες όπου φαίνεται η μαεστρία του χτίστη ο 

οποίος τις έχτισε με συμπαγές πυρότουβλα με κάθε λεπτομέρεια. 

13)Έχετε κάνει ανακαινίσεις; Οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι στο πάτωμα  όπου άλλαξε 

ο μουσαμάς και στην αλλαγή των βιενέζικων καρεκλών, τα οποία αντικαταστάθηκαν 

λόγο φθοράς. Επίσης έχουν γίνει αλλαγές και στον χώρο της κουζίνας. 

14)Τι πάτωμα έχετε; Το πάτωμα κατά βάση είναι μουσαμάς πλην της κουζίνας το οποίο 

είναι πλακάκι. 

15)Τι θέρμανση έχετε; Σόμπα με ξύλα. 

16)Περιγράψτε μας την ιστορία του καφενείου πριν έρθει στα χέρια σας μέχρι και 

σήμερα. Το καφενείο το πήρε ο πατέρας μου το 1980. Εγώ γεννήθηκα την επόμενη 

χρονιά, μεγάλωσα μέσα σε αυτό, ήταν ο χώρος όπου βρισκόμουν τις περισσότερες ώρες 

της ημέρας. Μετά το σχολείο ερχόμουν στο καφενείο διάβαζα, έτρωγα και καθόμουν με 

τους παππούδες. Μου άρεζε να μου λένε διάφορες ιστορίες, να τους εξυπηρετώ 

σερβίροντας τους ή κάνοντας κάποια μικρή βόλτα στο κοντινό περίπτερο αγοράζοντας 

τσιγάρα και με αντάμειβαν βγάζοντας μία καραμέλα από το σακάκι τους όταν επέστρεφα. 

Πήγαινα από τραπέζι σε τραπέζι βλέποντας τους να παίζουν χαρτιά ή τάβλι και καθάριζα 

την πλάκα (τον μαυροπίνακα όπου έγραφαν τους πόντους του παιχνιδιού) και άλλαζα το 

κονδύλι (κάτι σαν κιμωλία). Ορισμένοι με θεωρούσαν το γούρι τους και ήθελαν πάντα 

όταν παίζουν να κάθομαι δίπλα τους. Μετά το τέλος των παιχνιδιών τους καθόμουν με 

έναν ψηλό, αδύνατο γερασμένο παππού με γαλανά μάτια και χέρια γεμάτα κάλους από 

τις γεωργικές δουλειές τον κυρ. Γιώργο (κόκορα) πίσω από την ξυλόσομπα. Τον σέρβιρα 

σκέτο ελληνικό καφέ και μου διηγιόταν ιστορίες για τον πόλεμο και την κατοχή. Ο κυρ. 

Γιώργος ερχόταν στο καφενείο μόνο την χειμερινή περίοδο διότι δεν υπήρχαν αγροτικές 

εργασίες. Μετά τον χειμώνα και λίγο πριν την άνοιξη αφού έπινε τον τελευταίο καφέ για 

την περίοδο μου έλεγε <<μικρέ ραντεβού μετά το 15 Αύγουστο πάλι>>. Ο κυρ. Γιώργος 

πιστός στο ραντεβού του ερχόταν μετά τον 15 Αύγουστο τα πρωινά με το κάρο του, όπου 

το έσερνε ένα λευκό καμαρωτό άλογο ο Ψαρής. Ερχόταν διότι πουλούσε καρπούζια όπου 

καλλιεργούσε στο μποστάνι του. Φεύγοντας κάθε μέρα αφού απολάμβανε τον καφέ του, 

με έπαιρνε μια βόλτα με το κάρο του και πηγαίναμε μέχρι την κεντρική πλατεία όπου 

μοίραζε τις παραγγελίες στους πελάτες του. Στην επιστροφή με άφηνε στο καφενείο με 

δώρο ένα μικρό καρπούζι και μου έλεγε <<μικρέ το βράδυ έχεις βόλτες με το 

φαναράκι>>. Το καρπούζι το έδινα στην μητέρα μου και το έφτιαχνε φαναράκι όπως είχε 

υποδείξει ο κυρ. Γιώργος.  Άνοιγε ένα καπάκι από επάνω, καθάριζε το εσωτερικό του, 

περιμετρικά δημιουργούσε σχήματα και στην βάση του έβαζε ένα κερί. Όταν έπεφτε η 

νύχτα άναβα το κερί και μαζί με φίλους κάναμε βόλτες στα γειτονικά καταστήματα όπου 
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οι καταστηματάρχες μας φίλευαν. Ο κυρ. Γιώργος μου είχε υποδείξει το λεγόμενο αυτό 

έθιμο <<φαναράκι>> όπου έκανε και αυτός στην παιδική του ηλικία. Τα χρόνια πέρασαν 

πολύ ευχάριστα και συνάμα πολύ γρήγορα. Τον Δεκέμβριο του 2010 ανέλαβα την 

επιχείρηση από τον πατέρα μου ο οποίος μέχρι και σήμερα έρχεται και με βοηθάει. 

Αρκετοί παππούδες έχουν φύγει από την ζωή, ορισμένοι που έρχονται βλέποντας εμένα 

με την 3 χρονών κόρη μου η οποία έρχεται καθημερινά, μου λένε <<τόσος ήσουν και εσύ 

Δαμιανέ που ερχόσουν στο μαγαζί δίπλα μας, εδώ μεγάλωσες και εδώ θα μεγαλώσει και 

η μικρή σου αλλά δεν θα είμαστε εμείς να την δούμε θα έρθουν οι αντικαταστάτες 

μας>>.  

Το καφενείο λειτουργεί και ως τσιπουράδικο και τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει  

ορισμένες μεγάλες εκδηλώσεις. Όπως παρουσίαση βιβλίου με εξαίρετους 

προσκεκλημένους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, βραδιά ποίησης με 

προσκεκλημένους καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ένα γλέντι 

έκπληξη από μια παρέα σε φίλο αμερικάνο με πλήρη ορχήστρα και χαρτοπόλεμο από 

δολάρια που διήρκησε μέχρι τις πρωινές ώρες.   

Συνεντεύξεις γυναικών για καφενείο Νάσου 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΜΑΡ -Ηλικία 31 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Ιδ. Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 2009 που ήρθα για πρώτη φορά. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2009. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Ο καφές, το τσίπουρο, ο κόσμος που είναι εκεί. Ο χώρος με τις 

φωτογραφίες και τις τοιχογραφίες που είναι πολύ ιδιαίτερες. Πάνω από όλα η 

κυριολεκτική και μεταφορική ζεστασιά που αποπνέει ο χώρος, το αφεντικό και οι 

θαμώνες. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Τίποτα. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Δεν είμαι από Φλώρινα, αλλά μέσα από το καφενείο 

αισθάνομαι ότι την γνωρίζω πολύ καλά και με μεταφέρει σε χρόνια παλιά και καλά. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Ζεστασιά, Ιστορία, Παρέα, 

Μεράκι, Παράδοση. 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΙΟΡΔ -Ηλικία 48 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Άνεργη -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1997. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2007. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Τσίπουρο και μουσική. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Μερικοί πελάτες. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Τον κόσμο της. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παράδοση, κουλτούρα, 

συντροφικότητα, ζεστασιά, απλότητα. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΒΑΙ -Ηλικία 42 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Ιδ. Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1998. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1998. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Ο κόσμος, οι ιδιοκτήτες, οι ωραίες καταστάσεις που 

δημιουργούνται ξαφνικά, η μουσική, τα μεζεδάκια. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Όλη η Φλώρινα βρίσκεται στο καφενείο. Οι μυρωδιές 

της, οι γεύσεις της, η φιλοξενία της, οι μουσικές της, η καλλιτεχνική της ατμόσφαιρα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παράδοση, φιλοξενία, 

ζεστασιά, παρεϊστικο κλίμα, θαμώνες αναπόσπαστο κομμάτι της Φλώρινας. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΕΛΕ -Ηλικία 60 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Έμπορος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1998. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1998. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η ατμόσφαιρα, η ζεστασιά του ιδιοκτήτη, οι θαμώνες. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει. 
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5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Όλο το φωτογραφικό υλικό στους τοίχους είναι η 

ιστορία της Φλώρινας. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Φιλοξενία, ζεστασιά, καλή 

παρέα, ωραίοι μεζέδες, απίστευτο κέφι. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΠΑΝΑ -Ηλικία 45 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Ιδ. Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από τον Φεβρουάριο του 2000. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2007. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Είναι απλό, λιτό και απέρριτο. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί είναι κλασικό καπηλειό. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την ανθρώπινη ιστορία της Φλώρινας. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Πολύ ζεστό, φιλικό, με 

όμορφες μουσικές παρέες. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΒΚ -Ηλικία 44 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Δημόσιος υπάλληλος -Εθνικότητα 

Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 2008. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2008. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Είναι γραφικό, έχει πολύ ζεστή εξυπηρέτηση και οι πελάτες είναι 

πολύ φιλικοί. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την καλλιτεχνική φύση της Φλώρινας, την παράδοση και 

τον ψυχισμό των ανθρώπων της. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Θορυβώδες (με την καλή 

έννοια), γραφικό, αυθεντικό, απλό, ζεστό. 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΜΑΡ2 -Ηλικία 50 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Δημόσιος υπάλληλος -Εθνικότητα 

Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1975. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2000. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η αυθεντικότητα της ατμόσφαιρας. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Ότι δεν ανοίγει τα βράδια. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Τα πάντα θυμίζουν Φλώρινα, καθώς βρίσκεται στην 

καρδιά της αγοράς. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Είναι σημείο αναφοράς για 

τους θαμώνες του. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΓΕΩ -Ηλικία 51 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Οικιακά -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1988. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2008. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Είναι φιλικό και ζεστό. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Το πάτωμα. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την κουλτούρα της πόλης. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παραδοσιακό, φιλόξενο, 

διαχρονικό, ζεστό, ιδιαίτερο. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΜΑΡ3 -Ηλικία 45 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Δημ. Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Πολλά χρόνια σχεδόν από το 1988. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το σχολείο , περίπου από το 1989. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Ζεστό περιβάλλον, χαλαρό και φιλικό, εξυπηρετικό και γρήγορο, 

αισθάνομαι όμορφα και οικεία. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν είναι ανοιχτό τα βράδια. 
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5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Ζεστασιά, οικειότητα, φιλοξενία. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Γλυκιά ατμόσφαιρα, 

μνήμες, γέλια, γλέντια, επικοινωνία. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΣΤΕΦ -Ηλικία 52 -Φύλο Θήλυ -Ιδιότητα Ιδ. Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1998. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2008. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Μου αρέσουν οι ζωγραφισμένοι τοίχοι και οι φωτογραφίες. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την αύρα της πόλης. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Ατμόσφαιρα, απλότητα, 

ζεστασιά, επικοινωνία, παράδοση. 

Συνεντεύξεις ανδρών για καφενείο Νάσου 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΠΕΤ -Ηλικία 61 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Περίπου από το 2003. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2011. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Οι παλιές φωτογραφίες ζωντανεύουν μνήμες. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Η τοποθεσία. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την παλιά καθημερινή ζωή. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Οικείο, φιλικό, χαλαρωτικό 

και συνάμα ζωντανό, μεθυστικό και ζεστό. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΚΩΣ -Ηλικία 35 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Μουσικός -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 2017. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2017. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Είναι σε ωραίο σημείο. 



107 

 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν ανοίγει τα βράδια. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Τίποτα δεν μου θυμίζει. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Είναι ιστορικό καφενείο 

της Φλώρινας. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΘΑΝ -Ηλικία 60 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Ιδ. Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 2003. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2003. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Μου αρέσει το ζεστό κλίμα, που είναι και παρεϊστικο. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Τίποτα, όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Δεν μου θυμίζει κάτι από Φλώρινα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Οι τοιχογραφίες – 

ζωγραφιές του καφενείου. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΣΩΤ -Ηλικία 68 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1997. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1997. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Επειδή βρίσκω γνωστούς και φίλους. Είναι το στέκι μου. Έχει 

καλή μουσική και δεν έχει τηλεόραση. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Τα πάντα, έχει φωτογραφίες της πόλης και διάφορες 

φωτογραφίες ζωντανών και πεθαμένων. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Είναι παραδοσιακό 

καφενείο και τσιπουράδικο και η προσφορά του άψογη. Μαζεύει όλες τις ηλικίες 

ανθρώπων από 18 ετών έως και 80 ετών και όλη είναι ευχαριστημένοι για την προσφορά 

του. 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΙΩΑΝ -Ηλικία 53 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1975. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1995. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η παλαιότητα με τις αναμνήσεις των δεκάδων φωτογραφιών που 

κοσμούν τους τοίχους του μαγαζιού. Γιατί φέρνουν μνήμες νοσταλγίας στους παλιούς και 

γνώση για το παρελθόν στους νεότερους. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Η φτωχή κουζίνα γιατί δεν βοηθάει στην οινοποσία. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Πολλά και διάφορα, από τους ανθρώπους που έχει 

φυλακίσει ευτυχώς η φωτογραφική μηχανή. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παλαιότητα, μνήμες, 

ρεμπέτικα, συνάντηση, παλιά εποχή. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΚΩΝ2 -Ηλικία 38 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Ελ. Επαγγελματίας -Εθνικότητα 

Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1998. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2008. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η ζεστασιά και μπορείς να πάς μόνος και να αισθάνεσαι οικεία. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν είναι όλα τα βράδια ανοιχτό. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την παλιά καλή Φλώρινα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παράδοση, ζεστασιά, καλή 

παρέα, φαγοπότι, μουσική. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΓΙΩΡ -Ηλικία 40 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Ιδ. Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 2009. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2010. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Ο χώρος, η παρέα, το κλίμα, τα κάδρα, οι τοιχογραφίες η όλη 

ατμόσφαιρα. 
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4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί ;Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης, μου θυμίζει τη 

γραφική εικόνα που έχω για όλη την πόλη. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παράδοση, φιλοξενία, 

ζεστή ατμόσφαιρα, παρέα, κέφι. 

Δημογραφικά στοιχεία  

Όνομα ΘΑΝ2 -Ηλικία 48 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Ελ. Επαγγελματίας -Εθνικότητα 

Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1997. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1997. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Το τσίπουρο και η παρέα. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί ;Όλα μου αρέσουν. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Παλιούς καλούς πότες. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Εξυπηρέτηση, μεζέδες, 

κοινωνικοποίηση, παράδοση, γέλιο. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΆΓΓ -Ηλικία 41 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Μηχανικός -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 2016. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2016. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Παρέα, συντροφιά, άνεση, χαλάρωση, πελάτες με αυθεντική 

ψυχή, μουσική, φωτογραφίες με την ιστορία της πόλης. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Ίσως ο καπνός, αλλά πλέον είναι χαρακτηριστικό του 

καφενείου. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Δεν μου θυμίζει κάτι ιδιαίτερο. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παρέα, συντροφιά, άνεση, 

χαλάρωση και μουσική. 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΧΑΜΠΟΣ -Ηλικία 65 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα 

Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1997. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1997. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η παρέα, είμαστε σαν μία οικογένεια, τραγούδια, τσίπουρο και 

φαγητό. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Ο καπνός. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Παλαιότερα κουτούκια και ταβερνάκια. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παράδοση, μουσική, 

παρέα, ποτό, τραγούδι. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΜΙΧ -Ηλικία 49 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Εκπαιδευτικός -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1975. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1980 με την παλιά ιδιοκτησία και συνέχεια μέχρι και 

σήμερα. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η παραδοσιακή του μορφή, ο κόσμος του (οι θαμώνες) και άλλα. 

Το γεγονός πως περισσεύει το γέλιο και η συμπεριφορά του ιδιοκτήτη, οι αναμνήσεις. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα εκτός του ότι 

είναι μικρό και πολλές φορές δεν βρίσκεις τραπέζι για μεγάλη παρέα. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Τα παιδικά μου χρόνια, την ζωή στην αγορά και άλλα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παραδοσιακή μορφή, 

καλές χαρούμενες παρέες, ευνοϊκή θέση στο κέντρο της πόλης, όμορφη διακόσμηση. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΓΙΑΝ -Ηλικία 68 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1993. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1996. 
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3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η ιστορία του, είναι ένα μουσείο της παλιάς Φλώρινας, η 

διακόσμηση με τις ζωγραφιές και τις παραστάσεις. Οι παλιές φωτογραφίες με ανθρώπους 

που μαρτυρούν την ιστορία  της πόλης σου αλλάζουν την διάθεση. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Μου αρέσει γενικά όπως ακριβώς είναι και για τον λόγο αυτό 

πηγαίνω.  

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Μου θυμίζει όλους τους φίλους και γνωστούς που 

πέρασαν από το καφενείο και γενικότερα την κουλτούρα της Φλώρινας. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Πολυπολιτισμικό, 

αγχολυτικό, κοινωνικό, παρεϊστικο, δεν αισθάνεσαι ποτέ μόνος. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΘΩΜ -Ηλικία 57 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Δη. Υπάλληλος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1997 αλλά λειτουργούσε από τη 

δεκαετία του 1970 με τον Λάζαρο Σιώμο. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από την αρχή που άνοιξε με ιδιοκτήτη τον Αθανάσιο Οικονομίδη, 

χειμώνας του 1998. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Όλοι οι θαμώνες την κατάλληλη στιγμή γίνονται μια παρέα. Να 

ακούσεις, να μιλήσεις, να τραγουδήσεις, να εκφραστείς. Αυτό είναι κάτι μαγικό, 

μοναδικό. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Το πιοτό στον Νάσο σε κάνει να ξεχάσεις κάτι που δεν σου 

αρέσει. Να σκεφτείς ότι σου σερβίρει τον καφέ με νερό, θα έπρεπε να μου φέρει τον καφέ 

με τσίπουρο. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την καλή καρδιά του Φλωρινιώτη. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Συναντήσεις, 

συντροφικότητα, ρεμπέτικα ακούσματα, οίνο-θεραπείες, το ρολόι δείχνει την δική του 

ώρα, όταν ρωτάς μαθαίνεις. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΔΑΝ -Ηλικία 61 -Φύλο  Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1997, και σαν χώρος από το 1978 

με άλλον ιδιοκτήτη. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1998. 
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3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η ατμόσφαιρα, που αποπνέει. Η ποικιλία των χαρακτήρων που 

συναντώ. Η συνέπεια και η συνέχεια στην μουσική που παίζεται και η δυνατότητα 

ελευθερίας της έκφρασης. Η αύρα της παλιάς Φλώρινας. Η ποιότητα του ποτού. Η 

προσκόλληση στον παλιό μεζέ και κυρίως η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας των 

ιδιοκτητών (πατέρα και γιού) που αγγίζει την τελειότητα. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Το ότι δεν είναι ανοιχτό περισσότερες ώρες, ιδίως τα βράδια 

και ότι θα μπορούσαν να προστεθούν ως ποικιλία δυο με τρία πιάτα ακόμη. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Ζεστή καρδιά μέσα στην χειμωνιάτικη παγωνιά, 

νοσταλγία μέσα από τις φωτογραφίες για την παλιά πόλη και τους ανθρώπους της, φιλία, 

συντροφικότητα, μπουμπουνητό ξυλόσομπας, παλιά τραγούδια και ανεπιτήδευτα 

χαμόγελα. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Σημείο αναφοράς, κιβωτός 

παράδοσης και λαογραφικών στοιχείων, εστία ψυχικής αποφόρτισης, κατάθεσης 

ενδιαφερόντων, ανάπτυξη ανθρωπιστικών συναισθημάτων και πηγή συμπεριφοράς 

ευφορίας. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΓΕΩΡ2 -Ηλικία 75 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 2003. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2003, πρωί , μεσημέρι και βράδυ. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Παραδοσιακό και ο καφετζής είναι καλή καρδιά. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Τον χειμώνα που καπνίζουν μέσα στο καφενείο. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την παλιά Φλώρινα, επαγγέλματα και φίλους. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Λαϊκό, τιμές λαϊκές, 

μουσική, φωτογραφίες με την παλιά Φλώρινα, νεολαία που αναγνωρίζει την παράδοση. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΑΛΕΞ –Ηλικία 55 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Ηλεκ. Μηχαν. -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1982. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 2014. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Τοιχογραφίες, φωτογραφίες, είναι από τα μόνα παραδοσιακά 

κτήρια που έχουν απομείνει. 
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4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Η πολλή φασαρία, αυτοί που πίνουν πολύ και σπάνε. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Την παλιά αγορά. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Να μείνει όπως είναι. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΠΑΥ - Ηλικία 68 - Φύλο Άρρεν - Ιδιότητα Συνταξιούχος - Εθνικότητα Έλληνας 

εκ Τουρκίας. 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1997. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1997. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Ο καλός καφές. Το χαμόγελο του Νάσου, οι μεθυστικές μέρες, οι 

φωτογραφίες στους τοίχους, οι ζωγραφιές μας θυμίζουν άλλες εποχές. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Η πολλή ζέστη, η χαμηλή μουσική, η πόρτα που δεν μπορώ 

να ανοίξω τον χειμώνα. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Το χιούμορ των παλιών Φλωρινιωτών. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Χαμόγελο του Νάσου, 

παραγγελιά της μουσικής πρωί-πρωί, την ρουλέτα παραμονή πρωτοχρονιάς, την 

κουβέντα με τους σεβάσμιους γέροντες, όλοι οι τρελοί χωράνε. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΒΑΣ -Ηλικία 70 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από τα εγκαίνια το 1997. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από την ημέρα που άνοιξε, το 1997. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Οι γκουρμέ μεζέδες και η μουσική. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Το κάπνισμα. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Προϋπήρχε τρεις γενεές καφενείο της αγοράς. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Το περιβάλλον, καλή 

παρέα, συζητήσεις και ωραία μεθύσια. 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΑΠΟΣ -Ηλικία 85 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1976. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1986. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Η καλή παρέα. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Το κάπνισμα. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Λαϊκό καφενείο. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Παλιά τραγούδια, αγορά, 

εξυπηρέτηση καλό κέφι. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα ΚΩΝ3 -Ηλικία 63 -Φύλο Άρρεν -Ιδιότητα Συνταξιούχος -Εθνικότητα Ελληνική 

1)Από πότε θυμάσαι το καφενείο του Νάσου; Από το 1980. 

2)Από πότε πηγαίνεις; Από το 1999. 

3)Τι σου αρέσει ; Γιατί; Όλο το περιβάλλον μέσα στον χώρο. 

4)Τι δεν σου αρέσει; Γιατί; Που βγήκε ο Νάσος νέος – νέος στην σύνταξη. 

5)Τι σου θυμίζει από Φλώρινα; Διάφορους γνωστούς αλλά και την ίδια την παλιά 

Φλώρινα μέσα από τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο καφενείο. 

6)Πες μου σε 5 λέξεις για το καφενείο και την προσφορά του. Ζεστασιά, παράδοση και 

γενικότερα η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. 

 

Συνεντεύξεις ιδιοκτητών 

          Αθανάσιος Οικονομίδης (Νάσος). 

1) Από πότε έχετε το καφενείο; Από το 1997. 

 

2) Από ποιον το πήρατε; Ποια χρονιά; Από τον Λάζαρο Σιώμο το 1997. 

 

3) Θυμάστε προηγούμενους ιδιοκτήτες και ημερομηνίες που είχαν το καφενείο;        

Λάζαρος Σιώμος από το 1968 μέχρι το 1997. 

 

4) Τι ηλικία θαμώνες έρχονται ; Από 19 έως 91 ετών. 
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5) Τι φύλο είναι οι θαμώνες; Και άντρες και γυναίκες. 

 

6) Τι επάγγελμα έχουν; Συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικά 

όλοι. 

 

7) Ποιάς φυλής είναι; Κατά βάση έλληνες. 

 

8) Ντόπιοι ή ξένοι είναι οι θαμώνες σας; 

       Ντόπιοι. 

9) Τι μενού προσφέρει το κατάστημα; Ποικιλία κρεατικών καθώς και ποικιλία σε 

σαλάτες, μεζέδες και ροφήματα. 

 

10) Το μενού αλλάζει ανάλογα την εποχή ; Αν ναι γιατί; Πότε αλλάζει; Χειμώνα και 

φθινόπωρο λαχανικά και φρούτα εποχής, όπως επίσης και την άνοιξη και το 

καλοκαίρι. 

 

11) Σπεσιαλιτέ ;Ντολμαδάκια, σπετζοφάι, στραπατσάδα. 

 

 

12) Ποια η διακόσμηση εσωτερικά και εξωτερικά; Το μαγαζί χωρίζεται σε δύο δωμάτια, 

στο πρώτο έχει φωτογραφίες της παλιάς Φλώρινας, ανθρώπους που άφησαν εποχή 

στην πόλη καθώς και ρεμπέτες. Στο άλλο δωμάτιο όλος ο χώρος καλύπτεται από 

τοιχογραφίες του γνωστού ζωγράφου Μανώλη Πολυμέρη. 

 

13) Έχετε κάνει ανακαινίσεις; Όχι δεν έχω κάνει. 

 

14) Τι πάτωμα έχετε; Πλακάκι. 

 

15) Τι θέρμανση έχετε; Ξυλόσομπα. 

 

 

16) Περιγράψτε μας την ιστορία του καφενείου πριν έρθει στα χέρια σας μέχρι και 

σήμερα. Πριν το 1968 ο χώρος όπου βρίσκεται το καφενείο λειτουργούσε ως 

παπλωματάδικο. Το καφενείο στεγαζόταν μέσα στην παλιά αγορά (στις παράγγες) 

όπως αποκαλούσαν τα μαγαζιά εκεί. Κατά την κατεδάφιση των παραγγών για το 

χτίσιμο της δημοτικής αγοράς ο κ. Σιώμος μετέφερε την επιχείρηση του στο σημερινό 

σημείο το τότε παπλωματάδικο. Το οποίο καφενείο βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Το 

1997 πέρασε στα χέρια μου (Θανάσης Οικονομίδης) μέχρι το 2011 όπου το 

μεταβίβασα στον γιο μου Διονύση ο οποίος το λειτουργεί μέχρι και σήμερα. 

 

 

 

 



116 

 

Διονύσης Οικονομίδης (Ντένης) 

 

1)Από πότε έχετε το καφενείο; Από το 2011. 

2) Από ποιον το πήρατε; Ποια χρονιά; Από τον πατέρα μου Θανάση Οικονομίδη το 

2011. 

3) Θυμάστε προηγούμενους ιδιοκτήτες και ημερομηνίες που είχαν το καφενείο; Τον κ. 

Σιώμο Λάζαρο προηγούμενος ιδιοκτήτης από τον πατέρα μου. 

 

4) Τι ηλικία θαμώνες έρχονται ;Από 19 μέχρι και 90 ετών. 

 

5) Τι φύλο είναι οι θαμώνες; Το μεγαλύτερο ποσοστό άνδρες περίπου (80%) και το 

άλλο (20%) γυναίκες. 

 

6) Τι επάγγελμα έχουν; Από δασκάλους, αστυνομικούς, γιατρούς, στρατιωτικούς, 

ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους κλπ έως φοιτητές. 

 

7) Ποιάς φυλής είναι; Στην συντριπτική πλειοψηφία είναι έλληνες. 

 

8) Ντόπιοι ή ξένοι είναι οι θαμώνες σας; Η πλειοψηφία είναι ντόπιοι.  

 

9) Τι μενού προσφέρει το κατάστημα ;Τσιπουρομεζέδες (φασόλια πρεσπών, πατάτες, 

αυγά πιπεριές, ελιές κ.α.), σαλάτες (λάχανο, τζατζίκι, τυροσαλάτα, 

μελιτζανοσαλάτα, κλπ). Κρεατικά (κεμπάπια, τηγανιά, λουκάνικο, πανσέτες κ.λ.π.), 

στραπατσάδα, σπετζοφάι, σαρμαδάκια. 

 

10) Το μενού αλλάζει ανάλογα την εποχή ; Αν ναι γιατί; Πότε αλλάζει; Χειμώνα και 

φθινόπωρο προϊόντα εποχής όπως λάχανο και άνοιξη και καλοκαίρι μελιτζάνες, 

κολοκυθάκια. 

 

11) Σπεσιαλιτέ; Σαρμαδάκια, σπετζοφάι, στραπατσάδα, μελιτζανοσαλάτα. 

 

 

 

12) Ποια η διακόσμηση εσωτερικά και εξωτερικά; Τοιχογραφίες δια χειρός του κ. 

Πολυμέρη, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την παλιά  Φλώρινα και τους 

Φλωρινιώτες, παλιά αντικείμενα όπως λάμπες πετρελαίου με φυτίλι, τηλέφωνο 

δεκαετίας 70 με 80. 

 

13) Έχετε κάνει ανακαινίσεις; Όχι ιδιαίτερες. 

 

14) Τι πάτωμα έχετε;Πλακάκι. 

 

15) Τι θέρμανση έχετε;Ξυλόσομπα. 
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16) Περιγράψτε μας την ιστορία του καφενείου πριν έρθει στα χέρια σας μέχρι και 

σήμερα. Ο χώρος έχει χρησιμοποιηθεί σαν στέκι και χώρος εκδηλώσεων διαφόρων 

συλλόγων όπως ο ορειβατικός. Έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σαν χώρος 

διδασκαλίας του τμήματος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Το καφενείο έχει τιμηθεί με την παρουσίαση και την ανάδειξη του από το National 

Geographicκαι το History Channel. Επίσης πολλές εκπομπές, τηλεοπτικά κανάλια, 

εφημερίδες και ηλεκτρονικός τύπος έχουν παρουσιάσει το μαγαζί με τον δικό τους 

μοναδικό τρόπο. Ακόμη βρίσκεται στο περιοδικό Blue όπου υπάρχει σε όλες τις 

πτήσεις της Aegean. 
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