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παραρτήματα του τάγματος, όπου κατά διαστήματα οι θαμώνες
ασκούσαν έντονη πολιτική κριτική. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι
στα μέσα του 17ου αιώνα τροποποιήθηκαν οι βασικοί, δομικοί κα-
νονισμοί του οθωμανικού στρατού. Ενώ έως τότε απαγορευόταν
στους γενίτσαρους ο γάμος και η κοινωνική ζωή (ζούσαν σε στρα-
τώνες με απόλυτη στρατιωτική πειθαρχία), για πρώτη φορά ιστορι-
κά αλλάζουν οι κανονισμοί και τους επιτρέπεται ο γάμος, το βράδυ
βγαίνουν από τους στρατώνες για να μείνουν με τις οικογένειές τους
ενώ ταυτόχρονα ασχολούνται με το εμπόριο. Παρατηρούμε επίσης
ότι τα καφενεία αυτά κατά κάποιο τρόπο αποτελούσαν το αστυνομι-
κό τμήμα κάθε συνοικίας, καθώς οι γενίτσαροι ήταν επιφορτισμένοι
και με την αστυνόμευση της Πόλης.

Στα «καφενεία των γενιτσάρων», δίπλα στο τζάκι του καφετζή,
υπήρχε ένα υπερυψωμένο επίπεδο με διαχωριστικό κάγκελο, ο «σο-
φάς», για τους τιτλούχους μπεκτασήδες, δερβίσηδες και λόγιους. Επί-
σης υπήρχε ένα δεύτερο υπερώο όπου καθόταν ο λαϊκός τροβα-
δούρος, ο «ασίκης», και τραγουδούσε με το σάζι του.

Οι τοίχοι των καφενείων ήταν διακοσμημένοι με λαϊκές ζωγρα-
φιές και γνωμικά των δερβίσηδων, ενώ τριγύρω ήταν τοποθετημέ-
νες γλάστρες βασιλικού, το αγαπημένο τους φυτό. Στο κέντρο δέ-
σποζε ο απαραίτητος πίδακας. Σε άλλη γωνία κρέμονταν μέσα σε
χρυσό κλουβί λαλίστατα καναρίνια, μασκότ του καφενείου. Κατά δια-
στήματα τραγουδούσαν Ρωμιοί και Εβραίοι παραδοσιακοί τραγου-
διστές και χόρευαν κιοτσέκια (θηλυπρεπή αγόρια ελληνικής κατα-
γωγής, κυρίως νησιώτες, ντυμένα με γυναικεία ρούχα). 

Το 1826 ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’ διαλύει με καταστολή το στρα-
τό των γενιτσάρων. Τότε κλείνουν και τα καφενεία τους ως κέντρα
αντικαθεστωτικών ζυμώσεων μαζί με όλα τα καφενεία της πρω-

τεύουσας. Για ένα διάστημα χάνονται και τα κουρεία της Πόλης. Με-
τά από λίγο αρχίζουν να λειτουργούν κουρεία σε νέα ιδιόκτητα κα-
ταστήματα, τα οποία σε μια γωνιά στέγαζαν το τζάκι του καφετζή…

Ο τουρκικός καφές για να σερβιριστεί με επιτυχία χρειάζεται μια τε-
λετουργική διαδικασία στην ποσότητα, το ψήσιμο και το σερβίρισμά
του. Ο θεριακλήδικος καφές ψήνεται στη χόβολη. Ζεσταίνουμε το νε-
ρό, βάζουμε τη ζάχαρη, τον καφέ, ανακατεύουμε και αφήνουμε να φου-
σκώσει. Ρίχνουμε λίγο καφέ με καϊμάκι στο φλιτζάνι, τον αφήνουμε ξα-
νά στη φωτιά να φουσκώσει και ξαναρίχνουμε λίγο στο φλιτζάνι. Βά-
ζουμε το μπρίκι στη φωτιά δυο-τρεις φορές να φουσκώσει ο καφές,
ενώ αδειάζουμε διαδοχικά στο φλιτζάνι. Με αυτό τον τρόπο πετυχαί-
νουμε παχύ καϊμάκι. Σερβίρουμε σε λεπτά φλιτζάνια πορσελάνης.

Να σημειώσουμε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία τουρκικών καφέ-
δων: ο σκέτος ή πικρός, με ολίγη, μέτριος, γλυκός, βαρύγλυκος (δύο
κουταλιές γεμάτες καφέ, δύο κουταλιές γεμάτες ζάχαρη), γλυκύβρα-
στος (ίδια αναλογία με τον προηγούμενο αλλά αφήνουμε τον καφέ,
αφού φουσκώσει, να βράσει πολύ), με καϊμάκι, χωρίς καϊμάκι.

Τα νεότερα χρόνια όλοι οι Πολίτες θυμούνται το περίφημο καφε-
κοπτείο του Μεχμέτ Εφέντη στο ιστορικό Ταχμίς του Εμίνονου, με
υποκατάστημα και στην ψαραγορά του Πέραν. Από εκεί αγόραζαν
οι περισσότεροι νεαροί Πολίτες με το πρώτο τους μεροκάματο καφέ
για τον παππού και τη γιαγιά. 

Στο Τούνελ, απέναντι από τον Τεκέ των μεβλεβήδων, στο παρα-
δοσιακό καφενείο σύχναζαν κυρίως Φράγκοι και Αρμένιοι. Το κα-
φενείο αυτό όπως όλα του είδους του ήταν και μπαρμπέρικο. 

Στο Μπεσίκτας στην ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου ένα άλλο κα-
φενείο που στεγαζόταν κάτω από τις σκιές πυκνών δέντρων και βρε-
χόταν από το ορμητικό ρεύμα του Αρναούτκιοϊ γοήτευσε τον Θεό-
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φιλο Γκωτιέ όταν επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη. Επίσης στην
αποβάθρα το γνωστό καφενείο ο «Βόσπορος» του Σταύρου Ιορδα-
νόπουλου ήταν αγαπητό στέκι των Ρωμιών (1902). 

Τα εξοχικά καφενεία που βρίσκονταν στις παραλίες, τις πηγές και
εξοχές του Βοσπόρου και των Πριγκιπονήσων λειτουργούσαν τα κα-
λοκαίρια ή στις πανηγύρεις εκκλησιών και αγιασμάτων ως στέκια
όπου σύχναζαν εκδρομείς και οικογένειες μετά τη λειτουργία. Στο
Μέγα Ρεύμα, στην προκυμαία, ήταν το καφενείο «η Ωραία Θέα» του
Μηνά Ζαφειρόπουλου (1903), ο οποίος είχε και δεύτερο καφενείο
στο Μπεμπέκι με μουσική. Το δεύτερο γνωστότερο καφενείο ήταν
του Αλέκου Νταϊσπάγγου. Στο Νιχώρι, στην αποβάθρα, ξεχώριζε το
καφενείο του Φώτη Ξανθόπουλου (1903). Στο Καλενδέρι αγαπητό
στέκι της περιοχής ήταν το καφενείο του Louis Ramirez. 

Στο Εμιργκιάν, το καφενείο «Πλάτανος» δανείστηκε το όνομά του
από τον υπεραιωνόβιο πλάτανο που προσφέρει ως τις μέρες μας
απλόχερα τη σκιά του στους πελάτες. Στο Βαθυρριάκα ξεχώριζε το
καφενείο της αποβάθρας των Αναστάση και Ιωάννη Κρίκου (1902). 

Ο Δ. Βικέλας θυμάται το καφενείο στο «Κεστανέ Σουγιού» αρχές
της δεκαετίας του 1840, όπου πήγαιναν να πιουν το δροσερό νερό
της πηγής: «Ο καφεπώλης έστρωνε ψάθας επί του εδάφους, δύο ή
τρία χαμηλά σκαμνιά χρησίμευαν διά τους ολίγους, τους μη προτι-
μώντας το καταγής κάθισμα, λουκούμια δε και καφές ήσαν το λιτόν
συμπλήρωμα της αγροτικής απολαύσεως».

Το εξοχικό καφενείο στο λόφο της Τσάμλιτσας είχε πανοραμική
θέα του Βοσπόρου. Στο Πασάμπαχτσε, το καφενείο του Γιώργη Αγ-
γελίδη ήταν τόπος συνάθροισης των Ρωμιών της συνοικίας. Το κα-
φενείο στην αποβάθρα του Καντιλί από τα τέλη του 19ου αιώνα φη-
μίζεται για το γευστικό του γιαούρτι. Τα καφενεία στις αποβάθρες

του Σκούταρη, Τσεγκελκιόι και Κουσκουντζούκι μαζί με τον καφέ και
το ναργιλέ πρόσφεραν στους θαμώνες την ηρεμία που προκαλεί το
ατένισμα της ατέρμονης κίνησης από τα καράβια και τα βαρκάκια
στη θάλασσα.

Στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Βαλουκλί, το υπαίθριο
καφενείο, κάθε άνοιξη στο πανηγύρι της εκκλησίας, ήταν τόπος συ-
νάθροισης και εκτόνωσης των Ρωμιών.

Δίπλα στην πύλη του Επταπυργίου έως τα μέσα του 1950 λει-
τουργούσε το αναψυκτήριο του Αρμένιου Γκαζαρός. Ένας πρόχειρος
χώρος το χειμώνα και δίπλα το εξοχικό καφενείο. Εκεί σύχναζαν Ρω-
μιοί περιβολάρηδες και οικογένειες την άνοιξη, για να γευτούν τα
πεντανόστιμα, μεγάλα, λιπαρά μαρούλια από τα γύρω μποστάνια.
(Όταν έκοβαν το κοτσάνι αυτής της ποικιλίας μαρουλιού έσταζε γα-
λακτώδες υγρό και τα φύλλα του ήταν σαν βουτυρωμένα.) 

Εντός των τειχών, η συνοικία Ψωμαθιά, κοντά στο επταπύργιο,
στέγαζε δύο ρωμαίικα καφενεία. Το καφενείο του Τάκη του Ψιλο-
φωνιά και του Μπούρτση, το οποίο αργότερα πήρε ο Γιάννης Νισυ-
ρίου και όταν πέθανε, σε νεαρή ηλικία, το λειτούργησε επί 12 χρό-
νια η γυναίκα του Ασπασία, με περίσσιο ήθος και ευγένεια. Τη σεβά-
στηκαν έως και οι Τούρκοι της περιοχής, όντας σε ένα επάγγελμα
αποκλειστικά ανδρικό. Το καφενείο αυτό λειτουργούσε και σαν λέ-
σχη της κοινότητας, καθώς εκεί συναντιόνταν και συζητούσαν τα κοι-
νοτικά τους προβλήματα οι Ψωμαθιανοί.

Ο τύπος του καφενείου-αναγνωστήριου, το Kiraathane, σταδια-
κά εξελίχθηκε σε λέσχη και στέκι λογοτεχνικό. Από τα διασημότερα
ήταν του Σεραφείμ στο Σίρκετζι. Μετά το 1908 ονομάστηκε «Μεσε-
ρέτ» (χαρά) και έγινε στέκι των Νεότουρκων. 

Στο καφενείο του χατζή Κοσμά Ζαφειριάδη στα Ταταύλα «…στα
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τέσσερα αψηλά και μακρυά στα ντουβάρια ράφια, είχαν αράδα, σε
όμορφα καλοδεμένα πακέτα, παλιές εφημερίδες, αρχίζοντας από τις
πριν το “Εικοσιένα”… όπως και τα κύρια φύλλα της Πόλης από το
1845 κι ύστερα…» Το απλοϊκό εκείνο καφενείο το λογάριαζαν λέ-
σχη και αναγνωστήριο οι τότε μορφωμένοι Ταταυλιανοί και Σταυ-
ροδρομίτες.

Τα καφενεία των τουλουμπατζήδων επί σουλτάνων Αμπντούλ
Αζίζ και Αμπντούλ Χαμίτ Β’ εξελίχθηκαν σε καφέ Αμάν ή καφέ Σεμαΐ
(καφενεία μετά μουσικής). Οι τοίχοι ήταν διακοσμημένοι με διάφορες
χαλκογραφίες, δίπλα σε πελώριους καθρέπτες με ξύλινο πλαίσιο. Συ-

νηθισμένες θεματικές ενότητες ήταν η ελληνική μυθολογία, τα λαϊκά
παραμύθια, αγώνες πάλης με γνωστούς παλαιστές της εποχής, φω-
τογραφίες γνωστών νταήδων. Σε μία γωνία σε υπερυψωμένο βάθρο
κάθονταν οι μουσικοί και τριγύρω σκαμνιά για τους πελάτες. Ντό πιοι
οργανοπαίκτες με κλαρίνο, τουμπελέκι και ζίλια έπαιζαν λαϊκή μου-
σική συνοδεύοντας τα κιοτσέκια που χόρευαν. Κατά διαστήματα πα-
ρουσιάζονταν και λαϊκά δρώμενα όπως ο μύθος της «Ωραίας Ελέ-
νης», η «ζήλια του Αράπη» (παραλλαγή του Οθέλου) κ.ά. 

Από το 1876 στα καφενεία αυτά ακούγεται και ευρωπαϊκή μου-
σική. Συνήθως το πρόγραμμα ξεκινούσε με πόλκες και εμβατήρια,
ακολουθούσε το «Κάντο», τραγούδι επιθεωρησιακό με μεικτή μου-
σική δυτικού και ανατολίτικου ήχου που τραγουδούσαν Ρωμιές και
Αρμένισσες τραγουδίστριες. Το πρόγραμμα έκλεινε με ανατολίτικους
χορούς. Αυτό το είδος καφενείων έπαψε να λειτουργεί μετά το 1922.

Μία άλλη πολιτιστική δραστηριότητα στα καφενεία της Πόλης
ήταν και οι κινηματογραφικές προβολές. Το Φλεβάρη του 1897, στο
καφενείο «Fevziye» (επιτυχία), σε συνοικία της παλιάς πόλης, έγιναν
προβολές από το Γάλλο Henri, αντιπρόσωπο των αδελφών Lumière.
Το Νοέμβρη του 1899, στο Πέραν, στην αίθουσα του ιστορικού κα-
φενείου «Επτάλοφος», ο οποίος ανήκε στον Κεφαλονίτη Γρηγόριο
Βαλλιάνο, γίνονταν κινηματογραφικές παραστάσεις με μία τέλεια μη-
χανή προβολής Edisson. 

Το 1907, στο «καφέ Μπριστόλ» του Στέφου Απέργη, στην οδό
Μνηματακίων του Πέραν, έπαιζαν κουκλοθέατρο και κινηματογράφο,
ενώ το 1910 στο Φανάρι, στο καφενείο «Μυτιλήνη», λειτουργούσε
τα βράδια ο κινηματογράφος του Δημήτρη Μεραβίδη. Οι παραστά-
σεις στα καφενεία ήταν δωρεάν και οι θεατές πλήρωναν μόνο τον
καφέ ή το ποτό τους.
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