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Η χρυσή εποχή των 
ελληνικών καφέ 
στην Αυστραλία
Ο ιστορικός Λέοναρντ Ζανιζέφσκι και η φωτογράφος 
Έφη Αλεξάκη ερευνούν το θέµα των ελληνικών καφέ 
εδώ και περίπου 30 χρόνια. Έχουν πάρει 2.000 
συνεντεύξεις σε πέντε χώρες, έχουν βγάλει χιλιάδες 
φωτογραφίες και έχουν συλλέξει αµέτρητες ιστορι-
κές εικόνες.

Θ αµώνες και εργαζόµενοι 
στα ελληνικά καφέ της 
Αυστραλίας κατά τις δε-
καετίες απο το 30 µέχρι 

και το 60, θυµούνται µε αγάπη τις 
στιγµές που πέρασαν µε τους έλ-
ληνες, µέσα στα µαγαζιά τους.  Ο 
ιστορικός Λέοναρντ Ζανιζέφσκι 
και η φωτογράφος Έφη Αλεξά-
κη κυκλοφόρησαν ένα βιβλίο µε 
τίτλο «Ελληνικά Καφέ και Μιλκ 
Μπαρ της Αυστραλίας» και ση-
µειώνουν ότι τα εν λόγω καταστή-
µατα αποδείχθηκαν ο «δούρειος 
ίππος» για την αµερικανοποίηση 
του φαγητού, των κοινωνικών και 
πολιτιστικών συνηθειών των Αυ-
στραλών από τις αρχές του 20ου 
αιώνα.  Oι δύο τους, βρίσκονται 
και πίσω από το ερευνητικό πρό-
γραµµα «Με τη δική τους εικόνα: 
Ελληνο-Αυστραλοί». Ερευνούν το 
θέµα των ελληνικών καφέ εδώ 
και περίπου 30 χρόνια. Έχουν 
πάρει 2.000 συνεντεύξεις σε πέ-
ντε χώρες, έχουν βγάλει χιλιάδες 
φωτογραφίες και έχουν συλλέξει 
αµέτρητες ιστορικές εικόνες. Η 
έκθεση τους «Πουλώντας το αµε-
ρικάνικο όνειρο: Τα ελληνικά 
καφέ της Αυστραλίας» άνοιξε τις 
πύλες της το 2008 και εκτοτε πε-
ριοδεύει σε όλη την Αυστραλία.
Στην ουσία πουλούσαν το αµε-

ρικανικό όνειρο, ότι η ζωή µπο-
ρούσε να είναι καλύτερη, πλουσι-
ότερη και πιο γεµάτη. Σύµφωνα 
µε το δηµοσίευµα του ΑΠΕ, η 
«χρυσή» περίοδος των ελληνι-
κών καφέ ήταν από τα µέσα της 
δεκαετίας του ‘30 µέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του ‘60. Οι οικογέ-
νειες των Αυστραλών µπορούσαν 
να τρώνε φαγητά που τους ήταν 
οικεία, όπως µπριζόλα µε αυγά 
και µιξ γκριλ, αλλά παράλληλα 
να διασκεδάζουν, εµβαπτιζόµενοι 
τη «µοντέρνα αµερικανική κουλ-
τούρα». Να καθίσουν στα σεπαρέ 
και να θαυµάσουν την αµερικα-
νική Αρτ Ντεκό αρχιτεκτονική, 
να απολαύσουν το εντυπωσιακό 
παγωτό «Αµερικανική Οµορφιά» 
ή να πιουν µία «αράχνη» (παγωτό 
µαζί µε αναψυκτικό ή ανθρακού-
χο νερό) πριν πάνε στον διπλανό 
κινηµατογράφο για να δουν την 
τελευταία ταινία από το Χόλι-
γουντ.  Τη δεκαετία του ‘40 έγι-
ναν δηµοφιλή τα αµερικανικά χά-
µπουργκερ και ο Τζιµ Τσαούσης 
πρόσφερε στο Aussie Cafe, στην 
πόλη Παρκς της Νέας Νότιας Ου-
αλίας, «Έξτρα Σπέσιαλ Αµερικανι-
κά Χάµπουργκερ».
Όπως λέει η Μέρι Μακ Ντέρµοτ, 
που δούλευε σερβιτόρα σε αυτά 
τα µαγαζιά, «τα ελληνικά καφέ 

ήταν λίγο Χόλιγουντ, λίγο ζωή 
στην Αµερική... γι’ αυτό τα λέγα-
νε Νιαγάρα, Μοντερέι, Καλιφόρ-
νια και Γκόλντεν Γκέιτ!». Σε γενι-
κές γραµµές πρόσφεραν γρήγορη 
εξυπηρέτηση, διευρυµένο ωρά-
ριο λειτουργίας, ανταγωνιστικές 
τιµές και µια αναγκαία διέξοδο 

για διασκέδαση,φαγητό, συζή-
τηση, ανεπίσηµες και επίσηµες 
συναντήσεις στις πόλεις, τα προ-
άστια και τις επαρχιακές πόλεις.
Αναπολώντας τα ελληνικά καφέ 
το ‘30 και το ‘40 στη Νέα Νότια 
Ουαλία, ο Μέρβιν Κάµπελ δη-
λώνει: «Πολλές φορές θα είχες 
πεινάσει τη νύχτα, αν δεν υπήρχε 
ένα ελληνικό καφέ. Υπήρχε πά-
ντα ένα ελληνικό να σου σερβίρει 
ένα µιξ γκριλ. Άνοιγαν στις 7 το 
πρωί και έκλειναν τα µεσάνυχτα. 
Το ελληνικό [καφέ] ήταν ανοιχτό 
σχεδόν συνέχεια. ‘Γεύµατα όλες 
τις ώρες’ ήταν το ελληνικό σλό-
γκαν.
Πρόσφεραν αυστραλιανά γεύµατα 
ένα ολοκληρωµένο µιξ γκριλ. Ζα-
µπόν και αυγά, µπέικον και αυγά, 
µια κρύα σαλάτα. Οι ιδιοκτήτες 
δεν παρουσίασαν κανενός είδους 
ελληνική µαγειρική.
Είχαν εκπληκτική εξυπηρέτηση, 
πολλές ώρες λειτουργίας. Μπο-
ρούσες να φας, να συναντήσεις 
τα φιλαράκια σου, ή να πας µε το 
κορίτσι σου για ραντεβού».
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