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Σηµειώσεις για την λέσχη ανάγνωσης: David Liss «Ο 
Έµπορος του Καφέ» 

 
Μπορούµε να προσεγγίσουµε το βιβλίο «Ο Έµπορος του Καφέ» από διαφορετικές διαστάσεις. 
Στα πλαίσια της δικής µας παρουσίασης θα εστιάσουµε σε τρείς συνιστώσες:  τη κοινωνική, την 
ιστορική, και την οικονοµική.  

Είναι επόµενο ότι τις περισσότερες φορές, τα θέµατα επεκτείνονται σε περισσότερες από 
µια διάσταση. Αυτό προσφέρει µια ανεξαρτησία στον καθηγητή που θα διευθύνει τη ανάγνωση 
αυτού του βιβλίου να επικεντρωθεί στη διάσταση όπου κρίνει απαραίτητη. Ταυτόχρονα µπορεί 
εύκολα ο καθηγητής να προσκαλέσει συναδέλφους από άλλους κλάδους (θρησκευτικά, ιστορία, 
οικονοµικά, µαθηµατικά, κοινωνιολογία, κλπ) και έτσι να κεντρίσει το ενδιαφέρον όχι µόνο των 
µαθητών που συµµετέχουν αλλά και των συναδέλφων καθηγητών.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

• Η θέση της γυναίκας 
 

• Οικογενειακές σχέσεις 
 

• Πως ζούσαν οι άνθρωποι, 
 

• Τι φορούσαν; Η ενδυµασία και τι δηλώνει. Περιγραφές ρούχων. 
 

• Τι έτρωγαν; Μαγειρική και φαγητά. 
 

• Τι έπιναν; Κρασί, µπύρα, καφές, τσάι  
 

• Καφενεία 
 

• Προσευχή (παιζει κάποιο ρόλο;), πίστη 
 

• Κοινότητα 
 

• Κανόνες που διέπουν µια κοινότητα 
 

• O θυµός σαν συναίσθηµα 
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• Ευεξία και πως δηµιουργείται: καφές, τσάι, γυµναστική; 

 
• Συγκρίνετε τι γινότανε στον Ελληνικό χώρο την εποχή αυτή 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

• Ιερά Εξέταση 
o Πληροφορίες υπάρχουν στο http://el.wikipedia.org/wiki 

 
• Εβραίοι στη διασπορά 

 
• Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη 

 
• Iατρικές γνώσεις της εποχής 

 
• Περιγραφή του Άµστερνταµ 

 
• Άµστερνταµ και Λισαβώνα 

 
• Χάρτης του Άµστερνταµ 

 
• Συγκρίνετε τι γινότανε στον Ελληνικό χώρο την εποχή αυτή 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

• Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών  
o Πληροφορίες υπάρχουν στο http://el.wikipedia.org/wiki 
o Παράδειγµα οµολόγου της ΕΑΙ από το 1622-1623 βρίσκεται 

http://beinecke.library.yale.edu/dl_crosscollex/brbldl/oneITEM.asp?pid=2005119
&iid=1028907&srchtype= 

o http://beinecke.library.yale.edu/dl_crosscollex/brbldl/oneITEM.asp?pid=2005119
&iid=1028908&srchtype= 

 
• Ιστορία του χρήµατος και του νοµίσµατος 

o http://museumofmoney.org/welcome.htm 
 

• Νοµισµατικό Μουσείο στην Αθήνα 
o http://www.nma.gr/ 
o Πληροφορίες υπάρχουν στο http://el.wikipedia.org/wiki 

 
• Συναλλαγές Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) 

o http://gr.easy-forex.com/eu/futurestrading.aspx 
 

• Χρηµατιστήριο - εµπόριο - µονοπώλιο (σ.162) 
 

• Κερδοσκοπία 

 

 

 

ΕΠΙΤΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 

 

• Stefan Bolman: «Επικίνδυνες οι γυναίκες που διαβάζουν», Εκδόσεις Ποταµός, 2007 
 

• Τρέισυ Σεβαλιέ: «Το κορίτσι µε το σκουλαρίκι», Εκδόσεις Ωκεανίδα, 2000. Επίσης, η 
ταινία του βιβλίου µε τίτλο « Το κορίτσι µε το µαργαριταρένιο σκουλαρίκι», παραγωγή 
του 2006 µε πρωταγωνιστές τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Τοµ Γουίλκινσον και Κόλιν Φερθ  
 

•  
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• «Οι µεγάλοι ζωγράφοι από τον 17ο αιώνα ως τον 19ο», Εκδόσεις Μέλισσα, 1977 

o Ρέµπραντ «Η Εβραία µνηστή» 
o Αντώνιος Βαν Ντάυκ 
o Γιοχάνες Βερµέερ 
o Φρανς Χαλς 

 

 


