Το πρώτο καφενείο στην Κέρκυρα το 1748
Ο σιορ Παναγίδης Λάσκαρις είχε εμπορικό μυαλό. Τον Αύγουστο του 1748 αποφάσισε να
στήσει ένα μαγαζί στην Ευγενίου Βουλγάρεως, τότε Cale delle Acque, απέναντι από την
Λότζα, που είχε μετατραπεί σε θέατρο, ονομαζόμενο Σαν Τζάκομο. Εμπορεύματα ήταν ρακί
και ροζαλίνια (λικέρ) και το σημαντικότερο, το πρώτο διαφημιζόμενο λόγω συρμού προϊόν,
o καφές. Έτσι ο καφές μπήκε στη ζωή της Κέρκυρας. Ο κόσμος, που έβγαινε μετά το τέλος
της παράστασης του θεάτρου, θα πήγαινε για ένα ποτό και έχοντας μία μεγάλη επιλογή θα
γινόταν στέκι. Η συνήθεια να επισκεπτόμαστε για ένα ποτό ανάλογα μαγαζιά, μετά το
θέατρο και αργότερα το κινηματογράφο, την έχουν πολλοί ακόμα. Το μέλλον της
επιχείρησης φαινόταν κερδοφόρο εάν ο σιορ Λάσκαρις είχε διαλέξει καλύτερο υπάλληλο
από τον Μανώλη Περδικάρη. Η πρώτη απογραφή μετά την ίδρυση του καινούργιο
Καφενείου το 1749 ήταν αρνητική, όπως και την επόμενη χρονιά το 1750. Ο σιορ Λάσκαρις
δεν το άφησε έτσι. Αποφάσισε να σύρει τον Περδικάρη στα δικαστήρια. Ο Περδικάρης μη
έχοντας άλλη λύση, αφού τα κέρδη της επιχείρησης τα είχε καταχραστεί, έβαλε μέσο, όπως
θα λέγαμε σήμερα, τους καλούς χριστιανούς για να αποτρέψουν τον σιορ Λάσκαρι από την
δικαστική οδό. Και ως εκ θαύματος οι καλοί χριστιανοί έδρασαν και επειδή ο σιορ Λάσκαρις
ήταν καλός χριστιανός, αποφάσισε να τον κρατήσει στην επιχείρηση και να του δώσει μία
δεύτερη ευκαιρία. Μετά από τον διακανονισμό που κάνανε ήλπιζε ότι θα έπαιρνε τα
χρήματα του πίσω. Το τέλος της ιστορίας δεν είναι γνωστό αλλά το 1785 στο Cale delle
Acque άνοιξαν άλλα δύο καφενεία μεταξύ των οποίων δεν ήταν εκείνο του σιορ Λάσκαρι. Ο
σιορ Λάσκαρις, αν και εμπορικά χαμένος και παραπλανημένος από τους καλούς
χριστιανούς, έγραψε ιστορία.
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+1750= πενίντα ἡμέρα πρὼτη τοῦ Ὁκτοβρίου Μινός, εις το ἑργαστὶριον ὁποῦ γὶνετε καφές,
και ρακοπουλιό με ροζαλὶνια τοῦ παρόντος σ. Παναγὶδη Λάσκαρι ἁντίκρι στην Λότζα. ὀ
ἁυτός σ. Παναγίδης Λάσκαρις ἕχει ἁφιμένον με ῥογαν εις το ἁυτό εργαστίριον τον παρὸντα
Μανόλι Πέρδικαρι τοῦ κίρ Δημιτρίου παραδίνονταςτου με καθαρό ἱβεντάριο ὅλλο ἑκείνο το
καπιτάλ τοῦ ἁυτοῦ ἑργαστιρίου ὁποῦ περιγράφετε εἰς τας 30 Αὑγούστου 1748 ὑτραβίζοντας
λογαριασμὸν είς τας 29 Αὑγούστου 1749 εὑρέθη ζιμιομένο τό αὑτό καπιτάλ ἡσέ λίτραις δυό
χιλιάδαις ἑκατόν σαρὰντατεσσερις σολδία τέσσερα και πάλην ἁπό τας 29 Αὑγούστου 1749
και ἑός τας 15 Ἱουλίου 1750 ὁποῦ ἑματάκαμαν λογαριασμὸν ἕτεριν ζιμίαν ἱσε λίτραις χιλιαις
τρακόσιαις σαράντατὲσσερις ὁποῦ σούμαρουν ὅλαις λὶτραις τρις χιλιάδαις τετρακόσιαις
ὁγδοΐντα Ὁκτό σολδία τέσερα ἁπάνο εἱς ταῖς ὁπίαις μπονιφικάροντας λίτραις πεντακόσιαις
δεκάξι σολδιά πέντε ὁποῦ ὁ αὑτός Περδικαρις ἁβαντζάρι ρέστο ἁπό τήν ρόγαντου ὁποῦ
ἁβαντζάριζε εὅς την ἡμέραν τοῦ αὑτοῦ ἱστερου λογαριασμοῦ μενουν νεταις L 2972:19
ἁνὅθεν μην ὑποφέροντας ὁ σ. Λάσκαρις το αὑτό τάκο ὁποῦ τοῦ ἕκαμε ὁἅνοθεν Πέρδικαρις
ἁπό κακιαῖς του πράξαις ἕσοντας να μην ἥναι δυνατόν ποιί εις τετιαν ἑπιχαρισιν με τη
νεγότζιο να γενή ζιμία, και τούτο με το μεσόν τῆς δικεοσύνης εισούλιδουμ να ἁστενερη τόν
ἁυτόν Περδικὰρι τόσον με το τάκο τοῦ καπιταλίου ὅσον, και διὰ το διάφορον ὁποῦ ἡμπορη
να εὑρεθή εις τό αὑτό ἑργαστίριον, ὁ ὁπηος ἑγνορίζοντας το ἁδίόντου και το δίκεον τοῦ

ἅνοθεν σ. Λάσκαρι, να μην ἑχοντας τον τρόπον διά το παρόν να τον ευχαριστίσι ἕβαλε προς
ἁυτόν μεσιτίαν με μεσον καλόν χριστιανῶν ἡμόν ἑπαρακάλεσαν να τον εσπλαχνιστί, και νά
μίν τον πεδεύσι έ την δικεοσίνην, ἁλλά μάλιστα νὰ τον βάλι εις καπιον μέρος σὺντροφον εις
το αὑτό ἑργαστίριον διά νά ἡμπορὲσι με το διάφορον τοῦ μερτικού του ὁποῦ μέλη να τίχη
εις το ἑρχόμενον με τοῦ θεοῦ την βοΐθιαν να πλιρόσι το ἁυτό τόκο του βλισιδίου, τάσοντας
εις τό ἑξίς να διορθόσι τον ἑαν τούτου ἁπό ταῖς απερασμέναις κακκαῖς πράξεις, και να ἑμίνι
εις τιν τοῦ κιρίου ὁδού, και με καλήν ἑπιχάρισιν ἥτη εμπιστοσύνην ἁλίθιαν και φόβον Θεοῦ
να δούλεβη μερός και νικτός είς το αὑτό ἑργαστίριον καθῶς ἁνακαλή ἡ τάξις τοῦ καλοῦ, και
πιστου σηντρόφου, και ἑπακουοντας ὁ ἅνοθεν Λάσκαρις ταῖς αὑταῖς μεσιτίαις, και
παρακάλεσαις τοῦ ἁυτοῦ Πέρδικαρι, και τῶν καλῶν χριστιανῶν ἑσινγγατέβη ἁπό
ἁγαθοσίνιτου και σιμπαθ(ι)ᾶ τον ἁυτόν Πέρδικαρι, και περιπλὲον του ἁφίνη, εις την
προτάζα, και ατζιόν ὁποῦ δικέος ιμπὸρη να ἕχη διά το διάφορον τοῦ ἁπερασμενου κεροῦ,
και τον ἁφίνη σύντροφον εις τό ἁυτό ἑργαστίριον τις ἕνα τέταρτον μέρος διά χρόνον ἕναν,
ὁποῖος να ἁγρικὲτε ἁρχισμὲνος ἁπό την ἡμέραν τοῦ ἕτερου ἅνοθεν λογαριασμοῦ ὁποῦ ἡσίν
15 τοῦ ἅνωθ(εν) ἁπερασμὲνου Ἱουλίου. ὅστε ὁποῦ ἁπό το μὲσον τῆς αὑτῆς σιντροφίας νά
ἕχη την ζοοτροφήτου ὁ αὑτός Περδικάρις, και ὁ ἅνθρωπος ὁποῦ θέλη κράτη σιμάτου με
ρόγαν δια σιμβϊοσίντου. Και τελιομένος ὁ χρόνος να κάμουν καθαρόν λογαριασμόν, και
εὑγάνοντας τήν ρόγαν τοῦ ἅνοθ(εν) δουλευτή εις τό καπιτάλ τῆς αὑτῆς σιντροφίας ὁποῦ
ἁριθμίτε νέτο εις τόν ἅνοθεν λογαριασμόν ἥτη ἱβεντάριο 15 Ιουλίου ἡσέ λίτραις τρις
χιλιάδαις τρακὸσιαις σαραντα ἑνέα σολδία ἑνιά κομπρέζο τίς ἁυταῖς το ἑνίκιον τοῦ
ἑργαστιρίου εις χρόνον ἕναν ἁβαντι τράτα να γίνετε τό ἑναπολιφθέν κέρδος ὁποῦ προσταζη
ὁ κύριος τέσσερα ὅμοια μερτικά ἁπό τα ὁποῖα τα τρία μερτικά να ἁγρικιὸντε τοῦ ἁυτοῦ
Λάσκαρι Καπιταλίστα, και νικοκὶρι, και τό τέταρτον μέρος, τοῦ ἅ νοθεν Περδικάρι Καί τό
ἁυτό μερτικόν τοῦ Περδικάρι να ἡμιρὰζετε εις δύο μεροι το ἕνα μέρος να κράτη ὁ ἁυτός
Περδικάρη διά ἐνδιμασιά του και διά ὁλαις του ἁναγγίαις χρίαις, και το ἅλο ἡμισό να το
τραβίζι ὁ ἅνοθεν σ. Λάσκαρις και μπονιφικὰρι ἁπάνω εἱς το ἅνοθεν κρεδιτόντου τῶν L
2972:19 και τιχένοντας να δίξη ὁ ἁυτός Περδικάρις ἁρκετόν το διάφορον στον ἁυτόν
χρόνον με την διόρθοσην τοῦ ἑἁυτούτου ὁποῦ ἕταξε και τάζι ώς ἅνωθ(εν) θέλη τον ἁφίσι
παλην ὁ ἅνωθ(εν) σ. Λάσκαρις την ἑξακολούθισην τῆς ἅνωθεν σιντροφίας ἑός νὰ σολδάρι
τό ἅνοθεν χρέοςτου, ἁλέος ημιηθελε ἑξακολουθά εις ταῖς πρώτταιςτου κακαῖς πράξαις, και
δεν φανερὸσι με ἁθοότιτα ἁρκετόν το διάφορον να ἡμπορὶ ὁ ἁυτός σ. Λὰσκαρις ευθίς με το
χέρι τῆς δικαιοσινης να τον φιλακὸνη δια ταῖς ἑυχαριστισαῖςτου τόσον εις το Καπιταλ ὁσον,
και εἰς τα διάφορα απἑρασμένα και ἑρχόμενα, εις ἱπόσχεσην τῶν παντίοντου ἁγαθῶν,
παρόντον και μελόντον ἕος την τέλιαν ἑυχαριστισιν και το παρόν να ἑνοάτε ὠς ἁπόφασι
θελιματικί βάνοντας τό δεκρέτο ἁπό την δικεοσίνην, εις τα ἑξίς ἑξεκαθαρίζοντας ὅτι τά ὅσα
πισου δοθούν ἁπό το ἁυτό ἑργαστὶριον με ὁρδινίαν τοῦ ἅνωθεν σ. Λάσκαρι νὰ ἁγρικὲτε διά
λόγουτου, εις ὁσα κὰμι ὁ αὑτός Περδικάρις να ἑμποντε κατακὰματατου καί οὗτως
ἑσυνεφόνισαν και εὑχαριστιθισαν ἑνόπιον μαρτίρων τοῦ μ(ισε)ρ Θεοδόσι Παντή τοῦ ποτέ
Γιάνη και Σπύρου Ἁγγορα(σ)του τοῦ ποτέ Γαβριΐλ.
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