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Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Αριστοτέλους 46
10433, Αθήνα
Τηλ: 210 8846852
Φαξ: 210 8846853
E-mail: info@imegsevee.gr 
www.imegsevee.gr

Εκδότης:ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Χρονολογία έκδοσης: 2015
Τίτλος: “Επιχειρώντας” τέσσερις και έξι διαδρομές στην Αθήνα
Επιμέλεια: Τζουλιάνα Κοντίνη, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης

Σχεδιασμός – παραγωγή:
ΣΗΜΑ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ελ. Βενιζέλου 28, Τ.Κ.: 41 222, Λάρισα 
Τηλ.: 2410 256182-3 
E-mail: info@e-sima.gr

Η παρούσα έκδοση έχει υλοποιηθεί υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, μετά από εκπόνηση μελετών για 
το σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών που υλοποιήθηκαν: από τη SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε σε 
συνεργασία με το μελετητικό γραφείο Δ. Οικονόμου, για τις επιχειρηματικές διαδρομές που αναπτύχθηκαν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και από την Stratego - Φ.Θ. Γεωργακέλλος - Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε., για τις επιχειρηματικές διαδρομές που αναπτύχθηκαν 
από το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ. Στοιχεία αντλήθηκαν, επίσης, από το διήμερο ενεργοποίησης που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την 
ΣΗΜΑ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 1 
“Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και συνεργασιών” της πράξης 
“Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών 
με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας” με κωδικό ΟΠΣ 464644 του Ε.Π. “Αττική 2007-2013” με 
τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικών πόρων.

//ΕυχαριστιΕσ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ ευχαριστεί θερμά τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν ενεργά στη 
χάραξη και την ανάδειξη των επιχειρηματικών διαδρομών στην πόλη της Αθήνας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτές, που τις ημέρες των δράσεων ενεργοποίησης άνοιξαν τις πόρτες τους στο 
κοινό, αφιέρωσαν χρόνο και μας ξενάγησαν στην εξέλιξη της επιχείρησής τους όπως και στην ιστορία της 
περιοχής.
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Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) είναι το επίσημο επιστημονικό 
ινστιτούτο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
(ΕΣΕΕ).

Ρόλος του είναι να μελετά και να αναλύει σε βάθος τα θέματα του εμπορίου και των 
υπηρεσιών, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και την επιστημονική 
τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων της ΕΣΕΕ, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και 
υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.  Τέλος, 
αναλαμβάνει επιστημονικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη του ελληνικού εμπορίου. 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών και αποτελεί τον επιστημονικό 
σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του, παρέχει 

στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων και μελετά, αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις πολιτικής για 
θέματα οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, 
κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των 
επιχειρήσεων, αλλά και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων οι οποίες 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και προωθούν την ενδυνάμωση και 
την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝδΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝδΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕλλΑδΑΣ

Παρουσίαση των Φορέων
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//ΕισαΓΩΓΗ

Οι επιχειρηματικές διαδρομές αποτελούν ένα καινοτόμο εργαλείο, αρκετά διαδεδομένο κατά τα τελευταία 
χρόνια, το οποίο έχει ως αφετηρία την ιδέα της «επιχειρηματικής συσπείρωσης» (cluster) και στοχεύει στην 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ταυτοχρόνως στην προβολή συγκεκριμένων περιοχών ενδιαφέροντος των 
πόλεων. Οι διαδρομές έχουν αξιοποιηθεί κατά κύριο λόγο από τον κλάδο του τουρισμού και έχουν μετατραπεί 
σε υπηρεσία, στο πλαίσιο ανάδειξης των πόλεων και άλλων περιοχών ενδιαφέροντος (περιηγήσεις  σε  πόλεις,  
θεματικές  περιηγήσεις,  εναλλακτικές περιηγήσεις κ.λπ.). 
Πέραν του τουρισμού, η λογική των επιχειρηματικών διαδρομών εφαρμόζεται και στον τομέα του πολιτισμού 
με τη διοργάνωση πολιτιστικών διαδρομών, περιπάτων κληρονομιάς, ιστορικών και εκπαιδευτικών περιηγήσεων 
και γενικότερα πολιτιστικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται στους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες των 
πόλεων και περιοχών ενδιαφέροντος.

Υπό το πρίσμα της ανάδειξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η χάραξη και ενεργοποίηση επιχειρηματικών 
διαδρομών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και δικτυώσεων, με γνώμονα 
την προβολή των κοινών επιδιώξεων των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των περιοχών όπου αυτές 
δραστηριοποιούνται.   
Στο πλαίσιο αυτό, η χάραξη των επιχειρηματικών διαδρομών δεν αφορά μόνο στην αποτύπωση και την χαρτογράφησή 
τους, αλλά συνδιαμορφώνεται επιπλέον και από τα στοιχεία της ιστορίας και της εξέλιξης της πόλης και των κατοίκων 
και επισκεπτών της. Παράλληλα, αποτυπώνει κρίσιμες συγκεντρώσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με γνώμονα 
τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των δυνητικών ομάδων – στόχων, αλλά και τις διαφαινόμενες τάσεις εξέλιξης του 
κοινωνικο-οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εισαγωγή
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Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Εντός Αθηνών» προχώρησε στο σχεδιασμό και την ενεργοποίηση 
μιας σειράς επιχειρηματικών διαδρομών για την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας στην πόλη της Αθήνας.  

Στο λεύκωμα αυτό, αποτυπώνονται οι τέσσερις (4) επιχειρηματικές διαδρομές που αναπτύχθηκαν από το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, δίνοντας έμφαση στην ιστορία και την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας στις γειτονιές της Αθήνας, 
όπως και οι έξι (6) επιχειρηματικές βόλτες που σχεδιάστηκαν από το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ.

Στην ενότητα “Σημειώσεις περιήγησης” των επιχειρηματικών διαδρομών συμπεριλήφθηκαν εικόνες και εντυπώσεις, 
όπως προέκυψαν μέσα από τις δράσεις ενεργοποίησης που υλοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2015. Στις δράσεις 
ενεργοποίησης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανατρέξουν στην ιστορία της πόλης, να εντοπίσουν στοιχεία 
της εξέλιξης του επιχειρείν σε αυτήν και να γίνουν αρωγοί της ανάδειξης της επιχειρηματικότητας στο κέντρο της 
Αθήνας.

Περιηγηθείτε λοιπόν μαζί μας μέσα από τις σελίδες του λευκώματος σε ιστορικές γειτονιές της Αθήνας για να 
ανακαλύψετε την επιχειρηματική δυναμική τους.

Εισαγωγή
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17 Ο Κύκλος του Βιβλίου

“Ο ΚυΚΛΟσ τΟυ ΒιΒΛιΟυ”

//ΠΕριΟχΗ
 

Εξάρχεια

//ΛΕΞΕισ ΚΛΕιΔια
Εκδόσεις, καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, επιμέλεια, 

αναγνωσιμότητα,  αυτοέκδοση, συντήρηση, ράχες, 
τεχνοτροπίες, μεταφράσεις, ιδέες, συντεχνίες 

Ιστορική, ιδιαιτερη, πολιτική, χρωματισμένη γειτονιά της Αθήνας.  Το 
Πολυτεχνείο, η Μπενάκη, η Μπλε Πολυκατοικία, το 35ο δημοτικό σχολείο 
του Μητσάκη, είναι μερικά από τα πολλά σημεία αναφοράς της περιοχής με 
τα τόσα πολιτικά, λογοτεχνικά και ανεξάρτητα περιοδικά, τους πολυάριθμους 
εκδοτικούς οίκους, τα καλλιτεχνικά βιβλιοδετεία και τα τυπογραφεία. Ένα 
μωσαϊκό έκφρασης και ιδεών συνθέτουν το ύφος της γειτονιάς που συνεχίζει 
να δίνει παλμό στην πόλη.
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19 Ο Κύκλος του Βιβλίου

Βιβλιοπωλεία με σπάνιες εκδόσεις, 
που δεν υπέκυπταν σε πολιτικές 
λογοκρισίες, γκαλερί, τυπογραφεία, 

κέντρα Τέχνης και Πολιτισμού αλλά 
και κουτούκια, μαγειρεία και κάποια 
“εναλλακτικά” μπαράκια αποτελούσαν 
την τότε εξαρχιώτικη πιάτσα, που δεν 
διέφερε πολύ από τη σημερινή. 
Η αθηναϊκή αυτή γειτονιά απέκτησε 
φανατικούς θαυμαστές και αποτέλεσε έδρα 
πολλών σημαντικών προσωπικοτήτων της 
τέχνης και των γραμμάτων.

//χτΕσ
Η στέγαση των ιστορικών αθηναϊκών 
πανεπιστημιακών σχολών σε κοντινές 
αποστάσεις, όπως της Νομικής, του 
Χημείου, της Φιλοσοφικής από τη μια 
πλευρά, και του Πολυτεχνείου από την 
άλλη, κατέστησε την πλατεία πόλο έλξης 
σπουδαστών. 

Εκείνη την εποχή η φοιτητική ιδιότητα 
σήμαινε και αντικαθεστωτική δράση. 
Στις φοιτητικές παρατάξεις τους άρχιζαν 
να συσπειρώνονται και άτομα που δεν 
ανήκαν στην ακαδημαϊκή κοινότητα της 
πόλης, αλλά είχαν ωστόσο παρόμοιους 
ιδεολογικούς προσανατολισμούς, με 
αποτέλεσμα τα Εξάρχεια να αποκτήσουν 
αντιεξουσιαστικό ύφος. Η τοπική αγορά 
διαμορφώθηκε με βάση τις απαιτήσεις 
του κοινού, κάτι που δικαιολογεί μέχρι 
και σήμερα το μποέμ χαρακτήρα της.
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21 Ο Κύκλος του Βιβλίου

//ταυτΟτΗτα ΔιαΔρΟΜΗσ

Ο «κύκλος του βιβλίου» είναι μια επιχειρηματική διαδρομή με αντικείμενο 
τις εκδόσεις, τις εκτυπώσεις, την παραγωγή και πώληση βιβλίων, που 
εκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, με ιδιαίτερη συγκέντρωση 
στην οδό της Ζωοδόχου Πηγής. 
Η ιστορική ταυτότητα της περιοχής απετέλεσε από μόνη της αφορμή για 
την προσέλκυση και ανάπτυξη εκδοτικών οίκων, αλλά και άλλων συναφών 
και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων γύρω από το βιβλίο. Στην περιοχή 
υπήρξαν και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται πολλοί εκδοτικοί οίκοι, 
εργαστήρια βιβλιοδεσίας, τυπογραφεία, αλλά και βιβλιοπωλεία, τα οποία 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα ελληνικά γράμματα. Η μακροχρόνια ειδίκευση 
της περιοχής γύρω από το βιβλίο, είχε ως συνέπεια πέρα από επαγγελματική 
στέγη επαγγελματιών συναφών δραστηριοτήτων, η περιοχή να αποτελέσει 
πόλο έλξης και κατοικίας συγγραφέων, ποιητών και μεταφραστών.  Παρά τη 
γενική οικονομική ύφεση και την ειδικότερη κρίση του κέντρου της Αθήνας, 
τη συνεχώς μειούμενη τάση ανταπόκρισης του κοινού προς το βιβλίο, αλλά 
και τη δυνατότητα αντικατάστασης των παραδοσιακών βιβλίων από την 
ηλεκτρονική εκδοχή τους, ένα σημαντικό σύμπλεγμα επιχειρήσεων του 
κλάδου εξακολουθεί να παραμένει και να δραστηριοποιείται στην περιοχή, 
διατηρώντας αφενός την ταυτότητα του κλάδου και της περιοχής και 
στοχεύοντας αφετέρου στην σταδιακή και εκ νέου ανάπτυξη του. 
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23 Ο Κύκλος του Βιβλίου

//ΔιαΔρΟΜΗ

Ο επισκέπτης της διαδρομής του κύκλου του 
βιβλίου μπορεί να ενημερωθεί για το ρόλο του 
βιβλίου και τη συμβολή του στην εξέλιξη και 
ανάπτυξη του χαρακτήρα της περιοχής του 
κλάδου, αλλά και την ιστορία των γραμμάτων 
και της σκέψης. 

Παράλληλα, μέσα από την ιστορία των 
εκδοτικών οίκων και των συναφών σημείων 
ενδιαφέροντος, μπορεί να εντοπίσει 
συλλεκτικούς τόμους, να αγγίξει παλιές και 
καινούριες ράχες, να μάθει για τη διαδικασία 
δημιουργίας και παραγωγής ενός βιβλίου και 
να βιώσει τη σχέση των επιχειρήσεων με την 
ευρύτερη περιοχή μέσα στα χρόνια.
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25 Ο Κύκλος του Βιβλίου

//σΗΜΕιΩσΕισ ΠΕριΗΓΗσΗσ
Σημείο συνάντησης της περιήγησης στον κύκλο του βιβλίου ήταν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ένα σημείο σύμβολο, 
όπου φυλάσσονται βιβλία και αρχεία στα οποία καταγράφεται η πορεία της ελληνικής σκέψης και ιστορίας δια μέσου των 
αιώνων. Διασχίζοντας την Ακαδημίας βρεθήκαμε να ανηφορίζουμε την οδό Ομήρου, όπου επισκεφθήκαμε τις  «Εκδόσεις 
Ευρασία» ενός εκδοτικού οίκου που εδώ και χρόνια εκδίδει τίτλους στις γνωστικές περιοχές της φιλοσοφίας, της ιστορίας, 
των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, της επιστημολογίας, των μαθηματικών, του δικαίου και διεθνών σχέσεων, 
ενώ παράλληλα διοργανώνει μια πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων διαφόρων θεματικών όπως «Το Εργοτάξιο Ιδεών» 
-   με στόχο να φέρουν σε επαφή το αναγνωστικό κοινό με τα σύγχρονα φιλοσοφικά ζητήματα, όπως και άλλα εξειδικευμένα 
θεματικά σεμινάρια (θεωρία θεάτρου κ.ά.). 

25
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27 Ο Κύκλος του Βιβλίου

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη κ. Κυδωνιάτη «το 
βιβλίο είναι γενικά μία απρόβλεπτη δουλειά» 
που επηρεάζεται από πολλές πτυχές και τεχνικές. 
Εκτός από τη σωστή μετάφραση και την καλή 
σελιδοποίηση, η επιμέλεια και η βιβλιοδεσία 
είναι ίσως δύο από τις αθέατες μα ταυτόχρονα 
σημαντικές πτυχές στην έκδοση ενός βιβλίου, 
μια διαδικασία αργή, στην οποία εμπλέκονται 
σειρά τεχνιτών και άλλων επαγγελματιών. Λίγο 
πριν συναντήσουμε άλλα σημεία του κύκλου 
αποχαιρετήσαμε το φιλόξενο αυτό χώρο με το 
κομβικό ερώτημα “τι προσπάθεια γίνεται για να 
«χτίσει» κανείς αναγνώστες”. 
Αφήνοντας πίσω την Ομήρου, στη συμβολή 
της Σόλωνος με τη Ζωοδόχου Πηγής 
επισκεφθήκαμε την επιχείρηση «Planet Copy» 
που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο 
των εκτυπώσεων. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης 
κ. Κοκκινάκης μας περιέγραψε το αντικείμενο και 
την ομάδα-στόχο της επιχείρησης. Λειτουργώντας 
κυρίως στη λογική «print on demand» και 
καλύπτοντας κυρίως χαμηλό και μεσαίο τιράζ, η 
επιχείρηση απευθύνεται σε πελάτες που «θέλουν 
να δουν τυπωμένη τη δουλειά τους».
Στον ίδιο δρόμο, επί της Ζωοδόχου Πηγής, η 
περιήγηση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη 
στο καλλιτεχνικό βιβλιοδετείο της Θάλειας 
«Thaleia’s Bookbindery». Η επιχειρηματίας κα 
Μιχελάκη που δραστηριοποιείται 16 χρόνια 
στο χώρο της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας μας 
ξενάγησε στις διαφορετικές τεχνικές δεσίματος 

και τις ιστορικές σχολές βιβλιοδεσίας, όπως 
η βυζαντινή και η γιαπωνέζικη που έχουν 
αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται ακόμα και 
σήμερα, είδαμε εφαρμογές της βιβλιοδεσίας, 
αγγίξαμε ράχες από δερματόδετα βιβλία και 
άλλα υλικά. Αναρωτώμενοι για τις εφαρμογές της 
βιβλιοδεσίας σήμερα ανακαλύψαμε ότι μπορεί 
να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό μεμονωμένων 
ατόμων και επαγγελματιών, εκείνους που 
θέλουν να «φτιάξουν» τη βιβλιοθήκη τους ή 
θέλουν να διασώσουν κάποιο βιβλίο το οποίο 
είτε χρησιμοποιούν σε τακτική βάση (βλ. 
λεξικά, νομικούς κώδικες), είτε έχει μεγάλη 
συναισθηματική αξία για αυτούς αλλά και 
επαγγελματίες που θέλουν να φτιάξουν τους 
επαγγελματικούς τους καταλόγους ή τα μενού 
των καταστημάτων τους. Ανάμεσα στις χρηστικές 
εφαρμογές της βιβλιοδεσίας είχαμε την ευκαιρία 
να δούμε και την καλλιτεχνική διάστασή της και 
πώς τα διαφορετικά υλικά, οι τεχνοτροπίες και η 
έμπνευση μπορούν να συνθέσουν ένα ξεχωριστό 
έργο τέχνης. Ολοκληρώνοντας την περιήγηση 
μας στον “Κύκλο του Βιβλίου” κλείσαμε την 
επίσκεψη μας, μιλώντας για την ιδιαίτερη 
πρωτοβουλία των 5 καλλιτεχνικών βιβλιοδετείων 
της περιοχής να συνεργαστούν από κοινού, με την 
ονομασία BOOKLAB ανοίγοντας τα εργαστήρια 
τους στο ευρύ κοινό,  οργανώνοντας σεμινάρια 
εκμάθησης τεχνικών καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας 
και πραγματοποιώντας βιβλιοδετικές βόλτες στα 
Εξάρχεια, την ιστορική γειτονιά του βιβλίου. 

27



4 & 6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ      28

29 Κυψέλη Τέχνης & Πολιτισμού

“ΚυΨΕΛΗ τΕχΝΗσ & ΠΟΛιτισΜΟυ”

//ΠΕριΟχΗ
 

Κυψέλη

//ΛΕΞΕισ ΚΛΕιΔια
Θέατρο, τέχνες, πολιτισμός, πεζόδρομοι, μεσοαστική 

γειτονιά,  προαστιοποίηση, πολυπολιτισμικότητα

Πυκνοκατοικημένη, αλλά και παρεξηγημένη, η άλλοτε μεσοαστική 
γειτονιά της Κυψέλης σφίζει από ζωή με τις γενιές και τις γλώσσες να 

μπλέκονται στους πεζόδρομους της Φωκίωνος Νέγρη και της Αγίας Ζώνης. 
Πυκνή δόμηση, στενοί δρόμοι, παλιές υποδομές  και μεγάλες κυκλοφοριακές 
πιέσεις αποτελούν τα κύρια αστικά προβλήματα της περιοχής. Το στίγμα της 
γειτονιάς δίνουν οι ψηλές πολυκατοικίες της αντιπαροχής και τα εναπομείναντα 
νεοκλασικά, άλλα παρατημένα και άλλα καλοδιατηρημένα, για να στεγάσουν 
νέες χρήσεις. 
Η Κυψέλη σήμερα διατηρεί κάτι από την παλιά της αίγλη και αναζητά σημεία 
σύνδεσης με τη σημερινή της εκδοχή. 

“Ε, Μάρκο Πόλο
μου φώναξε τότε 

“ο Χριστός”
άδεια η Φωκίωνος 

Νέγρη
μονάχα εμείς οι 

δύο
είχαμε μείνει

και τα σκυλιά....” 

Μ. Σαχτούρης
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31 Κυψέλη Τέχνης & Πολιτισμού

//χτΕσ

Σύμβολο αστικής ανάπτυξης και 
οικονομικής ευημερίας, η μεταπολεμική 
Κυψέλη φιλοξένησε σπουδαίες 
φυσιογνωμίες των γραμμάτων της 
τέχνης και του πολιτισμού. Ο ιστορικός 
της πεζόδρομος, η «Φωκίωνος Νέγρη», 
απετέλεσε σύμβολο αναψυχής της 
κοσμικής Αθήνας. H μαζική αύξηση 
του πληθυσμού της Αθήνας, που 
πραγματοποιείται μετά το 1950, αλλάζει 
ριζικά την εικόνα όλων των συνοικιών του 
κέντρου, συμπεριλαμβανομένης και της 
Κυψέλης. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του 70 το κέντρο της Αθήνας έχει 
κορεστεί. Η ανοικοδόμηση πυροδοτείται 
από την εισροή εσωτερικών μεταναστών, 
τη φυσική αύξηση του πληθυσμού και την 
ανεπάρκεια των παλαιότερων ισόγειων, 
διώροφων και τριώροφων κατασκευών. 
Η κερδοσκοπία στον χώρο της 

κατοικίας εκφράστηκε με την εξάπλωση 
των πολυώροφων κτηρίων και την 
κατεδάφιση των τυπικών διώροφων 
μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών με 
κήπο.  Το φαινόμενο της αντιπαροχής 
ευνοείται από την έλλειψη αρχικού 
κεφαλαίου στο χώρο της κατασκευής.  
Όσο αυξανόταν η συμφόρηση του 
δομημένου περιβάλλοντος, τα μεσοαστικά 
στρώματα άρχισαν να αγανακτούν με την 
υποβάθμιση της περιοχής τους. Ξεκίνησε 
έτσι, κυρίως κατά την δεκαετία του 80, 
μια σταδιακή πορεία απαξίωσης των 
ακινήτων, των οποίων οι μεσοαστοί 
ιδιοκτήτες άρχισαν να μετακομίζουν 
σε προάστεια με λιγότερο απάνθρωπες 
πυκνότητες, χαμηλότερους συντελεστές 
δόμησης και λιγότερη περιβαλλοντική 
ρύπανση, νοικιάζοντας τα σπίτια τους σε 
εσωτερικούς ή ξένους μετανάστες. 
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33 Κυψέλη Τέχνης & Πολιτισμού

//ταυτΟτΗτα ΔιαΔρΟΜΗσ

Η Κυψέλη απετέλεσε τον καμβά  πάνω στον οποίο 
αποτυπώθηκε η πολιτιστική και αστική ανάπτυξη της Αθήνας 
των μεταπολεμικών δεκαετιών. 
Πνευματικό  ορμητήριο  μεγάλων ποιητών, θεατρανθρώπων 
και άλλων καλλιτεχνών, αλλά και κέντρο αναψυχής με κύριο 
άξονα αυτόν της Φωκίωνος Νέγρη, φιλοξένησε πολλές 
θεατρικές σκηνές και κινηματογράφους, ιστορικούς χώρους 
διασκέδασης, στοιχείο της αλλοτινής κοινωνικής ευημερίας 
και πολιτιστικής ακμής της.
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35 Κυψέλη Τέχνης & Πολιτισμού

//ΔιαΔρΟΜΗ
Η “Κυψέλη της Τέχνης και του Πολιτισμού” περιλαμβάνει επιχειρήσεις 
με αντικείμενο θεατρικές παραστάσεις, υπηρεσίες θεατρικών, μουσικών, 
λογοτεχνικών και εικαστικών εκδηλώσεων, εικαστικές εκθέσεις, φιλοξενία 
καλλιτεχνών, και υπηρεσίες σχεδιασμού και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Κυψέλης.
Στους δρόμους της, σήμερα, συναντάς στοιχεία που συνδέουν την πρώιμη 
αστική ανάπτυξή της -ύπαρξη νεοκλασικών και μοντέρνων κτηρίων- με το 
σημερινό πολυεθνικό χαρακτήρα της. Ένα πυκνοκατοικημένο μωσαϊκό που 
συνυπάρχει και “επιχειρεί” προσφέροντας νέες εικόνες και μυρωδιές στην 
περιοχή. Η διατήρηση της καλλιτεχνικής έκφρασης και παραγωγής ή ακόμα 
και η αναβίωσή της μέσα από την εγκατάσταση νέων χρήσεων, συνομιλεί 
με το παρελθόν και το μέλλον, μιας και η περιοχή φέρει μια λειτουργική 
ταυτότητα από άποψη συμβολισμών και μια νέα πολυπολιτισμική ταυτότητα.
Στη σημερινή Κυψέλη, ταξιδεύεις σε νησίδες καλλιτεχνικής έκφρασης και 
πολιτισμού, μέσα από πολυπολιτισμικές κουζίνες, μικρά παντοπωλεία, 
θέατρα, αλλά και σειρά άλλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων νέων που 
συνδέονται με τα εικαστικά και την προσέλκυση γκαλερί. Ο επισκέπτης της 
διαδρομής μπορεί να κατανοήσει το ρόλο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
σε έντονα αστικοποιημές περιοχές και να διακρίνει τους τρόπους με τους 
οποίους ο πολιτισμός παράγει φως, τόσο στο χώρο όσο και τις ψυχές των 
ανθρώπων.
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37 Κυψέλη Τέχνης & Πολιτισμού

//σΗΜΕιΩσΕισ ΠΕριΗΓΗσΗσ
Σταθμός εκκίνησης, η πλατεία της Κυψέλης. Ανάμεσα στις πυκνές παλιές πολυκατοικίες και τις κάθετες οδούς που συναντάνε 
την οδό Κυψέλης μπορείς να δεις ιδιαίτερες πόρτες και διατηρητέα κτήρια που δηλώνουν την ιστορία αυτής της γειτονιάς και 
σου δίνουν μια πρώτη γεύση της διαδρομής της «Κυψέλης τέχνης και πολιτισμού». 
Πρώτο σημείο συνάντησης το Θέατρο “ΚΑΠΠΑ” στην αρχή της οδού Κυψέλης. Λίγο πριν την απογευματινή παράσταση ,ο 
τεχνικός φωτισμού του θεάτρου μας μίλησε για την τέχνη του φωτισμού και το σημαντικό ρόλο που παίζει σε μία θεατρική 
παράσταση, στη διαμόρφωση κατάλληλης ατμόσφαιρας και αισθητικής. Το σκηνικό είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους ηθοποιούς 
του, με τις βαριές κουρτίνες της αυλαίας και τα κόκκινα καθίσματα να δίνουν με τη σειρά τους ένταση στην εμπειρία της 
θέασης από την πρώτη στιγμή. 

“Το φως είναι ηθοποιός. Σημαίνει ότι 
αυτό μεταφέρει συναισθήματα. Όπως 
ο ηθοποιός επικοινωνεί και μεταφέρει 
συναισθήματα στην πλατεία, το ίδιο 
κάνει και το φώς και όλα τα στοιχεία του 
θεάτρου τα αντιμετωπίζουμε λίγο πολύ 
σαν ηθοποιό, κάποιος ο οποίος μεταφέρει 
ήθος, χαρακτήρα κατά την Αριστοτελική 
έννοια”.

 Νικόλαος Καμτσής, Τόπος Αλλού
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39 Κυψέλη Τέχνης & Πολιτισμού

Ακολουθώντας τη μικρή ανηφόρα της 
Επτανήσου οδηγούμαστε στο θεατρικό 
δρόμο της οδού Κεφαλληνίας. Στο «Θέατρο 
Αερόπλοιο - Τόπος Αλλού» μας υποδέχθηκε 
ο σκηνοθέτης και ιδιοκτήτης του θεάτρου 
κ. Καμτσής. Το ιστορικό κτήριο στην 
Κεφαλληνίας χτίστηκε το 1924 και μετά 
από πολλές χρήσεις ανακαινίστηκε το 
2001, λειτουργώντας πλέον ως θεατρικός 
χώρος. Το κτήριο “φυλάει” τις ιστορίες των 
επαγγελματιών και των κατοίκων που πέρασαν 
από αυτό. Ανεβαίνοντας τα ξύλινα σκαλιά 
οδηγηθήκαμε στην κεντρική σκηνή του 
θεάτρου, όπου φιλοξενούνται παραστάσεις 
ρεπερτορίου και παιδικές παραστάσεις.
Περπατώντας στη Μηθύμνης, κάναμε στάση 
στον πειραματικό χώρο τέχνης «BHIVE» 
που στεγάζεται σ’ ένα παλιό διατηρητέο 
κτήριο του 1936, που πριν φιλοξενήσει 
την δημιουργικότητα και την έκφραση 
καλλιτεχνών, φιλοξενούσε τις ζωηρές 
φωνές των μικρών παιδιών της γειτονιάς, 
καθώς λειτουργούσε για πολλά χρόνια ως 
νηπιαγωγείο. Ο εικαστικός και ιδιοκτήτης 
του BHIVE κ. Αβλάμης μας περιέγραψε το 
όραμά του για την Κυψέλη χαρακτηρίζοντάς 
την ως μια γειτονιά “διαφόρων χρήσεων”, που 
μπορεί να συγκεντρώσει ξανά ανθρώπους των 
τεχνών. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο «Λαβύρινθο της 
Κυψέλης», ένα πρωτότυπο art project που 
ξετυλίγεται ως «μίτος» μέσα σε δρόμους, 
σπίτια, άδεια μαγαζιά, εγκαταλειμμένα 
οικόπεδα και ταράτσες της Κυψέλης. 
Αναζητώντας την άκρη του νήματος 
κατευθυνθήκαμε στην οδό Σπάρτης, όπου 
βρεθήκαμε στον πολυχώρο «Αλεξάνδρεια», 
άλλο ένα όμορφο διατηρητέο κτήριο του 
1930, στο οποίο ζούσε για κάποιο διάστημα 
ο συγγραφέας Μ. Καραγάτσης. Εκεί, ο 
ιδιοκτήτης και ηθοποιός κ. Βλάχος μας 
ξενάγησε στο χώρο και τις υπηρεσίες του 
(θέατρο, μουσική σκηνή, παρουσιάσεις 
βιβλίων, προβολές κ.ά.). Στόχος του, όπως μας 
ανέφερε, να προσφέρουμε στη γειτονία “ένα 
πολιτιστικό πράσινο”.
Η διαδρομή ολοκληρώθηκε στο «Κέντρο 
Ελέγχου Τηλεοράσεων (ΚΕΤ)» στην 
οδό Κύπρου, όπου το παλιό εργαστήρι 
συναρμολόγησης ασπρόμαυρων τηλεοράσεων 
έχει πλέον μετατραπεί σε ένα δημιουργικό 
πολυχώρο που φιλοξενεί θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες, συναντήσεις με 
δημιουργούς, προβολές, σεμινάρια κ.ά.. Η 
ηθοποιός, κα Μπάνου μας μίλησε για τις 
καλλιτεχνικές δράσεις,όπως και το όραμα 
του ΚΕΤ:  «ο ιστορικός χώρος ενώνεται για 
θεατές, ηθοποιούς και μουσικούς».
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41 Το κέντρο των εξοπλισμών

“τΟ ΚΕΝτρΟ τΩΝ ΕΞΟΠΛισΜΩΝ”

//ΠΕριΟχΗ
 

Μουσείο, Μάρνη, Πλατεία Βάθης

//ΛΕΞΕισ ΚΛΕιΔια
Εργαλεία, Στοές, Ιδιοκτησία, Οικογενειακές Επιχειρήσεις, 

Ωδείο, Νεοκλασικά

Μία δύσκολη αστική περιοχή, σε μια από τις παλιές συνοικίες της 
Αθήνας, σε μια λιγότερο ευνοημένη γειτονιά του κέντρου. Κενά 

καταστήματα, εγκατάλειψη και υποβάθμιση στους δρόμους κάτω από το 
Μουσείο είναι η εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή που άλλοτε αποτελούσε 
ισχυρό κέντρο διοίκησης, γραφείων, υπηρεσιών και κατοικίας. Με έντονα 
χαρακτηριστικά γειτονιάς, η δραστηριοποίηση εργαστηρίων και μικρών 
παραγωγικών μονάδων, αλλά και η ύπαρξη ωδείων, θεάτρων και σχολών 
προσδίδει ακόμη ανάσα ελπίδας στη ζωντανή, αλλά υποβαθμισμένη 
περιοχή, μέσα σε ένα μοναδικό ανακάτεμα λαών και πολιτισμών. Παρά 
τα πολύπλευρα προβλήματα, η περιοχή, σε φόντο νεοκλασικών κτηρίων- 
αρχιτεκτονικών αριστουργημάτων, συνεχίζει να συνιστά έναν τόπο 
δυναμικό, ζωντανό, πολυλειτουργικό, με μοναδικές ποιότητες και ιδιαίτερα 
σημεία ενδιαφέροντος. 
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43 Το κέντρο των εξοπλισμών

Από τις αρχές του `70, όταν η οικιστική 
ζώνη της Αθήνας μετατοπίζεται προς 
την Κυψέλη και τα Πατήσια, η περιοχή 
αρχίζει να αλλάζει χαρακτήρα και να 
γίνεται μια εργατική περιοχή μέσα 
στο κέντρο της Αθήνας, με αρκετές 
βιοτεχνίες, επιχειρήσεις και ταβέρνες. 
Σταδιακά και ιδιαίτερα κατά μήκος της 
Λιοσίων συγκεντρώνουν τη λειτουργία 
τους οίκοι ανοχής. Τη δεκαετία του `80 
ένα νέο Δημαρχιακό Μέγαρο στην οδό 
Λιοσίων φιλοδοξούσε να αποτελέσει 
την καρδία του Δήμου Αθηναίων με τη 
στέγαση  διοικητικών υπηρεσιών και να 
αναστρέψει τον κακόφημο χαρακτήρα 
που άρχιζε να αποκτά η περιοχή. Παρόλα 
αυτά, ο μετασχηματισμός της περιοχής σε 
διοικητικό κέντρο τελικά δεν κατάφερε να 
βελτιώσει το χαρακτήρα της.

//χτΕσ

Η καθιέρωση του μικροαστικού 
χαρακτήρα, λόγω της ύπαρξης των 
σταθμών υπεραστικών λεωφορείων 
(Αγ. Κων/νου) και της εγκαινίασης  
του σταθμού του Σιδηροδρόμου 
(Ιουλιανού) συντέλεσε, ώστε η περιοχή 
να συγκεντρώσει ευρύτατες πιάτσες 
επαγγελματιών. 

Χωρίς να αφήσουν πίσω τους ίχνη, οι 
συγκεντρώσεις από τα ποδηλατάδικα στις 
αρχές της Γ’ Σεπτεμβρίου, ή η σχετική 
πιάτσα ειδών υγιεινής στον ίδιο δρόμο, 
χαρακτήριζαν την περιοχή. Ακόμα πιο 
εξειδικευμένες ήταν οι επαγγελματικές 
πιάτσες στα πέριξ της μεταπολεμικής 
Ομόνοιας, όπου συγκεντρώνονταν οι 
πιάτσες των μαστόρων, των σοβατζήδων, 
των σιδεράδων, των χτιστών και άλλων 
συναφών επαγγελματιών. 
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45 Το κέντρο των εξοπλισμών

//ταυτΟτΗτα ΔιαΔρΟΜΗσ

Περπατώντας στους δρόμους κάτω από το 
Αρχαιολογικό Μουσείο μπορεί να ανακαλύψει 
κανείς κάθε λογής επιχειρήσεις με αντικείμενο 
από ηλεκτρολογικούς και μηχανολογικούς 
εξοπλισμούς επαγγελματικής χρήσης έως 
και κατασκευαστικές - μεταποιητικές 
δραστηριότητες και υπηρεσίες.
Η περιοχή βρίσκεται σε νευραλγικό σημείο 
του κέντρου της Αθήνας, που στο παρελθόν 
συγκέντρωνε πολλαπλές χρήσεις. Σταδιακά, 
λόγω της μετακίνησης των επιχειρήσεων 
σε περιαστικές περιοχές, αλλά και λόγω της 
παλαιότητας του κτιριακού αποθέματος, η 
περιοχή παρουσιάζει στοιχεία υποβάθμισης 
συγκεντρώνοντας οξυμένα διαρθρωτικά 
προβλήματα. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να 
διατηρεί το επιχειρηματικό της πρόσωπο σε 
σημαντικό βαθμό.  



4 & 6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ      46

47 Το κέντρο των εξοπλισμών

//ΔιαΔρΟΜΗ

Το τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον 
γίνεται πιο ενδιαφέρον με τη συμπτωματική 
συνύπαρξη πράσινων επιχειρήσεων με 
παραδοσιακές επιχειρήσεις εξοπλισμού 
και υπηρεσιών,  προσδίδοντας μια 
δυναμική πράσινης επιχειρηματικότητας 
που επιπλέον μπορεί να εμπλουτίζεται από 
τη γνώση και την παροχή εξειδικευμένων 
τεχνικών συμβουλών για τη συνεχή 
βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών.
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49 Το κέντρο των εξοπλισμών

//σΗΜΕιΩσΕισ ΠΕριΗΓΗσΗσ

Πρώτος σταθμός της διαδρομής, η επιχείρηση «SANTEL AE» στη Μάρνη, με αντικείμενο τις τηλεπικοινωνίες. Η επιχείρηση 
του κ. Κονδύλη λειτουργεί στην περιοχή από το 1990. Κατά τη συνάντηση, μας επεσήμανε, ότι παρόλη την υποβάθμιση της 
περιοχής, η επιχείρηση παραμένει βιώσιμη.  
Στη συνέχεια της Μάρνη συναντήσαμε τον κ. Φλώρο, ιδιοκτήτη της επιχείρησης «Φ. Χονδρουδάκης – Ε.Φλώρος Ο.Ε.», η 
οποία λειτουργεί από το 1960 και εμπορεύεται πυροσβεστικά είδη. «Πολλά μαγαζιά μετακινήθηκαν από υψηλά σε χαμηλά 
ενοίκια» παρατήρησε, «προκειμένου να αντεπεξέλθουν μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος».  
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51 Το κέντρο των εξοπλισμών

Ξεφεύγοντας λίγο από το χάρτη και την προδιαγεγραμμένη πορεία μας, 
επισκεφθήκαμε τη στοά του Εθνικού Ωδείου του Μανώλη Καλομοίρη, όπου από 
το ‘69 μέχρι και σήμερα δίνει μια ιδιαίτερη νότα στην περιοχή. Περπατώντας 
επί της οδού Μαιζώνος και Μάγερ 18 κοντά στην πλατεία Βάθης, μπορεί να 
ακούσεις μελωδίες και μουσικές ασκήσεις να επαναλαμβάνονται. Εντός της 
στοάς υπάρχουν καλαίσθητες αφίσες που ενημερώνουν τους επισκέπτες και 
τους σπουδαστές του ωδείου για μια σειρά από μουσικές και καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, ενώ τόσο στο Καλλιτεχνικό Καφενείο «Concerto» όσο και 
στις αίθουσες συναυλιών μπορεί να παρακολουθήσει κανείς μια σειρά από 
μουσικές συναυλίες και δρώμενα. 
Επόμενος σταθμός, ήταν η επιχείρηση «Αϊβαλιώτης» στη Φαβιέρου που 
κατασκευάζει και εμπορεύεται ψήκτρες άνθρακος και ηλεκτροβιομηχανικό 
υλικό από το 1979. Ένα μικρό μαγαζί που εμφανίζει το δικό του θησαυρό 
από άνθρακα.  Ο κ. Αϊβαλιώτης μας περιέγραψε με λεπτομέρεια τον τρόπο 
κατασκευής της ψήκτρας δίνοντας έμφαση στη χρήση που προορίζεται 
για κάθε πελάτη, παρουσιάζοντάς μας το εύρος των εφαρμογών τους από 
καθημερινές συσκευές όπως ένα πιστολάκι, έως και ιδιαίτερα εξειδικευμένες 
και απαιτητικές βιομηχανίες και εφαρμογές, όπως αυτήν της αεροναυπηγικής 
και των μηχανών των αεροπλάνων. 
Μετά από τον ιδιαίτερο κόσμο που άνοιξε μπροστά μας και το σύντομο μάθημα 
φυσικής που μοιράστηκε μαζί μας ο Μηχανικός, συνεχίσαμε τη διαδρομή μας 
κατευθυνόμενοι προς τη Λιοσίων στην επιχείρηση «Κλειδοτεχνική» της κας 
Ασημάκη. Η επιχειρηματίας αναφέρθηκε στις δυσκολίες του επαγγέλματος και 
στην προσπάθεια που κάνει να διατηρήσει την πελατεία 30 ετών. Επεσήμανε 
μάλιστα ότι ενώ κάποτε τα καταστήματα που βρίσκονταν εντός στοών ήταν 
ευνοϊκότερα, καθώς τα πεζοδρόμιά τους ήταν επισκέψιμα από τους πεζούς, 
σήμερα όλο και λιγότεροι άνθρωποι επιλέγουν να κινούνται με αυτόν τον 
τρόπο στην περιοχή και οι πεζοί έχουν αντικατασταθεί από τα διερχόμενα 
αυτοκίνητα. 
Κατευθυνόμενοι προς την Αλκιβιάδου συναντήσαμε το εργαστήρι κατασκευής 
παραδοσιακών έγχορδων οργάνων. Ένας πάγκος γεμάτος εργαλεία και 
υλικά, όπου στη μέση του δέσποζε ένα ημιτελές μπουζούκι. Πίσω από τον 

πάγκο συναντήσαμε τον κ. Καρανδρέα, κατασκευαστή μουσικών οργάνων 
δεύτερης γενιάς, να σκαλίζει το ηχείο ενός καινούριου εγχόρδου. Πίσω του, 
φωτογραφίες και σειρές από κρεμασμένα μουσικά όργανα. Απέναντί του, 
οι οργανοπαίκτες. Η διαδικασία κατασκευής, αργή, μπορεί να φτάσει και 
τους δύο μήνες. Η μαγεία της είναι να φτιάξει κανείς τον ήχο που θέλει ο 
οργανοπαίκτης. Η δυσκολία της είναι ότι ο ήχος είναι από τα στοιχεία που δεν 
μπορεί εύκολα κανείς να περιγράψει, ενώ οι αισθητικές παρεμβάσεις που τη 
συνοδεύουν είναι οι πινελιές που την εμπλουτίζουν. Στο σύνολό της είναι μια 
διαδικασία ζωντανή ανάμεσα στα τάστα και τις επιθυμίες του οργανοπαίκτη 
και το μεράκι, τη δεξιοτεχνία και την εμπειρία του οργανοποιού.  
Δίπλα από το εργαστήρι, άνοιξε για μας τις μεγάλες της πόρτες η επιχείρηση 
Κρίκος Α.Ε., μια επιχείρηση στην οποία δουλεύει αρμονικά η δεύτερη 
και η τρίτη γενιά παρέχοντας σύγχρονες λύσεις για ένα εύρος πεδίων που 
περιλαμβάνει από υδραυλικές εγκαταστάσεις έως εγκαταστάσεις θέρμανσης. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής μας είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την 
εξέλιξη της γειτονιάς από συντεχνιακή, σε μια γειτονιά που πλέον φιλοξενεί 
λίγες επιχειρήσεις, καθώς αρκετοί στην πορεία των χρόνων αποφάσισαν 
να μετεγκατασταθούν. Ο κ. Κωνσταντίνος Βοσνάκης μας μίλησε για τις 
προσπάθειες συνεργειών μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου στη δεκαετία του 
‘90, ενώ μας υπογράμμισε πόσο μεγάλη σημασία έχει για την επιβίωση μιας 
επιχείρησης στα χρόνια της κρίσης η ανάληψη ασφαλών και «νοικοκυρεμένων» 
επιλογών, πάντα με συνέπεια στην ποιότητα, και η συνεχόμενη εξέλιξη μέσα 
από την παρακολούθηση των τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά και η  ανάπτυξη 
της τεχνογνωσίας. 
Τελευταία στάση της διαδρομής του κέντρου των επαγγελματικών εξοπλισμών 
ήταν η επιχείρηση Σιάμος Β. και ΣΙΑ ΟΕ, η οποία λειτουργεί από το 1978, 
αρχικά ως κλειδαράδικο, στην πορεία όμως λόγω της εξέλιξης των αναγκών 
μετεξελίχθηκε σε μια από τις πρώτες επιχειρήσεις κατασκευής πορτών 
ασφαλείας στην Ελλάδα. Κατά την επίσκεψη μας, είχαμε την ευκαιρία 
να συζητήσουμε, τόσο για την ίδια τη δραστηριότητα όσο και για την 
επιχειρηματική εξέλιξη της γειτονίας. 
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53 Οι Δρόμοι της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας

“Οι ΔρΟΜΟι τΗσ τΕχΝΟΛΟΓιασ 
&τΗσ ΚαιΝΟτΟΜιασ”

//ΠΕριΟχΗ
 

Εξάρχεια, Οδός Στουρνάρη

//ΛΕΞΕισ ΚΛΕιΔια
Τεχνολογία, Εφαρμογές, Κινητή Τηλεφωνία, Ηλεκτρονικές 

Συσκευές,Τεχνικοί, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Μουσική, 
Πολυτεχνείο

Η πιο ζωντανή γειτονιά της Αθήνας για κάποιους και η πιο κακόφημη, 
για κάποιους άλλους, τα Εξάρχεια είναι ένας χώρος ιδεών, τέχνης, 

αντιπαραθέσεων και (προφανώς) προβλημάτων. 
Η εικόνα της πολυάσχολης πλατείας που αποτελεί τόπο συνάντησης για 
φοιτητές, καλλιτέχνες, ιδεολόγους και μετανάστες, ξεφτίζει προς την οδό 
Στουρνάρη, όπου τα τελευταία χρόνια μεγάλο ποσοστό των καταστημάτων 
έχει κλείσει.  Μουσικές σκηνές, μπαρ, ουζερί, ταβέρνες και καφέ με 
χαρακτήρα και ιδιαιτερότητες που τα ξεχωρίζουν κατακλύζουν την περιοχή 
με συνέπεια την παρουσία μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων.
Τοιχοκολλημένες αφίσες, συζητήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναφορές 
στην τέχνη και τον πολιτισμό, αλλά και φασαρίες με την αστυνομία, 
αποτελούν στοιχεία σύνθεσης της σύγχρονης εικόνας της περιοχής στα 
πέριξ του Πολυτεχνείου.
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55 Οι Δρόμοι της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας

//χτΕσ

Από την αντίσταση και τα Δεκεμβριανά 
του ’44 , τις φοιτητικές κινητοποιήσεις 
του 1-1-4 και τον αντιδικτατορικό αγώνα, 
τα γεγονότα του Δεκεμβριου 2008 και το 
σήμερα, τα Εξάρχεια είχαν ένα ξεχωριστό 
ρόλο στην ιστορία. 
Οι δρόμοι γυρω από το Πολυτεχνείο 
απετέλεσαν συχνά πεδίο συμπλοκών. 
Παράλληλα, στέγαζαν επιχειρήσεις 
που εξυπηρετούσαν τους φοιτητες του 
Πολυτεχνείου. Δεκάδες μαγαζιά με 
υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, 
βιβλιοπωλεία και μαγαζιά με χαρτικά 
στις δόξες τους, πολλά και όμορφα καφέ, 
κόσμος που συνέρρεε για να αγοράσει, 
να πληροφορηθεί για τις τελευταίες 
εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας, 
στην οδό Στουρνάρη, μία δεκαετία πριν. 

“Ήρθε προς τα μεσάνυχτα,
στο δρόμο, μια παρέα

και μου σιγοτραγούδησε
τόσο γλυκά κι ωραία

που η σκέψη μου όλη ρίγησε
και ξέφυγε από μένα,

και πήγε πάλι στα παλιά
και τα λησμονημένα…

Και η γειτονιά όμως νοσταλγεί τώρα εκείνη 
την εποχή. Ήταν, λέει πολύ ωραία εδώ”

Γ. Λαπαθιώτης

Πλέον το ποσοστό των καταστημάτων 
στη Στουρνάρη που έχει αντέξει σε 
πείσμα των συμπλοκών είναι αρκετα 
μικρό.
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57 Οι Δρόμοι της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας

//ταυτΟτΗτα ΔιαΔρΟΜΗσ

Η τεχνολογία μπορεί να γίνει αντιληπτή ως 
διασταύρωση και δημιουργική σύνθεση άυλων 
(ιδέες, επιστήμη, έρευνα, παιδεία, πολιτική) και 
υλικών (πρακτική εμπειρία, τρόπος παραγωγής, 
ιδιαίτερα χωρικά χαρακτηριστικά), στοιχείων. 
Σε αυτό το πλαίσιο στη συγκεκριμένη 
διαδρομή γίνεται διερεύνηση της σχέσης 
δομών όπως το Πολυτεχνείο με την εξέλιξη της 
επιχειρηματικότητας στην περιοχή. 
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59 Οι Δρόμοι της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας

//ΔιαΔρΟΜΗ

Η διαδρομή αναπτύσσεται γύρω από 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την 
Πλατεία Εξαρχείων και την Πλατεία 
Κάνιγγος. Σε αυτήν αναζητούνται 
απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποια είναι 
τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα 
και ποια από αυτά είναι πραγματικά 
χρήσιμα στη ζωή μας, τι μπορούμε να 
περιμένουμε από την τεχνολογική πρόοδο 
στην καθημερινή μας ζωή, ποιος είναι ο 
ρόλος της καινοτομίας και αν ταυτίζεται 
η καινοτομία με την τεχνολογική πρόοδο;  
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61 Οι Δρόμοι της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας

//σΗΜΕιΩσΕισ ΠΕριΗΓΗσΗσ

Αρχικά, στην Ακαδημίας βρήκαμε την επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “Mobile Care”, η οποία παρέχει υπηρεσίες 
επισκευών κινητών συσκευών. Η περιοχή ήταν μια επιλογή του ιδιοκτήτη κ.  Άχμεντ λόγω του ότι ήταν κεντρική, σταδιακά 
όμως και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, που στεγάζει την επιχείρηση του στην περιοχή, γίνεται θεατής μιας συνεχόμενης 
επιχειρηματικής ερήμωσης. 
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63 Οι Δρόμοι της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας

Εστιάζοντας όμως στις προσπάθειές του 
να βελτιώσει την επιχειρηματική του 
πραγματικότητα, ο κ. Άχμεντ μας παρουσίασε 
μια εφαρμογή που έχει αναπτύξει για την 
τηλεφωνική επικοινωνία με το εξωτερικό. 
Απευθύνεται κυρίως στους μετανάστες 
και μέχρι σήμερα έχει τουλάχιστον 3.500 
εγγεγραμμένους χρήστες. Οι δύο τόσο 
αντικρουόμενες όψεις του χώρου, από τη 
μια του πραγματικού και από την άλλη του 
ψηφιακού, μας συνόδεψε έως το επόμενο 
σημείο αναφοράς της διαδρομής.

Προχωρώντας στην Κάνιγγος συναντήσαμε 
την επιχείρηση «Athens Speaker Center», η 
οποία επισκευάζει μεγάφωνα από το 1972. 

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη κ. Πανταζόπουλο, 
η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται από 
4 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα με τον 
«περισσότερο κόσμο να μη γνωρίζει ότι 
γίνονται επισκευές σε ηχεία, με αποτέλεσμα 
να πετάει ακριβά ηχεία, τα οποία βρίσκουν 
οι συλλέκτες και τα φέρνουν για επισκευή». 
Όπως μας είπε, η τεχνολογία των ηχείων δεν 
έχει αλλάξει, αλλά κυρίως έχουν βελτιωθεί τα 
υλικά που τα περιβάλλουν για να κάνουν τον 
ήχο καλύτερο. Από το δρόμο της τεχνολογίας 
περάσαμε έτσι στο δρόμο του ήχου και της 
μουσικής. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε για 
μας μουσικά, ακούγοντας τζαζ μέσα από 
ένα ιδιαίτερο και πρωτότυπο ηχείο που 
διακοσμούσε την επιχείρηση.
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69 Βόλτα για Ψώνια

“ΒΟΛτα Για ΨΩΝια”

//ΠΕριΟχΗ
 

Κολωνάκι

//ΛΕΞΕισ ΚΛΕιΔια
Ακριβή ένδυση, υπόδηση, πολυτέλεια,  κοσμήματα, 

ρολόγια, καλλυντικά, Αθηναίοι

Δεν είναι φυσικά 
η μόνη περιοχή 

της πόλης στην οποία 
μπορεί να κάνει 
κανείς τα ψώνια του. 
Ίσως είναι όμως η 
πιο «επώνυμη». Γιατί 
στην Αθήνα, όταν λέει 
κανείς «βόλτα για 
ψώνια» και μάλιστα 
για θεωρούμενα ως 
πολυτελή είδη ένδυσης 
και υπόδησης, το πρώτο  
μέρος που εννοεί είναι 
το Κολωνάκι. Είναι, 
μάλιστα, μια αγορά που 
ακόμα μέχρι σήμερα 
την επισκέπτονται 
περισσότερο οι 
Αθηναίοι και λιγότερο 
οι επισκέπτες της 
πόλης.
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71 Βόλτα για Ψώνια

//ταυτΟτΗτα

Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από τα πολλά καφέ, εστιατόρια 
και μπαρ, που εξασφαλίζουν χαλάρωση και αναψυχή όλες τις ώρες της 
ημέρας.
Ιδιαίτερα σημαντικοί, όμως, είναι και οι χώροι πολιτισμού και ιστορίας 
που μπορεί να συναντήσει ο επισκέπτης. Μέσα ή κοντά στη διαδρομή 
βρίσκονται σημαντικά μουσεία, όπως το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 
το Μουσείο Μπενάκη, το Βυζαντινό Μουσείο και το Πολεμικό Μουσείο, 
αλλά και η Εθνική Πινακοθήκη, καθώς και ορισμένες αξιόλογες γκαλερί.
Επίσης, στη βόλτα του θα δει ορισμένα ενδιαφέροντα δείγματα 
πολυκατοικιών του μεσοπολέμου, διατηρημένα σε καλή κατάσταση. 
Συναντά τη Βουλή των Ελλήνων, το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη 
και καταλήγει σε ένα μεγάλο ελεύθερο χώρο, όπως είναι η πλατεία 
Συντάγματος ή ο υπέροχος Εθνικός Κήπος.
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73 Βόλτα για Ψώνια

//ΔιαΔρΟΜΗ

Τα καταστήματα που κυρίως χαρακτηρίζουν τη διαδρομή είναι τα καταστήματα με ρούχα, παπούτσια 
και δερμάτινα είδη. Ανάμεσά τους και πολλές μπουτίκ γνωστών ξένων οίκων.

Επίσης, όμως, μπορεί να βρει κανείς και πολλά καταστήματα με κοσμήματα και ρολόγια, όπως και 
με καλλυντικά. Όλα αυτά, συνδιαμορφώνουν το χαρακτήρα της διαδρομής.

Η περιοχή μπορεί να προσεγγιστεί από τους σταθμούς του Μετρό Ευαγγελισμός και Σύνταγμα. 
Εξυπηρετείται, επίσης, από αρκετές λεωφορειακές γραμμές, όπως η 022, η 060 και η 100.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης που θα προσεγγίσει 
τη συγκεκριμένη διαδρομή από τη 
στάση του μετρό Ευαγγελισμός, 
μπορεί να ξεκινήσει τη βόλτα 
του από τη συμβολή των οδών 
Μαρασλή και Πατριάρχου 
Ιωακείμ και να προσεγγίσει την 
πλατεία Κολωνακίου (Φιλικής 
Εταιρείας). Στη συνέχεια, είτε 
μέσω της Τσακάλωφ, είτε μέσω 
της Σκουφά, θα συναντήσει την 
οδό Βουκουρεστίου, από την 
οποία μπορεί να κατευθυνθεί 
προς το Σύνταγμα.
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75 Βόλτα για Ψώνια
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77 Βόλτα στις Γεύσεις

“ΒΟΛτα στισ ΓΕυσΕισ”

//ΠΕριΟχΗ
 

Ομόνοια, Αθηνάς

//ΛΕΞΕισ ΚΛΕιΔια
Κεντρική Κρεαταγορά,  ταβέρνες, εστιατόρια,  

καρυκεύματα, μαγειρέματα, τυροκομικά, κρεατικά

Η ίδια η πλατεία Ομονοίας 
αποτελεί σταθερό τοπόσημο 

της Αθήνας, καθώς επί δεκαετίες 
ήταν σημείο συνάντησης των 
επισκεπτών της πόλης. Η 
περιοχή του Ψυρρή, παρουσιάζει 
τα τελευταία χρόνια μεγάλη 
συγκέντρωση εστιατορίων και 
χώρων διασκέδασης. 

Σταθμός της βόλτας ή κατάληξή της, μπορεί να είναι ο ιδιαίτερα 
σημαντικός αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού και η 
Ρωμαϊκή Αγορά. Σε κοντινή απόσταση είναι το Δημαρχείο της 
Αθήνας στην πλατεία Κοτζιά και το Μέγαρο της Τραπέζης 
της Ελλάδος. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται πολλές 
θεατρικές σκηνές, που προσφέρουν ποικίλες πολιτιστικές 
επιλογές. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι εδώ υπάρχουν πολλά 
ξενοδοχεία και ιδίως νεανικά καταλύματα.
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79 Βόλτα στις Γεύσεις

//ταυτΟτΗτα

Όσο περισσότερο προχωράς από την Ομόνοια προς την Κεντρική 
Κρεαταγορά και ακόμα πιο μέσα στα στενά, τόσο περισσότερο συναντάς 
γεύσεις και μυρωδιές από καρυκεύματα, μαγειρέματα, τυροκομικά, 
κρεατικά, φαγώσιμα κάθε είδους. Εδώ γύρω έκαναν τα ψώνια τους για 
το φαγητό της ημέρας οι νοικοκυρές της παλιάς Αθήνας. Εδώ κάνουν 
τα ψώνια τους και σήμερα οι πιο «ψαγμένοι» μάγειρες και μαγείρισσες, 
αφού επιπλέον μπορούν πια να βρουν και αυθεντικά προϊόντα για έθνικ 
κουζίνες. 
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81 Βόλτα στις Γεύσεις

//ΔιαΔρΟΜΗ

Τα καταστήματα που κυρίως χαρακτηρίζουν τη διαδρομή είναι τα ειδικευμένα καταστήματα 
τροφίμων, καθώς και οι χώροι εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια), όπου μεταξύ άλλων μπορεί 
να δοκιμάσει κανείς γεύσεις της ελληνικής κουζίνας. Ανάμεσα σε αυτά, μπορεί να βρει και 
καταστήματα με φρούτα και λαχανικά, κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά, ψάρια και άλλα 
θαλασσινά, αρτοσκευάσματα, αλλά και ποτά.
Η περιοχή μπορεί να προσεγγιστεί από τους σταθμούς του Μετρό Ομόνοια και Μοναστηράκι. 
Εξυπηρετείται, επίσης, από πολλές λεωφορειακές γραμμές, όπως η Α13, Β18, η 045, η 035, η 057, 
η 1, η 12, η 21, η 500, η 790 κ.ά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης που θα προσεγγίσει 
τη διαδρομή από τη στάση 
του μετρό Ομόνοια, μπορεί να 
ξεκινήσει τη βόλτα του από τη 
συμβολή των οδών Αθηνάς και 
Σοφοκλέους και να κινηθεί προς 
τη Σταδίου μέχρι το ύψος της 
Φιλοποίμενος, όπου θα στρίψει 
δεξιά περνώντας κοντά στην 
Κεντρική Κρεαταγορά Αθήνας. 
Στο σημείο που θα συναντήσει 
την Ευρυπίδου, μπορεί να κινηθεί 
δεξιά ακολουθώντας την οδό 
μέχρι το ύψος της Διπλάρη, όπου 
ακολουθώντας την θα συναντήσει 
την κάθετο οδό Θεάτρου μέχρι 
τη Σωκράτους. Εκεί μπορεί να 
επιλέξει αν θα κινηθεί αριστερά ή 
δεξιά, ώστε να ακολουθήσει μία 
από τις κάθετες οδούς Αρμοδίου ή 
Αριστογείτονος μέχρι την Αθηνάς. 
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83 Βόλτα στις Γεύσεις

13
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85 Βόλτα για Δώρα

“ΒΟΛτα Για ΔΩρα”

//ΠΕριΟχΗ
 

Πλάκα

//ΛΕΞΕισ ΚΛΕιΔια
Λαϊκή τέχνη, Δώρα, Τουρίστες, Σουβενίρ

Η Πλάκα είναι μια 
περιοχή που θεωρείται 

ότι έχει έντονο τουριστικό 
χαρακτήρα. Όλο και 
περισσότερο εδώ και χρόνια, 
όμως, αναπτύσσονται 
περισσότερο τα πιο 
ελκυστικά στοιχεία αυτού 
του χαρακτήρα και δίπλα σε 
αυτά αναδεικνύονται ξανά 
και τα αυθεντικά στοιχεία της 
περιοχής, που αποτελεί πόλο 
έλξης όχι μόνο για τουρίστες 
και επισκέπτες, αλλά και 
για γηγενείς Αθηναίους. 
Περπατώντας στα σοκάκια 
της Πλάκας, αν και είσαι στο 
κέντρο της Αθήνας, μπορείς 
να απομακρυνθείς από 
τους έντονους ρυθμούς της 
μεγαλούπολης.
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87 Βόλτα για Δώρα

//ταυτΟτΗτα
Δώρα μπορεί, φυσικά, να αγοράσει κανείς από οποιαδήποτε αγορά 
της Αθήνας. Αν θέλει, όμως, να βρει συγκεντρωμένες επιλογές για 
δώρα με πιο έντονη ελληνική ματιά, και μάλιστα από την οπτική 
γωνία της λαϊκής τέχνης, τότε το καλύτερο που έχει να κάνει είναι 
να επισκεφτεί τα καταστήματα της ευρύτερης περιοχής της Πλάκας. 
Από κάθε γωνιά του κόσμου, εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται 
το λόφο της Ακρόπολης, το κορυφαίο πολιτισμικό μνημείο που μπορεί 
να συναντήσει ο επισκέπτης της Αθήνας. Δίπλα σε αυτό, λειτουργεί 
πλέον και το πολύ σημαντικό Μουσείο της Ακροπόλεως. Και μόνον 
αυτός ο σταθμός, αρκεί φυσικά για να μετατρέψει μια «βόλτα για 
δώρα» σε εμπειρία ζωής.
Πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ούτως ή άλλως ο 
περίπατος στην ευρύτερη γειτονιά της Πλάκας, στην οποία εκτός των 
άλλων συναντά κανείς και πολλά καφέ και εστιατόρια. Τα νεοκλασικά 
κτήρια «λαϊκού εμπορικού τύπου» κυριαρχούν στην περιοχή. Αρκετά 
από αυτά έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα στο πλαίσιο ανάπλασης 
της περιοχής και βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση. Η βόλτα 
μπορεί να καταλήξει και στην Αρχαία Αγορά ή στο Θησείο, όπου 
επίσης συνδυάζονται το σπουδαίο ιστορικό ενδιαφέρον με τις πολλές 
δυνατότητες για χαλάρωση.
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89 Βόλτα για Δώρα

//ΔιαΔρΟΜΗ

Τα καταστήματα που κυρίως χαρακτηρίζουν τη διαδρομή είναι τα καταστήματα με είδη ελληνικής 
τέχνης, παραδοσιακά κοσμήματα και τουριστικά είδη. Γενικότερα, βέβαια, υπάρχουν πολλά 
εμπορικά καταστήματα.
Η περιοχή μπορεί να προσεγγιστεί κυρίως από τους σταθμούς του Μετρό και του ΗΣΑΠ 
Μοναστηράκι, Θησείο και Ακρόπολη. Εξυπηρετείται, επίσης, από ορισμένες λεωφορειακές 
γραμμές, όπως η 230 και η 057. Σε ορισμένους δρόμους της Πλάκας, δεν είναι εφικτή ή είναι 
δύσκολη η κίνηση με αυτοκίνητο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης που θα 
προσεγγίσει τη διαδρομή από 
τη στάση του μετρό Ακρόπολη, 
μπορεί να ξεκινήσει τη βόλτα 
του από την αρχή της οδού 
Αδριανού και να κατευθυνθεί 
προς το Μοναστηράκι. Στη 
συμβολή των οδών Αδριανού 
και Αιόλου, ο επισκέπτης 
μπορεί να στρίψει δεξιά και να 
συνεχίσει στην οδό Πανδρόσου 
όπου και θα συναντήσει 
αρκετά μαγαζιά με κοσμήματα. 
Όταν φτάσει στην πλατεία 
Μοναστηρακίου, μπορεί να 
συνεχίσει τη διαδρομή από την 
οδό Ηφαίστου.
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91 Βόλτα για Δώρα
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93 Βόλτα για Βιβλία και Μουσική

“ΒΟΛτα Για ΒιΒΛια & ΜΟυσιΚΗ”

//ΠΕριΟχΗ
 

Εξάρχεια, Κολωνάκι

//ΛΕΞΕισ ΚΛΕιΔια
Δισκοπωλεία, Βιβλιοπωλεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο η πόλη, ως ζωντανός οργανισμός, διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά της. Αυτό 

έγινε και στην Αθήνα. Κι ένα παράδειγμα είναι αυτή η διαδρομή, όπου μπορεί να βρει κανείς συγκεντρωμένα 
πολλά βιβλιοπωλεία της πόλης. Σαν μια διαδρομή του πνεύματος, που ξεκινά από την πλατεία Εξαρχείων και 
καταλήγει στις παρυφές της πλατείας Κολωνακίου –δυο πλατείες με έντονο στίγμα, ιστορικά αλλά και στη 
σύγχρονη ζωή της πόλης.
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95 Βόλτα για Βιβλία και Μουσική

//ταυτΟτΗτα
Ως «διαδρομή του πνεύματος», η διαδρομή αυτή χαρακτηρίζεται από τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα που συναντά κανείς: τη Νομική Αθηνών, το 
ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, το κτήριο 
του Παιδαγωγικού (Παλιό Χημείο).
Εδώ, επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πολιτιστικά δρώμενα 
στα θέατρα, τους κινηματογράφους (κυρίως με σινεφίλ προβολές) και 
τις σκηνές που βρίσκονται στην περιοχή. Ξεχωρίζει, η Λυρική Σκηνή 
στην Ακαδημίας. Πρέπει να αναφερθεί, βέβαια, και ότι πολύ κοντά 
στη διαδρομή είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Αθήνας, το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Η ευρύτερη περιοχή έχει επίσης πολλά καφέ, εστιατόρια και μπαρ, που 
εξασφαλίζουν χαλάρωση και αναψυχή όλες τις ώρες της ημέρας. 
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97 Βόλτα για Βιβλία και Μουσική

//ΔιαΔρΟΜΗ
Τα καταστήματα που κυρίως χαρακτηρίζουν τη διαδρομή είναι, όπως είναι προφανές, τα 
βιβλιοπωλεία. Δίπλα σε αυτά, όπως είναι λογικό ίσως να γίνει σε μια διαδρομή του πνεύματος, 
αναπτύχθηκαν και δισκοπωλεία, καταστήματα που απευθύνονται στους φίλους της μουσικής , αλλά 
και του κινηματογράφου πλέον. Και μάλλον για να μην μείνει καμία ηλικιακή κατηγορία χωρίς 
ενδιαφέρον, συναντά κανείς και αρκετά καταστήματα παιχνιδιών, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα 
προσπαθούν να ξεφύγουν από την πεπατημένη. Όλα αυτά, συνδιαμορφώνουν το χαρακτήρα της 
διαδρομής.

Η περιοχή μπορεί να προσεγγιστεί από τους σταθμούς μετρό Ομόνοια (δυτικά) και Πανεπιστήμιο 
(νοτιοδυτικά), καθώς και από αρκετές λεωφορειακές γραμμές που τη διατρέχουν, όπως είναι η 224, 
η 060, η 021, η Α5, η 203, η 204, η 732 κ.α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης που θα προσεγγίσει 
τη διαδρομή από τη στάση του 
μετρό Ομόνοια, προτείνεται 
να κινηθεί κυκλικά. Μπορεί να 
ξεκινήσει από τη συμβολή των οδών 
Θεμιστοκλέους και Πανεπιστημίου 
και να κινηθεί ανατολικά επί της 
Πανεπιστημίου μέχρι τη Χαριλάου 
Τρικούπη, όπου και θα στρίψει 
αριστερά ακολουθώντας την οδό 
μέχρι την Ακαδημίας. Στην οδό 
Ακαδημίας, μπορεί να στρίψει δεξιά 
στο ύψος της οδού Ασκληπιού. 
Ανεβαίνοντας την Ασκληπιού προς 
τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, η διαδρομή 
προσφέρει πληθώρα καταστημάτων. 
Η οδός Σόλωνος είναι ο δρόμος 
που κατεξοχήν συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο αριθμό βιβλιοπωλείων. 
Προς το τέλος της οδού Σόλωνος, 
συναντάται ξανά κάθετη η οδός 
Θεμιστοκλέους.
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99 Βόλτα για Βιβλία και Μουσική
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101 Βόλτα για Παπούτσια & Δερμάτινα

“ΒΟΛτα Για ΠαΠΟυτσια & ΔΕρΜατιΝα”

//ΠΕριΟχΗ
 

ΕμπορικόΤρίγωνο
 

//ΛΕΞΕισ ΚΛΕιΔια
Καταστήματα, Παπούτσια, Δερμάτινα Είδη, Διασκέδαση 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η πλατεία Μοναστηρακίου και 

η γύρω περιοχή της. Στη διαδρομή 
μπορεί κανείς να δει σημαντικές 
εκκλησίες, όπως τη Μητρόπολη των 
Αθηνών και το βυζαντινό ναό της 
Καπνικαρέας.
Επίσης, με μια μικρή παράκαμψη 
στη βόλτα του μπορεί να συναντήσει 
τη Βουλή των Ελλήνων, το μνημείο 
του Αγνώστου Στρατιώτη και να 
καταλήξει σε ένα μεγάλο ελεύθερο 
χώρο, όπως είναι η πλατεία 
Συντάγματος ή ο υπέροχος Εθνικός 
Κήπος.

Η ευρύτερη περιοχή έχει βέβαια και 
πολλά καφέ, εστιατόρια και μπαρ. 
Ιδίως στην τελευταία κατηγορία, τα 
τελευταία χρόνια κοντινές περιοχές 
όπως η πλατεία Αγίας Ειρήνης και 
η Κολοκοτρώνη αποτελούν τις 
ανερχόμενες γειτονιές στη βραδινή 
διασκέδαση.
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103 Βόλτα για Παπούτσια & Δερμάτινα

//ταυτΟτΗτα

Η βόλτα αυτή είναι η πιο «κλασική» βόλτα στα μαγαζιά που μπορεί 
να κάνει κανείς στην Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή είναι η περιοχή 
στην οποία άνοιξαν τα πρώτα εμπορικά καταστήματα της σύγχρονης 
ζωής της πόλης, ήδη από τον 19ο αιώνα, τα οποία απευθύνονταν στη 
δημιουργούμενη τότε αστική τάξη. Σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή 
του Εμπορικού Τριγώνου (οδοί Ερμού, Περικλέους, Ευαγγελιστρίας, 
Αγίου Μάρκου) και στο Μοναστηράκι συναντά κανείς τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση εμπορικών καταστημάτων. Μπορεί να βρει τα πάντα, 
αλλά η μεγαλύτερη ποικιλία συναντάται μάλλον στα υποδήματα και τα 
δερμάτινα είδη, γι’ αυτό και ξεχωρίσαμε αυτή την υποκατηγορία ως πιο 
χαρακτηριστική της διαδρομής.
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105 Βόλτα για Παπούτσια & Δερμάτινα

//ΔιαΔρΟΜΗ

Τα καταστήματα που κυρίως χαρακτηρίζουν τη διαδρομή είναι τα καταστήματα με παπούτσια και 
δερμάτινα είδη, καθώς και γενικότερα τα καταστήματα με ρούχα.

Επίσης, όμως, μπορεί να βρει κανείς και πολλά καταστήματα με κοσμήματα και ρολόγια, όπως και 
με καλλυντικά. Όλα αυτά, συνδιαμορφώνουν το χαρακτήρα της διαδρομής.

Η περιοχή μπορεί να προσεγγιστεί από τους σταθμούς του Μετρό Σύνταγμα και Μοναστηράκι. 
Εξυπηρετείται, επίσης, από αρκετές λεωφορειακές γραμμές, όπως η 025, η 026, η 027, η 040, η 
Ε14, η Χ14, η Α1, η 227, η 229 κ.α. καθώς και από τις γραμμές του τραμ Τ4 και Τ5.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης που θα προσεγγίσει τη 
διαδρομή από τη στάση του μετρό 
Σύνταγμα, μπορεί να ξεκινήσει 
από την αρχή της Ερμού και να 
κατηφορίσει με κατεύθυνση προς 
το Μοναστηράκι. Αρκετά εμπορικά 
καταστήματα βρίσκονται εκατέρωθεν 
της οδού Ερμού, στις παράλληλες 
Μητροπόλεως και Καραγιώργη 
Σερβίας. Όταν προσεγγίσει την 
πλατεία Μοναστηρακίου μπορεί 
είτε να επισκεφτεί την παραδοσιακή 
αγορά υποδημάτων και δερμάτινων 
ειδών στην Ηφαίστου, είτε να 
συνεχίσει την επίσκεψη από τα 
δρομάκια της γειτονιάς του Ψυρρή 
και να συναντήσει λιγότερα γνωστά 
και προβεβλημένα καταστήματα του 
κλάδου.
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107 Βόλτα για Παπούτσια & Δερμάτινα
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109 Βόλτα στην Πατησίων

“ΒΟΛτα στΗΝ ΠατΗσιΩΝ”

//ΠΕριΟχΗ
 

Οδός Πατησίων, Κυψέλη, Αθήνα

//ΛΕΞΕισ ΚΛΕιΔια
Αστική περιοχή, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Ένδυση, Προσιτές 

Τιμές

Περπατώντας κανείς στην οδό Πατησίων, που ξεκινά από την Ομόνοια και φτάνει στα Πατήσια, αλλά και 
στη γειτονική της Κυψέλη, μπορεί να νιώσει ότι περπατά εκεί που συναντιούνται δύο πόλεις: Η Αθήνα των 
περασμένων δεκαετιών, ιδίως από τη δεκαετία του ‘50 ως τις αρχές του ΄80, όπου εκεί αναπτυσσόταν η 
μεσοαστική τάξη, με τη σημερινή Αθήνα με την έντονη παρουσία στην περιοχή μεταναστευτικών ομάδων. Το 
αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης προσπαθεί ακόμα να βρει την ισορροπία του, για να γίνει ελκυστικό μέσα 
από τη σύνθεση και τον πιο προσιτό εμπορικό χαρακτήρα.
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111 Βόλτα στην Πατησίων

//ταυτΟτΗτα
Στη βόλτα του, ο επισκέπτης συναντά το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Αθήνας με τεράστιο 
ιστορικό ενδιαφέρον. Επίσης, συναντά το ιστορικό κτήριο του Εθνικού 
Μετσόβειου Πολυτεχνείου, καθώς και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Επίσης, θα δει αστικές πολυκατοικίες της μεταπολεμικής 
περιόδου, καθώς και νεότερες πολυκατοικίες («της αντιπαροχής»).
Εδώ βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους ελεύθερους χώρους της 
Αθήνας, το πάρκο του Πεδίου του Άρεως. Αν ο επισκέπτης συνεχίσει 
ανηφορίζοντας την Ευελπίδων, μπορεί να συναντήσει τα κτήρια των 
Δικαστηρίων και δίπλα σε αυτά ένα από τα λίγα άλση στο κέντρο 
της πόλης. Θα μπορούσε, επίσης, να καταλήξει στον πεζόδρομο της 
Φωκίωνος Νέγρη, χαρακτηριστικό της περιοχής της Κυψέλης.

35
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113 Βόλτα στην Πατησίων

//ΔιαΔρΟΜΗ
Τα καταστήματα που κυρίως βρίσκει κανείς στη διαδρομή είναι καταστήματα με ρούχα, παπούτσια, 
δερμάτινα είδη και αξεσουάρ. Η Πατησίων, άλλωστε, είναι ο δρόμος με καταγεγραμμένη τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή στον κλάδο της ένδυσης στο κέντρο της Αθήνας (21% του συνόλου).
Επίσης, όμως, μπορεί να βρει κανείς και πολλά καταστήματα με καλλυντικά και λιγότερα 
καταστήματα με κοσμήματα και ρολόγια. Όλα αυτά, συνήθως σε αρκετά προσιτές τιμές, 
συνδιαμορφώνουν το χαρακτήρα της διαδρομής.
Η περιοχή μπορεί να προσεγγιστεί από τους σταθμούς του Μετρό και του ΗΣΑΠ Ομόνοια και 
Βικτώρια. Εξυπηρετείται, επίσης, από αρκετές λεωφορειακές γραμμές, όπως η 022, η 035 και η 
224, καθώς και από τα τρόλεϊ 11 και 2.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης, με αφετηρία 
την στάση του ΗΣΑΠ στην 
πλατεία Βικτωρίας, μπορεί 
να κατευθυνθεί επί της 
Πατησίων μέχρι το ύψος της 
Αγίου Μελετίου, όπου και θα 
συναντήσει σημαντικό αριθμό 
καταστημάτων ένδυσης, 
υπόδησης και πολλών άλλων 
ειδών λιανικής πώλησης. 
Μπορεί να συνεχίσει την 
επίσκεψή του στη Φωκίωνος 
Νέγρη, κυρίως μέχρι το ύψος 
της Δροσοπούλου, όπου και 
θα ανακαλύψει μια πολύ 
ενδιαφέρουσα μικτή γειτονιά 
της Αθήνας.
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115 Βόλτα στην Πατησίων
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//αΝτι συΜΠΕρασΜατΩΝ

Οι επιχειρηματικές διαδρομές στην Αθήνα 
σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ ως ένα εναλλακτικό μοντέλο οργάνωσης, 
συνεργασίας και ανάδειξης  της επιχειρηματικότητας 
άμεσα συνδεδεμένο με την εξέλιξη του αστικού 
κέντρου κάθε πόλης. Το μοντέλο αυτό μπορεί να 
εφαρμοστεί σε κάθε γεωγραφική περιοχή όπου 
βρίσκει κανείς συγκεντρώσεις επιχειρήσεων με κοινά 
και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Οι τέσσερις διαδρομές στην πόλη της Αθήνας 
εμπλέκουν την παράδοση με τη δημιουργικότητα 
παρουσιάζοντας σε αρκετές περιπτώσεις τη 
διαχρονική εξέλιξη της επιχειρηματικότητας στις 
επιμέρους περιοχές ενδιαφέροντος. Μέσα από 
αυτή τη διαδικασία μπορεί να εντοπίσει κανείς 
κρυμμένες ιστορίες επιχειρηματικού (και όχι μόνο) 
ενδιαφέροντος, οι οποίες πλέον βγαίνουν στο φως.

Οι έξι διαδρομές  που σχεδιάστηκαν από το 
ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ  δίνουν  έμφαση στην ανάδειξη 
της εμπορικότητας, καθώς οι γειτονιές κάθε 
διαδρομής παρουσιάζουν διαφορετικούς εμπορικούς 
τύπους, διαφορετικές εντάσεις και συγκεντρώσεις 
επιχειρηματικότητας. Με τον τρόπο αυτό προσδίδονται 
διακριτές «ταυτότητες» και προβάλλεται ο κύριος 
εμπορικός χαρακτήρας κάθε περιοχής.  

Για την καλύτερη περιήγηση στους δρόμους και 
τις εικόνες κάθε διαδρομής, ακολουθεί αναλυτικός 
κατάλογος φωτογραφιών και ο συγκεντρωτικός 
χάρτης που περιλαμβάνει το σύνολο των χαραγμένων 
διαδρομών. 
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Καλή περιήγηση....
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

σελ.8: Άποψη της πλατείας Εξαρχείων (κάτω), Άποψη της Φωκίωνος Νέγρη (πάνω δεξιά)
σελ. 9: Λεπτομέρειες βιτρίνων καταστημάτων σε Μοναστηράκι (κάτω αριστερά), και Εξάρχεια (πάνω)
σελ. 16: Στιγμιότυπο σε δρόμο της Αθήνας, Νοέμβριος 2015
σελ. 17: Στιγμιότυπο από καφετέρια (αριστερά) και  γκράφιτι στους δρόμους των Εξαρχείων, Νοέμβριος 2015
σελ. 18: Η Μπλε πολυκατοικία των Εξαρχείων, Αραχώβης και Θεμιστοκλέους, του αρχιτέκτονα Κυρ. Παναγιωτάκου
σελ. 19: Λεπτομέρεια από πάγκους βιβλίων σε δρόμο της Αθήνας
σελ. 20-21: Στιγμιότυπο σε βιβλιοπωλείο της Αθήνας, Νοέμβριος 2015
σελ. 22-23: Σκαρίφημα χάρτη (κέντρο) & απόψεις επιχειρήσεων (δεξιά) της διαδρομής “Ο Κύκλος του Βιβλίου” 
σελ. 24: Εσωτερική άποψη βιβλιοπωλείου στη διαδρομή “Ο Κύκλος του Βιβλίου”
σελ. 25: Λεπτομέρειες από εσωτερικό επιχειρήσεων της διαδρομής “Ο Κύκλος του Βιβλίου”
σελ. 26-27: Στιγμιότυπο της δράσης ενεργοποίησης των διαδρομών, 27 Νοεμβρίου 2015
σελ.28: Στιγμιότυπο σε χώρο τέχνης στην Αθήνα, Νοέμβριος 2015
σελ. 29: Σημεία από τη Φωκίωνος Νέγρη
σελ. 30: Πεζόδρομος Αγ. Ζώνης, Κυψέλη
σελ. 31: Πεζόδρομος Φωκ. Νέγρη, Κυψέλη
σελ. 32-33: Φωτισμένα έργα σε χώρους τέχνης στην Κυψέλη
σελ. 35: Σκαρίφημα χάρτη (κέντρο), Ατελιέ της Ι.Σπιτέρη έργο του Α. Προβελέγγιου (δεξιά πάνω) & εσωτερικό από επιχείρηση της διαδρομής 
“Κυψέλη Τέχνης & Πολιτισμού” (δεξιά κάτω)
σελ. 36: Εξωτερική άποψη θεάτρου στη διαδρομή “Κυψέλη Τέχνης & Πολιτισμού” 
σελ. 37: Λεπτομέρειες από εσωτερικό επιχειρήσεων της διαδρομής “Κυψέλη Τέχνης & Πολιτισμού” 
σελ. 38-39: Στιγμιότυπο της δράσης ενεργοποίησης των διαδρομών, 28 Νοεμβρίου 2015 
σελ. 40: Στιγμιότυπο σε δρόμο της Αθήνας Νοέμβριος 2015
σελ. 41: Λεπτομέρειες από κλειστές (αριστερά) και ενεργές επιχειρήσεις στους δρόμους κάτω από το Μουσείο
σελ. 42: Λεπτομέρεια από οδό Αριστοτέλους
σελ. 43: Βιτρίνα επιχείρησης στους δρόμους κάτω από το Αρχαιολογικό Μουσείο
σελ. 44-45: Εσωτερικό επιχείρησης στη διαδρομή “Το κέντρο των εξοπλισμών”
σελ. 46-47: Σκαρίφημα χάρτη (κέντρο), στιγμιότυπα από εσωτερικό επιχείρησεων (δεξιά) της διαδρομής “Το κέντρο των εξοπλισμών” 
σελ. 48: Άποψη της οδού Μάρνη
σελ. 49: Στιγμιότυπα από τη δράση ενεργοποίησης της διαδρομής “Το κέντρο των εξοπλισμών”, 27 Νοεμβρίου 2015
σελ. 50-51: Λεπτομέρειες από εσωτερικό επιχείρησης της διαδρομής “Το κέντρο των εξοπλισμών”
σελ. 52: Στιγμιότυπο σε δρόμο της Αθήνας, Νοέμβριος 2015
σελ. 53: Άποψη πλατείας Εξαρχείων (αριστερά) και οδού Στουρνάρη
σελ. 54: Λεπτομέρεια από επιχείρηση της οδού Στουρνάρη
σελ. 55: Στιγμιότυπο από ιστορικό καφενείο των Εξαρχείων
σελ. 56-57: Στιγμιότυπο από οδό Στουρνάρη
σελ. 58-59: Σκαρίφημα χάρτη (κέντρο) & απόψεις επιχειρήσεων (δεξιά) της διαδρομής “Οι Δρόμοι της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας” 
σελ. 60: Άποψη πλατείας Εξαρχείων 
σελ. 61: Ηχείο κατασκευής επιχείρησης (αριστερά) και λεπτομέρειες από βιτρίνες επιχειρήσεων (κέντρο και δεξιά) της διαδρομής “Οι Δρόμοι 
της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας” 
σελ. 62-63: Στιγμιότυπο της δράσης ενεργοποίησης των διαδρομών, 27 Νοεμβρίου 2015 

σελ. 68: Στιγμιότυπο σε δρόμο της Αθήνας, Νοέμβριος 2015
σελ. 69: Στιγμιότυπο από την οδό Βουκουρεστίου
σελ. 70-71: Στιγμιότυπο από την οδό Βουκουρεστίου
σελ. 72-73: Σκαρίφημα χάρτη διαδρομής “Βόλτα για Ψώνια” 
σελ. 74: Άποψη οδού Βουκουρεστίου
σελ. 75: Θέα Λυκαβηττού από δρόμο στο Κολωνάκι
σελ. 76: Στιγμιότυπο σε δρόμο της Αθήνας, Νοέμβριος 2015
σελ. 77: Άποψη από επιχείρηση στην οδό Αθηνάς
σελ.78-79: Λεπτομέρεια από εσωτερικό επιχείρησης της διαδρομής “Βόλτα στις Γεύσεις”
σελ. 80-81: Σκαρίφημα χάρτη διαδρομής “Βόλτα στις Γεύσεις”
σελ.82-83: Λεπτομέρεια από επιχειρήσεις της διαδρομής “Βόλτα στις Γεύσεις”
σελ. 84: Στιγμιότυπο σε δρόμο της Αθήνας, Νοέμβριος 2015
σελ. 85: Λεπτομέρεια βιτρίνας στην Πλάκα
σελ. 86-87: Λεπτομέρεια βιτρίνας στην Πλάκα
σελ. 88-89: Σκαρίφημα χάρτη διαδρομής “Βόλτα για Δώρα”
σελ. 90: Κοσμήματα σε μαγαζί της Πλάκας
σελ. 91: Βιτρίνα καταστήματος στην Πλάκα με είδη ελιάς
σελ. 92: Στιγμιότυπο σε δρόμο της Αθήνας, Νοέμβριος 2015
σελ. 93: Στιγμιότυπο από δισκοπωλείο στα Εξάρχεια
σελ. 94-95: Σόλωνος και Ιπποκράτους
σελ. 96-97: Σκαρίφημα χάρτη διαδρομής “Βόλτα για Βιβλία και Μουσική”
σελ. 98: Απόψεις από δισκοπωλεία στα Εξάρχεια
σελ. 99: Βιβλιοπωλείο-Δισκοπωλείο στα Εξάρχεια
σελ. 100: Στιγμιότυπο σε δρόμο της Αθήνας, Νοέμβριος 2015
σελ. 101: Εκκλησία της Παναγίας Καπνικαρέας - «Ιερός Πανεπιστημιακός Ναός» 
σελ. 102-103: Εμπορικό κατάστημα υποδημάτων στην Ερμού
σελ. 104-105: Σκαρίφημα χάρτη διαδρομής “Βόλτα για Παπούτσια και Δερμάτινα” 
σελ. 106: Άποψη της οδού Ερμού
σελ. 107: Στιγμιότυπο στην περιοχή του Ψυρρή, Νοέμβριος 2015
σελ. 108: Στιγμιότυπο σε δρόμο της Αθήνας, Νοέμβριος 2015
σελ. 109: Πατησίων και Αγίου Μελετίου
σελ. 110-111: Άποψη της οδού Πατησίων
σελ 112-113: Σκαρίφημα χάρτη διαδρομής “Βόλτα στην Πατησίων”
σελ. 114: Πατησίων και Ι. Δροσοπούλου
σελ. 115: Άποψη της Πατησίων από ιστορικό μπαρ της περιοχής
σελ. 116-117:  Στιγμιότυπο σε δρόμο της Αθήνας, Νοέμβριος 2015

*Όλες οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από τη ΣΗΜΑ Α.Ε. για τις ανάγκες του έργου

Παράρτημα








