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Ο  παρών  χάρτης   είναι  η  αναπαράσταση   μιας  πιλοτικής  διαδρομής  που  βασίστηκε   σε 
παραδοτέο  του  έργου  με  τίτλο  «Σχεδιασμός  και ανάπτυξη   επιχειρηματικών   διαδρομών 
στο  Δήμο  της Αθήνας» και δεν περιλαμβάνει το σύνολο των λοιπών συναφών επιχειρήσεων
της περιοχής.

Η Κυψέλη αποτέλεσε τον καμβά  πάνω στον οποίο αποτυπώθηκε η πολιτιστική 
και αστική ανάπτυξη της Αθήνας των μεταπολεμικών δεκαετιών. Πνευματικό 
ορμητήριο  μεγάλων ποιητών, θεατράνθρωπων και άλλων καλλιτεχνών, 
αλλά και κέντρο διασκέδασης με κύριο άξονα αυτόν την Φωκίωνος Νέγρη, 
φιλοξένησε πολλές θεατρικές σκηνές και κινηματογράφους, ιστορικούς 
χώρους διασκέδασης, στοιχείο της αλλοτινής κοινωνικής ευημερίας και 
πολιτιστικής ακμής της.
ΗΗ 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.
ΣτουςΣτους δρόμους της σήμερα συναντάς μεταβατικά στοιχεία που συνδέουν την 
πρώιμη αστική ανάπτυξη της μέσα από την ύπαρξη νεοκλασικών και 
μοντέρνων κτιρίων της και τον σημερινό πολυεθνικό χαρακτήρα της μέσα 
από το πυκνοκατοικημένο μωσαϊκό που συνυπάρχει και επιχειρεί 
προσφέροντας νέες εικόνες και μυρωδιές στην περιοχή.

ΗΗ διατήρηση της καλλιτεχνικής έκφρασης και παραγωγής ή ακόμα και η 
αναβίωση 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.

ΣτηνΣτην Κυψέλη σήμερα ταξιδεύεις σε νησίδες καλλιτεχνικής έκφρασης και 
πολιτισμού, μέσα από τα πολυπολιτισμικές κουζίνες, τα μικρά παντοπωλεία, 
τα θέατρα αλλά και σειρά άλλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων νέων που 
συνδέονται με τα εικαστικά, με την προσέλκυση ορισμένων γκαλερί. Ο 
επισκέπτης της συγκεκριμένης 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.χώρο όσο και τις ψυχές των ανθρώπων.
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