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Ο ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

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.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

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 ύπαρξη Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
στην περιοχή αποτέλεσε 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 
νανα 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 μειούμενη τάση 
ανταπόκρισης του κοινού προς το βιβλίο αλλά και τη δυνατότητα 
αντικατάστασης των παραδοσιακών βιβλίων από την ηλεκτρονική εκδοχή 
τους,τους, ένα σημαντικό σύμπλεγμα επιχειρήσεων του κλάδου εξακολουθεί να 
παραμένει και να δραστηριοποιείται στην περιοχή, διατηρώντας την 
ταυτότητα του κλάδου και της περιοχής - στοχεύοντας στην σταδιακή και εκ 
νέου ανάπτυξη του.
Σε αυτό το πλαίσιο 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. Μέσα από την ιστορία των εκδοτικών 
οίκων και των συναφών σημείων ενδιαφέροντος, μπορεί να πληροφορηθεί 
για την εξέλιξη του σε σχέση με την τεχνολογική πρόοδο. Ενώ παράλληλα, 
μπορεί να εντοπίσει συλλεκτικούς τόμους, να αγγίξει παλιές και καινούριες 
ράχες, να μάθει για τη διαδικασία δημιουργίας και παραγωγής ενός βιβλίου 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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