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Οριοθέτηση
Τα Εξάρχεια οριοθετούνται:

o Δυτικά, από το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και την οδό Ζαΐμη.

o Νοτιοδυτικά, από τις οδούς Σόλωνος και Μπόταση οι οποίες χωρίζουν τα 
Εξάρχεια από την περιοχή της Πλατείας Κάνιγγος.

o Νοτιοανατολικά, από την οδό Χαριλάου Τρικούπη μέχρι το ύψος της 
Καλλιδρομίου, η οποία χωρίζει τη συνοικία από τη Νεάπολη και τα 
Πευκάκια. 

o Βορειοανατολικά, από την οδό Καλλιδρομίου η οποία διαχωρίζει τα 
Εξάρχεια από τη Νεάπολη, που αποτελεί ξεχωριστή συνοικία. 

o Βόρεια, από την οδό Μετσόβου, η οποία χωρίζει τα Εξάρχεια από τη 
συνοικία Μουσείο.



Το «τρίγωνο» των Εξαρχείων

Στην Αθήνα, για να μιλήσουμε πιο 
συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις πλατείες που εδώ 
και δεκαετίες δίνουν τον τόνο στην πολιτική, 
κοινωνική και πολιτισμική ζωή, και παράλληλα 
αποτελούν πεδία άσκησης πρακτικών του είδους 
που μόλις περιγράψαμε. Το τρίγωνο που 
σχηματίζεται μεταξύ τους περικλείει τα 
εμβληματικότερα κτίρια, ορίζοντας μαζί με τις 
πλατείες-γωνίες του το πιο κεντρικό τμήμα με 
τους κεντρικότερους δρόμους - την καρδιά της 
πόλης. Μάλιστα, το τρίγωνο αυτό είναι περίπου 
ορθογώνιο και φέρει αναλογίες παραπλήσιες σε 
εκείνες της «χρυσής τομής». Αναφερόμαστε 
στις πλατείες Συντάγματος, Ομονοίας και 
Εξαρχείων.



Από πού προήλθε το όνομα;

Η αρχική ονομασία των εξαρχείων κατά τον 
19ου αιώνα ήταν "Πυθαράδικα", εξαιτίας των 
πολλών εργαστηρίων πιθαριών που βρίσκονταν 
στην περιοχή.Το νεώτερο όνομα της περιοχής 
προήλθε από κάποιον Ηπειρώτη έμπορο ονόματι
Έξαρχο, που στην οδό Θεμιστοκλέους
διατηρούσε μεγάλο -για τα δεδομένα της 
εποχής- κατάστημα γενικού εμπορίου. Αρχικά 
στη συνοικία αυτή κατοικούσαν οικοδόμοι και 
τεχνίτες από τις Κυκλάδες, ενώ από το 1865 
που εντάχθηκε και στο σχέδιο πόλης άρχισε 
σταδιακά να αναπτύσσεται.



Ιστορία

Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν εργάτες από τις Κυκλάδες, ενώ η πληθυσμιακή ανάπτυξή τους 
ξεκίνησε από το 1865, οπότε και εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης. Στη συνέχεια 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 -όπως ήταν φυσικό- πόλο έλξης σπουδαστών.

Εκείνη την εποχή η φοιτητική ιδιότητα σήμαινε και αντικαθεστωτική δράση. Στις 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 αγορά τους 
διαμορφώθηκε με βάση τις απαιτήσεις του κοινού, κάτι που δικαιολογεί μέχρι και σήμερα 
τον μποέμ χαρακτήρα.

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.



Ιστορία

 Τον Φεβρουάριο του 1973 πραγματοποιήθηκε η πρώτη κατάληψη κατά τη διάρκεια 
της Χούντας στη Νομική Σχολή Αθηνών, ενώ λίγους μήνες αργότερα συνέβησαν 
τα γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου. 

 Κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης τα Εξάρχεια αναδείχθηκαν στην κατεξοχήν 
«επαναστατική» περιοχή συγκεντρώνοντας διανοούμενους, αναρχικούς, φοιτητές, 
αριστερούς και πολλούς άλλους, ενώ αποτέλεσε -και αποτελεί- περιοχή που 
στεγάστηκαν τα γραφεία οργανώσεων της κοινοβουλευτικής και 
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, καθώς και χώρος ζυμώσεων και δράσης για 
αναρχικές ομάδες.

 Η έντονη αυτή πολιτικοποίηση έχει προκαλέσει αρκετές φορές εκτεταμένες 
επιχειρήσεις της αστυνομίας στην περιοχή, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την 
"Επιχείρηση Αρετή" που έγινε το 1984 με πρόφαση την απομάκρυνση των πανκς 
από την πλατεία Εξαρχείων. Το Νοέμβρη του 1985 η δολοφονία του 15χρονου 
Μιχάλη Καλτεζά από αστυνομικό των ΜΑΤ προκάλεσε εκτεταμένα επεισόδια, με 
αποτέλεσμα κατάληψη του Χημείου που τελείωσε με την άρση του ασύλου για 
πρώτη φορά. Τον Δεκέμβριο του 2008, με την δολοφονία ενός άλλου 15χρονου, 
του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, από τις σφαίρες αστυνομικού στην οδό 
Μεσολογγίου, ξεκίνησαν από τα Εξάρχεια και γενικεύτηκαν σε ολόκληρη τη χώρα οι 
ταραχές του Δεκεμβρίου 2008.



Τα Εξάρχεια σήμερα

 Τα τελευταία 20 χρόνια όμως, τα 

Εξάρχεια δοκιμάστηκαν πολύ, με 

αιματηρά γεγονότα, γκετοποίηση

και προκατάληψη. Για τους 

αναρχικούς ήταν κέντρο 

εξορμήσεων και έκφρασης, για 

τους ναρκομανείς, τους άστεγους 

και τους μετανάστες το καταφύγιό 

τους, για την κοινωνία ένα 

"άβατο" και για τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις ένα γκέτο που 

λειτουργούσε ως περιθωριακός 

τόπος και «πείραμα» για την 

καταστολή διάφορων κοινωνικών 

ομάδων. 

 Η παρουσία διανοούμενων αλλά 

κι η έντονη πολιτικοποίηση που 

κυριαρχεί στα Εξάρχεια ώθησε 

στην παρουσία πολλών 

βιβλιοπωλείων και βιβλιοθηκών 

στη περιοχή, ενώ φιλοξενούν και 

πολλές τυπογραφικές 

επιχειρήσεις.





Οι διασημότεροι κάτοικοι των 

Εξαρχείων

 Ο Κωστής Παλαμάς, που έμενε στην οδό Ασκληπιού, ο Δημήτριος 

Φιλιππότης, του οποίου απόγονος είναι ο Στρατής Φιλιππότης, 
διατηρούσε βιβλιοπωλείο στην οδό Σόλωνος, ο Κάρολος Κουν, ο 

Νικόλαος Γύζης, ο Χαρίλαος Τρικούπης, που είχε το σπίτι του στη 

συμβολή των οδών Ακαδημίας και Χαριλάου Τρικούπη, η Σοφία 

Βέμπο, η Κατίνα Παξινού και Φρέντυ Γερμανός που έμεναν στην Μπλε 

πολυκατοικία είναι κάποιοι μόνο από τους επιφανείς Έλληνες που 

αγάπησαν τα Εξάρχεια, όπως και ο Νικόλας Άσιμος.



Οι τρείς «Άγιοι των Εξαρχείων»

 Απροσάρμοστοι, φευγάτοι, ερωτευμένοι, τρελοί και λογικοί, οι 

τρείς «Άγιοι των Εξαρχείων», είναι ένα μέρος της ταυτότητας της 

ιστορικής συνοικίας της Αθήνας. Μπορούσες να τους βρεις στην 

πλατεία να πίνουν καφέ, να παραμιλάνε ή να κοιτάζουν 

βαθυστόχαστα το άπειρο. Σπάνια θα τους πετύχαινες μαζί. Ήταν, 

όπως λένε και αυτοί που τους γνώριζαν, τρείς εντελώς 

διαφορετικοί άνθρωποι, που όμως είχαν ένα πράγμα κοινό: τις 

τάσεις φυγής και αυτονομίας. Και ίσως μιας αποστροφής για τον 

κόσμο μέσα στον οποίο ζούσαν. Αποτελούν σήμερα σύμβολα μια 

άλλης εποχής, μιας εποχής που δεν πέρασε ποτέ και είναι πάντα 

τόσο επίκαιρη



Νικόλας Άσιμος

 Όσοι ήξεραν τότε τον Νικόλα Άσιμο , λένε πως κανείς δεν 
τον καταλάβαινε, πώς τον περνούσαν για τρελό. Όμως ο 
Άσιμος έγινε τόσο προφητικός και επίκαιρος στα χρόνια 
που ακολούθησαν, που πολλοί αναγκάστηκαν να 
ομολογήσουν πως μιλούσε τότε για το τώρα, για 
παθογένειες που έβλεπε γύρω του και που κανένας άλλος 
δεν μπορούσε να δει.

 Σπούδασε στην Φιλοσοφική σχολή της Θεσσαλονίκης 
αλλά την παράτησε για να σπουδάσει ηθοποιός. 
Παράτησε και την υποκριτική. Υπέγραφε τα άρθρα του ως 
Άσιμος (το πραγματικό του όνομα ήταν Νίκος 
Ασημόπουλος), γιατί τέτοιος ήθελε να μείνει. Άγνωστός 
μεταξύ αγνώστων. Ελεύθερος.

 Δεν έμπαινε σε καλούπι. Καμία ιδεολογία δεν μπόρεσε να 
διαφθείρει το πως έβλεπε τον κόσμο. Έγραφε στίχους και 
τραγούδια και τα πουλούσε στα Εξάρχεια σε κασέτες.

 Το σύστημα τον πολέμησε και εξαιτίας του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα του είχε άσχημο τέλος.



Η τέχνη του δρόμου στα Εξάρχεια

 Δεν θα μπορούσε παρά μια παρεξηγημένη μορφή τέχνης, να βρει 

στέγη σε μια παρεξηγημένη, για πολλούς, γειτονιά. Μια ζωντανή 
περιοχή, σε συνεχή εγρήγορση και ανησυχία, γεμάτη μυστήριο και 

χρώμα.



Η τέχνη του δρόμου στα Εξάρχεια


