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Απόδραση στην πόλη: Το νέο πάρκο Φιξ  
είναι η ανάσα δροσιάς που ψάχναμε

Το μόνιμο (δικαίως) παράπονο των κατοίκων της Αθήνας ήταν πά-
ντοτε η έλλειψη κατάλληλων και προσεγμένων χώρων πρασίνου, 
ειδικά στο κέντρο της πόλης. Αυτό το διαρκές αίτημα που αφορά 
στην υγεία, στη βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά και στην ανα-
βάθμιση της αστικής αισθητικής ήρθε να ικανοποιήσει η ανακαί-
νιση του πάρκου Φιξ, ενός από  τα πιο μεγάλα υφιστάμενα πάρκα 
της πρωτεύουσας στη συμβολή των οδών Πατησίων και Καυτα-
τζόγλου - για την ιστορία, χρωστά το όνομά του στο παλιό εργοστά-
σιο ζυθοποιίας και παγοποιίας Κλωναρίδη, που χτίστηκε στις αρ-
χές του 20ού αιώνα στον ίδιο χώρο και το 1930 πέρασε στα χέρια 
του ιδρυτή της ζυθοποιίας ΦΙΞ.

Το ιστορικό πάρκο Φιξ έμεινε παραμελημένο για πολλά χρόνια. 
Πλέον, όμως, τίποτα εκεί δε θυμίζει τις εικόνες εγκατάλειψης του 
παρελθόντος και ο χώρος είναι ο ορισμός της απόδρασης από το 
γκρίζο. Το κρυμμένο διαμάντι των Πατησίων αποφασίστηκε να ανα-
καινιστεί πλήρως όταν ο Δήμος Αθηναίων απηύθυνε σχετικό κά-
λεσμα στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία και βρήκε ευήκοα ώτα. Κατόπιν 
έλαβαν δράση η εταιρεία αρχιτεκτονικής τοπίου Ecospaces και η  
Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων 
κι έτσι σήμερα το πάρκο Φιξ αποτελεί πρότυπο αστικών αναπλά-
σεων. Για να καταλάβετε, φυτεύτηκαν πάνω από 4.500 ανθεκτικά 
μεσογειακά φυτά, διαφόρων ποικιλιών, ενώ στο κεντρικό τμήμα 
του πάρκου δημιουργήθηκε ένα κήπος αφιερωμένος στις αισθή-
σεις (sensory garden) με  μεγάλο βοτανικό ενδιαφέρον. Παράλλη-
λα, το νότιο τμήμα του πάρκου, γύρω από το σιντριβάνι, βρήκαν το 
σπίτι τους δεκάδες αειθαλείς μεσογειακοί θάμνοι και υδροχαρείς 
συνθέσεις, στο δυτικό τμήμα μπήκαν πλατάνια, ενώ στο ανατολικό 
αποκαταστάθηκε πλήρως η επιφάνεια του χλοοτάπητα.

Μέσα στο πάρκο τώρα, πέρα από την αφθονία των φυτών, θα συνα-
ντήσει κανείς μια μόνιμη υπαίθρια έκθεση, που κοσμεί τα 27 παγκά-
κια του πάρκου. Το έργο που αντλεί έμπνευση από το αστικό τοπίο, 
τη φιλία και τις γειτονιές των ανθρώπων ανέλαβαν και ολοκλήρω-
σαν με μεγάλη χαρά οι σπουδαστές των τμημάτων Γραφιστικής και 
Καλών Τεχνών της σχολής ΑΚΤΟ, υπό την καθοδήγηση έμπειρων 
εικαστικών και καθηγητών τους.

Τώρα που οι νέες συνθήκες μας έστρεψαν ξανά στο να βρισκόμα-
στε σε εξωτερικούς χώρους, το πάρκο Φιξ αναδεικνύεται στον νέο, 
ιδανικό τόπο συνάντησης, άθλησης και αναψυχής – σας βεβαιώ-
νω τίποτα δεν μπορεί να ξυπνήσει τόσο δυνατά τις αισθήσεις και 
να σας φτιάξει τη διάθεση όσο τα αρώματα της φύσης και η γαλή-
νη του πρασίνου.

I N F O
Το αναβαθμισμένο Πάρκο Φιξ μεταμορφώθηκε  
υπό την αιγίδα της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας,  
σε συνέργεια με τον Δήμο Αθηναίων, στα πλαίσια  
του προγράμματος «Υιοθέτησε τη Πόλη σου».


