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ΦΙΞFIX 120+ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
Συνέντευξη στην Τζίνα Σωτηροπούλου (https://slus.gr/tzina-2/)
Το βιβλίο της Ντόρας Θεοδωροπούλου “ΦΙΞFIX 120+ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, Τάκης
Χ.Ζενέτος-Μαργαρίτης Χ. Αποστολίδης, Σηµείο Τοµής στην ιστορία του Κτιρίου” από τις
εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ βασίζεται στη διδακτορική διατριβή της συγγραφέως στη Σχολή
Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Πραγµατεύεται την ιστορία του κεντρικού κτιρίου ΦΙΞ στη Λεωφόρο Συγγρού 53, σηµερινού
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και πώς αυτό αντανακλά µέσα από τις συνεχόµενες
αλλαγές του την ιστορία της εταιρείας µέσα στα χρόνια. Αναλύονται το Δίκτυο των
εργοστασίων, τα Μηχανήµατα, η Διαφήµιση, η επέµβαση εκσυγχρονισµού από τον Τάκη
Ζενέτο και τον Μαργαρίτη Αποστολίδη κλπ. Στο σύγγραµµα προβάλλεται η δύναµη τόσο
της Αρχιτεκτονικής όσο και της εταιρείας ΦΙΞ µέσα στο χρόνο. Η ιστορία της µπύρας ΦΙΞ
είναι µεγάλη και η αρχιτεκτονική ήταν πάντα ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο διαφήµισης
της εταιρείας. Ένα βιβλίο που µελετά όλη την ιστορία της ΦΙΞ µε επιστηµονικό τρόπο και
µε ιστορικό και θεωρητικό υπόβαθρο θα βρεθεί στις περισσότερες κεντρικές βιβλιοθήκες
της Ελλάδας, σε µουσεία και φυσικά στα κεντρικότερα βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης.
Το βιβλίο ΦΙΞFIX 120+ XΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ από τις εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ θα
παρουσιαστεί στις 30 ΜΑΪΟΥ 2018, στις 15:30µ.µ., στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
https://slus.gr/2018/05/29/%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce…
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30 ΜΑΪΟΥ | ΕΜΣΤ στις 15:30µ.µ.

Παρουσίαση βιβλίου
Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι:
Παναγιώτης Τουρνικιώτης (Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ), Δηµήτρης
Φιλιππίδης (Οµότιµος καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ), Κώστας
Μωραΐτης (Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ), Γιώργος
Τζιρτζιλάκης (Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας), Ντόρα Θεοδωροπούλου (Δρ. Αρχιτέκτων)
Την παρουσίαση θα ανοίξει µε χαιρετισµό η διευθύντρια του Μουσείου Κατερίνα Κοσκινά.

Με αφορµή το βιβλίο “ΦΙΞFIX 120+ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, Τάκης Χ.ΖενέτοςΜαργαρίτης Χ. Αποστολίδης, Σηµείο Τοµής στην ιστορία του Κτιρίου”, µιλήσαµε µε την
Ντόρα Θεοδωροπούλου, αρχιτέκτονα µηχανικό, απόφοιτο του τµήµατος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε µεταπτυχιακές σπουδές
στην κατεύθυνση «Σχεδιασµός-Χώρος-Πολιτισµός» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διδάκτορα του ΕΜΠ στη Θεωρία και Ιστορία.
https://slus.gr/2018/05/29/%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce…
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Το βιβλίο σας βασίζεται στη διδακτορική διατριβή σας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πείτε µας δυο λόγια για το βιβλίο αυτό αλλά και για
την παρουσίασή του στις 30 Μαΐου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Το βιβλίο, όπως πολύ σωστά είπατε, βασίζεται στη διδακτορική διατριβή «ΦΙΞFIX
120+XΡONIA AΡXITEKTONIKH 1893-2016, Μία ιστορία συνεχόµενου µετασχηµατισµού. ο
Αρχιτέκτονας Τάκης Χ.Ζενέτος, σηµείο Τοµής στην ιστορία του κτιρίου» που υποστηρίχθηκε
στη Σχολή Αρχιτεκόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2017. Η χρονική
απόσταση που χωρίζει τη διατριβή από το βιβλίο είναι λίγο περισσότερη από ένα χρόνο και
αυτό ενισχύει την αίσθηση ότι διατριβή και βιβλίο είναι δύο πράγµατα διαφορετικά,
συγχρόνως όµως και ίδια.
Το βιβλίο πραγµατεύεται την ιστορία του κτιρίου FIX στη Λεωφόρο Συγγρού 53 και τους
συνεχόµενους µετασχηµατισµούς του µέσα στα χρόνια. To κτίριο FIX, σηµερινό Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), στους περισσότερους είναι γνωστό ως ένα κτίριο
ορόσηµο του Μοντέρνου Κινήµατος του πρωτοπόρου αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου. Το κτίριο,
όµως, έχει µία ιστορία 120 χρόνων που ξεκινά πολύ πριν από τον εκσυγχρονισµό του
εργοστασίου, τη δεκαετία του 1960, από τον Τάκη Χ.Ζενέτο και τον Μαργαρίτη Χ.
Αποστολίδη. Στο βιβλίο ΦΙΞFIX 120+ XΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ αναδεικνύονται όλα τα
στρώµατα της ιστορίας του κτιρίου µέσα από µία ανατοµική µατιά, η οποία συνδυάζει
έρευνα πεδίου στο εργοτάξιο του FIX (2008-2016), έρευνα σε µεγάλο αριθµό αρχείων,
βιβλιογραφική έρευνα και στοιχεία από τις διηγήσεις ανθρώπων που έχουν σχέση µε την
ιστορία του κτιρίου. Εργαζόµενοι στο εργοστάσιο, αρχιτέκτονες και µέλη της οικογένειας
Φιξ σε συνεντεύξεις αφηγούνται περιστατικά από τη ζωή του εργοστασίου και ξανακτίζουν
την ιστορία του κτιρίου µε έναν διαφορετικό τρόπο.
Ο Τάκης Ζενέτος αποτελεί ένα µεγάλο κεφάλαιο για το βιβλίο. Αποτελεί µεγάλο κεφάλαιο
και για την ελληνική αρχιτεκτονική. Η «συνάντηση» µε τον αρχιτέκτονα µε οδηγεί σε µία
χαρτογράφηση των περισσότερων έργων του στην Αθήνα, ώστε να κατανοήσω τι
πραγµατικά εφάρµοσε στον εκσυγχρονισµό του κτιρίου FIX.
Το βιβλίο προχωρά στην σηµερινή επέµβαση και µετατροπή του κτιρίου σε Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης και δεν σταµατά εκεί… Προχωρά και στο µέλλον. Περισσότερα, όµως,
θα διαβάσετε πολύ σύντοµα, στα τέλη Μαΐου, όταν το βιβλίο κυκλοφορήσει από τις
εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ τις οποίες ευχαριστώ για την εκτίµηση και την εµπιστοσύνη στη
δουλειά µου.
Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, δηλαδή στον
«φυσικό» χώρο του αντικειµένου της έρευνας. Ευχαριστώ την Κατερίνα Κοσκινά που
αγκάλιασε την ιδέα της παρουσίασης καθώς και την παρουσίαση του FIXGAME. Οι
οµιλητές, καθηγητές Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Δηµήτρης Φιλιππίδης, Κωνσταντίνος
Μωραΐτης και Γιώργος Τζιρτζιλάκης, έχουν άµεση σχέση µε το βιβλίο αλλά και µε το κτίριο
FIX, ο καθένας µε τον δικό του τρόπο. Δεν έχετε παρά να έρθετε και να τον ανακαλύψετε
την Τετάρτη 30 Μαΐου στις 3:30µ.µ. στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Στο τέλος της
παρουσίασης θα προσφέρεται µπύρα ΦΙΞ στο φουαγιέ του Μουσείου, ευγενική
παραχώρηση της FIXHELLAS.
Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε µε το συγκεκριµένο έργο του Ζενέτου;
Στην πραγµατικότητα δεν αποφάσισα να ασχοληθώ µε ένα έργο του Ζενέτου. Το 2008 που
https://slus.gr/2018/05/29/%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce…
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έψαχνα το θέµα της διατριβής µου, είδα το κτίριο FIX σαν ένα πληγωµένο σώµα µέσα στην
πόλη το οποίο µετά τον ακρωτηριασµό του 1995 και τη διακοπή των εργασιών για τη
µετατροπή του σε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έστεκε εκεί σε ένα κεντρικό σηµείο της
Αθήνας, σε ένα καθεστώς εγκατάλειψης και αβεβαιότητας. Η προσέγγισή µου ήταν
θεραπευτική. Ήθελα να εφαρµόσω και να εξελίξω τη θεωρία µου για µια θεραπευτική του
χώρου που ήδη είχα ξεκινήσει από τη µεταπτυχιακή διπλωµατική µου εργασία «ΣώµαΧώρος, Μια µελέτη για το Σώµα και τον Χώρο µέσα από 8 σχέδια ανατοµίας του Leonardo
da Vinci». Θαύµαζα πάντα τη γραµµικότητα και την καθαρή φόρµα της µοντερνιστικής
φάσης του κτιρίου των Τάκη Ζενέτου-Μαργαρίτη Αποστολίδη, όµως αυτό που µε έκανε να
ασχοληθώ µαζί του ήταν αυτή η τοµή, αυτή η ανοιχτή πληγή που µε καλούσε να δω στο
εσωτερικό του κτιρίου, στα σωθικά του, και να πω: «Εδώ κάτι πρέπει να γίνει! Δεν µπορεί να
τελειώνει έτσι µια ιστορία! Και ποια είναι η ιστορία πίσω από όλο αυτό, από τον

ακρωτηριασµό ενός τόσο εµβληµατικού κτιρίου;». Αυτή η πληγωµένη αξιοπρέπεια και
συγχρόνως µεγαλοπρέπεια µε έκανε να ασχοληθώ µε το συγκεκριµένο θέµα.

Ποιες είναι οι «πηγές» σας, τα βασικά αρχεία και η βιβλιογραφία που
συµβουλευτήκατε για την συγγραφή του διδακτορικού;
Τα αρχεία! Πολλά αρχεία! Είναι περισσότερα από είκοσι. Θα αναφέρω µερικά. Τα υπόλοιπα
θα τα δείτε µέσα στο βιβλίο. Θα ξεκινήσω από το αρχείο της Εθνικής Τράπεζας στην οποία
ανήκει όλο το αρχείο της εταιρείας FIX και ήµουν καθηµερινή επισκέπτρια για αρκετούς
µήνες. Το αρχείο ΕΛΙΑ, το αρχείο Βοβολίνη, το αρχείο του Σωκράτη Αγγελίδη, του Χρήστου
Αποστολίδη, της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, το αρχείο του Σωτήρη Μαγιάση κ.ά.
Στηρίχθηκα σε βιβλιογραφία µοντέρνας αρχιτεκτονικής, βιοµηχανικής αρχαιολογίας,
Νεότερης ιστορίας της Ελλάδας, σε αρθρογραφία του Τάκη Ζενέτου κ.λπ. Βασική πηγή
αποτελεί και η ζωντανή ιστορία. Πραγµατοποίησα περισσότερες από τριάντα συνεντεύξεις
και συνοµιλίες από το 2009 έως το 2016 µε ανθρώπους που συνδέονται µε όλη την πορεία
του κτιρίου.
Ποια άλλα έργα του Ζενέτου θεωρείτε εξίσου σηµαντικά;
Ο Ζενέτος είχε τόσο υλοποιηµένο αρχιτεκτονικό έργο όσο και ερευνητικό – θεωρητικό έργο.
Η µελέτη του για την ηλεκτρονική πολεοδοµία, µία πόλη του µέλλοντος, θεωρώ ότι είναι
ιδιαίτερα σηµαντική. Αυτή αναλύεται στο βιβλίο της Ελένης Καλαφάτη και του Δηµήτρη
Παπαλεξόπουλου «Τάκης Χ. Ζενέτος, Ψηφιακά Οράµατα και Αρχιτεκτονική» (εκδ. Libro,
2006) και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η έρευνα πάνω σε αυτήν για πολλά χρόνια. Είναι µία
µελέτη που αξίζει να βγει έξω από τα όρια της ελληνικής πραγµατικότητας όπως και το
συνολικό έργο του Τάκη Ζενέτου Το στρογγυλό σχολείο στον Αγ Δηµήτριο θεωρώ επίσης
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συνολικό έργο του Τάκη Ζενέτου. Το στρογγυλό σχολείο στον Αγ. Δηµήτριο θεωρώ, επίσης,
ιδιαίτερα σηµαντικό για τη σύλληψή του τόσο στη δοµή όσο και στις ανάγκες που καλύπτει
αυτή η οργάνωση για ένα διαφορετικό σύστηµα εκπαίδευσης µε µεγαλύτερη
αλληλεπίδραση µεταξύ δασκάλου και µαθητή και µε µεγαλύτερη ευελιξία τόσο στους
χώρους διδασκαλίας όσο και στις οµάδες µάθησης. Θα αναφέρω ακόµα το θέατρο του
Λυκαβηττού, µία ευέλικτη κατασκευή η οποία ανά πάσα στιγµή µπορεί να µεταφερθεί
αφήνοντας ανέπαφο το τοπίο.Οι περισσότεροι έχουµε εµπειρία από µία συναυλία και µια
µαγική βραδιά στο θέατρο αυτό, ενώ ελάχιστοι γνωρίζουµε ότι είναι έργο του Τάκη
Ζενέτου. Όταν λέω «ελάχιστοι», δεν αναφέροµαι στους αρχιτέκτονες αλλά σε ένα ευρύτερο
κοινό στο οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να απευθυνόµαστε ώστε η αρχιτεκτονική να
αγαπηθεί από όλο τον κόσµο.

Υπάρχει κάποιο έργο «βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής» εφάµιλλο του ΦΙΞ, από την
Ελλάδα ή το εξωτερικό, που σας εντυπωσιάζει;
Δεν θα ήθελα να µπω στη λογική της σύγκρισης γιατί δεν µπορεί να µε εντυπωσιάσει κάτι
τόσο όσο το κτίριο FIX, η λογική του και η ιστορία του. Είναι η ιδιαίτερη σχέση που αποκτά
κάποιος µε τα κτίρια και η αγάπη που νιώθει γι΄αυτά µέσα από αυτήν τη σχέση και τη
γνώση.
Ένα κτίριο, όµως, που µε εντυπωσιάζει για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά που το
επισκέπτοµαι είναι το πρώην εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Bankside Power Station στο
Λονδίνο, η σηµερινή Tate Modern. Με εντυπωσιάζει η επέµβαση των Herzog & De Meuron.
Με εντυπωσιάζουν η ευδιάκριτη και σωστή αναλογία παλαιού – καινούριου και οι χώροι
που προκύπτουν από αυτήν τη σχέση.
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Το κτίριο ΦΙΞ στη Λεωφόρο Συγγρού είναι ένα κτίριο στο οποίο τέµνεται η
βιοµηχανική µε την µοντέρνα αρχιτεκτονική ελληνική ιστορία. Το κτίριο αυτό ήταν το
αποτέλεσµα πολλαπλών παρεµβάσεων µε τελικό θριαµβευτή τον τεχνολογικό
ορθολογισµό σε µια «χωρίς όρια επέκταση» µέσα από µια «χωρίς τέλος επανάληψη
όµοιων στοιχείων που συγκροτούν ένα ουδέτερο τεχνολογικό υπόβαθρο, το οποίο
µπορούµε να χειριστούµε επιδέξια σύµφωνα µε τις επιθυµίες µας», όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν η Ελένη Καλαφάτη και ο Δηµήτρης Παπαλεξόπουλος στο
βιβλίο «Τάκης Χ. Ζενέτος, Ψηφιακά Οράµατα και Αρχιτεκτονική». Σε τι συνίσταται ο
ριζοσπαστισµός του Ζενέτου;
Το κτίριο FIX είναι αποτέλεσµα πολλαπλών παρεµβάσεων και µετασχηµατισµών από το
1893 που αποτελεί τυπικά την αρχή του εργοστασίου µέχρι τον εκσυγχρονισµό που ξεκινά
το 1957 από τον Τάκη Ζενέτο και τον Μαργαρίτη Αποστολίδη. Αρχιτέκτονες όπως ο
Αναστάσιος Μεταξάς, ο Αλέξανδρος Νικολούδης και ο Σωτήρης Μαγιάσης είναι πολύ
πιθανό να είχαν ανάµειξη σε προηγούµενες φάσεις της αρχιτεκτονικής του εργοστασίου.
Τα εργοστάσια είναι κατεξοχήν χώροι που γίνονται προσθήκες, επεκτάσεις και αλλαγές
σύµφωνα µε τις ανάγκες της παραγωγής. Το εργοστάσιο µέχρι τα µέσα του 1950 έκανε
αυτές τις αλλαγές προσθετικά. Ο Ζενέτος έρχεται να ενοποιήσει όλες τις επεκτάσεις µε
έναν διαφορετικό τρόπο, αφαιρετικό. Δηµιουργεί ένα κέλυφος που ενσωµατώνει στη λογική
του την ανάγκη του εργοστασίου για συνεχόµενες αλλαγές και προσθήκες, όντας
ευέλικτοστην αλλαγή. Κάνει πιο ξεκάθαρες τις λειτουργικές ζώνες του εργοστασίου,
Παραγωγή – Αποθήκες- Διοίκηση, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην όψη του εργοστασίου
µε τις διαφορετικές αναλογίες των ανοιγµάτων. Η σκέψη του ήταν οι όψεις αυτές να είναι
ευµετάβλητες.
Κάτι αντίστοιχο προέβλεπε και καθ΄ύψος. Δηλαδή να µετακινούνται οι πλάκες καθ΄ύψος
του κτιρίου ανάλογα µε τις ανάγκες του εργοστασίου. Το σύστηµα προκατασκευασµένων
panels και µετακινούµενων πλακών δεν πραγµατοποιήθηκαν καθώς η τεχνολογία της
εποχής δεν το επέτρεπε. Όµως, ο Ζενέτος σχεδιάζει στο κτίριο και στην όψη του κτιρίου την
πρόθεσή του και το πώς θα έπρεπε να είναι κατασκευασµένο. Οι σκoτίες στην όψη
συµβολίζουν αυτά τα πάνελ. Αυτήν τη «χωρίς όρια» επέκταση, το στοιχείο της ατέρµονης
συνέχειας, της οριζόντιας ατέρµονης συνέχειας, το διακρίνουµε στην αρχιτεκτονική του
Τάκη Ζενέτου. Στο κτίριο FIX συµβαίνει το ίδιο µε τις οριζόντιες γραµµές των ανοιγµάτων,
µε τις λωρίδες των κενών και πλήρων στοιχείων που νοητά συνεχίζουν στο άπειρο.
Η επέµβαση εκσυγχρονισµού στο κτίριο FIX από τον Τάκη Ζενέτο και τον Μαργαρίτη
Αποστολίδη συνέβαινε χωρίς να σταµατήσει να λειτουργεί το εργοστάσιο ούτε µία µέρα.
Ξηλωνόταν η εξωτερική όψη και ερχόταν µία νέα πραγµατικότητα να αποκάλυψει αυτό
που συνέβαινε αρκετά χρόνια στο εσωτερικό του εργοστασίου, µία οριζόντια γραµµή
παραγωγής η οποία είχε εκσυγχρονιστεί και τυποποιηθεί σε όλα τα επίπεδα, από την
παραγωγή έως τη µηχανογράφιση
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παραγωγή έως τη µηχανογράφιση.

Μέσα από την τζαµαρία του ισογείου δίνεται η αίσθηση ότι υπάρχει η δυνατότητα να δεις
το εσωτερικό του εργοστασίου και την παραγωγή. Ως καταναλωτής έχεις δικαίωµα να
«συµµετέχεις» µε το βλέµµα σου στην παραγωγική διαδικασία. Ο χώρος λειτουργεί ως
βιτρίνα προς το δηµόσιο χώρο της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο διαφηµίζει το προϊόν, την
µπύρα.

Η εντυπωσιακή χειρονοµία της επιµήκους συνεχούς όψης µέσα στον ιστό της πόλης
«αλλοίωσε» την µέχρι τότε κλίµακα του κέντρου πόλης παράγοντας µια µεγακατασκευή. Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που το έκαναν τοπόσηµο;
Πολύ σωστά βάζετε σε εισαγωγικά στη λέξη «αλλοίωσε». Εγώ θα χρησιµοποιούσα τη λέξη
«διαµόρφωσε». Το κτίριο FIX µετά τον εκσυγχρονισµό του που ξεκίνησε το 1957 διαµόρφωσε
ένα διαφορετικό τοπίο µέσα στην πόλη. Μία πόλη που ήδη είχε αλλάξει, όπως ακριβώς και
το εργοστάσιο. Δεν έβρισκε, όµως, πάντα την έκφραση αυτής της αλλαγής και στο χώρο. Ο
Ζενέτος διαµόρφωνε σε πολλές περιπτώσεις καινούρια τοπία. Ένα καινούριο τοπίο θεωρώ
ότι είναι και το κτίριο FIX που αντικατόπτριζε όλη αυτήν την αλλαγή που είχε ξεκινήσει να
συµβαίνει στην ελληνική πραγµατικότητα. Μια αλλαγή που ίσως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Η Λεωφόρος Συγγρού µετά το κτίριο FIX αρχίζει να γίνεται αντιληπτή ως ένας δυναµικός
οδικός άξονας. Η µεγάλη κλίµακα των 199 µέτρων σε συνδυασµό µε την κοµψότητα των
αναλογιών και την οριζοντιότητα των ανοιγµάτων που κινούνται παράλληλα µε το δρόµο
και το αυτοκίνητο, η µεγάλη τζαµαρία του ισογείου, το συγκεκριµένο σηµείο της Αθήνας
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ακόµα και το όνοµα FIX και η ιστορία του παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση ενός
τοπόσηµου. Δεν πρέπει να ξεχνάµε και την πρόθεση του ίδιου του αρχιτέκτονα να αποτελεί
το έργο του αυτό τοπόσηµο. Και αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για ένα έργο που το
πραγµατοποίησε στα τριάντα του χρόνια.
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Ο Ζενέτος γράφει: «Πάντα µε απασχολούσε το πρόβληµα πώς να σπάσω τον κύβοκουτί». Πιστεύετε ότι το κατάφερε µε το ΦΙΞ;
Ναι, το πέτυχε. Και το πέτυχε µε έναν πιο εσωτερικό και παράλληλα διευρυµένο τρόπο. Στο
κτίριο FIX oκύβος σπάει µε δύο τουλάχιστον τρόπους. Με την ευελιξία στις όψεις και στην
τοµή, που παρουσιάζεται στη µελέτη του κτιρίου, ο Ζενέτος σπάει τον κύβο. Δηµιουργεί ένα
κτίριο ευέλικτο και σε επίπεδο κάτοψης. Ο κύβος σπάει, όµως, και µε έναν άλλον τρόπο. Το
FIX είναι ένα απόσπασµα µίας καθολικότερης non-stop αρχιτεκτονικής που απλώνεται
γύρω από την επιφάνεια της γης σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Τόσο στο Fix όσο και στην
πολυκατοικία στην Αµαλίας έχουµε ένα απόσπασµά της. Τα οριζόντια ανοίγµατα της όψης
σταµατούν σαν να έχουν κοπεί από µία νοητή επιφάνεια.Ο κύβος σπάει ανεπιστρεπτί.
Σηµείο τοµής αποτελεί το 1995 όπου και κατεδαφίζεται το µισό κτίριο και ξεκινά µια
συζήτηση που διαρκεί ως σήµερα. Πρέπει να κηρύσσονται διατηρητέα τα µνηµεία
νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και σε ποιο βαθµό;
Είναι µία µεγάλη συζήτηση. Πιστεύω πως πρέπει να κηρύσσονται διατηρητέα τα έργα της
νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. Ο βαθµός είναι δύσκολο να καθοριστεί.Το θέµα
είναι πώς το εννοούµε το διατηρητέο και τι διατηρούµε- προστατεύουµε. Το κάθε κτίριο
είναι µοναδικό και πρέπει να το αντιµετωπίζουµε ανάλογα. Όµως δεν ξέρω πώς αυτό
µπορεί να λειτουργήσει θεσµικά.
Σήµερα ο χώρος συνεχίζει την λειτουργία του ως ο χώρος που στεγάζει το Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τη µελέτη της ανάπλασης του κτιρίου ανέλαβαν µετά
από αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, τα γραφεία 3SK ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.,
Ι. ΜΟΥΖΑΚΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε., TIM RONALDS ARCHITECTS,
ενώ συµµετείχε και ως συνεργάτης της 3SK η Καλλιόπη Κοντόζογλου. Για την
ανάπλαση αυτή όµως θα µιλήσουµε άλλη φορά, γιατί έχουµε πολλά να πούµε.
Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο µου «ΦΙΞFIX 120+ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,
Τάκης Χ.Ζενέτος-Μαργαρίτης Χ. Αποστολίδης, Σηµείο Τοµής στην ιστορία του Κτιρίου».
Προτείνω σε όποιον θέλει να το διαβάσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
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Η Ντόρα Θεοδωροπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε
από το Πρότυπο Γυµνάσιο Αναβρύτων. Είναι αρχιτέκτων
µηχανικός, απόφοιτος του τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε
µεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση «Σχεδιασµός-ΧώροςΠολιτισµός» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διδάκτωρ του ΕΜΠ στη Θεωρία και
Ιστορία. Έχει συνεργαστεί µε αρχιτεκτονικά γραφεία στην
Αθήνα και τη Ρώµη για την υλοποίηση ιδιωτικών και δηµόσιων
έργων και έχει κερδίσει διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς
διαγωνισµούς. Έχει εργαστεί στο ΕΜΠ ως βοηθός στα µαθήµατα Σύνθεσης, Ιστορίας και
Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και έχει συµµετάσχει σε συνέδρια αρχιτεκτονικής καθώς και
δηµοσιεύσεις. Το ενδιαφέρον της εστιάζεται τόσο στην εφαρµοσµένη αρχιτεκτονική όσο και
στον ακαδηµαϊκό χώρο. Έχει οργανώσει σηµαντικές εικαστικές-αρχιτεκτονικές εκθέσεις σε
συνεργασία µε την εικαστικό Ελίνα Θεοδωροπούλου ως επιµελήτρια και υπεύθυνη
επικοινωνίας. Έχει δίπλωµα ψυχοθεραπείας µε την µέθοδο της Βιοσύνθεσης.
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