
Το οικόσηµο της οικογένειας Τυπάλδου

Εδώ είναι το όνειρο!

Ν
αι. Όσο κι αν φαίνεται απίθανο, η Πατησίων

έχει και τη γοτθική πλευρά της. Στην οδό

Θήρας, ανάµεσα σε πολυκατοικίες και αξιό-

λογα διατηρητέα, υπάρχει ένας Πύργος.

Ένα κτήριο που προξενεί σε µικρούς και µεγάλους τε-

ράστια περιέργεια για το τι κρύβει µέσα του. Σε εκεί-

νους τους µεγάλους, που από παιδιά λαχταρούσαν να

δουν πώς είναι το εσωτερικό του, καθώς έφτιαχναν, µε

το µυαλό τους ιστορίες µε µάγισσες, φαντάσµατα και

δράκους, είναι αφιερωµένο το σηµερινό µας θέµα.

Εµείς ήµασταν από τους τυχερούς, µαζί µε τον Κώστα

Βαλλή, που ήρθε µόνο και µόνο για να εκπληρώσει

ένα παιδικό του όνειρο, να µπει µέσα στον Πύργο. Πε-

ριπλανηθήκαµε στα δωµάτια του, στους πυργίσκους

του, ανεβήκαµε τις ξύλινες σκάλες που οδηγούν στους

πάνω ορόφους, προκαλώντας το θορυβώδες ενδια-

φέρον των µαθητών του απέναντι σχολείου. “Μυρί-

σαµε” έστω µετά από όλα αυτά τα χρόνια και την

φθορά που πλέον έχει επέλθει, το άρωµα άλλων επο-

χών και αναρωτιόµαστε για το µέλλον του. Και αυτό

το κοµµάτι της Πατησίων πρέπει να ζήσει!

De profundis…

Ν
ιώθω µεγάλη ευθύνη για τον Πύργο που

µού εµπιστεύθηκαν. Το πατρικό µου βρί-

σκεται στα 100 µέτρα και το σχολείο µου-

ο Τυχόπουλος- στα 200. ΄Εχοντας παίξει

κάτω από την τεράστια µουριά και περιπλανηθεί στο

παραµυθένιο εσωτερικό του και µη τρέφοντας φιλο-

δοξίες για ένα... downtown στην Πλατεία Αµερικής, θα

ήθελα να µοιραστώ τη µαγεία του µε τους µικρούς και

τους µεγάλους κατοίκους της περιοχής. Ένας ανοιχτός

χώρος πολιτισµού, επικοινωνίας, χαλάρωσης και

ονειροπόλησης, ελεύθερος για όλους είναι το όραµα

των θείων µου, που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν εκεί

και το δικό µου.

Το ενδιαφέρον της γειτονιάς για την τύχη του είναι συγ-

κινητικό. ∆εν υπάρχει περίπτωση να µε δει κάποιος εκεί

και να µην προσπαθήσει να µε ενθαρρύνει. Σε αυτήν τη

δύσκολη συγκυρία, έχω προσεγγίσει την Τοπική Αυτο-

διοίκηση και διάφορους άλλους φορείς, µήπως µπορέ-

σουν να βοηθήσουν. Τόσο τη διάσωση του Πύργου, όσο

και την αναβάθµιση της γειτονιάς, τις έχω αναγάγει σε

προσωπική µου Σταυροφορία. Για να δούµε...

Σ.Α.Κ.

Το γοτθικό
µυστικό της

Πατησίων

Το Κάστρο της Πατησίων
Το µοναδικό Νεογοτθικό κτήριο της Αθήνας

Σ
ε ένα από τα κεντρικότερα σηµεία της Αθήνας,

την άλλοτε αρχοντική και σήµερα στην επικαιρό-

τητα µονίµως για δυσάρεστους λόγους, Πλατεία

Αµερικής, υπάρχει ένα κτήριο που ξαφνιάζει.

Στον αριθµό 54 της οδού Θήρας, ανάµεσα σε σύγχρονες

πολυκατοικίες και απέναντι σε ένα µοντέρνο δηµόσιο σχο-

λείο, το τελευταίο που θα περίµενε να αντικρύσει κανείς,

είναι ένας Νεογοτθικός πύργος, µέσα σ’ έναν πυκνό, εγκα-

ταλελειµένο κήπο, που πλέον κατοικείται µόνον από γάτες.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι οδοί Πατησίων και Αχαρ-

νών ήταν οι κύριες οδικές αρτηρίες που οδηγούσαν στις

εξοχές και αποτέλεσαν την πρώτη επέκταση του σχεδίου

πόλεως Αθηνών. Εκεί εγκαταστάθηκε η νέα αστική τάξη,

σε µονοκατοικίες µε κήπους, από τις οποίες ελάχιστες δυ-

στυχώς έχουν διασωθεί. Έτσι και το εν λόγω πύργος ήταν

εξωχική κατοικία.

΄Οπως αναφέρει στην έκθεσή της η εισηγήτρια του ΥΠΕ-

ΧΩ∆Ε κυρία Ιωάννα Σωτηρίου για το συγκεκριµένο ακί-

νητο, πρόκειται για ένα από τα σπάνια δείγµατα εφαρµογής

του νεογοτθισµού που εκπορεύθηκε από την Αγγλία στα

µέσα του 19ου αιώνα και µάλιστα µια ιδιαίτερα επιτυχη-

µένη εκδοχή αυτού του στυλ. Βρίσκεται κεντρικά τοποθε-

τηµένο σε µεγάλη, για την αστική πυκνότητα της πόλης,

κατάφυτη ιδιοκτησία. Στην εποχή του αποτελούσε πρό-

τυπο «βίλας εξοχής». Ο νεογοτθισµός εκφράζεται εύ-

γλωττα µε την φρουριακού τύπου αρχιτεκτονική

του, που χρησιµοποιεί µε µέτρο στοιχεία του

ανάλογου λεξιλογίου, όπως τα στηθαία

τύπου επάλξεων, τα οξυκόρυφα

τόξα των ανοιγµάτων, οι ιδιότυ-

ποι πεσσοί του κεντρικού

πρόπυλου, οι ρόδα-

κες, τα εµβλήµατα κλπ. Ταυτόχρονα όµως το κτήριο διαρ-

θρώνεται άψογα µε βάση επιτηδευµένους κανόνες του νε-

οκλασικού λεξιλογίου, έχοντας τριµερή διάρθρωση µε

κεντρική µορφολογική ενότητα, διαβάθµιση της διακό-

σµησης, µέτρο και ρυθµό µε την επανάληψη στοιχείων σε

άλλη κλίµακα, κορνίζες ανοιγµάτων, ταινία στέψης κλπ.

Σήµερα, παρόλο που περιβάλλεται ασφυκτικά από πανύ-

ψηλες, ακαλαίσθητες πολυκατοικίες, αποτελεί µια όαση

αρχιτεκτονικής δεξιοτεχνίας και φυσικού τοπίου σε επί-

πεδο γειτονιάς, δηλαδή ένα τοπόσηµο, εντοπίζει η κυρία

Σωτηρίου.

Ένας πύργος περίπου στα 250 τετραγωνικά, µε υπόγειο,

ισόγειο και τον πρώτο όροφο, πολεµίστρες, οικόσηµα, δύο

πανύψηλοι κάκτοι που δεσπόζουν στην είσοδο, αλλά και

η ολοφάνερη εγκατάλειψη δίνουν τροφή στη φαντασία

κάθε περαστικού, που έχει τη δική του εκδοχή για το µο-

ναδικό αυτό κτήριο. Σε διάφορα site µιλούνε για µάγισσες,

φαντάσµατα κ.ο.κ. Όπως µάς είπε η κληρονόµος του πύρ-

γου δεν υπάρχει κανένα µυστήριο γύρω από το σπίτι, τί-

ποτα το φοβερό δε συνέβη σε αυτό. Οι τελευταίοι

ιδιοκτήτες και θείοι της, Άγγελος και Ρόζα Τυπάλδου Ξυδιά

ήταν ένα γλυκήτατο και βαθύτατα καλλιεργηµένο ζευγάρι,

σαν βγαλµένο από παραµύθια. Ο Άγγελος Τυπάλδος Ξυ-

διάς µάλιστα, υπήρξε ο ιδρυτής της επιστηµονικής Μελισ-

σοκοµείας στην Ελλάδα. ∆ύο φιλήσυχοι άνθρωποι,

πλαισιωµένοι από τα τρία παιδιά τους, που δεν είχαν καµία

σχέση µε όσα δηµιουργεί η ζωηρή φαντασία κάποιων.

Ο Πύργος έγινε για το θείο τους, Τζώρτζη Αλφονσάτο Τυ-

πάλδο, µε καταγωγή από το Ληξούρι της Κεφαλονιάς. Είχε

µεγάλο ενδιαφέρον για τον Εραλδι-

σµό και αξιόλογη σχετική βιβλιο-

θήκη, εξ ου και η επιλογή του

αρχιτεκτονικού ρυθµού. Ο

Τζώρτζης Αλφονσά-

τος Τυπάλδος

επαγγελ-

µατικά

ασχολήθηκε µε το εµπόριο, τις εισαγωγές φαρµάκων και

έφερε και τον πρώτο φωνογράφο στην Ελλάδα.

Κάστρο, ή µοναδικό αρχιτεκτονικό δείγµα, σίγουρα απο-

τελεί µια ανάσα ροµαντισµού και παράδοσης στα πραγµα-

τικά δύσκολα θέµατα της πολύπαθης αυτής περιοχής.

Κάπου κάνει τα όποια προβλήµατα να φαντάζουν παρο-

δικά και όχι άλυτα! Εξ άλλου η οµορφιά µπορεί να δράσει

κατευναστικά στα πάθη και τη µελαγχολία των ανθρώπων,

παλαιών και νέων κατοίκων.

Κτισµένο το 1914, ιδιοκτησία της αρχοντικής κεφαλονίτι-

κης οικογένειας Τυπάλδου (Tipaldus) της Χρυσής Βίβλου

µε ρίζες από τη Νάπολη της Ιταλίας, ακατοίκητο από το

1993, χαρακτηρισµένο διατηρητέο το 2008, έχει υποστεί

σηµαντικές ζηµιές από σεισµούς, καιρικά φαινόµενα, αλλά

και ανθρώπινες εισβολές. Σε πείσµα όλων αυτών, ο Πύρ-

γος στέκει όρθιος και περήφανος. Θα µπορούσε να ανα-

παλαιωθεί και να αξιοποιηθεί ώστε να αποτελέσει ένα

φάρο αισιοδοξίας και ένα µήνυµα ότι το όνειρο παραµένει

ζωντανό και το κέντρο της Αθήνας ούτε γκετοποιείται ούτε

ερηµώνεται!

πού
πατάς και πού
πηγαίνεις...

Είναι ωραίο να ξέρεις πού

πατάς και πού πηγαίνεις.

Μπορεί µέχρι πρότινος να αν-

τιµετωπίζαµε το παρελθόν της

Πατησίων σαν κάτι που είναι πε-

ριττό να γνωρίζουµε, όµως δεν

µπορείς να προχωρήσεις µπροστά

αν δεν ξέρεις από πού έρχεσαι,

όπως λένε. Σ’ αυτή τη στήλη θα κά-

νουµε βήµατα «πίσω» για να

πάρουµε φόρα…

Παλιά φωτογραφία του Πύργου µε συνοδευτικό

σηµείωµα από άγνωστο θαυµαστή.

www.thiras54.gr


