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Τον πρωτοαντικρίζεις ξαφνικά στη στροφή ενός μικρού δρόμου, κρυμμένο σε ένα κα-
τάφυτο κήπο. Αυτή την επιβλητική παλιά έπαυλη στολίζει ένας μικρός πολυγωνικός 
πυργίσκος, το έμβλημα πια του σπιτιού.

This monumental home, hidden amongst its overgrown grounds in the mountain village 
of Strapouries, resembles a European villa of the Belle Epoque at the beginning of the 
20th century.
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Τον πρωτοαντικρίζεις ξαφνικά στη στροφή 
ενός μικρού δρόμου, κρυμμένο σε ένα κατά-
φυτο κήπο. Αυτή την επιβλητική παλιά έπαυλη 
στολίζει ένας μικρός πολυγωνικός πυργίσκος, 
το έμβλημα πια του σπιτιού.
Ξεφλουδισμένοι τοίχοι αποκαλύπτουν ξε-
θωριασμένα χρώματα ώχρας, γαλάζιου και 
τερακότας. Κάκτοι, ένας φοίνικας, μια αρο-
κάρια και άγριες περικοκλάδες τυλίγουν τις 
μαρμάρινες σκάλες και τη βαριά σιδερένια 
καγκελόπορτα του κήπου. Από τα μεγάλα 
παράθυρα ξεχωρίζει το λοξωτό με τη τζαμα-
ρία στη σκάλα της εισόδου, που είναι στα 
πρότυπα της Art Nouveau. Περίτεχνα γύψινα 
διακοσμητικά στοιχεία είναι παντού και γύρω 
από το Ι.Α. μονόγραμμα του ιδιοκτήτη. Στις 
γωνιές της οροφής του δώματος στέκουν γλά-
στρες με αθάνατους. Θυμίζει σκηνικό βίλας 
Belle Époque των αρχών του 20ού αιώνα στη 
Νότια Γαλλία ή στο Quartier Grec της Αλεξάν-
δρειας στην Αίγυπτο. Και όμως βρίσκεται εδώ 
στο ορεινό χωριό της Άνδρου, τις Στραπου-
ριές, μέσα σε μία έκταση 5 στρεμμάτων. Σε 
πλήρη αντίθεση με τα γύρω σπίτια η διώροφη 
έπαυλη ξεχωρίζει για τη μεγαλοπρέπεια και τη 
φινέτσα της και φαίνεται ακόμα πιο μαγική και 
παραμυθένια μέσα στην απόλυτη σιωπή της. 
Ο Ιωάννης Αθηναίος γεννήθηκε στα Λάμυρα 
της Άνδρου γύρω στο 1870 από πατέρα 
ξυλουργό. Έζησε τα πρώτα του χρόνια στο 
πατρικό σπίτι στις Στραπουργιές, φοίτησε στο 
δημοτικό σχολείο Λαμύρων και έφυγε πολύ 
νέος για την Αλεξάνδρεια. Εκεί εγκαταστάθηκε 
μόνιμα, σπούδασε ζαχαροπλαστική και μεγα-
λούργησε. Ο Αθηναίος είναι μια μοναδική 
ανδριώτικη προσωπικότητα που περιβάλλεται 
από θρύλους και μυστήριο, ένας άνθρωπος 

This monumental home, hidden amongst its 
overgrown grounds in the mountain village 
of Strapouries, resembles a European villa 
of the Belle Epoque at the beginning of the 
20th century. It has high windows, elaborate 
plaster decorations, four ceramic pots poised 
at the corners of the roof and in its centre the 
polygonal tower which became the emblem 
of the house, giving it its name, “the Tower”. 
In complete contrast to the other buildings 
nearby, this two-storey villa stands out for its 
magnificence, even now that it is in ruins.
The house belonged to Ioannis Athinaios, the 
famous pastry chef of Alexandria, a native of 
Andros. Born in Lamyra in 1870, he grew 
up in his paternal home in Strapouries and 
later went to seek his fortune in Egypt. As a 
multi-tasker ahead of his time, after attending 
pastry cooking lessons, he opened an exclu-
sive pastry shop called Patisserie Athineos, 
which was to become famous and still exists 
today in Alexandria. He added to his fortune 
by importing Sariza bottled water from An-
dros to Egypt, opening his own ice factory 
and importing goods from his own estate, 
such as honey, olive oil, fruit, almonds and 
pine kernels. He also made his own wine, 
bottled in Andros. He later opened a pastry 
school himself in Egypt and was the creator 
of some sweets which are still eaten on the 
island today. In 1910 he refurbished and 
expanded his paternal home, endowing it 
with the aristocratic, cosmopolitan atmosphere 
he had grown accustomed to in Alexandria. 
Every summer he would return to the island for 
his holidays. 
Arriving by ship the caravan composed of 

πραγματικά πολύ μπροστά για την εποχή του. 
Απέκτησε μια τεράστια περιουσία από το 
Patisserie Athineos, που υπάρχει μέχρι σήμε-
ρα, από την εξαγωγή εμφιαλωμένου νερού 
Σάριζας στην Αίγυπτο, από το παγοποιείο και 
την παραγωγή και εξαγωγή των προϊόντων 
του, που ήταν μέλι, λάδι, φρούτα, κρασιά, 
αμύγδαλα και κουκουνάρια από τα κτήματά 
του. Ζούσε στην μεγαλόπρεπη βίλα του στο 
Ράσντι, σύχναζε στους υψηλούς κύκλους της 
Αλεξανδρινής κοινωνίας αλλά ποτέ δεν ξέχα-
σε την καταγωγή και το χωριό του όπου γύριζε 
κάθε καλοκαίρι για παραθερισμό. Θέλοντας 
να φέρει την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της 
ζωής του εκεί, ανακαινίζει γύρω στο 1910 το 
πατρικό σπίτι επεκτείνωντάς το με προσθήκη 
καθαρά Ευρωπαϊκού στυλ και εξοπλίζοντάς το 
με την πρώτη ηλεκτρική γεννήτρια του νησιού. 
Η αρχιτεκτονική του σπιτιού είναι ανάμεικτη 
και κινείται μεταξύ ύστερης Art Nouveau, ένα 
λιτό νεο-Baroque, νεο-Roccoco και με νεο-
κλασικά και Ελληνιστικά θέματα διακόσμησης. 
Όλα όμως με μέτρο.
Παντρεύτηκε την όμορφη και πολύ νεότερή 
του Κατίνα (Παπαδοπούλου) από τη Σύρο και 
έκανε 4 παιδιά. Την Έλλη, την Άρτεμη, τον 
Κωνσταντίνο και τον Φρίξο. Κατεύθαναν στο 
νησί τα καλοκαίρια όπου στο λιμάνι περίμενε 
καραβάνι με ζώα που φόρτωναν τα μπαούλα 
με τα προσωπικά αντικείμενα και τις προμήθει-
ες. Αιγύπτιοι υπηρέτες με κελεμπίες και ταρ-
μπούς στο κεφάλι, κουβαλούσαν σαμοβάρια, 
σερβίτσια και λινά. Έτσι ανέβαιναν ψηλά στις 
Στραπουριές. 
Η επιβλητική μαρμάρινη σκάλα της εισόδου 
οδηγεί στον πρώτο όροφο στην ευρύχωρη 
σάλα υποδοχής όπου υπήρχαν το το πιάνο, 

Egyptian servants wearing their local cos-
tumes, animals loaded with household items 
and produce would make its journey from 
the port up to Strapouries. At the villa, an 
impressive marble staircase led to the first 
floor and the spacious livingroom adorned 
with a piano, French and Anatolian furniture, 
parquet floors with Oriental rugs, ornate 
ceilings with rosettes for the chandeliers and 
walls decorated with paintings. The master 
bedroom, diningroom, fumoir -- the special 
smoking room -- and the well-stocked library, 
were on the same floor. Unusually for the pe-
riod, the auxiliary spaces were on the same 
floor, and needless to say, special attention 
was given to the kitchens and pantries, whose 
cupboards were filled with cooking ware, 
crystal glasses, elaborate tea services and 
aprons embroidered with Athinaios’ mono-
gram, IA. The house also boasted the first 
electricity generator on the island. Its archi-
tecture is a mixture of late Art Nouveau, late 
Neo-Baroque and Rococo, but also possesses 
some Neoclassical elements and Hellenistic 
themes, all in moderation. Once the family 
had returned for the summer, it would buzz 
with people at numerous parties and light up 
the whole hillside like a fairy tale. 
This charmed existence ended suddenly 
with Athinaios’ death in 1937. His family 
continued to go there until 1966 but as there 
were no descendants, the house slowly disin-
tegrated into a ruin that has remained closed 
and dark for many years. However, its fate 
is about to change. The man who bought it, 
Theodore Giannousis, has a vision and has 
begun restoration work. He wants to transform 

Ο Αθηναίος ευεργέτησε το χωριό του, έδωσε δουλειές, ήταν 
καλός εργοδότης, καταδεκτικός, προσιτός και φιλόξενος. 

Άνοιγε το σπίτι στη γιορτή του του Άη-Γιαννιού και το 
φωταγωγημένο αρχοντικό φάνταζε μακρυά σαν οπτασία.
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Γαλλικά και Ανατολίτικα έπιπλα. Ταβάνια 
περίτεχνα με ροζέτες που πλαισίωναν πολυ-
ελαίους. Το σπίτι είχε ξύλινα παρκέ, όμορφα 
πλακίδια δαπέδων, φωτιστικά, καθρέπτες, 
πίνακες και χαλιά. Από τη σάλα ανοίγουν ακτι-
νωτά το κυρίως υπνοδωμάτιο, η τραπεζαρία, η 
οργανωμένη βιβλιοθήκη και το ειδικό δωμάτιο 
καπνίσματος, το fumoir. Στον ίδιο όροφο είναι 
οι βοηθητικοί χώροι, πράγμα σπάνιο για τα 
σπίτια της εποχής. Ένας ζαχαροπλάστης δε 
θα ήταν δυνατόν να μην είχε δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στις κουζίνες του. Στον προθάλαμο 
της μιας οι μεγάλες ντουλάπες ήταν γεμάτες 
με τα κουζινικά, τα ποτήρια, τα σερβίτισα 
του τσαγιού και τις κολαριστές λινές λευκές 
ποδιές εργασίας με το κεντημένο Ι.Α. μονό-
γραμμα. Ο Αθηναίος ευεργέτησε το χωριό 
του, έδωσε δουλειές, ήταν καλός εργοδότης, 
καταδεκτικός, προσιτός και φιλόξενος. Άνοιγε 
το σπίτι στη γιορτή του του Άη-Γιαννιού και το 
φωταγωγημένο αρχοντικό φάνταζε μακρυά 

the villa into a boutique hotel, preserving its 
history and bringing it back to life. We look 
forward to the day when its doors will open 
and The Tower will welcome visitors again.

Σερβίτσια του τσαγιού και κολαριστές λινές, 
λευκές ποδιές με το ΙΑ μονόγραμμα.
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σαν οπτασία. Η Άνδρος οφείλει και τη ζα-
χαροπλαστική παράδοσή της στον άνθρωπο 
αυτόν, μια και ο περίφημος μετέπειτα Γαλανός 
είχε μαθητεύσει στη Σχολή Ζαχαροπλαστικής 
που είχε δημιουργήσει. Τα γλυκά που τρώνε 
μέχρι σήμερα στο νησί είναι δικής του έμπνευ-
σης και δημιουργίας. 
Ο Αθηναίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το 
1937 στην Αλεξάνδρεια. Στο σπίτι ερχόταν 
η οικογένεια μέχρι το 1966. Ελλείψει απο-
γόνων το σπίτι ερήμωσε. Τελείωσαν οι βεγ-
γέρες, τα τσάγια, οι μουσικές και τα γλέντια. 
Η εξώπορτα σφραγίστηκε, η οροφή έπεσε. 

Έμειναν κάποια σκονισμένα γαλλικά έπιπλα. 
Κάποια βιβλία και μπουκάλια από κρασιά. 
Το μέγαρο που άλλοτε έσφυζε από ζωή ήταν 
ένα εγκαταλελειμμένο ερείπιο στο έρμαιο της 
βροχής και του χρόνου. Αλλά η τύχη του δεν 
ήταν τελικά αυτή. Βρέθηκε ο άνθρωπος που 
το αγόρασε και που θα συνεχίσει την ιστορία 
του, ο Θεόδωρος Γιαννούσης, με καταγωγή 
από την Άνδρο. Οι μελέτες ξεκίνησαν. Θα 
συντηρηθεί, θα αναβιώσει και θα ξαναγεννη-
θεί. Περιμένουμε την ημέρα που θα ανοίξουν 
οι πόρτες ενός Boutique Hotel, να μας υπο-
δεχθεί. 

Θυμίζει σκηνικό βίλας Belle Époque των αρχών του 20ού αιώνα 
στη Νότια Γαλλία ή στο Quartier Grec της Αλεξάνδρειας στην 
Αίγυπτο. Και όμως βρίσκεται εδώ στο ορεινό χωριό της Άνδρου.
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