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Το τέλος 
μιας εποχής
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και ανοίγματα στο σχήμα και το μέγεθος νε-
οκλασικών παραθύρων. Αρκετοί από αυτούς 
επεκτάθηκαν με πρόσθετα κτίσματα στο δώμα 
και την είσοδο. Ακόμα και σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις πάντως, ο προσεκτικός παρατηρητής 
μπορεί εύκολα να διακρίνει την αρχική τους 
δομή και τον αρχικό τους προορισμό. Οι 
περισσότεροι άλλωστε παραμένουν πάντα 
γνωστοί στο νησί ως πύργοι κάποιου Ανδριώ-
τη, είτε του αρχικού τους κτήτορα, είτε κάποιου 
επιφανούς ενοίκου τους.
Οι περισσότεροι από τους πύργους που 
διασώζονται ακόμα στην Άνδρο θα πρέπει 
να οικοδομήθηκαν στα χρόνια της οθωμανι-
κής κυριαρχίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 
ενδείξεις, στην αρχή του 17ου αιώνα δεν 
είχαν ακόμα λάβει την ολοκληρωμένη τους 
μορφή. Με εξαίρεση τον πύργο του αγά (που 
βρισκόταν στο σημείο όπου κτίστηκε αργότερα 
το ορφανοτροφείο του Θεόφιλου Καΐρη), ανα-
πτύσσονταν σε δύο ζώνες, μία μονώροφη και 
μία διώροφη. Οι περισσότεροι άρχοντες της 
Άνδρου κατοικούσαν άλλωστε στην πυκνοκτι-
σμένη Χώρα, τη Μεσαριά και ορισμένα χωριά 
του Κορθίου. Από το τέλος του 17ου αιώνα 
ωστόσο, πολλοί άρχοντες μετακινήθηκαν για 
προστασία σε ορισμένα χωριά (τα λεγόμενα 
αρχοντοχώρια) και τους αγρούς, οικοδομώ-
ντας τους πύργους που γνωρίζουμε σήμερα. 
Η συνήθεια αυτή τερματίστηκε πάντως με τη 
δημιουργία του ελληνικού κράτους και τις νέες 
συνθήκες που επικράτησαν.
Οι ανδριώτικοι πύργοι ήρθαν πρόσφατα και 
πάλι στο προσκήνιο. Την αφορμή έδωσε η 
κατάρρευση του πύργου του Μπίστη Μου-
βελά στις Στενιές, που ήταν πάντα ένας από 
τους εντυπωσιακότερους. Ο συγκεκριμένος 
πύργος έχει γίνει μάλιστα αντικείμενο σο-
βαρής μελέτης. Τον οικοδόμησε ο άρχοντας 
Σταματέλος Μπίστης λίγο πριν από το 1680 

the shape and size of neoclassical windows. 
Several of them had extensions built with 
additional structures on the flat roof and at 
the entrance. However, even in these cases, 
the careful observer can easily make out the 
original structure and the original purpose. 
Furthermore, most of them are always known 
as the towers of a certain Andriot, either that 
of their original owner or of some prominent 
occupant.
Most of the towers which still survive on 
Andros must have been built during the 
years of Ottoman supremacy. According to 
available evidence, they hadn’t yet acquired 
their completed form by the beginning of 
the 17th century, with the exception of the 
Aga’s Tower (which stood on the spot where 
Theophilos Kairis’ orphanage was later built). 
The towers expanded on two levels, one sin-
gle storey, the other two storeis. In those days 
most of the Andriot gentry lived in the densely 
populated Chora, in Mesaria or in certain 
villages around Korthi. However, from the 
late 17th century, many noblemen moved for 
protection to certain villages (the so called ar-
chontochoria) and to the countryside, building 
the towers we know today. This custom came 
to an end with the creation of the Greek state 
and with the new, prevailing circumstances.
Recently, the towers of Andros have come to 
the fore again. The catalyst was the collapse 
of the Bistis Mouvelas tower in Stenies which 
had always been one of the most impressive. 
This particular tower has been the object of 
a serious study. It was constructed by the 
nobleman Stamelatos Bistis, just before 1680 
and remained in the family until the mid 20th 
century. After that, it has remained neglected 
and is now in a state of collapse.
Another tower which is becoming a subject 

THE COLLAPSE OF THE TOWERS

Οι επισκέπτες της Άνδρου, παλαιότεροι και 
νεότεροι, εντυπωσιάζονται πάντα από ένα πλή-
θος πυργόσπιτα, διάσπαρτα σε πολλά χωριά. 
Πρόκειται για τριώροφα ορθογώνια κτίσματα 
που αποκαλούνται γενικώς πύργοι, μολονότι 
δεν έχουν σχέση ούτε με τον αρχαίο πύργο 
του Αγίου Πέτρου, ούτε με τους πύργους των 
βενετσιάνικων κάστρων. Οικοδομήθηκαν ως 
αρχοντικές κατοικίες με ολοφάνερα αμυντική 
οργάνωση, για την προστασία των ενοίκων και 
των αγαθών τους. Είχαν επίσης παραγωγικό 
προορισμό, με πατητήρια για το κρασί και άλ-
λα εργαστήρια στα κατώγια, και ψηλοτάβανες 
σάλες κατάλληλες για την εκτροφή μεταξοσκω-
λήκων και την παραγωγή μεταξιού.
Οι πύργοι της Άνδρου έχουν χοντρούς τοίχους 
με πάχος περισσότερο από ένα μέτρο, μικρά, 
τοξωτά παράθυρα στον άνω όροφο και πολε-
μίστρες στη βάση τους (που στη τοπική διάλε-
κτο αποκαλούνται λοξίκες). Σε πολλούς διακρί-
νονται ακόμα εξοχές πάνω από τις εισόδους, 
από όπου ήταν δυνατόν να διοχετευτεί καυτό 
νερό ή λάδι εναντίον επίδοξων εισβολέων 
(οι λεγόμενες καταχύστρες). Σε παλαιότερες 
εποχές μάλιστα, η είσοδος σε αυτούς γινόταν 
με φορητή σκάλα που μπορούσε εύκολα και 
ανασυρθεί.
Στο τέλος του 19ου και την αρχή του 20ού 
αιώνα, πολλοί από τους πύργους αυτούς με-
τασκευάστηκαν ώστε να θυμίζουν νεοκλασικά 
μέγαρα. Απέκτησαν κεραμοσκεπές, μεγάλες 
βεράντες με σκάλες για εύκολη πρόσβαση, 

Visitors to Andros, past and present, are al-
ways impressed by a multitude of tower hous-
es scattered throughout many villages. These 
rectangular three stories structures are gener-
ally referred to as towers, although they have 
nothing in common with either the ancient 
Tower of Aghios Petros, or with the towers of 
Venetian castles. Constructed as dwellings for 
the nobility with an obvious defensive layout 
for the protection of the occupants and their 
goods. They also had a productive purpose, 
with wine presses and other workshops in the 
cellars, and their high ceilinged halls were 
suitable for the breeding of silkworms and the 
production of silk.
The tower houses of Andros have thick walls, 
whose width is bigger than one meter, small 
arched windows on the upper floor and em-
brasures at their base (called loxikes in the 
local dilect). In many of them you can still dis-
cern ledges over the entrances, from which it 
was possible to pour boiling water or oil onto 
would be invaders (the so called katahistres). 
In fact, in the past, access to these was pos-
sible with a portable ladder which could be 
easily pulled up.
At the end of the 19th and at the beginning 
of the 20th century, many of these towers 
were reconstructed to resemble neoclassical 
mansions. 
They acquired tiled roofs, large verandas with 
staircases for easy access, and openings in 
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στην επανάσταση. Συγκρότησε με δικές του 
δαπάνες σώμα πολεμιστών που πήρε μέρος 
στη μάχη των Δερβενακίων. Στη συνέχεια 
προμήθευε διαρκώς τους διερχόμενους αγω-
νιστές με χρήματα και τρόφιμα. Για τη ζωή και 
το έργο του υπάρχουν άφθονες πληροφορίες, 
που δεν έχουν ωστόσο γίνει αντικείμενο συ-
στηματικής διερεύνησης. Εξίσου συγκεχυμένες 
παραμένουν και οι παραδόσεις για τον πύργο 
του, που γνώρισε ασφαλώς ημέρες μεγάλης 
δόξας. Σήμερα, μολονότι δεν έχει εγκατα-
λειφθεί τελείως, βρίσκεται ήδη σε δύσκολη 
κατάσταση.
Εικόνα ραγδαίας παρακμής δίνουν και πολλοί 
άλλοι πύργοι στην Άνδρο. Τα έξοδο για τη 
συντήρησή τους είναι ασφαλώς δυσβάστακτα, 
με δεδομένο ότι μοναδικός προορισμός τους 
φαίνεται να είναι η μνημειακή τους ανάδειξη. 
Αλλά η ελληνική κοινωνία δεν φαίνεται να δι-
αθέτει ούτε τις δυνάμεις, ούτε τη βούληση για 
τη συντήρηση και την αξιοποίηση μνημείων της 
οθωμανικής περιόδου. Με την αναμενόμενη 
κατάρρευση των πύργων της, η Άνδρος δίνει 
την εντύπωση ότι αναμένει και το συμβολικό 
τέλος μιας εποχής. 

Εικόνα 1: Ο πύργος του Καΐρη Παρόδου 
στη Μεσαριά
Εικόνα 2: Ο πύργος του Γιαννούλη Δημητρί-
ου στον Αμόλοχο
Εικόνα 3: Ο πύργος του Μπίστη Μουβελά 
στις Στενιές

Extensive information exist about his life and 
services, which have not, however, become 
a subject of systematic research. Equally un-
clear remain the tales about his tower, which 
definitely witnessed days of great glory. 
Nowadays, though not totally abandoned, it 
is nonetheless in a poor condition.
Many more towers in Andros give the im-
pression of decline. The restoration cost is, of 
course, onerous, given that their sole destiny is 
to be preserved as monuments. Greek society 
doesn’t seem to possess either the financial 
resources, or the will to preserve and develop 
monuments dating back to the Ottoman peri-
od. The inevitable collapse of the towers of 
Andros, signals the symbolic end of an era.

Picture 1: The Tower of Kairis Parodos in 
Mesaria.
Picture 2: The Tower of Giannoulis Demetri-
ou in Amolohos.
Picture 3: The Tower of Bistis Mouvelas in 
Stenies.

At the end of the 19th and at the beginning 
of the 20th century, many of these towers 

were reconstructed to resemble neoclassical mansions.

και τον κατοίκησαν αυτός και οι απόγονοί του 
έως το μέσον του 20ού αιώνα. Στη συνέχεια, 
παρέμεινε ωστόσο αφρόντιστος για αρκετά 
χρόνια και σήμερα πια καταρρέει.
Ένας άλλος πύργος που γίνεται επίσης αντι-
κείμενο συζήτησης είναι του Καΐρη Παρόδου 
στη Μεσαριά. Μολονότι δεν είναι γνωστή η 
χρονολογία της κατασκευής του, υπάρχουν 
άφθονες πληροφορίες για τους ενοίκους του. 
Ήταν προγονική κατοικία του Μιχαλάκη Καΐρη, 
του τελευταίου κοτζάμπαση της Άνδρου, που 
παραιτήθηκε με την έκρηξη της επανάστασης.
Ο Μιχαλάκης Καΐρης πήρε ενεργό μέρος 
στον αγώνα και από το 1837 έως το 1847 
διετέλεσε δήμαρχος Άνδρου. Στον πύργο του 
δεξιώθηκε όλους σχεδόν τους επιφανείς επι-
σκέπτες του νησιού. Τον Σεπτέμβριο του 1840 
υποδέχτηκε τον Όθωνα που τρία χρόνια αργό-
τερα τον παρασημοφόρησε για τη γενικότερη 
προσφορά του. Το 1844 εξελέγη βουλευτής 
και το 1847 διορίσθηκε γερουσιαστής.
Ο πύργος του Καΐρη, που παρέμεινε στην 
ιδιοκτησία της οικογένειας, χρησιμοποιήθηκε 
με διάφορους τρόπους τον 20ό αιώνα, στεγά-
ζοντας ακόμα και σχολείο. Από καιρό ωστόσο 
έχει εγκαταλειφθεί και καταρρέει, απειλώντας 
ακόμα την ασφάλεια των περαστικών.
Ένας τρίτος ανδριώτικος πύργος, εξίσου 
μεγαλοπρεπής, βρίσκεται στον Αμόλοχο, 
με πανοραμική θέα στον Κάβο Ντόρο. Ο 
επιφανέστερος ένοικός του ήταν ο Γιαννούλης 
Δημητρίου, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο 

for discussion is that of Kairis Parodos in Me-
saria. Even though the date of its construction 
is unknown, plenty of information exists about 
its occupants. It was the ancestral home of 
Michalakis Kairis, the last kotzambasi of 
Andros, (the last ruler of Andros under the 
Ottomas) who resigned with the outbreak of 
the revolution.
Michalakis Kairis played an active role in the 
revolution and served as mayor of Andros 
from 1837 to 1847. In his tower he received 
almost all the prominent visitors including king 
Otto, in September 1840, who three years 
later awarded him a medal for his overall con-
tribution. In 1844 he was elected a member 
of parliament and in 1847 he was appointed 
senator.
Kairis’ tower, which remained in the family’s 
ownership, was utilized in different ways dur-
ing the 20th century, even housing a school. 
However, it has been abandoned for some 
time and is collapsing, to the point of endan-
gering the safety of passers by.
A third tower, equally majestic, equally majes-
tic and with a panoramic view of the Cavo d’ 
Oro, is to be found at Amolochos. Its most il-
lustrious occupant was Giannoulis Demetriou, 
who played a leading role in the revolution. 
At his own expense, he assembled a corps of 
fighters which took part in the battle of Derve-
nakia. From then on, he continuously supplied 
all the passing fighters with money and food. 
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