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Κατηφορίζοντας τον στενό δρόμο προς τα Απατούρια, αυτό που περιμένει 
κρυμμένο πίσω από τον χαμηλό πέτρινο περίβολο του Κτήματος Αγαδά-
κη είναι αναπάντεχο. 

Going down the narrow road to Apatouria, what awaits hidden behind 
the low stone wall of the Agadakis Estate is unexpected.

Πύργος 
Αγαδάκη

ΈΝΑ ΚΤΉΜΑ ΚΑΛΈΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
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Το κτήμα φαντάζει σαν μια όαση, όχι μόνο 
επειδή παραμένει με κάποιον μαγικό τρόπο 
απάνεμο, ακόμα και όταν όλο το νησί μαστι-
γώνεται από τους ανέμους, αλλά και από τον 
πλούτο που ξεδιπλώνεται σε τόσο μικρή, ανα-
λογικά, έκταση. Μέσα στο κτήμα υπάρχουν 
δύο φυσικές πηγές που αναβλύζουν νερό όλο 
τον χρόνο. Τα δέντρα που είχαν φυτευτεί από 
τους ιδιοκτήτες υπάρχουν ακόμα, με τον κήπο 
να φιλοξενεί παλιές ποικιλίες λεμονιάς, κυδω-
νιάς, αχλαδιάς, με τα φρούτα τους να αναδί-
δουν μυρωδιές σχεδόν ξεχασμένες. Αρχικά 
οι πεζούλες είναι λουσμένες στον ήλιο, αλλά 
κατηφορίζοντας καταλήγουν στο κατώτερο 
μέρος του κτήματος, όπου τον ήλιο κρύβουν οι 
φυλλωσιές των πλατανιών και των σκλήθρων 
του μικρού ρέματος, δροσίζοντας τον επισκέ-
πτη. Περιδιαβαίνοντας τον κήπο, τον πύργο, 
το ελαιοτριβείο, ο επισκέπτης πιάνει τον εαυτό 
του να φαντάζεται τη ζωή όσων έζησαν κάποτε 
στο κτήμα και τα πρωινά που βγαίνοντας από 
τον Πύργο ξεκινούσαν τη μέρα τους. 
Το κτήμα αποτελούσε στο παρελθόν κατοικία 
της Ανδριώτικης οικογένειας Τζώρτζη ή Αγα-
δάκη, με τον πέτρινο Πύργο του κατασκευα-
σμένο τον 18ο αιώνα, όπου φιλοξενούνται 
σήμερα περιοδικές εκθέσεις για τη φύση της 
Άνδρου, και το παραδοσιακό ελαιοτριβείο 
του. Ή Καΐρειος Βιβλιοθήκη έχει αναστηλώσει 
τον Πύργο και το ελαιοτριβείο και λειτουργεί 
τον χώρο.
Σε αυτό το μαγικό τοπίο έχουν τα τελευταία 
χρόνια συλλεχθεί και προστεθεί φυτά και 
μανιτάρια από όλη την Άνδρο, δημιουργώντας 
έναν μοναδικό Βοτανικό Κήπο. Ο επισκέπτης 
ακολουθώντας το μονοπάτι μπορεί να κάνει 
μια διαδρομή σε όλο το κτήμα, παρατηρώντας 

The estate looks like an oasis, not only be-
cause it remains magically windless, even 
when the whole island is whipped by the 
winds, but also because of the wealth that 
unfolds in such a proportionately small area. 
Inside the estate water flows all year round 
from two natural springs. The trees planted by 
the owners still exist, with the garden hosting 
traditional lemon, quince, pear varieties, 
their fruits giving off scents that are almost 
forgotten. The upper terraces are bathed in 
the sun, while at the lower part of the estate 
the sun is hidden by the foliage of plane trees 
and alders growing along the small stream, 
refreshing for the visitor. Walking around 
the garden, the tower and the olive mill, the 
visitor can imagine the life of those who once 
lived in the estate and the mornings when they 
were leaving the Tower to start their day.
The estate was formerly the residence of the 
Andriot family Tzortzis or Agadakis, with its 
stone tower built in the 18th century, which 
now hosts periodic exhibitions on the nature 
of Andros Island, and its traditional olive mill. 
Kaireios Library has restored the Tower and 
the mill and operates the estate.
In recent years, plant and mushroom speci-
mens from all over Andros Island have been 
collected and were added to this magical 
landscape, creating a unique Botanical Gar-
den. Following the path, the visitor can follow 
a route throughout the estate, observing the 
plant species that are displayed along with 
a small sign containing information about 
them. The first two terraces, which are more 
exposed to sunlight, host aromatic plants and 
phrygana, fruit trees, shrubs and herbaceous 

τα είδη φυτών που υπάρχουν και συνοδεύο-
νται από μικρή πινακίδα με πληροφορίες για 
αυτά. Στις πρώτες δύο πεζούλες, που είναι 
πιο εκτεθειμένες στο φως του ήλιου, φιλο-
ξενούνται τα αρωματικά φυτά και φρύγανα, 
οπωροφόρα δένδρα, θάμνοι και ποώδη 
φυτά της μεσογειακής χλωρίδας της Άνδρου. 
Χαμηλότερα υπάρχουν φυτά που χρειάζονται 
άφθονη υγρασία και επωφελούνται από το 
τρεχούμενο νερό που αναβλύζει μέσα από 
τις πετρόκτιστες αιμασιές του κτήματος. Κάτω 
από τη σκιά των πλατανιών και των σκλήθρων 
έχουν βρει καταφύγιο είδη κυκλαδίτικα - με 
ιδιαίτερης ομορφιάς λουλούδια - όπως τα 
Scilla andria και Galanthus ikariae. Έκεί φι-
λοξενείται και ο πρώτος μανιταρόκηπος που 
έχει δημιουργηθεί στην Έλλάδα!
Έπισκεφτείτε την Καΐρειο Βιβλιοθήκη στη Χώρα 
για να μάθετε τις ώρες που είναι επισκέψιμο 
το Κτήμα Αγαδάκη και κάντε στα Απατούρια 
μια βουτιά στην ιστορία, τη φύση και την 
ομορφιά της Άνδρου. 

Το LIFE Andros Park πραγματοποιεί δράσεις 
για να βελτιώσει την κατάσταση των θαλασ-
σοπουλιών και της Μεσογειακής φώκιας 
στην Άνδρο, καθώς και του σκλήθρου, που 
αποτελούν σημαντικά στοιχεία του νησιού 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
www.life-androspark.gr 

plants of the Mediterranean flora of Andros 
Island. At the lower terraces plants that need 
plenty of humidity and benefit from the run-
ning water that gushes through the drystone 
terraces of the estate are found. Under the 
shade of plane trees and alders, Cycladic 
species - with flowers of unique beauty - have 
found refuge, such as Scilla andria and 
Galanthus ikariae. The estate hosts also the 
first mushroom garden that has been created 
in Greece!
Visit the Kaireios Library at Chora to get infor-
mation on the Agadaki Estate’s opening hours 
and take a dip in the history, the nature and 
the beauty of Andros Island at Apatouria.  

LIFE Andros Park implements actions to im-
prove the state seabirds and the Mediterra-
nean monk seal in Andros,s as well as that 
of the alder, which are important elements 
of the island on a European level.
www.life-androspark.gr 

Περιδιαβαίνοντας τον κήπο, τον πύργο, 
το ελαιοτριβείο, ο επισκέπτης πιάνει τον εαυτό του 

να φαντάζεται τη ζωή όσων έζησαν κάποτε στο κτήμα.
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