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 ΓΑΒΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 ΜΑΛΑΔΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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 ΜΕΡΚΟΥΛΕΝΚΟΒ ΔΑΝΙΗΛ  ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΜΑΡΙΑ 

 ΣΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ  ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 

 ΧΑΪΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ  ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

  

 κα. Αγορίτσα Σταθοπούλου (ΠΕ02) κα. Βάντα Μποζέττο (ΠΕ07) 

 

Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε η κα. Νερατζούλα Εφετζή (ΠΕ08) με τους μαθητές: 

ΤΕΡΖΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΚΕΒΡΕΚΙΔΗ ΖΗΝΑΪΔΑ 

ΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

Συνοδοί της εκδρομής στη Σύρο ήταν οι καθηγήτριες: κα. Διαλλυνά Ειρήνη, κα. 

Σταθοπούλου Αγορίτσα, κα. Μποζέττο Βάντα, κα. Νερατζούλα Εφετζή και κα. Σοφία 

Καινούργιου. 



 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΡΟΥ 

Η Σύρος γεννήθηκε ιστορικά  κάπου στην τρίτη χιλιετία π.Χ. Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας 

έχουν εντοπιστεί στη ΒΑ πλευρά του νησιού στη Χαλανδριανή και στο Καστρί. 

Η πρώτη ιστορική αναφορά γίνεται από τον Όμηρο που την αναφέρει ως «Συρίη» και την 

αποκαλούσε από τότε ως «δίπολις», δηλαδή είχε δύο πόλεις: την Ποσειδωνία και τη Φοινική. 

Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν Φοίνικες, εξ ου και το όνομα Σύρος που προέρχεται από 

την «Ουσύρα» (ευτυχής) ή το «Συρ» (βράχος). 

Κατά τα κλασικά χρόνια (5ος - 4ος αι. π.Χ.) η Σύρος παρέμεινε στη σκιά της γειτονικής Δήλου, 

είχε όμως ανεξάρτητο πολίτευμα στα ελληνιστικά και τα ρωμαϊκά χρόνια. 

Το τέλος του αρχαίου κόσμου και η πειρατεία του Αιγαίου, έριξε τις Κυκλάδες στην αφάνεια. 

Όμως ποτέ το νησί δεν εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του. 

Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, η Σύρος, όπως 

και τα υπόλοιπα νησιά κυριεύεται από Λατίνους και υπάγεται στο Δουκάτο της Νάξου που 

ίδρυσε ο Μάρκος Σανούδος. Την περίοδο αυτή οικίστηκε η Άνω Σύρος, και μάλλον τότε η 

τοπική κοινότητα ασπάστηκε το καθολικό δόγμα. 

Το 1537 η Σύρος κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς. Όμως οι διομολογήσεις του 1535 μεταξύ 

Γαλλίας και Πύλης, έθεσαν τους καθολικούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό γαλλική 

προστασία. Αυτό ευνόησε τη Σύρο που μέσα από αυτή τη προστασία-ουδετερότητα μπόρεσε 

να βιώσει πολύ ελαφριά το τουρκικό ζυγό και να αναπτυχθεί οικονομικά. Μοναστήρια 

Καπουτσίνων και Ιησουιτών ιδρύθηκαν τότε στο νησί. 

Έτσι, όταν άρχισαν οι διωγμοί των Ελλήνων με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821, 

πλήθος προσφύγων από τη Σμύρνη, τις Κυδωνιές, τη Χίο, τη Μικρά Ασία κατέκλυσαν τη Σύρο 

αξιοποιώντας τη σιωπηρή ουδετερότητα του νησιού. Ελάχιστες οικοδομές υπήρχαν στο λιμάνι, 

όταν έφτασαν οι πρώτοι πρόσφυγες 

Όταν πια το ελληνικό κράτος έγινε πραγματικότητα, η Ερμούπολη έγινε το μεγαλύτερο 

βιομηχανικό, οικονομικό και εμπορικό κέντρο της τότε Ελλάδας, που σφράγισε με την 

παρουσία της την οικονομική ιστορία της Ελλάδας για ένα σχεδόν αιώνα, η πόλη που «εκ του 

μηδενός» ενσάρκωσε ένα ιστορικό θαύμα. Μέσα σε λίγα χρόνια η Ερμούπολη μετατράπηκε σε 

πρώτο λιμάνι της χώρας με έντονη καλλιτεχνική και πολιτιστική κίνηση. Για πολλές δεκαετίες 

υπήρξε το κέντρο του εμπορίου για όλη την Ελλάδα και τα παράλια της Μ. Ασίας. Ταυτόχρονα 

υπήρξε έντονη βιομηχανική ανάπτυξη (Κλωστοϋφαντουργία, Ναυπηγεία και Βυρσοδεψία). 

Ιδρύθηκαν τράπεζες, ατμοπλοϊκές και ναυτιλιακές εταιρίες, ναυπηγεία, σωματεία, 

τυπογραφεία, κ.ά. Όλη αυτή η οικονομική ευημερία οδήγησε στη δημιουργία ισχυρής αστικής 

τάξης και στην υιοθέτηση ενός “ευρωπαϊκού” τρόπου ζωής. Ο τρόπος ένδυσης και ο τρόπος 

διασκέδασης ήταν δυτικού τύπου. 

Στα μέσα του 19ου αιώνα η Ερμούπολη βρισκόταν σε πλήρη ακμή με πληθυσμό 20.000 

περίπου στα 1850. Έντονη ήταν και η οικοδομική δραστηριότητα. Τα υπέροχα νεοκλασικά 

αρχοντικά έδιναν την εντύπωση μιας ευρωπαϊκής πόλης στο κέντρο του Αιγαίου. Σημαντικοί 



 

 

αρχιτέκτονες, Βαυαροί, Ιταλοί και στη συνέχεια Έλληνες (Ziller, Sampo, Erlacher, Βλυσίδης, 

Ελευθεριάδης, κλπ.) αλλά και τεχνίτες, τοιχογράφοι και ζωγράφοι, επηρεασμένοι από τα 

ρεύματα του Κλασικισμού και του Ρομαντισμού, δημιουργούν τον τύπο κτιρίων που σήμερα 

ονομάζουμε Νεοκλασική Αρχιτεκτονική της Ερμούπολης.  Το Δημαρχείο, η Λέσχη "Ελλάς", ο 

ναός του Αγίου Νικολάου, το θέατρο Απόλλων και τα αρχοντικά στη συνοικία Βαπόρια, είναι 

μερικά από τα δείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής. 

Όμως από το τέλος του 19ου αιώνα η “Αρχόντισσα των Κυκλάδων” αρχίζει ν’ αποδυναμώνεται. 

Η παρακμή της άρχισε με το άνοιγμα του Ισθμού της Κορίνθου, με αποτέλεσμα την ανάδειξη 

άλλων εμπορικών κέντρων, όπως το λιμάνι του Πειραιά. 

Η Μικρασιατική καταστροφή του 1922 έστειλε στην πόλη το τελευταίο κύμα προσφύγων. Τότε 

χτίζεται ο προσφυγικός συνοικισμός του Ξηροκάμπου. Μετά τον Β! Παγκόσμιο πόλεμο τα 

περισσότερα εργοστάσια έκλεισαν και η πόλη έχασε το 20% του πληθυσμού της, που πήρε 

τον δρόμο της μετανάστευσης, φθάνοντας το 1971 στο χαμηλότερο ιστορικά όριο: 13.500 

κάτοικοι. 

Σήμερα, η αίγλη του παρελθόντος αντανακλάται στα σπουδαία αρχιτεκτονικά μνημεία των 

περασμένων αιώνων, αλλά και στις πλούσιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται 

κάθε χρόνο το καλοκαίρι. 

 

Η ΣΥΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Οι τουριστικές υποδομές, η ένταξη του νησιού σε ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και η 

επαναλειτουργία του Νεωρίου Σύρου, η αυξημένη αγροτική παραγωγή, η ανάδειξη της 

αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής κληρονομιάς του νησιού και η παρουσία δημοσίων 

υπηρεσιών έδωσαν ώθηση στη ζωή του νησιού, μετά από μια περίοδο οικονομικού μαρασμού. 

Σήμερα, η Σύρος είναι το διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο των Κυκλάδων.  

Καθολικοί και Ορθόδοξοι συνυπάρχουν αρμονικά και την παλαιότερη αμοιβαία 

επιφυλακτικότητα του παρελθόντος έχει αντικαταστήσει η οικονομική και κοινωνική όσμωση. 

Έτσι, μεγάλο ποσοστό των σημερινών επαγγελματιών στην Ερμούπολη προέρχονται από την 

Άνω Σύρο, ενώ οι μεικτοί γάμοι είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 

 Η ακμή της Ερμούπολης, εκτός από οικονομική ευμάρεια έφερε σημαντική ανάπτυξη της 

κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία φημίζονταν για το υψηλό τους 

επίπεδο. Το 1825 ιδρύθηκε το πρώτο αλληλοδιδακτικό στην Ερμούπολη. Το 1830 άρχισε τη 

λειτουργία του το πρώτο δευτεροβάθμιο παρθεναγωγείο και λίγο αργότερα εγκαινιάζεται το 

πρώτο Γυμνάσιο της Ερμούπολης. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα καθολικά σχολεία 

της Άνω Σύρου, όπως η Σχολή των Καλογραιών του Ελέους και το σχολείο του Αγίου Ιωσήφ, 

το οποίο διαδέχτηκε η Σχολή των Φρερ. Η πολιτιστική κίνηση επισφραγίστηκε με την ανέγερση 

του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» το 1864 και της Λέσχης Ελλάς (1862-1863). Παράλληλα 



 

 

σημειώθηκε πλούσια εκδοτική κίνηση με τη λειτουργία τυπογραφείων, την έκδοση βιβλίων και 

την κυκλοφορία τοπικών εφημερίδων. Στη Σύρο δρουν σημαντικά ονόματα του πνεύματος, 

όπως ο συγγραφέας του σατιρικού ιστορικού μυθιστορήματος «Πάπισσας Ιωάννας», 

Εμμανουήλ Ροϊδης, ένα από τα πιο φωτεινά και κριτικά πνεύματα του β΄ μισού του 19ου αιώνα 

στην Ελλάδα. Ο κριτικός, δημοσιογράφος και λογοτέχνης Κωστής Μπαστιάς, γενικός 

διευθυντής από το 1937 του «Βασιλικού Θεάτρου», προδρόμου του Εθνικού Θεάτρου, και 

ιδρυτής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου. Από τη Σύρο 

καταγόταν επίσης και η συγγραφέας και ποιήτρια Ρίτα Μπούμη – Παππά. Επίσης εκεί πέρασε 

κάποια από τα παιδικά του χρόνια και ο εισηγητής και κύριος εκπρόσωπος της 

υπερρεαλιστικής ποίησης στην Ελλάδα Ανδρέας Εμπειρίκος. 

 

ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Ίχνη του λαϊκού πολιτισμού της Σύρου επιβιώνουν σήμερα στα χωριά στις καθολικές γιορτές 

των Αγίων Αναργύρων (Απάνω Μεριά) και της Φανερωμένης (Σεπτέμβριο), στα χοιροσφάγια 

και στην αναβίωση του Καρναβαλιού στην Άνω Σύρο. Τα χοιροσφάγια, έθιμο με πολύ παλιές 

καταβολές, γίνονται ακόμα στα αγροτικά χωριά (Πάγος, Δανακός, Αγρός, Βήσσας, Άδειατα) 

και συνοδεύονται από γλέντι. Περιλαμβάνουν τη σφαγή, τον τεμαχισμό του χοίρου και την 

παρασκευή ποικίλων παραγώγων του (λουκάνικο, λούζα, γλύνα, πηχτή κλπ.) για τη 

συντήρηση της οικογένειας κατά το χειμώνα. 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Η Σύρος με τη μικτή θρησκευτική κοινωνία, παρουσιάζει έναν πλουσιότατο εορταστικό κύκλο, 

όπου περιλαμβάνονται πολλά τοπικά πανηγύρια και εκδηλώσεις. Το καλοκαίρι 

πραγματοποιούνται πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μερικές από αυτές είναι: Τα 

"Ερμουπόλεια" στην Ερμούπολη, Τα "Απανωσύρια"στην Άνω Σύρο, Οι "Μουσικές Διαδρομές 

στο δρόμο του Μάρκου" στο Κίνι και στο Γαλησσά, το "μάζεμα της τράτας" στην Ποσειδωνία 

τον Ιούλιο, όπου ακολουθείται από παραδοσιακό γλέντι στην παραλία των Αγκαθωπών, οι 

"Αυγουστιάτικες Μέρες" στη Βάρη το Δεκαπενταύγουστο, όπου γίνεται αναβίωση παλιών 

εθίμων και επαγγελμάτων, καθώς και κατασκευές στην άμμο και ενετική βραδιά. Μια ξεχωριστή 

εμπειρία τέλος, είναι το καρναβάλι της Άνω Σύρου, την Κυριακή της Τυρινής. 

 

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Η Σύρος είναι γνωστή για τα κτηνοτροφικά της προϊόντα. Το πλέον ονομαστό συριανό τυρί 

είναι το «Σαν Μιχάλη». Είναι σκληρό, υποκίτρινο τυρί και παράγεται αποκλειστικά στη Σύρο 

από συνεταιριστικό εργοστάσιο γάλακτος. Έχει για βάση του το παστεριωμένο αγελαδινό γάλα. 

Από το 1996 έχει επίσημα αναγνωριστεί ως προϊόν ονομασίας προέλευσης. Επίσης στη Σύρο 

παράγεται εξαιρετική «Κοπανιστή», που γίνεται από νωπό γάλα (αγελαδινό κατά βάση ή 

μείγμα με πρόβιο ή κατσικίσιο) που δεν έχει υποστεί θερμική επεξεργασία. Ακόμη, η Σύρος 



 

 

παράγει τα φημισμένα «σκορδολουκάνικα». Όμως, πέραν όλων των άλλων, η Σύρος είναι 

πασίγνωστη για τα γλυκά της: τις χαλβαδόπιτες (που φτιάχνονται από με θυμαρίσιο συριανό 

μέλι και φρεσκοψημμένα αμύγδαλα) και τα ξακουστά λουκούμια της. Ειδικά τα λουκούμια έχουν 

μια ιστορία σχεδόν 170 χρόνων, μια και έφεραν τη συνταγή οι Χιώτες, όταν ήρθαν στη Σύρο 

το 1822, μετά τη δραματική καταστροφή του νησιού τους. Περίφημα ήταν τα ραχάτ μαστίχας 

και ροδοζάχαρης με αμύγδαλο. Το μυστικό της νοστιμιάς τους είναι το υφάλμυρο νερό των 

πηγών του νησιού καθώς επίσης και το «ξινό», δηλαδή το κιτρικό οξύ σε μορφή κρυσταλλική 

που προστίθεται στην αρχή της διαδικασίας παρασκευής τους και τους προσδίδει ρευστότητα 

και ελαστικότητα, δηλαδή τα κάνει όσο πρέπει μαλακά. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ  (31/3 –  2/4/2019) 

ΚΥΡΙΑΚΗ  31-3-2019 

05:30 Συγκέντρωση στο σχολείο και μεταφορά στο λιμάνι του Πειραιά 

07:30 Αναχώρηση με Blue Star Ferries για Σύρο 

11:15 Άφιξη στη Σύρο. Μετάβαση στο ξενοδοχείο Benois στo Γαλησσά και 

τακτοποίηση στα δωμάτια.  

13:30 Μετάβαση στην Ερμούπολη. Ελεύθερος χρόνος. 

15:30  Επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου και στη συνοικία “Βαπόρια”. 

Περιήγηση στην πόλη της Ερμούπολης και στα μαρμάρινα νεοκλασικά της. 

Επίσκεψη στο πρώτο Γυμνάσιο της νέας Ελλάδας, στο θέατρο Απόλλων, 

στο Δημαρχείο στην Πλατεία Μιαούλη, στον Ιερό Ναό Κοίμησης της 

Θεοτόκου για να δούμε την αυθεντική εικόνα του El Greco. Ελέυθερος 

χρόνος. 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ «ΒΑΠΟΡΙΑ»:  Η οθόδοξη εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου είναι ένας τρίκλιτος μεγαλοπρεπής ναός κοντά στην πλατεία Μιαούλη που άρχισε να 

κατασκευάζεται το 1848, βάσει των σχεδίων του Γ. Μεταξά και τη συγκατάθεση του Βασιλιά 

Όθωνα και ολοκληρώθηκε το 1870. Ο Άγιος Νικόλαος, πολιούχος της Ερμούπολης ξεχωρίζει 

για τα ακριβά υλικά και την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της κατασκευής του, την εικόνα του 

Αγίου Νικολάου που επαργυρώθηκε στη Μόσχα, τον μαρμάρινο δεσποτικό θρόνο, τον άμβωνα 

και το μαρμάρινο τέμπλο που φιλοτεχνήθηκε από τον Γεώργιο Βιτάλη. Πρόκειται για έναν 

διώροφο μνημειακό ναό με μαρμάρινα κωδωνοστάσια, μια επιβλητική μαρμάρινη σκάλα και 

μαρμάρινα προπύλαια, κίονες ιωνικού ρυθμού, αρχαϊκά μοτίβα, τοξοστοιχίες, ανάγλυφες 

διακοσμήσεις, γκρι-γαλάζιες πλάκες και ένα μοναδικό τέμπλο. Τις εικόνες του ναού 



 

 

φιλοτέχνησαν κάποιοι από τους καλύτερους αγιογράφους της εποχής, ενώ για την κατασκευή 

του ναού συνέβαλαν πολλοί Έλληνες του εξωτερικού αλλά και εφοπλιστές.  

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ: Συμπληρώνοντας 180 χρόνια ιστορίας το 1ο 

γυμνάσιο Ερμούπολης Σύρου μπορεί να καυχηθεί ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

κεφάλαια στην νεότερη Ιστορία της ελληνικής Παιδείας. Οι πρώτοι κάτοικοι της Ερμούπολης 

έστησαν κοινοτικά δημοτικά σχολεία που τα χρηματοδοτούσε η Δημογεροντία βάζοντας 

φόρους στους ταρσανάδες αλλά και δίσκους στις εκκλησιές. Το 1829 μπήκε ο προβληματισμός 

να κάνουν ένα ανώτερο σχολείο.  «Άνθρωποι οραματιστές, που είχαν βλέψη να μορφώσουν 

τον κόσμο» λέει η διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Σύρου Ειρήνη Δράκου παίρνουν λοιπόν 

την άδεια από την κυβέρνηση και καλούν τον Νεόφυτο Βάμβα  ως τον καταλληλότερο για να 

αναλάβει την επιστασία. Φτιάχνει ένα πρόγραμμα σπουδών και ξεκινούν αμέσως τα μαθήματα 

τον Νοέμβριο του 1833 σε άλλο οίκημα, το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Χίλδνερ. Τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια του πρώτου κτιρίου εκπόνησε ο Βαυαρός αρχιτέκτονας Ερλάχερ και το Γυμνάσιο Σύρου 

άρχισε να λειτουργεί όταν η Ερμούπολη, που δημιουργήθηκε από πρόσφυγες Χιώτες, 

Ψαριανούς, Κασσιώτες, Κρητικούς και Σμυρνιούς, δεν είχε ούτε καν δέκα χρόνια ζωής. Εκεί 

φιλοξενήθηκαν οι μαθητές έως το 1834, οπότε μπήκαν στο δικό τους σχολείο. Στις 13 

Νοεμβρίου του 1834 έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του κτιρίου. Το κτίριο αυτό παραχωρήθηκε το 

2000 από τον δήμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ το 2007 έγινε ανακαίνιση στους χώρους 

του. Το σχολείο συνεχίζει τη λειτουργία του σε νέο κτίριο, ενώ η -εδώ και δεκαέξι χρόνια- 

διευθύντρια του Γενικού Λυκείου με τους μαθητές κάνει ερευνητική εργασία για την ιστορία του 

σχολείου. 

 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΑΠΟΛΛΩΝ»: Το Θέατρο «Απόλλων» αποτελεί έμβλημα της Ερμούπολης και 

συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της. Η ανάγκη εξεύρεσης μόνιμης θεατρικής στέγης για την 

έντονη καλλιτεχνική δημιουργία που μέχρι τότε εκφραζόταν σε παραπήγματα, ξύλινες 

αποθήκες, λέσχες και καφενεία οδήγησε το Δημοτικό Συμβούλιο στην απόφαση ανέγερσης 

θεάτρου στο κέντρο της πόλης. 

Η κατασκευή του θεάτρου ολοκληρώθηκε σε δύο μόλις έτη (1862-1864) σε σχέδια του 

δημοτικού αρχιτέκτονα Πιέτρο Σαμπό. Στη σχεδίασή του διακρίνονται πρότυπα και επιρροές 

από τέσσερα τουλάχιστον ιταλικά θέατρα: τη Σκάλα του Μιλάνου, το ανακαινισμένο θέατρο 

«San Carlo» της Νάπολης , το ακαδημαϊκό θέατρο στο Castelfranco και το «Teatro della 

Pergola» της Φλωρεντίας . Γνώρισε χρόνια χρυσής ακμής ακολουθώντας τη μοναδική πορεία 

και ευημερία της γενέτειρας πόλης του, Ερμούπολης, φιλοξενώντας στη σκηνή του 

διακεκριμένους καλλιτέχνες και μεγάλους θιάσους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με 

ποικίλο ρεπερτόριο και με έμφαση στο λυρικό θέατρο.  

Στη διάρκεια της κατοχής το θέατρο χρησιμοποιήθηκε από την ιταλική και κατόπιν την 

γερμανική φρουρά για κινηματογραφικές προβολές. Με την απελευθέρωση, συνέχισε να 

λειτουργεί ως κινηματογράφος, φιλοξενώντας σποραδικά και θεατρικές παραστάσεις. Λίγο 



 

 

μετά, το θέατρο έκλεισε αφού κρίθηκε επικίνδυνο και ακατάλληλο να φιλοξενεί καλλιτέχνες και 

κοινό.  

Η αποκατάσταση του θεάτρου στην αρχική του μορφή αποτέλεσε για χρόνια πάγιο αίτημα της 

τοπικής κοινωνίας και των πολιτιστικών συλλόγων. Ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90, βασισμένη 

σε σχέδια ομάδας αρχιτεκτόνων με επικεφαλής τον Πέτρο Δ. Πικιώνη, χρηματοδοτήθηκε από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού, και ολοκληρώθηκε το 2000. 

Οι εξαιρετικές οροφογραφίες που το κοσμούν είναι έργο του ζωγράφου Δημήτρη Φόρτσα. 

Σήμερα, το θέατρο φιλοξενεί σε όλη τη διάρκεια του έτους θεατρικές παραστάσεις, 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς και διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ άλλων, όπερας και μουσικής. 

Στον τρίτο όροφο μια μικρή έκθεση «αναμνήσεων» με αφίσες, αντικείμενα και φωτογραφίες 

από τη μακρά ιστορία του υποδέχεται τους επισκέπτες του. Το 2014, το Θέατρο «Απόλλων» 

γιόρτασε τα 150 χρόνια της ζωής του περνώντας σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με στόχο εκτός 

από τη φιλοξενία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τη βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό του. 

 

ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: Το Δημαρχείο της Ερμούπολης, στην πλατεία 

Μιαούλη, αποτελεί κόσμημα για την πόλη και δεν είναι τυχαίο ότι έχει χαρακτηριστεί «έργο 

τέχνης» με υπουργική απόφαση. Το μεγαλοπρεπές αυτό κτίσμα που είναι τριώροφο από την 

πλευρά της πλατείας και διώροφο από την πίσω πλευρά λόγω της κλίσης του εδάφους, 

χτίστηκε το 1876 υπό την επίβλεψη του Ερνέστου Τσίλλερ και είναι εμπνευσμένο αρχιτεκτονικά 

από τρεις διαφορετικούς ρυθμούς: τον τοσκανικό, τον ιωνικό και τον κορινθιακό. 

Από τα χαρακτηριστικά του ξεχωρίζουν η επιβλητική σκάλα πλάτους 15,5 μέτρων, δύο 

πτέρυγες με πέντε κατακόρυφους άξονες παραθύρων δεξιά και αριστερά, οι προεξοχές, οι 

πύργοι, το μαρμάρινο αέτωμα, οι προσωπογραφίες των παλιών δημάρχων και άλλα. Ο 

πρώτος όροφος είναι τοσκανικού ρυθμού, ο δεύτερος ιωνικού και οι πύργοι κορινθιάζοντος 

ρυθμού. Οι πόρτες, τα παράθυρα αλλά και τα εσωτερικά παραθυρόφυλλα του Δημαρχείου 

είναι ξύλινα. Στον όροφο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αίθουσα συνεδριάσεων του 

δημοτικού συμβουλίου, η οποία αποτελεί ίσως τη μόνη αίθουσα με έντονη διακόσμηση. Τον 

προθάλαμο κοσμούν προσωπογραφίες των δημάρχων της πόλης, φωτογραφίες από 

εκδηλώσεις του δήμου και η μακέτα ενός καραβόσκαρου, έργο Ερμουπολίτη ναυπηγού.  

 

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ: H Πλατεία Μιαούλη, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι 

της Ερμούπολης, είναι μια από τις σπάνιες πλατείες του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και είναι 

σήμερα η καρδιά της πόλης, ο τόπος της βραδινής βόλτας, το αναμφισβήτητο σημείο 

συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες. Η αρχική ονομασία, «πλατεία Όθωνος», δόθηκε 

προς τιμή του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας. Μετά από την εκθρόνιση του Όθωνα, στις 15 

Οκτωβρίου 1862, η μετονομασία της πλατείας σε «πλατεία Λεωτσάκου» τίμησε τον Νικόλαο 

Λεωτσάκο, ο οποίος στις 28 Φεβρουαρίου 1862 τέθηκε επικεφαλής της στρατιωτικής φρουράς 
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της Ερμούπολης που επιχείρησε να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους στην 

Κύθνο. 

Η σημερινή ονομασία δόθηκε το 1889, όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του 

Ανδρέα Μιαούλη. Στην πλατεία θα δείτε επίσης το Πνευματικό κέντρο και τη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη που διαθέτει σπάνιο υλικό με την ιστορία της Σύρου. Στην είσοδο της πλατείας 

βρίσκεται ο Ανδριάντας του Α. Μιαούλη. Πανύψηλοι φοίνικες στολίζουν την πλατεία, δίνοντάς 

της ξεχωριστή ομορφιά. 

 

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι η 

δεύτερη παλαιότερη εκκλησία του νησιού και χτίστηκε πίσω από το λιμάνι το 1828, στην ενορία 

των Ψαριανών. Πρόκειται για μια τρίκλιτη βασιλική εκκλησία χωρίς τρούλο με εντυπωσιακή 

αρχιτεκτονική και διακόσμηση. Το εσωτερικό της κοσμούν στοιχεία από ξύλο και μάρμαρο, ενώ 

οι θόλοι δημιουργούν έναν ξύλινο σκελετό που μοιάζει σαν αναποδογυρισμένο πλοίο. Ο  ναός 

βομβαρδίστηκε το 1943 με συνέπεια την πλήρη καταστροφή του Ιερού Βήματος. Αυτό που 

ξεχωρίζει είναι η αυθεντική εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου που έχει φιλοτεχνήσει ο 

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (El Greco). Ο El Greco ζωγράφισε την «Κοίμηση της Θεοτόκου» 

κοντά στο τέλος τη κρητικής του περιόδου το ανάμεσα στο 1562-64 σε ηλικία 19-22 ετών. Η 

υπογραφή του ανακαλύφθηκε τυχαία το 1983 «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο δείξας» στη βάση 

του μεσαίου κηροπηγίου από τον αρχαιολόγο-βυζαντινολόγο Γεώργιο Μαστορόπουλο.  

19:30 Επιστροφή και δείπνο στο ξενοδοχείο. 

21:30 Προαιρετική ομαδική διασκέδαση στην Ερμούπολη. Διανυκτέρευση.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 1-4-2019 

08:00 – 09:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο 

10:00  Αναχώρηση για το Μεσαιωνικό Οικισμό της Άνω Σύρου. Επίσκεψη στον 

Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγ. Γεωργίου, στο Μοναστήρι των 

Καπουτσίνων μοναχών, στο Μοναστήρι των Ιησουιτών, στο Μουσείο του 

Μάρκου Βαμβακάρη και στην έκθεση των παραδοσιακών επαγγελμάτων. 

Επιβίβαση στο πούλμαν και πραγατοποίηση του γύρου της Σύρου (Βάρη, 

Μέγας Γιαλός, Ποσειδωνία, Φοίνικας, Γαλησσάς και Κίνι). Ελεύθερος 

χρόνος. 

 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ: To κάστρο κατά των πειρατών. Κάπως έτσι 

θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την Άνω Σύρο το μεσαιωνικό διοικητικό κέντρο 

της κυρίας των Κυκλάδων.  Βλέποντας κανείς την Άνω Σύρο καθώς υψώνεται λίγα 

https://www.visitsyros.com/pneumatiko-kentro/
https://www.visitsyros.com/dhmotikh-vivliothiki/
https://www.visitsyros.com/dhmotikh-vivliothiki/


 

 

μόλις χιλιόμετρα από την Ερμούπολη, θα παρατηρήσει μια σχεδόν κωνική διάταξη των 

κτιρίων καθώς πέρα από την καθολική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην κορυφή, τα 

σπίτια εκτείνονται προοδευτικά προς από τα ψηλά προς τα χαμηλά περιμετρικά του 

λοφίσκου που προβάλλει ως η ψηλότερη κορυφή του νησιού. Γύρω από τον οικισμό 

υπάρχουν 7 πύλες, είσοδοι, οχυρωματικές κατασκευές που εγκαταστάθηκαν κατά τη 

δημιουργία του. Κάποιες από αυτές μάλιστα σώζονται έως και σήμερα. Μερικά από τα 

πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής κυριαρχούν και σήμερα 

στα σπίτια. Πετρόχτιστες κατοικίες με μικρά παράθυρα και πάνω από τα στενά και 

χαμηλά παράθυρα το πρέκι, προεξέχει πάντα για να εμποδίζει τα νερά της βροχής να 

εισβάλλουν στα σπίτια. Στο πάνω μέρος, στις πόρτες πολλών σπιτιών, οι κομμένες 

μικρές πορτούλες γνωστές ως κουτσομπόλες. Από εκεί έβγαζαν το κεφάλι τους οι 

κύριοι και οι κυράδες για να επικοινωνήσουν με τους περαστικούς ή να βάλουν μια 

φωνή στο γείτονα όταν ήθελαν να του πουν το οτιδήποτε τους 

απασχολούσε. Περνώντας από τα στενοσόκακα παρατηρεί κανείς τις φαλτσογωνιές. 

Φαγωμένες γωνίες, προορισμένες για να διευκολύνουν τη διέλευση των ζώων που 

μετέφεραν κάποτε από τρόφιμα έως και δομικά υλικά από το λιμάνι μέχρι την Άνω 

Σύρο. 

 

ΣΑΝ ΤΖΩΡΤΖΗΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ: Ο Άγιος Γεώργιος είναι η 

καθολική μητρόπολη της Σύρου. Χτισμένος το 1200 στο υψηλότερο σημείο του λόφου της Άνω 

Σύρου έχει υποστεί πολυάριθμες ανακαινήσεις και ανακατασκευές με την πάροδο των χρόνων. 

Είναι το τελευταίο έργο του Τήνιου αρχιτέκτονα Χατζησίμου. Πρόκειται για ένα μεγάλο 

συγκρότημα που περιλαμβάνει την εκκλησία, το καμπαναριό, το Βαπτιστήριο, το 

σκευοφυλάκιο, την αίθουσα φιλοξενίας, το ιστορικό κτίριο, το επισκοπικό παλάτι και ένα 

εγκαταλελειμμένο σπίτι. Ο καθεδρικός ναός  έχει επίσης μαρμάρινες στήλες. Τα αγάλματα των 

Αγίων από Ιταλούς γλύπτες του 18ου αιώνα κυριαρχούν στην είσοδο, ενώ στο εσωτερικό οι 

επισκέπτες θα εντυπωσιαστούν σίγουρα από τα ξυλόγλυπτα και τα μαρμάρινα δάπεδα, καθώς 

και από το εκκλησιαστικό όργανο, κατασκευασμένο το 1888 στην Ιταλία. 

 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΙΗΣΟΥΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ: Οι πρώτοι Ιησουίτες ήλθαν στο νησί τον 17ο αιώνα. 

Μόνιμα δε εγκαταστάθηκαν στην Άνω Σύρο το 1744. Από τότε πολλοί άφησαν τις χώρες τους 

(τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία…) κι ήρθαν στο Βράχο για να συμβάλουν 

στην πνευματική ανάπτυξη των κατοίκων της Σύρας. Τα σημερινά μέλη της Κοινότητας – όλοι 



 

 

Έλληνες – επιχειρούν να ζήσουν στ’ αχνάρια της παράδοσης, μιας παράδοσης όμως 

δυναμικής. Το έργο τους, βασικά, δεν διαφέρει από εκείνο των προκατόχων τους. Μπορεί οι 

δραστηριότητες να έχουν αλλάξει, επειδή οι συνθήκες και οι ανάγκες είναι άλλες· όχι όμως ο 

στόχος. Η Μονή Ιησουιτών ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της, μια εξαιρετική 

εικόνα της Παναγίας που λέγεται ότι ήρθε από τη Ρώμη, αλλά και τη σπουδαία βιβλιοθήκη που 

στεγάζει γύρω στα 6.000 βιβλία, ιστορικά έγγραφα, χειρόγραφα και περγαμηνές. Βρίσκεται 

κοντά στην Παναγία Καρμήλου παλαιότερα γνωστή και ως Παναγία του Ροδαρίου που υπήρξε 

μητρόπολη του νησιού έως και το 1639.  

 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ: Μερικά από τα βασικά αξιοθέατα του οικισμού 

είναι η Μονή των Καπουτσίνων με την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 

1635 από τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΓ’ της Γαλλίας και σήμερα δεν έχει μοναχούς, παρά μόνο 

τον Ηγούμενο. Αυτά τα μοναστήρια έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική και 

κοινωνική ζωή των κατοίκων, κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας, καθώς συνήθιζαν να 

αποδίδουν δικαιοσύνη και ίδρυσαν σχολεία και νοσοκομεία. 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ: ‘Αρχισε να λειτουργεί το 1995, είκοσι τρία χρόνια μετά 

από εκείνο τον Φεβρουάριο που η φωνή του δάσκαλου του ρεμπέτικου τραγουδιού έσβησε 

στη Νίκαια - Πειραιά.  

Η ιδέα για τη δημιουργία του είχε συλληφθεί από παλιά με σκοπό να τιμήσει το μεγάλο 

τροβαδούρο και μουσικοσυνθέτη, που γεννήθηκε στην Άνω Σύρο το 1905 και ο οποίος έγινε 

γνωστός τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με τα ρεμπέτικα τραγούδια του, ιδίως με 

την «Φραγκοσυριανή». Πρόκειται για ένα παλαιό διώροφο σπίτι στον κεντρικό δρόμο της 

Απάνω Χώρας, στην οδό Αγίου Σεβαστιανού 3, το οποίο αναπαλαιώθηκε, προκειμένου να 

φιλοξενήσει τα προσωπικά αντικείμενα του Μάρκου Βαμβακάρη. 

 Οι φίλοι του Μάρκου θα συναντήσουν στο Μουσείο, φωτογραφίες και προσωπικά ενθυμήματά 

του, το διαβατήριο που δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει, την ταυτότητά του, ρούχα και 

παπούτσια του (ο Μάρκος λάτρευε τα παπούτσια – είχε δε περί τα 50 ζευγάρια) χειρόγραφα 

κείμενα, το δαχτυλίδι και το ρολόι του, εργαλεία του (τανάλιες, μαχαιράκια κ.λ.π.) που 

κρατούσε, όταν δεν είχε αγκαλιά το μπουζούκι του, ακόμη και κάποια πολύ προσωπικά 

αντικείμενα, που παραχωρήθηκαν από την οικογένειά του. 

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης φιλοδοξεί, μέσα από το Μουσείο, να κάνει ακόμη περισσότερο 

γνωστή, τη ζωή και την τέχνη του Μάρκου Βαμβακάρη. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ: Το Μουσείο Παραδοσιακών 

Επαγγελμάτων βρίσκεται σε ένα κτίριο επί της οδού Δον Ιωάννου Στεφάνου στην Άνω Σύρο 



 

 

και πρόκειται για μια έκθεση αντικειμένων που χρησιμοποιούσαν οι συριανοί στην 

καθημερινότητά τους. Από τα ψαλίδια του μπαρμπέρη, τον πάγκο του ψαρά, τα εργαλεία του 

ξυλουργού, τα αγροτικά σύνεργα των γεωργών, το καπνιστήρι των μελισσοκόμων αλλά και 

διάφορα αντικείμενα οικιακής χρήσης, όπως λάμπες πετρελαίου, λυχνάρια και ραπτομηχανές 

μια βόλτα στο μουσείο ταξιδεύει τους επισκέπτες σε παλαιότερες εποχές του νησιού. 

 

17:30  Άφιξη στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. 

19:30 Δείπνο στο ξενοδοχείο. 

21:30 Προαιρετική ομαδική διασκέδαση στην Ερμούπολη. Διανυκτέρευση.  

ΤΡΙΤΗ 2-4-2019 

08:00 – 09:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

11:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Μετάβαση στην Ερμούπολη και επίσκεψη 

σε παραδοσιακό λουκουμοποιείο. Περιήγηση στην αγορά. Ελεύθερος 

χρόνος. 

ΣΥΡΙΑΝΟ ΛΟΥΚΟΥΜΙ....ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΔΑ ΓΛΥΚΑΚΙ ΜΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:   

Η δημιουργία του ξεκινά στα τέλη του 18ου αιώνα και για την αιτία της υπάρχουν δύο εκδοχές. 

Η μια είναι ότι ο Χατζή Μπεκίρ, ζαχαροπλάστης της εποχής, έφτιαξε το λουκούμι όταν άκουσε 

τον σουλτάνο να απαιτεί ένα γλυκό μαλακό μετά από το σπάσιμο ενός δοντιού. Ανακάτεψε 

νερό, ζάχαρη, κιτρικό οξύ, ροδόνερο και  αλεύρι και ανακάτευε ώσπου έγινε ένας κολλώδης 

μαλακός πολτός. Τον άφησε να κρυώσει , τον έκοψε μικρά μικρά κομματάκια , πασπάλισε με 

ζάχαρη και τον παρουσίασε στον σουλτάνο. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι ο σουλτάνος Αμπντούλ 

Χαμίντ ο Α’ ζήτησε να του φτιάξουν ένα γλυκό για να κατευνάσει τις εκατοντάδες γυναίκες του 

χαρεμιού του και να σταματήσουν τα παράπονα και την γκρίνια.  Έτσι δημιουργήθηκε το «ραχάτ 

λουκούμ». Στην Ελλάδα το λουκούμι έφτασε στις αρχές του 19ου αιώνα. Ήρθε στη Σύρο μαζί με 

τους πρόσφυγες, Χιώτες, Κωνσταντινουπολίτες και Μικρασιάτες περίπου γύρω στο 1830. Το 

μυστικό της νοστιμιάς του είναι το υφάλμυρο νερό των πηγών του νησιού καθώς επίσης και το 

«ξινό», δηλαδή το κιτρικό οξύ σε μορφή κρυσταλλική που προστίθεται στην αρχή της 

διαδικασίας παρασκευής του και του προσδίδει ρευστότητα και ελαστικότητα, δηλαδή το κάνει 

όσο πρέπει μαλακό. Το «ραχάτουλ χουλκούμ» σημαίνει «αυτό που ανακουφίζει το λάρυγγα» 

και αυτό ακριβώς είναι αυτό το γλυκάκι, με άρωμα μαστίχας ή τριαντάφυλλου, με φιστίκι ή με 

καρύδι, με σουσάμι ή με μέλι το λουκούμι είναι μια ανακούφιση για τον ουρανίσκο, μια γλυκιά 

μπουκίτσα Ελλάδας. 

16:00 Αναχώρηση για Πειραιά. 



 

 

19:45 Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. 

21:30(περίπου) Άφιξη στο σχολείο.  

 

 


