


Φίλες και φίλοι,
Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού μας, το Συριανό Καρναβά-
λι «Γεώργιος Σουρής» 2023, ετοιμάζεται πυρετωδώς για να 
υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους.

Με όχημα τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, το κέφι και τη 
θετική ενέργεια, σας περιμένουμε στις αποκριάτικες εκδηλώ-
σεις μας για να μεταδώσουμε μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας.

Στόχος μας είναι το πολύχρωμο Καρναβάλι μας να χρωματί-
σει την καθημερινότητά μας, να μας φέρει όλους πιο κοντά 
και να ζεστάνει τις καρδιές μας.   

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
Αλίκη Λεονταρίτη

Αγαπητοί επισκέπτες, 
συμπολίτισσες και συμπολίτες,
Το Συριανό Καρναβάλι «Γεώργιος Σουρής» 2023, μετά από 
δύο χρόνια περιορισμών, είναι γεγονός! Έρχεται και πάλι δυ-
ναμικά για να μεταμορφώσει το νησί μας σε μια πολύχρωμη 
και απέραντη γιορτή που ξεδιπλώνεται στα γραφικά σοκάκια 
της Άνω Σύρου και στην αρχοντική Ερμούπολη.

Χρώματα, μουσική και χορός «παντρεύονται» με την παράδο-
ση και μας υπόσχονται φαντασμαγορικές εμπειρίες και ανε-
πανάληπτες στιγμές!

Σας περιμένουμε όλους στο νησί μας για να γίνουμε μια με-
γάλη αγκαλιά χαράς και κεφιού!

Ο Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης 
Νικόλαος Εμμ. Λειβαδάρας



Τοποθέτηση «Μπάστακα» 
στην πλατεία!

Στολισμός της πλατείας Μιαούλη με γλυπτό - καρικατούρα 
του σατιρικού ποιητή Γεωργίου Σουρή. Με την τοποθέτησή 
του στην πλατεία, σηματοδοτείται η έναρξη του Συριανού 
Καρναβαλιού. 

Πλατεία Μιαούλη

Παρασκευή 03/02 - Τρίτη 28/02



Διαγωνισμός διάκοσμου βιτρίνας 
εμπορικών καταστημάτων

O Δήμος Σύρου Ερμούπολης σε συνεργασία με τον Εμπορι-
κό Σύλλογο Σύρου πραγματοποιεί διαγωνισμό αποκριάτικου 
διάκοσμου των βιτρινών των καταστημάτων του νησιού. Οι 
φωτογραφίες του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης στις σελίδες Σύρος Πολιτισμός και Συ-
ριανό Καρναβάλι “Γεώργιος Σουρής” και θα βραβευτεί η κα-
λύτερη! 

Κυριακή 05/02 - Τρίτη 28/02



Παιδική παράσταση 
Γκριμ & Γκριμ: 
Tα παραμύθια των παραμυθιών 
Η αγαπημένη θεατρική ομάδα ΤΟΠΙ, με τη σκηνοθετική υπο-
γραφή του Δημήτρη Πλειώνη, εμπνέεται από τα παραμύθια 
των αδελφών Γκριμ και δημιουργεί ένα ολοκαίνουργιο έργο 
γεμάτο συναισθήματα και μηνύματα. Οι ηθοποιοί ζωντανεύ-
ουν ιστορίες που μιλούν για όλα αυτά που μας κάνουν να 
δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε στα παιδιά: την απληστία, την 
αλαζονεία, τον εγωισμό, την εξαπάτηση. Mία νέα διαδραστι-
κή παράσταση που ενεργοποιεί τη φαντασία των παιδιών και 
τα φέρνει σε επαφή με το μαγικό κόσμο των παραμυθιών!

Θέατρο Απόλλων
Ώρα: 19:00 | Είσοδος: 9 ευρώ. 
Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται από την ticketservices.gr και 
από το ταμείο του θεάτρου, κατά τις πρωινές ώρες. 

Διοργάνωση: Ροταριανός Όμιλος Ερμούπολης

Σάββατο 04/02 & Κυριακή 05/02 



Ευφάνταστες μάσκες 
σε αποκριάτικους ρυθμούς

Το 7ο Παιδικό Εικαστικό Εργαστήρι του Δήμου μας, στο πλαί-
σιο του προγράμματος θεματικών ενοτήτων, θα υποδεχθεί 
και πάλι τους μικρούς μας φίλους. Η ιστορία της μάσκας που 
χάνεται στα βάθη των αιώνων αποτελεί σήμα κατατεθέν της 
Αποκριάς και την πεμπτουσία του καρναβαλιού! Με την πολύ-
τιμη καθοδήγηση των εικαστικών εθελοντών, τα παιδιά, αφού 
σχεδιάσουν με γιορτινή, αποκριάτικη διάθεση τις δικές τους 
μάσκες από απλά υλικά που αποκτούν προσωπικότητα και 
χρήση, θα τις διακοσμήσουν με φτερά, δαντέλες, πούλιες κ.ά. 
Θα τους προσφερθούν όλα τα υλικά των κατασκευών τους. 

Αίθουσα Τέχνης Γ.& Ε. ΒΑΤΗ
Ώρα: 17:30 | Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: Δήμος Σύρου Ερμούπολης

Κυριακή 05/02 



Τελετή έναρξης 7ου Κυνηγιού 
του κρυμμένου λουκουμιού 

Με φωνές, γέλια, παιχνίδι, ανεμελιά και μπόλικη Λουκουμό-
σκονη, η αγαπημένη ομώνυμη ομάδα μας δίνει ραντεβού 
και το 2023 στο 7ο «Κυνήγι του κρυμμένου λουκουμιού»! Ανα-
καλύψτε τους γρίφους και μάθετε τι μυστικά έχουν να σας 
πουν. Ζήστε μία διασκεδαστική εμπειρία, για την οποία θα 
χρειαστεί να επιστρατεύσετε τη φαντασία, την εφευρετικότη-
τα, το χιούμορ και το καρναβαλικό σας πνεύμα! Η παράδοση 
των γρίφων στους αρχηγούς των ομάδων και η διεξαγωγή 
της 1ης δοκιμασίας θα πραγματοποιηθεί στην Πινακοθήκη Κυ-
κλάδων. 

Πινακοθήκη Κυκλάδων
Ώρα: 11:00

Διοργάνωση: ομάδα Λουκουμόσκονη

Κυριακή 12/02 



Συριανοϊδώματα 
της Τσικνοπέμπτης

Γαμήλιες πομπές θα ξεκινήσουν από διάφορες περιοχές της 
Σύρου με τελικό σημείο συνάντησης την πλατεία Μιαούλη. Τη 
γαμήλια πομπή της Νύφης και του Γαμπρού θα συνοδεύουν 
πεθεροί, πεθερές, συμπέθεροι, συγγενείς, κουμπάροι και όλο 
το κάλεσμα του γάμου σκορπίζοντας σε κάθε γειτονιά της 
Σύρου, εύθυμη καρναβαλική διάθεση. Οι γαμήλιες πομπές με 
τη δέουσα καρναβαλική επισημότητα θα ολοκληρώσουν τη 
διαδρομή τους στην πλατεία Μιαούλη όπου θα διεξαχθεί η 
τελευταία πράξη της δράσης.

Πλατεία Μιαούλη
Ώρα: 19:00

Διοργάνωση: Δήμος Σύρου Ερμούπολης

Πέμπτη 16/02 



7ο Κυνήγι του 
κρυμμένου λουκουμιού 

Παράδοση απαντήσεων γρίφων στους αρχηγούς των ομά-
δων και οδηγίες για τα επόμενα βήματα. 

Αίθριο Δημαρχειακού Μεγάρου
Ώρα: 15:00

Διοργάνωση: ομάδα Λουκουμόσκονη

Παρασκευή 17/02 



Ζητείται κλόουν 
για το τσίρκο μας  

Το εφηβικό τμήμα του Κέντρου Χορού και Παραστατικών Τε-
χνών Ακροποδητί μας προσκαλεί στο μεγάλο τσίρκο του, για 
ν’ ανακαλύψουμε όλοι μαζί… πόσοι είμαστε τελικά, τι είναι 
αυτό που ψάχνουμε και ποιος είναι ο πιο αληθινός κλόουν;

Πεζόδρομος Πρωτοπαπαδάκη 
(διασταύρωση με Θυμάτων Σπερχειού) 
Ώρα: 10:30

Διοργάνωση: Ακροποδητί 

Σάββατο 18/02 



7ο Κυνήγι του 
κρυμμένου λουκουμιού 

Διεξαγωγή 2ης δοκιμασίας «Ανακαλύπτοντας τη μυστική συ-
νταγή».

Ο χώρος διεξαγωγής της τελετής λήξης και βράβευσης θα 
είναι έκπληξη!

Πινακοθήκη Κυκλάδων
Ώρα 2ης δοκιμασίας: 11:00

Διοργάνωση: ομάδα Λουκουμόσκονη

Σάββατο 18/02 



Παιδικό αποκριάτικο πάρτι 

Απόκριάτικη εκδήλωση με παράσταση καραγκιόζη και πάρτι 
μασκέ με μπουφέ για παιδιά. 

Θέατρο «Ευανθία Καΐρη» στα Λαζαρέττα
Ώρα: 17:30 | Είσοδος: 5 ευρώ (περιλαμβάνει λαχνό για φιγούρα 
καραγκιόζη)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6989516257, κ. Πάρης Ζαχαρίου

Διοργάνωση: Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Λαζαρέττων

Σάββατο 18/02 



Παρουσίαση καρναβαλικών στολών

Συνάντηση των καρναβαλικών ομάδων και παρουσίαση των 
καρναβαλικών στολών από τους πρωταγωνιστές του συρια-
νού καρναβαλιού. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσική, 
χορό και δρώμενα.

Πινακοθήκη Κυκλάδων
Ώρα: 18:30 | Ελεύθερη είσοδος

Διοργάνωση: Δήμος Σύρου Ερμούπολης

Σάββατο 18/02 



Αποκριάτικο disco πάρτι με DJ 
(για ενήλικες) 

Αποκριάτικο ξεφάντωμα με μουσική ‘80s, να θυμηθούν οι πα-
λιοί και να γνωρίσουν οι νεότεροι. 

Θέατρο «Ευανθία Καΐρη» στα Λαζαρέττα
Ώρα: 18:00 | Είσοδος: 8 ευρώ, με μπουφέ. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6989516257, κ. Πάρης Ζαχαρίου

Διοργάνωση: Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Λαζαρέττων

Κυριακή 19/02 



Εκδήλωση με χορούς 
και έθιμα της αποκριάς

Παρουσίαση χορών και εθίμων της Αποκριάς με την υπογρα-
φή του Νίκου Σολάρη και των χορευτικών του ομάδων. 

Θέατρο «Απόλλων»
Ώρα: 19:00 | Ελεύθερη είσοδος

Η διάθεση των δελτίων εισόδου θα γίνεται από την ticketservices.gr 
και από το ταμείο του θεάτρου, κατά τις πρωινές ώρες. 

Διοργάνωση: Παραδοσιακό Εργαστήρι Σύρου «Άρωμα Παράδοσης» 

Κυριακή 19/02 



Συναυλία 
Λευτέρης Χαρκοφτάκης & φίλοι 

Ο Συριανός «γερόλυκος» της ροκ μαζί με τη μουσική του 
παρέα, έρχονται για να γεμίσουν με ήχους έντεχνgους και 
μπλουζ το Θέατρο «Απόλλων», για μία μοναδική βραδιά.

Θέατρο «Απόλλων»
Ώρα: 20:30

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται από την ticketservices.gr και 
από το ταμείο του θεάτρου, κατά τις πρωινές ώρες. 

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Χρουσσών 

Δευτέρα 20/02 



Αρχαία προσωπεία

Το διεθνές Φεστιβάλ Anima Syros πραγματοποιεί ένα διήμε-
ρο εργαστήριο κινουμένων σχεδίων με θέμα τις απόκριες 
και την αρχαία Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργή-
σουν μάσκες εμπνευσμένες από την αρχαία Ελλάδα καθώς 
και μια ταινία μικρού μήκους με την τεχνική του stop motion 
animation. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με το στα-
θερό συνεργάτη του Φεστιβάλ Anima Syros και το Κ.δ.α.π. - 
Μ.ε.α. Σύρου Ερμούπολης.

Πινακοθήκη Κυκλάδων
Ώρα: 9:00- 12:00 | Είσοδος ελεύθερη 

Διοργάνωση: Δήμος Σύρου Ερμούπολης

Τετάρτη 22/02 - Πέμπτη 23/02



Εδώ έχουν προτεραιότητα 
οι έφιπποι

Ο τίτλος της νέας stand up comedy παράσταση του Βύρω-
να Θεοδωρόπουλου και του Μιχάλη Μαθιουδάκη είναι ό,τι 
χρειάζεται να γνωρίζετε... Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα φα-
νταστείτε από την αφίσα και από τη φήμη των δύο stand up 
comedians, των οποίων τα ονόματα είναι −έτσι και αλλιώς− 
εγγύηση!

Θέατρο «Απόλλων»
Ώρα: 22:00 | Είσοδος: 10 ευρώ.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται από την ticketservices.gr και 
από το ταμείο του θεάτρου, κατά τις πρωινές ώρες.  

Διοργάνωση: Ευαγγελία Παπαματθαιάκη - Novel Vox 

Πέμπτη 23/02



Ζεϊμπέκια και Καρναβαλική 
Παρέλαση στην Άνω Σύρο 

Το Συριανό Καρναβάλι “Γεώργιος Σουρής” παρουσιάζει τα 
ζεϊμπέκια, έναν πολεμικό χορό μεταξύ μαυροφορεμένων αν-
δρών με θέμα την απαγωγή της νύφης (αρχιχανούμισσας), 
της γυναίκας του πρώτου καπετάνιου. Σύμφωνα με την παρά-
δοση, το έθιμο το έφεραν Έλληνες πρόσφυγες από την Μικρά 
Ασία και το παρουσίαζαν την τελευταία Κυριακή των Αποκρι-
ών. Θα ακολουθήσει η πρώτη παρέλαση των καρναβαλικών 
ομάδων, για να ξεκινήσει το ξεφάντωμα στα μεσαιωνικά σο-
κάκια της Άνω Σύρου.

Άνω Σύρος
Ώρα: 19:00, Ζεϊμπέκια | πλατεία Μ. Βαμβακάρη

Ώρα: 20:00, Παρέλαση | Καμάρα

Διοργάνωση Ζεϊμπεκιών: 
Παραδοσιακό Εργαστήρι Σύρου «Άρωμα Παράδοσης»

Σάββατο 25/02



Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση 
και τελετή λήξης του Συριανού 
Καρναβαλιού στην Ερμούπολη 

Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, οι καρναβαλικές ομά-
δες με τα άρματα και τις κατασκευές τους, θα διασχίσουν το 
ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης σε μία εντυπωσιακή παρέ-
λαση χρωμάτων, φαντασίας, έμπνευσης και δημιουργίας που 
θα μεταμορφώσει το τοπίο και θα προσφέρει σε κατοίκους 
του νησιού και επισκέπτες μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Με το 
πέρας της παρέλασης στην πλατεία Μιαούλη, θα ακολουθή-
σουν παραδοσιακοί χοροί από διάφορους πολιτιστικούς συλ-
λόγους της Έλλάδας και πάρτι στο κέντρο της Ερμούπολης. 

Παραλία και Πλατεία Μιαούλη
Ώρα: 17:00

Κυριακή 26/02



Καθαρά Δευτέρα - Κούλουμα 
στις εξοχές της Σύρου

Κούλουμα με ζωντανή μουσική στα Λαζαρέττα. 

Θέατρο «Ευανθία Καΐρη» 
ή στον προαύλιο χώρο του Αγίου Χαράλαμπου, 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Είσοδος ελεύθερη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6989516257, κ. Πάρης Ζαχαρίου

Συνδιοργάνωση: Δήμος Σύρου Ερμούπολης & Πολιτιστικός 
& Εξωραϊστικός Σύλλογος Λαζαρέττων

Καθαρά Δευτέρα 27/02



Σπάσιμο Πήλινων

Αναβίωση του εθίμου του σπασίματος των Πήλινων, ενός 
από τα πιο παλιά έθιμα της Άνω Σύρου (που συνηθιζόταν και 
στο Κίνι και στον Γαλησσά), το οποίο λάμβανε χώρα την τε-
λευταία ημέρα του Φλεβάρη και είχε σκοπό το σπάσιμο του 
κεφαλιού του Μάρτη (Τσαμπουκά), ώστε να μην κάνει κρύο. 

Πιάτσα Άνω Σύρου
Ώρα: 17:30

Διοργάνωση: Παραδοσιακό Εργαστήρι Σύρου «Άρωμα Παράδοσης»

Τρίτη 28/02



χορηγοί:

χορηγοί επικοινωνίας:

 
 

 
 
 



Η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 
έχει ως βασικό αντικείμενο την καλλιέργεια των τεχνών 
και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο νησί 
της Σύρου. Διαχειρίζεται το Ιστορικό Θέατρο “Απόλλων”, 
την Πινακοθήκη Κυκλάδων, τις αίθουσες τέχνης Γ. & Ε. Βάτη 
και Εμμ. Ροΐδη, τις αίθουσες διαλέξεων Γ. Ρίτσος και Α. 
Παναγούλης, την έκθεση αντιγράφων Κυκλαδικής Τέχνης, 
το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, το θέατρο Ευανθία 
Καΐρη, τον Πολιτιστικό χώρο Μάνος Ελευθερίου, τον Πο-
λιτιστικό Χώρο Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, την 
Έκθεση προσωπικών αντικειμένων Μάρκου Βαμβακάρη, 
το Πνευματικό Κέντρο & την Έκθεση Παραδοσιακών Επαγ-
γελμάτων στην Άνω Σύρο, καθώς και το Eνυδρείο στο Κίνι.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πρόεδρος: Αλίκη Λεονταρίτη

Μέλη: Ειρήνη Δράκου, Γιάννης Δεσύπρης, Θάνος Φώσκολος, 
Βιβή Γεωργιάδου, Μίνα Χειμώνα, Μπάμπης Κουλούρας, 
Γιώργος Μιχαλάκης, Δημήτρης Κοσμάς, Ρόζα Ξανθάκη, 

Παρασκευάς Ζαχαρίου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
τηλ. 22810 75943 & 75953

e.mail: politismos@syros-ermoupolis.gr

Επιμέλεια εντύπου:
Γραφείο Πολιτισμού Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

H Επιτροπή Πολιτισμού δεν ευθύνεται για τυχόν τροποποιήσεις στα προγράμμα-
τα των φιλοξενούμενων εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο έντυπο. Επιτρέ-
πεται η αναδημοσίευση όλου του υλικού σε έντυπα και η ανάρτηση σε ιστοσε-
λίδες. Οι φωτογραφίες ενδέχεται να καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα.




