


13/02/22 - 03/03/2022
Διαγωνισμός διάκοσμου 
βιτρίνας εμπορικών καταστημάτων
Πραγματοποίηση διαγωνισμού αποκριάτικου διάκοσμου των βιτρινών 
των καταστημάτων, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Σύρου, 
και βράβευση της καλύτερης! Οι φωτογραφίες του διαγωνισμού θα 
κοινοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις σελίδες Σύρος 
Πολιτισμός και Συριανό Καρναβάλι “Γεώργιος Σουρής”.
 
13/02/22 - 07/03/2022
Προβολή βίντεο ιστορικού αφιερώματος 
στο Συριανό Καρναβάλι 
Μια αναδρομή στο Συριανό Καρναβάλι με τίτλο «Ματιές στο χθες», 
παραγωγής του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, θα προβάλλεται στις 
οθόνες του παραλιακού μετώπου σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Σύρου, καθώς και στην οθόνη του delali που βρίσκεται 
στην οδό Ελ. Βενιζέλου στην Ερμούπολη. 

13/02/22 - 07/03/2022
Βίντεο με στιγμιότυπα του «Συριανού Καρναβαλιού» 
από τη Λέσχη Φωτογραφίας Σύρου
Προβολή βίντεο με φωτογραφικά και όχι μόνο στιγμιότυπα από 
παρελθόντα καρναβάλια και δράσεις της τελευταίας αποκριάς από 
τη Λέσχη Φωτογραφίας Σύρου. Το υλικό θα προβάλλεται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης στις σελίδες Συριανό Καρναβάλι “Γεώργιος 
Σουρής” και Σύρος Πολιτισμός. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση 
φωτογραφίας στον Επιβατικό Σταθμό Λιμένα Ερμούπολης.

14/02/22 - 04/03/2022
«ANIMASKS 2022» 
Διαγωνισμός Καρναβαλικής Φωτογραφίας
Διεξαγωγή διαγωνισμού πρωτότυπης φωτογραφίας για παιδιά ηλικίας
6 έως και 12 ετών, από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης και το 
ANIMASYROS. Κάθε παιδί μέσω μιας ψηφιακής φωτογραφίας θα 
απεικονίζεται να φορά τη δική του χειροποίητη μάσκα. Οι τρεις 
επικρατέστερες συμμετοχές θα βραβευθούν στις 06.03.2022, στο 
κλείσιμο του Τριωδίου, με έπαθλο από μία ηλεκτρονική ταμπλέτα 
(tablet) κατάλληλη για παιδική χρήση. Σχετικές αναρτήσεις για το 
διαγωνισμό θα πραγματοποιούνται στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
Σύρος Πολιτισμός και Animasyros. Μείνετε συντονισμένοι...



14/02/22 - 07/03/2022
Συριανές Θύμησες εν μέσω Αποκριάς
Ιστορική αναδρομή στη Συριανή Αποκριά 
μέσω φωτογραφιών & βίντεο που έχουν 
αποσταλεί από πολίτες, με αναμνήσεις της 
Αποκριάς στη Σύρο. Στείλτε τις καρναβαλικές 
σας αναμνήσεις στο Γραφείο Πολιτισμού 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: politismos@
syros-ermoupolis.gr. 
Οι φωτογραφίες θα προβάλλονται στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις σελίδες 
Σύρος Πολιτισμός και Συριανό Καρναβάλι 
“Γεώργιος Σουρής”.

18/02/22 - 22/02/2022
Κυνήγι Κρυμμένων Αισθήσεων
Μέχρι να επιστρέψουν οι φωνές, τα γέλια, το παιχνίδι, η ανεμελιά, οι 
χοροί και τα τραγούδια και να βρεθούμε όλοι μαζί ξανά από κοντά, 
η ομάδα της Λουκουμόσκονης κρατάει το παιχνίδι ζωντανό με μια 
διαφορετική εμπειρία, το «Κυνήγι Κρυμμένων Αισθήσεων», και δίνει 
ραντεβού το 2023 με το «Κυνήγι του κρυμμένου λουκουμιού» σε πλήρη 
δράση! Ανακαλύψτε τους γρίφους στις βιτρίνες των Λουκουμοποιών 
και μάθετε τι μυστικά έχουν να σας πουν! Τα μυστικά αυτά θα σας 
οδηγήσουν σε μία διασκεδαστική εμπειρία όπου θα χρειαστεί να 
επιστρατεύσετε τη φαντασία, την εφευρετικότητα, το χιούμορ και το 
καρναβαλικό σας πνεύμα! Στο φετινό Κυνήγι μπορούν να παίξουν 
ΟΛΟΙ, σε ομάδες από 1 έως 20 άτομα, αλλά ένας θα είναι αυτός που 
θα τραβήξει τα περισσότερα βλέμματα! 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το Κυνήγι Κρυμμένου 
Λουκουμιού στο facebook.

21/02/22 - 04/03/2022
Εθελοντική αιμοδοσία: 
Δίνουμε το αίμα μας τις Απόκριες 
Καρναβαλιστές, πολίτες, καθώς και το δυναμικό του Γραφείου 
Πολιτισμού, αιμοδοτούν για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος 
του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πολιτισμού 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης politismos@syros-ermoupolis.gr.



24/02/2022
Κινηματογραφικές μεταμφιέσεις και διάσημα κοστούμια
Διεξαγωγή διαδικτυακού εργαστηρίου από το Δήμο Σύρου- 
Ερμούπολης και το Syros International Film Festival (SIFF). To 
εργαστήριο με θέμα τις κινηματογραφικές μεταμφιέσεις και τα 
διάσημα κοστούμια θα έχει διάρκεια 2,5 ώρες και θα αφορά παιδιά 
ηλικίας 11-15 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Syros 
International Film Festival (SIFF) στο Facebook.

27/02/2022
«Timing», Stand-up comedy με τον Γιώργου Χατζηπαύλου*
O Γιώργος Χατζηπαύλου παρουσιάζει την stand-up παράσταση του 
με τίτλο ‘Τάιμινγκ’. Μία εξερεύνηση στα αστεία και παράλογα που 
υπάρχουν τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες στιγμές της ζωής μας.

Θέατρο Απόλλων | Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 21:00
Τιμές εισιτηρίων: 10€ προπώληση / 12€ 
Διάθεση εισιτηρίων: www.ticketservices.gr & 210 7234567
Διοργάνωση παραγωγής: Action εστί 

28/02/2022
Προβολή ιστορικού αφιερώματος του εθίμου του 
σπασίματος των πήλινων στην Άνω Σύρο
Προβολή βίντεο ιστορικού αφιερώματος στην αναβίωση του εθίμου 
του σπασίματος των πήλινων στην Άνω Σύρο από το παραδοσιακό 
εργαστήρι ”ΆΡΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ”. Το βίντεο θα προβληθεί στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης στις σελίδες Σύρος Πολιτισμός και Συριανό 
Καρναβάλι “Γεώργιος Σουρής”.

06/03/2022
Με γαϊτανάκι και χορό ας τραγουδήσω κι ας χαρώ* 
Μουσικοχορευτική παράσταση με αποκριάτικα δρώμενα από το 
Λύκειο Ελληνίδων Σύρου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου - 
Ερμούπολης. 

Θέατρο Απόλλων
Ελεύθερη Είσοδος / Διάθεση δελτίων εισόδου μέσω www.ticketservices.gr

*Στις φιλοξενούμενες εκδηλώσεις θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και για τυχόν 
τροποποιήσεις ή ακυρώσεις ουδεμία ευθύνη φέρουν η Επιτροπή και το Γραφείο Πολιτισμού.



Κατασκευή και τοποθέτηση «μπάστακα» 
του Γεωργίου Σουρή στην Πλατεία Μιαούλη
Τοποθέτηση στην Πλατεία Μιαούλη ενός γλυπτού μοντέλου - χαρακτήρα 
ως αντικείμενο στολισμού και σηματοδότησης της έλευσης της 
εορταστικής περιόδου του Συριανού Καρναβαλιού. Θα απεικονίζει μια 
ελαφρώς κωμική καρικατούρα του σατιρικού ποιητή Γεωργίου Σουρή.

Τα παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα στα σχολεία
Παρουσίαση των Συριανών εθίμων της Αποκριάς και της Καθαράς 
Δευτέρας, από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου «Άρωμα Παράδοσης» 
κύριο Νίκο Σολάρη, σε όσα Δημοτικά σχολεία επιθυμούν, για τους 
μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης. Μία συνεργασία του Γραφείου Πολιτισμού 
και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

«Θετικοί» στο Συριανό Καρναβάλι
Ολιγόλεπτα χιουμοριστικά βίντεο που θα αποσταλούν από ομάδες 
καρναβαλιστών, τοπικούς ερασιτεχνικούς θιάσους και Πολιτιστικούς 
Συλλόγους θα προβάλλονται καθ’ όλη την περίοδο της αποκριάς στις 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Σύρος Πολιτισμός και Συριανό 
Καρναβάλι “Γεώργιος Σουρής”.

Χορηγός επικοινωνίας

ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΉΣ 

ΣΤΟ FACEBOOK, ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΡΙΑΝΌ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ “ΓΕΏΡΓΙΌΣ ΣΌΥΡΗΣ” 

ΚΑΙ ΣΥΡΌΣ ΠΌΛΙΤΙΣΜΌΣ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΉΡΩΝΤΑΣ ΤΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΞΕΦΡΕΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΟ 2023!

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ “ΑΛΛΙΩΣ”, 
ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!

Πληροφορίες: 
politismos@syros-ermoupolis.gr 

& 22810 75953, 22810 75943


