Αγαπητοί επισκέπτες, συμπολίτισσες και συμπολίτες,
με τη γέννηση του Θεανθρώπου γεννιέται η ελπίδα και η προσδοκία,
σκορπίζεται παντού η χαρά, φωλιάζει σε κάθε καρδιά η αγάπη. Αυτό το
χαρμόσυνο μήνυμα θέλουμε να φτάσει σε κάθε γωνιά του νησιού μας, να
φέρει χαμόγελα ευτυχίας, να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο, να λυτρώσει
από τη μοναξιά, να διώξει τον φόβο.
Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε όλοι μαζί ενωμένοι και συναδελφωμένοι, γιατί η μαγεία των Χριστουγέννων δεν εμφανίζεται με μαγικό
ραβδάκι. Είναι η δύναμη που κρύβεται στις ψυχές μας. Είναι η αγάπη και
ο σεβασμός μας προς τους συνανθρώπους μας, αλλά και προς τον εαυτό
μας. Είναι η αλληλεγγύη και η ανιδιοτέλεια των πράξεών μας.
Σας προσκαλούμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να εορτάσουμε και φέτος όλοι ΜΑΖΙ τα Χριστούγεννα, να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που θα
μας κάνει να χαμογελάμε, να ελπίζουμε και να ονειρευόμαστε.
Χρόνια Πολλά σε όλους με υγεία, ευτυχία και αγάπη!
Ο Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης
Νικόλαος Εμμ. Λειβαδάρας

Φίλες και φίλοι,
με μεγάλη μας χαρά ανοίγει και φέτος η αυλαία του Χριστουγεννιάτικου
προγράμματος του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, το οποίο, μετά από δύο
χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας, επιστρέφει πιο δυναμικό, πιο
πλούσιο και πιο αισιόδοξο από ποτέ.
Μουσικοχορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και χριστουγεννιάτικα δρώμενα με φιλανθρωπική διάσταση και παιδικά εργαστήρια
φιλοδοξούν να σκορπίσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων στο νησί μας.
Στο πλήθος των φετινών μας εκδηλώσεων, ο Άγιος Βασίλης θα είναι εκεί
για τους μικρούς μας φίλους, μοιράζοντας χαμόγελα και θετική διάθεση,
ενώ θα ανοίξει και πάλι το Σπίτι του στην Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία.
Σας προσκαλούμε όλους να γιορτάσουμε και πάλι Χριστούγεννα ΜΑΖΙ στη
Σύρο, να ανταμώσουμε ξανά στην πλατεία Μιαούλη και να απολαύσουμε
το άναμμα του φαντασμαγορικού Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, που θα
σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών μας εκδηλώσεων.
Καλές Γιορτές σε όλους με υγεία, αισιοδοξία και ευημερία.
Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Αλίκη Λεονταρίτη

Σάββατο 26 Νοεμβρίου

Φωτ. Δ. Βαμβακούσης

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ μαζί!
Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δένδρου
Διοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης
Μικροί μεγάλοι σμίγουμε ξανά στην πλατεία Μιαούλη για να γιορτάσουμε
Μαζί την επίσημη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου σηματοδοτώντας την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου μας.
Σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση, πασπαλισμένη με μπόλικη αστερόσκονη, θα ζωντανέψουν διάσημα παραμύθια. Με κάλαντα και μουσικές
του κόσμου θα απλωθούν στον αέρα οι αγγελικές φωνές των παιδιών
της Παιδικής - Νεανικής Χορωδίας της Ορχήστρας των Κυκλάδων.
Ο Άι Βασίλης με τη μοναδική κατακόκκινη και λαμπερή στολή του θα φωτογραφηθεί με όλους και παρέα με τα ξωτικά, τους ταράνδους, τους ξυλοπόδαρους, bubble show, φουσκωτές φιγούρες και άλλους θα σκορπίσουν απλόχερα απέραντη χαρά και διασκέδαση!

Πλατεία Μιαούλη
Ώρα έναρξης: 18:00

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

Εικ. Ν. Καπατσούλια

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες…
Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης
Διοργάνωση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου - Ερμούπολης
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και ήρθε η ώρα η Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης να διαβάσει Χριστουγεννιάτικες ιστορίες στους μικρούς της φίλους!
Αφηγείται η Άννα Ρούσσου.

Παιδική Βιβλιοθήκη
Ώρα έναρξης: 17:00
Πληροφορίες: 22810 88089, biblerm@otenet.gr

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

Λευκή Νύχτα
Βραδιά εορταστικών εκδηλώσεων και αγορών
Διοργάνωση: Εμπορικός Σύλλογος Σύρου
Ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου, διοργανώνει βραδιά γιορτής και εκδηλώσεων με την ονομασία «Λευκή Νύχτα 2022».
Το εμπορικό κέντρο της Ερμούπολης θα μείνει ανοιχτό από τις έξι το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα, για να υποδεχθεί τον κόσμο, με μεγάλες
προσφορές στα καταστήματα, μουσική, κεράσματα και διασκεδαστές.
Ο παλμός της πόλης χτυπάει βράδυ Σαββάτου!
Θα ψωνίσουμε, θα επωφεληθούμε από τις καλές τιμές, θα διασκεδάσουμε και θα τονώσουμε την αγορά μας.

Εμπορικό Κέντρο Ερμούπολης
Ώρα έναρξης: 18:00 - 00:00

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

Joy to the world
Χριστουγεννιάτικη συναυλία
από το φωνητικό σύνολο Παλίμψηστο

Διοργάνωση: ΩΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Μ.Κ.Ε.
Το φωνητικό σύνολο «Παλίμψηστο» αποτελείται από την υψίφωνο Τζίνα
Περγάμαλη, τη μεσόφωνο Μαρία Γεωργακαράκου και τον τενόρο Αναστάση Φράγκο. Αποφάσισαν να συμπράξουν επί σκηνής γιατί πιστεύουν
ότι, και στη χώρα μας, η λόγια μουσική πρέπει να πάψει να αντιμετωπίζεται ως απολίθωμα. Μένουν πιστοί στην ιστορικότητα, αλλά ταυτόχρονα
προσεγγίζουν το κοινό με την αμεσότητα που χαρακτηρίζει το διαχρονικό
και διατοπικό αιώνα που διανύουμε.
Σε αυτήν τη συναυλία μουσικής προσμονής των Χριστουγέννων και του
χειμερινού ηλιοστασίου, συμπράττουν με τον πιανίστα Μάριο Καζά.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 20.00
Τιμή εισιτηρίου: 10€
Διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου

Θεατρικές παραστάσεις του Μολιέρου
στη Σύρο τον 19ο αιώνα (1866-1900)
Παρουσίαση βιβλίου & θεατρική παράσταση

Συνδιοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Με την υποστήριξη του Θ. Ο. Σύρου «Ο Σουρής» & των Εκδόσεων Οσελότος
Παρουσίαση του βιβλίου της συγγραφέως Ευτυχίας Νικολακοπούλου.
Πρόκειται για συστηματική εξέταση των παραστάσεων έργων του Μολιέρου κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα που είναι προϊόν μεταδιδακτορικής έρευνας.
Ομιλητές: Γιάννης Δεκαβάλλας, Πρώην Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης.
Διονύσιος Μεσσάρης, Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ.
Ευτυχία Νικολακοπούλου, Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια στο Τμήμα Θεατρολογίας του Ε.Κ.Π.Α., και πρώην Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Ν. Αιγαίου.
Αποσπάσματα από το βιβλίο διαβάζει ο Γιάννης Δεσύπρης, Πρόεδρος του
Θεατρικού Ομίλου Σύρου «Ο Σουρής» και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου.
Tην εκδήλωση θα πλαισιώσει ο Θεατρικός Όμιλος Άνδρου με την απολαυστική κωμωδία του Μολιέρου Γιατρός με το στανιό.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 20.00 | Είσοδος ελεύθερη για το κοινό
Δελτία ελεύθερης εισόδου: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων
Υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος ΙFG.

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Σύρος - Πολιτισμός
& Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παρουσίαση συνεργασίας

Συνδιοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σημαντικός σύμμαχος στη διατήρηση, διάσωση και προβολή του πολιτισμού μας στη Σύρο αποτελεί το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Στην εκδήλωση θα προβληθεί η καινοτόμος δράση του Τμήματος σε επίπεδο φοιτητικών και ερευνητικών εργασιών με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας.  

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 19.00
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό
Δελτία ελεύθερης εισόδου: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου
έως Τρίτη 20 Δεκεμβρίου

Παιδί, η αγάπη του κόσμου
Θεματική έκθεση
Διοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης & Ίδρυμα Α. Ε. Κομνηνός
Το παιδί έχει πολλαπλό ρόλο μέσα στην σημερινή κοινωνία.
Σύμβολο ελπίδας και προοπτική ευημερίας, εστία της νιότης, της υγείας
και της ζωτικότητας.
Θεματική έκθεση με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Παιδιού.

Πινακοθήκη Κυκλάδων
Ώρες Λειτουργίας:
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 18.00-20.00,
Σάββατο 10.00-11.30

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Και το όνομα αυτού
Παράσταση stand up comedy
με τον Αριστοτέλη Ρήγα
Διοργάνωση: Action Εστί
Ο αγαπημένος stand up comedian και μουσικός Αριστοτέλης Ρήγας θα
βρεθεί στο Θέατρο Απόλλων για να παρουσιάσει την τρίτη σόλο παράσταση του. Με τη γνωστή του συνταγή, μια δόση standup comedy, μια
δόση μουσική κωμωδία και με μια εντυπωσιακή «παλέτα» αστείων, περνάει από τα καταιγιστικά λογοπαίγνια, σε μικρές σουρεαλιστικές ιστορίες, στις κοινές μας εμπειρίες από την έλευση της πανδημίας και καταλήγει στις δικές του εμπειρίες ως νέος πατέρας. Όλα αυτά πασπαλισμένα με
ξεκαρδιστικά μουσικά mash up, παιδικά τραγούδια «αλλιώς», τον sin boy,
iron maiden, radiohead και Τρικαλινό Michael Jackson.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 21.00
Τιμή εισιτηρίου: 10€ (προπώληση) & 12€
Διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι και κάλαντα
Συναυλία από την «Παιδική - Νεανική Χορωδία
της Ορχήστρας των Κυκλάδων»
Διοργάνωση: Ορχήστρα των Κυκλάδων & MUSIC STEPS ΚΟΙΝΣΕΠ
Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι και κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Παίζουν οι
μουσικοί: Κυριάκος Γκουβέντας: βιολί, Νίκος Απέργης: Ακορντεόν, Απόστολος Μάρης: Κανονάκι, νέυ, φλογέρες, Αντώνης Κονσολάκης: Λαγούτο, Δημήτρης Μαραγκός: Ούτι, Γεωργία Λίτσα: Σαντούρι, Σιδερής Δαλέζιος: μπάσο, Βούλα Γλύκα: πιάνο.
Τραγουδούν: Ρένα Βέργου, Έλλη Γούναρη, Αλέξανδρος Δημητρόπουλος,
Ευτυχία Πανοπούλου.
Στην ίδια εκδήλωση θα γίνει η επίσημη παρουσίαση στο κοινό των καλάντων που θα ηχογραφηθούν το επόμενο διάστημα με τη βοήθεια του βιολονίστα Κυριάκου Γκουβέντα και την ΚοινΣεπ “Music Steps”. Όλα τα έσοδα
θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων των παιδιών της Χορωδίας,
την κάλυψη των εξόδων της συναυλίας και των ηχογραφήσεων.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 20:00
Τιμή εισιτηρίου: 5 & 8€
Διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

Όσες οι χάντρες του ροδιού,
τόσες χαρές του χρόνου...
Θεατροποιημένη μουσικοχορευτική παράσταση
Διοργάνωση: Λύκειον των Ελληνίδων Σύρου
Στο γιορταστικό 12ήμερο, οι πιο μαγικές μέρες του χρόνου φέρνουν μαζί
τους την ζεστασιά και την αγάπη. Είναι ιδιαίτερα αφιερωμένες στα παιδιά μέσα από την χρυσόσκονη του ονείρου. Τα παιδιά του Λυκείου των
Ελληνίδων ζωντανεύουν τα παραδοσιακά μας έθιμα και αναβιώνουν τις
δράσεις του Λυκείου, όπως αναφέρονται στην 100χρονη και πλέον ιστορία του. Παράλληλα υλοποιούν το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από
χορούς, τραγούδια και κάλαντα, με μια πρόσκληση – ξεκίνημα για την
υποδοχή της Νέας Χρονιάς.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 19.30
Είσοδος ελεύθερη
Δελτία ελεύθερης εισόδου: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου

Εικ. Ν. Δράκου

Εργαστήριο χριστουγεννιάτικων
στολιδιών και καρτών
Διοργάνωση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου - Ερμούπολης
Χαρτόνια, χρυσόσκονες, μαρκαδόροι, κουδουνάκια... ό,τι χρειάζεται για
να ξεκλειδώσουμε τη φαντασία μας και να φτιάξουμε όμορφα στολίδια
και κάρτες στο παιδικό μας εργαστήρι!

Παιδική Βιβλιοθήκη
Ώρα έναρξης: 17:00
Πληροφορίες: 22810 88089, biblerm@otenet.gr

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου
έως Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου

Τσέχωφ… Γιατί Έτσι!
Θεατρική παράσταση
Διοργάνωση: Γιατί Έτσι ΑΜΚΕ
Ο Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ, ο μεγάλος Ρώσος δραματουργός, επιδίδεται
με πάθος στη ρεαλιστική απεικόνιση του Σήμερα. Γιατί το Σήμερα είναι η
μόνη μας αλήθεια. Είναι αυτή η αλήθεια, που διαμορφώνει την καθημερινότητά μας. Την οποία καθημερινότητα, ο Τσέχωφ συλλαμβάνει “επ’
αυτοφώρω”. Το ταπεινό και το γελοίο, το ασήμαντο και το χυδαίο, το
υποκειμενικό και το αντικειμενικό, η χαρά και η λύπη, το καλό και το κακό,
ανακατεύονται διαβολικά. Τα καθημερινά μικρογεγονότα απλών ανθρώπων, μπερδεύονται φριχτά. Ο δυνατός και ο αδύναμος, πέφτουν θύματα
των ίδιων τους των σχέσεων. Και τα πάντα δυναμιτίζονται μέσα σε μία
στιγμή. Ο Τσέχωφ, δεν μας είπε ποτέ, “πού να πάμε”, ή, “τι να κάνουμε”.
Μας αποκάλυψε όμως, ότι υπάρχει και μία άλλη ποίηση. Η ποίηση της καθημερινότητας. Και τελικά η καθημερινότητα, είναι η “αιωνιότητά μας”.
Ας μην την προσπερνάμε. Ούτε την ίδια, ούτε την ποίηση που αναβλύζει.
Άλλωστε η ομορφιά και η χαρά της ζωής, είναι δική μας υπόθεση.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 21:00 | Τιμή εισιτηρίου: 12€
Διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου

Προσφορά Χαράς
Συγκέντρωση δώρων για τα παιδιά του πολέμου
και των δομών της Σύρου
Διοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, σε συνεργασία
με τις Τοπικές Κοινότητες, σας προσκαλεί στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο
στην Πλατεία Μιαούλη για να συγκεντρώσουμε δώρα για τα παιδιά του
πολέμου της Ουκρανίας.
Δώρα θα δοθούν και στα παιδιά που στηρίζουν οι δομές του νησιού μας.
Τα δώρα στην Ουκρανία θα μεταφερθούν μέσω της πρεσβείας στην Ελλάδα.
Οι ηλικίες των παιδιών είναι από 2,5 έως 17.
Δώρα μπορείτε να αφήσετε, επίσης, και στις κοινότητες του νησιού μας
σε συνεννόηση με τους προέδρους.

Πλατεία Μιαούλη
Ώρες: 10:00 - 14:00

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου

Μπαλονάκι με ευχή…
μεσ’ το κόκκινο σακί!
Χριστουγεννιάτικες δράσεις για παιδιά.
Διοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης
Το Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου οι πόρτες της Έκθεσης Αντιγράφων Κυκλαδικής Τέχνης, θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 10:00 έως τις 16:00 περιμένοντας τους μικρούς φίλους έως και 12 ετών να διασκεδάσουν σε
ατμόσφαιρα γιορτινή.
Μαζί με τους Μικρούς Εθελοντές Ξεναγούς θα παίξουν, θα ξεναγηθούν,
θα ζωγραφίσουν, θα τραγουδήσουν, θα κεραστούν και θα γράψουν τη
δική τους ευχή! Θα την κλείσουν σε μπαλόνι και θα τη ρίξουν στο κόκκινο
σακί του Άι Βασίλη. Οι ευχές θα ταξιδέψουν μαγικά μαζί του στα πέρατα
του κόσμου!
Έλα κι εσύ!

Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης
Έκθεση Αντιγράφων Κυκλαδικής Τέχνης
Ώρες: 10:00 - 16:00

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου

Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη
Θέατρο Σκιών
Διοργάνωση: Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Λαζαρέττων
Μια θεατρική παράσταση με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων από τον ταλαντούχο μικρό Καραγκιοζοπαίχτη Καμπάνη Παναγιώτη.

Θέατρο Ευανθία Καΐρη - Λαζαρέττα
Ώρα έναρξης: 17:00
Τιμή εισιτηρίου: 2€ με λαχνό για μια φιγούρα του Καραγκιόζη
Διάθεση εισιτηρίων κατά την είσοδο στην παράσταση

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

Γράμματα και άλλα στον Άγιο Βασίλη…
Χριστουγεννιάτικες εικαστικές δράσεις
από το Παιδικό Εικαστικό Εργαστήρι
Διοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης
Μετρώντας αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, η μαγεία τους ταξιδεύει και
στο παιδικό εικαστικό εργαστήρι του Δήμου μας.
Η λάμψη των Χριστουγέννων με τη μαγική αστερόσκονη απλώνεται στο
χώρο και προτρέπει τα παιδιά να μάθουν από τους εικαστικούς, να διασκεδάσουν και να εκφραστούν γράφοντας γράμματα στον Άγιο Βασίλη αλλά και να δημιουργήσουν τις δικές τους χειροποίητες κατασκευές
- έργα τέχνης!
Σας περιμένουμε!

Πλατεία Μιαούλη
Αίθουσα Τέχνης «Γ. & Ε. Βάτη»
Ώρες: 18:00 - 20:30

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου
έως Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου

Τριήμερο Ταξίδι
στη Χριστουγεννιάτικη
Μαγεία των Παραμυθιών
Εργαστήρια και δράσεις για παιδιά
Διοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης & Λύκειον των Ελληνίδων Σύρου
Ελάτε μαζί μας την Τρίτη 20/12, Τετάρτη 21/12 και Πέμπτη 22/12, να ταξιδέψουμε στη Μαγεία των Χριστουγέννων και των Παραμυθιών!
Η Αίθουσα Ρίτσου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, θα είναι ο τόπος
συνάντησης των παραμυθολατρών, παιδιών, παραμυθοαφηγητών αλλά
και ξωτικών φανταστικών για δημιουργία υπέροχων κατασκευών.
Δράσεις: στολισμός Χριστουγεννιάτικου δέντρου, αφηγήσεις παραμυθιών, εκπλήξεις, κατασκευές!
Σας περιμένουμε με άρωμα Χριστουγεννιάτικο, διάθεση γιορτινή και
πνεύμα αγάπης και μαγείας!!!

Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης
Αίθουσα Γιάννη Ρίτσου
Ώρα έναρξης: 16:30 - 18:00
Είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου

Ο φίλος μου ο Ντοστογιέφσκι
Θεατρική παράσταση με τον Παύλο Λουτσίδη
Διοργάνωση: dictum factum
Τι κοινό θα μπορούσε να συνδέει έναν «Νεοέλληνα» με τον κορυφαίο μυθιστορηματογράφο Φ. Ντοστογιέφσκι; Η θεατρική διασκευή της Δήμητρας Παπαδοπούλου αποπειράται να δώσει εξηγήσεις για την ιδιότυπη
αυτή συσχέτιση… Ο ήρωας της παράστασης, είναι ο άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας. Η καλοπληρωμένη δουλειά του, το καλό σπίτι και το
ακριβό αυτοκίνητο είναι τα προϊόντα της ευημερίας και οι προϋποθέσεις
της αναγνώρισης του ως «επιτυχημένου» μέλους της κοινωνίας μας... Οι
μετανάστες και οι κακόφημες γειτονιές πλήττουν την αισθητική του, ενώ
απαραίτητο αξεσουάρ - επιβεβαίωση της ανδρικής του ταυτότητας... η
Εύα, μια αιθέρια ύπαρξη... Όλα αυτά προ κρίσης... Ένα έργο για τη ζωή,
βγαλμένο από την ίδια τη ζωή.
Η παράσταση απευθύνεται σε ηλικίες από 14 ετών και άνω.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 10 € (προπώληση), 13€ (ταμείο), ΑΜΕΑ Δωρεάν
Διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου

Εικ. Ν. Καπατσούλια

Μικροί ζαχαροπλάστες
εν δράσει...
Διοργάνωση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου - Ερμούπολης
Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα γλυκάκια μας για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Η μυστική συνταγή για τα άσπρα τρουφάκια με καρύδα θα αποκαλυφθεί στην Παιδική Βιβλιοθήκη!

Παιδική Βιβλιοθήκη
Ώρα έναρξης: 17:00
Πληροφορίες: 22810 88089, biblerm@otenet.gr

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου

Παραδοσιακά Κάλαντα
στην Άνω Σύρο
Διοργάνωση: Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου «Ο Γέρος του Μωριά»
Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου θα τραγουδήσει τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα Πελοποννήσου και Σύρου, στα σοκάκια του Μεσαιωνικού
Οικισμού της Άνω Σύρου από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου με τερματισμό την Πορτάρα.

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου
Ώρα έναρξης: 18:00

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου

Πού ζει ο Άγιος Βασίλης;
Παιδική μουσικοθεατρική παράσταση
από το Θέατρο Μορφές Έκφρασης
Διοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης
Ένα γράμμα παράπεσε από το ταχυδρομικό κουτί… πώς θα φτάσει στα χέρια του Άγιου Βασίλη; Ένα μαγικό τρένο, η χώρα των ξωτικών, μια υπέροχη σοκολατόσουπα και ένα αγόρι που ήταν πάντα πολύ άτακτο αλλά «δεν
το ήθελε» θα μας οδηγήσουν στο σπίτι του πιο μαγικού ανθρώπου του
κόσμου. Στο σπίτι του Άγιου Βασίλη!!! Μια παράσταση που θα παρασύρει
τα παιδιά σε μια πολύ όμορφη Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια, όπου η μουσική, το παραμύθι και το παιχνίδι πρωταγωνιστούν! Και ο Άγιος Βασίλης
πού ζει τελικά; Θα καταφέρουν να βρούνε το πολύ καλά κρυμμένο σπίτι
του; Θα ψάξουν παντού, αλλά τελικά θα ανακαλύψουν πως ο πιο μαγικός
άνθρωπος του κόσμου ζει μέσα στην καρδιά μας!!! Στο παραμύθι μας, το
κάθε παιδί, θα νιώσει ότι μπορεί να τον έχει πάντα κοντά του κάθε φορά
που τα μάτια του λάμπουν από όνειρα, κάθε φορά που κάνει τους άλλους
να χαμογελάνε, κάθε φορά που γίνεται καλύτερος!

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 19:00
Είσοδος ελεύθερη
Δελτία ελεύθερης εισόδου: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου

Μουσικά Χριστούγεννα
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
Διοργάνωση: Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Λαζαρέττων
Γιορτή με ζωντανή μουσική και πολλές εκπλήξεις!
Θα συμμετέχουν μέλη του Συλλόγου αλλά σε συνεργασία και με άλλους
Συλλόγους θα μας ταξιδέψουν με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δεμένες
με ιστορίες που θα μας καθηλώσουν.

Θέατρο Ευανθία Καϊρη - Λαζαρέττα
Ώρα έναρξης: 19:30
Ελεύθερη είσοδος
Θα γίνει κλήρωση λαχειοφόρου αγοράς με πολλά δώρα.

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου

Μουσικές ευχές
από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
Η Φιλαρμονική του Δήμου εύχεται μουσικά Καλά Χριστούγεννα στους δημότες και τις Αρχές του νησιού.

Πλατεία Μιαούλη
Ώρα έναρξης: 11:00

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου

Γιορτή στους Πεζόδρομους
Εορταστικές εκδηλώσεις
Διοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης
& Εμπορικός Σύλλογος Σύρου
Εκδηλώσεις με μουσική, κεράσματα και διασκεδαστές για τα παιδιά το
πρωί και το απόγευμα στις οδούς Θυμάτων Σπερχειού, Πρωτοπαπαδάκη,
Σταματίου Πρωίου (μέχρι την οδό Κεας) και Ερμού.

Πεζόδρομοι Ερμούπολης
Ώρες: 11:00 - 14:30 & 17:30 - 21:00

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου

Αναπαράσταση της Φάτνης
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Διοργάνωση: Εκπολιτιστικός σύλλογος Μάννα, Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογο Λαζαρέττων & Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινίων
Τα Χριστούγεννα είναι μια ξεχωριστή περίοδος για μικρούς και μεγάλους
και δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο από το να τα δούμε όλοι με την απλότητα και συνάμα τη μαγεία που τη βλέπουν τα παιδικά μάτια.
Τα Χριστούγεννα είναι πολλά περισσότερα από μια απλή ημερομηνία στο
ημερολόγιο. Η γέννηση του Θεανθρώπου είναι το νόημα που διέπει την
ίδια μας της ζωή.

Κάτω Μάννα - Φωτιζόμενος Φοίνικας
Ώρα έναρξης: 18:30
Ελεύθερη είσοδος

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου
έως Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

Το σπίτι του Άι Βασίλη
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδωνίας «Ο Ποσειδών», με την υποστήριξη του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Για 9η χρονιά, διοργανώνεται η μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Σύρου και των Κυκλάδων, για να απολαύσουν όλοι με ξεχωριστό
τρόπο τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η Έπαυλη
Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, μεταμορφώνεται στο «Σπίτι του Άι Βασίλη»
που θα είναι ανοιχτό για όλους με ελεύθερη είσοδο!

Το εργαστήρι των Ξωτικών καθημερινά 17:30-20:00
Ο Άι Βασίλης παρέα με την Αγιοβασιλίνα και φυσικά τα ξωτικά τους θα
σας καλωσορίζουν με αρκετή από την εορταστική χρυσόσκονη που θα
φέρουν από το πολύ μακρινό τους χωριό. Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές, face painting κ.ά. με στόχο
τη διαπαιδαγώγηση και την ενθάρρυνση για ομαδικές δραστηρίοτητες.
Επιμελήτρια η Ευγενία Σαγκινέτου
Βοηθ. επιμέλεια από τον Ε. Φ. Σύλλογο «Ο Φοίνικας Σύρου».
Είναι απαραίτητο οι μικροί μας φίλοι να έχουν συνοδό.

Έπαυλη Τσιροπινά - Ποσειδωνία
Είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12
17:00 ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ
17:30 ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ
με ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ από τους “ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ”
18:00 ΚΑΛΑΝΤΑ/ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
από την ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
της ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
19:00 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΩΤΙΚΩΝ
από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
και τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ 27/12
17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ
από το ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18:30 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ/ΕΝΗΛΙΚΩΝ
από το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ
και ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ από την ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
19:30 ΚΕΡΑΣΜΑ από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ”
20:00 ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Η Πόλη των Χαμένων Ρομπότ”
από την θεατρική ομάδα Hippo Theatre Group
θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ποσειδωνίας (Λέσχη)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12
12:00 ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Η Πόλη των Χαμένων Ρομπότ”
από την θεατρική ομάδα Hippo Theatre Group
θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ποσειδωνίας(Λέσχη)
17:00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
(ζαχαροπλαστική και κέρασμα)
από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΖΑΡΕΤΤΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ στο ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
18:00 ΚΑΛΑΝΤΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΣΥΡΟΥ
18:45 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ από τον ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ
«Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»
19:40 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία
από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
αφήγηση & σκηνοθεσία ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/12
17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΙ «SURVIVOR»
από το 20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
18:00 ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ - ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
με τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΠΑΝΗ
από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΖΑΡΕΤΤΩΝ
19:30 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑ
από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΥΡΟΥ
19:50 ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ από την ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΝΑ
Πρόταση ανάγνωσης παραμυθιού από την ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ		
ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/12
17:00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
από τον ΕΠΙΜ. ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΌ ΣΎΛΛΟΓΟ «Ο ΦΟΊΝΙΚΑΣ ΣΎΡΟΥ»
18:00 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑ/ΕΔΕΣΜΑΤΑ
από τον ΣΎΛΛΟΓΟ ΠΟΝΤΊΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΏΝ ΣΎΡΟΥ
«Ο ΕΎΞΕΙΝΟΣ ΠΌΝΤΟΣ»
18:30 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ
19:15

ΚΕΡΑΣΜΑ από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

19:30 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ από την ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/12
11:00 BELLA DANCE
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
11:30 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ από το ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΥΡΟΥ
13:00 «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ»
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ με τους «ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ»
13:30 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ από τον ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
14:00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

Santa RUN
Φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου
Διοργάνωση: Syros by night & Δρομείς Σύρου
Μια εκδήλωση που διοργανώνεται σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού.
Πρόκειται για έναν αγώνα δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα ο οποίος
θα έχει ως αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Μιαούλη καλύπτοντας
μια απόσταση σχεδόν 2 χιλιομέτρων με ενδιάμεση πορεία τις οδούς Ελ.
Βενιζέλου - Ακτή Πέτρου Ράλλη μέχρι την περιοχή “Νησάκι” και επιστροφή από την Ακτή καταδρομικού Έλλη και τις οδούς Θυμάτων Σπερχειού
- Πρωτοπαπαδάκη - Βικέλα και τερματισμός στην πλατεία Μιαούλη. Η ίδια
διοργάνωση είχε πραγματοποιηθεί ξανά στην Ερμούπολη το 2017 και
στην Ποσειδωνία το 2018.
Είναι ένας πρωτότυπος και άτυπος αγώνας με τους συμμετέχοντες να
είναι ντυμένοι με τις στολές του Αγίου Βασιλείου χωρίς κανένα ηλικιακό
περιορισμό.

Πλατεία Μιαούλη
Ώρα έναρξης: 16:30

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

Ω! Christmas Three!
Παιδική θεατρική παράσταση
Διοργάνωση: Κέντρο Θεατρικής Τέχνης - Ομάδα Τικ Τακ Ντο
Ο Άγιος Βασίλης μόλις έχει μοιράσει τα δώρα στα παιδιά του κόσμου,
όμως ένα γράμμα που είχε παραπέσει, έρχεται να τον ταράξει..! Τι δουλειά έχει ο Άγιος Βασίλης στο τσούγκρισμα των αυγών το Πάσχα; Τι έννοεις έκανε επίσημη δήλωση ότι δε θα ξαναμοιράσει δώρα; Ποιά είναι η
Μυστική Οργάνωση Μ.Ορ.Ε.Λει.; Τρείς Μυστικοί Πράκτορες προσπαθούν
να σώσουν τα Χριστούγεννα! Θα τα καταφέρουν;
Μια πρωτότυπη παράσταση, από τους δημιουργούς του Τικ Τακ Ντο, έρχεται να ταράξει τα φετινά Χριστούγεννα! Είστε έτοιμοι;! Η πιο ξεκαρδιστική Χριστουγεννιάτικη ιστορία με τον Άγιο Βασίλη και τρεις μυστικούς
πράκτορες που προσπαθούν να σώσουν τα Χριστούγεννα! Μέσα από το
χιούμορ, την πλοκή και την έντονη σκηνική δράση, τα παιδιά μαθαίνουν
τη σημασία των Χριστουγέννων μέσα από τον κύκλο των εποχών.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 18:00 | Τιμή εισιτηρίου: 8 € (προπώληση, ταμείο Ανέργων,
ατέλεια, 65+, ομαδικό (10+ άτομα), 10€ (ταμείο)
Διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
με χορούς και κάλαντα
Διοργάνωση: Σύλλογος Στερεοελλαδιτών Σύρου «Η ΡΟΥΜΕΛΗ»
Ο Σύλλογος Στερεοελλαδιτών Σύρου «Η ΡΟΥΜΕΛΗ» θα πραγματοποιήσει
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στον πεζόδρομο στο ύψος της οδού Πρωτοπαπαδάκη και Βοκοτοπούλου μπροστά από το κατάστημα «Twins». Η
εκδήλωση θα περιλαμβάνει χορούς από την Στερεά Ελλάδα καθώς και
παραδοσιακά κάλαντα. Μετά το τέλος των χορών θα ακολουθήσει κέρασμα με παραδοσιακά εδέσματα του τόπου μας, κρασί και τσίπουρο.

Πεζόδρομος Πρωτοπαπαδάκη
Ώρα έναρξης: 20:30

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

Μια φορά και έναν καιρό...
ο Άι-Βασίλης από το Ροβανιέμι
στο θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ!
Προβολές με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
οπτικογραφημένο μήνυμα και παραμύθια!
Διοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης
Υπό την αιγίδα της Φινλανδικής Πρεσβείας
Από το «Κορβατουντούρι» το Χριστουγιεννιάτικο χωριό του στον Αρκτικό Κύκλο, ο «Γιολοπούκε» όπως αποκαλείται στα Φινλανδικά ο Άι-Βασίλης, με τους «Τόντουτ» τους βοηθούς του θα έρθει πιο κοντά μας μέσω
αποκλειστικού οπτικογραφημένου μηνύματος για να ευχηθεί στα ελληνικά, Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά στα παιδιά της Σύρου. Θα σκορπίσει
την αγάπη του μαγικά και θα μεταφέρει τους μικρούς μας φίλους σε ένα
τοπίο παραμυθένιο!!! Θα βρεθούν σε χιονισμένα κουκλίστικα σπιτάκια,
τάρανδους με κουδουνάκια, έλκηθρα, έλατα φωτισμένα αλλά και σε ένα
μοναδικά εντυπωσιακό βραδινό «Βόρειο Σέλας» στον ορίζοντα με χρώματα φανταχτερά και πλήθος μύθων και θρύλων. Ο  Έλληνας βοηθός
του  Αι-Βασίλη, Γιώργος Φραντζόγλου  θα μας αφηγηθεί μικρά Φινλανδικά παραμύθια με φόντο την παραμυθένια στολισμένη πλατεία του Χριστουγεννιάτικου χωριού αφήνοντας μια επίγευση…πολύ γλειφιτζουρένια!

Θέατρο Απόλλων
Ώρες έναρξης προβολών: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 18:00, 19:00, 20:00
Είσοδος ελεύθερη
Δελτία ελεύθερης εισόδου: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

Γιορτή στους Πεζόδρομους
Εορταστικές εκδηλώσεις
Διοργάνωση: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης
& Εμπορικός Σύλλογος Σύρου
Εκδηλώσεις με μουσική, κεράσματα και διασκεδαστές για τα παιδιά το
πρωί στις οδούς Θυμάτων Σπερχειού, Πρωτοπαπαδάκη, Σταματίου Πρωίου (μέχρι την οδό Κεας) και Ερμού.

Πεζόδρομοι Ερμούπολης
Ώρες: 10:30 - 14:30

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

Άφιξη του Άγιου Βασίλη
στον Φοίνικα Σύρου
Διοργάνωση: Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός
Πολιτιστικός Σύλλογος Φοίνικα
Το Σάββατο, παραμονή πρωτοχρονιάς, στην πλατεία του Φοίνικα προσκαλεσμένος του πολιτιστικού συλλόγου Φοίνικα θα είναι ο Άγιος Βασίλης με τους σάκους του γεμάτους με δώρα και εκπλήξεις για τα παιδιά
που θα βρίσκονται εκεί!
Μια μικρή γιορτή μεγάλης σημασίας για τους μικρούς μας ήρωες! Μια
ακόμη προσπάθεια του Επιμορφωτικού Φιλοτεχνικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φοίνικα!

Πλατεία Φοίνικα
Ώρες: 12:30 - 14:30

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

Το καραβάκι των ευχών
Διοργάνωση: Λύκειον των Ελληνίδων Σύρου
Το Λύκειο των Ελληνίδων με το παραδοσιακό καράβι θα μεταφέρει τις ευχές του για την Νέα Χρονιά στην αγορά και τους δρόμους της πόλης, στις
Αρχές και στα φιλανθρωπικά ιδρύματα, με κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.
Ώρες: 10:00 - 13:00

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου

Τα παραδοσιακά φαναράκια
Διοργάνωση: Λύκειον των Ελληνίδων Σύρου
Οι μικρές χορευτικές ομάδες του Λυκείου των Ελληνίδων, τις απογευματινές ώρες θα μεταφέρουν «τα Φώτα» στους δρόμους της πόλης με τα
επίκαιρα κάλαντα και τα παραδοσιακά φαναράκια «με τα πορτοκάλια».
Ώρες: 17:30 - 19:30

Σάββατο 7 Ιανουαρίου

Tango Nuevo by Astor Piazzola
Μουσική Εκδήλωση για βιολί και πιάνο

Βιολί: Αλέξανδρος Γκέλιας | Πιάνο: Στέλλα Γιαλόγλου
συμμετέχουν οι χορευτές: Μαριάννα Κουτάντου & Βαγγέλης Χατζόπουλος
“Το 1925 η οικογένεια του Αργεντίνου Astor Piazzola μετακόμισε στη Νέα
Υόρκη, για να δοκιμάσει την τύχη της στην μεγάλη πόλη. Ήταν η εποχή της ποτοαπαγόρευσης και της μαφίας, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο
συνθέτης. Σε ηλικία εννέα ετών πήρε ως γενέθλιο δώρο ένα μπαντονεόν
και ξεκίνησε μαθήματα μουσικής με έναν δάσκαλο, ο οποίος τον έβαλε
στον κόσμο της κλασικής μουσικής. Μετά από αρκετές μετακινήσεις και
εμπειρίες επιστρέφει στο Μπουένος Άιρες, όπου ασχολείται πλέον συστηματικά με τη σύνθεση Tango. Είναι ο δημιουργός του Tango Nuevo, ένα
ιδιαίτερο, μοναδικό είδος με στοιχεία κλασικής και τζαζ. Μια βαθιά τομή
στην κουλτούρα της χώρας, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί ήταν όμως οι καλλιτέχνες που αγκάλιασαν αυτή την αλλαγή, όπως ο
αμερικανός συνθέτης John Adams, χαρακτηρίζοντας την ψυχή του Astor
Piazzola, απέραντη…

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 20.00 | Τιμή εισιτηρίου: 10€, 5€ (παιδικό, φοιτητικό)
Διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων
Διοργάνωση: Σχολή Πιάνου Στέλλας Γιαλόγλου

Τρίτη 10 Ιανουαρίου

Afterimage: An Overture Imaginary
Live at Apollon Theater
Μουσική Εκδήλωση
Διοργανωτής: Πολιτιστικός Σύλλογος Χρούσσων
Η Συριανή Progressive Metal μπάντα των Afterimage ξεκίνησε στην Ερμούπολη το 2015. Το 2018 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους
“Traveler In Crystal Visions”, ενώ το 2022 ακολούθησε ο δεύτερος δίσκος
με τίτλο “II: Beyond Horizons Infinite”. Το άλμπουμ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές τόσο από την Ελλάδα, όσο και από χώρες όπως Γερμανία,
Αγγλία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Σουηδία και αλλού.
Το υλικό της μπάντας παντρεύει το λυρικό, συμφωνικό Prog Rock των
70s, με την κλασσική μουσική και το Αμερικάνικο Prog / Power Metal. Θα
παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά στον ιστορικό χώρο του θεάτρου
Απόλλων σε μια μαγευτική βραδιά γεμάτη μουσική, μελωδία και εκφραστικότητα.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη
Δελτία ελεύθερης εισόδου: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου
έως Κυριακή 15 Ιανουαρίου

Περισσότερες
πληροφορίες στη
σελίδα στο fb:
Kavilia cooperativa

Με τα χέρια μας
με τη φωνή μας
με το ρυθμό μας
Τριήμερο εργαστηρίων για παιδιά και εφήβους
Διοργάνωση: Kavilia cooperativa

Η ομάδα της Καβίλιας υποδέχεται τον καινούργιο χρόνο με δημιουργικά
εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις για παιδιά, καθώς και συναυλίες για
όλες τις ηλικίες. Στο φιλόξενο χώρο της Πινακοθήκης Κυκλάδων τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον πηλό και τις ιδιότητές
του, να τραγουδήσουν πολυφωνικά, να δημιουργήσουν έναν χαρακτήρα
κουκλοθέατρου. Παράλληλα με τα εργαστήρια θα λειτουργεί γωνιά stop
motion animation όπου τα παιδιά θα μπορούν να πειραματιστούν με την
εμψύχωση των πιο διαφορετικών υλικών. Για τους μεγάλους θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι κρουστών.

Πινακοθήκη Κυκλάδων
Ώρες έναρξης εργαστηρίων:
Παρασκευή 13/1 : 17.30, Σάββατο 14/1, Κυριακή 15/1 : 16:00 & 17:30
Ώρα έναρξης παιδικών παραστάσεων:
Παρασκευή 13/1, Σάββατο 14/1 : 19:30
Ώρα έναρξης συναυλιών:
Σάββατο 14/1, Κυριακή 15/1 : 21:00

Σάββατο 14 Ιανουαρίου

Μουσικές Οδύσσειες
Μουσική Εκδήλωση
Διοργάνωση: ΑΡΩΓΗ - Σωματείο ατόμων
με προβλήματα όρασης Νομού Κυκλάδων
Το Σωματείο Ατόμων με Προβλήματα Όρασης Νομού Κυκλάδων «ΑΡΩΓΗ» έχει εντάξει στο πρόγραμμα των εκδηλώσεών του μια συναυλία στο
Θέατρο Απόλλων. Ομάδα Συριανών καλλιτεχνών εμφανίζεται για φιλανθρωπικό σκοπό παρουσιάζοντας τη μουσική παράσταση ‘’Μουσικές
Οδύσσειες’’. Τα τραγούδια είναι του Συριανού δημιουργού Γιώργου Μπάϊλα. Το ρεπερτόριό τους είναι ροκ, έντεχνο και ρεμπέτικο.
Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν στην «Αρωγή» για ενίσχυση των
σκοπών και των δράσεων του Σωματείου.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 7€
Διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Σάββατο 21 Ιανουαρίου
και Κυριακή 22 Ιανουαρίου

Η Χιονάτη και οι επτά...
υπέροχοι μουσικοί!
Παιδική μουσικοθεατρική παράσταση
Διοργάνωση: Γιατί Έτσι ΑΜΚΕ
Η παιδική σκηνή «Teatro Theama», παραμένει αφοσιωμένη στο κλασικό
παραμύθι. Ο λόγος είναι προφανής. Η δυναμική αυτών των παραμυθιών
που μεγάλωσαν τόσες γενιές είναι τεράστια και οι συμβολισμοί τους αμέτρητοι. Φέτος έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε ένα από τα κορυφαία
και πιο γνωστά παραμύθια, τη «ΧΙΟΝΑΤΗ».
Διασκευάσαμε το κλασικό παραμύθι δημιουργώντας μία νέα πρωτότυπη
παράσταση με εντυπωσιακά κοστούμια, μουσική και φαντασία που θα
μαγέψει και θα ταξιδέψει τους μικρούς μας φίλους!
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Γεώργιος Γρηγοριάδης
Παίζουν οι ηθοποιοι: Σοφία Νομικού, Αλέξης Μαρτζούκος, Μαριλού Βόμβολου, Φίλιππος Παπαθεοδώρου, Βλοτίνα Νουλέλη, Νίκος Μάκκας

Θέατρο Απόλλων
Ώρες έναρξης: 21 Ιανουαρίου στις 19:00 και 22 Ιανουαρίου στις 12:00 μ.μ
Τιμή εισιτηρίου: 10€
Διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου

Χρήστος Θηβαίος
Παναγιώτης Μάργαρης
Από τον Νίνο Ρότα στον Άμλετ της Σελήνης
Διοργάνωση: GUITAR GALAXY PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
Ο Χρήστος Θηβαίος, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδοποιούς και ο Παναγιώτης Μάργαρης, ο σημαντικότερος κιθαρίστας της
γενιάς του, συναντιούνται επί σκηνής σε ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις. Οι μοναδικές ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου σε δικά του τραγούδια αλλά και τραγούδια των Θάνου Μικρούτσικου, Βασίλη Δημητρίου και
πολλών άλλων μεγάλων συνθετών, συναντιούντιαι με την μοναδική δεξιοτεχνεία του Παναγιώτη Μάργαρη σε ένα πρόγραμμα που εκτός από τα
αναμενόμενα, περιλαμβάνει ανατρεπτικά κομμάτια και προκαλεί δυνατές
μουσικές συγκινήσεις. Από τον «Άμλετ της σελήνης» και το «Πόσο πολύ
σ’αγάπησα» μέχρι τις μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Θάνου Μικρούτσικου.
Μια μοναδική συνάντηση που θα γράψει ιστορία…

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 20:30
Τιμή εισιτηρίου: 14, 17, 20, 25€
Διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου Απόλλων

με την υποστήριξη:

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 Πολιτιστικό Χώρο Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, την
Έκθεση προσωπικών αντικειμένων Μάρκου Βαμβακάρη,
το Πνευματικό Κέντρο & την Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων στην Άνω Σύρο, καθώς και το Eνυδρείο στο Κίνι.

καλές
γιορτές
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
syrostoday
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H Επιτροπή Πολιτισμού δεν ευθύνεται για τυχόν τροποποιήσεις στα προγράμματα των φιλοξενούμενων εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο έντυπο. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση όλου του υλικού σε έντυπα και η ανάρτηση σε ιστοσελίδες. Οι φωτογραφίες ενδέχεται να καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα.

