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O Γεώργιος Σουρής και τα Ζεϊμπέκια σας υποδέχονται στο Συριανό 
Καρναβάλι «Γεώργιος Σουρής» 2018, για να σας μεταδώσουν το κέφι 
μέσω της σάτιρας και της παράδοσης:
Ο Γεώργιος Σουρής ήταν Συριανός σατιρικός ποιητής, δημοσιογρά-
φος και εκδότης, πολύ δημοφιλής στο κοινό της εποχής του. Χαρακτη-
ριζόταν από την εξαιρετική ευκολία στη στιχουργία, την ιδιοφυΐα του 
στην εύρεση του κωμικού, το αδιάπτωτο κέφι και την καλοπροαίρετη 
σατιρική διάθεση. 
Τα Ζεϊμπέκια παρουσιάζουν έναν πολεμικό χορό μεταξύ μαυροφορε-
μένων ανδρών με θέμα την απαγωγή της νύφης (αρχιχανούμισσας), 
της γυναίκας του πρώτου καπετάνιου. H παράδοση λέει ότι το έθιμο 
αυτό το έφεραν πρόσφυγες Έλληνες από την Μικρά Ασία και τελούταν 
την τελευταία Κυριακή των αποκριών, στην Άνω Σύρο.

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Παραδοσιακοί χοροί
με Συλλόγους από όλη την Ελλάδα.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 11.00 

Τελευταία Κυριακή 
της Αποκριάς: Παρέλαση 
& Τελετή λήξης Συριανού 
Καρναβαλιού
Οι καρναβαλικές ομάδες με 
τα άρματα και τις κατασκευές 
τους θα διασχίσουν το ιστορικό 
κέντρο της Ερμούπολης. Μια 
εντυπωσιακή παρέλαση χρω-
μάτων, φαντασίας, έμπνευσης 
και δημιουργίας που μεταμορ-
φώνει την Ερμούπολη. Μετά την 
τελετή λήξης θα ακολουθήσει 
πάρτι στον πεζόδρομο της οδού 
Πρωτοπαπαδάκη. Στην παρου-
σίαση: Μαριάννα Βακονδίου και 
Γιώργος Ρούσσος.

Ώρα έναρξης: 16.00

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Κούλουμα στις εξοχές 
της Σύρου
 με το παραδοσιακό πέταγμα 
του Χαρταετού, εκλεκτά 
Σαρακοστιανά, χορό και κρασί. 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Το κάψιμο 
του Καρνάβαλου 
στην Άνω Σύρο
Αναβίωση του εθίμου της 
τελευταίας Αποκριάς των 
Καθολικών στην Άνω Σύρο.

Πλατεία Μάρκου Βαμβακάρη, 
Άνω Σύρος
Ώρα έναρξης: 20.00

H Επιτροπή Πολιτισμού δεν ευθύνεται για τυχόν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.



31 ΊΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2018 

Έναρξη 4ου Κυνηγιού 
Κρυμμένου Λουκουμιού
Κινηματογράφος «Παλλάς»
Ώρα έναρξης: 19.00

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Τελετή έναρξης με τους 
Walkman the Band
Παρουσίαση στολών από τις 
Καρναβαλικές Ομάδες. Θα ακο-
λουθήσει live με τους “Walkman 
the band” που κρατούν στα χέρια 
τους την πιο επιτυχημένη συνταγή 
στη διασκέδαση, με ένα non stop 
playlist που θα ξεσηκώσει και 
το πιο απαιτητικό κοινό. Διασκέ-
δαση μέχρι τελικής πτώσεως με 
τραγούδια που θα ξαναθυμηθούν 
οι παλιοί και θα ανακαλύψουν οι 
πιο νέοι!

Πλατεία Μιαούλη
Ώρα έναρξης: 20.00 

5-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Το Καρναβάλι 
στην Αγορά της Σύρου
Επιχειρήσεις του νησιού μεταμφι-
έζονται σε καρναβαλικά μουσεία 
και εκθέτουν στις βιτρίνες τους 
κουστούμια των ομάδων που έχουν 
περάσει από το Συριανό Καρναβάλι!

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Τελετή λήξης 4ου Κυνηγιού 
Κρυμμένου Λουκουμιού 
και βράβευση καλύτερης 
ομάδας
Αίθουσα Γ. & Ε. Βάτη
Ώρα έναρξης: 20.00

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Κατασκευή Συριανού 
Παραδοσιακού 
στεφανωτού
από το παραδοσιακό εργαστήρι 
“Άρωμα Παράδοσης”.

1ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης
Κατά τις ώρες μαθημάτων

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Ημερολόγιο ενός τρελού 
του Νικολάϊ Γκόγκολ
Σήμερα που ο άνθρωπος ζει μόνος 
του, πράττει μόνος του, διεκδικεί 
μόνος του, είναι επιτακτική ανάγκη 
να τονιστεί αυτή η τάση που τον 
οδηγεί να κλείνεται ολοένα στον 
εαυτό του... 

‘’Το να μοιράζεσαι τις σκέψεις, 
τα συναισθήματα με κάποιον 
άλλον άνθρωπο, είναι μια απ’ τις 
μεγαλύτερες ευτυχίες στη ζωή’’.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 21.00
Τιμή εισιτηρίου 8 και 10 ευρώ

5-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Έκθεση αποκριάτικης 
φωτογραφίας από τη 
Λέσχη Φωτογραφίας Σύρου
Αίθουσα Γ. & Ε. Βάτη
Ώρες λειτουργίας: 
12:00-14:00 & 18:00-21:00

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Κουκλοθέατρο Κρήτης: 
Ο Ψαροτρομάρας
Έρχεται ο Ψαροτρομάρας στην 
Σύρο! Ετοιμάζεται να χτίσει το 
καινούργιο του παλάτι, διώχνοντας 
τα ψαράκια από τον βυθό!

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 18.00
Τιμή εισιτηρίου 6 ευρώ

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Τσικνοπέμπτη
Αποκριάτικοι παραδοσιακοί χοροί 
από Συλλόγους του νησιού μας 
και το παραδοσιακό εργαστήρι 
“Άρωμα Παράδοσης”.

Πλατεία Μιαούλη
Ώρα έναρξης: 20.00

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018 

Αποκριάτικος χορός
από τον Σύλλογο Δικαστικών 
Υπαλλήλων Κυκλάδων.

Αίθριο Δημαρχιακού Μεγάρου
Ώρα έναρξης: 21.30

14 & 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Εκπαιδευτικά εργαστηρία 
animation για παιδιά και 
άτομα με αναπηρία
Με καρναβαλικό - εορταστικό πε-
ριεχόμενο που θα σχετίζεται με το 
βασικό άξονα και τη θεματική του 
Καρναβαλιού σε τη συνεργασία 
του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Σύρου Ερμούπολης.

Θέατρο Απόλλων
Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στο 
www.animasyros.gr 
καθώς και στο τηλέφωνο 
του Θεάτρου: 22810 85192

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Το καρναβάλι 
στο Θέατρο Απόλλων
Οι θεατρικοί όμιλοι της Σύρου 
παρουσιάζουν μια σπονδυλωτή 
σατιρική παράσταση.

Θέατρο Απόλλων
Ώρα έναρξης: 20.30

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Το Συριανό Καρναβάλι 
παρουσιάζει τα Ζεϊμπέκια
Παρέλαση των Καρναβαλικών 
Ομάδων στην Άνω Σύρο και 
αναβίωση του εθίμου της, 
Ζεϊμπέκια.

Πιάτσα Άνω Σύρου
Ώρα έναρξης: 20.00


