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      Αυτή την φορά δεν θα πάμε για τα ρεμπέτικα 

στις ανηφοριές της Άνω Σύρας, αλλά για τις 

βουτιές που συνεχίζονται όλο το Νοέμβρη στα 

Αστέρια της Ερμούπολης παρέα με τους ντόπιους. 

Θα ανακαλύψουμε μια πόλη που μας περιμένει 

όλο το χρόνο γεμάτη ζωή, ομορφιά και πολιτισμό. 

Μια πόλη που δεν έχει ανάγκη τη ζέση του 

καλοκαιριού για να μας φιλοξενήσει με θέρμη. 
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Η πόλη των Κυκλάδων δεν είναι μόνο καλοκαιρινός προορισμός, το λένε οι κάτοικοι της 
Ερμούπολης. Και εμείς ως δύσπιστοι πήραμε το πλοίο στη μέση του φθινοπώρου για τη 
πρωτεύουσα των Κυκλάδων για να διαπιστώσουμε πως…ναι ισχύει. 
Τα χρώματα του φθινοπώρου ταιριάζουν στην αισθητική, στα αρχοντικά με τις πολύχρωμες 
βαριές πόρτες, στα δαιδαλώδη, στενά σοκάκια της, στις βουκαμβίλιες που επιμένουν να 
είναι ακόμα ανθισμένες, στο μπλε τρούλο του Αγίου Νικολάου. Οι ντόπιοι δεν κλείνουν 
στο πατάρι τα μαγιό τους μέχρι το θερμόμετρο να δείξει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 
Συνεχίζουν τις βουτιές από τους βράχους στα Αστέρια σχεδόν όλο το Νοέμβρη και μετά 
ζεσταίνονται με τσίπουρα και ουζάκι. 
Το νησί δεν είναι μόνο για καλοκαιρινές διακοπές μιας και προσφέρει σε ξένους και κατοίκους 
τα πάντα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Σφύζει από ζωή και πολιτισμό. Θεατρικές ομάδες, 
μπάντες, μουσικοί και θεατρικοί σύλλογοι δεν σταματούν να δημιουργούν όλο το χρόνο, 
να δίνουν συναυλίες και να ανεβάζουν παραστάσεις. Στο θρυλικό Θέατρο Απόλλων πάντα 
υπάρχει μια παράσταση που θα φέρει κόσμο στα θεωρεία με τις ρετρό, μπορντό βελούδινες 
καρέκλες. Τα βράδια μη φανταστείτε έρημους δρόμους. Οι ντόπιοι δεν κλείνονται στο 
σπίτι, μαζεύονται παρέες στα κουτούκια, με μεζέδες και τσίπουρα, λένε τα νέα της ημέρας 
που προηγήθηκε και δεν θα σας αρνηθούν να πάρετε μέρος στο αυτοσχέδιο γλέντι τους. 
Αν είστε τυχεροί θα γνωρίσετε την κυρία Ράνια Νικοπούλου για να σας πει την ιστορία 
της: πως η πόλη ένα μεσημέρι λίγο πριν αποφασίσει να φύγει απογοητευμένη από το 
νησί, την ανάγκασε να μείνει για πάντα εδώ, φέρνοντας στο δρόμο της ένα αρχοντικό. 
Και αυτή για να της το ξεπληρώσει το ανέστησε και του έδωσε το όνομα της. Ούτε και η 
ποιήτρια Βαλεντίνη Ποταμιάνου, γεννήθηκε εδώ, αλλά τώρα πια έτσι νιώθει. Περνά το 
περισσότερο χρόνο της στο νησί, προσφέροντας εκπαιδευτικά, θεατρικά σεμινάρια μέσα 
από το Ινστιτούτο Κυβέλη που έφτιαξε η ίδια. Δραστήρια όλο το χρόνο κάνει ό,τι περνάει 
από το χέρι της για να μην ησυχάζουν οι φιλότεχνοι του τόπου…που δεν είναι και λίγοι. 

Φθινοπωρινή υπόκλιση
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Hotel Ploes
Περίπου δυο χρόνια παρουσίας στην Ερμούπολη, έχει 
και το ξενοδοχείo Ploes. Εδώ η παράδοση συναντά το 
μοντέρνο design με ένα ευφυή τρόπο. Ακόμη και αν δεν 
μείνετε σε ένα από τα δωμάτια του ελάτε για τον καφέ σας 
στην βοτσαλωτή αυλή του.
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 2, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 22810 79360.

Διαμονή 
Αρχοντικό Ερμούπολης
Το αρχοντικό του 19ου αιώνα, έμεινε για χρόνια στην 
αφάνεια μέχρι το μεράκι της Ράνιας Νικοπούλου να 

το μετατρέψει σε μια από τις πιο ατμοσφαιρικές 
επιλογές διαμονής στη Σύρο τους τελευταίους 
μήνες. Ο πεντάστερος boutique ξενώνας στέκει 
επιβλητικό στην αριστοκρατική συνοικία 

Βαπόρια, πίσω από τον Άγιο Νικόλαο. Τα πάντα έχουν 
αναπαλαιωθεί και συντηρηθεί με απόλυτο σεβασμό στην 
ιστορία και την νεοκλασική αισθητική της πέτρινης 
οικίας, που έχει χαρακτηριστεί ως Ιστορικό Μνημείο 
από το Υπουργείο Πολιτισμού λόγω των μοναδικών 
οροφογραφιών και της σπάνιας αρχιτεκτονικής της. Η 
πραγματική του ομορφιά βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Η 
κάθε του γωνιά είναι μια μικρή έκπληξη καλαισθησίας και 
συνύπαρξης του παλιού με το νέο: η παλιά μπανιέρα έχει 
μετατραπεί σε γλάστρα στην αυλή, τα παλιά πλακάκια 
της κουζίνας στολίζουν την εξωτερική τραπεζαρία του 
πάνω ορόφου και παλιές κομόντες φιλοξενούν μικρά ή 
μεγάλα έργα τέχνης. Εντύπωση προκαλούν και τα τρία 
εσωτερικά πηγάδια του σπιτιού κάτι που δηλώνει με 
μεγάλη αυτοδυναμία που είχε σε δύσκολους καιρούς κατά 
το παρελθόν. Πηγάδια που σήμερα έχουν μετατραπεί 
σε ρομαντικές φωλιές που ξεδιψούν όσους θέλουν να 
μάθουν κάτι παραπάνω για το σπίτι αλλά και το ίδιο το 
νησί. Συνολικά ο ξενώνας μπορεί να φιλοξενήσει δέκα 
άτομα. Η απόλυτη εμπειρία διαμονής είναι φωλιασμένη 
στον δεύτερο όροφο, με την luxury suite δύο ατόμων 
με θέα στη θάλασσα, πολυτελές μπάνιο με Jacuzzi, 
καθιστικό και μεγάλες ιδιωτικές βεράντες. Το πλούσιο 
πρωινό σερβίρεται στη βεράντα.  Η κύρια Ράνια εκτός 
από πολύ καλή μαγείρισσα μπορεί να σας διαφωτίσει για 
όλα τα μυστικά του νησιού, μπορεί να σας παραχωρήσει 
τα ποδήλατα του ξενώνα για βόλτες ή και μπορεί να 
οργανώσει για εσάς οποιαδήποτε μικρή η μεγάλη 
εκδήλωση στο νησί ή στο ξενώνα. Αυτό, όμως που κάνει 
την μεγαλύτερη διαφορά είναι το χαμόγελο της φιλοξενίας 
της, το οποίο κουβαλάς μαζί σου μέχρι την επόμενη φορά. 
Τέλος, ο ξενώνας διαθέτει και ποδήλατα για βόλτες στις 
ανηφοριές. 
ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ 15, ΤΗΛ.: 22810 87711, 6936723104, 
ΑΠΟ €100 ΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 
ΠΡΩΙΝΟ.

ARTISTE 
BEST



ISLAND ESCAPE 
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Φαγητό 

Kouzina 
Στην οδού Άνδρου, κοντά στην πλατεία Μιαούλη έχει 
το αρχηγείο του ο σεφ Παύλος Γρίβας. Μέλημα του να 
συλλέγει τα καλύτερα, τα πιο φρέσκα και πιο ανόθευτα 
υλικά. Από τα καλύτερα του πιάτα, η μπριζόλα Black An-
gus με μέλι, αλλά και το περίεργο ριζότο του. 
ΑΝΔΡΟΥ 5 ΤΗΛ.:22810 89150, ΑΠΟ € 18 ΤΟ ΑΤΟΜΟ.

Όνειρο
Βρίσκεται απέναντι από το Θέατρο Απόλλων.  Από τα 
αυτά που πρέπει να δοκιμάσετε εδώ είναι ο μουσακάς 
της σεφ Ελένης Παλιάρη, το οποίο τον έχει «πειράξει» 
νοστιμίζοντας τον με συριανά λουκάνικα. Θα είστε πολύ 
τυχεροί αν έχει μείνει παγωτό λουκούμι τριαντάφυλλο για 
να γλυκαθείτε στο τέλος. Εμείς, ακόμα να ξεχάσουμε το 
σπιτικό ζυμωτό ψωμί.
ΤΗΛ.: 22810 79416, ΑΠΟ €16 ΤΟ ΑΤΟΜΟ.

Άμβυξ  
Το καλύτερο ιταλικό. Το όνομά του το δανείζεται από το 
παλιό αποστακτήριο που λειτουργούσε παλιά στο κτίριο. 
Στις κουζίνες του ετοιμάζονται χειροποίητα ζυμαρικά 
και αυθεντική ιταλική κουζίνα. Δοκιμάστε πίτσες με 
καλοψημένες ζύμες, ενώ από τα ζυμαρικά σας προτείνουμε 
τα ραβιόλι με σπανάκι και σάλτσα βουτύρου. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και ο εσωτερικός, industrial χώρος του.
ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΓΟΥ 26, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟΣ, 
ΤΗΛ.: 22810 83 989, ΑΠΟ €20 ΤΟ ΑΤΟΜΟ.

Να σκαρφαλώσετε στην Άνω Σύρα. Ανεβαίνοντας από 
την Ερμούπολη θα θυμηθείτε και πάλι πως βρίσκεστε 
στις Κυκλάδες. Σπίτια σφιχταγκαλιασμένα, σε 
διάφορα μεγέθη-μερικά απορείς αν μένουν άνθρωποι 
ή μικροσκοπικά πλάσματα-, καθολικές εκκλησίες, 
περιποιημένες αυλές, μαγαζάκια με χειροποίητα 
καλούδια, ταράτσες που ατενίζουν τον απέραντο 
ορίζοντα. Θα χαθείτε σίγουρα, αλλά μην σταματήσετε 
αν δεν βρείτε ένα ξέφωτο για να απολαύσετε την 
πανοραμική θέα.
Tip: Ανεβείτε με ταξί ή λεωφορείο στην Άνω Σύρα και 
κατεβείτε προς την Ερμούπολη ξανά με τα πόδια. 

Να επισκεφτείτε Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης. 
Η μόνιμη έκθεση στο Χρωματουργείο Κατσιμαντή 
περιλαμβάνει 307 σπάνια τεκμήρια για τη βιομηχανική 
κληρονομιά της Ερμούπολης, μεταξύ των οποίων χάρτες 
και εικόνες από το τέλος του 17ου έως τα μέσα του 20ού 
αιώνα, πρωτότυπα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά 
σχέδια της δημιουργίας της νεοκλασικής Ερμούπολης, 
ζωγραφικούς πίνακες συριανών ζωγράφων του 19ου 
αιώνα και ομοιώματα πλοίων. 
Γ. Παπανδρέου 11, τηλ.: 22810 81243, 22810 84762. 

Μάθετε την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της ηθοποιού 
Κυβέλης, στο ομώνυμο ινστιτούτο, όπου θα γνωρίσετε 
την ταραχώδη ζωή της ηθοποιού, την καριέρας της αλλά 
και τη σχέση της με τον Γεώργιο Παπανδρέου.
Λεωνίδου 4 & Σπαρτιατών, Αγ. Νικόλαος. 

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του Θεάτρου 
Απόλλων. Είναι πολύ πιθανό να φιλοξενεί κάποια πολύ 
ενδιαφέρουσα παράσταση χορού ή θεάτρου.
Tηλ.: 22810 85192.

NEW 
ENTRY

Mammo
Μετρά μόλις λίγους μήνες. Ένα wine bar που δεν έχει 
να ζηλέψει τίποτα από αυτά της πρωτεύουσας. Διαθέτει 
εξαιρετική κάβα με τις καλύτερες ετικέτες από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Αυτό όμως που κερδίζει 
πραγματικά τις εντυπώσεις είναι το service μιας 
και τηρούνται όλοι οι κανόνες της φιλοσοφίας 

του κρασιού: σωστά ποτήρια και ιδανική θερμοκρασία. Στα 
μεγάλα του πλεονεκτήματα και η κουζίνα του. Σερβίρει 
πρωτότυπα tapas, μπρουσκέτες, αλλά και μερίδες σε 
γενναιόδωρες ποσότητες. Όλα αυτά φανταστείτε τα και σε 
πολύ καλές τιμές και πολύ καλή jazz και σόουλ μουσική. 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΡΟΥ.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 


