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Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του μαθήματος: “Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων-Χώρος - Μνήμη - 
Πολιτισμός”, γίνεται μία ερευνητική εργασία, για την πλατεία Μιαούλη που βρίσκεται στην 
Ερμούπολη της Σύρου.   Πάνω στην πλατεία δεσπόζει το δημαρχείο της Ερμούπολης, ένα 
μεγαλοπρεπές κτίριο, του Ερνέστου Τσίλλερ, 150 ετών. 

                                                                                                                      © Αγγελική Καραμολέγκου 
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Η πολιτισμική ανάπτυξη της Ερμουπόλεως κατά τον 19ο αιώνα 

Η  Ερμούπολη δημιουργήθηκε στα 1821-1830, προς τιμήν του αρχαίου θεού του εμπορίου και 
των γραμμάτων Ερμή.  Η Σύρος έχει μακραίωνη ιστορία στο βάθος των αιώνων, από την 
προϊστορική εποχή με σημαντικά ευρήματα.  Στο κέντρο των Κυκλάδων, ένα φυσικό λιμάνι γίνεται 
το κέντρο του εμπορίου στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς. 

                                                                                                                                                © Αρχοντικό Ερμούπολις 

Πρόσφυγες από τη Σμύρνη, τις Κυδωνίες, τη Χίο, τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Σάμο, τα Ψαρά, 
την Κάσο έμεναν στην αρχή σε προσωρινά παραπήγματα και στη συνέχεια δημιούργησαν 
συνοικίες (Βροντάδο, Ψαριανά…).    Το λιμάνι της Ερμούπολης, προστατευμένο από την αντάρα 
του πολέμου, κάτι σαν Ελβετία, έγινε κέντρο του διαμετακομιστικού εμπορίου της ανατολικής 
Μεσογείου.  Οι Συριανοί ασχολήθηκαν με το εμπόριο της “μανιφατούρας” (υφασμάτων),             
του μεταξιού, των δερμάτων, των σιδερικών, με τεράστια ανάπτυξη στη βιοτεχνία, τη ναυτιλία,  
την οικοδομική και τα δημόσια έργα.   Το Νεώριο, το συριανό ναυπηγείο, βοήθησε στη δημιουργία 
του κατεστραμμένου στόλου και η βυρσοδεψία έκανε εξαγωγές σε βαλκανικές χώρες και στην 
ανατολική Μεσόγειο.    

                                     Οδός Ερμού 1850 © Αρχοντικό Ερμούπολις                                                                 © Αγγελική Καραμολέγκου 
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Εκτός από την εμπορική και τραπεζοοικονομική ανάπτυξη, η Ερμούπολη άνθισε και ως 
πολιτιστικό και κοινωνικό κέντρο, που διασταύρωνε απόψεις και ιδέες από όλες τις χώρες που 
συνδιαλέγονταν.   Στα 1850 με πληθυσμό 20.000 περίπου, 10 σχολεία (δημόσια & ιδιωτικά),          
το πρώτο νοσοκομείο (1823) και το πρώτο Γυμνάσιο της Ελλάδος(1833) , θέατρο, λέσχες, 1

σύλλογοι, καφενεία με μουσική, 4-5 εφημερίδες, ατμήλατος στόλος (το πρώτο Ελληνικό ατμόπλοιο 
1854), τραπεζική και ασφαλιστική αγορά, το πρώτο τηλεγραφείο (1858), μηχανουργία και 
βιομηχανία (κατά το τέλος του 19ου αιώνα), την έχρισαν κοσμοπολίτισσα και πρώτο λιμάνι         
της χώρας αλλά και της ανατολικής Μεσογείου.  2

                                                                                                                                            
                                                                                                                                     Το εμπορικό λιμάνι 1860 © Αρχοντικό Ερμούπολις 

 Εκεί φοίτησε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος1

Αγριαντώνη Χ.-Ελευθερίου Μ.-Καρακουλίδης Ι.-Λούκος Χ.-Φενερλή Α., 1999 (2010 γ’ έκδοση), “Ερμούπολη-Σύρος Ιστορικό οδοιπορικό”, 2

εκδόσεις Ολκός, Αθήνα

H4



Η αρχιτεκτονική κληρονομιά  

Tα παλαιότερα σπίτια της Ερμούπολης που διατηρούνται ακόμη, είναι χτισμένα στα 
1821-1835 περίπου και είχαν φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των τόπων καταγωγής των αποίκων 
της.  Επικράτησε ο κλασικισμός, με κατώγεια και ανώγεια, ημιυπαίθριο χαγιάτι και ξύλινα 
κουφώματα και ταβάνια.     

                                                                                                                                                             © Αγγελική Καραμολέγκου 

Το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο του Wilhem von Weiler to 1837, άνοιξε το δρόμο για τη 
μνημειακή αρχιτεκτονική της Ερμούπολης, με βασικούς άξονες τις πλατείες και τα μεγαλοπρεπή 
δημόσια κτίρια.   Οι μεγαλοαστοί της πόλης υιοθετούν την νεοκλασική αρχιτεκτονική, ως σύμβολο 
κύρους και στολίζουν την πόλη με μέγαρα, απίστευτου κάλλους.                                                                                                                           

Αρχιτέκτονες Βαυαροί, Ιταλοί και Έλληνες, με σημαία το ρομαντισμό και τον νεοκλασικισμό, 
δημιουργούν διώροφα ή τριώροφα κτίρια, μεγαλοπρεπείς σκάλες, μαρμάρινα μπαλκόνια με 
περίτεχνα φουρούσια, υπερυψωμένους φωταγωγούς, πολλά συμμετρικά ανοίγματα και μαρμάρινες 
όψεις με γείσο και στηθαίο ή αέτωμα.  3

Αγριαντώνη Χ.-Ελευθερίου Μ.-Καρακουλίδης Ι.-Λούκος Χ.-Φενερλή Α., 1999 (2010 γ’ έκδοση), “Ερμούπολη-Σύρος Ιστορικό οδοιπορικό”, 3

εκδόσεις Ολκός, Αθήνα
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Πολυτελείς κατοικίες/μέγαρα, μεγαλοπρεπείς ναοί, βιομηχανικά και αμέτρητα δημόσια 
κτίρια κοσμούν ακόμη και τώρα την Αρχόντισσα των Κυκλάδων, μαρτυρώντας την ανάπτυξη,  τον 
νεωτερισμό και την κοσμοπολίτικη ζωή των κατοίκων της κατά τον 19ο αιώνα. 

Η Ερμούπολη είναι ιστορική πόλη με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο από την ίδρυσή της, με 
ανάθεση του βασιλιά Όθωνα στον μηχανικό Wilhelm von Weiler (1836), ο οποίος είχε εργαστεί και 
για το σχέδιο της Αθήνας.    Το σχέδιο αυτό τοποθέτησε τα νεοκλασικά στο κέντρο της πόλης, 4

δρόμο που συνδέει το λιμάνι με την πλατεία και προσαρμογή στο φυσικό ανάγλυφο του τοπίου.   
Στην περίμετρο, ένας γεωμετρικός κάναβος επεκτείνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα.  5

                                    Εργοστάσιο Γ. Βέλτσου © Αγγελική Καραμολέγκου 

Λίγο πριν μπει κανείς στο λιμάνι της Ερμούπολης, αντικρύζει τη συνοικία Βαπόρια με τα 
απίστευτου κάλλους αρχοντικά, που κάποια από αυτά έχουν και πρόσβαση στη θάλασσα, χτισμένα 
τριγύρω από τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου του “πλούσιου”.   Η συνοικία με τους 
εύπορους του νησιού, τους εφοπλιστές, τους βιομηχάνους, τους λάτρεις της τέχνης, που με τον 

Βασιλικό Διάταγμα 18/30 Αύγουστος 1837. Το πρωτότυπο ΒΔ της 18/ 30.8.1837 σώζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Με το 4

διάταγμα 18/ 30.8.1837 εγκρίνεται το «παρά του υπολοχαγού του Μηχανικού κ. Weiler συνταχθέν και παρά της Κοινότητας Σύρου 
παραδεχθέν σχέδιον της πόλεως αυτής» 

Στεφάνου Ι.- Μαράτου Θ., “Ιστορικές πόλεις. Όροι δόμησης και Φυσιογνωμία. Το παράδειγμα της Ερμούπολης”, 2004, Τεχν. Χρον. 5

Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, ΙΙ, τευχ. 1-2
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ερχομό του νεοκλασικισμού στο νησί, πριν δύο αιώνες, έφτιαχναν τις κατοικίες τους, με τον άφθονο 
διάκοσμο και τα αμέτρητα δωμάτια για εκείνους και για τις υπηρεσίες τους. 

                                                                                                                                               © Αγγελική Καραμολέγκου 

Διώροφα και τριώροφα, χτισμένα με μαρμαρόπετρες και κονίαμα στους αρμούς, με χτιστά 
αετώματα στην απόληξή τους, με απλά ή όχι μπαλκόνια, με περίτεχνες σιδεριές στους ψηλούς 
φεγγίτες των εισόδων τους και με θέα προς τη θάλασσα τα περισσότερα.   Μέγαρα επιβλητικά     
με έμφαση στην πρόσοψη, σκαλισμένες στο μάρμαρο επιγραφές με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή    
και του αρχιτέκτονα, με εντυπωσιακά φουρούσια στους ολομάρμαρους εξώστες τους, συνήθως  
από τα χέρια Τηνιακών, διάσημων για την καλλιτεχνία τους στο μάρμαρο, γλυπτών.  6

Τραυλός Ι.-Κόκκος Α., 1980 (2001 γ’ έκδοση), “Ερμούπολη”, έκδοση Εμπ. Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα6
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Η πλατεία Όθωνος 

Το 1847 αγοράστηκε από το δήμο Ερμούπολης, ένα οικόπεδο με περιβόλι, πηγάδια και 
παραπήγματα για να γίνει πλατεία και το 1858, αγοράστηκε το αντίστοιχο οικόπεδο του 
δημαρχείου.   Παλαιότερα ως εκεί ήταν θάλασσα και αργότερα μια αμμώδης περιοχή, που εκεί 
ήταν το περιβόλι των Σαλάχα με τα δύο πηγάδια του, όπου οι ντόπιοι αγόραζαν νερό.   7

Το 1860 διαμορφώθηκε η “πλατεία Όθωνος”, σε σχέδια του Wilhelm von Weiler, που 
μετονομάστηκε “πλατεία Λεωτσάκου” όταν έγινε η έξωση του ΄Οθωνα.   8

Επί δημαρχίας Δημητρίου Βαφιαδάκη (1870-1887), αποφασίζεται η ανέγερση πολλών 
δημοσίων και δημοτικών κτιρίων, το τελείωμα του Αγίου Νικολάου, ο φωτισμός της πόλης με 
υγραέριο, η ύδρευσή της  και πολλά άλλα έργα που θα αντανακλούσαν την οικονομική άνθηση της 9

Ερμούπολης.  10

Στις 15 Δεκεμβρίου 1875, αποφασίζεται τροποποίηση της πλατείας Λεωτσάκου, λόγω της 
ανέγερσης του δημαρχειακού μεγάρου. 

                                                                                                                        © Αρχείο Δήμου Ερμουπολιτών 

http://www.syrosmap.com/πλατεία-μιαούλη/7

 Προς τιμήν του επικεφαλής της στρατιωτικής φρουράς Ερμουπόλεως, που προσπάθησε χωρίς επιτυχία να ελευθερώσει τους 8

πολιτικούς κρατούμενους στην Κύθνο, όμως έχασε τη ζωή του

 Ένα τέλειο υδραυλικό δίκτυο κατασκευάστηκε υπό τη δημαρχία του Επ. Παππαδάμ στα τέλη του 1922, από Ελβετική εταιρεία9

Γ. Π. Λάββας, 1978, “Ε. Τσίλλερ: Το δημαρχείο της Ερμούπολης, ιστορική-αρχιτεκτονική-χρωματική προσέγγιση”, Αριστοτέλειο Π.Θ. - 10

Πολυτεχνική σχολή σπουδαστήριο ιστορίας αρχιτεκτονικής, Θεσσαλονίκη

H8



 Πλατεία Μιαούλη 

Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ανδρέα Μιαούλη, που δημιουργήθηκε με τις δαπάνες 
του Χιώτη Σταματίου Πρωίου, έγιναν στις 23 Απριλίου του 1889 και η πλατεία μετονομάστηκε σε 
“πλατεία Μιαούλη”.  Ο ναύαρχος Μιαούλης στέκεται ολόλευκος στο κέντρο του νότιου τμήματος 
της πλατείας και το βλέμμα του είναι στραμμένο προς τη θάλασσα, κρατάει πηδάλιο και ναυτικό 
τηλεσκόπιο, ενώ είναι ορατός από την παραλία μέσω της οδού Ερμού.  11

Είναι μία από τις μεγαλύτερες λιθόστρωτες πλατείες της Ελλάδος, με φουντωτές ακακίες, 
σειρά από τεράστιους φοίνικες, γλάστρες με μοσχοβολιστούς βασιλικούς και αμέτρητα περιστέρια.   
Η πρώτη λιθόστρωση έγινε το 1868 με μάρμαρα από την Τήνο.   Το 1890 έγινε διαμόρφωση των 
πεζοδρομίων γύρω από τη λέσχη “Ελλάς”. 

Έχει κατά μήκος ανάπτυξη, κεντρικότητα, κατακόρυφες γραμμές και μορφές που εκφράζουν 
την ενεργή σχέση με τον ουρανό.   Οι τριγύρω δρόμοι, ορίζουν πλακόστρωτες διαδρομές προς όλες 
τις κατευθύνσεις.   Το δημαρχείο μοιάζει να αναδύεται με απόλυτη ισορροπία και αναλογία, στέκει 
και ορθώνεται, σε μια συνειδητή σύνθεση ξεχωριστών κτιρίων, που δίνουν ταυτόχρονα την 
αίσθηση του ριζώματος και της ελευθερίας, ενώ συνενώνονται με τυπολογικά και γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά.  

Από τη γιορτή αποκαλυπτηρίων του αγάλματος                                                © Αγγελική Καραμολέγκου 
© Γ. Π. Λάββας, 1978, “Ε. Τσίλλερ-  
Το δημαρχείο της Ερμούπολης,  
ιστορική-αρχιτεκτονική-χρωματική προσέγγιση”  

 Ο ανδριάντας του ναύαρχου Μιαούλη είναι έργο του Γεώργιου Μπονάνου (1863-1940)11
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Πρωτιές της πλατείας 

εκεί έγινε: 
❖ ο πρώτος φωτισμός πλατείας με λαδοφάναρα 
❖ ο πρώτος φωτισμός πλατείας με βολταϊκά τόξα 
❖ η πρώτη ακρόαση από μουσική μπάντα σε πλατεία 
❖ η πρώτη κινηματογραφική προβολή της Σύρου 
❖ η πρώτη βράβευση σε καρνάβαλο 
❖ η πρώτη ακρόαση από μεγάφωνο 
❖ η πρώτη ακρόαση από πικ-απ στη Σύρο 
❖ το πρώτο κάπνισμα τσιγάρου από Συριανή γυναίκα 
❖ το πρώτο σερβίρισμα παγωμένου νερού     12

 © Syros Agenda 

http://alithinesgynaikes.gr/2015/11/24/h-αγνωστη-ιστορια-τησ-πλατειασ-μιαουλη/12
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Το δημαρχείο της Ερμούπολης 

Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Σύρος ήταν στη μεγάλη της ακμή και αυτό σκέφτηκαν ότι αυτό 
έπρεπε να αντικατοπτριστεί, με ένα μεγαλοπρεπές δημόσιο κτίριο.   Ήταν θέμα κύρους και 
τόνωσης του λαού.   Είχαν αρχίσει οι συζητήσεις στα μέσα της δεκαετίας το 1870 και η τελική 
έκριση δόθηκε το 1873.  Το σκάψιμο για τα θεμέλια ξεκίνησε στις 6 Νοεμβρίου του 1875, μετά την 
πάροδο μερικών ετών, επειδή θεωρήθηκε υπερβολικό το κόστος της κατασκευής. 

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου του 1876 στις τρεις το μεσημέρι, τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος 
του δημαρχείου, στην πλατεία Μιαούλη,  σε σχέδια του διάσημου Βαυαρού αρχιτέκτονα,  Ernst 
Ziller, με κόστος που υπολογίστηκε στο 1.300.000 δρχ. και άρχισε να λειτουργεί το 1891, ακόμη 
ημιτελές.    Τα αυθεντικά σχέδια φυλάσσονται στο Αρχείο Νομού Κυκλάδων που βρίσκεται στα 13

αριστερά του πάνω στην πλατεία.   Είναι τριώροφο από την μπροστινή του όψη και διώροφο από 
πίσω. 

Τα αίθρια είναι υαλοσκεπή, όπως και το κεντρικό κλιμακοστάσιο.  Από εκεί δέχεται το 
δημαρχειακό μέγαρο, άπλετο φυσικό φως της ημέρας στο εσωτερικό του και διαχέεται σε όλο το 
κτίριο.  Στο ένα αίθριο λειτουργεί παραδοσιακό καφενείο, με τις γνωστές ξύλινες καρέκλες με την 
κουρμπαριστή πλάτη, το μαρμάρινο τραπέζι και το χαρακτηριστικό μωσαϊκό δάπεδο (άσπρο-
μαύρο). 

Υπήρξαν κάποιες παρεκκλίσεις από τα αρχικά σχέδια αυτά, όμως όλες οι αλλαγές έγιναν από 
τον ίδιο τον Ziller: 

❖ η κεντρική είσοδος, μεταφέρθηκε από το ισόγειο στον α΄όροφο και ενώθηκε με το 
χαρακτηριστικό μαρμάρινο κλιμακοστάσιο 

❖ οι δύο τρούλοι ρωμανικού ρυθμού δεν κατασκευάστηκαν ποτέ στους πυργίσκους 
❖ έγινε κατάργηση της διακόσμησης με ρόδακες της ζωφόρου στην κεντρική προεξοχή 
❖ η μπαλουστράδα του α΄ορόφου αντικαταστάθηκε από στυλίσκους & πεσσίσκους 
❖ δεν κατασκευάστηκε ο γλυπτικός διάκοσμος του αετώματος, που θα είχε imago clipeata  14

δύο μορφές και θαλάσσια όντα 
❖ καταργήθηκαν τα δύο καθιστά γυναικεία αγάλματα στα πλαϊνά τοιχία του κλιμακοστασίου 

και τοποθετήθηκαν χυτοσίδηροι φανοστάτες 
και διάφορα άλλα.  15

Η στήριξη της οροφής της εισόδου γίνεται με έξι κίονες που φέρουν ευθύγραμμα επιστύλια.   
Στην οροφή της εισαγγελίας εφετών, που βρίσκεται κοντά στην κεντρική είσοδο, σώζεται μοναδική 
ζωγραφική διακόσμηση, όπως και στην οροφή του δυτικού καταστήματος του ισογείου.    

Επί δημαρχίας Αλέξανδρου Μάσχα (1899-1902), η “λίαν έκρυθμον κατάστασιν” των 
οικονομικών του δήμου, 3.363.000 δρχ., οδηγεί το 1900 σε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα με 

http://mlp-blo-g-spot.blogspot.gr/2013/11/SyrosErmoupoli.html?view=classic13

 πορτραίτα σε κυκλική ασπίδα14

Γ. Π. Λάββας, 1978, “Ε. Τσίλλερ: Το δημαρχείο της Ερμούπολης, ιστορική-αρχιτεκτονική-χρωματική προσέγγιση”, Αριστοτέλειο Π.Θ. - 15

Πολυτεχνική σχολή σπουδαστήριο ιστορίας αρχιτεκτονικής, Θεσσαλονίκη
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υποθήκη το δημαρχειακό μέγαρο.   Την ίδια χρονιά, δίνεται πίστωση για την διαμόρφωση 
τμήματος του νοτιοδυτικού ισογείου σε Αρχαιολογικό μουσείο.  16

Στο κτίριο στεγάζονται οι υπηρεσίες του δήμου, τα δικαστήρια, το υποθηκοφυλάκειο, το 
αρχαιολογικό μουσείο (όπου εκτίθενται πρωτοκυκλαδικά και βυζαντινά ευρήματα) και άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες.   Στο ισόγειο βλέποντας προς την πλατεία, στεγάζονται μαγαζιά και 
εκθεσιακοί χώροι. 

Είναι χαρακτηρισμένο "έργο τέχνης" με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/
2359/68149/14-11-80, ΦΕΚ 1226/Β/25-11-80.  17

" Ερμού Δήμος τάδ' είσατο δημαρχούντος Βαφιαδάκη "  

© Αγγελική Καραμολέγκου 

 Γ. Π. Λάββας, 1978, “Ε. Τσίλλερ: Το δημαρχείο της Ερμούπολης, ιστορική-αρχιτεκτονική-χρωματική προσέγγιση”, Αριστοτέλειο Π.Θ. - 16

Πολυτεχνική σχολή σπουδαστήριο ιστορίας αρχιτεκτονικής, Θεσσαλονίκη

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=79317
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Το μέσα και το έξω 

Κοντά στην ακτή, το φως γίνεται ζωντανό και έντονα ποιητικό.   Ο δυνατός και ζεστός ήλιος 
γεμίζει το χώρο και αναδεικνύει τις πλαστικές ιδιότητες των μορφών και των πραγμάτων της 
πλατείας, αλλά και του εσωτερικού των κτιρίων.   Ο νότιος προσανατολισμός του δημαρχειακού 
μεγάρου, επιτρέπει ακόμη και στις λιγοστές ακτίνες του χειμερινού ήλιου να εισχωρήσουν από τα 
ανοίγματα του και να διασταυρωθούν με το φωτισμό των αιθρίων.    

Ο διάφανος αέρας, τονίζει τη γλυπτικότητα στον περίκλειστο χώρο της πλατείας Μιαούλη, 
που είναι λιγότερο ή περισσότερο πλήρης στο κλείσιμο καθώς υπάρχουν ανοίγματα τριγύρω, 
δρομάκια και κατευθύνσεις. 

Το εσωτερικό είναι πολύ φωτεινό χάρη σε φεγγίτες, με έντονα όμορφα χρώματα σε 
τοιχογραφίες και οροφογραφίες, αλλά και με διακριτικούς ήχους που ανακλώνται γλυκά στις 
ψηλοτάβανες αίθουσες με τα μεγάλα ανοίγματα.   Ο περίκλειστος χώρος που φωτίζεται από πάνω 
προκαλεί την παράξενη αίσθηση, του να βρίσκεσαι ταυτόχρονα μέσα και έξω.  Οι μεγάλες γυάλινες 
επιφάνειες, εξαϋλώνουν και αλληλεπιδρούν στο μέσα και στο έξω.   Τα μεγάλα ανοίγματα δέχονται 
το φως και το προωθούν προς τα ενδότερα, τονίζοντας την πλαστικότητα των μερών και του όλου, 
με τις φωτοσκιάσεις.   Η εσωτερική δομή συντονίζεται και συνδυάζεται με τις εξωτερικές 
λεπτομέρειες, όπως η ψυχή και το σώμα.   Οι χώροι της πλατείας, εκτείνονται και εγκαθίστανται 18

χρησιμοποιώντας το τοπίο ως φόντο.   19

“Αρχιτεκτονική είναι ο τοίχος μεταξύ του μέσα και του έξω.”  Robert Venturi 

                                                                                                                                                                       © Αγγελική Καραμολέγκου 

 Otto Friedrich Bollnow=Jede Stimmung ist Übereinstimmung18

Christian Norberg-Schulz, 2009, “To πνεύμα του τόπου”, Πανεπιστημιακές εκδόσεις, Αθήνα19
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Η εξέδρα της μουσικής 

Μετά την ολοκλήρωση του δημαρχειακού μεγάρου στην πλατεία Μιαούλη, θεώρησαν 
όμορφο να δημιουργήσουν και μία εξέδρα μουσικής, ανάλογης ομορφιάς και μεγαλείου.  20

Η ολομάρμαρη (από Πεντελικό μάρμαρο) εξέδρα της μουσικής κατασκευάστηκε το 1907, με 
ολόσωμες ανάγλυφες παραστάσεις των εννέα μουσών, του θεού Απόλλωνα και δέκα φανοστάτες, 
από τον Τηνιακό μεγάλο γλύπτη Ιωάννη Βιτάλη, για να χρησιμοποιηθεί από τη Φιλαρμονική 
ορχήστρα του δήμου.  21

Στο εξωτερικό είναι γνωστή ως η “Παγκάλειος εξέδρα”, επειδή ήταν χορηγός της, ο 
μεγαλέμπορος Θεόδωρος Μιχ. Πάγκαλος (1833 – 1915) και διαδέχθηκε μία φθαρμένη ξύλινη 
εξέδρα που προϋπήρχε.    Είναι μια ευφυέστατη μοναδική κατασκευή, φτιαγμένη με ειδικά κενά 22

στο κάτω μέρος, ώστε να λειτουργούν ως φυσικά ηχεία και είναι τα μόνα σωζόμενα, καθώς τα 
ανάλογα πηγάδια/ηχεία που υπήρχαν και στο θέατρο του Αρχιτέκτων Pietro Sampo δυστυχώς 
καταστράφηκαν.  23

Υπό τη διεύθυνση επιφανών διεθνούς κύρους μουσικών, έγιναν τα εγκαίνια με τα μέλη της 
φιλαρμονικής ντυμένα με εντυπωσιακή στολή, παίζοντας τον ύμνο εις την Ελευθερία και 
αποσπάσματα της “Νόρμα” του Μπελλίνι και τον “Τανχώυζερ”(εορταστικό εμβατήριο από την 
ομώνυμη όπερα).  24

© Αγγελική Καραμολέγκου 

Οι Συριανοί τα παλαιότερα χρόνια, συνήθιζαν να κάνουν τη βόλτα τους πάνω στην πλατεία, ενώ έπαιζε η φιλαρμονική του δήμου πάνω 20

στην εξέδρα

Ο Γεώργιος Βιτάλης ήταν ένας μεγάλος γλύπτης που έκανε την Τήνο αλλά και τη Σύρο διεθνώς γνωστή.  Το μεγάλο ταλέντο του τον 21

οδήγησε γρήγορα με υποτροφία στο Μόναχο, όπου διέπρεψε.  Όμως ο Βιτάλης επέστρεψε στην πατρίδα κι εγκαταστάθηκε στην 
Ερμούπολη της Σύρου, όπου και έμεινε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, αφήνοντας πολλά αριστουργήματα στο νησί αυτό των 
Κυκλάδων.

Στην εξέδρα αναγράφονται: «Θεόδωρος Πάγκαλος, εχορήγει 1907 και Ιωάννης Βιτάλης εποίει»22

Ο Pietro Sampo σχεδίασε και κατασκεύασε το θέατρο Απόλλων της Ερμουπόλεως, λίγα μέτρα πιο πάνω από την πλατεία, που είναι 23

σαν μικρογραφία της σκάλας του Μιλάνο (1862-1864)

http://cyclades24.gr/2016/03/mousiki-eksedra-agnosti-istoria-filarmonikis/24
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Η λέσχη Ελλάς 

Οι Ερμουπολίτες, έχοντας επιρροές από τα ξένα clubs, δημιούργησαν λέσχες για ψυχαγωγία 
και κοινωνικές εκδηλώσεις.   Η λέσχη “Ερμής” (Χιωτών 1836) και η λέσχη “Ερμουπολιτών” (μη 
Χιωτών 1838), συγχωνεύτηκαν στη λέσχη “Ελλάς”, όταν κατασκευάστηκε το κτίριο στα 
ανατολικά του δημαρχειακού μεγάρου, στο δεξί άκρο της πλατείας Μιαούλη.  25

Οικοδομήθηκε το 1863 από τον  Ιταλό Pietro Sampo, ο οποίος δημιούργησε και το 
αξιοθαύμαστο θέατρο Απόλλων που βρίσκεται λίγα μέτρα πιο πάνω.   Ήταν ένας θαυμάσιος χώρος 
για διαλέξεις, ρεσιτάλ απαγγελίας ποιημάτων, χορούς και συνεστιάσεις.  

Στο ισόγειο στεγάζεται η δημοτική βιβλιοθήκη, που αριθμεί 35.000 τίτλους παλιών και 
σπάνιων βιβλίων.   Αρχικά τα βιβλία ήταν στην άνω ανατολική πτέρυγα του δημαρχειακού 
μεγάρου.   Οι προτομές των Εμμ. Ροϊδη, Γ. Σουρή, Δ. Βικέλα, Τιμ. Αμπελά και Ρίτας Μπούμη-
Παππά, βρίσκονται σε περίοπτη θέση στο κηπάριο μπροστά από το κτίριο. 

Στον πρώτο όροφο, στεγάζεται το πνευματικό κέντρο του δήμου Ερμουπόλεως (πρώην 
Λέσχη Ελλάς) καθώς και το Μουσείο Αντιγράφων Κυκλαδικής Τέχνης, με δείγματα 
Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού.   Η μεγάλη αίθουσα χορού που διασώζεται, κοσμείται με μοναδικές 
οροφογραφίες και τοιχογραφίες, με μάσκες και ερωτιδείς. 

© Αγγελική Καραμολέγκου 

http://tseva.webnode.com/news/περιήγηση-στην-ερμούπολη-της-σύρου-με-την-αύρα/25
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 Αρχείο του Κράτους 

Το κτίριο αριστερά του Δημαρχείου, στεγάζει το Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων που είναι 
περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.   Είναι το μέγαρο Λαδόπουλου , το οποίο παραχωρήθηκε 26

από το Δήμο Ερμούπολης στο Αρχείο του νομού Κυκλάδων το 1990 και έχει σκοπό την εποπτεία, 
διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και εύρεση πλούσιου αρχειακού υλικού, που χρονολογείται από 
το 1821.  27

Κατά την περίοδο της κατοχής, το κτίριο χρησιμοποιήθηκε από τους Ιταλούς ως υπηρεσία 
πολιτικής διοίκησης Κυκλάδων και γραφεία κοινωνικής πρόνοιας, για αυτό και υπάρχει η επιγραφή 
στο ανώθυρο “Αssistenza Civile”.    Όταν τελείωσε ο πόλεμος, εκεί στεγάστηκε η χωροφυλακή.  28

Το Αρχείο περιλαμβάνει: 
❖ έγγραφα και κατάστιχα των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του δήμου 
❖ έγγραφα της δημογεροντίας (1825-1835) 
❖ το αρχείο των Ιταλικών αρχών της κατοχής 
❖ το αρχείο των παλαιών συμβολαιογράφων 
❖ την ιστορική βιβλιοθήκη του 1ου Γυμνασίου Σύρου 
❖ αρχεία του Πρωτοδικείου Σύρου 
❖ αρχεία Ειρηνοδικείων Σύρου και Τήνου 
❖ αρχεία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
❖ αρχεία εργοστασίων (Λαδόπουλου, Μπαρμπέτα, Καρέλλα, Βαρδάκα) 
❖ αρχεία του νοσοκομείου, του Πτωχοκομείου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του τμήματος 

Υγείας και Πρόνοιας του νομού κ.α. 
❖ τη συλλογή παλαιών συριανών εκδόσεων του δημοσιογράφου και πρώην δημάρχου Σ. 

Βαφία 
❖ τα βιβλία και το προσωπικό αρχείο του Συριανού ιστορικού Α. Θ. Δρακάκη 
❖ τα βιβλία και αρχειακές συλλογές του Συριανού ποιητή Μάνου Ελευθερίου κ.α.  29

 


                                                                                                                                             © Αγγελική Καραμολέγκου  

Χτίστηκε το 1870 ακολουθώντας τη μορφολογία της Λέσχης «ΕΛΛΑΣ»   26

http://gak.kyk.sch.gr27

http://www.synd.gr/i-istoria-mas/axiotheata-sirou/28

http://www.hermoupolis.gr/Ιστορια---Πολιτισμος/Ιστορικο-Αρχειο.aspx29
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Φωτογράφιση πρωτοτύπων από το Αρχείο Νομού Κυκλάδων  © Αγγελική Καραμολέγκου  
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Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σύρου είναι ένα από τα παλαιότερα αρχαιολογικά μουσεία της 
Ελλάδας.   Ιδρύθηκε το 1834-35 και στεγάζεται στη βορειοδυτική πλευρά του δημαρχειακού 
μεγάρου της Ερμούπολης, με δική του είσοδο από την Εμμ. Μπενάκη και εκθέτει Πρωτοκυκλαδικά 
και Βυζαντινά ευρήματα.   30

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συλλογή των ευρημάτων του οικισμού Χαλανδριανή , όπου 31

ανακαλύφθηκαν οχυρωματικά έργα (στο Καστρί), ερείπια από κατοικίες, εργαστήριο 
μεταλλοτεχνίας και κεραμικής.  Ο οικισμός αυτός (2.400/2.300-2.100 π.χ.) είναι από τους 
σημαντικότερους του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού. 

Τα περισσότερα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, 
ενώ ανάμεσα στα εκθέματα μπορεί κανείς να θαυμάσει ανάγλυφα από άλλα μέρη της Ελλάδος και 
ένα αιγυπτιακό αγαλματίδιο από μαύρο γρανίτη του ιερέα Ανχάπη, που δωρήθηκε στο μουσείο.   32

                         

                                

© Αγγελική Καραμολέγκου  

http://www.villadolphin.gr/syros/information/30

στο ορεινό και ανατολικό μέρος του νησιού και αποκαλύφθηκαν 600 περίπου τάφοι31

http://arhontissa.weebly.com/alphaxiiotaomicrontheta941alphataualpha.html32
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Το πνεύμα της πλατείας 

Από την αρχή του χρόνου, ο άνθρωπος θεωρούσε πολύ σημαντικό να συμφιλιωθεί με το 
πνεύμα του τόπου (genius loci) που επέλεγε να ζήσει και αυτό καθόριζε τον κάθε πολιτισμό.   Όταν 
γινόταν φίλος με το πνεύμα αυτό, ένιωθε ταύτιση και την αίσθηση της συναισθηματικής 
ασφάλειας.   Το κατανοούσε, του έδινε τη δυνατότητα να κατοικήσει ανάμεσα στον ουρανό και 
στη γη, συνδιαλλεγόταν με τη φύση που ήταν ένας ζωντανός οργανισμός και είχε άμεση εξάρτηση 
από τις φυσικές δυνάμεις της. 

Ο καθαρός Αιγαιοπελαγίτικος ουρανός και ο λαμπερός ήλιος, κάνουν τη θολωτή τους 
διαδρομή πάνω από την πλατεία.   Τα κτίρια στέκουν εκεί πάνω στο πλακόστρωτό της, χωρίς 
όμως να έχουν χάσει καθόλου τη σύνδεση με το περιβάλλον.   Οι δύο λόφοι που χαρακτηρίζουν την 
Ερμούπολη , λειτουργούν ως φόντο, μαζί με το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου και το ρολόι του 33

1ου γυμνασίου, που ξεπροβάλει ανάμεσα στο δημαρχειακό μέγαρο και στο κτίριο του Γενικού 
Αρχείου του Κράτους.   Η Ερμούπολη σχετίζεται με τις κορυφές και τις ράχες των λόφων που 34

σχηματίζονται. 
Στην πλατεία κυριαρχεί ένας γεωμετρικός τρόπος οργάνωσης, κατά κύριο λόγο με 

παραλληλόγραμμα και μόνη εξαίρεση τον κυκλικό εξώστη της μπάντας.   Η πλατεία λειτουργεί ως 
κέντρο, με διάφορες αξονικές κατευθύνσεις και συγκεκριμένο ρυθμό.   Είναι ένα αστικό εσωτερικό 
τοπίο, που περιβάλλεται από κτίρια με τα ανάλογα χαρακτηριστικά και που διαχέεται με χάρη στα 
τριγύρω πλακόστρωτα δρομάκια.   Τα κτίρια αυτά κάθονται στο έδαφος και υψώνονται προς τον 
ουρανό, ενώ τα πλευρικά τους όρια καθορίζουν και το αστικό περιβάλλον.   Οι πόρτες, τα 
παράθυρα και οι στέγες δημιουργούν χαρακτήρα μέσα από τα μοτίβα που σχηματίζουν. 

Ανάλογα με τις εποχές, αλλάζει και ο χαρακτήρας της.   Με το λαμπερό ήλιο του 
καλοκαιριού, οι μαρμάρινες επιφάνειες γίνονται πιο λευκές, με έντονες φωτοσκιάσεις, ενώ με τα 
φορτωμένα σύννεφα του χειμώνα, δημιουργείται ένα δραματικό σκηνικό.   Το Πάσχα πάνω στην 
πλατεία, συγκεντρώνονται όλοι οι επιτάφιοι της Ερμούπολης μετά την περιφορά τους, καθολικοί και 
ορθόδοξοι και λιτανεύονται ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα συγκινησιακό κλίμα κατάνυξης.    Η 35

πλατεία Μιαούλη αλλάζει μορφή ανάλογα και με την ώρα της ημέρας, καθώς ο νυχτερινός ουρανός 
και ο τεχνητός φωτισμός δημιουργούν μια πιο ρομαντική διάθεση.    36

Υπήρξε και ακόμη είναι ένα σημείο συνάντησης του κόσμου, σε ευχάριστες και δυσάρεστες 
στιγμές, σε εκδηλώσεις και υποδοχές σημαντικών ανθρώπων.     Γίνονται τακτικά γιορτές εκεί, 37

αλλά και σχεδόν όλα τα μεγάλα γενονότα που συμβαίνουν στο νησί, εκεί καταλήγουν.   Μέχρι και 
λίγες δεκαετίες πριν, η πλατεία λειτουργούσε και σαν νυφοπάζαρο.   Νέοι και νέες περπατούσαν 
από τη μία άκρη στην άλλη και ξανά πίσω και ξανά το ίδιο, ανταλλάσσοντας δειλά βλέμματα 

 Πάνω αριστερά ο λόφος της Άνω Σύρου και πάνω δεξιά ο λόφος της Αναστάσεως του Βροντάδου33

Το πρώτο Γυμνάσιο στην νεότερη Ελλάδα, κτισμένο στην βόρεια πλευρά του Δημαρχείου, ιδρύθηκε το 1833. Σε αυτό μαθήτευσαν ο 34

Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, ο Βολανάκης, ο Συγγρός κ. α επιφανείς έλληνες.

 Στο νησί αυτό συνυπάρχουν αρμονικότατα και τα δύο αυτά δόγματα. Αμέτρητοι είναι και οι μικτοί γάμοι, ένας από αυτούς και των 35

δικών μου γονιών.

Christian Norberg-Schulz, 2009, “To πνεύμα του τόπου”, Πανεπιστημιακές εκδόσεις, Αθήνα36

 http://mlp-blo-g-spot.blogspot.gr/2013/11/SyrosErmoupoli.html?view=classic37
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γεμάτα νόημα.   Αλλά και οικογένειες, συν γυναιξί και τέκνοις, έβαζαν τα καλά τους και 
πηγαινοέρχονταν κατά μήκος της πλατείας, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές τους σχέσεις με άλλους 
Ερμουπολίτες. 

Η πλατεία χωριζόταν νοητά σε τρεις γραμμές, πάνω στις οποίες έκαναν τις βόλτες τους 
τρεις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.   Στην λωρίδα παράλληλα με το δημαρχείο, που περνούσε 
μπροστά από τις μνημειώδεις σκάλες του, από τη δυτική ως την ανατολική άκρη της, 
πηγαινοέρχονταν οι αριστοκράτες, οι βιομήχανοι και όλη η ανώτερη τάξη.   Τη μεσαία λωρίδα 
χρησιμοποιούσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μικροεπιχειρηματίες και τη νότια λωρίδα οι 
υπηρέτριες και οι εργάτες.  38

Η Ερμούπολη έχει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, καθώς τα περισσότερα κτίρια της έχουν 
σχετικό χαρακτήρα και συγκροτούν ένα συγκεκριμένο genius loci που επιτρέπει στους επισκέπτες 
της να ταυτιστούν μαζί της. 

© Αγγελική Καραμολέγκου 

http://alithinesgynaikes.gr/2015/11/24/h-αγνωστη-ιστορια-τησ-πλατειασ-μιαουλη/38
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Ernst Moritz Theodor Ziller 

΄Ηταν γιος μηχανικού , γεννημένος στη Δρέσδη (22 Ιουνίου 1837) όπου και σπούδασε στην 39

Βασιλική Αρχιτεκτονική Σχολή της, με εξαιρετικές επιδόσεις. To 1858, τον προσέλαβε ο πολύ 
γνωστός μας αρχιτέκτονας Theophilus Hansen, που τον έφερε μαζί του στην Ελλάδα (1862), όταν 
κατασκεύαζε την Ακαδημία των Αθηνών.   Εγκαταστάθηκε οριστικά στη χώρα μας το 1870, όπου 
και δούλεψε ως ανεξάρτητος πια αρχιτέκτονας με σειρές παραγγελιών από το κράτος αλλά και από 
ιδιώτες.   Γνωρίστηκε με το βασιλιά Γεώργιο Α΄και αυτό του άνοιξε πολλές πόρτες για γνωριμίες με 
την υψηλή κοινωνία.  Καθιέρωσε το δικό του στυλ, με υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο, προσαρμοσμένο 
στην ηλιόλουστη Ελλάδα και στην αισθητική της.   Δημιουργήθηκαν από τα χέρια του δεκάδες 
δημόσια κτίρια, μέγαρα, εκκλησίες, τάφοι, μνημεία, αλλά και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 
κατοικιών.   

 Έφερε πρώτος στην Ελλάδα τον τεχνητό εξαερισμό και την κεντρική θέρμανση.    Στα 
μαγαζιά της Αθήνας, αντικατέστησε τα παντζούρια με ρολά και χρησιμοποίησε πολύ στις 
διακοσμήσεις των κτιρίων του, χυτοσιδηρά κιγκλιδώματα, με θέματα από τη μυθολογία.   Επίσης, 
ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε στις οικοδομές του, σιδερένια υποστυλώματα, ακόμα και 
πυροπροστασία.  40

Παντρεύτηκε την πιανίστρια Σοφία Δούδου και απέκτησαν πέντε παιδιά, τρία κορίτσια και 
δύο αγόρια.   Είχε μεγάλο ενδιαφέρον και για την αρχαιολογία, λαμβάνοντας μέρος σε μελέτες και 
ανασκαφές.   Το 1872 το Ελληνικό κράτος αναγνωρίζοντας την προσφορά του, τον διόρισε 
καθηγητή της Ακαδημίας Καλών Τεχνών.   

Πέθανε στην Αθήνα το 1923 (12 Νοεμβρίου) σε ηλικία 85 ετών και άφησε χειρόγραφες 
αναμνήσεις  και μεγάλη ποσότητα σχεδίων του (εκτελεσμένων & μη) , που τώρα βρίσκονται στην 41

Εθνική Πινακοθήκη, στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων, στη Σύρο, στην Πάτρα και σε 
ιδιωτικές συλλογές.  42

Ο Ernst Moritz Theodor Ziller άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην Ελλάδα, καθώς τα 
έργα του χαρακτήρισαν μία ολόκληρη εποχή, πολυτέλειας, λεπτομέρειας και εκλεπτυσμού.   
Παραπάνω από 600 κτίρια σχεδίασε και κατασκεύασε κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Μία μικρή λίστα έργων του (εκτός από το δημαρχείο της Ερμούπολης): 
❖ Προεδρικό μέγαρο – Ανάκτορα 
❖ Aκαδημία Aθηνών 
❖ Μέγαρο Ανδρέα Συγγρού 
❖ Δημοτικό Θέατρο Πατρών 
❖ Μέγαρο Μελά 
❖ Άγιος Νικόλαος (Κτήμα θων) 
❖ Μέγαρο Σταθάτου 

 Christian Gottlieb Ziller, εργολάβος και κτηματίας39

http://www.lifo.gr/team/sansimera/5859740

“Ziller’s Erinnerungen"41

 Γ. Π. Λάββας, 1978, “Ε. Τσίλλερ: Το δημαρχείο της Ερμούπολης, ιστορική-αρχιτεκτονική-χρωματική προσέγγιση”, Αριστοτέλειο Π.Θ. - 42

Πολυτεχνική σχολή σπουδαστήριο ιστορίας αρχιτεκτονικής, Θεσσαλονίκη
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❖ Μουσείο Ολυμπίας 
❖ Μέγαρο Σλήμαν 
❖ Οικία του Σπύρου Μεταξά 
❖ Εθνικό θέατρο 
❖ Καθεδρικός ναός Παναγίας Φανερωμένης-Αίγιο 
Σε αρκετά από τα σχέδια του, όπως και σε αυτά του δημαρχείου της Ερμούπολης, υπέγραφε 

με ελληνικούς χαρακτήρες.   Η Ελλάδα ήταν η δεύτερη πατρίδα του, ένιωθε Έλληνας! 

                   Baron Theophil Edvard von Hansen & Ernst Ziller 

Φωτογράφιση πρωτοτύπων από το Αρχείο Νομού Κυκλάδων  © Αγγελική Καραμολέγκο 

H28



Εργασίες αποκατάστασης 

Το 1998 έγιναν επεμβάσεις αποκατάστασης κυρίως των εσωτερικών χώρων.   Με 
καθοδήγηση από τον αυθεντικό σχεδιασμό, επισκευάστηκαν τα δάπεδα, έγινε συντήρηση και 
αποκατάσταση στα κουφώματα, στις στέγες (έγινε μόνωση στα δώματα και στις στέγες) και 
αισθητική αποκατάσταση, σύμφωνα πάντα με τους πρώτους χρωματισμούς. 

Οι υαλοσκεπές του κλιμακοστασίου και των αιθρίων ήταν στοιχεία, που δέχθηκαν διακριτική 
συντήρηση, ώστε να συνεχίζουν να διαχέουν άπλετα το λαμπερό, νησιώτικο φως στους 
εσωτερικούς χώρους του μεγάρου.    

                                                                           

 © Αγγελική Καραμολέγκου
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Καλλιτεχνικές & αθλητικές δράσεις 

❖ 1845, αυτοσχέδια θεάματα από τον Ιταλό θαυματοποιό Γιαμπατίστα 
❖ 1853, ξύλινο αμφιθέατρο από το οικογενειακό τσίρκο του Γερμανού Λάμπεργκερ   43

❖ αμέτρητες συναυλίες και κονσέρτα 
❖ 2014, eyes walk festival video installations 
❖ αμέτρητες εικαστικές εκθέσεις & δράσεις στις αίθουσες στο ισόγειο του δημαρχείου 
❖ φεστιβάλ λουκουμιού 
❖ φεστιβάλ Αιγαίου 
❖ αμέτρητες δράσεις (Life Debag, Syros City Trail) 
❖ αμέτρητες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις 
❖ 2016, 1ο TRIMORE Syros Triathlon 
❖ 2016, Aegean Ball Festival, all star 3x3       κ.α. 

         
                                                                                                     

   © Αγγελική Καραμολέγκου

http://www.hermoupolis.gr/Ιστορια---Πολιτισμος/Πλατεια---Δημαρχειο.aspx43
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© Αγγελική Καραμολέγκου
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     "Ο πληθυσμός της Σύρου περιωρίζετο τότε εντός της αποτόμου εκείνης και πενιχράς κορυφής. 
Καθ' όλην την έκτασιν, την οποίαν καλύπτει η πλουσία Ερμούπολις, δεν έβλεπες ή βράχους γυμνούς. 
Μόνον εκεί, όπου σήμερον επί λιθοστρώτου πλατείας παιανίζει μουσική και σύρουν αι κυρίαι τας 
μεταξωτάς ουράς των, κήποι τινές και ολίγα δένδρα εμαρτύρουν των πτωχών κατοίκων την 

φιλοπονίαν, τρεις τέσσαρες αποθήκαι διά τους οίνους ήσαν τα μόνα επί της ακτής κτίρια. Πλησίον 
αυτών, επί του αιγιαλού, είχε νεωστί οικοδομηθεί πενιχρόν καφενείον, χρησιμεύον και ως ξενοδοχείον 

και ως γραφείον και ως  χρηματιστήριον". 

(από τη νουβέλα “Λουκής Λάρας” του Δημήτριου Βικέλα, 1879, Αθήνα) 

ιδιαίτερες ευχαριστίες 

στην κυρία Λούλα Κλήμη που ευγενικά μου διέθεσε προς φωτογράφιση,                                    
πολύτιμο υλικό από το Ιστορικό Αρχείο Ερμούπολης                                                                           

του Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Κυκλάδων - Πλατεία Μιαούλη, Σύρος 
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