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Η Hermoupolis Heritage είναι 
ένας μη κερδοσκοπικός οργανι-

σμός με έδρα τη Σύρο ο οποίος διασώζει  
και αποκαθιστά την υλική και άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.  
Με βάση τη μελέτη της ιστορίας και 
της παράδοσης, δημιουργεί βιωματικές 
εμπειρίες που εστιάζονται στους τομείς 
της αρχιτεκτονικής, του πολιτισμού,
της βιομηχανίας και της φύσης. Στό-
χος αυτών των δράσεων είναι να εμπνε-
στούν και άλλοι φορείς ή άτομα να δρουν 
για παρόμοιους σκοπούς, είτε αυτόνο-
μα, είτε υποστηρίζοντας το έργο της.



Η ΠΡΩΤΗ 
ΧΡΟΝΙΑ 

ME ΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Το 2021 σηματοδότησε την επίσημη λει-
τουργία της Hermoupolis Heritage, της 

πρωτοβουλίας που λαμβάνει σάρκα και οστά 
τα τελευταία 7 χρόνια. Παρά τις αντιξοότητες 
της πανδημίας, καταφέραμε να γεμίσουμε 
αυτή την πρώτη μας χρονιά με  δράσεις, εκδη-
λώσεις και διακρίσεις. Ένα όραμα ωστόσο δεν 
είναι ποτέ αρκετό, αν δεν υπάρχουν οι κατάλ-
ληλοι άνθρωποι για να το υλοποιήσουν. Στα-
θήκαμε τυχεροί καθώς στο ξεκίνημα του ταξι-
διού μας είχαμε ως συνοδοιπόρους ανθρώπους 
οι οποίοι μοιράζονται το πάθος και την αγάπη 
μας για τη Σύρο. Εθελοντές, δωρητές και υπο-

στηρικτές της πρωτοβουλίας μας, προσέφεραν 
και συνεχίζουν να προσφέρουν έμπρακτα την 
βοήθειά τους δίνοντάς  μας δύναμη για να συ-
νεχίσουμε. Στις σελίδες που ακολουθούν θυμό-
μαστε τις σημαντικότερες στιγμές της χρονιάς 
που πέρασε, τις στιγμές που εμείς πιστεύουμε 
πως άφησαν ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα και 
μας έφεραν ακόμα πιο κοντά. Ευχαριστού-
με εσας που μας στηρίξατε έως τώρα και σας 
καλούμε όλους να μας γνωρίσετε καλύτερα 
μέσα από τις δράσεις μας για το 2022. 

Η ομάδα της Hermoupolis Heritage
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Ο Δημήτρης Σταυρακόπουλος επισκέπτεται 
τη βίλα Διακάκη στο Κόμητο της Σύρου και 
νιώθει νοσταλγία για την παλιά αίγλη του 
νησιού. Aποφασίζει τότε να πλαισιώσει την 
καθημερινότητά του με παλιά αντικείμενα.

Ξεκινά η συλλογή παλιών αντικειμένων.
Πρώτο αντικείμενο, μια ραπτομηχα-
νή Mercedes από το παλαιοπωλείο του  
Ραφαήλου στη Σύρο.

Με μακρινό όραμα να δημιουργηθεί το 
μουσείο της πόλης του Ερμή, η συλ-
λογή εμπλουτίζεται με αντικείμενα 
και ενθύμια που σχετίζονται αποκλει-
στικά με τη Σύρο και τους Συριανούς. 

Πιστός στην αρχική του ιδέα, ο Δ.Σ. επι-
σκευάζει και κυκλοφορεί με ένα παλιό 
ποδήλατο Solex του 1974, με ένα αμά-
ξι μάρκας MG του 1968 και μια πα-
λιά βάρκα, την Ισαβέλλα Μ., του 1963. 

Με τον Βασίλη Χαλκιά πραγματοποιούν 
την πρώτη τους επίσκεψη στο εγκαταλε-
λειμμένο εργοστάσιο Ζησιμάτου στην πε-
ριοχή Καρνάγιο και γεννιέται η ιδέα για τη 
διάσωση του, ώστε να βγει από την αφάνεια.

Ξεκινάει η αποκατάσταση του εργοστάσι-
ου ενώ παράλληλα συνεχίζεται η συλλογή 
αντικειμένων.

Η έρευνα αποκαλύπτει πως το εργοστά-
σιο Ζησιμάτου αποτελεί το μοναδικό σω-
ζόμενο βιομηχανικό κτήριο της Σύρου. 
Αποφασίζεται η μετατροπή του σε χώρο 
πολιτισμού και η αποκατάσταση του συνε-
χίζεται πλεόν προς αυτή την κατεύθυνση.

Δημιουργείται η ιδεά της Hermoupolis Her-
itage με στόχο την επικοινωνία του εγχειρή-
ματος διάσωσης της κοινής τοπικής ιστορίας.

Σύσταση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
με την επωνυμία Hermoupolis Heritage 
και διοργάνωση βιωματικών εμπειριών προς 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

2021
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ΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ «HER HER»

Έ πειτα από 35 χρόνια σιωπής, το 
κλωστοϋφαντουργείο Ζησιμά-

του αποκτά νέα ζωή ανοίγοντας τις 
πύλες του ως έδρα πλέον του πολιτι-
στικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
Hermoupolis Heritage. H ομάδα μας 
επιδιώκει να συστήσει μία νέα κουλ-

τούρα προσέγγισης της τοπικής κληρο-
νομιάς δίνοντας έμφαση στους τρόπους 
με τους οποίους το παλαιό βρίσκει τη 
θέση του στο σήμερα. Με στόχο τη  δημι-
ουργία βιωματικών εμπειριών/διαδρο-
μών που αξιοποιούν τον άυλο και υλι-
κό πολιτισμό του νησιού, οι μαρτυρίες 

και ιστορίες των παλαιών εργαζομένων 
μαζί με το ίδιο το αποκατεστημένο ερ-
γοστάσιο Ζησιμάτου, μετουσιώνονται σε 
πολιτιστική εμπειρία που προσφέρεται 
στα μέλη και στους επισκέπτες οι οποίοι  
θα θελήσουν να κατανοήσουν το σήμερα 
της Σύρου γνωρίζοντας το χθες.



Με το παλιό παραδοσιακό τρεχαντήρι η διαδρομή εν πλω αποτελεί μία από 
τις προτάσεις προσαρμοσμένων δράσεων που δίνουν τη δυνατότητα στον 

επισκέπτη να βιώσει τη Σύρο διαφορετικά. Η περιήγηση ξεκινά με την ανα-
δρομή στο 1822 περνώντας διαδοχικά από τη σύσταση της νέας πόλης στην πο-
ρεία των ταρσανάδων, την ιστορία του μεγαλύτερου φάρου της Ελλάδας, την 
πρώτη βιομηχανία της Σύρου και το θαύμα της Ερμούπολης. Στην περίπου τρί-
ωρη πλεύση τα μαθήματα τοπικής ιστορίας και ναυτικής παράδοσης διαδέχε-
ται η εξερεύνηση διαφορετικών κάθε φορά σημείων φυσικού ενδιαφέροντος.
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ΤΟ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ 

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ



Είναι γνωστό πως ο αρχιτεκτονικός 
χαρακτήρας των κτηρίων της Ερμού-

πολης αποτελεί από μόνος του ένα ξεχω-
ριστό γνώρισμα του νησιού. Η περιήγηση 
ωστόσο στη Συριανή εξοχή και μάλιστα με 
ένα αυθεντικό αυτοκίνητο ΠΟΝΥ Ελλη-
νικής κατασκευής, ισοδυναμεί με ένα τα-
ξίδι πίσω στη βιομηχανική, αριστοκρατική 
Σύρο και σε ρυθμούς μιας άλλης εποχής. Οι 
ιστορίες για την πάλαι ποτέ αστική τάξη 
του νησιού αποκτούν άλλη διάσταση όταν  
ο περίπατος οδηγεί σε γειτονιές αρχοντι-
κών σε Χρούσσα, Πισκοπειό, Παρακοπή,  
Ποσειδωνία και σε εξερευνήσεις πίσω 
από τις κλειστές πόρτες. Η προσεκτικά 
σχεδιασμένη διαδρομή που διαρκεί περί-
που τρεις ώρες επιτρέπει την επαφή με 
τη φυσική ομορφιά της Σύρου καθώς και 
με διαφορετικές πτυχές του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα της που έχει καταφέρει να δι-
ατηρήσει, παρά την πάροδο του χρόνου.
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ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΠΟΝΥ 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΤΙΣ ΕΞΟΧΕΣ

ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ΤΗΣ «HER HER» 



Σ τη μεγάλη μακρόστενη αίθουσα του εργοστασίου πρόσωπα 
οικεία αλλά και μερικά νέα, συγκεντρώνονται για το κα-

λωσόρισμα της νέας χρονιάς. Η ετήσια συνάντηση της ομάδας 
της Hemroupolis Heritage αποτελεί μία ιδιαίτερη στιγμή κα-
θώς η εκδήλωση είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στους εθελο-
ντές, νέους και παλιούς του προγράμματός μας. Είναι ο τρόπος  
να εκφράσουμε το ευχαριστώ μας σε όλους όσους μοιράζονται 
την αγάπη μας για την ιστορία του τόπου και το μεράκι μας  
να τη φέρουμε πιο κοντά σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους.  

5
ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΤΗΣ «ΗΕR HER» 

 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 
ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ



Μ ια βραδιά αναμνήσεων ακριβώς  
35 χρόνια μετά την τελευταία 

ημέρα λειτουργίας του εργοστασίου. 
Με αφορμή την επέτειο αυτή, οι 35 
υπάλληλοι της κλωστοϋφαντουργίας 
Ζησιμάτου βρέθηκαν ξανά στον ίδιο 
χώρο σε μία συγκινητική εκδήλωση που 
οργάνωσε η ομάδα της Hermoupolis 
Heritage προς τιμήν τους. Ο χρόνος 
κύλησε για λίγο προς τα πίσω και τα 
βλέμματα αναζήτησαν γωνιές του ερ-

γοστασίου που κάποτε υπήρξε μέρος 
γνώριμο. Ακολούθησαν τα βήματα, 
διστακτικά στην αρχή και πιο σίγουρα 
στη συνέχεια, που οδήγησαν μπροστά 
στον «αργαλειό μου» και τέλος τα χέ-
ρια που ακούμπησαν την κρύα μεταλ-
λική επιφάνειά του, τινάζοντας όση 
σκόνη είχε μείνει από την μνήμη. 35 
αναμνήσεις και ιστορίες συναντήθη-
καν σε μία βραδιά που κύλησε όμορ-
φα, με γέλια αλλά και λίγα δάκρυα.
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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
35 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 



Η ομάδα της Hermoupolis Heritage θέλοντας να τιμήσει το βιομη-
χανικό παρελθόν της Σύρου, διοργάνωσε μία εκδήλωση αφιερωμέ-

νη στο εργοστάσιο Κρυστάλλη Τσαγκαράκη, το οποίο υπήρξε ένα από 
τα 24 εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας που λειτούργησαν στο νησί.  
Στο πρόσωπο των μελών των  οικογενειών Κρυστάλλη και Τσαγκαράκη  
τιμήθηκαν παράλληλα και οι άνθρωποι που επένδυσαν στη βιομηχανία  
της Σύρου συντελώντας με το όραμά τους στην παγίωσή της ως ένα 
από τα σημαντικότερα για δεκαετίες βιομηχανικά κέντρα της Ελλάδας.  
Εργοδότες και εργαζόμενοι εκείνης της εποχής συναντήθηκαν ξανά σε μια 
όμορφη βραδιά που επενδύθηκε με ιστορίες και μελωδίες του παρελθόντος .
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ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΤΙΜΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
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ΤΟ ΣΥΝΑΦΙ ΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΒΙΩΝΕΙ

Αναβιώνοντας το έθιμο της καθιερω-
μένης συγκέντρωσης των κλωστοϋ-

φαντουργών ανήμερα του Αγίου Δημητρί-
ου, η Hermoupolis Heritage διοργάνωσε 
εορταστικό πανηγύρι ως φόρο τιμής σε ένα 
ξεχασμένο κομμάτι της πολιτιστικής ταυ-
τότητας της Σύρου. Σύμφωνα με την τοπι-

κή παράδοση που χρονολογείται πριν από 
το 1960, ο Άγιος Δημήτριος θεωρούνταν ο 
προστάτης των εργαζόμενων στην κλω-
στοϋφαντουργία. Έτσι το «συνάφι» των 
κλωστοϋφαντουργών, οι οποίοι αριθμού-
σαν σε κάποια στιγμή έως και 3.000 άτο-
μα, συναντιόντουσαν κάθε χρόνο για την  

ετήσια γιορτή τους σε μία παράδο-
ση που χάθηκε περίπου στα τέλη του  
20ου αιώνα. Η εκδήλωση εντάσσε-
ται στο πλαίσιο της προσπάθειάς της 
Hermoupolis Heritage να διασώσει και 
να αναδείξει τη διασύνδεση της βιομηχα-
νικής κληρονομιάς με τα Συριανά έθιμα. 
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Ο «ΔΡΟΜΟΣ 

ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΗΣ»
ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΑ 
ΠΑΛΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫ-

ΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ

Η ιστορία της βιομηχανικής Ερ-
μούπολης ξετυλίγεται μέσα από 

τη πολιτιστική διαδρομή «Ο Δρό-
μος της κλωστής» την οποία σχεδί-
ασαν και υλοποίησαν η ομάδα της 
Hermoupolis Heritage σε συνεργα-
σία με το Ινστιτούτο Σύρου. Με αφε-
τηρία το υφαντουργείο του Ευάγ-
γελου Μπαρμπέτα και στάσεις στα 
εργοστάσια Κρυστάλλη–Τσαγκαράκη,  
Παντελή Βαρδάκα, Ιορδάνου Βαϊανού, 

Αφών Βελισσαρόπουλων, Νικολάου 
Λειβαδάρα και Γ. Ζησιμάτου αποκα-
λύπτονται η ιστορία, ο ρόλος αλλά 
και το εσωτερικό σημαντικών βιομη-
χανικών τοπόσημων της Σύρου. Κατά 
τη διάρκεια της τρίωρης βιωματικής 
ξενάγησης οι συμμετέχοντες ακολου-
θούν την οικονομική, αρχιτεκτονική 
και πολιτιστική εξέλιξη της τοπικής 
κοινότητας που συνθέτουν εν τέλει 
την ιδιαίτερη ταυτότητα του νησιού. 
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Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΜΑΣ ΔΡΑΣΗ ΞΕΚΙΝΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΝΗΣΙΔΑ
«ΔΙΔΥΜΗ»

Ο σεβασμός προς το φυσικό τοπίο και 
η σημασία της ατομικής ευθύνης 

για τη διατήρησή και την προστασία του 
αποτελούν δεύτερη φύση για τα μέλη 
της ομάδας της Hermoupolis Heritage, 
η οποία εγκαινίασε τη συνεργασία της 
με το Cyclades Preservation Fund 
πραγματοποιώντας δύο καθαρισμούς 
ακτών στα νησάκια Διδύμη (Φανάρι)  
και Ασπρονήσι. Οι δράσεις ανήκουν  
στην ευρύτερη προσπάθειά ανάδειξης 
του τόπου μέσα από τη συνειδητή προ-
σφορά προς αυτόν, στηρίζοντας κάθε 
πρωτοβουλία που έχει στόχο τη μέρι-
μνα και σωστή διαχείριση του φυσι-
κού πλούτου ο οποίος μας περιβάλλει. 
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Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

 «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 26/9/21
Θέμα: Εργοστάσιο Ζησιμάτου - Hermoupolis Heritage

Φωτογραφίες - Κείμενο: Δημήτρης Καραΐσκος / Σχεδιασμός: Δημήτρης Νίκας

Bραβείο “Award of Excellence” στην κατηγορία “Φωτογραφία” και υποκατηγορία “Ατμόσφαιρα”.



THE TIMES (2/12/21)

ΕΡΤ - ΣΕΙΡΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ “ΓΙΑΤΙ 21” (2021)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  (26/9/21)
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ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ Μ.Μ.Ε. ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ



HOTEL & RESTAURANT DAILY   (17/10/21)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΚΥΜΑ” ΤΕΥΧΟΣ 10 (2021)

AΘΗΝΟΡΑΜΑ  (1/8/21)

12 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ Μ.Μ.Ε. ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ



...κι αυτό που κάνετε τώρα, 
που τα περισώζετε, 

αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά,
 γιατί δε χάνεται η ιστορία.

“
”Καρμελίνα Δαλεζίου

Γαζώτρια στο εργοστάσιο Γ. Ζησιμάτου &Υιοί
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