
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΥΡΟΣ 
 



 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ 
1-5 Ιουνίου 2022 

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική ΙΙ 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 
Διδάσκουσες/ντες: Φοίβη Γιαννίση, Ίρις Λυκουριώτη, Γιώργος Μητρούλιας και Σαβίνα Δερδελάκου, Ελπινίκη Κέκελου. 
Επιτροπή Φοιτητριών/ων: Ζυγούμη Δανάη Δήμητρα, Θεοτόκη Καλλιόπη, Θυμιανίδης Ιωάννης, Κρυπτωτού Ασημίνα, Ντότη Γαρυφαλλιά, 
Συνοδάκη Παρασκευή, Σωτήρχος Χρήστος Αλέξιος.  
Οργάνωση εκδρομής στη Σκύρο: Χρυσάνθη Ζυγογιάννη και Λευτέρης Τράκος 

 

Τετάρτη 1 Ιουνίου ΒΟΛΟΣ 
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ 
08:00 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΒΟΛΟ 
Έξω από το κτίριο των Μηχανολόγων επί της οδού 
Σέκερη. 

ΚΥΜΗ 
F/B ΑΧΙΛΛΕΑΣ  
18:00 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ 
ΠΡΟΣ ΣΚΥΡΟ 

 ΣΚΥΡΟΣ 
19:40 

ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ 
Άνοδος στο Χωριό από το λιμάνι και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Βραδινή βόλτα στα σοκάκια της Χώρας, 
δείπνο ελεύθερο.  

Πέμπτη 2 Ιουνίου 
ΧΩΡΑ - ΜΑΓΑΖΙΑ 

 

ΣΚΥΡΙΑΝΟ ΣΠΙΤΙ 
09:30 -10:30 

Επίσκεψη στο παραδοσιακό σπίτι της οικογένειας 
Γιαλούρη στη Χώρα που διατηρεί ο Δήμος του νησιού  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟΥ 
10:30 – 12:00 

Επίσκεψη στο Κάστρο της Σκύρου, στο Μοναστήρι του 
Αγ. Γεωργίου και στις πέριξ βυζαντινές εκκλησίες. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ 
ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΑΛΤΑΙΤΣ 
12:00 – 13:30 

Οι επισκέψεις θα γίνουν εναλλάξ στα δύο μουσεία. 
Χωριζόμαστε σε μικρότερες ομάδες.   

 ΜΑΓΑΖΙΑ-ΜΩΛΟΣ-ΒΙΝΑ  
14:00-17:30 

Από τα Μουσεία θα κατέβουμε με τα πόδια στα 
Μαγαζιά- ξενάγηση στον οικισμό Μαγαζιά έως το 
αρχαίο λατομείο στα Πουριά και την εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου για όσες και όσους ενδιαφέρονται.   
Η κεντρική παραλία του νησιού είναι πολύ μεγάλη και 
χωρίζεται σε επιμέρους οικισμούς και παραλιακά 
μέτωπα. Μαγαζιά είναι ο μικρός παλαιός οικοσμός 
κοντά στη χώρα, Μώλος η προέκτασή του και Βίνα η 
παραλία που βρίσκεται το αρχαίο λατομείο πωρόλιθου. 
 
Μπάνιο στα Μαγαζιά, Μώλο, Βίνα    
 
Γεύμα ελεύθερο στην περιοχή  Μαγαζιά- Μώλος. Στην 
περιοχή και κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν καλές 
ταβέρνες και beach bars για γεύμα ή κολατσιό. 

 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΞΕΝΙΑ 
18:00 

Επίσκεψη στον χώρο της κεραμίστριας Ευφροσύνη 
Νικολάου – ακριβώς δίπλα βρίσκεται το Ξενοδοχείο 
Ξενία το οποίο επίσης θα επισκεφτούμε. 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Επιστροφή στη Χώρα με τα πόδια και πρόγραμμα 
ελεύθερο. Όσες και όσοι θέλουν μπορούν να γυρίσουν 
αργότερα και να βρουν τον δρόμο (είναι πολύ εύκολο) 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα της επόμενης 
μέρας ξεκινάει νωρίς. 

Παρασκευή 3 Ιουνίου 
ΝΟΤΙΑ ΣΚΥΡΟΣ 

Νότια Σκύρο, πεζοπορία, 

επίσκεψη σε κτήμα με Σκυριανά 

άλογα και παραδοσιακή 

καλλιέργεια φάβας, ξενάγησης 

σε εργαστήριο παραδοσιακής 

ξυλογλυπτικής 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
09:30 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΣΚΥΡΟ 

ΜΕΛΙΣΣΩΝΑΣ ΦΕΡΓΑΔΗ 
ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ 
10:15-13:00 

Εύκολη Πεζοπορία από την τοποθεσία  Έμπαση 
(οροπέδιο Άρι) προς λίμνη Αρτεμίσι, μέσα σε δάσος 
σφενδαμιών. 

ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΠΑΔΑ 
13:30 – 15:00 

Μπάνιο στην παραλία Κολυμπάδα 

ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΡΙΕΣ 
ΓΕΥΜΑ 
15:00 

Γεύμα στην Ταβέρνα Μουριές μέρος του Κτήματος 
Μουριές της οικογένειας Τραχανά που ασχολείται 
συστηματικά με τη διάσωση και εκτροφή σκυριανών 
αλόγων και την καλλιέργεια της φάβας www.skyrian-
horses.org 

ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
17:00 

Επίσκεψη στην Οικία Παπαϊωάννου όσο γίνεται να τη 
δούμε από την περίμετρο. 

ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ 
18:00-19:00 

Ξενάγηση στον χώρο του ξυλογλύπτη Λευτέρη 
Αυγοκλούρη για την ξυλογλυπτική, τα έπιπλα και την 
αρχιτεκτονική www.thesiswood.com 

ΧΩΡΑ, ΒΡΑΔΥ 
19:30 

Ελεύθερο πρόγραμμα 

Σάββατο 4 Ιουνίου 
ΒΟΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΣ 

Βόρεια Σκύρος, οικισμός 
Κατούνες, αρχαιολογικός χώρος 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
08:30 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟ 

ΣΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 
09:00-11:00 

Ξενάγηση στις κτηνοτροφικές και μεταποιητικές 
εγκαταστάσεις της οικογένειας Μαυρίκου 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΛΑΜΑΡΙ 

Πεζοπορία 2,5 χιλιόμετρα σε αγροτική περιοχή από τη 
στάση Κατούνες έως τον αρχαίο οικισμό  στο Παλαμάρι 

http://www.skyrian-horses.org/
http://www.skyrian-horses.org/
http://www.thesiswood.com/


Παλαμαρίου, ξενάγηση στις 
εγκαταστάσεις παραδοσιακής 
κτηνοτροφικής μονάδας, 
επίσκεψη σε φάρμα με Σκυριανά 
άλογα.   
 

11:00-12:30 περίπου 30’. Ξενάγηση στον προϊστορικό οικισμό. 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 
13:00 

Επιστροφή στα Λεωφορεία και αναχώρηση για μπάνιο 
στην Παραλία του Αγ. Πέτρου 

ΓΕΥΜΑ 
15:30 

Γεύμα στο εστιατόριο της αγροτουριστικής και 
κτηνοτροφικής μονάδας της οικογένειας Μαυρίκου 
(Άγιος Πέτρος) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ 
SIMPSON ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ 
17:00 

Φάρμα της Amanda Simpson και Στάθη Κατσαρέλια- 
ξενάγηση περίπου 1 ώρα για τα σκυριανά άλογα, το 
project τους και η Αμάντα θα κάνει μία επίδειξη με 
άλογο www. skyrosislandhorsetrust.com 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
19:00 

 

Κυριακή 5 Ιουνίου ΧΩΡΑ 
10:00 

Επίσκεψη στο σπίτι του φωτογράφου Ι. Βεναρδή και 
ενδεχόμενη επίσκεψη σε χώρο με παραδοσιακό 
αργαλειό.  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ 
15:30 

Αναχώρηση από τη Χώρα με τα λεωφορεία για το 
λιμάνι. 

ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΝΑΡΙΑΣ  
F/B ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
17:00 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΠΡΟΣ ΚΥΜΗ 
 

ΚΥΜΗ 
18:00 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΜΗ ΓΙΑ ΒΟΛΟ  

   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
Στον παραπάνω πίνακα όλες οι συναντήσεις στη Χώρα της Σκύρου για αναχώρηση προς άλλες κατευθύνσεις γίνονται στο 
πάρκινγκ της Αστυνομίας.  
 
Όταν πρόκειται να ταξιδέψουμε με πλοίο οι ώρες αναχωρήσεων που αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι οι ώρες αναχώρησης του 
πλοίου. Όλες και όλοι θα πρέπει να έχουμε φθάσει στο σημείο αναχώρησης εγκαίρως, ήτοι μισή ώρα νωρίτερα. 
 
Φροντίζετε για το κολατσιό, το φαγητό σας όταν δεν είναι προγραμματισμένο καθώς και πόσιμο νερό, για τις έγκαιρες συναντήσεις 
με την ομάδα. 
 
Ενδέχεται να γίνουν μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα. 
 
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα θέματα του ταξιδιού μπορείτε να απευθυνθείτε στην οργανωτική επιτροπή. 
 
Διαμονή σε διάφορα καταλύματα μέσα στη Χώρα της Σκύρου.  
 
Στο νησί υπάρχει ΑΤΜ και υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ: 
 
Φοιτητική Ταυτότητα (υποχρεωτικά για τα εισητήρια) / Σημειωματάριο / Μολύβια και άλλα υλικά σχεδίασης της αρεσκείας σας / 
Παπούτσια ορειβασίας ή περιπάτου / Μακρύ παντελόνι για μονοπάτια / Μαγιώ και πετσέτα θαλάσσης ή παρεό / Μάσκα, 
αναπνευστήρα, βατραχοπέδιλα, γυαλάκια και ότι σας βολεύει στο κολύμπι / Καπέλο / Γυαλιά ηλίου / Φωτογραφική μηχανή και 
κάρτες μνήμης / Φορτιστές κινητών και φωτ. μηχανών/ Φακός νυκτός (προαιρετικά) / Παγούρι (για να μην πετάμε πλαστικά) / 
Κρέμα για τσιμπήματα / Αντηλιακό / Αντιαλλεργικό (για όποιον γνωρίζει ότι έχει πρόβλημα). Σαμπουάν επίσης να έχετε μαζί σας 
γιατί δεν υπάρχουν στα ενοικιαζόμενα σπίτια. 
 
Ψάχνετε ελεύθερα πληροφορίες και χάρτες για τη Σκύρο. 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ 
για τον Αιγαιακό κόσμο και τη Σκύρο στην ιστορία και τη λογοτεχνία (θα συμπληρωθεί) 
 
Νέλλη Ανδρικοπούλου, Το ταξίδι του Ματαρόα 1945, Εστία, Αθήνα, 2008 
 
Ξενοφών Αντωνιάδης, Η Σκύρος στους Περιηγητές και Γεωγράφους, 1400-1900, Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Αθήναι 1977 
 
Ξενοφών Αντωνιάδης, Σκυριανά Ανάλεκτα, Έκδοση Συλλόγου Σκυριανών, 1995 
 
Χρυσαυγή Αρναούτογλου, Σκύρος Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Ανατολικό Αιγαίο – Σποράδες – Επτάνησα, τόμος 1, 
Μέλισσα, Αθήνα, 1989 
 
Ναπολέων Ξανθούλης, Τοπωνυμικό της Σκύρου, Αθήνα, 1984  
 
Δ. Βασιλειάδης, Θεώρηση της αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής υπό ανήσυχη οπτική γωνία, Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων 
Οργανισμού Δοξιάδη, Αθήνα, 1972 
 
Γεώργιος Δροσίνης, Άπαντα (έβδομος τόμος) Σκορπια Φύλλα της Ζωής μου, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων, Αθήνα, 
2001 (βλ. το διήγημα «Το νησί των Μύθων») 
 
Γιώργος Κανδύλης, Ζωή και Έργο, Ερμής, Αθήνα, 1980 
 
Γιάννης Κιουρτσάκης, Καρναβάλι και Καραγκιόζης, Κέδρος, Αθήνα, 2008 
 
Γιάννης Κιουρτσάκης, Εμείς οι Άλλοι, Κέδρος, Αθήνα, 2010 

https://skyrosislandhorsetrust.com/


 
Αλίκη Λάμπρου, Οι Σκυριανές Φορεσιές, Εκδόσεις Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, Ναύπλιο, 1994 
 
Μιχαήλ Μπαχτίν, Ο Ραμπελαί και ο Κόσμος του, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2017 
 
Νίκος Μπελαβίλας, Λιμάνια και οικισμοί στο αρχιπέλαγος της πειρατείας, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1997 

Το βιβλίο εξετάζει το Αρχιπέλαγος ως ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο. Εξετάζει τους Θαλάσσιους δρόμους, τις 
εμπορικές διαδρομές, το ναυτικό και το οικιστικό δίκτυο. Βίγλες-παρατηρητήρια και βίγλες-καταφύγια, πλοία, 
λιμάνια, κοινότητες, απομονωμένα νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα, αγκυροβόλια και παζάρια, η κωπήλατη και 
ιστιοφόρα ναυτιλία αποτελούν το υλικό και το κοινωνικό υπόβαθρο της έρευνας. Εξετάζεται η ακτίνα δράσης των 
πειρατών σε μία ζώνη που επί πέντε αιώνες αποτέλεσε την πιο «θερμή» περιοχή πειρατικής δραστηριότητας στη 
Μεσόγειο, η οποία προκάλεσε και την ανάπτυξη των παραθαλάσσιων οικισμών δίπλα στα παζάρια του κούρσου, που 
εν τέλει εξελίχθηκαν σε σημαντικές λιμανόσκαλες όπου δραστηριοποιήθηκε ένα πολυεθνικό συνονθύλευμα 
εμπόρων, πειρατών, φυγάδων, πολεμιστών, ιπποτών κι αιχμαλώτων αλλά και ο πόλεμος για τον έλεγχο των 
ναυτικών δρόμων. (Από παρουσίαση του βιβλίου). 
Μπορείτε να το κατεβάσετε το βιβλίο σε αυτόν τον σύνδεσμο 

 
Αχιλλέας Παναγιωτάκης, «Mon cher Deleuze…», διαδικτυακό περιοδικό Χάρτης, 34 (Οκτ 2021) 

Κείμενο που ανοίγει το θέμα του ‘Κύκλου της Σκύρου’ με κέντρο τη συνάντηση του Στρατή Τσίρκα και του Gilles 
Deleuze που οδήγησε και στην πρώτη μετάφραση του έργου του δεύτερου στα ελληνικά. 
Προσβάσιμο στο https://www.hartismag.gr/hartis-34/dokimio/mon-cher-deleuze 

 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Έμποροι των Εθνών, Εστία, Αθήνα 2011. 

Οι  «Οι έμποροι των εθνών» (1882) είναι το δεύτερο από τα τρία μυθιστορήματα του συγγραφέα. Η δράση του 
τοποθετείται μεταξύ του 1199 και 1207, δηλαδή λίγο πριν και λίγο μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από 
τους Σταυροφόρους της τέταρτης Σταυροφορίας. Η Αυγούστα εγκαταλείπει τον σύζυγό της Ιωάννη Μούχτρα και 
ακολουθεί τον Βενετό Μάρκο Σανούτο, όχι επειδή δυστυχεί με τον πρώτο και θέλει να ευτυχήσει με τον δεύτερο, 
αλλά γιατί είναι αιχμάλωτη μιας ακατανίκητης, κυριολεκτικά θανάσιμης ερωτικής επιθυμίας. (Απόσπασμα από την 
παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου). 

 
Κώστας Παπαϊωάννου, Μάζα και Ιστορία, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2011 
 
Κώστας Παπαϊωάννου, Τέχνη και Πολιτισμός στην Αρχαία Ελλάδα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2009 
 
Κώστας Παπαϊωάννου, Φιλοσοφία και Τεχνική, Εναλλακτικές Εκδόσεις. Αθήνα, 1994 
 
Νίκη Λ. Πέρδικα, Σκύρος, Τόμος Ι, Αθήνα, Τύποις «Πυρσού», 1940 
 
Μάνος Φαλτάιτς, Τα διακοσμητικά αντικείμενα του Σκυριανού σπιτιού από ιστορική και κοινωνιολογική άποψη, έκδοση του 
περιοδικού Συλλογές και του Μουσείου Φαλτάιτς, Αθήνα 1986  
  
Αγγελική Χατζημιχάλη, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: Σκύρος, Μακρής, Αθήνα, 1925 
 
Dick Blau, Αgapi Amanatidis, Panayotis Panopoulos, Steven Feld, Skyros Carnival, VoxLox books 
 Πολυμεσική εθνογραφική μελέτη για το καρναβάλι της Σκύρου.  

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://voxlox.myshopify.com/collections/all/products/dick-blau-panayotis-
panopoulos-agapi-amanatidis-steven-feld-skyros-carnival 

 
Christy Constantakopoulou, The Dance of the Islands: Insularity, Networks, the Athenian Empire and the Aegean World, Oxford 
University Press, Oxford 2010. 

Το βιβλίο εξετάζει την ιστορία των νησιών του Αιγαίου παράλληλα με τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις περί 
νησιωτικότητας και με έμφαση την περίοδο του 5ου αιώνα π.Χ. Τα νησιά αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο του Αιγαιακού 
τοπίου, γεγονός το οποίο δημιούργησε ποικίλες και διαφορετικές (και πολλές φορές αντιφατικές) αντιλήψεις της 
νησιωτικότητας στην αρχαία ελληνική σκέψη. Η γεωγραφική ανάλυση της νησιωτικότητας αποδίδει την έμφαση στην 
αμφίσημη συνθήκη μεταξύ της νησιωτικής απομόνωσης και την νησιωτικής αλληλεπίδρασης, αλλά η πληθώρα 
νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος κατέστησε την απομόνωση σχεδόν αδύνατη. Η νησιωτική συνδεσιμότητα, κατά συνέπεια, 
αποτέλεσε το σημαντικότερο γεγονός για την ιστορία του Αιγαίου κάτι που εκφράστηκε σε πολλά επίπεδα. Στο 
βιβλίο, η έρευνα διεξάγεται γύρω από δύο κυρίαρχους άξονες, τη θρησκεία και την ιμπεριαλιστική πολιτική, 
εξετάζοντας τόσο τα θρησκευτικά δίκτυα, τα οποία βρίσκονται επί των νήσων του αρχαίου ελληνικού κόσμου, όσο 
και τις επιπτώσεις της ιμπεριαλιστικής πολιτικής στην επικράτεια του Αιγαίου, κατά τη διάρκεια του 5ου π.Χ. αιώνα. 
(Μετάφραση από παρουσίαση του βιβλίου). 
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