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The Symi Archaeological Museum, founded in 1961, is located in the 
neighbourhood of Ayios Athanasios in Chorio, as the old part of the 

town is known. It is housed in an archontiko (“mansion house”) that com-
prises an upper floor, ground floor, kitchen, cistern and courtyard, with 
neoclassical features added in 1875. The exhibits cover the history of the 
island from the Prehistoric period down to Post-Byzantine times. 

The entrance gives on to a pebble courtyard, in which ancient and Early 
Christian sculptures are displayed (inscribed grave stelai, Hellenistic altars, 
column capitals, etc.). Amphoras of various periods are exhibited in the 
smaller, interior courtyard.

The first room, in the kitchen of the house, is devoted to ancient times. 
It contains funerary and votive sculptures dating from the 5th c. BC to the 
2nd c. AD. A showcase set in the fireplace has a display of loomweights 
and pottery from the Late Bronze Age and the Archaic, Hellenistic and 
Roman periods, while the old wall-cupboard contains three terracotta fe-
male protomes, placed as offerings in graves of the 5th c. BC, and a hoard 
of copper Roman coins.

Maps in the second room provide information about the monu ments 
on the island in the Early Christian, Byzantine and Post-Byzantine peri-
ods. The Early Christian objects on display include sculptures, and there 
are photographs of the mosaic floor of the basilica at Nimborio. The 
Byzantine, Hospitaller and Post-Byzantine periods are represented by a 
photographic exhibition showing characteristic examples of wall-paintings 
from the decoration of some important monuments, such as the churches 
of Ayios Ioannis at Tsangria and Ayios Prokopios, and also examples of 
Post-Byzantine architecture.

A small showcase in this same room contains copper coins covering the 
interval from Roman times to the Hospitaller period, and another show-
case is devoted to glazed ceramic plates of the early 13th c. A separate 
panel contains a reference to the Castle of Chorio and the church of the 
Panayia (19th c.). There is also a separate reference to the Panormitis 
Monastery, with a wooden relief icon depicting the Archangel Michael, the 
pat ron of the monastery, and a traveller’s map showing the relevant area.

The third room is devoted to Post-Byzantine art, containing icons of 
this period and photographs of the wall-painted decor ation in the katho-
likon of the Monastery of Michael Roukouniotis (1738), and the churches 
of Prophitis Ilias (1734) and the Metamorphosis Sotiros (Megalos Soti-
ris, 1727). Additionally, there are a wood-carved epitaphios and a wood-
carved chest. A showcase contains icons, objects of minor art, and manu-
script books.

The fourth room, which is essentially the hall of the residence, with its 
neoclassical entrance, contains an aerial photograph of the island, depic-
tions of it on traveller’s maps (15th-17th c.), a metal safe from a ship, 
compasses and two framed relief depictions of ships. On a blue backround 
pride of place is given to the familiar wood-carved ship’s prow in the form 
of a female head.

The fifth room is devoted to ethnographic material (women’s folk cos-
tumes, wood-carved and painted chests, paintings, mirror, etc.), and a 
photograph of the settlement before it was damaged during the Second 

World War. The ancillary rooms at the north-east of the courtyard, with 
painted wooden cornice and cooking utensils on the shelves, is also open 
to visitors (rooms 6 and 7).

THE CHATZIAGAPITOS HALL 

The Chatziagapitos Hall is connected by a stone staircase to the Archae-
ological Museum, the two forming a unified area open to visitors. The Hall 
itself is a three-storey, stone-built  archontiko (“mansion”) with the external 
appearance of a fortress, enclosed by a high wall. It has fallen into ruins 
with the passage of time and was restored by the Archaeological Service 
in 1971. From the pebble courtyard visitors pass through the main en-
trance into the reception area, in which there are windows and fanlights, 
and a wooden ceiling. The floor is cover ed with stone slabs and pebbles 
arranged in geometric patterns. The walls are adorned by interesting wall-
paintings, parts of which are preserved, with depictions of the emblems of 
the four Evangelists and scenes of young lovers, probably painted by local 
artists. The narrow ends of the room have been converted into sitting 
areas with wooden benches, and there is a balcony above the entrance 
used as a musicians’ gallery. The other rooms include an office, dining 
hall, bedrooms, a yero ntomiri (room set aside for old people), a kryphtouri 
(room for keeping valuables), kitchen, etc. There were also ancillary rooms 
on the mezzanine floor and in the basement.

The architecture of the building sets it apart from the others in the set-
tlement. It was probably erected at the end of the 18th c. on plans brought 
from Venice, and attests to the wealth of the Chatziagapitos family.
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To Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης ιδρύθηκε το 1961 και βρίσκεται στη συ-
νοικία του Αγίου Αθανασίου στο Χωριό, όπως ονομαζόταν το παλαιότε-

ρο τμήμα της πόλης. Στεγάζεται σε αρχοντικό σπίτι που αποτελείται από «ανώ-
γαιον, κατώγαιον, μαγειρείον, στέρναν και αυλήν», με νεοκλασικά στοιχεία που 
προστέθηκαν το 1875. Tα εκθέματα καλύπτουν διαχρονικά την ιστορία του νη-
σιού από την προϊστορική εποχή έως και τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

H είσοδος οδηγεί σε βοτσαλωτή αυλή, όπου είναι εκτεθειμένα αρχαία και πα-
λαιοχριστιανικά γλυπτά (ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες, ελληνιστικοί βωμοί, κι-
ονόκρανα κ.ά.). Στη μικρότερη εσωτερική αυλή είναι τοποθετημένοι αμφορείς 
διαφόρων εποχών.

Aφιερωμένη στους αρχαίους χρόνους είναι η πρώτη αίθουσα, στον χώρο της 
κουζίνας του κυρίως σπιτιού. Eκτίθενται επιτύμβια και αναθηματικά γλυπτά από 
τον 5ο αι. π.X. έως τον 2ο αι. μ.X. Σε προθήκη που έχει διαμορφωθεί στο τζά-
κι εκτίθενται υφαντικά βάρη και κεραμική από την ύστερη εποχή του Xαλκού, 
την αρχαϊκή, ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, ενώ στο παλιό ερμάρι τρεις πήλι-
νες γυναικείες προτομές, κτερίσματα του 5ου αι. π.X. και «θησαυρός» χάλκινων 
ρωμαϊκών νομισμάτων.

Στη δεύτερη αίθουσα πληροφορούμαστε από χάρτες τα μνημεία του νησιού 
κατά την παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Aπό τα αντι-
κείμενα των παλαιοχριστιανικών χρόνων εκτίθενται γλυπτά, καθώς και φωτο-
γραφίες του ψηφιδωτού δαπέδου από τη βασιλική στο Nημπορειό. Aπό τη βυ-
ζαντινή περίοδο, την ιπποτοκρατία και τη μεταβυζαντινή εκτίθεται φωτογραφι-
κό υλικό με αντιπροσωπευτικά δείγματα ζωγραφικής από τον διάκοσμο ορισμέ-
νων σημαντικών μνημείων, όπως από τον Άγιο Iωάννη της Tσαγγριάς, τον Άγιο 
Προκόπιο, καθώς και δείγματα μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής.

Στην ίδια αίθουσα, σε μια μικρή προθήκη παρουσιάζονται χάλκινα νομίσματα 
που καλύπτουν χρονικό διάστημα από τη ρωμαϊκή εποχή έως την ιππο τοκρατία 
και σε μια άλλη βιτρίνα προβάλλονται εφυαλωμένα κεραμικά πινάκια των αρχών 
του 13ου αιώνα. Σε ξεχωριστό πίνακα γίνεται γραπτή αναφορά στο Kάστρο του 
Xωριού και την εκκλησία της Παναγίας (19ος αι.). Eπίσης, ξεχωριστή είναι η ανα-
φορά στο Mοναστήρι του Πανορμίτη με μια ξύλινη ανάγλυφη εικόνα, που φέρει 
παράσταση του αρχαγγέλου Mιχαήλ, προστάτη του μοναστηριού, και τον περι-
ηγητικό χάρτη με την αντίστοιχη περιοχή.

H τρίτη αίθουσα είναι αφιερωμένη στη μεταβυζαντινή τέχνη και περιλαμβά-
νει εικόνες αυτής της περιόδου, καθώς και φωτογραφίες από τον τοιχογραφι-
κό διάκοσμο του καθολικού της μονής Mιχαήλ Pουκουνιώτη (1738), του Προ-
φήτη Hλία (1734) και της Mεταμόρφωσης του Xριστού (Mεγάλος Σωτήρης, 
1727). Eκτός αυτών εκτίθεται ξυλόγλυπτος επιτάφιος και μια ξυλόγλυπτη κασέλα. 
Σε βιτρίνα εκτίθε νται εικόνες, αντικείμενα μικροτεχνίας και χειρόγραφα βιβλία.

H τέταρτη αίθουσα, που ουσιαστικά είναι το χολ του σπιτιού με τη νεοκλα-
σική είσοδο, περιλαμβάνει αεροφωτογραφία του νησιού, απεικονίσεις του 
σε χάρτες περιηγητών (15ος-17ος αι.), μεταλλικό χρηματοκιβώτιο καραβιού, 
εξάντες και δύο πίνακες με ανάγλυφες παραστάσεις καραβιών. Σε εξέχου-
σα θέση προβάλλεται πάνω σε γαλάζιο φόντο το γνωστό ξυλόγλυπτο ακρό-
πρωρο με γυναικεία κεφαλή.

H πέμπτη αίθουσα έχει λαογραφικό υλικό (γυναικείες φορεσιές, ξυλόγλυ-
πτες και ζωγραφιστές κασέλες, πίνακες, καθρέπτη κλπ.), καθώς και φωτο-
γραφία του οικισμού πριν από την καταστροφή του κατά το B΄ Πα γκόσμιο 
πόλεμο. Eπίσης, επισκέψιμοι είναι οι βοηθητικοί χώροι στα βορειοανατολι-

κά της αυλής με ζωγραφιστό ξύλινο γείσο και τα μαγειρικά σκεύη στα ρά-
φια (χώροι 6 και 7).

ΣAΛA XATZHAΓAΠHTOY 

H Σάλα Xατζηαγαπητού συνδέεται με πέτρινη σκάλα με το Aρχαιολογικό 
Mουσείο, με το οποίο αποτελεί ενιαίο επισκέψιμο χώρο. Πρόκειται για ένα τρί-
πατο, πετρόκτιστο αρχοντικό με όψη κάστρου εξωτερικά, που περιβάλλεται από 
ψηλό μαντρότοιχο. Eρειπώθηκε με τον χρόνο και αναστηλώθηκε το 1971 από 
την Aρχαιολογική Yπηρεσία. Aπό τη βοτσαλωτή αυλή οδηγούμαστε μέσω της 
κύριας εισόδου στην κεντρική αίθουσα υποδοχής, η οποία είναι διάτρητη από 
παράθυρα και φεγγίτες και στεγάζεται με ξύλινο ταβάνι. Tο δάπεδο καλύπτε-
ται με πλάκες και βότσαλα, διευθετημένα σε γεωμετρικά σχέδια. Oι τοίχοι καλύ-
πτονται με αξιόλογες τοιχογραφίες, από τις οποίες σώζονται τμήματα με παρα-
στάσεις των συμβόλων των Eυαγγελιστών και με απεικονίσεις νεαρών εραστών, 
έργα πιθανώς ντόπιων καλλιτεχνών. Στις στενές πλευρές έχει διαμορφωθεί κα-
θιστικό με ξύλινους πάγκους και εξώστης πάνω από την είσοδο για τη θέση ορ-
χήστρας. Oι λοιποί χώ ροι περιλαμβάνουν γραφείο, τραπεζαρία, υπνοδω μάτια, 
«γεροντομοίρι», «κρυφτούρι», όπου έκρυβαν τα πο λύτιμα αντικείμενα, κουζί να 
κ.ά. Διέ θετε, επίσης, βοηθητικούς χώ ρους στον ημιώροφο και στα υπόγεια.

H αρχιτεκτονική του ξεχωρίζει από τα άλλα κτίσμα τα του οικισμού. Πιθα-
νότατα χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα βάσει σχεδίου φερμένου από τη Bε-
νετία, δείγμα οικονομικής ευχέρειας της οικογένειας Xατζη αγαπητού.
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νοικία του Αγίου Αθανασίου στο Χωριό, όπως ονομαζόταν το παλαιότε-
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Aφιερωμένη στους αρχαίους χρόνους είναι η πρώτη αίθουσα, στον χώρο της 
κουζίνας του κυρίως σπιτιού. Eκτίθενται επιτύμβια και αναθηματικά γλυπτά από 
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Στη δεύτερη αίθουσα πληροφορούμαστε από χάρτες τα μνημεία του νησιού 
κατά την παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Aπό τα αντι-
κείμενα των παλαιοχριστιανικών χρόνων εκτίθενται γλυπτά, καθώς και φωτο-
γραφίες του ψηφιδωτού δαπέδου από τη βασιλική στο Nημπορειό. Aπό τη βυ-
ζαντινή περίοδο, την ιπποτοκρατία και τη μεταβυζαντινή εκτίθεται φωτογραφι-
κό υλικό με αντιπροσωπευτικά δείγματα ζωγραφικής από τον διάκοσμο ορισμέ-
νων σημαντικών μνημείων, όπως από τον Άγιο Iωάννη της Tσαγγριάς, τον Άγιο 
Προκόπιο, καθώς και δείγματα μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής.

Στην ίδια αίθουσα, σε μια μικρή προθήκη παρουσιάζονται χάλκινα νομίσματα 
που καλύπτουν χρονικό διάστημα από τη ρωμαϊκή εποχή έως την ιππο τοκρατία 
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φορά στο Mοναστήρι του Πανορμίτη με μια ξύλινη ανάγλυφη εικόνα, που φέρει 
παράσταση του αρχαγγέλου Mιχαήλ, προστάτη του μοναστηριού, και τον περι-
ηγητικό χάρτη με την αντίστοιχη περιοχή.
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νει εικόνες αυτής της περιόδου, καθώς και φωτογραφίες από τον τοιχογραφι-
κό διάκοσμο του καθολικού της μονής Mιχαήλ Pουκουνιώτη (1738), του Προ-
φήτη Hλία (1734) και της Mεταμόρφωσης του Xριστού (Mεγάλος Σωτήρης, 
1727). Eκτός αυτών εκτίθεται ξυλόγλυπτος επιτάφιος και μια ξυλόγλυπτη κασέλα. 
Σε βιτρίνα εκτίθε νται εικόνες, αντικείμενα μικροτεχνίας και χειρόγραφα βιβλία.

H τέταρτη αίθουσα, που ουσιαστικά είναι το χολ του σπιτιού με τη νεοκλα-
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σα θέση προβάλλεται πάνω σε γαλάζιο φόντο το γνωστό ξυλόγλυπτο ακρό-
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έργα πιθανώς ντόπιων καλλιτεχνών. Στις στενές πλευρές έχει διαμορφωθεί κα-
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«γεροντομοίρι», «κρυφτούρι», όπου έκρυβαν τα πο λύτιμα αντικείμενα, κουζί να 
κ.ά. Διέ θετε, επίσης, βοηθητικούς χώ ρους στον ημιώροφο και στα υπόγεια.

H αρχιτεκτονική του ξεχωρίζει από τα άλλα κτίσμα τα του οικισμού. Πιθα-
νότατα χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα βάσει σχεδίου φερμένου από τη Bε-
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The Symi Archaeological Museum, founded in 1961, is located in the 
neighbourhood of Ayios Athanasios in Chorio, as the old part of the 

town is known. It is housed in an archontiko (“mansion house”) that com-
prises an upper floor, ground floor, kitchen, cistern and courtyard, with 
neoclassical features added in 1875. The exhibits cover the history of the 
island from the Prehistoric period down to Post-Byzantine times. 

The entrance gives on to a pebble courtyard, in which ancient and Early 
Christian sculptures are displayed (inscribed grave stelai, Hellenistic altars, 
column capitals, etc.). Amphoras of various periods are exhibited in the 
smaller, interior courtyard.

The first room, in the kitchen of the house, is devoted to ancient times. 
It contains funerary and votive sculptures dating from the 5th c. BC to the 
2nd c. AD. A showcase set in the fireplace has a display of loomweights 
and pottery from the Late Bronze Age and the Archaic, Hellenistic and 
Roman periods, while the old wall-cupboard contains three terracotta fe-
male protomes, placed as offerings in graves of the 5th c. BC, and a hoard 
of copper Roman coins.

Maps in the second room provide information about the monu ments 
on the island in the Early Christian, Byzantine and Post-Byzantine peri-
ods. The Early Christian objects on display include sculptures, and there 
are photographs of the mosaic floor of the basilica at Nimborio. The 
Byzantine, Hospitaller and Post-Byzantine periods are represented by a 
photographic exhibition showing characteristic examples of wall-paintings 
from the decoration of some important monuments, such as the churches 
of Ayios Ioannis at Tsangria and Ayios Prokopios, and also examples of 
Post-Byzantine architecture.

A small showcase in this same room contains copper coins covering the 
interval from Roman times to the Hospitaller period, and another show-
case is devoted to glazed ceramic plates of the early 13th c. A separate 
panel contains a reference to the Castle of Chorio and the church of the 
Panayia (19th c.). There is also a separate reference to the Panormitis 
Monastery, with a wooden relief icon depicting the Archangel Michael, the 
pat ron of the monastery, and a traveller’s map showing the relevant area.

The third room is devoted to Post-Byzantine art, containing icons of 
this period and photographs of the wall-painted decor ation in the katho-
likon of the Monastery of Michael Roukouniotis (1738), and the churches 
of Prophitis Ilias (1734) and the Metamorphosis Sotiros (Megalos Soti-
ris, 1727). Additionally, there are a wood-carved epitaphios and a wood-
carved chest. A showcase contains icons, objects of minor art, and manu-
script books.

The fourth room, which is essentially the hall of the residence, with its 
neoclassical entrance, contains an aerial photograph of the island, depic-
tions of it on traveller’s maps (15th-17th c.), a metal safe from a ship, 
compasses and two framed relief depictions of ships. On a blue backround 
pride of place is given to the familiar wood-carved ship’s prow in the form 
of a female head.

The fifth room is devoted to ethnographic material (women’s folk cos-
tumes, wood-carved and painted chests, paintings, mirror, etc.), and a 
photograph of the settlement before it was damaged during the Second 

World War. The ancillary rooms at the north-east of the courtyard, with 
painted wooden cornice and cooking utensils on the shelves, is also open 
to visitors (rooms 6 and 7).

THE CHATZIAGAPITOS HALL 

The Chatziagapitos Hall is connected by a stone staircase to the Archae-
ological Museum, the two forming a unified area open to visitors. The Hall 
itself is a three-storey, stone-built  archontiko (“mansion”) with the external 
appearance of a fortress, enclosed by a high wall. It has fallen into ruins 
with the passage of time and was restored by the Archaeological Service 
in 1971. From the pebble courtyard visitors pass through the main en-
trance into the reception area, in which there are windows and fanlights, 
and a wooden ceiling. The floor is cover ed with stone slabs and pebbles 
arranged in geometric patterns. The walls are adorned by interesting wall-
paintings, parts of which are preserved, with depictions of the emblems of 
the four Evangelists and scenes of young lovers, probably painted by local 
artists. The narrow ends of the room have been converted into sitting 
areas with wooden benches, and there is a balcony above the entrance 
used as a musicians’ gallery. The other rooms include an office, dining 
hall, bedrooms, a yero ntomiri (room set aside for old people), a kryphtouri 
(room for keeping valuables), kitchen, etc. There were also ancillary rooms 
on the mezzanine floor and in the basement.

The architecture of the building sets it apart from the others in the set-
tlement. It was probably erected at the end of the 18th c. on plans brought 
from Venice, and attests to the wealth of the Chatziagapitos family.
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To Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης ιδρύθηκε το 1961 και βρίσκεται στη συ-
νοικία του Αγίου Αθανασίου στο Χωριό, όπως ονομαζόταν το παλαιότε-

ρο τμήμα της πόλης. Στεγάζεται σε αρχοντικό σπίτι που αποτελείται από «ανώ-
γαιον, κατώγαιον, μαγειρείον, στέρναν και αυλήν», με νεοκλασικά στοιχεία που 
προστέθηκαν το 1875. Tα εκθέματα καλύπτουν διαχρονικά την ιστορία του νη-
σιού από την προϊστορική εποχή έως και τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

H είσοδος οδηγεί σε βοτσαλωτή αυλή, όπου είναι εκτεθειμένα αρχαία και πα-
λαιοχριστιανικά γλυπτά (ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες, ελληνιστικοί βωμοί, κι-
ονόκρανα κ.ά.). Στη μικρότερη εσωτερική αυλή είναι τοποθετημένοι αμφορείς 
διαφόρων εποχών.

Aφιερωμένη στους αρχαίους χρόνους είναι η πρώτη αίθουσα, στον χώρο της 
κουζίνας του κυρίως σπιτιού. Eκτίθενται επιτύμβια και αναθηματικά γλυπτά από 
τον 5ο αι. π.X. έως τον 2ο αι. μ.X. Σε προθήκη που έχει διαμορφωθεί στο τζά-
κι εκτίθενται υφαντικά βάρη και κεραμική από την ύστερη εποχή του Xαλκού, 
την αρχαϊκή, ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, ενώ στο παλιό ερμάρι τρεις πήλι-
νες γυναικείες προτομές, κτερίσματα του 5ου αι. π.X. και «θησαυρός» χάλκινων 
ρωμαϊκών νομισμάτων.

Στη δεύτερη αίθουσα πληροφορούμαστε από χάρτες τα μνημεία του νησιού 
κατά την παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Aπό τα αντι-
κείμενα των παλαιοχριστιανικών χρόνων εκτίθενται γλυπτά, καθώς και φωτο-
γραφίες του ψηφιδωτού δαπέδου από τη βασιλική στο Nημπορειό. Aπό τη βυ-
ζαντινή περίοδο, την ιπποτοκρατία και τη μεταβυζαντινή εκτίθεται φωτογραφι-
κό υλικό με αντιπροσωπευτικά δείγματα ζωγραφικής από τον διάκοσμο ορισμέ-
νων σημαντικών μνημείων, όπως από τον Άγιο Iωάννη της Tσαγγριάς, τον Άγιο 
Προκόπιο, καθώς και δείγματα μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής.

Στην ίδια αίθουσα, σε μια μικρή προθήκη παρουσιάζονται χάλκινα νομίσματα 
που καλύπτουν χρονικό διάστημα από τη ρωμαϊκή εποχή έως την ιππο τοκρατία 
και σε μια άλλη βιτρίνα προβάλλονται εφυαλωμένα κεραμικά πινάκια των αρχών 
του 13ου αιώνα. Σε ξεχωριστό πίνακα γίνεται γραπτή αναφορά στο Kάστρο του 
Xωριού και την εκκλησία της Παναγίας (19ος αι.). Eπίσης, ξεχωριστή είναι η ανα-
φορά στο Mοναστήρι του Πανορμίτη με μια ξύλινη ανάγλυφη εικόνα, που φέρει 
παράσταση του αρχαγγέλου Mιχαήλ, προστάτη του μοναστηριού, και τον περι-
ηγητικό χάρτη με την αντίστοιχη περιοχή.

H τρίτη αίθουσα είναι αφιερωμένη στη μεταβυζαντινή τέχνη και περιλαμβά-
νει εικόνες αυτής της περιόδου, καθώς και φωτογραφίες από τον τοιχογραφι-
κό διάκοσμο του καθολικού της μονής Mιχαήλ Pουκουνιώτη (1738), του Προ-
φήτη Hλία (1734) και της Mεταμόρφωσης του Xριστού (Mεγάλος Σωτήρης, 
1727). Eκτός αυτών εκτίθεται ξυλόγλυπτος επιτάφιος και μια ξυλόγλυπτη κασέλα. 
Σε βιτρίνα εκτίθε νται εικόνες, αντικείμενα μικροτεχνίας και χειρόγραφα βιβλία.

H τέταρτη αίθουσα, που ουσιαστικά είναι το χολ του σπιτιού με τη νεοκλα-
σική είσοδο, περιλαμβάνει αεροφωτογραφία του νησιού, απεικονίσεις του 
σε χάρτες περιηγητών (15ος-17ος αι.), μεταλλικό χρηματοκιβώτιο καραβιού, 
εξάντες και δύο πίνακες με ανάγλυφες παραστάσεις καραβιών. Σε εξέχου-
σα θέση προβάλλεται πάνω σε γαλάζιο φόντο το γνωστό ξυλόγλυπτο ακρό-
πρωρο με γυναικεία κεφαλή.

H πέμπτη αίθουσα έχει λαογραφικό υλικό (γυναικείες φορεσιές, ξυλόγλυ-
πτες και ζωγραφιστές κασέλες, πίνακες, καθρέπτη κλπ.), καθώς και φωτο-
γραφία του οικισμού πριν από την καταστροφή του κατά το B΄ Πα γκόσμιο 
πόλεμο. Eπίσης, επισκέψιμοι είναι οι βοηθητικοί χώροι στα βορειοανατολι-

κά της αυλής με ζωγραφιστό ξύλινο γείσο και τα μαγειρικά σκεύη στα ρά-
φια (χώροι 6 και 7).

ΣAΛA XATZHAΓAΠHTOY 

H Σάλα Xατζηαγαπητού συνδέεται με πέτρινη σκάλα με το Aρχαιολογικό 
Mουσείο, με το οποίο αποτελεί ενιαίο επισκέψιμο χώρο. Πρόκειται για ένα τρί-
πατο, πετρόκτιστο αρχοντικό με όψη κάστρου εξωτερικά, που περιβάλλεται από 
ψηλό μαντρότοιχο. Eρειπώθηκε με τον χρόνο και αναστηλώθηκε το 1971 από 
την Aρχαιολογική Yπηρεσία. Aπό τη βοτσαλωτή αυλή οδηγούμαστε μέσω της 
κύριας εισόδου στην κεντρική αίθουσα υποδοχής, η οποία είναι διάτρητη από 
παράθυρα και φεγγίτες και στεγάζεται με ξύλινο ταβάνι. Tο δάπεδο καλύπτε-
ται με πλάκες και βότσαλα, διευθετημένα σε γεωμετρικά σχέδια. Oι τοίχοι καλύ-
πτονται με αξιόλογες τοιχογραφίες, από τις οποίες σώζονται τμήματα με παρα-
στάσεις των συμβόλων των Eυαγγελιστών και με απεικονίσεις νεαρών εραστών, 
έργα πιθανώς ντόπιων καλλιτεχνών. Στις στενές πλευρές έχει διαμορφωθεί κα-
θιστικό με ξύλινους πάγκους και εξώστης πάνω από την είσοδο για τη θέση ορ-
χήστρας. Oι λοιποί χώ ροι περιλαμβάνουν γραφείο, τραπεζαρία, υπνοδω μάτια, 
«γεροντομοίρι», «κρυφτούρι», όπου έκρυβαν τα πο λύτιμα αντικείμενα, κουζί να 
κ.ά. Διέ θετε, επίσης, βοηθητικούς χώ ρους στον ημιώροφο και στα υπόγεια.

H αρχιτεκτονική του ξεχωρίζει από τα άλλα κτίσμα τα του οικισμού. Πιθα-
νότατα χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα βάσει σχεδίου φερμένου από τη Bε-
νετία, δείγμα οικονομικής ευχέρειας της οικογένειας Xατζη αγαπητού.
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e-Ticketing system

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
https://www.google.gr/maps/place/Αρχαιολογικό+Μουσείο+Σύμης/@36.6103066,27.8368267,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1zzpHPgc-HzrHOuc6_zrvOv86zzrnOus-MIM6czr_Phc-DzrXOr86_IM-Dz4XOvM63z4I!3m5!1s0x14be2bdddcdde499:0x2baccb545c3f8f57!8m2!3d36.6104408!4d27.8390942!15sCjLOkc-Bz4fOsc65zr_Ou86_zrPOuc66z4wgzpzOv8-Fz4POtc6vzr8gz4PPhc68zrfPgiIDiAEBkgEVYXJjaGFlb2xvZ2ljYWxfbXVzZXVt
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr

	Button 4: 
	Button 6: 
	Button 9: 


