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Tη Σικελία λάτρεψαν ο Γκαίτε και ο Λώρενς. O τελευταίος, μάλιστα, μαγεύτηκε τόσο από
τα κάλλη της Tαορμίνας που έζησε εκεί τρία χρόνια. Σε γράμματα που έστελνε, έγραφε
πως η Σικελία είναι μοναδική γιατί μ' ένα βήμα έχεις φύγει από την Ευρώπη

3/2/2011

Η Σικελία, το μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο, μπορεί να είναι ακριβώς ένας κοντός λυκίσκος
από την ιταλική ηπειρωτική χώρα, πέρα από το στενό στενό του Μεσσήνη, αλλά είναι ένας
κόσμος χώρια στην ατμόσφαιρα και την τοποθέτηση.

Στρατηγικό σημείο για τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς, αλλά και ένας τόπος που
θυμίζει σε πολλά τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ο πολιτισμός, όμως, δεν είναι το μόνο δυνατό
στοιχείο της Σικελίας. Υπάρχουν πολλές μοντέρνες «πινελιές» που θα συγκινήσουν τον
επισκέπτη.
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Σ’ αυτή τη μικρή γωνιά της Μεσογείου συγκεντρώνεται ένας πολιτισμός χιλιάδων ετών.
Οι κύριες πόλεις του Παλέρμο και της Κατάνια χαρακτηρίζουν μερικές από την πιο έξοχη
αρχιτεκτονική στον κόσμο, μια κληρονομιά των πολλών μεγάλων πολιτισμών που έχουν για
τον έλεγχο αυτού του στρατηγικά τοποθετημένου νησιού κατά τη διάρκεια των αιώνων, από
τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, οι Άραβες και οι Νορμανδοί πιο πρόσφατα στους
Γάλλους, τους Ισπανούς και τους Ιταλούς.
Όμως, δεν είναι μόνο αυτά τα πολιτιστικά και αρχαιολογικά στοιχεία που κάνουν τους
επισκέπτες να προτιμούν τη Σικελία για τις διακοπές τους.

Ξεκινώντας από το Παλέρμο θα μπείτε στην Capella Palatina με τα υπέροχα ψηφιδωτά στον
τρούλο αλλά και σε όλο το εσωτερικό του ναού. Πάνω από το Παλέρμο δεσπόζει ο
καθεδρικός ναός στο Μονρεάλε. Ακόμα και η πρόσοψη του ναού σάς προϊδεάζει για το τι θα
συναντήσετε μπαίνοντας στο εσωτερικό της εκκλησίας.
Σχεδόν ήρωας θεωρείται από τους δημότες του Παλέρμο ο Orlando Leoluca που διατέλεσε
δήμαρχος της πόλης από το 1993 ώς το 2001. O Leoluca στράφηκε εναντίον της Mαφίας,
της οποίας μέχρι πριν από τη θητεία του το Παλέρμο αποτελούσε παραδοσιακό οχυρό. Aν
και δεν κατάφερε να σβήσει κάθε ίχνος «προσωπικής τακτοποίησης» λογαριασμών, έδωσε
κουράγιο στους κατοίκους της πόλης.

Επόμενη στάση σας ο Σελινούντας, που υπήρξε από τις μεγαλύτερες πόλεις της Μεγάλης
Ελλάδας και μία από τις πιο σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις στην Ευρώπη. Η εικόνα των
ερειπωμένων ναών είναι μαγευτική. Συνεχίζετε για τη Villa Romana del Casale στην Piazza
Amerina, που κατά πάσα πιθανότητα αποτελούσε την κυνηγετική κατοικία κάποιου ρωμαίου
αξιωματούχου.

Ήρθε η ώρα να φτάσετε στον Νότο με περίτεχνα κτίρια, όπως το Palazzo Ducezio, τη μονή
της Santa Chiara, τον καθεδρικό ναό San Nicolo, την εκκλησία San Carlo al Corso και πολλά
ακόμα παλάτια ευγενών οικογενειών στη Via Cavour. Μετά τις επισκέψεις στα
μεγαλοπρεπή κτίρια, μην παραλείψετε και ένα πέρασμα από την Παλιά Αγορά, όπου
παλαιότερα υπήρχαν πολλά κρεοπωλεία και αρτοποιεία και τώρα τα περισσότερα έχουν
αντικατασταθεί από καταστήματα. Για να καταλάβετε πόσο όμορφη είναι η μπαρόκ πόλη
του Νότο, αρκεί να ξέρετε ότι αυτή και άλλες 7 μπαρόκ πόλεις της Σικελίας
περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Και φτάνετε πια στις Συρακούσες, μία από τις πρώτες αποικίες του νησιού. Εκτός των
άλλων σύγχρονων γωνιών της ,θα δείτε το αρχαίο ελληνικό θέατρο του 6ου αι. π.Χ., τα
λατομεία, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τη Νεκρόπολη, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Νυμφαίο
και την ταφική οδό, τις κατακόμβες και το Φρούριο του Ευρύαλου.
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Αλλά και στην επόμενη στάση σας, στην Ταορμίνα, από τα πιο δημοφιλή τουριστικά κέντρα
της Σικελίας και όλης της Μεσογείου, θα ανακαλύψετε και άλλους θησαυρούς. Πολιτιστικά
μνημεία, αξιόλογες γωνιές και εξαιρετική θέα στη βραχώδη ακτογραμμή και τη
γαλαζοπράσινη θάλασσα.

Πανέμορφα χωριά και απίστευτες παραλίες

Αφήστε κατά μέρος τα μεγαλύτερα κέντρα της Σικελίας και γνωρίστε τα μικρά και μεγάλα
χωριά του νησιού. Η Petralia Soprana είναι ένα χωριό ψηλά στο βουνό που μοιάζει σαν να
μην το έχει αγγίξει ο χρόνος. Μικρό όμορφο ψαροχώρι είναι το Scopello di Sopra, με έντονη
τουριστική κίνηση, χωρίς αυτό να έχει χαλάσει τη γραφική του εικόνα. Περάστε ακόμα από
το Poggioreale Vecchio, το χωριό Cefalu με τον πολύ σημαντικό καθεδρικό ναό, από τα πιο
αξιόλογα αξιοθέατα της Σικελίας, και το χωριό Erice, με μια μοναδική μεσαιωνική γοητεία
που συγκινεί τον επισκέπτη. Το χωριό Corleone και πολύ κοντά του το Palazzo Adriano είναι
κάποιες επιπλέον επιλογές σας, όπως και από την άλλη μεριά το Novara di Sicilia, όπου θα
δείτε ένα ερειπωμένο αραβικό κάστρο. Επισκεφθείτε, ακόμα, το palazzo Acreide, με πολλά
στοιχεία μπαρόκ και εντυπωσιακές εκκλησίες, και το Scicli, που δεν έχει μόνο μπαρόκ
στοιχεία αλλά και πολλές ανοιχτές πλατείες που το κάνουν ακόμα πιο γραφικό.

Όπως είναι φυσικό, μια που πρόκειται για νησί της Μεσογείου, η Σικελία διαθέτει και
μαγευτικές παραλίες, που συγκεντρώνουν πολλούς τουρίστες τους καλοκαιρινούς μήνες.
Από τις πιο γνωστές, η παραλία του Σελινούντα ακριβώς κάτω από τους ναούς.
Οργανωμένη, μεγάλη και με πολύ κόσμο. Λιγότερο πολυσύχναστες είναι οι παραλίες του
Gulfo di Castellammare, ενώ ωραίες ακρογιαλιές θα βρείτε και στα δύο θέρετρα Mazzaro και
Giardini Naxos. Αξίζει να επισκεφθείτε το Mondello, που είναι σε κοντινή απόσταση από το
Παλέρμο και διαθέτει έντονη κοσμική κίνηση.

Η Αίτνα πόλος έλξης τουριστών

Είναι το μεγαλύτερο ηφαίστειο της Ευρώπης και ένα από τα πιο ενεργά σε όλο τον κόσμο.
Σε μεγάλο ύψος (3.300 μ.) και με πολλούς κρατήρες, η Αίτνα πάντα ήταν και συνεχίζει να
είναι πόλος έλξης των τουριστών. Η τελευταία έκρηξή της έγινε το 2002 και προκάλεσε
εκτεταμένες καταστροφές. Σήμερα μπορείτε να επισκεφθείτε την περιοχή, πάντα
απευθυνόμενοι σε ειδικά γραφεία και με ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας, με ξεναγούς ή
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οδηγούς. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί και ένα τεράστιο πάρκο, που μπορείτε
να επισκεφθείτε.

Τι να φάτε

Ζητήστε να σας φέρουν Sfincione, που είναι κάτι σαν πίτσα με παχιά τραγανή ζύμη, αλλά
και φοκάτσια που είναι φτιαγμένη με λεπτές στρώσεις ζύμης γεμισμένες με λουκάνικα,
σάλτσα ντομάτας και λαχανικά. Δοκιμάστε, φυσικά, τα ζυμαρικά και κυρίως αυτά με τις
σαρδέλες και τις αντζούγιες, αλλά και τα πιάτα με ριζότο, με αποκορύφωμα το ριζότο με
μαύρο μελάνι από καλαμάρι και τυρί ρικότα.
Ακόμα, μπορείτε να παραγγείλετε καπονάτα, ένα πιάτο με λαχανικά, ντομάτες, ελιές,
κάπαρη και κουκουνάρια, αλλά και σισιλιάνικο παγωτό από γάλα πλήρες ή γάλα αμυγδάλου.
Για γλυκό μπορείτε ακόμα να ζητήσετε cassata και cannoli, το πρώτο είναι αφράτο κέικ και
το δεύτερο ρολά γεμισμένα με ρικότα.

Μουσεία Μαριονετών

Στις αρχαίες Συρακούσες υπήρχαν πολλοί μαριονοπαίκτες, ενώ τα θέατρα μαριονέτας ήταν
ευρέως διαδεδομένα για την ψυχαγωγία των κατοίκων. Έτσι, υπάρχει μεγάλη σχολή για
παραδοσιακές μαριονέτες και, φυσικά, μουσεία γι’ αυτές. Στο Παλέρμο θα βρείτε το
Μουσείο Μαριονετών Antonio Pasqualino με συλλογή από μαριονέτες, φιγούρες θεάτρου και
κούκλες, ενώ στο Σορτίνο θα βρείτε ακόμα ένα μουσείο, το Civico dell’ Opera dei Pupi, με
συλλογή της οικογένειας Puglisi, που ήταν μαριονετοπαίκτες για πολλά πολλά χρόνια.
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