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Σικελία: Μια διαφορετική Ιταλία
Πηγή 7merestv
Μακριά από την κοσμοπολίτικη λάμψη της Ρώμης και του Μιλάνου, μακριά από το
ατσαλάκωτο μεγαλείο της Φλωρεντίας και της Σιένα, στο πόδι της... ιταλικής μπότας, η
Σικελία θα αποκαλύψει μπροστά στα μάτια σας έναν κόσμο αλλιώτικο.

Πιο φτωχικό, πιο παρακμιακό, πιο λαϊκό, εξίσου όμως γοητευτικό. Σαν τις ηρωίδες του
νεορεαλιστικού κινηματογράφου. Μια Ιταλία γεμάτη μνήμες από τη Μεγάλη Ελλάδα,
γεγονός φυσικά που θα σας αγγίξει ιδιαίτερα.

Παλέρμο
Επισκεφτείτε την πανέμορφη Piazza Pretoria, με το διάσημο σιντριβάνι της του 16ου αιώνα,
το οποίο όταν είχε ολοκληρωθεί αποκαλούνταν από τους περαστικούς η «Πηγή της
ντροπής» λόγω των γυμνών μορφών που το διακοσμούν. Εκεί θα δείτε και την όμορφη
εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. Πάντως, η γνωστότερη εκκλησία του Παλέρμο είναι η
Martorana, ένα γοητευτικό συνονθύλευμα διαφορετικών αρχιτεκτονικών στυλ. Επίσης,
μεγαλοπρεπέστατος είναι ο καθεδρικός ναός της πόλης. Στο Palazzo dei Normanni (η
κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε από τον William II το 12ο αιώνα) παρατηρήστε τα
καταπληκτικά ψηφιδωτά. Αφιερώστε πολύ χρόνο στην Πινακοθήκη της πόλης, η οποία
φιλοξενεί πολύ σημαντικά έργα τέχνης. Ενδιαφέρουσες και οι ιστορικές κατακόμβες της
πόλης. Περίπου 20 χιλιόμετρα ανατολικά θα δείτε τα ερείπια της ελληνιστικής πόλης
Σολούντο.
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Μεσίνα
Θεωρείται ένα από τα ομορφότερα μέρη της Σικελίας. Επισκεφτείτε οπωσδήποτε τον
καθεδρικό ναό της με την υπέροχη πύλη του 15ου αιώνα, αλλά και το Μουσείο Regionale
στη συλλογή του οποίου περιλαμβάνονται και έργα του Καραβάτζο.

Ταορμίνα
Με θέα προς το ηφαίστειο της Αίτνας, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς
στο νησί. Ανάμεσα στα μεγαλύτερα αξιοθέατά της περιλαμβάνεται το Teatro Greco του 3ου
π.Χ. αιώνα. Αν το επισκεφτείτε καλοκαίρι, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε και κάποια
από τις εξαιρετικές συναυλίες που οργανώνονται στο χώρο. Η πόλη φημίζεται και για τις
μεγαλοπρεπείς επαύλεις της, με κορυφαία το Palazzo Duca de Santo Stefano.

Κατάνια
Η πόλη θάφτηκε κάτω από τη λάβα της Αίτνας το 1669. Ξαναχτίστηκε, για να ισοπεδωθεί
από σεισμό το 1693. Στήθηκε στα πόδια της για δεύτερη φορά και απέκτησε τη μορφή που
έχει σήμερα, σε στυλ μπαρόκ. Περπατήστε στους γραφικούς δρόμους της, επισκεφτείτε
τον καθεδρικό ναό της καθώς και το μουσείο, που είναι αφιερωμένο στο πιο επιφανές τέκνο
της, το συνθέτη της «Νόρμα» Βιντσέντσο Μπελίνι.

Συρακούσες
Ιδρύθηκαν το 734 π.Χ. από Κορίνθιους αποίκους και γνώρισαν τεράστια αίγλη ως ένα από
τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα του παρελθόντος. Έφτασαν στο απόγειο της δόξας
τους την εποχή της τυραννίας του Διονυσίου. Έπεσαν στα χέρια των Ρωμαίων, των Αράβων,
των Νορμανδών... Εδώ γεννήθηκε ο πατέρας των μαθηματικών, ο Αρχιμήδης. Σήμερα,
κέντρο της πόλης θεωρείται το νησί Ortigia, με τα μεσαιωνικά κτίριά του. Ο καθεδρικός
ναός των Συρακουσών είναι χτισμένος επάνω σε έναν αρχαίο ελληνικό. Σε ένα παλάτι του
13ου αιώνα στεγάζεται το Museo Regionale d Arte Medievale. Σημαντικότερο σημείο της
περιήγησής σας θα είναι η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Πάρκο. Εδώ θα δείτε ένα
πραγματικό αριστούργημα, το Teatro Greco, χωρητικότητας 16.000 θεατών. Μία από τις πιο
ενδιαφέρουσες συλλογές στη Σικελία περιλαμβάνει και το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Εκδρομές
Αν δεν πάτε με οργανωμένη εκδρομή, καλό είναι να νοικιάσετε αυτοκίνητο έτσι ώστε να
έχετε τη δυνατότητα να γυρίσετε όλο το νησί. (Όμως, φροντίστε να το αφήνετε πάντοτε σε
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φυλασσόμενο πάρκινγκ.) Οδηγώντας γνωρίστε τη γραφική περιοχή του Νότο, το μεσαιωνικό
κάστρο στην Ένα, τον ελληνιστικό Aκράγαντα με την «Κοιλάδα των ναών», που έχει
εξαιρετικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον... Στη Μαρσάλα δοκιμάστε οπωσδήποτε το κρασί που
πήρε το όνομά του από την περιοχή. Στο Τράπανι γνωρίστε μερικές από τις ομορφότερες
παραλίες της Μεσογείου. Μια ωραία εκδρομή, με πλοίο αυτήν τη φορά, είναι και στο νησί
Στρόμπολι, με το διάσημο ομώνυμο ηφαίστειό του. Μην παραλείψετε να ανεβείτε ως τον
εντυπωσιακό κρατήρα του. Γίνονται οργανωμένες περιηγήσεις. Επίσης, επισκεφτείτε από
την Κατάνια ένα άλλο μεγάλο ηφαίστειο, την Αίτνα. Στην περιοχή θα βρείτε πολλές
οργανωμένες εκδρομές.

Πληροφορίες
Μετάβαση: Προτιμήστε τις οργανωμένες εκδρομές που γίνονται με πλοίο (Πάτρα - Μπάρι)
και από εκεί με πούλμαν. Ένα καλό πρακτορείο για την εκδρομή σας είναι το Atlas Travel,
τηλ.: 210-3212620.
Διαμονή: Αν και θα σας προτείνει το γραφείο, σας δίνουμε και κάποιες λύσεις. Στο Παλέρμο
το Tonic (τηλ.: 91-581754) διαθέτει κομψά και καθαρά δωμάτια. Αν επιθυμείτε πολυτέλειες,
προτιμήστε το Central Palace Hotel (τηλ.: 91-336666), ένα παλάτσο του 18ου αιώνα που
όμως θα το ακριβοπληρώσετε. Στη Μεσίνα προτιμήστε το Cairoli (τηλ.: 906-73755). Στην
Ταορμίνα η Villa Belvedere (τηλ.: 942-23791) διαθέτει και δική της πισίνα. Στην Κατάνια
προτείνουμε το Hotel Centrale Europa (τηλ.: 210-95311309). Στις Συρακούσες ξεχωρίζει το
Grand Hotel (τηλ.: 931-464600).
Χρήσιμα: Κωδικός Ιταλίας: 00390 Νόμισμα: ευρώ Ώρα: 1 ώρα πίσω
Προσοχή στους αετονύχηδες και μακρυχέρηδες που καραδοκούν.

Φαγητό - Διασκέδαση - Αγορές
Οι ταβέρνες της Σικελίας είναι εξαιρετικές και οι τιμές τους πολύ καλές. Δοκιμάστε τις
πίτσες του νησιού και τα ολόφρεσκα ζυμαρικά του. Από τα γλυκά ξεχωρίζει η κασάτα, ένα
κέικ με τυρί ρικότα. Στην Κατάνια πηγαίνετε στο εστιατόριο Vecchia Catania, με εξαιρετική
τοπική κουζίνα. Καταπληκτικά ζυμαρικά θα φάτε στο Bar Gastronomia Aiello Vittorio, στο
Παλέρμο.
Για διασκέδαση, μπαράκια θα βρείτε και στις μεγάλες πόλεις και στα χωριά.
Αγοράστε έργα τέχνης από γυαλί και κεραμικά, δαντέλες και ξυλόγλυπτα και φυσικά
τοπικά φαγώσιμα.

Χρήσιμα links
http://www.bestofsicily.com/
http://www.initaly.com/regions/sicily/sicily.htm
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http://en.wikipedia.org/wiki/Sicily
http://www.lonelyplanet.com/italy/sicily/places

Από το 7merestv
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