
 

Σικελία 

 

Η Σικελία κατέχει ένα μαγευτικό τοπίο με χρώματα, αρώματα και μια ιστορία φτιαγμένη από 
τα χέρια των ανθρώπων σε ένα θεϊκό συνδιασμό. Ήλιος, θάλασσα και ιστορία ενώνονται 
σε ένα μοναδικό σύνολο στο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Η Magna Grecia (Μεγάλη 
Ελλάδα) ήταν η δεύτερη πατρίδα για τους Έλληνες ενώ Ρωμαίοι, Βυζαντινοί μεταξύ άλλων 
έχουν αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στο νησί. Ύστερα από 25 αιώνες ξένης 
κυριαρχίας οι Σικελοί είναι αποδέκτες μιας εντυπωσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, από την 
εξευγενισμένη αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας μέχρι το γοητευτικά αντιφατικό 
καλλιτεχνικό fusion αραβικής δεξιοτεχνίας και νορμανδικής αυστηρότητας. Ένας τόπος που 
συνδυάζει αρμονικά το παρελθόν με ένα δυναμικό παρόν και πολλά υποσχόμενο μέλλον. 
Το "σπίτι" της Μαφίας μοιάζει εξαιρετικά οικείο και αν κάποτε ήταν "la cosa nostra", δηλαδή 
"δική μας υπόθεση", σήμερα αποτελεί στολίδι για τη Ιταλία. Δεν είναι όμως μόνον η Ιστορία 
που κάνει τους χιλιάδες καλοκαιρινούς επισκέπτες να γοητεύονται από το νησί, είναι και η 
μεσογειακή του ομορφιά, με μαγευτικές παραλίες και τουριστικά θέρετρα, όπως η 
Taormina, που αποτελούν τους πιο δημοφιλείς προορισμούς ολόκληρης της Ιταλίας.  

 
 

http://www.travelstyle.gr/portal/gr/destinations.php?id=105


Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Η καλύτερη στιγμή να επισκεφθείτε τη Σικελία είναι από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπου η 
ζεστός καιρός θα σας επιτρέψει να απολάυσετε κάποιες απο τις ποιό όμορφες παραλίες της 
μεσογείου. Ακόμα η άνοιξη και το φθινόπωρο έχουν τον κατάλλληλο καιρό ώστε να περπατάτε στο 
κέντρο των πόλεων της και να γευματίσετε και σε εξωτερικούς χώρους.  
 

Σικελία-Θερμοκρασία 

Μήνας Ιαν Φλεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 
Ελαχ (°C) 9 9 10 11 15 19 22 23 20 17 13 10 
Μεγ(°C) 15 15 16 19 23 27 30 31 28 24 19 16 

 
Σικελία-Θερμοκρασία Θάλασσας 

Μήνας Ιαν Φλεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 
Θερμ(°C) 15 15 15 15 18 21 24 26 25 23 20 17 
 

 

Με μία ματιά 
 

• Γυρίστε το κέντρο του Παλέρμο περπατώντας μπροστά από το Cathedral και την Palazzo 
dei Normanni.  

• Ανακαλύψτε τις πόλεις που βρίσκονται στην Σικελιανή ακτή του Ιονίου Πελάγους, την Κατανία 
, τις Συρακούσες και τη Ταορμίνα. 

• Ανεβείτε με απόλυτη ασφάλεια στο ενεργό ηφαίστιο της Αίτνας. 
• Κολυμπήστε σε κάποιες απο τιςς πιο όμορφες παραλίες τις Μεσογείου στη Σικελία. 
• Περιηγηθείτε στους αρχαιολογικούς χώρους με τα αρχαιοελληνικά μνημεία όπως 

Ακράγαντας που ο ναός της Ομόνοιας είναι από τους καλύτερα σωζόμενους του κόσμου 
και επιλέχτηκε σαν σήμα της UNESCO. 

• Ψωνίστε σουβενιρ στις πανέμορφες παραδοσιακές αγορές των πόλεων της Σικελίας. 
 

 
Πληροφορίες Προορισμού 
 

• Χώρα: Ιταλία 
• Γλώσσα: Ιταλικά 
• Ζώνη Ώρας: -1 
• Νόμισμα: Ευρώ 
• Διάρκεια πτήσης: 1 ώρες και 50 λεπτά ( Για Παλέρμο ) 

 
 
 
 
 
 
 



Χάρτης Προορισμού 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
• Μετακινήσεις:  Η Σικελία γυρίζεται εύκολα οδικώς. Οι πόλεις του νησιού ευνοούν τους 

περιπάτους με τα πόδια, αφού όλα σχεδόν τα αξιοθέατα βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο. 
Παράλληλα, όλες οι πόλεις διαθέτουν ένα εξαιρετικό δίκτυο αστικών συγκοινωνιών που 
περιλαμβάνει λεωφορεία και κάποιες τραμ. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα 
συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 
 

• Συνάλλαγμα:  Η Ιταλία βρίσκεται στην Ευρωζώνη, οπότε χρησιμοποιεί και αυτή ως νόμισμα 
της το Ευρώ(€). 

 

• Επικοινωνία:  Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρειάζεται να καταβάλλετε επιπλέον 
ποσά για να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό είναι γνωστό ως «περιαγωγή». Για 
τις κλήσεις σας (σε κινητά και σταθερά τηλέφωνα), τα γραπτά μηνύματα που στέλνετε (SMS) 
και τις υπηρεσίες δεδομένων ισχύουν οι εγχώριες χρεώσεις, δηλαδή οι ίδιες τιμές που ισχύουν 
για τις κλήσεις, τα μηνύματα και τα δεδομένα στην Ελλάδα. 
 
 
 
 

 
 



Συνδυάστε το ταξίδι σας στη Σικελία με: 
• Ρώμη 
• Νάπολη 
• Φλωρεντία 
• Σιένα 
• Βενετία 
• Μιλάνο 

 
Δραστηριότητες 
 

1. Παλέρμο 
Η πρωτεύουσα της Σικελίας και πέμπτη σε μέγεθος 
πόλη της Ιταλίας γνώρισε τη χρυσή της στιγμή, την 
εποχή των Αράβων κατακτητών και αργότερα των 
Νορμανδών. Δυστυχώς μεγάλο τμήμα της πόλης 
ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο πολλά είναι τα 
αξιοθέατα της διασώθηκαν. Πανέμορφη είναι η παλιά 
αραβική συνοικία με τα δαιδαλώδη στενά, η Λα Κάλζα 
με τη πλατεία Πιάτσα Αρμερίνα. Δεσπόζει επίσης τον 
τεράστιο Cathedral, καθώς και το Palazzo dei 
Normanni με την Capella Palatina με τα υπέροχα 
ψηφιδωτά στον τρούλο. Αξιο αναφοράς είναι ακόμη 
το Teatro Massimo το μεγαλύτερο θέατρο της Iταλίας, 
η Piazza Pretoria με την υπέροχη κρήνη με τα γυμνά 
αγάλματα. Η γνωστότερη εκκλησία του Παλέρμο, η 
Martorana, συνδυάζει πολλά αρχιτεκτονικά στυλ, ενώ 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ιστορικές 
κατακόμβες της πόλης.  

 
2. Συρακούσες 

Η ισχυρότερη ελληνική αποικία στη Σικελία, ιδρύθηκε 
το 733 π.Χ. από τους Κορινθίους και 
πρωταγωνίστησε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. 
Σήμερα είναι μία πόλη που εμπνέει κάθε επισκέπτη 
αφου συνδιάζει τα αρχαιοελληνικά στοιχεία της με 
τον μοντέρνο ιταλικό τρόπο ζωής. Ένα εντυπωσιακό 
στοιχείο είναι πως οι γειτονιές έχουν ακόμα τα 
αρχαιοελληνικά τους ονόματα: Τύχη, Αχραδίνη και 
Ορτυγία. Η τελευταία είναι νησί και υπερέχει ασύγκριτα 
σε ομορφιά και αρχοντιά. Τα όμορφα πλακόστρωτα 
στενά της Ορτυγίας, είναι ξακουστά για την Κρήνη της 
Αρεθούσας με τα εκατοντάδες ψάρια και το Ναό του 
Απόλλωνα. Εντυπωσιακός είναι και ο μοναδικός 
καθεδρικός ναός που καταφανώς έχει πάρει τη θέση 
του Αρχαίου Ναού της Αθηνάς. Κανείς δεν πρέπει να 
χάσει το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης που 
συγκεντρώνει ελληνικές αρχαιότητες από ολόκληρο 



το νησί. 

3. Κατάνια 
Η αρχαία Κατάνη ιδρύθηκε το 729 π.Χ. από Έλληνες 
αποίκους δεύτερης γενιάς στο νησί. Η Κατάνια 
καταστράφηκε με την έκρηξη του ηφαιστείου της 
Αίτνας το 1669 και ισοπεδώθηκε από τον σεισμό του 
1693 αλλά ξαναχτίστηκε τον 18ο αιώνα με υλικό τη 
γκρίζα, παγωμένη λάβα. Οι κάτοικοι της έχουν μάθει 
εδώ και αιώνες να ζουν αρμονικά με το «θεριό», 
χτίζουν με πείσμα τα σπίτια τους προς το ηφαίστειο, 
με υλικά από τα σωθικά του και δρέπουν τους 
καρπούς της εύφορης ηφαιστειακής γης. Ολόκληρο 
το ιστορικό κέντρο τελεί υπό την προστασία της 
ΟΥΝΕΣΚΟ, ως μοναδικό αρχιτεκτονικό και 
καλλιτεχνικό επίτευγμα. Επισκεφτείτε την πλατεία του 
Duomo με τον ελέφαντα-γλυπτό, αφουγκραστείτε το 
σφυγμό της πόλης στην Pescheria, τη γραφική 
ψαραγορά της Κατάνια. 

4. Ταορμίνα 

Πρόκειται για την πιο κοσμοπολίτικη πόλη της 
Σικελίας που τα τελευταία χρόνια αποτελεί τον πιο 
δημοφιλή προορισμό των πιο προνομιούχων 
επισκεπτών. Aπλώνεται αμφιθεατρικά με θέα τα 
γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου και την Αίτνα, ένα 
μεσαιωνικό στολίδι που μαγνητίζει το διεθνές τζετ 
σετ. Ιδρύθηκε από τους αρχαίους Έλληνες ενώ 
σήμερα είναι ένας ρομαντικός και υπέροχος οικισμός 
που έχει διατηρήσει το μεσαιωνικό του χαρακτήρα. 
Στους πλακόστρωτους δρόμους της δεν 
κυκλοφορούν αυτοκίνητα, ενώ τo κόσμημα της 
Ταορμίνα δεν είναι άλλο από το διάσημο αρχαίο 
ελληνικό θέατρο που διασώζεται σε εξαιρετική 
κατάσταση. Χτίστηκε στην ελληνιστική εποχή και 
ανακατασκευάστηκε στα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ 
χωράει 5.000 θεατές και προσφέρει μοναδική θέα στο 
Ιόνιο Πέλαγος.  

5. Ελληνόφωνα χωριά Νοτίου Ιταλίας 
Μαζί με το ταξίδι στην Σικελία μπορεί να συνδιαστεί μία 
μονοήμερη εξόρμηση στα ελληνόφωνα χωριά της Νοτίου 
Ιταλίας. Οι ελληνόφωνοι, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
τον 8ο π.Χ. αιώνα, στον δεύτερο αποικισμό. Η Καλαβρία 
υπήρξε για μια περίπου χιλιετία σημαντικό κέντρο του 
ελληνισμού. Τώρα έχουν μείνει στην Απουλία εννέα χωριά 
και στην Καλαβρία πέντε, που κατοικούνται από ‘Ελληνες 
της Μεγάλης Ελλάδας οι οποίοι μιλούν το δικό τους 
ελληνικό ιδίωμα, τα γκρεκάνικα. Ιδιαίτερη είναι και η 
μουσική παράδοση των κατοίκων, που έγινε γνωστή στην 



Ελλάδα με το συγκρότημα Encardia. Το ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει ταραντέλες και ερωτικά 
τραγούδια. 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

• Pasta alla Norma 

Ζυμαρικά θα βρείς παντού στην Ιταλία. Στη Σικελία όμως η 
παραδοσιακή μακαρονάδα προστάζει η spaggeti ή ό,τι 
άλλο χειροποιήτο ζυμαρικό διαλέξεις να είναι σερβιρισμένο 
με κόκκινη σάλτσα από φρέσκια ντομάτα και μελιτζάνες. 
Φυσικά και συνοδεύεται από τριμμένη παρμεζάνα. Η 
ιστορία λέει ότι πήρε το όνομα της, αυτλη η συνταγή, από 
τον συνθέτη Bellini, ο οποίος έτρωγε κάθε μέρα το ίδιο 
πιάτο. Προς τιμήν του λοιπόν ονομάστηκε Norma (όπως 
την όπερα). 

  

 

 

 

• Cannoli 

Γλυκό στη Σικελία σημαίνει Cannoli. Τηγανητή τραγανή 
ζύμη, γεμισμένη μέ ό,τι γέμιση βάλει ο νους, από απλή 
βανίλια μέχρι φυστίκη σικελίας και όλα αυτά με βάση τη 
ricotta, παραδοσιακό μαλακό τυρί.  Άλλωστε όπως 
έλεγαν στην Μαφία, ”leave the gun , take the cannoli ”! 

 

 

 

 

 
• Aνάβαση στην Αίτνα 

Η ανάβαση στο όρος είναι σίγουρα εμπειρία ζωής, η 
γνωριμία από κοντά με το πιο υψηλό ενεργό 
ηφαίστειο της Ευρώπης. Αποτελεί εκδρομή 
συναρπαστικής περιπέτειας στο αλλόκοσμο τοπίο 
της Αίτνας με απόλυτη ασφάλεια. Ανεβαίνετε σε τζιπ, 
παίρνετε το τελεφερίκ για χαμηλή πτήση πάνω από 
την ηφαιστειακή έρημο, ακολουθείτε με τα πόδια 
γεωλόγο ξεναγό στα ποτάμια της παγωμένης λάβας 
ως το χείλος του κρατήρα στα τρεις χιλιάδες μέτρα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1


 

 

• Όπερα ή θεατρική παράσταση στο αρχαιοελληνικό θέατρο της Ταορμίνα με κρασί 

Δοκιμάστε τις γεύσεις και τους ήχους της Ιταλίας σε μια 
γευσιγνωσία κρασιού και μια περιοδεία όπερας στην 
Ταορμίνα. Μπορείτε να επισκεφθείτε ένα αυθεντικό 
τοπικό μπαρ κρασιού και να μάθετε για τα κρασιά της 
Σικελίας από έναν ειδικό, και στη συνέχεια να 
περπατήσετε στους δρόμους της πόλης πριν πάτε σε 
μια όπερα για να ζήσετε τους όμορφους ήχους της 
αυθεντικής ιταλικής διασκέδασης. Στην όπερα, μπορείτε 
να ακούσετε μερικά από τα πιο διάσημα ντουέτα του 
ιταλικού ρεπερτορίου όπερας, καθώς και μερικά από τα 
πιο γνωστά κομμάτια του Μότσαρτ, του Βέρντι και του 
Πουτσίνι. Είναι ένας ιδανικός τρόπος για να δοκιμάσετε 
ένα κομμάτι της ιστορίας της Ιταλίας και να περάσετε 
ένα ρομαντικό βράδυ με τον σύντροφό σας. 

Οι καλύτερες παραλίες 

• Mondello 
Γνωστό ήδη από τους Άραβες πριν από χίλια χρόνια 
το Mondello μπορεί να υπερηφανεύεται για μια 
πανέμορφη λευκή άμμο μήκους 1,5 χλμ., ρηχά 
γαλάζια νερά, έναν αρχιτεκτονικό θησαυρό βίλες, μια 
σειρά από εξαιρετικά εστιατόρια θαλασσινών, πολλά 
μπαρ και μια ζωντανή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η 
παραλία αυτή είναι πολύ κοντά στην πόλη του 
Παλέρμο και μία απο τις πιο διάσημες στη Σικελία 

 

 

• Lido San Teodoro 
Η ακτή του San Teodoro είναι αρκετά δημοφιλής Η 
παραλία του Lido αποτελεί ένα πραγματικό 
μαργαριτάρι από μόνη της. Είναι ελεύθερη παραλία 
όπου λόγω των ρηχών νερών της και της 
κρυσταλλένιας άμμου επιτρέπει να περπατήσετε μέχρι 
το νησί Isola Lunghe,  στους Pink Tubs και στην 
παραλία που ονομάζεται Tahiti. 

 

 

 



 

 

• Φυσικό καταφύγιο Vendicari 

Για όσους ταξιδεύουν στα νοτιοανατολικά της Σικελίας, 
ένα μέρος που πραγματικά δεν πρέπει να χάσουν είναι 
το φυσικό καταφύγιο Vendicari. Οι παραλίες του είναι 
από τις ομορφότερες της Σικελίας. Το Vendicari είναι 
ένα μείγμα λιμνοθάλασσας με θαλασσινό νερό, 
αμμόλοφους, βραχώδεις ακτές και παραλίες. 
Φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας. 
Χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά περνούν μερικές μέρες 
εδώ στο δρόμο τους από ή προς την Αφρική. Τα 
φλαμίνγκο, οι ερωδιοί, οι πελαργοί και οι κορμοράνοι 
είναι τακτικοί. Παράλληλα οι παραλίες του θα σας 
προσφέρουν μία απίστευτη θαλάσσια εμπειρία. 

 

• Cefalù 
 

Σε απόσταση μίας ώρας οδικώς ανατολικά του 
Παλέρμο, βρίσκεται το Cefalù, γαλήνιο ανάμεσα στον 
φυσικό κόλπο και την πανύψηλη βραχώδη μάζα 
γρανίτη. Αν και μικρή πόλη, το Cefalù προσφέρει 
πολλά, όπως αμμώδεις παραλίες, ελικοειδείς 
μεσαιωνικούς δρόμους που πλαισιώνουν όλα τα είδη 
καταστημάτων, εξαιρετικά εστιατόρια που σερβίρουν 
τα πιο φρέσκα ψάρια και τον μοναδικό  νορμανδικό 
καθεδρικό. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό μέρος για 
μπάνιο, που μπορεί όμως να γίνει μία ευχάριστη 
μονοήμερη εκδρομή. 

 

 

 

• Παραλίες της Ταορμίνα 
Το κολύμπι της Ταορμίνα είναι οι αγαπημένες του 
διεθνους τζετ σετ. Εκτός από τις συνήθεις 
δραστηριότητες εκει, όπως ηλιοθεραπεία και κολύμπι, 
αυτή η παραθεριστική πόλη προσφέρει επίσης πολλές 
άλλες ευκαιρίες. Για παράδειγμα, είναι ακριβώς δίπλα 
στο μικρό νησί της Isola Bella. Πρόκειται για ένα 
φυσικό καταφύγιο που προβάλλει πολλά αξιοθέατα 
εμπνευσμένα από τη φύση. Μέρος της ταινίας «Το 
απέραντο γαλάζιο» πραγματοποιείται σε αυτές τις 
παραλίες της Σικελίας. 
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