
Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος "Σικελία:Δώρο-Αντίδωρο", ομάδα 

μαθητριών της Γ΄γυμνασίου πραγματοποίησε ταξίδι στη Σικελία, το μεγαλύτερο νησί 

της Μεσογείου, από τις 5 έως τις 9 Απριλίου 2017. Το ταξίδι οργανώθηκε από τη 

φιλόλογο του σχολείου μας κ. Κυριακάκου Ελ. με συνοδούς τις καθηγήτριες κ. 

Αραθύμου Αικ. και κ. Γιουβάνογλου Δ. Το συγκεκριμένο νησί αποτέλεσε στρατηγικό 

σημείο για τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς, ενώ είναι ένας τόπος που θυμίζει σε 

πολλά τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ο πολιτισμός όμως, δεν είναι το μόνο δυνατό 

σημείο της Σικελίας... 

1η μέρα 

05.50 το πρωί της Τετάρτης 5/4 πετάξαμε με Alitalia για Κατάνη. Φτάνοντας, 

ξεκίνησε η ξενάγηση στις Συρακούσες, τη σημαντικότερη ελληνική αποικία στη Δύση 

κατά την αρχαιότητα, το ιστορικό κέντρο της οποίας αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Αφού είδαμε το Αρχαιολογικό πάρκο της 

Νεάπολης με το περίφημο ελληνικό θέατρο & τα λατομεία με το "Αυτί του Διονυσίου" 

(τεχνητή ασβεστολιθική σπηλιά ύψους 23 μέτρων και βάθους 65, της οποίας το 

σχήμα παραπέμπει σε αυτί και η οποία έχει εξαιρετική ακουστική), συνεχίσαμε στο 

νησί Oρτυγία, που συνδέεται με την πόλη με τη γέφυρα Ουμπερτίνο. Εκεί είδαμε το 

ναό του Απόλλωνα, που είναι ο παλαιότερος των Συρακουσών, ενώ περπατήσαμε 

στην πλατεία του Αρχιμήδη, που ήταν αγαπημένος των Συρακουσίων.  Φυσικά 

θαυμάσαμε τον καθεδρικό ναό των Συρακουσών, το Duomo, που χτίστηκε τον 7ο 

αιώνα με μετατροπή του ναού της Αθηνάς που βρισκόταν εκεί. Ο ναός αυτός  είναι ο 

μόνος ναός του κόσμου που από αρχαίος έγινε  χριστιανικός καθεδρικός!  Αφού 

βγάλαμε πολλές πολλές φωτογραφίες, περιπλανηθήκαμε στα σοκάκια και αργά το 

απόγευμα καταλήξαμε στο Noto, πόλη γνωστή ως "η πρωτεύουσα του μπαρόκ", το 

ιστορικό κέντρο της οποίας ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς από την UNESCO το 2002.  

Το βραδάκι φτάσαμε στο υπέροχο ξενοδοχείο μας, όπου επιτέλους θα 

κοιμόμασταν! 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%2527Umanit%25C3%25A0&usg=ALkJrhjYhoxd_O96rHicv7OZ9u02PFQ7pA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%2527Umanit%25C3%25A0&usg=ALkJrhjYhoxd_O96rHicv7OZ9u02PFQ7pA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO&usg=ALkJrhjuWAp2wBacv4Ke_tppqJBusGfT3w


 

 

 

 



 

 

 

 

 2η μέρα 

 Σήμερα, όχι και τόσο πρωί, ξεκινήσαμε για την Αίτνα, το μεγαλύτερο & 

υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη. Δε θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και 

πολλοί κάτοικοι ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου, όπου το γόνιμο έδαφος είναι 

κατάλληλο για γεωργικές δραστηριότητες. Το 2013 η UNESCO ανακοίνωσε την 

ένταξη της Αίτνας στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Κραυγές 

θαυμασμού για το χιόνι που βρήκαμε. Φωτογραφίες αμέτρητες κι εδώ!  

          Κατηφορίζοντας μέσω της παραλίας Giardini Naxos (οι κήποι της Νάξου),  

κατευθυνθήκαμε προς την Ταορμίνα, τη γραφικότερη και με κοσμοπολίτικο αέρα 



πόλη της Σικελίας, που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Πρόκειται για την 

αρχαία ελληνική πόλη που ιδρύθηκε από τους αποίκους της Νάξου Σικελίας ως  

Ταυρομένιο και που διαθέτει το ομορφότερο αρχαίο θέατρο της Σικελίας. Έχει 

ρομαντικά σοκάκια, καταπράσινους λόφους, πολυτελή καταστήματα, κάστρα, ναούς, 

μνημεία με ιστορία και μοναδική θέα προς το ηφαίστειο της Αίτνας. Σίγουρα δε 

θέλαμε να φύγουμε από εδώ, ωστόσο έπρεπε να επιστρέψουμε για ύπνο στην 

Κατάνη. 

 

 

 

 



 

 

 



 

3η μέρα 

 Σήμερα αποχαιρετήσαμε την Κατάνη και ξεκινήσαμε για το Παλέρμο. 

Πρόκειται για μία διαδρομή 3,5 ωρών περίπου, αλλά μεσολάβησε μία στάση στην 

Cefalu, 70 χλμ πριν το Παλέρμο. Εδώ θαυμάσαμε τον καθεδρικό ναό που 

χρονολογείται από το 1197 και στεγάζει τα παλαιότερα βυζαντινά ψηφιδωτά του 

νησιού και επισκεφθήκαμε τις παλιές πλύστρες, ενώ περπατήσαμε στα γραφικά 

σοκάκια.  

 Το απόγευμα φτάσαμε στο Παλέρμο και πήγαμε στον πολιτιστικό σύλλογο 

Arci tavola tonda για να μάθουμε σικελικούς χορούς σε παραδοσιακούς σκοπούς.   

 

 

 



 

 

 

 



4η μέρα 

 Η ξενάγηση άρχισε από τον λόφο του Monreale, λίγο έξω από το Παλέρμο, με 

τον υπέροχο καθεδρικό. Εδώ βγάλαμε φωτογραφίες με το υπέροχο περιστύλιο του 

Ναού και με τα μοναδικά βυζαντινά ψηφιδωτά. Κατηφορίζοντας επισκεφτήκαμε το 

Palazzo dei Normanni (Παλάτι των Νορμανδών) του 12ου αι. με την Capella Palatina, 

το ανακτορικό παρεκκλήσι και τα υπέροχα ψηφιδωτά της.  

 Στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε μέσα στην πόλη του Παλέρμο. Είδαμε το Teatro 

Massimo, την Piazza Pretoria με τα γυμνά αγάλματα, την οκταγωνική μπαρόκ πλατεία 

"Quattro Canti", ενώ επισκεφθήκαμε τη γνωστότερη εκκλησία του Παλέρμο, 

“Martorana”, στην piazza Bellini, που συνδυάζει ποικιλία αρχιτεκτονικών στυλ.  

          Το απόγευμα μάς βρήκε στο μοναδικό Μουσείο Μαριονέτας! Το συγκεκριμένο 

Μουσείο διαθέτει περίπου τρεις χιλιάδες μαριονέτες, κούκλες και φιγούρες του 

θεάτρου σκιών από όλο τον κόσμο. Είναι προστατευόμενο από την UNESCO μέρος 

της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίνονται εκεί 

παραστάσεις, ενώ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να 

κατασκευάσουν μαριονέτες. 

          Στον ελεύθερο χρόνο που ακολούθησε, κάναμε τα ψώνια μας και δοκιμάσαμε  

marzipan, cannolo και gelato στο περίφημο ζαχαροπλαστείο Spinnato! 

 

  



  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

5η μέρα  

          Κυριακή πρωί 9/4 ξεκίνησε από το Παλέρμο το ταξίδι της επιστροφής μέσω 

της Κατάνης. Η διαδρομή μέσα από την ανοιξιάτικη φύση της Σικελίας, μάς έφερε 

στην Κατάνη, που ιδρύθηκε το 700 π.Χ. από τους Έλληνες. Περάσαμε το μεσημέρι 

μας θαυμάζοντας την piazza Duomo με τα εντυπωσιακά μεσαιωνικού ρυθμού κτήρια, 

όπως ο Καθεδρικός ναός, αφιερωμένος στην αγία Αγάθη και έδρα της Αρχιεπισκοπής 

της πόλης, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, ενώ επισκεφθήκαμε το κάστρο Ουρσίνο 

(1250), που αποτέλεσε κατοικία του βασιλιά της Σικελίας Φρειδερίκου Β΄και όλων 

των διαδόχων του, αλλά και τόπος φυλάκισης όταν η Κατάνη έπαψε να είναι 

πρωτεύουσα του νησιού. Και, βέβαια, ψωνίσαμε στους γεμάτους ζωντάνια 

εμπορικούς δρόμους της πόλης. 

         Νωρίς το απόγευμα φτάσαμε στο αεροδρόμιο για να πετάξουμε προς την 
Ελλάδα, γεμάτες από όμορφες εντυπώσεις, μυρωδιές και... πολλές φωτογραφίες!   

 

 



 

 

 

 

 



 


