
Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα και Αρχείο (ΑΠΑΝ) apan.gr  ΤΑΞΙΔΙΑ 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Συνοδεύουν: η Εύα Βόγια και τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός 

Οργάνωση σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο VOYA Travel 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα είναι μεν πυκνό αλλά δεν είναι κουραστικό και το ταξίδι είναι πολύ ενδιαφέρον. 

Σπουδαίες οι ελληνικές αρχαιότητες, λαμπερά τα βυζαντινά και βυζαντινίζοντα μνημεία, πλουσιό-

τατη η ιστορία, βαριά η παράδοση, συγκεχυμένες οι αραβικές, οι νορμανδικές, οι ισπανογαλλικές 

μνήμες κι ακόμα πιο βαριές οι φεουδαρχικές, που εξελίχθηκαν στη γνωστή σικελική ιδιομορφία της 

σύγχρονης εποχής. Ένα νησί 25.711 τετρ. χιλιομέτρων που δεν κατάφερε ποτέ να ενσωματωθεί πο-

λιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά στην ιταλική στεριά –κι ας απέχει μόνον τρία χιλιόμετρα (Στενό 

της Μεσσήνης) από αυτήν. Η Σικελία αποτελεί Αυτόνομη Περιοχή της Ιταλίας (Regione Siciliana) 

με πρωτεύουσα το Παλέρμο. Αλλά ακόμα πιο «αυτόνομη» είναι η εσωτερική οργάνωση που ελέγ-

χει σχεδόν τα πάντα. Το αναπτυξιακό και οικοδομικό έργο της Μαφίας έχει προξενήσει πολύ μεγά-

λη περιβαλλοντική καταστροφή. Για αυτό, πρέπει να γνωρίζει ο ταξιδιώτης ότι ένα μεγάλο μέρος 

του φυσικού και του αστικού χώρου παρουσιάζει την αποκρουστική όψη της άλογης εκμετάλλευ-

σης. Τα έχουμε ξαναδεί βέβαια αυτά, στη βόρεια Κρήτη για παράδειγμα, αλλά τα τονίζουμε εδώ 

για να μην βρεθεί κάποιος προ εκπλήξεων μπροστά στον φοβερό Ακράγαντα κι άλλα αποτρόπαια 

μέρη.  

Το κουραστικό είναι ότι αλλάζουμε πολλές φορές ξενοδοχείο και, βεβαίως, ξεκινούμε νωρίς το 

πρωί. Ο καιρός είναι ανάλογος με τον ελληνικό, ίσως η ζέστη να είναι λίγο παραπάνω. Αλλά η 

άνοιξη είναι ιδανική περίοδος.   

ΣΙΚΕΛΙΑ – SICILIA 
στο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου 

τον Μάιο του 2022 

 

Με ξεναγό τη Μάχη Καρανίκη 
 

Αναχώρηση την Πέμπτη 19/5 στις 17:40 με Aegean, 

απευθείας πτήση Αθήνα – Κατάνια (άφιξη στις 18:25 ώρα Ιταλίας) 

Επιστροφή την Τρίτη 24/5 στις 19:15 με Aegean απευθείας πτήση  

Κατάνια – Αθήνα (άφιξη στις 21:45 ώρα Ελλάδας) 

 

Περσέας και Μέδουσα. Σελινούς, 550-540 π.Χ. 



Συνοπτικά το Πρόγραμμα  

 

Πέμπτη 19/5 Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 15:30 Αναχώρηση για την Κατάνια 

με την πτήση A3 3762, άφιξη στις 18:25 (ώρα Ιταλίας). Αναχώρηση για την Ταορμίνα (65 χλμ). 

Ξενοδοχείο PANORAMIC 4* στην παραλία της Ταορμίνας.  

Παρασκευή 20/5 Αναχώρηση με βαλίτσες και προορισμό το Παλέρμο στο Τυρρηνικό Πέλαγος 

(215 χλμ + 65 = 280 χλμ). Βόλτα στη γραφική Ταορμίνα (το αρχαιοελληνικό Ταυρομένιον) και 

ξενάγηση στο αρχαίο Θέατρο. Ξενάγηση στην Τσεφαλού με τα βυζαντινά της. Στο Παλέρμο θα 

μείνουμε δύο βράδια στο κεντρικό ξενοδοχείο EUROSTARS CENTRALE 4*. 

Σάββατο 21/5 Η ημέρα των βυζαντινών ψηφιδωτών. Ξενάγηση στα σημαντικότερα μνημεία του 

Παλέρμο, την Capella Palatina, τη Martorana (Santa Maria dell Ammiraglio) του 1143-1151 («το 

ωραιότερο μνημείο στον κόσμο» όπως έγραψε ο Ιμπν Τζουμπάιρ το 1184), καθώς και στο πρόσφα-

τα ανακαινισμέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Αργά το απόγευμα επίσκεψη στο κοντινό Μονρεάλε / 

Monreale (11 χλμ απόσταση) με τα ψηφιδωτά που παράγγειλαν οι Νορμανδοί σε Βυζαντινούς τε-

χνίτες. Διαμονή στο Παλέρμο. 

Κυριακή 22/5 Αναχώρηση από το Παλέρμο με βαλίτσες και προορισμό τον Ακράγαντα / Αγκρι-

τζέντο (80 χλμ + 140 = 220 χλμ). Ξεναγήσεις  στην Έγεστα / Segesta και τον Ακράγαντα. Διαμονή 

στο ξενοδοχείο DIOSCURI BAY PALACE 4*.  

Δευτέρα 23/5 Αναχώρηση με βαλίτσες και προορισμό τις Συρακούσες στο Ιόνιο Πέλαγος (107 χλμ 

+ 145 = 252 χλμ). Στη διαδρομή: ξενάγηση στη Πιάτσα Αρμερίνα με τα δεκάδες ψηφιδωτά δάπεδα 

της Κωνσταντίνειας εποχής (αρχές 4ου μ.Χ. αι.). Ξενοδοχείο VILLA POLITI 4*  

Τρίτη 24/5 Αναχώρηση με βαλίτσες. Ολοήμερη ξενάγηση στις Συρακούσες: την Ορτυγία, όπου έφτασαν οι 

άποικοι από την Κόρινθο το 734 π.Χ., την πηγή της Αρέθουσας και τις άλλες αρχαιότητες, τις 

ελληνικές και τις ρωμαϊκές, το Αρχ. Μουσείο, καθώς και τα μέρη που είναι τόσο στενά δεμένα με την 

τραγική μοίρα των Αθηναίων στη διάρκεια του αδελφοκτόνου Πελοποννησιακού πολέμου (ξανα-

διαβάζοντας τον Θουκυδίδη και τον Ξενοφώντα). Μεταφορά στην Κατάνια (65 χλμ). Πτήση της 

Aegean A3 3763 για Αθήνα (άφιξη στις 21:45 ώρα Ελλάδας).  

 

Συρακούσες 



Εγγραφές  

Μας στέλνετε ένα μέιλ και σας απαντούμε για να επιβεβαιώσουμε την εγγραφή σας και να σας 

στείλουμε τα σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό για να καταθέσετε την προκαταβολή.  

 

Τα πανοραμικά ταξίδια γίνονται μόνον για τα μέλη και τους συνδρομητές μας. Το ομαδικό 

πνεύμα είναι απαραίτητο. Θυμίζουμε ότι τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι κλειστά όταν η ομάδα 

είναι μαζί (και στο πούλμαν, στις βόλτες κλπ) και τα ωράρια πρέπει να τηρούνται με αυστηρότητα. 

Το κάπνισμα απαγορεύεται πλέον και στα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων.  

Ίσως μέχρι τον Μάιο να έχουν καταργηθεί τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας για το 

COVID 19, η μάσκα κλπ. Ούτως ή άλλως, για εμάς είναι απαραίτητα τα πιστοποιητικά είτε της 

τρίτης δόσης είτε της νόσησης (τα οποία ήδη έχουμε για τους περισσότερους).   

 

>>>>> Οι Θεσσαλονικείς κι άλλα πανοραμικά μέλη εκτός Αθηνών, μπορούν να έρθουν σε 

επαφή με το γραφείο Voya Travel στα τηλ. 2310-27 28 30 και 27 71 32  

 

 

 
 



Μονρεάλε 

 

 
Μονρεάλε 
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Ο κλεινός Ακράγαντας  

«Η ωραιότερη πόλη των θνητών» σύμφωνα με τον Πίνδαρο, μια από τις νεότερες δωρικές αποικίες 

στη Σικελία, έφτασε στο απόγειο της ανάπτυξής της μετά το 480 π.Χ., όταν νίκησε τους Καρχηδό-

νιους στη μάχη της Ιμέρας, κι έως το 406 π.Χ. , όταν την ισοπέδωσαν οι Καρχηδόνιοι. Ο κλεινός 

Ακράγας, του οποίου ο πλούτος ήταν παροιμιώδης, ήταν η πόλη με τους περισσότερους ναούς της 

Κλασικής εποχής. Για τους Ακραγαντίνους, έλεγε ο συμπολίτης τους Εμπεδοκλής ότι «απολαμβά-

νουν τη ζωή σα να πρόκειται να πεθάνουν την επομένη και κτίζουν σα να πρόκειται να ζήσουν 

αιώνια». 

Μια περιήγηση στην περίφημη Κοιλάδα των Ναών αρκεί για να διαπιστώσουμε τη σχέση των 

Ακραγαντίνων με την αιωνιότητα. Εκεί ορθώνεται κι ένας από τους τρεις καλύτερα διατηρημένους 

ναούς του αρχαίου ελληνικού κόσμου (ναός «της Ομόνοιας» γύρω στα 430-420 π.Χ.), ένα κτίσμα 

που οφείλει τη σωτηρία του στον άγιο Γρηγόριο του Ακράγαντα, ο οποίος τον μετέτρεψε σε 

χριστιανική εκκλησία, ενώ λίγο πιο πέρα κείτεται σε ερείπια ο μεγαλύτερος δωρικός ναός της 

αρχαιότητας με έναν πεσμένο Άτλαντα ανάμεσα στους δόμους του κολοσσιαίου κτίσματος…  

>>>>> Σας συνδέουμε με την Ιστοσελίδα του Πανοράματος για να δείτε τις Ταξιδιωτικές 

Σημειώσεις για τον Ακράγαντα από το πανοραμικό ταξίδι του 2013 (το pdf είναι 10 σελίδες) 

https://www.apan.gr/gr/component/k2/item/741-ta-sikelika-akragantas  

 

 
 

 

Θυμίζουμε τον Κύκλο των δύο Διαλέξεων που θα κάνει ο Αχιλλέας Σταματιάδης, τις πρώτες 

δύο εβδομάδες του Μαρτίου, με θέμα τις Πολλαπλές μορφές της Αφροδίτης. Κι ακολουθεί το 

τριήμερο στην Ήλεία (Ολυμπία, Ήλιδα, Χλεμούτσι και Ανδραβίδα) με ξεναγό την Χρυσή 

Καραϊωσηφίδου: 18-20 Μαρτίου  


