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Για τις διάσημες παραλίες της! Οι κορυφαίοι ταξι-

διωτικοί οργανισμοί περιλαμβάνουν τις παραλίες 

μας στις επιλογές τους όχι μόνο ως κάποιες από τις 

καλύτερες της Ελλάδας αλλά και παγκοσμίως, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τους Εγκρεμνούς και το 

Πόρτο Κατσίκι.

Για τα θαλάσσια αθλήματα. Δύο περιοχές της Λευκά-

δας ο Άι-Γιάννης, βόρεια, και η Βασιλική, νότια, προ-

σελκύουν ως μαγνήτης τους λάτρεις του windsurf 

και του kitesurf λόγω των ευνοϊκών καιρικών συν-

θηκών που επικρατούν εκεί.

Το εσωτερικό αρχιπέλαγος της Λευκάδας θεωρείται 

από τους ειδικούς ως μια από τις καλύτερες περι-

οχές του κόσμου για ιστιοπλοΐα. Οι λόγοι αφορούν 

την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, επειδή δεν επικρα-

τούν ακραίες καιρικές συνθήκες, και την εξαιρετική 
ποικιλία προστατευμένων αγκυροβολίων, γραφικών 
όρμων, λιμανιών και ήσυχων παραλιών σε πολλά 

διάσπαρτα νησιά.

Η ορεινή Λευκάδα διαθέτει πανέμορφα χωριά, ανέγ-
γιχτα από τον τουρισμό, και επιβλητικά παλιά μονα-
στήρια. Έχει πλούσια φύση με εναλλαγές, ενώ το 
εκτεταμένο δίκτυο των μονοπατιών της αποτελεί 
παράδεισο για πεζοπορικές διαδρομές.

Η Λευκάδα έχει τα πλεονεκτήματα ενός νησιού, 
χωρίς τα μειονεκτήματά του, μιας και συνδέεται με 
την απέναντι ηπειρωτική ακτή με μια πλωτή γέφυρα 
συνεχούς ροής.

Βρίσκεται στο κέντρο των Ιονίων Νήσων και έχει 
εύκολη πρόσβαση στα υπόλοιπα νησιά, καθώς και σε 
σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία και άλλα αξιοθέ-
ατα της γειτονικής ηπειρωτικής ακτής.

Όπως όλα τα Ιόνια Νησιά διαθέτει σημαντική πολιτι-
στική παράδοση, με ποικιλία εκδηλώσεων λόγου και 
τέχνης, ενώ είναι γνωστή για το καλό της φαγητό.

Σίγουρα λοιπόν δεν πρόκειται να πλήξετε! Γι’ αυτό 
και πιστεύουμε ότι μια επίσκεψη δεν θα σας είναι 
αρκετή… 

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α λόγοι για να την 
επισκεφτείτε
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ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η Λευκάδα αποτελείται 
από εικοσιτέσσερα 
μικρά και μεγαλύτερα 
νησιά, διάσπαρτα μέσα 
σ’ ένα μικροκαμωμένο 
αρχιπέλαγος. Βρίσκεται 
λίγο πάνω από τη μέση 
της δυτικής ακτογραμμής 
της ηπειρωτικής 
Ελλάδας, ανάμεσα 
στην Κέρκυρα και την 
Κεφαλονιά και είναι το 
τέταρτο σε μέγεθος νησί 
των Ιονίων Νήσων. 

Στη μεγαλύτερη έκτασή 
του (περίπου 90%) το 
νησί είναι ορεινό, με 
υψηλότερη κορυφή τα 

01
χρήσιμες 
πληροφορίες

Αθήνα
Athens

Θεσσαλονίκη
Thessaloniki

Αλεξανδρούπολη
Alexandroupoli

Πάτρα
Patra

Λευκάδα
Lefkada

Ηγουμενίτσα
Igoumenitsa

Ε Λ Λ Α Δ Α
G R E E C E

Η πλωτή γέφυρα ανοίγει για τη διέλευση των σκαφών

Σταυρωτά (1.182 μ.). Η 
μεγαλύτερη πεδιάδα 
βρίσκεται νότια, στην 
περιοχή της Βασιλικής.
Το κλίμα της Λευκάδας 
είναι ήπιο μεσογειακό.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ 
Οδικώς:
Η Λευκάδα είναι 
το μοναδικό νησί 
που μπορείτε να 
επισκεφτείτε με το 
αυτοκίνητό σας, χωρίς 
να πάρετε φέριμποτ, 
λόγω της πλωτής 
γέφυρας συνεχούς ροής 
που την ενώνει με την 
Ακαρνανία. 

Η υποθαλάσσια σήραγγα 
Πρέβεζας-Ακτίου καθώς 
και η Εγνατία Οδός 
καθιστούν εύκολη την 
πρόσβαση στο νησί από 
τη βορειοδυτική Ελλάδα, 
ενώ η γέφυρα Ρίου-
Αντιρρίου, σε συνδυασμό 

με τη σταδιακή 
παράδοση της Ιόνιας 
Οδού, διευκολύνουν 
σημαντικά τη σύνδεση 
του νησιού με την 
υπόλοιπη Ελλάδα. 

Καθημερινώς 
εκτελούνται 5 
δρομολόγια από/προς 
την Αθήνα με το ΚΤΕΛ 
και 2 δρομολόγια 
εβδομαδιαίως από/προς 
τη Θεσσαλονίκη. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες 
υπάρχει καθημερινό 
δρομολόγιο από/προς 
Ηγουμενίτσα, ενώ 
υπάρχει καθημερινή 
(μέσω Ρίου) σύνδεση με 
Πάτρα ή απευθείας δύο 
φορές την εβδομάδα.

Ακτοπλοϊκώς:
Σημαντική πύλη εισόδου 
από τη δυτική και 
κεντρική Ευρώπη είναι 
το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας (100χμ.) 
καθώς και το λιμάνι της 
Πάτρας (170χμ.) κυρίως 
με φέριμποτ από την 
Ιταλία. 

Αεροπορικώς:
Από τον Απρίλιο έως και 
τον Οκτώβριο υπάρχουν 
απευθείας πτήσεις από 
την Ευρώπη προς το 
Άκτιο. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες 
επίσης εκτελούνται 
πτήσεις απευθείας από 
Αθήνα προς Άκτιο.

Σύνδεση της Λευκάδας  
με τα γύρω νησιά: 
Εκτελούνται καθημερινά 
δρομολόγια με φέριμποτ 
για Μεγανήσι, 
Κεφαλονιά (Φισκάρδο), 

Ιθάκη (Φρίκες). Επίσης 
υπάρχει αεροπορική 
σύνδεση με τα νησιά 

Κέρκυρα, Κεφαλονιά και 
Ζάκυνθο.

Λεωφορεία:  
Αθήνα: 210 5150108
Ηγουμενίτσα: 26650 22309
Λευκάδα: 26450 22364
Θεσσαλονίκη: 2310 595439
Αεροδρόμιο Ακτίου: 
26820 22355

Λευκάδα πόλη, δυτική όψη
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η πόλη  
της Λευκάδας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 

• 7ος αι. π.Χ.: 
Η Λευκάδα ήταν αποικία 
των Κορινθίων που 
διάνοιξαν τον Ισθμό για 
να περνούν με τα πλοία 
τους ταξιδεύοντας προς 
βορρά. Νοτιοανατολικά, 
2,5 χμ. από τη σημερινή 
πόλη της Λευκάδας, 
μεταξύ των χωριών 
Καλλιγόνι και Καρυώτες, 
βρισκόταν η τότε 
πρωτεύουσα του νησιού, 
η Νήρικος. 

• 338 π.Χ.: Την κατέλαβε 
ο Φίλιππος ο Μακεδών. 
Αρχικά αντιστάθηκε 
στους Ρωμαίους και 
τελικά κάμφθηκε ύστερα 
από ηρωική άμυνα  
(2ος αιώνας π.Χ.).

• 1204: Το νησί 
ενσωματώθηκε στο 
Δεσποτάτο της Ηπείρου. 

• 1294: Ο δεσπότης της 
Ηπείρου Νικηφόρος Α’ 
πάντρεψε την κόρη του 
Μαρία με τον Ιωάννη 
Ορσίνι δίνοντάς της ως 
προίκα τη Λευκάδα. Ο 
Ορσίνι έχτισε τον 
πυρήνα του κάστρου που 
σήμερα στέκει στην 
είσοδο του νησιού.

• 1331-1362: Κατέλαβαν 
το νησί οι Ανδεγαυοί. 

Κατάλοιπο το τοπωνύμιο 
Αντζούσης.

• 1357: Εξέγερση των 
χωρικών της Λευκάδας 
κατά του Φράγκου 
Γρατιανού Τζώρτζη. 

• 1362-1479: Το νησί 
πέρασε στους Τόκκους.

• 1479: Η Λευκάδα 
κατακτήθηκε από τους 
Οθωμανούς.

• 1502-1503: Βραχύβια
ενετική κατάκτηση. 

• 1503-1684: 
Το ανακατέλαβαν οι 
Τούρκοι.

• 1684 – 1797: 
Ξαναπέρασε στην 
εξουσία των Ενετών με 
μια διακοπή τουρκικής 
κατάκτησης το 1715-1716. 
Η πρωτεύουσα του 
νησιού μεταφέρθηκε 
από το κάστρο στην 
Αμαξική, τη σημερινή 
πρωτεύουσα.

• 1797: 
Οι δημοκρατικοί Γάλλοι 
κατέλαβαν το νησί.  

• 1798-1807: 
Ρωσοτουρκική 
κυριαρχία. Από το 1802 
αποτελεί μέρος της 
Επτανήσου Πολιτείας, 
του πρώτου -μετά την 
κατάλυση του 

Βυζαντίου- 
ημιανεξάρτητου (υπό τη 
ρωσοτουρκική 
προστασία) ελληνικού 
κρατιδίου.

• 1807-1810: 
Καταλαμβάνεται από 
τους αυτοκρατορικούς 
Γάλλους.

• 1810: Περνά στους 
Άγγλους, που την 
ενσωματώνουν στο 

Κράτος των Ιονίων 
Νήσων.

• 1819: Εξέγερση των 
χωρικών της Λευκάδας, 
καταστολή, διώξεις, 
απαγχονισμοί.
Συμμετοχή Λευκαδίων 
στην Επανάσταση του 
1821.

• 1864: Μαζί με τα 
υπόλοιπα Ιόνια νησιά 
ενώνεται με την Ελλάδα.

σύντομη  
ιστορία και  
αρχιτεκτονική 

Από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα τρεις 
ήταν οι πρωτεύουσες 
του νησιού: η αρχαία 
Νήρικος στην περιοχή 
Κούλμος, η μεσαιωνική 
Αγία Μαύρα μέσα στο 
κάστρο και η σημερινή 
πόλη που χτίστηκε το 
1684 με απόφαση του 
Ενετού Φραντσέσκο 
Μοροζίνι στη θέση που 
τη βλέπετε σήμερα, 
δηλαδή στην περιοχή 
της Αμαξικής. Οι Ενετοί 
τη σχεδίασαν με βάση 
τα πρότυπα των δικών 
τους πόλεων. Ο 
οικισμός αναπτύχθηκε 
αρχικά γύρω από την 
αγορά και τα κτίσματα 

προσανατολίστηκαν 
έτσι ώστε ο αέρας να 
περνάει μέσα από τους 
δρόμους της πόλης. 
Μετά τον σεισμό του 
1825 ξαναχτίστηκε υπό 
την εποπτεία των 
Άγγλων και με βάση τον 
βρετανικό αντισεισμικό 
κανονισμό. 

Έκτοτε άρχισε να 
χρησιμοποιείται η 
λαμαρίνα στις όψεις 
των σπιτιών. Οι επάνω 
όροφοι είχαν μικρότερο 
βάρος και ενισχυτικές 
ξυλοδεσιές, ώστε τα 
κτίρια να αντέχουν στις 
ταλαντώσεις.

Το κάστρο της Αγίας Μαύρας στα μέσα του 16ου αιώνα, 
Francesco Camoccio / Συλλογή Σπύρου & Μαίρης Σταύρου

Χαρακτηριστικό δρομάκι στην πόλη Το γεφυράκι στο δυτικό μόλο
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ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Κύριο αξιοθέατο της 
πόλης αποτελούν οι 
εκκλησίες της. Πρόκειται 
για βασιλικές, 
επηρεασμένες από την 
ενετική αρχιτεκτονική, 
με επτανησιακή 
συνήθως (μετακρητική) 
εικονογράφηση και 
όμορφα ξυλόγλυπτα 
(κάποια καλυμμένα με 
φύλλο χρυσού) τέμπλα. 
Οι περισσότερες 
ιδρύθηκαν μεταξύ του 
17ου και του 18ου αιώνα 
και η διαμόρφωσή τους 
οριστικοποιήθηκε γύρω 
στο 1836. Την 
εικονογράφησή τους 
επιμελήθηκαν σπουδαίοι 
αγιογράφοι.

ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 
Ονομάζεται Κυρά της 
Λευκάδας, θεωρείται  
η προστάτιδα των 
Λευκαδιτών και 
αποτελεί σημαντικό 
θρησκευτικό μνημείο 
του νησιού. Πλήθος 
πιστών την 
επισκέπτονται του  
Αγίου Πνεύματος που 
εορτάζει. Το σημείο  
όπου είναι χτισμένη 
προσφέρει μοναδική θέα 
ενώ απέχει 4 χμ. από  
την πόλη.

Ο ΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ  
Από την οδό 
Πεφανερωμένης 
φτάνετε στην περιοχή 
Κουζούντελη ή 
Κουζούμπεη με τα 
παραδοσιακά καφενεία. 
Από δω έχετε πρόσβαση 
στα δρομάκια που 
οδηγούν στον ελαιώνα 
και προσφέρονται για 
φυσιολατρική περιήγηση 
και ποδηλατικές 
διαδρομές, ενώ εδώ θα 
βρείτε και την εκκλησία 
της Παναγίας των 
Βλαχερνών που 
χτίστηκε το 1740.

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
Πρόκειται για έναν 
υδροβιότοπο  

ξεχωριστής ομορφιάς 
που προστατεύεται από 
τη διεθνή συνθήκη 
Ramsar. 

ΟΙ ΚΟΝΤΙΝΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Άι Γιάννης & Μύλοι: 
Καλύπτουν μια έκταση 
4,5 χμ., έχουν 

γαλαζοπράσινα νερά και 
κατάλευκη άμμο. Εδώ 
υπάρχουν ταβέρνες και 
καφέ. 

Η Γύρα: Ιδιαίτερα 
δημοφιλής παραλία 
απέναντι από τον 
ομώνυμο οικισμό, 
ιδανική για παιδιά.

αξιοθέατα 
στην πόλη και 
τις κοντινές  
περιοχές

Το Κάστρο: Μια 
εξαιρετική παραλία που 
βρίσκεται απέναντι από 
την πλωτή γέφυρα στην 

είσοδο του νησιού.

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ  
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ 
Στην είσοδο της 

Λευκάδας υψώνεται το 
εντυπωσιακό κάστρο 
της Αγίας Μαύρας, 
πρότυπο οχυρωματικής 
αρχιτεκτονικής του 
Μεσαίωνα με κεντρικό 
πυρήνα σε σχήμα 
ακανόνιστου 
επταγώνου, που 
ενισχύεται στις γωνίες 
από επτά προμαχώνες 
και τρία εξωτερικά 
προτειχίσματα. 
Προστάτευε την 
πρωτεύουσα από τον 
14ο αιώνα ως το 1684. 
Σύμφωνα με ενδείξεις, 
στη θέση που χτίστηκε 
υπήρχε στην 
αρχαιότητα ναός της 
Αφροδίτης Αινειάδος. 

Η ΜΑΡΙΝΑ  
Υπερσύγχρονη και με 
πολύ καλές 
εγκαταστάσεις η μαρίνα 
της πόλης της 
Λευκάδας διαθέτει 610 
θέσεις ελλιμενισμού για 
σκάφη που έχουν 
μέγιστο μήκος 45μ. και 
βύθισμα 3,6μ. Στο χώρο 
της λειτουργεί ναυτικός 
όμιλος, εστιατόρια, 
καφέ, ξενοδοχείο, 
ιατρείο, πλυντήρια, 
supermarket κ.λπ.

1

4

5

2

3

 1     H εκκλησία του 
Παντοκράτορα

2     Η Μονή Φανερωμένης

3     Παραλία Άι Γιάννη  
και Μύλων

4     Η μαρίνα της Λευκάδας

5     Το κάστρο της  
Αγίας Μαύρας
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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ
Μικρό αλλά σημαντικό 
μουσείο με ευρήματα 
από τη Μέση 
Παλαιολιθική Εποχή ως 
τα Ρωμαϊκά Χρόνια. Η 
πλειονότητα των 
εκθεμάτων προέρχεται 
από τις ανασκαφές του 
Γερμανού αρχαιολόγου 
Γουλιέλμου Δαίρπφελδ, 
βοηθού του Ε. Σλήμαν, ο 
οποίος υποστήριξε τη 
θεωρία ότι η Λευκάδα 
είναι η ομηρική Ιθάκη.

Η ΧΑΡΑΜΟΓΛΕΙΟΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
H βιβλιοθήκη αποτελεί 
το προσωπικό 
δημιούργημα του ιδρυτή 
της, Αριστοτέλη 
Χαραμόγλη. Πρόκειται 
για μια συλλογή μνήμης 
έξι και πλέον αιώνων 
και αποτελείται από 
σαράντα χιλιάδες 
τίτλους βιβλίων και 
εντύπων που έχουν ως 
μοναδικό θέμα τη 
Λευκάδα και τους 
Λευκαδίτες. Για το λόγο 
αυτό έχει καταλάβει μια 
θέση στο βιβλίο των 
Ρεκόρ Γκίνες.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ιδρύθηκε το 1953 και 
στεγάζεται μαζί με τη 
Συλλογή 
Μεταβυζαντινών 
Εικόνων Επτανησιακής 
Τέχνης στην οικία 
Ζουλίνου. Η συλλογή 
της περιλαμβάνει έναν 
αξιόλογο αριθμό 
βιβλίων και εντύπων 
καθώς επίσης και μια 
πλούσια συλλογή 
μεταβυζαντινών 
εικόνων, με εξέχοντα 
δείγματα επτανησιακής 
τεχνοτροπίας των 
αγιογράφων Δοξαρά, 

Ρούσσου, Πατσαρά, Γαζή 
και άλλων.

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ
Περιλαμβάνει πάνω 
από 1.000 χρηστικά 
αντικείμενα της 
αγροτικής ζωής της 
Λευκάδας, εργαλεία 
παλαιών 
επαγγελμάτων, αλλά 
και παραδοσιακές 
φορεσιές, κεντήματα  
κ.λπ. Στεγάζεται πλέον 
στο ιδιόκτητο 
αναπαλαιωμένο κτίριο 
–χαρακτηριστικό 
δείγμα αρχιτεκτονικής 
της αγγλικής περιόδου– 

πίσω από την κεντρική 
πλατεία της Λευκάδας.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΥ
Πρόκειται για ένα μικρό 
μουσείο που ιδρύθηκε 
το 1990 και είναι προϊόν 
ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας του 
συλλέκτη Τάκη 

Κατωπόδη. Στο μουσείο 
εκτίθενται σπάνια 
χρηστικά αντικείμενα, 
μεταξύ των οποίων 50 
φωνογράφοι και μια 
ρομβία του 1800.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΕΥΚΑΔΙΟΥ ΧΕΡΝ
Στο Ιστορικό Κέντρο 
του Λευκάδιου Χερν ο 

επισκέπτης, με τη 
βοήθεια φωτογραφιών, 
κειμένων, εκθεμάτων 
και διαδραστικών 
εφαρμογών, περιηγείται 
στις σημαντικές 
στιγμές της 
εντυπωσιακής ζωής 
του εθνικού ποιητή της 
Ιαπωνίας, αλλά και 
στους πολιτισμούς της 
Ευρώπης, της Αμερικής 
και της Ιαπωνίας του 
τέλους του 18ου και των 
αρχών του 19ου αιώνα.

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ιδρύθηκε το 1850 με 
πρωτοβουλία της 
λαίδης Ντορίνας 
Καλκάνη-
Πετριτσοπούλου, του 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 

και άλλων επιφανών 
Λευκαδιτών. Έχει 
επιδείξει την 
πολυεπίπεδη 
καλλιτεχνική της 
ταυτότητα σε 
σημαντικές στιγμές του 
Έθνους και συνεχίζει τη 
μουσική της πορεία σε 
όλες τις δημόσιες 
εκδηλώσεις της 
τοπικής κοινωνίας.  

Γνωρίζατε ότι η 
Φιλαρμονική είναι το 
αρχαιότερο σωματείο 

στη Λευκάδα με 1.000 
εγγεγραμμένα μέλη και 
η δεύτερη χρονολογικά 
ιδρυθείσα φιλαρμονική  

στην Ελλάδα;

πολιτισμός

1

2

3

4

 1     Δημόσια βιβλιοθήκη

2     Αρχαιολογικό μουσείο

3     Λαογραφικό μουσείο 
Ορφέα

4      Ιστορικό κέντρο  
Λευκάδιου Χερν

03
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• Ιωάννης Ζαμπέλιος 
(1787-1856). Μετά τις 
σπουδές του στην Ιταλία 
και το Παρίσι (νομική, 
φιλολογία, φιλοσοφία), 
επιστρέφει στη 
Λευκάδα και διορίζεται 
εισαγγελέας της 
Πολιτείας των Ιονίων 
Νήσων. Το 1817 μυείται 
στη Φιλική Εταιρεία και, 
με τη σπουδαία και 
ριψοκίνδυνη δράση του, 
καταξιώνεται ως 
κορυφαίος Φιλικός στη 
Λευκάδα. 

• Σπυρίδων Ζαμπέλιος 
(1813-1881). Γιος του 
Ιωάννη Ζαμπέλιου. 
Ιστορικός με ευρωπαϊκή 
προβολή. Θεμελιωτής 
της θεωρίας που 
δέχεται την αδιάκοπη 
ιστορική συνέχεια του 
Ελληνισμού.

• Αριστοτέλης
Βαλαωρίτης 

(1824-1879). Γεννήθηκε 
στη Λευκάδα. Σπούδασε 
νομικά στη Γενεύη και 

στο Παρίσι, αλλά ποτέ 
δεν άσκησε το 
επάγγελμα του 
δικηγόρου. Ασχολήθηκε 
κυρίως με την ποίηση 
αλλά και με την ιστορία, 
τη λαογραφία κ.ά. Η 
ποίησή του είναι 
φυσιολατρική, κυρίως 
όμως δονείται από την 
αγάπη του για την 
πατρίδα και το 
θαυμασμό του για τους 
αγωνιστές της 
προεπαναστατικής 
περιόδου και του 1821. 

• Λευκάδιος Χερν ή 
Γιάκουμο Κοϊζούμι 

(1850-1904). Λογοτέχνης, 
μεταφραστής, 
δημοσιογράφος, 
εκπαιδευτικός. 
Γεννήθηκε στη Λευκάδα 
από Ιρλανδό πατέρα και 

μητέρα από τα Κύθηρα. 
Από το 1889 
εγκαταστάθηκε στην 
Ιαπωνία. Άφησε 
σπουδαία λογοτεχνικά 
και φιλολογικά έργα και 
θεωρείται εθνικός 
συγγραφέας της 
Ιαπωνίας.

• Άγγελος Σικελιανός 
(1884-1952).  Μέγιστος 
ποιητής και εξάγγελος 
της Δελφικής Ιδέας. 
Στην ποίησή του 
συναντήθηκαν οι 
αρχαιοελληνικές με τις 
χριστιανικές αξίες 
δίνοντάς τους 
πανανθρώπινο 
χαρακτήρα. 

• Γεράσιμος Δ. Γρηγόρης 
(1907-1985). Λογοτέχνης 
βραβευμένος με δύο 
κρατικά βραβεία 
λογοτεχνίας (1958 και 
1963). Έγραψε ποιήματα 
και εξέδωσε τρεις 
συλλογές διηγημάτων. 

• Νίκος Σβορώνος 
(1911-1989). Διεθνούς 
αναγνώρισης 
βυζαντινολόγος και 
σπουδαίος μελετητής 
της σύγχρονης ιστορίας 
μας. Έζησε και διέπρεψε 
στο Παρίσι. 

• Θεόδωρος Στάμος 
(1922-1997). Ζωγράφος 
με παγκόσμια 
αναγνώριση, από τους 

πρωτοπόρους του 
αφηρημένου 
εξπρεσιονισμού στην 
Αμερική. Η δημοτική 
Αίθουσα Τέχνης φέρει 
τιμητικά το όνομά του.

• Νάνος Βαλαωρίτης 
(γεννήθηκε το 1921). 
Σπουδαίος 
υπερρεαλιστής ποιητής, 
πεζογράφος και 
θεατρικός συγγραφέας.

• Αγνή Μπάλτσα 
(γεννήθηκε το 1944). 
Μεσόφωνος κορυφαία 
λυρική καλλιτέχνης.

Με σημείο εκκίνησης το 
1955, οι Γιορτές Λόγου 
και Τέχνης προωθούν 
την πολιτιστική 
παράδοση των 
Επτανήσων με 
εκδηλώσεις 
επιστημονικού και 
έντεχνου λόγου, 
θεατρικές παραστάσεις 
και συναυλίες. 

Κατά τη διάρκεια του 
Φεστιβάλ, οι δρόμοι της 
πόλης γεμίζουν με  
πληθώρα χορευτικών 
και μουσικών σχημάτων 

από τη Λευκάδα, την 
Ελλάδα και από 
διάφορες χώρες. 

Οι Γιορτές Λόγου και 
Τέχνης και το Διεθνές 
Φεστιβάλ Φολκλόρ 
διοργανώνονται από το 
Πνευματικό κέντρο του 
Δ. Λευκάδας και 
πραγματοποιούνται 
κάθε Αύγουστο.

κάποιοι  
διαπρεπείς 
Λευκαδίτες

Από την παρέλαση στο Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ

Χάρη στο θεσμό, από 
το νησί έχουν περάσει 

σημαντικές προσωπικότητες, 
με εξέχουσα την έκτακτη 
εμφάνιση της Μαρίας 
Κάλλας το 1964, που 
τραγούδησε συνοδεία 

πιάνου στην πλατεία της 
πόλης. Μάλιστα ήταν η 

τελευταία φορά που η αοιδός 
τραγούδησε σε ελληνικό 

κοινό.

γιορτές λόγου  
και τέχνης / 
διεθνές  
φεστιβάλ  
φολκλόρ
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Κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού υπάρχει 
πληθώρα εκδηλώσεων. 
Κάθε χρόνο εκδίδεται  
από το Δήμο Λευκάδας 
αναλυτικό πρόγραμμα 
που μπορείτε να 
προμηθευτείτε. 
Ξεχωρίζουν το Φεστιβάλ 
Λευκαδίτικης 
Γαστρονομίας στην 
πλατεία του Μαρκά, το 
έθιμο της αναπαράστασης 
του Χωριάτικου Γάμου 
που γίνεται στην Καρυά, η 
Βαρκαρόλα στην παραλία 
της Λευκάδας, τα 
Βαλαωρίτεια στο Νυδρί, η 
Γιορτή της Φακής στον 
Άγιο Δονάτο και η Γιορτή 
του Κρασιού στον Φρυά.  

Αθλητικές εκδηλώσεις

•  Πράσινος 
Ημιμαραθώνιος Αγώνας 
Δρόμου το Μάιο

•  Φεστιβάλ Θαλάσσιων 
Αθλημάτων στη 
Βασιλική τέλη Ιουνίου

•  Διεθνής Ιστιοπλοϊκή 
Ρεγκάτα στα τέλη 
Σεπτεμβρίου

•  Kitesurf  και windsurf 
στους Μύλους στις 
αρχές του καλοκαιριού 

•  Αγώνες ορεινού 
τρεξίματος στη 
Νικιάνα τον Οκτώβριο

Οι καντάδες 
Στις τοπικές γιορτές, 
στις ταβέρνες τα 
σαββατόβραδα και την 
ημέρα της Πρωτομαγιάς, 
οι κανταδόροι 
συντροφεύουν τις 
παρέες με το αστείρευτο 
κέφι και τη χαρούμενη 
διάθεσή τους. Οι 
καντάδες επιβιώνουν 
χάρη σε ομίλους, όπως ο 
μουσικοφιλολογικός 
όμιλος Ορφέας που 
διαθέτει τμήματα μικτής 
χορωδίας, μαντολινάτας 
και χορευτικό 
συγκρότημα, ο όμιλος 
λαϊκών χορών Πήγασος 
και ο μουσικοχορευτικός 
όμιλος Νέα Χορωδία με 
χορωδία, χορευτές και 
μαντολινάτα, ο οποίος 
κάθε Αύγουστο 
οργανώνει τη 
«Βαρκαρόλα». 

Γάμοι στη Λευκάδα:  
Η Λευκάδα κερδίζει κάθε 

χρόνο τις προτιμήσεις 
νέων ζευγαριών απ΄ όλο 
τον κόσμο που θέλουν να 
πραγματοποιήσουν αυτή 

την τόσο ξεχωριστή για τη 
ζωή τους τελετή με φόντο 

ειδυλλιακά τοπία του νησιού.

ήθη, έθιμα,  
εκδηλώσεις γνωριμία με το νησί

Η Λευκάδα είναι ένα νησί 
με πολλά και ενδιαφέροντα 

αξιοθέατα. Με τον μικρό αυτό 
οδηγό θα προσπαθήσουμε να 

σας μεταφέρουμε κάτι από την 
ατμόσφαιρά του.

Βαρκαρόλα

Πευκούλια

Αθάνι, παραλία Γιαλός

Παραλία στον Καστό

Mεγανήσι, παραλία στα βορειοδυτικά

Αναπαράσταση χωριάτικου γάμου στην Καρυά

Το συγκρότημα «Αγιομαυρίτικη παρέα»

© fagottobooks
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Η δυτική πλευρά του 
νησιού διαθέτει μια 
άγρια και υποβλητική 
ομορφιά. Κατάλευκοι 
απότομοι βράχοι 
σμίγουν με το πράσινο 
του πεύκου και την 
απεραντοσύνη της 
θάλασσας.

Στη δυτική ακτογραμμή 
της Λευκάδας 
υπάρχουν κάποιες από 
τις καλύτερες παραλίες 
της Μεσογείου.

Ο Άγιος Νικήτας: 
Γραφικό παραθαλάσσιο 
χωριό, με ιδιαίτερο 
φυσικό κάλλος, μόλις  
12 χμ. από την πόλη.

Οι Παραλίες 
Πευκούλια, Μύλος, 
Κάθισμα, παραλίες 
Καλαμιτσίου, 
Εγκρεμνοί, Γιαλός 
Αθανίου, Πόρτο 
Κατσίκι: Απαράμιλλης 
ομορφιάς παραλίες, 
βραβευμένες και 
πασίγνωστες, με 
γαλαζοπράσινα νερά 
 και λευκή άμμο. Σας 
προτείνουμε να τις 
επισκεφθείτε νωρίς το 
καλοκαίρι ή το 
φθινόπωρο, για να τις 

απολαύσετε 
ανενόχλητοι απ’ την 
κοσμοσυρροή.  
Εκτός από τις  
διάσημες παραλίες θα 

δυτικά

1     Άγιος Νικήτας
2     Καβαλικευτά, Καλαμίτσι 
3    Κάθισμα 
4    Πόρτο Κατσίκι
5     Εγκρεμνοί

1

4

5

2

3

ανακαλύψετε και μια 
πληθώρα μικρών 
παραλιών.
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Στην ανατολική πλευρά 
κυριαρχούν τα γαλήνια 
τοπία, το πράσινο και η 
ήρεμη θάλασσα. Η 
τουριστική υποδομή 
είναι αναπτυγμένη.

Στο Καλλιγόνι σώζονται 
ακόμη ίχνη του αρχαίου 
περιτειχισμένου 
οικισμού της πρώτης 
πρωτεύουσας του 
νησιού.

Στο χωριό Καρυώτες 
βρίσκονται οι Αλυκές 
του Αλέξανδρου. 
Πρόκειται για ένα 
διατηρητέο βιομηχανικό 
μνημείο, ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους.

Η Λυγιά: Στο γραφικό 
λιμανάκι της Λυγιάς, 
επίνειο του πανέμορφου 
ημιορεινού χωριού της 
Κατούνας, βρίσκονται 
μερικές από τις πιο 

γνωστές ψαροταβέρνες 
του νησιού.

Η Νικιάνα: Από τις 
πλέον αναπτυγμένες 
τουριστικά περιοχές 
της Λευκάδας με 
εντυπωσιακή φύση και 
ωραίες μικρές 

παραλίες.

Το Νυδρί: Είναι η πρώτη 
περιοχή στη Λευκάδα 
που αναπτύχθηκε 

τουριστικά κυρίως λόγω 
του Σκορπιού του 
Αριστοτέλη Ωνάση που 
βρίσκεται απέναντί του. 
Τα καραβάκια στο λιμάνι 
πραγματοποιούν 
εκδρομές στα κοντινά 
νησάκια και τις παραλίες, 
ενώ η πάντα ήρεμη 
θάλασσα προσφέρεται 
για κάθε είδους θαλάσσιο 
σπορ. Τρία χιλιόμετρα πιο 
κάτω από το Νυδρί 

ανατολικά

Γνωρίζετε ότι σύμφωνα 
με τον Γερμανό αρχαιολόγο 

Wilhelm Dörpfeld η 
Λευκάδα είναι η ομηρική 

Ιθάκη; Η θεωρία του 
στηρίζεται σε γεωγραφικές 
επισημάνσεις και ευρήματα 

από ανασκαφές, κυρίως 
στην περιοχή του Νυδριού.

Μια τέτοια ανασκαφή 
μπορείτε να επισκεφτείτε 

στο Νυδρί.

βρίσκεται το Βλυχό, με 
τον πανέμορφο κόλπο 
του, καταφύγιο 
πολυάριθμων 
ιστιοπλοϊκών σκαφών.

Οι Καταρράκτες στο 
Δημοσάρι: 
Μια δροσερή και 
καταπράσινη 
πεζοπορική διαδρομή 
είκοσι λεπτών θα σας 
οδηγήσει στους 
καταρράκτες που 
βρίσκονται μέσα σε 
οργιαστική βλάστηση, 
πολύ κοντά στο Νυδρί.

1

4 5

3

2

1    Νυδρί και θέα στα νησάκια 
2   Λυγιά 
3    Δημοσάρι 
4    Παραλία στη Νικιάνα 
5     Το άγαλμα του Ωνάση στο 

λιμάνι του Νυδριού
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Μεγανήσι: Όταν το 
βλέπεις από ψηλά 
εντυπωσιάζεσαι με τις 
δαντελωτές ακτές που 
σχηματίζουν βαθιούς 
ορμίσκους. Στα 20 
τετραγωνικά του 
χιλιόμετρα ζουν μόνιμα 
περισσότεροι από 1000 
άνθρωποι στους τρεις 
πέτρινους 
παραδοσιακούς 
οικισμούς: το Κατωμέρι, 
το Σπαρτοχώρι και το 
Βαθύ. 

Το Μεγανήσι έχει 
πολλές και αξιόλογες 
παραλίες ενώ οι 
πολυάριθμοι 
προστατευμένοι όρμοι 
του προσελκύουν 

πλήθος ιστιοπλοϊκών 
σκαφών. Συνδέεται με 
φέριμποτ με το Νυδρί, 
ενώ υπάρχει και 
ακτοπλοϊκή σύνδεση με 
ταχύπλοο σκάφος με το 
λιμάνι της Λευκάδας.

Κάλαμος: Με ιδιαίτερη 
μορφολογία και ωραίες 
παραλίες με πολύ 
πράσινο. Στο νησάκι 
υπάρχουν 4 οικισμοί, ο 
Κάλαμος, η Επισκοπή, 
το Κάστρο και το 
Κεφάλι. Ο ομώνυμος, 
πολύ όμορφος οικισμός 
είναι και λιμάνι όπου 
αράζουν τα σκάφη. 

Καστός: Χαμηλοί λόφοι, 
δαντελωτές ακτές και 
ελιές παντού. Ιδανικό, 
ασφαλές αγκυροβόλιο 
και καταπληκτικός 
ψαρότοπος με μικρές 
παραλίες.

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση 
με Κάλαμο, Καστό 
γίνεται από το Μύτικα 
Αιτωλοακαρνανίας.

Σκορπιός: Το πιο 
δημοφιλές από τα 
νησάκια της Λευκάδας 
και ίσως, της Ελλάδας 
λόγω Ωνάση αλλά και 
του πρόσφατου 
ιδιοκτήτη, του Ρώσου 
μεγιστάνα 
Ριμπολόβλεφ.

Μαδουρή: Το νησάκι 
του ποιητή Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη που 
βρίσκεται απέναντι από 
το Νυδρί.

τα νησάκια της Λευκάδας
Μεγανήσι 
Κάλαμος 
Καστός 
Σκορπιός 
Μαδουρή

Το Ακρωτήριο του 
Λευκάτα ή της Νιράς: 
Ένα «οριακό σημείο»  
με μεγαλειώδη θέα.  
Ο θρύλος το συνδέει  
με λύτρωση 
ανεκπλήρωτων 
ερώτων, με εξέχουσα 

αυτή της ποιήτριας 
Σαπφούς, που έπεσε 
από το ακρωτήρι για 
χάρη του Φάωνα.  
Στη θέση όπου στέκεται 
ο ύψους 15 μέτρων 
φάρος γίνονταν κατά 
την αρχαιότητα θυσίες 
για να εξευμενιστούν οι 
θεοί, γι’ αυτό χτίστηκε 
σε αυτό το σημείο και 
ιερό του Λευκάτα 
Απόλλωνα.

Η Βασιλική:  
Έχει αναπτυγμένη 
τουριστική υποδομή  

νότια

12

3

4 2 3

1

1     Σπήλια, Μεγανήσι
2    Κατωμέρι, Μεγανήσι
3    Ασπρογιάλι, Κάλαμος 
4    Σκορπιός

1     Το ακρωτήριο Λευκάτας 
2    Βασιλική 
3     Η Σαπφώ στο Λευκάτα.

Πίνακας του Th. Chassériau

1
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Τα Ορεινά Χωριά: 
Ξεχωρίζουν τα χωριά 
των Σφακιωτών, ο 
Κάβαλος με το 
Λαογραφικό του 
Μουσείο, τα Λαζαράτα 
και τα Ασπρογερακάτα 
με τα πετρόκτιστα 
σπίτια και τις κατάφυτες 
αυλές, με τη γραφική 
πλατεία στο Φρυά και τα 
όμορφα καμπαναριά των 
εκκλησιών τους, ο 
Δρυμώνας, το ανέγγιχτο 
στολίδι της φύσης και η 
Εξάνθεια, ανεπιτήδευτη 
και αυθεντική. Κορυφαία 
επιλογή η Καρυά, το 
παραδοσιακό 
κεφαλοχώρι, με τις 
ταβέρνες, το λαογραφικό 
του μουσείο και τη μονή 
του Αγίου Ιωάννη στο 
Λιβάδι. Δεν πρέπει να 
παραλείψετε να 
επισκεφθείτε την 
Εγκλουβή, το πιο ορεινό 
χωριό με την ξεχωριστή 

ατμόσφαιρα καθώς και 
τον Αλέξανδρο και τα 
Κολυβάτα με τη 
γοητευτική ηρεμία του 
τοπίου.

Το Οροπέδιο της 
Εγκλουβής: 
Μια περιοχή με 
απόκοσμη και άγρια 
ομορφιά. Εδώ 
καλλιεργούνται οι 
περίφημες φακές 
Εγκλουβής. 
Επισκεφτείτε το ναό 
του Αγίου Δονάτου και 
τους βόλτους, τις 
χαμηλές πέτρινες 
θολωτές κατασκευές 
που είναι μοναδικές 
στην Ελλάδα.  

τα αξιοθέατα
της ορεινής
Λευκάδας

νότια

χωρίς να χάνει τη 
γραφικότητά της. Εκτός 
από τη διάσημη σε όλο 
τον κόσμο παραλία της 
που προσφέρεται για 
windsurfing ο 
επισκέπτης έχει τη 
δυνατότητα να 
ασχοληθεί με πληθώρα 
άλλων δραστηριοτήτων 
όπως πεζοπορία, 
ποδηλασία, ιππασία, 
θαλάσσιες εκδρομές 
κ.ά. Κοντά της 

1

2

3

βρίσκεται μια από τις 
ωραιότερες παραλίες 
της Λευκάδας, το 
Αγιοφύλλι.

Τα Σύβοτα: 
Ένα γραφικό ψαροχώρι 
στον ομώνυμο κόλπο. 
Αγαπημένος 
προορισμός των 
ιστιοπλόων.

Μικρός Γιαλός: 
Mια όμορφη και ήσυχη 
βοτσαλωτή παραλία με 
καθαρά νερά, κοντά στο 
χωριό Πόρος.

1
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1     Αγιοφύλλι 

2    Ο κόλπος των Συβότων

3    Μικρός Γιαλός 

1    Καρυά 

2    Εξάνθεια

3    Δρυμώνας
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Ανεβείτε μέχρι το 
εκκλησάκι του Προφήτη 

Ηλία και χαρείτε μια 
ανεμπόδιστη θέα προς 
όλες τις κατευθύνσεις. 

Από κάτω, και σε κοντινή 
απόσταση, βλέπετε το 

χωριό της Εγκλουβής με 
τα όμορφα κεραμοσκεπή 

σπίτια.

Η Μονή της Κόκκινης 
Εκκλησιάς και η Μονή 
του Ασωμάτου 
Αρχάγγελου Μιχαήλ: 
Είναι και οι δυο 
εγκαταλελειμμένες, 
αλλά διατηρούν ίχνη 
από το αλλοτινό τους 
γόητρο και τη 
μακραίωνη ιστορία 
τους. Βρίσκονται στα 
ορεινά του νησιού 
(κοντά στα Πλατύστομα 
η πρώτη και στην 
περιοχή της Βαυκερής 
η δεύτερη). 

Το Φαράγγι της 
Μέλισσας: Βρίσκεται 
στην περιοχή των 
Σφακιωτών. Το 
διατρέχουν μονοπάτια 
σχετικά πρόσφατα 
σηματοδοτημένα που 
περνούν από 

νερόμυλους, πέτρινα 
γεφύρια, πηγάδια και 
πλούσια βλάστηση.

Ο λόφος των Σκάρων: 
Βρίσκεται κοντά στο 
χωριό Κολυβάτα, είναι 
ένα από τα ωραιότερα 
σημεία της ενδοχώρας 
της Λευκάδας, με 
σπάνια χλωρίδα, ένα 
δάσος από ένα 
δυσεύρετο είδος δρυός 
και εντυπωσιακή 
γεωλογική διαμόρφωση.

τα αξιοθέατα της ορεινής Λευκάδας

1

2

1

3

2

4
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1    Εγκλουβή

2     Άγιος Δονάτος και

3     Βόλτος στο οροπέδιο  
της Εγκλουβής

1    Η Μονή Ασωμάτου 

2    Φακοχώραφα Εγκλουβής 

3     Κόκκινη Εκκλησιά

4     Λαογραφικό μουσείο  
Καβάλου

5    Το φαράγγι της Μέλισσας
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τα αξιοθέατα της ορεινής Λευκάδας

4

5

7
8

9

6

2

1
3

12

11

10

Ο Σύβρος, στη νότια 
ενδοχώρα, είναι ένα 
παραδοσιακό όμορφο 
χωριό με πλούσια 
βλάστηση και άφθονα 
νερά, όπως οι Πηγές 
Κερασιάς που τις 
κρύβουν θεόρατα 
πλατάνια και κισσοί. 

Λίγα χιλιόμετρα 
νοτιότερα από το χωριό 
βρίσκεται και το 
Μοναστήρι του Άγιου 
Ιωάννη στο Ροδάκι. 

Η κορυφή των Σκάρων  
στο τέλος της διαδρομής  
θα σας ανταμείψει με μια  

μεγαλειώδη θέα προς 
 τα νησάκια της  

Λευκάδας. Μην ξεχάσετε 
επίσης να επισκεφτείτε το 
παλιό μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου των Σκάρων.

Το μοναστήρι έχει 
εξαιρετική θέα και 
χτίστηκε στη θέση 
δωρικού ναού 
αφιερωμένου στη θεά 
Δήμητρα. Η Αγία 
Τράπεζα στηρίζεται σε 
κιονόκρανο του αρχαίου 
ναού.

Στο σημείο αυτό το 1905 
έγιναν ανασκαφές από 
τον Γ. Δαίρπφελδ.

1 2 3 4

1    Λόφος Σκάρων 

2    Μονή Αγίου Γεωργίου 

3    Αγία Τράπεζα, Ροδάκι

4    Σύβρος, πηγές Κερασιάς

1. Σπάρτη  2. Χελώνη  3. Μαδουρή  4. Σκορπιός  5. Μεγανήσι  6. Θηλειά  7. Κάλαμος  8. Καστός  9. Αρκούδι  10. Κεφαλονιά  11. Κόλπος Βλυχού  12. Νυδρί
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Λευκαδίτικα 
μαγειρέματα 
Η Εύη Βουτσινά στο 
βραβευμένο της βιβλίο 
«Λευκαδίτικα 
Μαγειρέματα» 
αναφέρεται με γλαφυρό 
τρόπο στην πλούσια 
γαστρονομική 
παράδοση της 
Λευκάδας. Ευτυχώς σε 
αρκετές ταβέρνες του 
νησιού συνεχίζεται 

αυτή η παράδοση και ο 
επισκέπτης μπορεί να 
γευτεί φαγητά από την 
παραδοσιακή κουζίνα 
της Λευκάδας. Κάποιες 
χαρακτηριστικές 
λευκαδίτικες συνταγές 
είναι: σουπιές στο 
μελάνι τους με ρύζι 
(εικόνα 1), μπακαλιάρος 
μπιάνκο, χταπόδι με 
πατάτες στο φούρνο 
(εικόνα 2), ψαρόσουπα 

με λευκή σάλτσα, 
κόκκορας μακαρονάδα.

Λευκαδίτικα προϊόντα
Tα διασημότερα 
προϊόντα της Λευκάδας 
είναι οι φακές 
Εγκλουβής, το 
θυμαρίσιο μέλι από το 
Αθάνι, το μαντολάτο και 
το παστέλι, το 
αυγοτάραχο (εικόνα 3) 
από το ιβάρι, η λαδόπιτα, 

το περίφημο σαλάμι 
Λευκάδας καθώς και το 
κρασί με την ποικιλία 
Βερτζαμί και Βαρδέα.
Διάσημα επίσης είναι τα 
κεντήματα της 
Λευκάδας με την 
περίφημη καρσάνικη 
(από το χωριό Καρυά) 
βελονιά που όμοιά της 
δεν υπάρχει αλλού στην 
Ελλάδα.

λευκαδίτικα μαγειρέματα 
και προϊόντα

Τοπικό αναψυκτικό 
αποτελεί η σουμάδα 

(συμπυκνωμένο σιρόπι 
από πικραμύγδαλα) 
που δροσίζει τους 
περιπάτους του 
κυριακάτικου 
απογεύματος 
στην περιοχή 

Κουζούντελη, μαζί με 
τα αρωματισμένα με 

κόλιαντρο παξιμαδάκια. 

3

1 2

Τσικνιάς εν δράσει στο ιβάρι της Λευκάδας

05
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Παρατήρηση πουλιών 
Εξοπλιστείτε με κιάλια 
και πρισματικούς 
φακούς και 
εξερευνήστε την 
ποικιλομορφία και τη 
μοναδικότητα της 
πλούσιας 
ορνιθοπανίδας της 
Λευκάδας. Η 
λιμνοθάλασσα της 

Λευκάδας εντάσσεται 
στο δίκτυο NATURA 
και φιλοξενεί πλήθος 
ενδημικών και 
αποδημητικών 
πουλιών. 
Φωτογραφίστε τους 
κομψούς ερωδιούς, τις 
αγριόπαπιες, τους 
πελεκάνους, τους 
εντυπωσιακούς 

κύκνους και τα 
ροδόχρωμα φλαμίνγκο.

Ποδηλασία
Ανακαλύψτε το 
ιστορικό κέντρο της 
Λευκάδας και τα 
περίχωρα με ένα 
ποδήλατο. Κάντε 
ποδηλατώντας το γύρο 
της λιμνοθάλασσας ή 

εναλλακτικές 
δραστηριότητες

Τα κελαηδίσματα των 
πουλιών θα σας υποδεχτούν 

στο Φαράγγι της 
Μέλισσας, στον Κάβαλο. 
Ανάμεσα στις φυλλωσιές 
φωλιάζουν πολλά είδη 

πουλιών ανάμεσά τους και 
κερκινέζια, κουκουβάγιες, 
τσαλαπετεινοί και ο αετός,  
ο βασιλιάς των αιθέρων.

περιπλανηθείτε στον 
ενετικό ελαιώνα. Το 
έδαφος σ’ αυτά τα μέρη 
είναι επίπεδο και δε θα 
δυσκολευτείτε 
καθόλου. 
Ενδιαφέρουσες 
διαδρομές για ποδήλατο 
υπάρχουν και στην 
πεδιάδα της Βασιλικής.

Περπάτημα
Οι φυσιολάτρες σίγουρα 
θα ενθουσιαστούν με 
τις πεζοπορικές 
διαδρομές της 

Λευκάδας και την 
πλούσια χλωρίδα της 
λευκαδίτικης γης. 
Αφήστε τα βήματά σας 
να σας οδηγήσουν σε 
περιπατητικά 
μονοπάτια, ανάμεσα 
από πανύψηλα 
κυπαρίσσια, ευωδιαστά 
πευκοδάση και 
αιωνόβιες ελιές. 

Κολύμπι
Γνωρίστε τις 
ανεπανάληπτες 
ομορφιές της  

Λευκάδας, τις 
δαντελωτές ακτές, τα 
καταγάλανα νερά και 
τις μυστικές σπηλιές 
κολυμπώντας. Κι αν 
θέλετε να ζήσετε την 
απόλυτη περιπέτεια 
τότε δοκιμάστε την 
κολύμβηση ανοιχτής 
θάλασσας, μια 7ήμερη 
εμπειρία στη Λευκάδα 
και σε γειτονικά  
νησιά, συνοδεία 
καταρτισμένου 
προσωπικού.

Ιστιοπλοΐα
Η θαλάσσια περιοχή 
που ορίζεται ανάμεσα 
στη Λευκάδα, την Ιθάκη 
και την απέναντι 
ηπειρωτική ακτή 
θεωρείται από τους 
ειδικούς ως ιδανική για 
ιστιοπλοΐα. Πόλος έλξης 
για τους ιστιοπλόους 
αποτελεί και η 
σύγχρονη μαρίνα της 
πόλης.

Ποδηλατώντας στο ιστορικό κέντρο της Λευκάδας

Φλαμίνγκο κοντά στο κάστρο της Αγίας Μαύρας

Πεζοπορία στο λιβάδι της Καρυάς

 Λευκάδα, λιμνοθάλασσα

06
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Kite surfing
Προορισμός για τους 
απανταχού λάτρεις του 
kitesurfing, λόγω των 
εξαιρετικών συνθηκών 
της, η Λευκάδα κάθε 
χρόνο κερδίζει 
φανατικούς οπαδούς. 
Κάθε Ιούλιο η παραλία 
των Μύλων στον  
Άι Γιάννη φιλοξενεί το 
πρωτάθλημα Kite Surf 
Open με τη συμμετοχή 
Ελλήνων και ξένων 
αθλητών του είδους.

Wind surfing
Στο νησί έρχονται όσοι 
αγαπούν το 
windsurfing. Οι 
παραλίες της Βασιλικής 
και του Άι-Γιάννη 
θεωρούνται από τις 
καλύτερες παγκοσμίως 
για το συγκεκριμένο 
σπορ και έχουν 
φιλοξενήσει αγώνες 
διεθνούς επιπέδου. Στη 
Βασιλική, οι άνεμοι σε 
συνδυασμό με τη 
μορφολογία του 
εδάφους δημιουργούν 

ένα ασυνήθιστο 
φαινόμενο κατά το 
οποίο η ένταση του 
ανέμου αυξάνεται 
σταδιακά, από νωρίς το 
μεσημέρι μέχρι αργά το 
απόγευμα, 
δημιουργώντας 
ιδανικές συνθήκες για 
όλα τα επίπεδα και όλα 
τα στιλ. Στην παραλία 
του Άι-Γιάννη 
επικρατούν σχεδόν 
ίδιες συνθήκες, αλλά τα 
μεγάλα κύματα που 
έρχονται από το 

ανοικτό πέλαγος 
ενδείκνυνται μόνο για 
τους δεξιοτέχνες του 
είδους. 

Αλεξίπτωτο πλαγιάς 
(paragliding)
Οι πτήσεις με 
αλεξίπτωτο πλαγιάς 
εκτελούνται με διπλό 
αλεξίπτωτο και έμπειρο 
χειριστή. Όποιος 
αποφασίσει να ζήσει 
αυτή την εναέρια 
εμπειρία θα απολαύσει 
τη Λευκάδα σε όλο της 
το μεγαλείο.

Ιππασία
Σχολές ιππασίας 
λειτουργούν στην 
πεδιάδα της Βασιλικής 
και στον ελαιώνα της 
πόλης της Λευκάδας. 
Ιδανικές περιοχές για 
ιππασία είναι η περιοχή 
στον Άι-Γιάννη, η 
πεδιάδα της Βασιλικής 
και η λίμνη στο 
Μαραντοχώρι.

Καταδύσεις
Οργανωμένα 
καταδυτικά κέντρα 
λειτουργούν με έδρα τη 

Νικιάνα και το Νυδρί. 
Προσφέρουν όλες τις 
καταδυτικές 
δυνατότητες με τη 
συνοδεία 
διπλωματούχων δυτών. 

Ποδήλατο βουνού 
Επειδή το νησί είναι 
κατά 90% ορεινό 
προσφέρεται για 
mountain bike. 
Υπάρχουν 
οργανωμένες 
εξορμήσεις με 
διαβάθμιση δυσκολίας.

εναλλακτικές δραστηριότητες

Wind Surfing & Kite Surfing στην παραλία των Μύλων Αλεξίπτωτο Πλαγιάς στο Κάθισμα Ιππασία στο δρόμο του Άι Γιάννη

Διαπλέοντας κοντά στο Μεγανήσι
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Θαλάσσια σπορ 
Άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τη θάλασσα, η 
Λευκάδα, είναι ο 
ιδανικός προορισμός 
για μια μεγάλη γκάμα 
θαλάσσιων αθλημάτων. 
Αφεθείτε στη μαγεία 
του υγρού στοιχείου και 
γεμίστε με ενέργεια 
ακολουθώντας 
μοναδικές διαδρομές με 
καγιάκ, δοκιμάστε την 
ισορροπία σας με το 
stand up paddle 

boarding, (ή όρθια 
κωπηλασία) που είναι 
κατάλληλο για όλη την 
οικογένεια και αν 
θέλετε να ανεβάσετε 
την αδρεναλίνη σας 
δοκιμάστε το  
θαλάσσιο σκι με τις 
διάφορες παραλλαγές 
του, όπως το 
wakeboarding. Αρκετά 
διαδεδομένο είναι 
επίσης το parasailing 
που ενθουσιάζει 
μικρούς και μεγάλους.

εναλλακτικές δραστηριότητες

Πηγές κειμένων και φωτογραφιών: 

Από τις εκδόσεις fagottobooks:

Λευκάδα Πλήρης Οδηγός

Λευκάδα, Οδηγός για τα Καλύτερα

Destination Lefkada

Λευκάδα, Περπατώντας, της Lida Out

Ιόνιο: Μεγανήσι - Κάλαμος - Καστός

Η Λευκάδα του Wilhelm Dörpfeld 1891-1913

Λευκαδίτικα Μαγειρέματα, της Εύης Βουτσινά

Αυθεντική Ελληνική Κουζίνα, της Εύης Βουτσινά

Τo Ακρωτήριον Λευκάτας και ο ναός του Απόλλωνα,

του Κωνσταντίνου Μαχαιρά

Συντελεστές:
Γενική επιμέλεια Νίκος Θερμός | Κείμενα Έφη Μπάρλα, 
Κλαίρη Ζαννιά, Νίκος Θερμός | Φιλολογική επιμέλεια 
Ελευθερία Κοψιδά | Διεύθυνση δημιουργικού Γιώτα Κοκκόση | 
Παραγωγή & σχεδιασμός Ξενοφώντας Σακελλαρίου | 
Φωτογραφίες Fagotto Image bank, Fritz Berger, Σάκης Ζώγας, 
Ξενοφών Μικρώνης, Lida Out, Tina Webb, Kavvadas water 
sports, Θάνος Παπαδόπουλος, Nautilus diving club, Ανδρέας 
Θερμός, A.G.G. yachts, MG yachts, Γιάννης Λοΐζου, Fabian 
Keller, Danilo Consorti, Επαμεινώνδας Οικονόμου, Kiki Vandis, 
Violeta Vuckovic, Βούλα Κατωπόδη, Άννα Καλαϊτζή, Περ. Ενότ. 
Λευκάδας Φωτογραφία εξωφύλλου Παραλία Μύλου: Ανδρέας 
Θερμός, οπισθοφύλλου Λόφος Σκάρων: Philippe Waecther | 
Παραγωγή Fagottobooks | Εκδότης Επιτροπή Τουριστικής 
Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Λευκάδας  

www.lefkada.gov.gr

πηγές / συντελεστές

Parasailing στο Νυδρί με φόντο τη Μαδουρή 

Κατάδυση κοντά στη Νικιάνα

Όρθια κωπηλασία στο Κάθισμα

Καγιάκ στην περιοχή Κρυονέρι στον Άι Γιάννη
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Έκδοση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής του Δήμου Λευκάδας


