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Ξεχωρίζει για το εξαιρετικό μπαρόκ 
ξυλόγλυπτο τέμπλο του, διακο-
σμημένο με φύλλο χρυσού και 
ωραιότατες εικόνες μεταβυζαντι-
νής τέχνης του Κων/νου Κοντα-
ρίνη. Οι περίφημες εικόνες της «ου-
ρανίας» (οροφής), ζωγραφισμένες 
από τους σπουδαίους Επτανήσιους 
αγιογράφους Νικόλαο Δοξαρά και 
Νικόλαο Κουτούζη καταστράφηκαν 
από πυρκαγιά το 1977 και αντικατα-
στάθηκαν από αντίγραφά τους, έργα 
του σύγχρονου ντόπιου καλλιτέχνη 
Θεμιστοκλή Καρφάκη. Χαρακτηρι-
στικό το σιδερένιο καμπαναριό του. 
Γιορτάζει στις 11/11.
Από το Ναό του Αγ. Μηνά αρχίζει η 
Κεντρική Αγορά της πόλης, το «Πα-
ζάρι», ένας πεζόδρομος με κατάλη-
ξη την παραλία, στολισμένος από 
ναούς και σπίτια αντισεισμικής κατα-
σκευής (πέτρινο ισόγειο και όροφοι 
από ξύλο και χρωματισμένη λαμα-
ρίνα) - χαρακτηριστικά δείγματα της 
λευκαδίτικης αρχιτεκτονικής. 

Στο εσωτερικό εντυπωσιάζουν το 
νεοκλασικό τέμπλο, ο ξυλό-
γλυπτος δεσποτικός θρόνος, ο 
ψηλός άμβωνας, καθώς και οι τε-
ράστιοι κίονες, που χωρίζουν το ναό 
σε τρία κλίτη. Οι εικόνες του τέμπλου 
και της ουρανίας, αναγεννησιακής τέ-
χνης, είναι έργα των Λευκαδίων αγιο-
γράφων Σπυρ. Σταμπόγλη και Σπυρ. 
Γαζή (τέλη 19ου - αρχές 20ού αι.). 
Στο Ναό τελούνται οι επίσημες τελε-
τές και δοξολογίες και εδώ ιερουργεί 
ο Μητροπολίτης στις μεγάλες γιορτές 
(Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Μ. Πέ-
μπτη -  Πάσχα). Ο Ναός πανηγυρίζει 
στις 25/5. Σε διπλανό κτίριο στεγάζε-
ται το Ιστορικό Αρχείο της Λευκάδας. 
Ένα μικρό «σοκάκι» (στενός δρόμος) 
οδηγεί στο «Παζάρι», στον Ιερό Ναό 
Εισοδίων της Θεοτόκου.

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ο πιο θαυμαστός από όλους τους 
ναούς της Λευκάδας, στο πιο κεντρι-

κό σημείο της πόλης. Χτίστηκε το 
1707, μετά από θαύμα των Αγίων 
Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου στο 
σεισμό της 11ης Νοεμβρίου 1704. 

Πρόκειται για το Μητροπο-
λιτικό Ναό της πόλης, έδρα 

του Μητροπολίτη Λευκάδος και 
Ιθάκης. Χτίστηκε για πρώτη φορά το 

1689 και μετά από αλλεπάλληλες 
καταστροφές από σεισμούς πήρε τη 

σημερινή του μορφή το 1886.

Ι. Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 
(Μητρόπολη)
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Λευκάδα	 Ferry	Boat	 Εθνική	οδός	 Γέφυρα	Ρίου-Αντιρρίου

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ

Πώς να φτάσετε στη Λευκάδα

ΜΕ	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ:	Μέσω σήραγγας Πρέβεζας - Ακτίου • Μέσω λιμανιού Ηγουμενίτσας 
(100 χλμ) • Μέσω λιμανιού Πάτρας (170χλμ)
ΜΕ	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: Από Αθήνα (378 χλμ.), με δρομολόγια 5 ωρών • Από Θεσσαλονίκη 
(420 χλμ.), με δρομολόγια επίσης 5 ωρών. Τηλ. ΚΤΕΛ: Λευκάδας 26450 22364, Αθή-
νας 210 5150108, Θεσσαλονίκης 2310 595439
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ:	Από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σητεία Κρήτης προς Άκτιο (απόσταση 
Άκτιο - Λευκάδα 18χλμ). Τηλ.: Olympic Air 210 3550500, Athens Airways 210 
6696600, 801 801 4000

Διαδρομές στα γύρω νησιά

Καθημερινά δρομολόγια με ferry boat από Νυδρί και Βασιλική για Κεφαλονιά, Ιθάκη και 
Μεγανήσι. Επίσης, μικρά τουριστικά βαρκάκια για κοντινές παράλιες και νησάκια. 
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Χαρακτηριστικά του το ψηλό μπαρόκ 
τέμπλο του, οι αναγεννησιακοί πίνα-
κες στην ουρανία και στους τοίχους 
και οι μεταβυζαντινές εικόνες στο 
τέμπλο, όλα έργα Λευκαδίων αγι-
ογράφων (Ιωάννη Ρούσσου, Στυλ. 
Δεβάρη, Δημ. Καμπίσου – Μπέλου, 
Σπυρ. Σταμπόγλη, Σπυρ. και Ουρανί-
ας Γαζή). Επιβλητική η παράσταση 
της Δευτέρας Παρουσίας στην κο-
ρυφή του τέμπλου. Εντυπωσιακό το 
«δεπόζιτο», ένα ιδιαίτερο προσκυ-
νητάρι για την εικόνα της Παναγίας 
των Εισοδίων, πλάι στο Ιερό Βήμα. 
Μοναδικό στην πόλη της Λευκάδας 
το παραδοσιακό Επτανησιακό κα-
μπαναριό. Αναστηλώθηκε πρόσφα-
τα, μετά τον σεισμό του 2003. Γιορ-
τάζει στις 21/11. Απαραίτητη η στάση 
κατά το βραδινό περίπατο ή την πρω-
ινή βόλτα στην Αγορά της πόλης.

Οικοδομήθηκε αρχικά το 1700, ως 
ευχαριστία των Ορθοδόξων Λευκα-
διτών προς τον Παντοκράτορα για την 
απελευθέρωση από τους Τούρκους 
(6/8/1684). Μετά τον καταστρεπτικό 
σεισμό του 1869 ξαναχτίστηκε και 
διακοσμήθηκε με έργα των Σπύρου 
Βεντούρα και Διονυσίου Καλιβωκά, 
αλλά και με το πρώτο νεοκλασικό 
τέμπλο της Λευκάδας. 
Ανήκει ως κτητορικός ναός στις οι-
κογένειες Σταύρου και Βαλαωρίτη, 
γι’ αυτό ανοίγει μόνο στη γιορτή του 
(6/8, της Μεταμορφώσεως) και για 
τη Δοξολογία της 21ης Μαΐου, στην 
επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων 
με τη Μητέρα Ελλάδα (1864). 
Στον κήπο, πίσω από το Ιερό Βήμα, 
βρίσκεται ο τάφος του Λευκαδίτη 
εθνικού ποιητή, Αριστοτέλη Βαλαω-
ρίτη, που τραγούδησε στα δημοφιλή 
ποιήματά του τους Αγώνες του Γέ-
νους για την Ελευθερία και συνέβα-
λε αποφασιστικά στους Αγώνες των 
Επτανησίων για την Ένωση. 

Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Παλιότερα συναδελφικός ναός, 
σήμερα παρεκκλήσι της ενορίας 

Ευαγγελιστρίας. Πρωτοχτίστηκε το 
1720 και συνιστά αντιπροσωπευ-

τικό δείγμα της λευκαδίτικης 
εκκλησιαστικής τέχνης.

Η ιστορική αυτή εκκλησία βρίσκεται 
στο κέντρο περίπου της Αγοράς. 

Ξεχωρίζει από την πρόσοψή της, 
ρυθμού μπαρόκ με πολλά γοτ-

θικά στοιχεία, αλλά και από το 
παραδοσιακό λιθόστρωτο στο 

πεζοδρόμιο μπροστά στο ναό. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
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Καθώς η διακόσμησή του έχει διατη-
ρηθεί πιστή στην παράδοση, είναι 
ένας τυπικός λευκαδίτικος ναός: 
ρυθμός απλής βασιλικής, ψηλό ξυ-
λόγλυπτο τέμπλο, αξιόλογες μετα-
βυζαντινές εικόνες του Στυλια-
νού Δεβάρη και αναγεννησιακοί 
πίνακες του Σπυρ. Γαζή. Τις Κυρια-
κές και τις γιορτές ψάλλει επτανησι-
ακή χορωδία. Γιορτάζει την 1/7 και 
την 1/11, στη μνήμη των Αγ. Αναρ-
γύρων Κοσμά και Δαμιανού. Τιμάται 
όμως εκεί και ο Άγιος Διονύσιος, 
αρχιεπίσκοπος Αιγίνης με λιτανεία 
της «λάρνακάς» του (ελαιογραφία - 
αντίγραφο του λειψάνου του) στις 17 
Δεκεμβρίου.

Χτίστηκε το 1718, με εικόνες του 
Δημ. Καμπίσου - Μπέλλου και 
του Σπ. Γαζή, ενώ πρόσφατα ολο-
κληρώθηκε ανακαίνιση. Πανηγυρίζει 
στις 8/9, αλλά και στις 15/8. Το βρά-
δυ της 15ης Αυγ. από το Ναό γί-
νεται λιτανεία της εικόνας της Κοί-
μησης της Θεοτόκου. Στην πλατεία 
Μαρκά βρίσκονται επίσης η Δημό-
σια Βιβλιοθήκη Λευκάδας με τη 
Συλλογή Εικόνων Μεταβυζαντι-
νής Τέχνης και η «Χαραμόγλειος 
Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη» 
(στο βιβλίο των ρεκόρ Guiness ως 
η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη ειδικού 
θέματος παγκοσμίως, με πάνω από 
40.000 βιβλία που αφορούν απο-
κλειστικά τη Λευκάδα, γκραβούρες, 
χάρτες κ.ά.).

Ένα γραφικό ξωκλήσι που χτίστηκε 
το 19ο αιώνα. Βρίσκεται σ‘ ένα πλού-
σιο κάμπο κοντά στην παραλία του 
Αη Γιάννη και ενδείκνυται για όσους 
θα ήθελαν να κάνουν ευχάριστο πε-
ρίπατο. Τηρεί την αρχιτεκτονική των 
ναών του νησιού και γιορτάζει στις 
17/7.

Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Βρίσκεται στην πλατεία του 
«Μαρκά» και χτίστηκε το 

1725.

Αφιερωμένος στο Γενέσιο της 
Θεοτόκου. Οφείλει το προσωνύ-
μιό του στους κατοίκους της Λευ-

κάδας που κατάγονταν από την 
απέναντι στεριά, και γράφονταν 

παλιότερα σε αυτόν ενορίτες. 

Ι. Ν.  ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ



6 7

Ενοριακός ναός, που βρίσκεται 
λίγα μέτρα από τον πεζόδρομο 
της Αγοράς. Με το εντυπωσιακό 
της τέμπλο, εισόδους και παρά-
θυρα ρυθμού μπαρόκ και εικόνες 
από τα καλύτερα έργα του Ιωάν. 
Ρούσου και του Σπ. Βεντούρα, εί-
ναι από τις σημαντικότερες εκκλησίες 
της πόλης. Με μια μικρή παράκαμ-
ψη από τον πρωινό ή το βραδινό 
περίπατο στο Παζάρι, αξίζει κανείς 
να την επισκεφτεί. Γιορτάζει στις 6 
Δεκεμβρίου με λιτανεία της εικόνας 
του Αγίου. Ανοιχτή πρωί και από-
γευμα.

Μικρή εκκλησία με μεγάλη αξία: οι 
δεσποτικές εικόνες του τέμπλου 
κ.ά. έχουν φιλοτεχνηθεί γύρω στο 
1721 από τον κορυφαίο εκπρόσωπο 
της «Επτανησιακής Σχολής» της αγι-
ογραφίας, τον Παναγιώτη Δοξαρά. 
Πρωτοοικοδομήθηκε το 1688 και το 
σημερινό τέμπλο του, περίφημο κι 
αυτό, είναι έργο του Πάνου Προσα-
λέντη. Ο ναός, πρόσφατα ανακαι-
νισμένος, ανοίγει σε συνεννόηση με 
τον εφημέριο του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου. 
Γιορτάζει στις 26 Οκτωβρίου. 

Εξαίρετο ξυλόγλυπτο τέμπλο, με 
σχεδόν ανέπαφο από τη φθορά το 
σύνολο των μεταβυζαντινών εικό-
νων του, που είναι σπουδαία έργα 
του κορυφαίου αγιογράφου Τομά-
ζου Τζεν. Πανηγυρίζει στις 26 /7 στη 
μνήμη της Αγίας Παρασκευής, αλλά 
και τοπικό θαύμα της Αγίας Βαρ-
βάρας κατά λοιμικής ασθένειας 
(της «ευλογιάς») την 3η Κυριακή του 
Μαΐου, με λιτανεία της εικόνας της 
Αγίας.

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χτίστηκε αρχικά το 1687 με άδεια 
των Ενετών και ανοικοδομήθηκε 

πολλές φορές, λόγω ζημιών από 
σεισμούς.

Παλιό μετόχι της Μονής Κόκκινης 
Εκκλησιάς, παρεκκλήσι σήμερα του 
κοντινού Ι. Ν. Αγ. Νικολάου, στην πλ. 

Πάνου Γιαννούλη μέσα στην πόλη. 

Παρεκκλήσι του Ι.Ν. Παναγίας των 
Ξένων στην οδό Δημάρχου Βερροι-

ώτη, κοντά στην Κεντρική Πλατεία 
της πόλης.

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

I. N. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Βρίσκεται μέσα στο φράγκικο 
Κάστρο της Αγίας Μαύρας.

Την τιμή της Αγίας Μαύρας διέδω-
σαν στο νησί, το οποίο ονομαζόταν 
για έξι αιώνες κι αυτό «Αγία Μαύ-

ρα», οι Ανδηγαυοί Φράγκοι. 

Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ

Μια σπηλιά στα βράχια της 
ακτής του Αη-Γιάννη διαμορφώ-

θηκε σε μια τόσο γραφική εκκλησία.

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
«ΑΝΤΖΟΥΣΗ»

Ο μεγάλος ναός της Αγίας που 
υπήρχε καταστράφηκε από τους Άγ-
γλους (1810) κι αργότερα ο ΝΑ προ-
μαχώνας του Φρουρίου διαμορ-
φώθηκε σε εκκλησία, όπως σώζεται 
μέχρι σήμερα. Γιορτάζει στις 3/5. Το Κά-
στρο είναι ένα καλά διατηρημένο οχυρό, 
με τάφρο, ημικυκλικούς προμαχώνες 
και κρυφές διόδους, στο οποίο έχουν 
κάνει προσθήκες όλοι σχεδόν οι κατα-
κτητές. Αξίζει να περπατήσει κανείς στις 
επάλξεις του και ειδικά στον προμαχώνα 
με το φάρο και στην ταράτσα πάνω από 
το ναό της Αγίας, όπου υπάρχει το κα-
μπαναριό με θέα τη Λευκάδα.

Είναι το αρχαιότερο χριστιανικό μνημείο 
του νησιού. Κατά την παράδοση, εδώ 
οι απόστολοι Παύλος και Ακύλας 
μίλησαν για το Χριστό. Ο ναός δη-
μιουργήθηκε από τους Φράγκους 
Ανδηγαυούς (Ανζού) τον 14ο αι., απ’ 
τους οποίους πήρε την ονομασία του. 
Γιορτάζει στην αποτομή της κεφαλής του 
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στις 29/8 
και στη μνήμη του Αγ. Ακύλα, στις 14/7. 
Το προσκύνημα συνδυάζεται ωραία με 
κολύμπι στη διπλανή παραλία και φα-
γητό στα ταβερνάκια της περιοχής.

Γραφικό εξωκλήσι της ενορίας Παναγίας 
των Ξένων, μέσα στον κάμπο της Λευ-
κάδας. Γιορτάζει στις 2 Ιουλίου. Στην εκ-
κλησία αυτή, την Κυριακή της Αποκριάς 
το 1821, έδωσαν πάνω στο Ιερό 
Ευαγγέλιο τον Όρκο τους οι φιλικοί 
της Δυτ. Στερεάς, της Ηπείρου και 
της Λευκάδας για να αρχίσει και εδώ 
ο Αγώνας του Γένους για τη Λευτεριά. 
Υπάρχει ειδική αναμνηστική στήλη.

Η κοντινή στην πόλη εξοχή (Κάμπος, Γύρα, Αη-Γιάννης, Φρύνι, Απόλ-
παινα, Καλλιγόνι) δίνει πολλές ευκαιρίες στον επισκέπτη να απολαύ-
σει τις χάρες της λευκαδίτικης φύσης με έναν περίπατο αναψυχής. 
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Ι. Ν.  ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ

2

1

3
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Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 

στο Νεοχώρι

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
στο Κατωχώρι

Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

στο Νυδρί

«Το εκκλησάκι του βράχου», 
αφιερωμένο στην Αγία Κυριακή βρί-
σκεται στη χερσόνησο «Γένι» στον 
όρμο του Βλυχού, απέναντι από το 
κοσμικό Νυδρί. Προσβάσιμο από 
τη στεριά από ένα μονοπάτι μέσα στη 
φύση. Μπορεί όμως να επισκεφθεί 
κανείς με μικρό μισθωμένο καΐκι από 
το Νυδρί, σε συνδυασμό με κρουα-
ζιέρα στα «Πριγκηπόννησα της Λευ-
κάδας»: το Σκορπιό του Ωνάση, τη 
Μαδουρή του Βαλαωρίτη ή και το 
Μεγανήσι. Γιορτάζει στις 7/7.

Από τις λίγες εκκλησίες με τρού-
λο, σ’ όλο το νησί. Εντυπωσιακή και 
πολύ ωραία είναι η διαδρομή που 
χρειάζεται κάποιος να διανύσει μέχρι 
να φτάσει εκεί. Αξίζει ένας περίπα-
τος στους δρόμους και τις κατά-
φυτες εξοχές του χωριού, αλλά 
και μέχρι τα κοντινά εξωκλήσια 
του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δη-
μητρίου και της «Μισοσπορίτισσας» 
(Εισοδίων). Γιορτάζει στις 25/3.

Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού 
Κατωχώρι με παλιές τοιχογραφί-
ες στο Ιερό Βήμα και αξιόλογες εικό-
νες. Όπως και οι άλλες, μικρότερες 
εκκλησίες του χωριού, εξίσου ιστο-
ρικές, με τα αγιογραφημένα πέτρινα 
τέμπλα και τις παλαιές τοιχογραφίες 
περιμένουν τους προσκυνητές. Γιορ-
τάζει στις 26/10.

Βρίσκεται στην αρχή του τουριστι-
κού και κοσμοπολίτικου χωριού 
Νυδρί, ανοιχτή στη διάρκεια της 
ημέρας κατά την τουριστική πε-
ρίοδο, υποδέχεται τους επισκέπτες 
της περιοχής πριν ή μετά τη θαλάσ-
σια κρουαζιέρα στα κοντινά νησιά. 
Το Νυδρί είναι ακόμη ιδανικός τόπος 
για φαγητό και αγορά αναμνηστικών. 
Γιορτάζει στις 15/8.

Στο πανηγύρι της Αγίας (26 Ιου-
λίου) κάθε χρόνο, αλλά και την 
Πρωτομαγιά η κοσμοσυρροή εί-
ναι μεγάλη. Αν επιλέξετε να ανέβετε 
στο οροπέδιο της Εγκλουβής από τη 
Νότια Λευκάδα μέσω Σύβρου και 
Αγίου Ηλία είναι απαραίτητη η στάση 
σε αυτή τη γραφική τοποθεσία, για 
να απολαύσετε τη δροσιά του με-
γάλου πλατάνου και να θαυμάσετε 
από αυτό το φυσικό μπαλκόνι τη 
θέα προς τη νότια Λευκάδα όλη, την 
Ιθάκη και τη γειτονική Κεφαλονιά. 

Η διαδρομή μέχρις εκεί, απολαυστική 
και η στάση απαραίτητη για ξεκού-
ραση, προσκύνημα, φωτογραφίες. 
Πλήθη προσκυνητών συρρέουν στο 
πανηγύρι της Αγίας, στις 17/7. Σε μι-
κρή απόσταση, η διακλάδωση προς 
Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι, που 
οδηγεί μέχρι το ακρωτήριο Λευκάτας, 
το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου 
στην Ιρά και τις φημισμένες παραλίες 
Πόρτο Κατσίκι και Γιαλός.

Βρίσκεται στο εσωτερικό του χω-
ριού, χτισμένος στα μέσα του 20ού 
αι. στη θέση παλιότερου ναού. Η Βα-
σιλική με τις κοντινές ωραίες παραλίες 
και το λιμανάκι της αποτελεί ιδανικό 
μέρος για θαλάσσιες δραστηριότη-
τες, κολύμπι, φαγητό, διαμονή, αλλά 
και διευκολύνει την πρόσβαση στην 
Κεφαλονιά και την Ιθάκη με τα ferry-
boat που ξεκινούν από εδώ. Γιορτά-
ζει στις 15/8.

Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
στον Άγιο Ηλία

Έξω από το χωριό Άγιος Ηλίας βρί-
σκεται το μικρό αυτό εξωκλήσι.

Γραφικό εξωκλήσι της Αγίας Μα-
ρίνας, σε ένα μέρος σκιερό και δρο-

σερό στο πλάι της επαρχιακής 
οδού Λευκάδας -  Αγ. Πέτρου, 

ανήκει στην ενορία Κομηλιού. 

Στη Βασιλική, ο κεντρικός ναός 
είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της 

Θεοτόκου. 

Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 
στο Κομηλιό

I. N. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ στη Βασιλική
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Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
στα Λαζαράτα

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
στον Κάβαλο

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

στο Δρυμώνα

Πρωτοχτίστηκε στα μέσα του 18ου 
αι. και γιορτάζει στη μνήμη του Αγί-
ου Σπυρίδωνα (12/12), αλλά και σε 
ανάμνηση της θαυμαστής διάσωσης 
της Κέρκυρας το 1716 από πολιορ-
κία των Τούρκων στις 11/8. Εξαίρετο 
το τέμπλο της εκκλησίας σε ρυθμό 
μπαρόκ, με λεπτούς κίονες κοριν-
θιακού ρυθμού, σε χρώμα άσπρο 
και χρυσαφί. Οι εικόνες, έργα του 
Βασ. Σίδερη. Το καμπαναριό, είναι 
χτισμένο με μαλακή πέτρα σε τρεις 
ορόφους. Ακολουθώντας ένα δίκτυο 
μονοπατιών, αλλά και τους δημόσι-
ους δρόμους ο επισκέπτης μπορεί να 
γνωρίσει την ομορφιά της λευκαδίτι-
κης υπαίθρου στους Σφακιώτες.  

Το συντηρημένο μπαρόκ τέμπλο 
του, από τα ωραιότερα του νησιού, 
είναι έργο του Π. Προσαλέντη. 
Γιορτάζει στις 6/12. Σε μικρή απόστα-
ση από το ναό βρίσκεται το Κοντο-
μίχειο Λαογραφικό Μουσείο του 
Δήμου Σφακιωτών, με εργαλεία πα-
λιών μαστόρων, αναπαράσταση του 
χωριάτικου σπιτιού κ.ά. Αγροτικοί 
δρόμοι οδηγούν σε εξοχικές τοπο-
θεσίες με ανεμόμυλους και γραφικά 
εξωκλήσια, αλλά και στο Φαράγγι 
της Μέλισσας, με αναστηλωμένους 
νερόμυλους, γεφύρια, πλούσια βλά-
στηση και τρεχούμενα νερά.

Γιορτάζει στις 13/11. Το εξαιρετικό τέ-
μπλο της στολίζουν παλαιές εικόνες 
υψηλής μεταβυζαντινής τέχνης. 
Ένας περίπατος ανάμεσα στα πέτρινα 
σπίτια του χωριού μεταφέρει  τους 
επισκέπτες σε άλλους ρυθμούς και 
αναπαύει. Η μουσική παράδοση του 
χωριού επιβιώνει με το Φεστιβάλ 
Δημοτικού Τραγουδιού μέσα στον 
15αύγουστο. Σε μικρή απόσταση, 
τα χωριά Καλαμίτσι και Άγ. Νικήτας, 
αλλά και η πασίγνωστη παραλία Κά-
θισμα.

Στολίδι της και το όμορφο, ψηλό 
κωδωνοστάσιο με το ρολόι. Το 
τέμπλο του ναού, σε απλή κλασι-
κή γραμμή, είναι έργο του Ιωάννη 
Βρεττού (1925). Γιορτάζει στις 12/12, 
αλλά ξεχωριστό πανηγύρι γίνεται στις 
11/8 για το θαύμα του Αγίου Σπυρί-
δωνα κατά των Τούρκων πολιορκη-
τών της Κέρκυρας, με πολυπληθή λι-
τανεία το πρωί μέχρι την πλατεία 
του χωριού, κάτω από τα υπεραι-
ωνόβια πλατάνια, σήμα κατατεθέν 
της Καρυάς. Απολαυστικός ο ίσκιος 
τους για έναν καφέ ή φαγητό στην 
πλατεία ή για να απολαύσει ο επισκέ-
πτης την τριήμερη αναπαράσταση 
του χωριάτικου γάμου στην καρ-
διά του καλοκαιριού. Περίφημα και 
τα λευκαδίτικα κεντήματα, φτιαγμένα 
με μεράκι με την «καρσάνικη» βελο-
νιά, που μπορεί κανείς να αγοράσει 
στο χωριό.

Ξακουστό το εξωκλήσι του Αγίου 
Δονάτου, επισκόπου Ευροίας στο 
οροπέδιο της Εγκλουβής, όπου 
καλλιεργείται η περίφημη «φακή 
Εγκλουβής», δίπλα στους παμπάλαι-
ους «βόλτους». Το εκκλησάκι βρί-
σκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων και 
γιορτάζει στις 7/8. Το απόγευμα της 
παραμονής, στις 6 του μήνα, γίνεται ο 
εσπερινός με λιτανεία της εικόνας 
και μοιράζονται τοπικά προϊόντα 
στους επισκέπτες, όπως φακή, σαρ-
δέλες, κρασί.

Σε μία από τις ψηλότερες κορυ-
φές του νησιού βρίσκεται το εξω-
κλήσι του Αγίου των βουνών, του 
Προφήτη Ηλία, ένας από τους λίγους 
ναούς με τρούλο στο νησί. Η μονα-
δική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις 
αποζημιώνει για τον κόπο της ανάβα-
σης –με τα πόδια ή με Ι.Χ. αυτοκίνη-
το. Γιορτάζει στις 20/7.  

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
στην Καρυά

Στον Άγιο Σπυρίδωνα είναι αφιερω-
μένη η κεντρική και από τις πιο 
αξιόλογες εκκλησίες στο κεφα-
λοχώρι της ορεινής Λευκάδας, 

την Καρυά. Χτίστηκε στα τέλη του 
19ου αι. στο κέντρο του χωριού. 

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ 
στην Εγκλουβή

I. N. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
στην Εγκλουβή

Πρωτοχτίστηκε το 17ο αι. Στη σημερι-
νή του μορφή εικονογραφήθηκε από 

τον Σπ. Γαζή στα τέλη του 19ου αι.
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Το μοναστήρι της Παναγίας της Φα-
νερωμένης, σημείο αναφοράς των 
απανταχού Λευκαδίων, βρίσκεται 
σε ένα ύψωμα πάνω από την πόλη 
της Λευκάδας, σε απόσταση 3 χλμ. 
απ’ αυτήν. Η Παναγία είναι η πολιού-
χος και προστάτιδα του νησιού. 
Πανηγυρίζει με κάθε μεγαλοπρέπεια τη 
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με 
πλήθη προσκυνητών να συρρέουν από 
όλες τις γύρω περιοχές. Καταπράσινος 
ο λόφος όπου βρίσκεται το μοναστήρι 
της Κυράς του νησιού, με εκπληκτική 
θέα προς την πόλη, τις παραλίες του 
Αη-Γιάννη, των Μύλων και της Γύρας, 
προς το Κάστρο και τις απέναντι ακτές. 
Η μακραίωνη ιστορία της Μονής ξεκινά 
στα χρόνια της αρχαιότητας. Τόπος λα-
τρείας της Λευκαδίας Αρτέμιδος τότε, 
δέχθηκε το κήρυγμα των μαθητών 
του Αποστόλου Παύλου, Ηρωδίω-
να και Σωσίωνα. Με θαυμαστό τρόπο 
συντρίφτηκε το ξόανο της θεάς και δημι-
ουργήθηκε σταδιακά μικρός «ευκτήρι-
ος οίκος». Μετά την Α’ Οικουμ. Σύνοδο 
(325 μ.Χ.) δύο από τους θεοφόρους 
Πατέρες ακολούθησαν τον επίσκοπο 
Λευκάδος Άγιο Αγάθαρχο και εγκα-
ταστάθηκαν στον χώρο της Μονής. 
Έχτισαν τα πρώτα κελιά, μεγάλωσαν το 
ναό και οργάνωσαν το μοναχισμό στη 
Λευκάδα. 
«Φανερωμένη» ονομάστηκε, επειδή 
η πρώτη εικόνα της Παναγίας, που είχε 
παραγγελθεί στην Κωνσταντινούπολη, 
αποκαλύφθηκε «αχειροποίητος» στον 
ιερομόναχο και αγιογράφο Κάλλιστο, 
μετά από προσευχή του. 
Το μοναστήρι πήρε τη σημερινή του 
μορφή επί Ενετοκρατίας. Μετά από 
καταστροφική πυρκαγιά, ο ναός ξα-
ναχτίστηκε το 1887 και υποδέχθηκε τη 
νέα εικόνα της Θεοτόκου, αντίγρα-
φο της παλαιάς, που φιλοτεχνήθηκε 
στο Άγιον Όρος από τον ιερομόναχο 
Βενιαμίν Κοντράκη. Τότε φτιάχτηκε και 
το τέμπλο, έργο του Ευσταθίου Προ-
σαλέντη, καθώς και οι εικόνες του, 

έργα των αδελφών Χριστόδουλου και 
Θωμά Ζωγράφου από τους Χιονάδες 
της Ηπείρου. 
Το μοναστήρι ανακαινίστηκε πρό-
σφατα. Κατασκευάστηκε νέα πτέρυγα 
κελιών, ηγουμενείο, συνοδικό, βιβλιο-
θήκη, βοηθητικοί χώροι, παρεκκλήσιο 
αφιερωμένο στον Όσιο Σιλουανό τον 
Αθωνίτη, αλλά και το σύγχρονο Εκ-
κλησιαστικό Μουσείο, πλούσιο σε 
κειμήλια από την Ιερά Μονή και άλ-
λους ναούς του νησιού.

Ι. Μ.  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
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Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου είναι χτισμένο σε 
μια ειδυλλιακή πλαγιά στην άκρη 
του οροπεδίου της Καρυάς, που 
ονομάζεται «Λιβάδι». Ιδρύθηκε το 
1605 και για μια περίοδο τριών αιώ-
νων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
πνευματική, την κοινωνική και 
την οικονομική ζωή του νησιού. 
Στις αρχές του 19ου αι. ήταν το πλου-
σιότερο και πολυπληθέστερο μονα-
στήρι της Λευκάδας. Ήδη από τον 
18ο αιώνα η Μονή της Οδηγήτριας 
και πολλοί ναοί σε όλο το νησί ήταν 
μετόχια του, ενώ τον 19ο αι. συντη-
ρούσε Λύκειο στην πόλη της Λευ-
κάδας, με διευθυντή τον Διδάσκαλο 
του Γένους Αθανάσιο Ψαλλίδα. Στο 
κέντρο του καθολικού είναι θαμμέ-
νος ο ξακουστός αρματολός Σίμος 
Μπούας ή Γρίβας (+1622). Ο ση-
μερινός ναός, μονόχωρος, με ξύλινη 
στέγη και γυναικωνίτη, κοσμείται από 
εξαιρετικές τοιχογραφίες του 18ου 
αι. σε τρεις ζώνες: στην πρώτη εικο-
νίζονται ολόσωμοι Άγιοι, στη μεσαία 
στηθάρια Αγίων και στην πάνω οι 
24 οίκοι του Ακαθίστου Ύμνου. 
Ερειπωμένες σώζονται οι πτέρυγες 
των κελιών της Μονής, μάρτυρες της 
παλιάς της δόξας, αλλά και το ερει-
πωμένο παρεκκλήσι του Αγίου Νι-
κολάου. Η μονή διαλύθηκε το 1925 
και η περιουσία της μοιράσθηκε σε 
ακτήμονες. Αναστηλώθηκε ήδη 
το καθολικό και γιορτάζει στις 24 
Ιουνίου. Υπεύθυνος για την Ι. Μονή 
είναι ο εφημέριος της Καρυάς.

Ι. Μ.  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

στο Λιβάδι Καρυάς

Στα νότια του χωριού Βουρνικάς, στη 
θέση Ροδάκι, πάνω από τον κόλπο 
της Βασιλικής, σώζεται μια από τις 
πιο ενδιαφέρουσες μονές του νη-
σιού. Πιθανότατα χτίστηκε το 1654, 
πάνω στα θεμέλια αρχαίου αγρο-
τικού ιερού, δωρικού ρυθμού, το 
οποίο ήταν αφιερωμένο μάλλον στη 
Δήμητρα, θεά της γεωργίας και της 
γονιμότητας. Η πρόληψη που συν-
δέει το προσκύνημα στη Μονή με 
την απόκτηση παιδιών από άτεκνα 
ζευγάρια –και μάλιστα αρσενικών- 
ίσως απηχεί κάποια αρχαία δοξασία. 
Σώζονται ίχνη του αρχαίου ναού, 
όπως δωρικά κιονόκρανα και μέρος 
του πλακόστρωτου δαπέδου. Γύρω 
στα τέλη του 18ου αι. το μοναστήρι 
περιήλθε στη Μονή Ασωμάτου της 
Βαυκερής. Ο ναός ανακαινίστηκε 
πρόσφατα, λειτουργείται τακτικά 
και διατηρείται πλέον σε αρκετά καλή 
κατάσταση. Στον ανατολικό τοίχο του 
καθολικού, στο Ιερό Βήμα, σώζονται 
σε καλή κατάσταση τμήματα των 
τοιχογραφιών, δείγματα εξαίρετης 
τεχνοτροπίας, με φανερή τη λεπτή, 
καλαίσθητη τέχνη τους. Γιορτάζει στις 
8 Μαΐου. Στη διάρκεια της Μ. Εβδο-
μάδας τελούνται κάποιες ακολουθίες 
εκεί, καθώς επίσης και στην περίοδο 
του 15αυγούστου. Υπεύθυνος είναι 
ο εφημέριος Βουρνικά. Μονοπάτια 
και αγροτικοί δρόμοι εξασφαλίζουν 
μια απολαυστική περιπλάνηση στις 
εξοχές του Βουρνικά και προς τον 
Κάμπο του Μαραντοχωρίου και της 
Βασιλικής.

Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

στο Ροδάκι Βουρνικά

ΛΕΥΚΑΔΑ  II  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  IIΛΕΥΚΑΔΑ  II  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  II

18 19



16 17

Το παλιό μοναστήρι του Αγίου Νικο-
λάου βρίσκεται στο ΝΔ άκρο της 
Λευκάδας, κοντά στο ακρωτήριο 
Λευκάτας, με το γνωστό φάρο και 
λίγα χλμ. μετά την περίφημη παρα-
λία Πόρτο Κατσίκι. 
Το μοναστήρι έχτισαν οικογένειες 
από το γειτονικό Αθάνι κατά τον 17ο 
αι. Η Μονή λειτούργησε για χρόνια 
υπό καθεστώς «πατρωνείας ιδιωτι-
κού δικαίου», δηλ. οι «κτήτορες» 
εξέλεγαν τον ηγούμενο και τους επι-
τρόπους. Χρησιμοποιήθηκε ως τό-
πος «εξορίας» κληρικών. Θεωρείται 
μονή εν ενεργεία. 
Στο καθολικό της Μονής σώζεται 
σχεδόν ανέπαφο το καταπληκτικό 
τέμπλο, έργο του Ανδρέα Μπέτζου 
(1799). Επίσης, στη Μονή ανήκει η 
μοναδικής τέχνης εικόνα του Αγ. Νι-
κολάου (1699). Η Μονή του Αγίου 
Νικολάου γιορτάζει κάθε χρόνο 
στις 10 Μαΐου, που αποτελεί ξεχω-
ριστή ημέρα για ολόκληρη τη Νότια 
Λευκάδα. Την ημέρα αυτή γιορτάζε-
ται τοπικά στο νησί η μεταφορά του 
λειψάνου του Αγ. Νικολάου από τα 
Μύρα της Λυκίας στο Μπάρι της Ιτα-
λίας με ενέργειες των Σταυροφόρων 
(13ος αι.). Υπεύθυνος για τη Μονή 
είναι ο εφημέριος Αθανίου.
Έξω από το μοναστήρι σώζεται πα-
λιό αλώνι και πέτρινες κυψέλες 
για μελίσσια, που αφθονούν στην 
περιοχή, χάρη στο άφθονο θυμάρι 
που φυτρώνει γύρω.

Ι. Μ.  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
στην Ιρά

Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου 
βρίσκεται λίγο έξω από τη συ-
νοικία Κολυβάτα μέσα σ’ ένα 
καταπράσινο πλάτωμα και με απε-
ριόριστη θέα. Πρόκειται για το πλέ-
ον αξιόλογο αρχιτεκτονικό συ-
γκρότημα στη Λευκάδα με μακρά 
ιστορία. Μετά τον τελευταίο σεισμό 
το Καθολικό δεν είναι προσβάσιμο, 
σώζεται όμως ανέπαφος ο ανατολι-
κός τοίχος του με αξιόλογες τοιχο-
γραφίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το τέμπλο του, που έγινε το 1724 
και είναι αντίγραφο του τέμπλου του 
ναού του Αγίου Μηνά στην πόλη. 
Η Ιερά Μονή πανηγυρίζει στις 23/4. 
Υπεύθυνος είναι ο εφημέριος Αλε-
ξάνδρου.

Εδώ μόνασαν τρεις Άγιοι Πατέρες, 
που ακολούθησαν τον Άγιο Αγά-
θαρχο, επίσκοπο Λευκάδος στον 
γυρισμό του στο νησί μετά την Α' Οι-
κουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της 
Βιθυνίας το 325 μ.Χ. Σε αυτή τη σπη-
λιά έζησαν ασκητικά. Μέσα στη σπη-
λιά, διαμορφωμένη σήμερα σε ναό, 
βρίσκονται οι τάφοι τους. Από τον 
τάφο του ενός αναβλύζει αγίασμα, 
του οποίου η στάθμη δεν ελαττώνε-
ται ποτέ. Οι Άγιοι Πατέρες γιορτάζουν 
την έβδομη Κυριακή από το Πάσχα 
και πλήθη προσκυνητών συρρέουν 
στο ησυχαστήριο. Υπεύθυνοι είναι οι 
εφημέριοι Νικιάνας και Καρυάς.

Ο πρώτος ναΐσκος ιδρύθηκε από μο-
ναχούς το 1478 και χτίστηκε με πέτρες 
της περιοχής και ντόπιο κόκκινο πηλό, 
γι’ αυτό και ονομάστηκε Κόκκινη 
Εκκλησιά. Το μοναστήρι, που δια-
μορφώθηκε μέσα στον 16ο αι., στα 
χρόνια της Επανάστασης λειτούργησε 
ως ορμητήριο αγωνιστών. Γιορτάζει 
στις 25 Μαρτίου. Υπεύθυνος είναι ο 
εφημέριος Πλατυστόμων.

Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
στους Σκάρους Αλεξάνδρου

Ιδρύθηκε το 1611 και λειτούργησε 
ως κοινοβιακή Μονή, όπου εγκατα-
βίωσαν σημαντικές προσωπικότητες 

της τοπικής Εκκλησίας.

Από τα παλαιότερα χριστιανικά 
μνημεία του νησιού, σε μια σπηλιά, 

5 χλμ. πάνω από τη Νικιάνα προς τον 
Αλέξανδρο, στους Σκάρους. 

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΤΕΡΩΝ

Ι. Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Ή 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

στα Πλατύστομα
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Δίπλα από τη Μονή περνάει ο επαρ-
χιακός δρόμος που οδηγεί στους 
Σφακιώτες ενώ αξίζει κι ένας περίπα-
τος μέχρι την Οδηγήτρια, μέσα από 
τον ελαιώνα της πόλης και της Απόλ-
παινας. Το καθολικό της Μονής είναι 
μονόκλιτη βασιλική με ξύλινη στέγη. 
Ο ναός δεν είναι προσιτός στους προ-
σκυνητές, ενώ οι περισσότερες τοιχο-
γραφίες φυλάσσονται στο Βυζαντινό 
Μουσείο της Αθήνας. Ωστόσο στον 
ανατολικό και το νότιο τοίχο του σώ-
ζονται τμήματα τοιχογραφίας ξε-
χωριστής τέχνης, που συνδυάζει 
την Παλαιολόγεια με τη δυτική 
τεχνοτροπία. 

Ο αρχικός ναός ήταν μια μικρή μονό-
χωρη αίθουσα με σαμαρωτή ξύλινη 
στέγη και συμπληρωνόταν από μικρά 
χαμηλά κελιά. Το καθολικό του ναού 
έχει σημαντικές τοιχογραφίες, που 
χρονολογούνται μεταξύ 16ου - 17ου 
αι. και κάλυπταν τότε όλο το ναό. 
Το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 6/9. 
Υπεύθυνος είναι ο εφημέριος Βαυκε-
ρής. Μια στάση στο χωριό Βαυκε-
ρή, με τους ναούς του Αγίου Ιωάννη 
του Χρυσοστόμου και της Αγ. Μαρί-
νας, τα πλατάνια και τα τρεχούμενα 
νερά είναι απαραίτητη.

Το μικρό καθολικό του μοναστηριού 
ήταν γεμάτο τοιχογραφίες, από τις 
οποίες λίγες σώζονται σήμερα. Σώζε-
ται επίσης τμήμα του τέμπλου αξι-
όλογης ξυλογλυπτικής τέχνης, 
από τα μέσα του 18ου αι., καθώς και 
εξαιρετικής τέχνης δεσποτικές εικόνες 
από τον 17ο αι. Σήμερα λειτουργεί 
τακτικά ως εξωκλήσι και κοιμητη-
ριακός ναός ενορίας. Γιορτάζει στις 
23/4. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται 
το χωριό Εύγηρος, ο παραθαλάσσι-
ος τουριστικός οικισμός Σύβοτα, η 
παραλία της Αμμούσως και η λίμνη 
του Μαραντοχωρίου.

Ι. Μ. ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ

στην Απόλπαινα

Είναι η αρχαιότερη σωζόμενη 
Μονή του νησιού. Η ίδρυσή της 

ανάγεται στον 11ο αι.

Ιδρύθηκε το 16ο αι. και βρίσκεται 
λίγο έξω από τη Βαυκερή σε ένα 

κατάφυτο ύψωμα.

Ιδρύθηκε στα τέλη 16ου αι. - αρχές 
17ου αι. 

Ι. Μ. ΑΣΩΜΑΤΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ στη Βαυκερή

Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
στο Μαραντοχώρι (περιοχή Μπισά)

Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
στο Κατωμέρι

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ 
στο Βαθύ

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

στο Σπαρτοχώρι 

Είναι ο ενοριακός ναός του χωριού, 
όμορφος και περιποιημένος, πάντα 
ανοιχτός για τους πιστούς κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Χτίστηκε στις 
αρχές του 20ού αι., όταν ο Άγιος 
Βησσαρίωνας, μητροπολίτης Λα-
ρίσης απάλλαξε το Μεγανήσι από 
λοιμική νόσο που το μάστιζε. Από 
τότε ο Άγιος τιμάται ως πολιούχος του 
νησιού και η 15η Σεπτεμβρίου που 
γιορτάζεται η χάρη του είναι επίσημη 
αργία για το νησί.

Είναι ο ενοριακός ναός του χωριού 
Κατωμέρι. Κτίσμα του 19ου αι., στο 
κέντρο του χωριού, φροντισμένος 
προσεκτικά και ανοικτός πάντοτε, πε-
ριμένει τους προσκυνητές. Ξεχωρίζει 
για το πυργοειδές καμπαναριό του, 
ενώ δίπλα στο ναό βρίσκεται η «Εκ-
κλησιαστική Εστία», δηλ. το σπίτι του 
εκάστοτε εφημερίου, αλλά και χώρος 
υποδοχής των ενοριτών και των φιλο-
ξενουμένων. Τιμάται επ’ ονόματι των 
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύ-
λου και γιορτάζει στις 29/6. 

Είναι χτισμένος στην παραλία στα δυ-
τικά του νησιού, πλάι στο θαλάσσιο 
στενό που χωρίζει το Μεγανήσι από 
τη Λευκάδα. Η παράδοση θέλει το 
μοναστήρι να θεμελιώθηκε πριν το 
1477 και να καταστράφηκε από πει-
ρατές που πέταξαν την εικόνα του 
Αγίου στη θάλασσα, ενώ την ανέσυρε 
ψαράς με τα δίχτυα του. Στα μέσα του 
19ου αι. ο Όσιος Ιωακείμ ο Ιθακή-
σιος, έστειλε μια ευσεβή γυναίκα να 
ξαναχτίσει το ναό. Ο ναός ανακαινί-
σθηκε ριζικά και πάλι πριν λίγα χρό-
νια. Πανηγυρίζει στις 24/6. 

Η επίσκεψη στο Μεγανήσι είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία να απολαύσει 
κανείς τις μικρές χαρές της ζωής στην ύπαιθρο. Η μικρή έκταση του 
νησιού επιτρέπει τη μετακίνηση και με τα πόδια στα χωριά για καφέ, 
φαγητό και γνωριμία με τους φιλόξενους κατοίκους του, στις παραλίες 
και τα «φιορδ» της βόρειας ακτής του για κολύμπι, στις εκκλησίες και 

τα ταπεινά εξωκλήσια του για ευλαβικό προσκύνημα. 
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Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 
στον Κάλαμο

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

στον Καστό

Ανεβαίνοντας τον κεντρικό δρόμο 
του οικισμού Κάλαμος, δεν πρέπει να 
παραλείψει κανείς να επισκεφτεί τον 
ενοριακό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. 
Μεγαλοπρεπής και επιβλητικός από 
μακριά, φημισμένος για την εξαιρετι-
κή και πλούσια διακόσμηση του: 
το ξυλόγλυπτο τέμπλο, το δεσποτι-
κό θρόνο και τον περίτεχνο άμβω-
να, τις καλλιτεχνικές εικόνες διά 
χειρός Σπ. Γαζή, πιστού θεράποντα 
της αναγεννησιακής τεχνοτροπίας. 
Αγωνιστές της Λευτεριάς, κλέφτες κι 
αρματολοί, που φιλοξενήθηκαν στο 
νησί καταδιωγμένοι από τους Τούρ-
κους αφιέρωσαν τα τάματά τους. Ξε-
νιτεμένοι νησιώτες έστειλαν τα δώρα 
τους. Καλαμισάνοι ναυτικοί αφιέρω-
σαν τον καρπό του μόχθου τους και 
στόλισαν περίλαμπρα την κεντρική 
εκκλησία του νησιού, αφιερωμένη 
στον Τριαδικό Θεό, την Αγία Τριάδα, 
που γιορτάζει κάθε χρόνο την Τρίτη 
μετά του Αγίου Πνεύματος.

Φτάνει κανείς μέχρις εκεί με ιδιωτικό 
σκάφος ή με το πλοίο της γραμμής 
απ’ την απέναντι κωμόπολη του Μύ-
τικα Αιτ/νίας, για να απολαύσει το κο-
λύμπι, το ψάρεμα, τον περίπατο στις 
εξοχές της νησίδας του Καστού, με 
τους γραφικούς ανεμόμυλους και το 
όμορφο λιμανάκι. Και οι Καστιώτες 
ναυτικοί ή απόδημοι στόλισαν πε-
ρίτεχνα την εκκλησιά του προστάτη 
τους Αη-Γιάννη, ώστε να ‘ναι ζηλευτή 
για τους επισκέπτες του τόπου τους: 
ελαιογραφίες του Γαζή, μπαρόκ 
ξυλόγλυπτο τέμπλο, θρόνος, άμ-
βωνας. Προσεγμένα τα πάντα. Και 
ο ναός πάντα ανοιχτός δέχεται τους 
προσκυνητές, ιδιαίτερα όμως στις 24 
Ιουνίου, που οι Καστιώτες γιορτά-
ζουν το Γενέσιο του Προδρόμου με 
πανηγυρική Θ. Λειτουργία και λιτα-
νεία, μαζί με Ιθακήσιους, Λευκαδίτες 
και γείτονες από τη Στερεά.

Λειτουργεί από το 2006 σε ιδιαίτερο κτίριο στην Ιερά Μονή Φανερωμένης 
Λευκάδος, στο οποίο εκτίθενται κειμήλια από την Ι. Μονή, από τις άλλες,    
διαλυμένες σήμερα, Ι. Μονές του νησιού, καθώς και από διάφορους Ι. Να-
ούς. Στους δύο ορόφους του Μουσείου τα εκθέματα δίνουν στον επισκέπτη 
μια ανάγλυφη εικόνα για την εξέλιξη της εκκλησιαστικής ζωής και του πολι-
τισμού της Λευκάδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εκκλησιαστικά 
χειρόγραφα και παλαίτυπα, σπάνιες και παλαιές εκδόσεις Ελλήνων και ξένων 
τυπογράφων, που χρονολογούνται από την εποχή της Τουρκοκρατίας (1479-
1684) μέχρι και την Ένωση (1864). Τον κύριο όγκο των εκθεμάτων αποτε-
λούν έργα Επτανήσιων και Λευκαδίων αγιογράφων, κυρίως μεταβυζαντινές 
φορητές εικόνες και στοιχεία τέμπλων. Αξιόλογα είναι και τα ποικίλα έργα 
αργυροχοΐας, κυρίως σταυροί αγιασμού, δισκοπότηρα, κανδήλες, δίσκοι, 
επενδύσεις εικόνων και ευαγγελίων. Τέλος, σημαντικό μέρος αποτελούν 
ποικίλα άμφια και στοιχεία αρχιερατικών στολών, καθώς και μία αξιόλογη 
σειρά αντιμηνσίων. Η είσοδος στο Μουσείο είναι δωρεάν. Παραμένει ανοιχτό 
καθημερινά.

Στον 1ο όροφο του κτιρίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας λειτουργεί 
η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 
16ο αιώνα και εξής. Η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1953 χάρη στις προσπάθειες 
επιφανών Λευκαδίων. Σκοπός της Συλλογής ήταν η διάσωση των κειμηλίων 
από τις ερειπωμένες Μονές του νησιού και τους κατεστραμμένους από τους 
σεισμούς Ι. Ναούς, καθώς και η έκθεσή τους στο κοινό. Ο επισκέπτης μπορεί 
να ξεναγηθεί στη Συλλογή από το προσωπικό της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
Λευκάδας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Ι. Μ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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Μία θαλάσσια βόλτα μέχρι το νησί 
του Καλάμου, με ιδιωτικό σκάφος 

ή με το πλοίο της γραμμής Μύτικας 
– Κάλαμος, μπορεί να γίνει αφορμή 
για περίπατο στις δασωμένες εξοχές 
του, κολύμπι στις ανέγγιχτες παρα-
λίες του, προσκύνημα στα φροντι-
σμένα εκκλησάκια του στις εξοχές 
και τους οικισμούς του (Επισκοπή, 

Κεφάλι, Κάστρο, Κάλαμος). 

Παλιό καστρομονάστηρο, ο ενορι-
ακός σήμερα Ιερός Ναός του Αγίου 
Ιωάννη του  Προδρόμου δεσπόζει 
στο μικροσκοπικό οικισμό του 

Καστού, στο μικρότερο κατοικη-
μένο νησί του νομού μας. 
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1)	Ι.Ν Αγ. Μαύρας
2) Ι.Ν Αγ. Ιωάννη «Αντζούση»
3) Ι.Ν Παναγίας Βλαχερνών
4)	Ι.Ν Αγ. Κυριακής
5)	Ι.Ν Παναγίας Ευαγγελίστριας
6)	Ι.Ν Αγ. Δημητρίου
7)	Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου
8)	Ι.Ν Αγ. Παρασκευής
9)	Ι.Ν Αγίας Μαρίνας
10)	Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου
11)	Ι.Ν Αγ. Σπυρίδωνα
12)	Ι.Ν Αγ. Νικολάου
13)	Ι.Ν Αγ. Νικολάου Χρυσοστόμου
14)	Ι.Ν Αγ. Σπυρίδωνα
15)	Ι.Ν Αγ. Δονάτου
16)	Ι.Ν Προφήτη Ηλία
17)	Ι.Μ Παναγίας Φανερωμένης
18)	Ι.Μ Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου
19)	Ι.Μ Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου
20)	Ι.Μ Αγ. Νικολάου

21)	Ι.Μ Αγ. Γεωργίου
22)	Ησυχαστήριο Αγ. Πατέρων
23)	Ι.Μ Ευαγγελίστριας ή
 Κόκκινης Εκκλησίας
24)	Ι.Μ Υπεραγίας Θεοτόκου Οδηγήτριας
25)	Ι.Μ Ασώματου Μιχαήλ
26)	Ι.Μ Αγ. Γεωργίου
27)	Ι.Ν Αγ. Βησσαρίωνα
28)	Ι.Ν Αγ. Αποστόλων
29)	Ι.Ν Αγ. Ιωάννη Προδρόμου
30)	Ι.Ν Αγ. Τριάδος
31)	Ι.Ν Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου
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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ PREFECTURE	OF	LEFKADA
ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ι. Ν Αγ. Μηνά
Ι.Ν Ευαγγελίστριας
Ι.Ν Εισοδίων της Θεοτόκου
Ι.Ν Παντοκράτορος
Ι.Ν Αγ. Αναργύρων
Ι.Ν Παναγίας των Ξένων
Ι.Ν Αγ. Μαρίνας
Ι.Ν Αγ. Νικολάου
Ι.Ν Αγ. Δημητρίου
Ι.Ν Αγ. Παρασκευής

Ιστοσελίδες
www.lefkada.gr
www.lefkashotels.gr
www.holidaysinlefkada.eu
www.lefkas-familyhotels.gr
www.medmarinas.com

e-mails
tourismos@lefkada.gr
info@lefkashotels.gr
oseeddlef@otenet.gr

lefkas@medmarinas.com

Επιμέλεια: MMS Διαφημιστική Α.Ε
Σχεδίαση: MMS Διαφημιστική Α.Ε
Κείμενα: Διάκονος Ιωαννίκιος Ζαμπέλης /  Ι.Μ. Λευκάδος & Ιθάκης
Φωτογράφηση: Νίκος Ζαμπέλης / Studio Flash, Φωτογραφικό αρχείο Ν. Α. Λευκάδας
Επιμέλεια χάρτη: Road Editions

Χρήσιμα τηλέφωνα & Πληροφορίες

Τηλεφωνικός	Διεθνής	Κωδικός	Ελλάδας:  0030
Νομαρχία	Λευκάδας:  26453 60700
Διεύθυνση	Τουρισμού	Πολιτισμού	&  26453 62129 - 26450 21613
Εμπορίου	Λευκάδας: 26453 62124
Φαξ:  26450 21715

Δήμος	Λευκάδας:  26453 60500
Δήμος	Απολλωνίων:	 26453 61000
Δήμος	Ελλομένου:  26453 61100
Δήμος	Σφακιωτών:  26453 61400
Δήμος	Καρυάς:  26453 61200
Δήμος	Μεγανησίου:  26453 61310
Κοινότητα	Καλάμου:  26460 91281
Κοινότητα	Καστού:  26460 91484

Αστυνομική	Διεύθυνση	Λευκάδας:   26450 29375
Λιμενική	Αρχή	Λευκάδας:  26450 22176
Ταξί:	 26450 21200, 26450 24600 (Νυδρί: 26450 92000)
Olympic	Air 210 3550500 - 8018010101
Athens	Airways	 210 6696600 - 8018014000

Λεωφορεία (κτελ) 
Λευκάδα:  26450 22364
Αθήνα:  210 5150108
Θεσσαλονίκη:  2310 595439

Ιερά	Μητρόπολη	Λευκάδος	και	Ιθάκης:  26450 26207
Ιερά	Μονή	Φανερωμένης	Λευκάδος:  26450 21305
Δημόσια	Βιβλιοθήκη	Λευκάδας:  26450 22502
Αρχαιολογικό	Μουσείο	Λευκάδος:  26450 21635

Ένωση	Ξενοδόχων:	 26450 24539
Ομοσπονδία	Συλλόγων	Επιχειρηματιών  26450 21266-7
Ενοικιαζόμενων	Δωματίων	&	Διαμερισμάτων:  26450 21608
Ελληνικά	Ταχυδρομεία	(ΕΛΤΑ):  26450 24225
Νοσοκομείο:  26450 25371, 26450 25376
Πυροσβεστική:	 26450 22555

Οργανισμός	Τηλεπικοινωνιών	Ελλάδας:  26450 21299
Κέντρο	Υγείας	Βασιλική:  26450 31065
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