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 Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε 
έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ 
πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. 
Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη 
πιεζίνλ ησλ αθηώλ ηεο 
Αηησιναθαξλαλίαο όπνπ ζηελ 
αξραηόηεηα πίζηεπαλ όηη ήηαλ 
ρεξζόλεζνο απηήο. Σήκεξα ρσξίδεηαη 
από ηνλ κηθξό αιιά ηζηνξηθό πνξζκό 
ηνπ Γξεπάλνπ. Έρεη ζρήκα 
ειιεηςνεηδέο. Κπξηόηεξεο πεγέο 
πινύηνπ ν ηνπξηζκόο, ε ειαηνπξγία, 
ακπεινπξγία θαη ε αιηεία. Από ηηο 
αλαζθαθέο πνπ έθαλε ν Νηέξπθειλη 
ππνζηεξίδεη όηη ην λεζί απηό είλαη ε 
πξαγκαηηθή (Οκεξηθή) Ηζάθε ηνπ 
Οδπζζέα. 
 



 Σήκεξα απνηειεί νκώλπκν λνκό 
κε πξσηεύνπζα ηελ πόιε ηεο 
Λεπθάδαο. Κνληά ζην λεζί 
βξίζθνληαη νη κηθξέο λεζίδεο 
Μεγαλήζη, Σπάξηε, Σθνξπηόο, 
Αξθνύδη, Άηνθνο, Καζηόο, 
Κάιακνο, Μαδνπξή, Σθνξπίδη 
θ.ά. Παιαηόηεξα νλνκαδόηαλ 
Άγηα Μαύξα (Σάληα Μάνπξα) 
από ηνλ λαό ηεο Αγίαο Μαύξαο 
πνπ είραλ νηθνδνκήζεη νη 
Φξάγθνη θαηά ηνλ 13ν αηώλα ζην 
νκώλπκν επηζαιάζζην θξνύξην. 

 Ζ Λεπθάδα δηαζέηεη πνιιέο 
γξαθηθέο παξαιίεο απαξάκηιιεο 
νκνξθηάο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
από ηα γαιαδνπξάζηλα λεξά ηνπο 
ηα νπνία ηηο θαηαηάζζνπλ ζηηο 
νκνξθόηεξεο ηεο ρώξαο αιιά θαη 
νιόθιεξεο ηεο Μεζνγείνπ. Ζ 
δηάζεκε παξαιία ηεο Πόξην 
Καηζίθη έρεη θαηά θαηξνύο 
ςεθηζηεί απν δηεζλή ηνπξηζηηθά 
πεξηνδηθά σο ε νκνξθόηεξε 
παξαιία ηεο Μεζνγείνπ. 

 



 Ζ Λεπθάδα καδί κε 
ηα λεζηά Μεγαλήζη, 
Καζηό θαη Κάιακν 
απνηειεί ην Ννκό 
Λεπθάδαο, ην 
κηθξόηεξν λνκό ηεο 
ρώξαο. Αλήθεη ζηελ 
πεξηθέξεηα Ηόλησλ 
λεζηώλ. 
Πξσηεύνπζα ηνπ 
λνκνύ είλαη ε πόιε 
ηεο Λεπθάδαο κε 
13.947 θαηνίθνπο.  

 



Ο ηξόπνο κεηάβαζεο ζηελ Λεπθάδα είλαη έλαο:  

Οδηθώο 

 



 

 Καηά ηη διάρκεια ηης παραμονής ζας ζηη 
Λεσκάδα, ζας προηείνοσμε να επιζκεθθείηε:  
 
ηελ πόιε ηεο Λεπθάδαο, κε ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο, 
ηε ζαπκάζηα αξρηηεθηνληθή, ηα ζηελά θαληνύληα 
θαη ην Κάζηξν ηεο Αγίαο Μαύξαο, ηδηαίηεξα 
ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνιηηηζκηθή 
θιεξνλνκηά ηνπ λεζηνύ. Ζ πόιε ηεο Λεπθάδαο 
δηαζέηεη πνιιά θαηαζηήκαηα, εζηηαηόξηα, κπαξ θαη 
θιακπ πνπ κέλνπλ αλνηθηά ώο ην πξσί.  

 ηο κοζμοπολίηικο Νσδρί, ην πην δεκνθηιέο 
ηνπξηζηηθό ζέξεηξν ηεο Λεπθάδαο, ην νπνίν 
βξίζθεηαη απέλαληη από ηα γλσζηά λεζηά 
"Σθνξπηόο" ηνπ Ωλάζε, "Μαδνπξή" ηνπ 
Βαιασξίηε θαη "Σθνξπίδη" ηνπ Ληβαλνύ. Τν Νπδξί 
ζ' απνηειέζεη αθεηεξία γηα ηηο θξνπαδηέξεο ζαο ζηα 
λεζάθηα απηά θαη ηηο καγεπηηθέο παξαιίεο ηεο 
Λεπθάδαο. Ζ πεξηνρή δηαζέηεη όκνξθε ακκώδε 
παξαιία, ε νπνία δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο 
ζαιάζζησλ ζπνξ. Οη θαηαξξάθηεο ηνπ, κηα 
ηνπνζεζία ηδηαίηεξεο θπζηθήο νκνξθηάο, ζα ζαο 
καγέςνπλ. 



 ηη Βασκερή, 
καγεπηηθό νξεηλό 
ρσξηό, κε έληνλε 
βιάζηεζε, 
πεηξόθηηζηα ζπίηηα θαη 
κνλαδηθή ζέα ζηα 
λεζηά Σθνξπηόο, 
Μαδνπξή, Μεγαλήζη, 
θαζώο θαη ζηα 
παξαδνζηαθά ρσξηά 
ηεο νξεηλήο Λεπθάδαο. 
Γηαζέηεη ππέξνρν 
θιίκα θαη πξνζθέξεηαη 
γηα πεδνπνξία, 
ηδόγθηλγθ, πεξηπάηνπο, 
δσγξαθηθή θ.α. Από ηε 
Βαπθεξή κπνξείηε 
εύθνια λα κεηαβείηε 
ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν, αθνύ 
βξίζθεηαη ζην θέληξν 
ηνπ λεζηνύ. 

 



 ην νξεηλό ρσξηό Καξπά, ην 
νπνίν θεκίδεηαη γηα ηα 
παξαδνζηαθά Λεπθαδίηηθα 
θεληήκαηα θαη πθαληά ηνπ. 
Σηε Καξπά, θάζε θαινθαίξη 
αλαβηώλεη ν παξαδνζηαθόο 
Λεπθαδίηηθνο γάκνο. 

 ην Σπανοτώρι, έλα από ηνπο 
πην παιηνύο νηθηζκνύο ηεο 
Λεπθάδαο. Μαδί κε ηα ρσξηά 
Λαδαξάηα, Πηλαθνρώξη, 
Κάβαιν θαη Αζπξνγεξαθάηα, 
απνηεινύλ ην Γήκν 
Σθαθησηώλ. Τν Σπαλνρώξη 
πξνζθέξεη καγεπηηθή ζέα ζηελ 
πόιε ηεο Λεπθάδαο θαη ην 
Ηόλην. 

 ην Πόξην Καηζίθη, ην γξαθηθό 
όξκν κε ηα γαιαδνπξάζηλα 
λεξά. Τν 2002, ην Πόξην 
Καηζίθη αλαθεξύρζεθε σο ε 
δεύηεξε θαιύηεξε παξαιία ηνπ 
θόζκνπ, ελώ 2002-2003 ην 
Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ηελ 
αλαθήξπμε σο ηελ θαιύηεξε 
παξαιία ηεο Διιάδαο.  

 

 

 



 ηνλ Άγην Νηθήηα, ην 
θνζκνπνιίηηθν 
παξαζαιάζζην 
ζέξεηξν κε ηα ζπίηηα, 
ακθηζεαηξηθά 
θηηζκέλα, πάλσ από 
ηελ παξαιία.  

 ην Κάζηζκα, παξαιία 
κνλαδηθήο νκνξθηάο, 
κε ςηιή άκκν θαη 
θξπζηάιιηλα λεξά, 
θαη πόιν έιμεο 
πνιιώλ 
παξαζεξηζηώλ. 

 ηνπο γξαθηθνύο 
νηθηζκνύο Βαζηιηθή, 
Σύβνηα θαη Πόξν, κε 
ηα ιηκαλάθηα ηνπο θαη 
ηηο κηθξέο ηαβέξλεο 
ηνπο 



  
ΛΔΥΚΑΓΑ - ΓΗΑΣΚΔΓΑΣΖΖ 
δηαζθέδαζε ζηε Λεπθάδα είλαη έληνλε 
θαη νη επηινγέο είλαη πνιιέο θαη γηα 
θάζε πξνηίκεζε. Ζ λπρηεξηλή 
δηαζθέδαζε ζηε Λεπθάδα θξαηάεη έσο 
ηηο πξώηεο πξστλέο ώξεο. Σηε Λεπθάδα 
κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε ζε έλα ήξεκν 
εζηηαηόξην, ζε έλα κπαξ ή ζε έλα 
θιακπ. Δπίζεο κπνξείηε λα θάλεηε έλα 
βξαδηλό πεξίπαην ζηα όκνξθα θαη 
γξαθηθά δξνκάθηα ηνπ λεζηνύ. Τα 
λπρηεξηλά καγαδηά βξίζθνληαη θπξίσο 
ζηελ πξσηεύνπζα, αιιά θαη ζηα πην 
δεκνθηιή ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, πνπ είλαη 
ην Νπδξί θαη ε Βαζηιηθή. 

 Σηε Λεπθάδα ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 
είλαη κεγάιε θαη αλάινγεο είλαη θαη νη 
επηινγέο γηα δηαζθέδαζε πνπ πξνζθέξεη 
ην λεζί ζηνπ επηζθέπηεο ηνπ. Σην λεζί 
ηεο Λεπθάδαο έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα 
δηαζθεδάζεηε πξαγκαηηθά κε όπνην 
ηξόπν επηζπκείηε θαη λα πεξάζεηε θαιά 
ζηηο δηαθνπέο θαη ζηα ηαμίδηα ζαο ζην 
λεζί. 

 



 Αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 
Λεπθάδαο είλαη θαη ε 
παηξνπαξάδνηε θνπδίλα θαη ηα 
παξαδνζηαθά ηεο πξντόληα.  

 Μέιη από ην ζπκάξη πνπ 
θπηξώλεη ζην Γξάγαλν θαη 
Αζάλη, παζηέιηα θαη καληνιάηα, 
ζνπκάδα (αλαςπθηηθό από 
πηθξακύγδαιν), ιηθέξ όπσο ην 
ξνδνιί, ε κέληα, ην 
ηξηαληάθπιιν, παξαδνζηαθή 
ιαδόπηηα, ιαδνθνύινπξα, ιάδη 
από ηηο ππεξαησλόβηεο ειηέο, 
θαθέο από ηελ Δγθινπβή, 
ζαιάκη αέξνο θαη ινπθάληθα, 
αβγνηάξαρν από ην ηβάξη ηεο 
ιηκλνζάιαζζαο, ιεπθό θαη 
θόθθηλν θξαζί είλαη πξντόληα 
ηεο ιεπθαδίηηθεο γεο πνπ αμίδεη 
λα δνθηκάζεη θαλείο.  

 



 Ζ  Λεπθάδα είλαη έλαο από ηνπο 

πην σξαίνπο ηόπνπο  

ηεο  Διιάδαο θαη από ηνπο πην 

μερσξηζηνύο πξννξηζκνύο  ηνπ 

θάζε ηνπξίζηα , Έιιελα  ή  

μέλνπ . Έηζη θη ζε καο , αξέζεη ε 

Λεπθάδα γηαηί είλαη κηα  πνιύ 

όκνξθε πόιε θαη ην πξνηείλνπκε 

ζε όζνπο ζέινπλ λα μεθύγνπλ 

από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο 

πόιεο. 

 


