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Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας: Στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου
Λευκάδας (Α. Σικελιανού & Ν. Σβορώνου). Τα ευρήµατα που παρουσιάζονται καλύπτουν
µια µεγάλη χρονική περίοδο, που ξεκινά από τη µέση παλαιολιθική εποχή (200.000 - 35.000
π.Χ.) και φτάνει έως τους ύστερους ρωµαϊκούς χρόνους. Στο µουσείο εκτίθενται σε
ξεχωριστή αίθουσα τα ευρήµατα των ανασκαφών του Γερµανού αρχαιολόγου Γουλιέλµου
Νταίρπφελντ, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία ότι η Λευκάδα είναι η Ιθάκη του Οµήρου. Το
µουσείο φιλοξενεί εργαλεία, κεραµικά, χάλκινα, κοσµήµατα και κτερίσµατα τάφων, κυρίως
από την αρχαία Νήρικο, το Νυδρί, τη Χοιροσπηλιά στην Εύγηρο και από τη σπηλιά στο
Φρύνι.
Ανοικτό: Καθηµερινά εκτός ∆ευτέρας, 08:30-14:30.
Είσοδος: Γενική € 2, Φοιτητική € 1.
Για επιπλέον πληροφορίες καλέστε 2645021635.

Λαογραφικό Μουσείο «Πανταζής Κοντοµίχης»
του Μουσικοφιλολογικού
Οµίλου «Ορφεύς»: Βρίσκεται στην παλιά πόλη της Λευκάδας (Στεφανίτση 2, δίπλα από
την κεντρική πλατεία). Ιδρύθηκε το 1937 και περιλαµβάνει πολλά αξιόλογα και σπάνια
εκθέµατα, καθώς και µια πλούσια συλλογή από την καθηµερινή ζωή και τις ασχολίες των
Λευκαδιτών.
Ανοικτό: ∆ευτέρα - Παρασκευή, 11:00 - 13:00 και 19:00 - 22:00.
Είσοδος: Γενική € 2, δωρεάν για άτοµα άνω των 65 ετών & για µικρά παιδιά.
Για επιπλέον πληροφορίες και για οργανωµένες σχολικές ή άλλες επιµορφωτικές
επισκέψεις, καλέστε 2645022778 κατά τις ώρες και ηµέρες λειτουργίας του µουσείου ή
επικοινωνήστε µε την κ. Σκληρού στο 2645022778.

Εκκλησιαστικό Μουσείο Ι.Μ. Φανερωµένης: Στην Ι.Μ. Φανερωµένης, έξω από το
χωριό Φρύνι, σε απόσταση 4 χλµ. από την πόλη της Λευκάδας, λειτουργεί Μουσείο
Εκκλησιαστικής Τέχνης µε ποικίλα εκθέµατα, προερχόµενα από ναούς και µονές του
νησιού, τα οποία καλύπτουν µία εκτεταµένη χρονικά περίοδο, από την εποχή της δεύτερης
Τουρκοκρατίας (1479-1684) έως και την ενσωµάτωση της νήσου στο ελεύθερο Ελληνικό
κράτος, το1864.
Σε νεόδµητο κτίριο δύο ορόφων, που βρίσκεται στον περίβολο της Ιεράς Μονής, έχουν
διαµορφωθεί κατάλληλα εκθεσιακοί χώροι όπου εκτίθενται ποικίλα αντικείµενα
εκκλησιαστικής τέχνης. Τον κύριο όγκο των εκθεµάτων αποτελούν έργα επτανήσιων και
λευκαδίων ζωγράφων, κυρίως µεταβυζαντινές φορητές εικόνες και στοιχεία τέµπλων
(δεσποτικές εικόνες, επιστύλια, θυρόφυλλα). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποικίλα
εκκλησιαστικά χειρόγραφα και παλαιότυπα από τη βιβλιοθήκη της µονής, µε σπάνιες και
παλαιές εκδόσεις ελλήνων και ξένων τυπογράφων των προεπαναστατικών και
επαναστατικών χρόνων. Αξιόλογα είναι και τα ποικίλα έργα αργυροχοΐας, κυρίως σταυροί
αγιασµού, δισκοπότηρα, κανδήλες, δίσκοι, επενδύσεις εικόνων και ευαγγελίων. Τέλος,
σηµαντικό µέρος των εκθεµάτων αποτελούν ποικίλα άµφια και στοιχεία αρχιερατικών
στολών, καθώς και µία αξιόλογη σειρά αντιµηνσίων που χρονολογούνται από το 18ο -19ο
αι.

www.lefkada.gr

Ανοικτό: Ιούνιο - Σεπτέµβριο, καθηµερινά εκτός Κυριακής 09:00-13:00 και 18:00-20:30.
Είσοδος: ∆ωρεάν.
Για επιπλέον πληροφορίες καλέστε 2645021105 ή 2645021305.

Λαογραφικό Μουσείο Σφακιωτών, στον Κάβαλο. Λειτουργεί για το κοινό από το
καλοκαίρι του 2004. Στεγάζεται στο παλιό κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου Καβάλου, µέσα
σε ένα θαυµάσιο πευκόφυτο χώρο. Το µουσείο αναφέρεται στα εργαλεία, στη σηµασία τους
για την κοινωνική εξέλιξη, στην εποχή της δηµιουργίας τους, καθώς και στο κοινωνικό και
οικονοµικό πλαίσιο της εργασίας του Λευκαδίτη στην προβιοµηχανική εποχή. Στους χώρους
του Μουσείου εκτίθενται:
• Συλλογή εργαλείων από διάφορα επαγγέλµατα, όπως του τσαγκάρη, του γεωργού,
του µαραγκού, του κουρέα, του χτίστη, του σιτά, του καλατζή, του ξυλοκόπου κ.α.
• Αναπαραστάσεις χώρων του Λευκαδίτικού σπιτιού (κουζίνα, φούρνος).
• Συλλογή παλαιών φωτογραφιών
• Συλλογή µε υφαντά και παραδοσιακές φορεσιές
Ανοικτό: κάθε Κυριακή, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο 9:00 – 21:00.
∆ευτέρα, Τρίτη: 9:00 – 13:00 & 17:30 – 21:00. Είσοδος: ∆ωρεάν.

Λαογραφικό Μουσείο Λευκαδίτικου Κεντήµατος «Μαρία Κουτσοχέρω», στην
Καρυά. Σ΄ αυτό το µικρό ιδιωτικό µουσείο και µέσα από τα παραδοσιακά εκθέµατα, ο
επισκέπτης ανακαλύπτει τη ζωή και το χαρακτήρα, την επιµονή, την υποµονή και την
ευφυΐα των ορεινών Λευκαδιτών που έζησαν κάτω από σκληρές συνθήκες και
δηµιούργησαν έναν ολοκληρωµένο λαϊκό πολιτισµό.
Ανοικτό: Απρίλιο-Νοέµβριο, καθηµερινά 09:00-21:00.
Είσοδος: Γενική € 2,50. Για επιπλέον πληροφορίες καλέστε 2645041590.

Mόνιµη έκθεση φωτογραφίας του FRITZ BERGER, µε εικόνες της Λευκάδας και
των ανθρώπων της από την δεκαετία του ’60 και του ’70. Η έκθεση λειτουργεί στο αίθριο
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας, οδός Αντώνη Τζεβελέκη, τις εργάσιµες ηµέρες από 8:00 έως
14:30. Είσοδος: ∆ωρεάν.

Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων Επτανησιακής Τέχνης: Στεγάζεται στο κτίριο
της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης, οδός Ροντογιάννη 11. Οι εικόνες προέρχονται από ναούς και
µονές της Λευκάδας, πολλά από τα κτίρια των οποίων έχουν καταστραφεί, από εκκλησίες
που υπάρχουν ακόµη καθώς και από ιδιωτικές συλλογές. Είναι φιλοτεχνηµένες από
Επτανήσιους αγιογράφους όπως ∆οξαράς, Πατσαράς, Ρούσσος, Βεντούρας, Γαζής κ.α.
Ανοικτή: Τρίτη 11:00 – 19:00, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή: 8:30 – 14:30, Σάββατο 8:30 –
13:30. Είσοδος: ∆ωρεάν.
Μουσείο Φωνόγραφου: Κοντά στον κεντρικό πεζόδροµο της παλιάς πόλης της Λευκάδας
(Καλκάνη 12) στεγάζεται το µικρό ιδιωτικό µουσείο µε φωνόγραφους, δίσκους, σπάνια
χρηστικά αντικείµενα, διακοσµητικά, εργαλεία, κουτάκια, σφραγίδες, χαρτονοµίσµατα και
καρτ-ποστάλ εποχής.
Ανοικτό: Μάρτιο-Οκτώβριο, καθηµερινά 10:00-14:00 και 19:00-23:00.
Είσοδος: ∆ωρεάν. Για επιπλέον πληροφορίες καλέστε 2645021088.
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