
1

Προσκύνημα στους Ναούς και τις Μονές της Λευκάδας

LEFKADA GRECIA
Destinaţii 
Religioase  

Pelerinaj la bisericile şi mănăstirile insulei Lefkada

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE LOCALĂ LEFKADA

email: tourismos@lefkada.gr

www.lefkada.gr



2 32 3

Se remarcă datorită catapeteasmei 
în stil baroc, din lemn sculptat 
împodobită cu foiţă de aur şi icoane 
deosebit de frumoase, aparţinând 
artei post-bizantine, creaţii ale artistului 
Constantin Kontarinis. Vestitele icoane 
ale “cupolei”, pictate de celebrii pictori 
iconari Nikolaos Doxaras şi Nikolaos 
Koutouzis, originari din insulele ionice, 
au fost distruse în urma incendiului din 
anul 1977, fiind înlocuite cu copii, creaţii 
ale artistului contemporan Themitoklis 
Karfakis, originar din localitate. O 
caracteristică a lăcaşului este clopotniţa 
de fier. Hramul se sărbătoreşte pe data 
de 11 noiembrie. De la Biserica Sfântul 
Minas începe Piaţa Centrală a oraşului, 
„Bazarul” şi o alee care duce spre ţărm 
şi de-a lungul căreia pot fi observate 
biserici şi case cu suport antiseismic 
(parter din piatră şi etaje din lemn şi 
tablă vopsită) – exemple caracteristice 
ale arhitecturii insulei Lefkada.

În interior, impresionează catapeteasma 
în stil neoclasic, scaunul mitropolitan 
sculptat în lemn, amvonul înalt, precum 
şi coloanele uriaşe care împart biserica 
în trei nave. Icoanele catapetesmei şi 
ale cupolei, aparţinând artei Renaşterii, 
sunt creaţii ale pictorilor iconari 
Spiridon Stamboglis şi Spiridon Gazis, 
originari din Lefkada (sfârşitul sec. XIX - 
începutul sec. XX). În această biserică se 
săvârşesc slujbele oficiale şi doxologiile. 
Aici slujeşte şi mitropolitul locului, la 
sărbătorile mari (Crăciun, Bobotează, 
Joia Mare -  Paşte). Hramul lăcaşului 
este sărbătorit pe data de 25 mai. 
Într-o clădire alăturată sunt adăpostite 
Arhivele de Istorie a Lefkadei. O potecă 
îngustă duce către „Bazar”, unde se află 
Biserica Intrarea Maicii Domnului.

BISERICA SFÂNTUL MINAS

Cea mai admirată biserică a insulei 
Lefkada se află în centrul oraşului. A 
fost construită în anul 1707, în urma 
unei minuni a Sfinţilor Minas, Victor 
şi Vicenţiu, după cutremurul din 11 

noiembrie 1704. 

Este vorba de Catedrala mitropolitană 
a oraşului, sediu al Mitropoliei Lefkada 

şi Itaca. A fost ridicată în anul 1689. 
După nenumărate dezastre cauzate 

de cutremure, a fost renovată în anul 
1886. 

BISERICA EVANGELISTRIA
(Catedrală mitropolitană)
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Cum ajungeţi în Lefkada 

Cu maşina:	 prin tunelul Preveza - Aktium • din portul Igoumenitsa (100 km) 
• din portul Patra (170 km)
Cu autobuzul:  din Atena (378 km), durata călătoriei 5 ore • Din Salonic (420 km), durata 
călătoriei 5 ore. Tel. Autogară: Lefkada 26450 22364, Atena 210 5150108, 
Salonic 2310 595439
Cu avionul:  din Atena, Salonic şi Siteia, Creta spre Actium  (distanţă Actium - Lefkada 18 km). 
Tel: Olympic Air 210 3550500, Athens Airways 210 6696600, 801 801 4000

Curse către insulele vecine

în fiecare zi, curse cu ferry boat din porturile Nydri şi Vasiliki către Cefalonia, Itaca şi Meganisi. 
De asemenea, vaporaşe turistice fac curse către plajele şi insuliţele apropiate. 
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O caracteristică a acestei biserici este 
catapeteasma în stil baroc, picturile 
renascentiste de pe cupolă şi pereţi, 
precum şi icoanele post-bizantine 
ale catapetesmei, toate creaţii ale 
pictorilor iconari Ioannis Roussos, 
Stylianos Devaris, Dimitrios Kambisos 
- Bellou, Spiridon Stamboglis, Spiridon 
şi Urania Gazis, toţi originari de pe 
insulă. Impunătoare este scena 
“Venirii de Apoi”, în registrul superior 
al catapetesmei. Impresionant  este 
şi „Depozitul”, un loc de închinăciune 
deosebit aflat lângă Sfântul Altar, care 
adăposteşte icoana „Intrării în Biserică a 
Maicii Domnului”. Clopotniţa, specifică 
insulelor ionice, este unică în Lefkada. 
A fost renovată de curând, în urma 
stricăciunilor cutremurului din anul 
2003. Hramul bisericii este sărbătorit pe 
data de 23 noiembrie. La plimbarea de 
seară sau de dimineaţă, merită făcută o 
oprire şi în Piaţa Centrală a oraşului.

A fost construită în anul 1700, în 
semn de mulţumire a locuitorilor 
ortodocşi ai insulei către Atotputernicul 
Dumnezeu, pentru eliberarea de sub 
turci (06/08/1684). După cutremurul 
distrugător din anul 1869, a fost 
reconstruită şi împodobită cu lucrări 
ale artiştilor Spiros Ventouras şi Dionisie 
Kalivokas,  dar şi cu prima catapeteasmă 
în stil neoclasic din Lefkada. Este 
ctitorie a familiilor Stavros şi Valaoritis. 
De aceea, este deschisă doar în zi de 
hram (6/8, Schimbarea la Faţă) şi cu 
ocazia doxologiei din 21 mai, când se 
aniversează unirea insulelor ionice cu 
mama Grecia (1864). În grădina din 
spatele altarului se află mormântul 
poetului naţional Aristotel Valaoritis, 
originar din Lefkada, cel care cânta în 
poeziile sale luptele neamului pentru 
libertate, contribuind astfel hotărâtor 
la luptele locuitorilor insulelor ioniene 
pentru Unire.

BISERICA INTRAREA 
MAICII DOMNULUI

În trecut, era lăcaş mănăstiresc. Astăzi 
este paraclis al parohiei Evangelistrias. 
A fost construită în anul 1720, fiind un 

exemplu reprezentativ al arhitecturii 
bisericeşti din Lefkada. 

Lăcaşul istoric se află aproximativ în 
mijlocul Pieţei Centrale a oraşului. Iese 
în evidenţă atât datorită frontispiciului 

şi a stilului baroc îmbogăţit cu 
numeroase elemente gotice, cât şi 

datorită pavajului tradiţional din piatră 
de pe trotuarul de la intrare. 

BISERICA PANTOCRATOR
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Având în vedere că amenajarea 
interioară s-a făcut conform tradiţiei, 
putem spune că este un lăcaş tipic 
pentru insulele ionice: basilică simplă cu 
catapetesmă înaltă, din lemn sculptat, 
icoane în stil post-bizantin, remarcabile 
creaţii ale pictorului Stilianos Devaris, 
şi icoane renascentiste, creaţii ale 
artistului Spiros Gazis. În fiecare 
duminică şi în sărbători, acolo este 
prezent şi Corul insulelor ionice. Hramul 
bisericii este sărbătorit pe data de 1 
iluie şi 1 noiembrie, în cinstea Sfinţilor 
Cosma şi Damian, cunoscuţi ca şi Sfinţii 
Fără de Arginţi. Tot aici este sărbătorit şi 
Sfântul Dionisie, arhiepiscopul insulei 
Eghina. În data de 17 decembrie, „racla” 
acestuia este scoasă în procesiune 
religioasă.

A fost construită în anul 1718, fiind 
împodobită cu icoane ale artiştilor 
Dimitrios Kambisos - Bellou şi Spiridon 
Gazis. De curând s-a încheiat şi ultima 
renovare. Hramul se sărbătoreşte atât 
pe data de 8 septembrie, cât şi în 15 
august. În seara zilei de 15 august, de la 
această biserică porneşte litania icoanei 
„Adormirii Maicii Domnului”, care 
trece pe toate drumurile importante 
ale oraşului. În Piaţa Marka se află şi 
Bibioteca Municipală Lefkada, care 
adăposteşte Colecţia de icoane de 
artă post-bizantină, Biblioteca Specială 
„Charamogleios” din Lefkada (în 
Cartea recordurilor figurează ca cea 
mai mare bibliotecă pe teme speciale 
din lume, cu mai mult de 40.000 de 
titluri dedicate, în exclusivitate, insulei 
Lefkada, gravuri, hărţi etc.). 

Este un paraclis construit în secolul 
al XIX-lea. Se află într-un câmp 
mănos, aproape de plaja Ai-Giannis. 
Recomandăm vizitarea lăcaşului tuturor 
iubitorilor de plimbări. Lăcaşul respectă 
arhitectura bisericească specifică 
insulei, iar hramul este sărbătorit pe 
data de 17 iulie.

BISERICA SFINŢII FĂRĂ 
DE ARGINŢI

Biserica parohială „Sfinţii Fără de 
Arginţi” se află în Piaţa Marka. A 

fost construită în anul 1725. 

Este închinată Naşterii Maicii 
Domnului şi îşi datorează numele 

locuitorilor din Lefkada, originari din 
ţinuturile aflate vizavi pe continent, 

care în trecut aveau calitatea de 
enoriaşi ai bisericii.

BISERICA PRECISTA 
STRĂINILOR 

BISERICA SFÂNTA MARINA
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Cu rol de biserică parohială, se află la 
câţiva metri de trotuarul Pieţei Centrale. 
Este renumită datorită catapetesmei 
impresionante, a intrării, a ferestrelor în 
stil baroc şi a icoanelor sale, dintre cele 
mai reuşite creaţii ale artiştilor Ioannis 
Rousos şi Spiridon Ventouras. Este una 
dintre cele mai importante biserici 
ale oraşului. Cu o mică abatere de la 
plimbarea de dimineaţă sau de seară, 
merită vizitată. Are hramul pe data de 
6 decembrie. Atunci are loc şi litania 
icoanei Sfântului Nicolae. Este deschisă 
de dimineaţa până seara.

Este o biserică mică, dar cu o valoare 
inestimabilă. Icoanele arhiereşti ale 
catapetesmei au fost pictate în jurul 
anului 1721, de Panagiotis Doxaras, 
reprezentantul de vârf al „Şcolii ioniene” 
de pictură bisericească. Biserica a fost 
construită în anul 1688, celebra sa 
catapeteasmă fiind creaţie a artistului 
Panos Prosalentis. Proaspăt renovată, 
biserica este deschisă în funcţie de 
programul Bisericii Sfântul Nicolae. Are 
hramul pe data de 26 octombrie.

Catapeteasma este din lemn sculptat. 
Icoanele în stil post-bizantin, operă a  
celebrului pictor iconar Tomazos Tzen, 
nu au avut de suferit din cauza trecerii 
timpului. Hramul este sărbătorit pe data 
de 26 iulie, în cinstea Sfintei Paraschiva, 
dar şi în cea de-a treia duminică a lunii 
mai, în amintirea unei minuni locale a 
Sfintei Varvara, care a oprit epidemia 
de vărsat de vânt. În această zi are loc 
litania icoanei Sfintei. 

BISERICA SFÂNTUL NICOLAE

A fost ridicată în anul 1687, cu 
permisiunea veneţienilor. Datorită 

pagubelor provocate de cutremure, a 
fost reconstruită de mai multe ori. 

Vechi metoc al Mănăstirii Bisericii Roşii, 
biserica este astăzi un paraclis al Bisericii 

Sfântul Nicolae din apropiere. Este situată 
în Piaţa „Panos Giannoluis” din oraş. 

Situată pe strada Dimarchou 
Verroiotis, aproape de Piaţa Centrală 

a oraşului, biserica este paraclis al 
Bisericii Precista Străinilor. 

BISERICA SFÂNTUL 
DUMITRU

BISERICA SFÂNTA 
PARASCHIVA

Biserica se află în incinta fortăreţei 
france cu numele Sfânta Mavra. 

Cinstirea Sfintei Mavra a fost adusă pe 
insulă de franci. 

BISERICA SFÂNTA MAVRA

Este vorba de o peşteră de pe ţărmul 
Ai-Giannis, transformată în biserică 

pitorească. Lăcaşul este cel mai vechi 
monument creştin de pe insulă. 

BISERICA SFÂNTUL IOAN 
DE ANJOU

De altfel, timp de şase secole, şi insula 
s-a numit Sfânta Mavra. Lăcaşul iniţial, 
închinat Sfintei, a fost distrus de englezi 
în anul 1810. Mai târziu, biserica pe care 
o vedem astăzi a fost amenajată în 
bastionul sud-estic al fortăreţei. Hramul 
este sărbătorit pe data de 3 mai. 
Fortăreaţa s-a păstrat în condiţii bune, 
având încă fosa, parapeţii semicirculari 
şi culoarele ascunse, la care aproape 
toţi cuceritorii au adăugat diferite 
construcţii. O plimbare prin curţile 
interioare ale fortăreţei şi în special 
în bastionul cu far şi pe terasa de 
deasupra Bisericii Sfintei, unde se află 
şi clopotniţa cu vedere înspre Lefkada, 
este binevenită.

Conform tradiţiei, Apostolii Pavel şi 
Achila au dialogat acolo cu Mântuitorul 
Iisus Hristos. Lăcaşul a fost construit de 
francul Andigamos Anjou în secolul al 
XIV-lea, de la acesta luându-şi şi numele. 
Hramul este sărbătorit pe data de 29 
august, în ziua Tăierii Capului Sfântului 
Ioan Botezătorul, dar şi în 14 iulie, în 
cinstea Sfântului Achila. După vizitarea 
lăcaşului, vizitatorii se pot bucura de 
plajă şi de marea din apropiere, precum 
şi de o masă la tavernele din zonă.

Este un paraclis al parohiei „Precista 
Străinilor”, în mijlocul câmpiei insulei 
Lefkada. Are hramul pe data de 2 iulie. 
În această biserică, în duminica lăsatului 
postului din anul 1821, membrii Eteriei 
greceşti din Grecia de Vest, din Epir 
şi din Lefkada au depus jurământul 
pe Evanghelia, înaintea începerii 
luptei naţionale pentru eliberarea 
de sub jugul turcesc. În amintirea 
evenimentului, există şi o plachetă 
comemorială.

Împrejurimile (Campos, Gyra, Ai-Giannis, Fryni, Apoplaina, Kalligoni) 
oferă vizitatorului numeroase ocazii de a savura frumuseţea naturii in-
sulei Lefkada, prin plimbări de recreere.

BISERICA SFÂNTA 
FECIOARĂ DIN VLAHERNE

2

1

3
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BISERICA SFÂNTA CHIRIACHI

BISERICA FECIOARĂ 
EVANGELISTRIA

din localitatea Neochori 

BISERICA SFÂNTUL DUMITRU 
din localitatea Katochori 

BISERICA ADORMIREA 
MAICII DOMNULUI

din localitatea Nydri 

„Bisericuţa stâncii”, cu hramul „SfântA 
Chiriachi”, se află în peninsula „Geni”, 
pe stânca Vlychos, vizavi de localitatea 
Nydri. Este accesibilă de pe uscat 
printr-o potecă prin vegetaţie. Doritorii 
o pot vizita însă şi închiriind o barcă de 
la Nydri, profitând în acelaşi timp şi de 
o croazieră pe „Insulele princiare” din 
Lefkada. Este vorba de insula Skorpios, 
proprietate a lui Aristotel Onasis, de 
insula Madouri, a poetului Valaoritis, şi 
de insula Magenisi. Hramul lăcaşului 
este sărbătorit pe data de 7 iulie.

Este printre puţinele biserici cu cupolă 
de pe întreaga insulă. Impresionant 
şi deosebit de plăcut este traseul pe 
care vizitatorul trebuie să îl străbată ca 
să ajungă acolo. Merită atât plimbarea 
pe uliţele satului şi prin împrejurimile 
pline de vegetaţie ale acestuia, cât 
şi vizitarea paracliselor cu hramul 
„Sfântul Gheorghe”, „Sfântul Dumitru” şi 
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” 
(sau Misosporitissa), aflate în apropiere. 
Hramul este sărbătorit pe data de 25/03.

Aflată în centrul localităţii, biserica 
adăposteşte picturi murale vechi. În 
Sfântul Altar pot fi admirate icoane 
deosebit de frumoase. La fel ca şi 
celelalte bisericuţe din sat, monumente 
istorice cu catapetesme din piatră şi 
împodobite cu figuri de sfinţi şi fresce 
vechi, este deschisă vizitatorilor pe 
toată durata zilei. Hramul este sărbătorit 
pe data de 26 octombrie.

Lăcaşul se află la intrarea în satul turistic 
modern Nydri, fiind deschis pe toată 
durata sezonului turistic. Îşi întâmpină 
vizitatorii înainte sau după croaziera pe 
mare prin insulele din apropiere. Satul 
turistic Nydri este de asemenea un loc 
ideal pentru a servi masa sau pentru a 
procura suveniruri. Biserica are hramul 
pe data de 15 august.

În fiecare an, atât în zi de hram (26 iulie), 
cât şi de 1 Mai, paraclisul este vizitat de 
foarte mulţi credincioşi. Cei care doresc 
să urce, prin localităţile Syvros şi Sfântul 
Ilie, în vârful Muntelui Ankloubis din 
sudul insulei Lefkada, trebuie să facă 
un popas şi în acest loc pitoresc, pentru 
a savura răcoarea marelui platan şi 
a admira din acest balcon natural 
panorama sudului insulei Lefkada, cea 
a insulei Itaca şi a Cefaloniei.

Traseul până acolo este încântător, 
oprirea pentru odihnă, închinare 
şi fotografii fiind necesară. În zi de 
hram, pe data de 17 iulie, lăcaşul este 
inundat de mulţimi de credincioşi. La 
mică distanţă se poate ieşi pe drumul 
care duce înspre Komilio, Dragano 
sau Athani şi Capul Lefkada, unde se 
află Mănăstirea Sfântul Nicolae din 
localitatea Ira, precum şi renumitele 
plaje Porto Katsiki şi Gialos.

Aflat în centrul satului, lăcaşul a fost 
construit în sec. XX, pe locul unuia mai 
vechi. Împreună cu frumoasele sale 
plaje şi cu portul, localitatea Vasiliki este 
locul ideal pentru activităţi pe mare, 
înot, servirea mesei, cazare, facilitând 
accesul pe insulele Cefalonia şi Itaca, cu 
ajutorul curselor regulate de ferry-boat. 
Hramul lăcaşului este sărbătorit pe data 
de 15 august.

BISERICA SFÂNTA 
PARASCHIVA  din localitatea Sfântul Ilie 

Micul paraclis se află în apropierea 
satului Sfântul Ilie. 

Este un paraclis pitoresc, aflat într-un 
loc cu umbră şi răcoare, pe marginea 
drumului comunal Lefkada - Sfântul 

Petru. Lăcaşul aparţine parohiei 
Komilio. 

În localitatea Vasiliki, unde se află 
sediul Regiunii Apollonia, poate fi 

vizitată biserica cu hramul “Adormirea 
Maicii Domnului”. 

BISERICA SFÂNTA MARINA
din localitatea Komilio 

BISERICA ADORMIREA MAICII 
DOMNULUI  din localitatea Vasiliki 
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BISERICA SFÂNTUL SPIRIDON 
din localitatea Lazarata 

BISERICA SFÂNTUL NICOLAE
din localitatea Κavallo 

BISERICA SFÂNTUL IOAN 
GURĂ-DE-AUR  

din localitatea Drymona 

A fost construită pe la jumătatea sec. 
al XVIII-lea, fiind închinată Sfântului 
Spiridon (12 decembrie), dar şi în 
amintirea salvării miraculoase a insulei 
Corfu, în anul 1716, de asediul turcilor 
din data de 11 august. In interior iese în 
evidenţă catapeteasma în stil baroc, cu 
coloane subţiri în ritm corintian, vopsite 
în alb şi auriu. Icoanele sunt creaţii ale 
artistului Vasilis Sideris. Clopotniţa ,cu 
trei nivele, este construită din piatră 
moale. Urmând reţeaua de alei, dar 
şi drumurile comunale, vizitatorul are 
ocazia să descopere frumuseţea naturii 
insulei Lefkada din regiunea Sfakiotes.

Catapeteasma, în stil baroc, întreţinută 
exemplar, este dintre cele mai frumoase 
de pe insulă, fiind o creaţie a artistului 
Petros Prosalentis. Biserica are hramul 
pe data de 6 decembrie. La mică 
distanţă de aceasta se află Muzeul de 
Etnografie “Kontomicheios” al Primăriei 
Sfakioton, care adăposteşte unelte 
ale meşterilor din trecut, reprezentări 
ale caselor săteşti şi altele. Mai multe 
drumuri de ţară conduc către locaţii cu 
mori de vânt şi paraclise pitoreşti, dar şi 
spre Cheile Albinei (Melissas), unde pot 
fi admirate mori de apă recondiţionate, 
podeţe, o floră bogată şi ape de izvor.

Are hramul pe data de 13 noiembrie. 
Altarul, deosebit de frumos, este 
împodobit cu icoane vechi aparţinând 
artei post-bizantine. O plimbare 
printre casele din piatră ale satului 
oferă vizitatorilor bună dispoziţie şi 
relaxare. Tradiţia muzicală a satului este 
păstrată în cadrul Festivalului de Muzică 
Populară, organizat în data de 15 
august. La mică distanţă se află satele 
Kalamitsi şi Sfântul Nichita, precum şi 
renumita plajă Kathisma.

Catapeteasma lăcaşului, în stil clasic, 
simplu, este creaţie a artistului Ioannis 
Vrettos (1925). Îşi sărbătoreşte hramul 
la data de 12 decembrie, dar o 
sărbătoare specială are loc şi pe data 
de 11 august, în amintirea minunii 
Sfântului Spiridon, care a salvat insula 
Corfu de asediul turcilor. În dimineaţa 
acestei zile, în piaţa satului are loc litania 
icoanei Sfântului, la umbra platanilor 
seculari. Umbra acestora poate fi de 
asemenea savurată şi la o cafea sau la 
masă, în centrul satului, în acordurile 
reprezentaţiilor dedicate căsătoriei 
tradiţionale organizate pe timpul verii. 
Renumite sunt aici şi broderiile cusute 
cu mare grijă cu ace „karsianice”, care 
pot fi procurate de la magazinele din 
sat.

Aici se află paraclisul cu hramul 
„Sfântul Donatos”, episcopul Evroias 
din regiunea muntoasă Enklouvi, unde 
se cultivă celebra linte de Enklouvi. 
Bisericuţa se află la o altitudine de 900 
de metri. Îşi sărbătoreşte hramul la data 
de 7 august. În ajunul hramului, pe data 
de 6 august, se săvârşeşte Vecernia. 
Atunci are loc şi litania icoanei Sfântului, 
ocazie cu care se împart vizitatorilor 
diferite produse locale tradiţionale, 
precum linte, sardele sau vin.

Bisericuţa închinată Profetului Ilie, 
Sfântul munţilor, se află pe unul dintre 
cele mai înalte locuri de pe insulă, fiind 
una dintre puţinele biserici cu cupolă. 
Panorama unică multidirecţională 
răsplăteşte efortul ascensiunii pe jos 
sau cu maşina. Hramul este sărbătorit 
pe data de 20 iulie.

BISERICA SFÂNTUL SPIRIDON
din localitatea Karyas

Este una dintre cele mai remarcabile 
biserici ale satului Karyas, sat de 

munte din Lefkada. Este închinată 
Sfântului Spiridon. A fost construită la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, în centrul 

localităţii. Mândreţea sa este turnul 
cu ceas. 

BISERICA SFÂNTUL DONATOS
din localitatea Enklouvi 

BISERICA SFÂNTUL 
PROFET ILIE din localitatea Enklouvi 

A fost construită în secolul al XVII-lea, 
fiind decorată cu icoane la sfârşitul 

secolului al XIX-lea, de pictorul iconar 
Spiridon Gazis. 
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Mănăstirea Maica Domnului 
Faneromeni, punct de referinţă al 
tuturor fiilor insulei Lefkada, se află pe 
una dintre înălţimile oraşului, la trei 
kilometri de acesta. Maica Domnului, 
protectoarea insulei, este sărbătorită 
cu mare fast în lunea Sfintei Treimi, 
ocazie cu care vin acolo mulţimi de 
credincioşi din toate zonele insulei. 
Dealul pe care se află mănăstirea, plin 
de verdeaţă, oferă o panoramă unică 
asupra oraşului, a plajelor din regiunea 
Sfântul Ioan, a morilor de vânt şi a zonei 
Gyras, până spre fortăreaţă şi ţărmurile 
de vizavi. Istoria seculară a mănăstirii 
începe în Antichitate. Loc de venerare 
al zeiţei Artemis din Lefkada, acolo au 
propovăduit Herodionos şi Sosionos, 
ucenicii Sfântului Pavel. După Sinodul 
I Ecumenic (325 d.Hr.), doi dintre 
Părinţii teofori l-au urmat pe episcopul 
Lefkadei, Sfântul Agatharchos, şi 
s-au instalat pe locul de mai târziu al 
mănăstiri. Acolo au construit primele 
chilii, au lărgit lăcaşul şi au organizat 
viaţa monahală din Lefkada. Numele 
„Faneromeni” l-a luat după ce prima 
icoană a Maicii Domnului de acolo, 
comandată la Constantinopol, a fost 
văzută ca prin minune de ieromonahul 
iconar Calistos, înainte de a fi creată, 
în urma rugăciunii. Mănăstirea a 
luat înfăţişarea de azi în perioada 
veneţiană. După distrugerea în urma 
unui incendiu, a fost reconstruită, 
primind cu acea ocazie şi o nouă 
icoană a Maicii Domnului, copie a celei 
originale, executată la Muntele Athos 
de ieromonahul Veniamin Kontrakis. 
Tot atunci a fost confecţionată şi 
catapeteasma, creaţie a artistului 
Eustatie Prosalentis, precum şi 
icoanele altarului, creaţii ale fraţilor 
Christodoulos şi Toma Zografos, 
originari din localitatea Chinades, Epir. 
Mănăstirea a fost renovată de puţin 
timp. Cu această ocazie i s-a adăugat o 
nouă aripă de chilii, o stăreţie, o cameră 

sinodală, o bibliotecă, câteva spaţii 
auxiliare, un paraclis cu hramul „Dreptul 
Siluan Atonitul”, dar şi un Muzeu 
Bisericesc modern, bogat în exponate 
provenite din mănăstire şi din bisericile 
de pe insulă.

SFÂNTA MĂNĂSTIRE MAICA 
DOMNULUI FANEROMENI

17
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Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul 
este construită pe un versant idilic al 
lanţului muntos Karya, cunoscut sub 
numele de Livadi. A fost înfiinţată în 
anul 1605 şi, timp de trei secole, a jucat 
un rol important în viaţa spirituală, 
socială şi economică a insulei. La 
începutul secolului al XIX-lea era 
cea mai bogată şi mai numeroasă 
mănăstire din Lefkada. Încă din secolul 
al XVIII-lea, Mănăstirea Odigitria şi 
multe dintre bisericile parohiale de pe 
insulă erau metocuri ale mănăstirii. În 
secolul al XIX-lea subvenţiona liceul 
oraşului care îl avea ca director pe 
Atanasie Psallidas, „părintele naţiunii”. 
În mijlocul lăcaşului este înmormântat 
renumitul armator Simos Bouas sau 
Grivas (+1622). Biserica de astăzi, într-o 
singură navă, cu acoperiş de lemn 
şi spaţiu special pentru femei, este 
împodobit cu icoane deosebite din 
secolul al XVIII-lea, în trei registre: primul 
registru În ruine, astăzi se mai văd şi 
aripile cu chili ale mănăstirii, mărturii 
ale măreţiei de altădată, precum şi 
paraclisul Sfântului Nicolae. Mănăstirea 
a fost desfiinţată în anul 1925. Astăzi 
biserica a fost renovată, hamul acesteia 
fiind sărbătorit pe data de 24 iunie. 
Responsabilul mănăstirii este preotul 
paroh din Karya.

MĂNĂSTIREA SFÂNTUL 
IOAN BOTEZĂTORUL 

din satul Livadi Karyas 

La sud de satul Vournikas, în zona 
Rodaki, deasupra golfului Vasiliki, se 
află una dintre cele mai interesante 
mănăstiri ale insulei. A fost construită 
prin anul 1654, pe temeliile unui 
templu antic, cel mai probabil închinat 
zeiţei Demetra, zeiţa agriulturii şi 
a fertilităţii. Superstiţia care leagă 
pelerinajul la mănăstire cu procreerea, 
şi mai ales de procreerea de băieţi, 
pentru familiile care nu pot avea copii, 
îşi are rădăcinile într-o credinţă păgână 
străveche. Urme ale templului antic, 
precum coloanele dorice şi o parte din 
podeaua de piatră, se păstrează până 
astăzi. Pe la sfârşitul secolului ale XVIII-
lea, mănăstirea a trecut în patrimoniul 
Mănăstirii Asomatos din localitatea 
Vafkeri. Biserica a fost renovată de 
curând, fiind întreţinută în condiţii 
bune. În biserică se oficiază slujbe 
neîntrerupt.  Pe peretele dinspre vest, 
în interiorul Sfântului Altar, se păstrează 
în condiţii bune o parte a picturii, cu 
exemple deosebite de frescă executată 
printr-o tehnică fină şi de bun gust. 
Hramul este sărbătorit pe data de 8 
mai. În Săptămâna Mare se oficiază aici 
diferite slujbe. La fel se întâmplă şi la 
15 august. Responsabilul bisericii este 
preotul paroh din localitatea Vournikas. 
Drumuri înguste de ţară oferă 
posibilitatea de a savura împrejurimile 
regiunii Vourkina, până înspre Kampos 
Marantohoriou şi Vasiliki.

MĂNĂSTIREA SFÂNTUL 
IOAN TEOLOGUL

din satul Rodaki Vournika 
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Vechea mănăstire Sfântul Nicolae se 
află în partea de nord-vest a localităţii 
Lefkada, aproape de Capul Lefkada, al 
cărui nume este legat de poeta antică 
Sapfo. La câţiva kilometri de renumita 
plajă Porto Katsiki se află şi cunoscutul 
far. Mănăstirea a fost construită de 
familii din Athani, localitate vecină, prin 
secolul al XVII-lea. A funcţionat mulţi ani 
în regim de “patronat privat”, mai precis 
ctitorii alegeau egumenul şi epitropii. A 
fost folosită ca loc de „exilare” a clericilor. 
Este considerată mănăstire în funcţiune. 
În biserica mănăstirii se păstrează 
aproape intactă catapeteasma, lucrare 
deosebită a artistului Andreas Betzos 
(1799). De asemenea, mănăstirii îi 
aparţine icoana unică ca şi realizare 
artistică a Sfântului Nicolae (1699). 
Mănăstirea Sfântul Nicolae îşi 
sărbătoreşte hramul în fiecare an pe 
data de 10 mai, o zi deosebită pentru 
tot sudul insulei Lefkada, ziua în care au 
fost aduse din Myra Lichiei moaştele 
Sfântului Nicolae, la Bari, în Italia, în 
urma eforturilor Cruciaţilor (secolul al 
XIII-lea). Responsabilul mănăstirii este 
preotul paroh din localitatea Athani. În 
curtea mănăstirii se păstrează vechiul 
grajd, precum şi stupi din piatră pentru 
albine, foarte numeroşi în zonă datorită 
abundeţei florei.

MĂNĂSTIREA SFÂNTUL 
NICOLAE  din localitatea Ira

Se află la mică depărtare de cartierul 
Kolybata, pe un loc drept, plin de 
verdeaţă şi cu o panoramă superbă. 
Cu toate că azi este în ruină, este 
unul dintre cele mai importante 
monumente de arhitectură din 
Lefkada, cu o istorie seculară. După 
ultimul cutremur, accesul în biserică nu 
mai este posibil. S-a păstrat însă zidul 
dinspre răsărit al acesteia, pe care se află 
picturi valoroase. Un interes deosebit îl 
prezintă catapeteasma, realizată în 
anul 1724, o copie a  catapetesmei 
bisericii Sfântul Minas din oraş. Hramul 
mănăstirii este sărbătorit pe data de 
23 aprilie. Responasbilul lăcaşului este 
preotul paroh din localitatea Alexandru.

Aici şi-au petrecut viaţa monahală, 
ca şi asceţi, cei trei Sfinţi Părinţi care 
l-au însoţit pe Sfântul Agatharchos, 
episcopul insulei Lefkada, la întoarcerea 
sa pe insulă după Sinodul I Ecumenic 
de la Niceea din anul 325 d.Hr. Peştera, 
amenajată ca şi biserică, adăposteşte 
şi mormintele acestor sfinţi. Din 
mormântul unuia dintre Sfinţii Părinţi 
izvorăşte agiazmă, nivelul acesteia 
rămânând mereu acelaşi. Sfinţii 
Părinţi sunt sărbătoriţi în săptămâna 
a şaptea de după Paşte, ocazie cu 
care nenumăraţi credincioşi vizitează 
sihăstria. Responsabilii bisericii sunt 
preoţii parohi din localităţile Nikianas 
şi Karyas.

Primul lăcaş a fost înfiinţat de călugări 
în anul 1478, fiind construit din pietre 
adunate din zonă şi lipite cu lut roşu, 
fapt pentru care a primit numele de 
Biserica Roşie. Mănăstirea a fost ridicată 
în secolul al XVI-lea, în timpul Revoluţiei 
de la 1821 fiind folosită ca loc de 
întâlnire a revoluţionarilor. Hramul 
este sărbătorit pe data de 25 martie. 
Responsabilul lăcaşului este preotul 
paroh din localitatea Platystoma.

MĂNĂSTIREA SFÂNTUL 
GHEORGHE  din localitatea Alexandros 

Mănăstirea Sfântul Gheorghe a 
fost înfiinţată în anul 1611, ca şi 

mănăstire chinovială în care vieţuiau 
personalităţi ale bisericii locale. 

Adăpostit într-o peşteră la cinci kilometri 
depărtare de localitatea Nikiana, înspre 

satul Alexandru, este unul dintre cele mai 
vechi monumente creştine de pe insulă.

SIHĂSTRIA SFINŢILOR 
PĂRINŢI

SFÂNT MĂNĂSTIRE EVAN-
GELISTRIA SAU BISERICA 

ROŞIE  din localitatea Platystoma 
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A fost înfiinţată, cel mai probabil, în 
secolul al XI-lea. Pe lângă mănăstire 
trece drumul comunal care duce spre 
localitatea Sfakiotes. Drumul trece prin 
grădina de măslini şi prin localitatea 
Apoplena şi continuă până în localitatea 
Odigitria. Biserica mănăstirii este o 
basilică cu o singură navă, cu acoperiş 
de lemn. Lăcaşul nu este accesibil 
pelerinilor, majoritatea icoanelor fiind 
păstrate la Muzeul Bizantin din Atena. 
Cu toate acestea, pe zidul sudic se văd 
icoane pictate cu o artă deosebită, în 
care stilul vechi este continuat de arta 
bisericească apuseană.

Lăcaşul iniţial era de fapt o sală simplă 
cu acoperiş de lemn, completat 
de chilii nu prea înalte şi reduse ca 
dimensiuni. În altarul bisericii există 
icoane pictate importante, datând din 
secolele XVI-XVII, care împodobeau 
pe vremuri întregul lăcaş. Mănăstirea 
îşi sărbătoreşte hramul pe data de 6 
septembrie. Responsabilul lăcaşului 
este preotul paroh din localitatea 
Vafkeri. Se impune ca vizitatorul să 
facă un popas şi la bisericile cu hramul 
Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfânta 
Marina, pentru a admira platanii şi 
izvoarele de acolo.

Mica bisericuţă mănăstirească era 
cândva plină de icoane pictate, dar 
puţine se mai păstrează astăzi. A fost 
salvată însă o parte din catapeteasma 
deosebită sculptată în lemn, de prin 
secolul al XVIII-lea, precum şi icoane 
arhiereşti de o artă remarcabilă, datând 
din secolul al XVII-lea. Astăzi este 
folosit ca paraclis şi capelă mortuară 
a parohiei. Are hramul pe data de 23 
aprilie. La mică distanţă se află satul 
Evghiros, o localitate de pe malul mării 
Syvota, precum şi plaja Ammousos şi 
lacul satului Marantochori.

MĂNĂSTIREA PREASFÂNTA 
NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU 

CONDUCĂTOAREA 
din localitatea Apoplena 

Este cea mai veche mănăstire de pe 
insulă care a rezistat prin secole. 

Aflată la mică distanţă de localitatea 
Vakeri, pe o înălţime plină de vegetaţie, 

mănăstirea a fost înfiinţată în secolul 
al XVI-lea.

A fost înfiinţată la sfârşitul secolului 
al XVI-lea şi începutul secolului al 

XVII-lea. 

MĂNĂSTIREA SFÂNTUL 
MIHAIL FĂRĂ DE TRUP 

din localitatea Vafkeri 

MĂNĂSTIREA SFÂNTUL GHEORGHE  
din localitatea Marantochori (regiunea Bisa)

BISERICA SFINŢII APOSTOLI
din localitatea Katomeri

BISERICA SFÂNTUL VISARION 
din localitatea Vathy 

BISERICA SFÂNTUL IOAN 
BOTEZĂTORUL

din localitatea Sparochori 

Frumoasă şi atent îngrijită, biserica 
parohială a satului este întotdeauna 
deschisă credincioşilor, în lunile de vară. 
A fost construită la începutul secolului 
XX, atunci când Sfântul Visarion, 
mitropolit al Larisei, a scăpat insula 
Meganisi de o boală contagioasă care 
îi chinuia pe locuitori. De atunci, Sfântul 
este cinstit ca protector al  insulei, iar 
data de 15 septembrie este declarată 
pe insulă zi nelucrătoare.

Este biserica parohială a satului 
Katomeri. Construită în secolul al XIX-
lea, în centrul satului, biserica este 
îngrijită cu atenţie, fiind întotdeauna 
deschisă pelerinilor. Iese în evidenţă 
datorită clopotniţei-turn. Lângă 
lăcaş se află casa parohială, reşedinţă 
a preotului paroh, dar şi loc de 
găzduire a enoriaşilor şi a vizitatorilor. 
Este sărbătorită .la data de 29 iunie, 
sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi 
Pavel.

Este construită pe ţărmul vestic al 
insulei, pe istmul care desparte insulele 
Meganisi şi Lefkada. Tradiţia spune că 
mănăstirea a fost înfiinţată înainte de 
1477, fiind mai apoi distrusă de piraţi, 
care au aruncat icoana Sfântului în 
mare. Icoana a fost reuperată de un 
pescar. La mijlocul secolului al XIX-lea, 
dreptul Ioachim din Itaca a trimis o 
femeie evlavioasă pentru a reconstrui 
lăcaşul. Cu câţiva ani în urmă, biserica a 
fost renovată în întregime. Hramul este 
sărbătorit la data de 24 iunie.

Vizitarea insulei Meganisi oferă ocazia specială de a savura micile bucurii 
ale vieţii la ţară. Suprafaţa mică a insulei facilitează deplasarea pe jos, în 
diferitele locaţii, pentru o cafea, o masă sau pentru a veni în contact cu 
locuitorii ospitalieri. Accesul către plajele şi fiordurile de pe ţărmul nordic 
sau către bisericile şi paraclisele de acolo, pentru închinare, se face, de 

asemenea, uşor.
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BISERICA SFÂNTA TREIME
din localitatea Kalamos 

BISERICA SFÂNTUL IOAN 
BOTEZĂTORUL 

din localitatea Kastos 

Cei care urmează drumul principal 
spre aşezarea Kalamos, pot vizita 
biserica parohială Sfânta Treime, o 
biserică impunătoare, renumită pentru 
frumuseţea şi bogăţia decoraţiunilor 
interioare: altarul din lemn sculptat, 
tronul arhieresc şi amvonul, icoanele 
rare confecţionate manual de artistul 
Spiridon Gazis, reprezentant de seamă 
al artei Renaşterii. Luptătorii pentru 
libertate, haiducii şi armătorii găzduiţi 
pe insulă în perioada când erau vânaţi 
de turci, au făcut diferite donaţii. 
Numeroşi emigranţi, originari de pe 
insulă, au trimis la rândul lor donaţii. 
Marinari originari din Kalamos şi-au 
dedicat fructul muncii şi au împodobit 
biserica cu hramul Sfânta Treime în 
mod strălucit. Hramul este sărbătorit 
în fiecare an în marţea de după 
Cincizecime.

Accesul este posibil cu o barcă 
închiriată sau cu vaporul de linie 
care pleacă de vizavi, din localitatea 
Mytikas Aitolokarnanias. Vizitatorul 
se poate relaxa înotând, pescuind 
sau plimbându-se prin împrejurimile 
insuliţei şi admirând pitoreştile mori 
de vânt şi frumosul port. Marinarii 
din Kastos şi cei originari de acolo au 
împodobit biserica protectorului lor, 
Sfântul Ioan Botezătorul, cu multă 
pricepere, astfel încât să trezească 
admiraţia vizitatorilor: picturi în ulei 
ale pictorului Gazis, catapeteasmă 
scuptată în lemn, în stil baroc, tron 
arhieresc, amvon, toate îngrijite cu 
atenţie. Deschis tot timpul, lăcaşul 
îşi aşteaptă vizitatorii mai ales în 
data de 24 iunie, zi în care locuitorii 
satului sărbătoresc naşterea  Sfântului 
Ioan Botezătorul. În această zi, după 
săvârşirea Sfintei Liturghii, are loc litania 
icoanei Sfântului, la care participă şi 
locuitori din Itaca şi din celelalte părţi 
ale insulei Lefkada, dar şi vecini sosiţi 
din Grecia continentală.

Funcţionează din anul 2006, într-o clădire specială a Sfintei Mănăstiri Faneromeni 
Lefkada. Acolo sunt expuse exponate de patrimoniu provenind din mănăstirile 
şi bisericile insulei, astăzi inexistente. În cele două etaje ale muzeului, exponatele 
oferă vizitatorului imaginea neştirbită a evoluţiei vieţii bisericeşti şi culturale din 
Lefkada. Un interes special îl prezintă manuscrisele bisericeşti şi documentele 
vechi, tipărituri rare şi vechi ale unor edituri greceşti şi străine, datând din perioada 
ocupaţiei otomane (1479-1684) şi până la Unire (1864). Corpul principal al 
exponatelor este compus din lucrări ale meşterilor iconari din Lefkada, şi în special 
din icoane mobile în stil post-bizantin şi elemente de altar. Demne de amintit 
sunt şi bogatele exponate realizate din argint, în special cruci, discuri, potire, 
candele, coperţi de icoane şi de evanghelii. Un loc important îl ocupă mulţimea 
de veştminte preoţeşti şi arhiereşti, precum şi o serie importantă de antemise. 
Intrarea în muzeu este liberă, acesta fiind deschis pe durata întregii zile.

La etajul I al Bibliotecii Municipale Lefkada funcţionează Colecţia de Icoane Post-
Bizantine şi obiecte religioase datând din secolul al XVI-lea şi până astăzi. Biblioteca 
a fost înfiinţată în anul 1953, prin eforturile unor locuitori de seamă ai insulei. 
Scopul colecţiei este salvarea obiectelor de patrimoniu existente în mănăstirile şi 
lăcaşurile bisericeşti distruse în urma cutremurelor, precum şi expunerea publică a 
acestora. Vizitatorul poate fi condus în muzeu de un ghid din personalul Bibliotecii 
Municipale Lefkada.

MUZEUL BISERICESC
MĂNĂSTIREA FANEROMENI LEFKADA

COLECŢIA DE ICOANE POST-BIZANTINE DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ LEFKADA

O plimbare pe mare până la insula 
Kalamos, cu o barcă închiriată sau cu 

vaporul de linie Mytikas - Kalamos, 
poate fi urmată de o vizită prin 

împrejurimile împădurite ale insuliţei 
şi pe plajele virgine ale acesteia, 

precum şi pe la bisericuţele îngrijite de 
acolo şi prin celelalte locaţii (Episkopi, 

Kefali, Kastro, Kalamos). 

În trecut mănăstire-fortăreaţă, biserica 
parohială Sfântul Ioan Botezătorul 

domină minuscula aşezare Kastos de 
pe cea mai mică insulă a regiunii. 
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e-mails
tourismos@lefkada.gr
info@lefkashotels.gr
oseeddlef@otenet.gr

lefkas@medmarinas.com
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Telefoane utile & Informaţii
JUDEŢUL LEFKADA

Prefix telefonic internaţional pentru Grecia:  0030
Prefectura Lefkada:  26453 60700
Direcţia Turism, Cultură &   26453 62129 - 26450 21613
Comerţ Lefkada: 26453 62124
Fax: 26450 21715

Primăria Lefkada:  26453 60500
Primăria Apollonion:  26453 61000
Primăria Ellomenos:  26453 61100
Primăria Sfakioton:  26453 61400
Primăria Karyas:  26453 61200
Primăria Meganisios:  26453 61310
Comunitatea Kalamos:  26460 91281
Comunitatea Kastos:  26460 91484

Direcţia Poliţie Lefkada:   26450 29375
Autoritatea portuară Lefkada: 26450 22176
Serviciu taxi: 26450 21200, 26450 24600 (Nydri: 26450 92000)
Olympic Air	 210 3550500 - 8018010101
Athens Airways	 210 6696600 - 8018014000

Autobuze (curse de linie) 
Lefkada:  26450 22364
Atena:  210 5150108
Salonic: 2310 595439

Sfânta Mitropolie Lefkada şi Itaca: 26450 26207
Sfânta Mănăstire Faneromeni Lefkada:  26450 21305
Bibiloteca Municipală Lefkada:  26450 22502
Muzeul Arheologic Lefkada:  26450 21635

Asociaţia hotelierilor:  26450 24539
Federaţia Asociaţiilor Întreprinzătorilor   26450 21266-7
Camere şi Apartamente de Închiriat: 26450 21608
Poşta Elenă (ELTA):  26450 24225
Spital:  26450 25371, 26450 25376
Pompieri:  26450 22555

Serviciu telefonie Grecia (OTE):   26450 21299
Centru medical Vasiliki:  26450 31065

1) Biserica Sfânta Mavra
2) Biserica Sfântul Ioan De Anjou
3) Biserica Sfânta Fecioară Din Vlaherne
4) Biserica Sfânta Chiriachi
5) Biserica Fecioară Evangelistria
6) Biserica Sfântul Dumitru
7) Biserica Adormirea Maicii Domnului
8) Biserica Sfânta Paraschiva
9) Biserica Sfânta Marina
10) Biserica Adormirea Maicii Domnului 
11) Biserica Sfântul Spiridon 
12) Biserica Sfântul Nicolae
13) Biserica Sfântul Ioan Gură-De-Aur 
14) Biserica Sfântul Spiridon
15) Biserica Sfântul Donatos
16) Biserica Sfântul Profet Ilie
17) Sfânta Mănăstire Maica Domnului 
Faneromeni
18) Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul 
19) Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul
20) Mănăstirea Sfântul Nicolae 

21) Mănăstirea Sfântul Gheorghe
22) Sihăstria Sfinţilor Părinţi
23) Sfânt Mănăstire Evangelistria Sau 
Biserica Roşie
24) Mănăstirea Preasfânta Născătoare 
De Dumnezeu Conducătoarea
25) Mănăstirea Sfântul Mihail Fără 
De Trup 
26) Mănăstirea Sfântul Gheorghe
27) Biserica Sfântul Visarion 
28) Biserica Sfinţii Apostoli
29) Biserica Sfântul Ioan Botezătorul
30) Biserica Sfânta Treime
31) Biserica Sfântul Ioan Botezătorul

LEFKADA
Biserica Sfântul Minas
Biserica Evangelistria
Biserica Intrarea Maicii Domnului
Biserica Pantocrator
Biserica Sfinţii Fără De Arginţi
Biserica Precista Străinilor 
Biserica Sfânta Marina
Biserica Sfântul Nicolae
Biserica Sfântul Dumitru
Biserica Sfânta Paraschiva
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