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The first Museum was established in the early 20th century by archae-
ologist W. Dörpfeld at Agia Kyriaki, Nydri. Shortly before World War 

ll, its valuable jewelry was transferred to the National Archaeological Mu-
seum, where it is on display. Following the 1955 earthquakes, the finds 
were transferred to a warehouse and then later to the Public Library; they 
were re-exhibited in 1978. The continually increasing number of excava-
tion finds made it necessary to create a museum in line with contem-
porary museological perceptions. Thanks to an offer by the Municipality 
of Lefkada, the Archaeological Museum has been housed since 1999 in 
Lefkada’s Cultural Center. 

The exhibition, which is chronologically and thematically structured, is 
deployed in four galleries. The finds encompass a broad chronological 
range extending from the Paleolithic to the Late Roman period.

Gallery A
The module on public and private life in ancient Lefkada (Leucas), chiefly 

during the Classical and Hellenistic period, is arrayed in the first and main 
gallery. Stone and clay architectural members and pottery represent to-
pography and public buildings. Plans, house reconstructions and pottery 
present private houses. Other finds grouped in thematic modules recon-
struct daily life and cottage industry activities, related to grain (grinding 
mills), the olive (a basin for crushing olives, lamps, vases), wine (ampho-
rae), trade (weights and measures, pointed-toe amphorae, stamps), coins, 
fishing (weights for fishing nets, fishhooks, stone anchors), hand weaving 
(loom weights, spindle whorls, vases). The bronze objects are exceptional 
examples of metal-working, while there is a separate exhibit related to 
music (bronze flute keys, tortoise shell, cymbals, bone keys from an an-
cient lyre, model of a circle dance).

Gallery B
Gallery B is devoted to religion and presenting the following deities: Ar-

temis, Aphrodite, Hera, Apollo Leucatas and others, as well as sanctuaries 
within and outside the city, worship in caves, in grottos of the Nymphs, 
and at household shrines. This module is accompanied by votives, figu-
rines, and relief plaques. The Geometric bronze objects from the sanctu-
ary at Hortata are particularly important. Among the more impressive ex 
hibits are a bronze mirror with Aphrodite (Caryatid type, 460-450 BC), a 
seal stone depicting the abduction of Europa by Zeus transformed into a 

bull, and a clay model of a circle dance of Nymphs.

Gallery Γ 
This gallery presents burial customs and beliefs about the afterlife. 

There is an instructive reconstruction of part of an ancient cemetery (a 
cist grave, sarcophagus, coffin [larnax], cinerary urns, and funerary stelai). 
The exhibits, which include clay and bronze vases, terracotta figurines, 
toys, strigils, coins, gold funerary wreaths and jewelry, were grave gifts 
which have come from the city’s north and south cemeteries and date 
from the Archaic period to the 3rd century AD.

Gallery Δ 
This gallery is dedicated to the memory of the German archaeologist 

W. Dörpfeld. The first traces of human presence are attested by stone 
artefacts of the Middle Palaeolithic period (200,000-35,000 BC). From 
the Neolithic period there are stone and bone tools, handmade vases, 
a wealth of pottery with impressed, matt-painted and polychrome dec-
oration, anthropomorphic figurines, blades and flint points. There are 
many exhibits illustrating social stratification from the most important 
Bronze Age site, Steno (south of Nydri), where Dörpfeld uncovered 
33 Early Helladic II funerary tumuli. Here the exhibits include mostly 
pottery, stone points, bronze weapons and tools, gold and silver jewelry 
(the necklaces and armbands are copies; the originals are in the National 
Archaeological Museum), impressive bronze daggers with gold inlaid 
handles and others. The Middle Helladic period is represented by finds 
from graves S and Φ, while there are only meager finds dating to the 
Mycenaean period.
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οικίες. Την ενότητα πλαισιώνουν αναθήματα, ειδώλια και ανάγλυφα πλακίδια. 
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα χάλκινα αντικείμενα γεωμετρικών χρόνων από 
το ιερό στα Χορτάτα. Εντυπωσιακά εκθέματα είναι το χάλκινο κάτοπτρο με 
Αφροδίτη (στον τύπο της Καρυάτιδας, 460-450 π.Χ.), ο σφραγιδόλιθος που 
απεικονίζει την αρπαγή της Ευρώπης από τον μεταμορφωμένο σε ταύρο 
Δία, και το πήλινο ομοίωμα κύκλιου χορού Νυμφών.

Αίθουσα Γ
Εδώ παρουσιάζονται τα ταφικά έθιμα και οι δοξασίες για τη μεταθανάτιο ζωή. 

Διαφωτιστική είναι η αναπαράσταση τμήματος αρχαίου νεκροταφείου (κιβωτι-
όσχημος τάφος, σαρκοφάγος, λάρνακα, τεφροδόχα αγγεία και επιτύμβιες στή-
λες). Τα εκθέματα, όπως πήλινα και χάλκινα αγγεία, πήλινα ειδώλια, παιχνίδια, 
στλεγγίδες, νομίσματα, χρυσά νεκρικά στεφάνια και κοσμήματα, ήταν κτερίσμα-
τα, προερχόμενα από το βόρειο και νότιο νεκροταφείο της πόλης, που χρονο-
λογούνται από τους αρχαϊκούς χρόνους έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. 

Αίθουσα Δ
Η αίθουσα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γερμανού αρχαιολόγου W. 

Dörpfeld. Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας μαρτυρούν τα λίθινα τέ-
χνεργα της μέσης παλαιολιθικής περιόδου (200.000-35.000 π.Χ.). Στη νε-
ολιθική εποχή ανήκουν λίθινα και οστέινα εργαλεία, χειροποίητα αγγεία, 
πλούσια κεραμική με εμπίεστη, αμαυρόχρωμη και πολύχρωμη διακόσμηση, 
ανθρωπόμορφα ειδώλια, οστέινα και λίθινα εργαλεία, λεπίδες και αιχμές 
πυριτόλιθου. Από την πλέον σημαντική θέση της εποχής του Χαλκού, το 
Στενό, νότια του Νυδρίου, όπου αποκαλύφθηκαν από τον W. Dörpfeld 
33 ταφικοί τύμβοι της πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου, προέρχονται πλούσια 
ευρήματα, που υποδηλώνουν κοινωνική διαστρωμάτωση. Τα εκθέματα της 
ενότητας είναι κυρίως πήλινα αγγεία, λίθινες αιχμές, χάλκινα όπλα και εργα-
λεία, χρυσά και αργυρά κοσμήματα (σε αντίγραφα περιδέραια και ψέλλια, 
τα πρωτότυπα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), εντυπωσιακά χάλκινα 
εγχειρίδια με χρυσές επενδύσεις λαβών κ.ά. Η μεσοελλαδική περίοδος 
αντιπροσωπεύεται από ευρήματα των τάφων S και Φ, ενώ πενιχρά είναι τα 
ευρήματα της μυκηναϊκής εποχής.

Το πρώτο Μουσείο ιδρύθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τον αρχαι-
ολόγο W. Dörpfeld στην Αγ. Κυριακή στο Νυδρί. Πριν το Β΄ Παγκό-

σμιο πόλεμο τα πολύτιμα κοσμήματα μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο, όπου και εκτίθενται. Μετά τους σεισμούς του 1955 τα ευρήμα-
τα μεταφέρθηκαν σε αποθήκη και αργότερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ενώ 
επανέκθεση πραγματοποιήθηκε το 1978. Τα συνεχώς αυξανόμενα ευρήματα 
των ανασκαφών κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία ενός μουσείου με σύγ-
χρονες μουσειολογικές αντιλήψεις. Χάρη στην προσφορά του Δήμου Λευ-
κάδας, από το 1999 το Αρχαιολογικό Μουσείο στεγάζεται στο κτήριο του 
Πολιτιστικού Κέντρου.

Η έκθεση, δομημένη χρονολογικά και θεματικά, αναπτύσσεται σε τέσσερις 
αίθουσες και τα ευρήματα καλύπτουν ευρύ χρονολογικό φάσμα, από την 
παλαιολιθική εποχή έως το τέλος της ρωμαϊκής. 

Αίθουσα Α
Στην πρώτη, κεντρική αίθουσα αναπτύσσεται η ενότητα του δημόσιου και 

ιδιωτικού βίου της αρχαίας Λευκάδας, κυρίως κατά την κλασική και ελληνι-
στική εποχή. Λίθινα και πήλινα αρχιτεκτονικά μέλη και κεραμική αντιπροσω-
πεύουν την τοπογραφία και τα δημόσια κτήρια. Κατόψεις, αναπαραστάσεις 
οικιών, καθώς και κεραμική παρουσιάζουν τις ιδιωτικές οικίες.

Ανά θεματικές ενότητες άλλα ευρήματα ανασυνθέτουν την καθημερινή 
ζωή και τις οικοτεχνικές δραστηριότητες, όπως τα σιτηρά (μύλοι αλέσμα-
τος σιτηρών), την ελιά (λεκάνη σύνθλιψης ελαιοκάρπου, λυχνάρια, αγγεία), 
τον οίνο (αμφορείς), το εμπόριο (σταθμία, οξυπύθμενοι αμφορείς, σφραγί-
σματα), τα νομίσματα, την αλιεία (βαρίδια διχτυών, αγκίστρια, λίθινες άγκυ-
ρες σκαφών) και την υφαντική (αγνύθες, σφονδύλια, αγγεία). Εξαίρετα δείγ-
ματα χαλκουργίας αποτελούν τα χάλκινα αντικείμενα, ενώ ξεχωριστά είναι 
τα εκθέματα της μουσικής (χάλκινα κλειδιά αυλών, χελώνιο, κύμβαλα, οστέι-
να κλειδιά αρχαίας λύρας και ομοίωμα κύκλιου χορού).

Αίθουσα Β
Η αίθουσα Β είναι αφιερωμένη στη θρησκεία. Παρουσιάζονται οι λατρευό-

μενες θεότητες: Άρτεμις, Αφροδίτη, Ήρα, Απόλλων Λευκάτας κ.ά., τα εντός 
και εκτός άστεως ιερά, η λατρεία στα σπήλαια, στα άντρα Νυμφών και στις 
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οικίες. Την ενότητα πλαισιώνουν αναθήματα, ειδώλια και ανάγλυφα πλακίδια. 
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα χάλκινα αντικείμενα γεωμετρικών χρόνων από 
το ιερό στα Χορτάτα. Εντυπωσιακά εκθέματα είναι το χάλκινο κάτοπτρο με 
Αφροδίτη (στον τύπο της Καρυάτιδας, 460-450 π.Χ.), ο σφραγιδόλιθος που 
απεικονίζει την αρπαγή της Ευρώπης από τον μεταμορφωμένο σε ταύρο 
Δία, και το πήλινο ομοίωμα κύκλιου χορού Νυμφών.

Αίθουσα Γ
Εδώ παρουσιάζονται τα ταφικά έθιμα και οι δοξασίες για τη μεταθανάτιο ζωή. 

Διαφωτιστική είναι η αναπαράσταση τμήματος αρχαίου νεκροταφείου (κιβωτι-
όσχημος τάφος, σαρκοφάγος, λάρνακα, τεφροδόχα αγγεία και επιτύμβιες στή-
λες). Τα εκθέματα, όπως πήλινα και χάλκινα αγγεία, πήλινα ειδώλια, παιχνίδια, 
στλεγγίδες, νομίσματα, χρυσά νεκρικά στεφάνια και κοσμήματα, ήταν κτερίσμα-
τα, προερχόμενα από το βόρειο και νότιο νεκροταφείο της πόλης, που χρονο-
λογούνται από τους αρχαϊκούς χρόνους έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. 

Αίθουσα Δ
Η αίθουσα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γερμανού αρχαιολόγου W. 

Dörpfeld. Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας μαρτυρούν τα λίθινα τέ-
χνεργα της μέσης παλαιολιθικής περιόδου (200.000-35.000 π.Χ.). Στη νε-
ολιθική εποχή ανήκουν λίθινα και οστέινα εργαλεία, χειροποίητα αγγεία, 
πλούσια κεραμική με εμπίεστη, αμαυρόχρωμη και πολύχρωμη διακόσμηση, 
ανθρωπόμορφα ειδώλια, οστέινα και λίθινα εργαλεία, λεπίδες και αιχμές 
πυριτόλιθου. Από την πλέον σημαντική θέση της εποχής του Χαλκού, το 
Στενό, νότια του Νυδρίου, όπου αποκαλύφθηκαν από τον W. Dörpfeld 
33 ταφικοί τύμβοι της πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου, προέρχονται πλούσια 
ευρήματα, που υποδηλώνουν κοινωνική διαστρωμάτωση. Τα εκθέματα της 
ενότητας είναι κυρίως πήλινα αγγεία, λίθινες αιχμές, χάλκινα όπλα και εργα-
λεία, χρυσά και αργυρά κοσμήματα (σε αντίγραφα περιδέραια και ψέλλια, 
τα πρωτότυπα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), εντυπωσιακά χάλκινα 
εγχειρίδια με χρυσές επενδύσεις λαβών κ.ά. Η μεσοελλαδική περίοδος 
αντιπροσωπεύεται από ευρήματα των τάφων S και Φ, ενώ πενιχρά είναι τα 
ευρήματα της μυκηναϊκής εποχής.

Το πρώτο Μουσείο ιδρύθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τον αρχαι-
ολόγο W. Dörpfeld στην Αγ. Κυριακή στο Νυδρί. Πριν το Β΄ Παγκό-

σμιο πόλεμο τα πολύτιμα κοσμήματα μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο, όπου και εκτίθενται. Μετά τους σεισμούς του 1955 τα ευρήμα-
τα μεταφέρθηκαν σε αποθήκη και αργότερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ενώ 
επανέκθεση πραγματοποιήθηκε το 1978. Τα συνεχώς αυξανόμενα ευρήματα 
των ανασκαφών κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία ενός μουσείου με σύγ-
χρονες μουσειολογικές αντιλήψεις. Χάρη στην προσφορά του Δήμου Λευ-
κάδας, από το 1999 το Αρχαιολογικό Μουσείο στεγάζεται στο κτήριο του 
Πολιτιστικού Κέντρου.

Η έκθεση, δομημένη χρονολογικά και θεματικά, αναπτύσσεται σε τέσσερις 
αίθουσες και τα ευρήματα καλύπτουν ευρύ χρονολογικό φάσμα, από την 
παλαιολιθική εποχή έως το τέλος της ρωμαϊκής. 

Αίθουσα Α
Στην πρώτη, κεντρική αίθουσα αναπτύσσεται η ενότητα του δημόσιου και 

ιδιωτικού βίου της αρχαίας Λευκάδας, κυρίως κατά την κλασική και ελληνι-
στική εποχή. Λίθινα και πήλινα αρχιτεκτονικά μέλη και κεραμική αντιπροσω-
πεύουν την τοπογραφία και τα δημόσια κτήρια. Κατόψεις, αναπαραστάσεις 
οικιών, καθώς και κεραμική παρουσιάζουν τις ιδιωτικές οικίες.

Ανά θεματικές ενότητες άλλα ευρήματα ανασυνθέτουν την καθημερινή 
ζωή και τις οικοτεχνικές δραστηριότητες, όπως τα σιτηρά (μύλοι αλέσμα-
τος σιτηρών), την ελιά (λεκάνη σύνθλιψης ελαιοκάρπου, λυχνάρια, αγγεία), 
τον οίνο (αμφορείς), το εμπόριο (σταθμία, οξυπύθμενοι αμφορείς, σφραγί-
σματα), τα νομίσματα, την αλιεία (βαρίδια διχτυών, αγκίστρια, λίθινες άγκυ-
ρες σκαφών) και την υφαντική (αγνύθες, σφονδύλια, αγγεία). Εξαίρετα δείγ-
ματα χαλκουργίας αποτελούν τα χάλκινα αντικείμενα, ενώ ξεχωριστά είναι 
τα εκθέματα της μουσικής (χάλκινα κλειδιά αυλών, χελώνιο, κύμβαλα, οστέι-
να κλειδιά αρχαίας λύρας και ομοίωμα κύκλιου χορού).

Αίθουσα Β
Η αίθουσα Β είναι αφιερωμένη στη θρησκεία. Παρουσιάζονται οι λατρευό-

μενες θεότητες: Άρτεμις, Αφροδίτη, Ήρα, Απόλλων Λευκάτας κ.ά., τα εντός 
και εκτός άστεως ιερά, η λατρεία στα σπήλαια, στα άντρα Νυμφών και στις 
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The first Museum was established in the early 20th century by archae-
ologist W. Dörpfeld at Agia Kyriaki, Nydri. Shortly before World War 

ll, its valuable jewelry was transferred to the National Archaeological Mu-
seum, where it is on display. Following the 1955 earthquakes, the finds 
were transferred to a warehouse and then later to the Public Library; they 
were re-exhibited in 1978. The continually increasing number of excava-
tion finds made it necessary to create a museum in line with contem-
porary museological perceptions. Thanks to an offer by the Municipality 
of Lefkada, the Archaeological Museum has been housed since 1999 in 
Lefkada’s Cultural Center. 

The exhibition, which is chronologically and thematically structured, is 
deployed in four galleries. The finds encompass a broad chronological 
range extending from the Paleolithic to the Late Roman period.

Gallery A
The module on public and private life in ancient Lefkada (Leucas), chiefly 

during the Classical and Hellenistic period, is arrayed in the first and main 
gallery. Stone and clay architectural members and pottery represent to-
pography and public buildings. Plans, house reconstructions and pottery 
present private houses. Other finds grouped in thematic modules recon-
struct daily life and cottage industry activities, related to grain (grinding 
mills), the olive (a basin for crushing olives, lamps, vases), wine (ampho-
rae), trade (weights and measures, pointed-toe amphorae, stamps), coins, 
fishing (weights for fishing nets, fishhooks, stone anchors), hand weaving 
(loom weights, spindle whorls, vases). The bronze objects are exceptional 
examples of metal-working, while there is a separate exhibit related to 
music (bronze flute keys, tortoise shell, cymbals, bone keys from an an-
cient lyre, model of a circle dance).

Gallery B
Gallery B is devoted to religion and presenting the following deities: Ar-

temis, Aphrodite, Hera, Apollo Leucatas and others, as well as sanctuaries 
within and outside the city, worship in caves, in grottos of the Nymphs, 
and at household shrines. This module is accompanied by votives, figu-
rines, and relief plaques. The Geometric bronze objects from the sanctu-
ary at Hortata are particularly important. Among the more impressive ex 
hibits are a bronze mirror with Aphrodite (Caryatid type, 460-450 BC), a 
seal stone depicting the abduction of Europa by Zeus transformed into a 

bull, and a clay model of a circle dance of Nymphs.

Gallery Γ 
This gallery presents burial customs and beliefs about the afterlife. 

There is an instructive reconstruction of part of an ancient cemetery (a 
cist grave, sarcophagus, coffin [larnax], cinerary urns, and funerary stelai). 
The exhibits, which include clay and bronze vases, terracotta figurines, 
toys, strigils, coins, gold funerary wreaths and jewelry, were grave gifts 
which have come from the city’s north and south cemeteries and date 
from the Archaic period to the 3rd century AD.

Gallery Δ 
This gallery is dedicated to the memory of the German archaeologist 

W. Dörpfeld. The first traces of human presence are attested by stone 
artefacts of the Middle Palaeolithic period (200,000-35,000 BC). From 
the Neolithic period there are stone and bone tools, handmade vases, 
a wealth of pottery with impressed, matt-painted and polychrome dec-
oration, anthropomorphic figurines, blades and flint points. There are 
many exhibits illustrating social stratification from the most important 
Bronze Age site, Steno (south of Nydri), where Dörpfeld uncovered 
33 Early Helladic II funerary tumuli. Here the exhibits include mostly 
pottery, stone points, bronze weapons and tools, gold and silver jewelry 
(the necklaces and armbands are copies; the originals are in the National 
Archaeological Museum), impressive bronze daggers with gold inlaid 
handles and others. The Middle Helladic period is represented by finds 
from graves S and Φ, while there are only meager finds dating to the 
Mycenaean period.
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οικίες. Την ενότητα πλαισιώνουν αναθήματα, ειδώλια και ανάγλυφα πλακίδια. 
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα χάλκινα αντικείμενα γεωμετρικών χρόνων από 
το ιερό στα Χορτάτα. Εντυπωσιακά εκθέματα είναι το χάλκινο κάτοπτρο με 
Αφροδίτη (στον τύπο της Καρυάτιδας, 460-450 π.Χ.), ο σφραγιδόλιθος που 
απεικονίζει την αρπαγή της Ευρώπης από τον μεταμορφωμένο σε ταύρο 
Δία, και το πήλινο ομοίωμα κύκλιου χορού Νυμφών.

Αίθουσα Γ
Εδώ παρουσιάζονται τα ταφικά έθιμα και οι δοξασίες για τη μεταθανάτιο ζωή. 

Διαφωτιστική είναι η αναπαράσταση τμήματος αρχαίου νεκροταφείου (κιβωτι-
όσχημος τάφος, σαρκοφάγος, λάρνακα, τεφροδόχα αγγεία και επιτύμβιες στή-
λες). Τα εκθέματα, όπως πήλινα και χάλκινα αγγεία, πήλινα ειδώλια, παιχνίδια, 
στλεγγίδες, νομίσματα, χρυσά νεκρικά στεφάνια και κοσμήματα, ήταν κτερίσμα-
τα, προερχόμενα από το βόρειο και νότιο νεκροταφείο της πόλης, που χρονο-
λογούνται από τους αρχαϊκούς χρόνους έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. 

Αίθουσα Δ
Η αίθουσα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γερμανού αρχαιολόγου W. 

Dörpfeld. Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας μαρτυρούν τα λίθινα τέ-
χνεργα της μέσης παλαιολιθικής περιόδου (200.000-35.000 π.Χ.). Στη νε-
ολιθική εποχή ανήκουν λίθινα και οστέινα εργαλεία, χειροποίητα αγγεία, 
πλούσια κεραμική με εμπίεστη, αμαυρόχρωμη και πολύχρωμη διακόσμηση, 
ανθρωπόμορφα ειδώλια, οστέινα και λίθινα εργαλεία, λεπίδες και αιχμές 
πυριτόλιθου. Από την πλέον σημαντική θέση της εποχής του Χαλκού, το 
Στενό, νότια του Νυδρίου, όπου αποκαλύφθηκαν από τον W. Dörpfeld 
33 ταφικοί τύμβοι της πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου, προέρχονται πλούσια 
ευρήματα, που υποδηλώνουν κοινωνική διαστρωμάτωση. Τα εκθέματα της 
ενότητας είναι κυρίως πήλινα αγγεία, λίθινες αιχμές, χάλκινα όπλα και εργα-
λεία, χρυσά και αργυρά κοσμήματα (σε αντίγραφα περιδέραια και ψέλλια, 
τα πρωτότυπα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), εντυπωσιακά χάλκινα 
εγχειρίδια με χρυσές επενδύσεις λαβών κ.ά. Η μεσοελλαδική περίοδος 
αντιπροσωπεύεται από ευρήματα των τάφων S και Φ, ενώ πενιχρά είναι τα 
ευρήματα της μυκηναϊκής εποχής.

Το πρώτο Μουσείο ιδρύθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τον αρχαι-
ολόγο W. Dörpfeld στην Αγ. Κυριακή στο Νυδρί. Πριν το Β΄ Παγκό-

σμιο πόλεμο τα πολύτιμα κοσμήματα μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο, όπου και εκτίθενται. Μετά τους σεισμούς του 1955 τα ευρήμα-
τα μεταφέρθηκαν σε αποθήκη και αργότερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ενώ 
επανέκθεση πραγματοποιήθηκε το 1978. Τα συνεχώς αυξανόμενα ευρήματα 
των ανασκαφών κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία ενός μουσείου με σύγ-
χρονες μουσειολογικές αντιλήψεις. Χάρη στην προσφορά του Δήμου Λευ-
κάδας, από το 1999 το Αρχαιολογικό Μουσείο στεγάζεται στο κτήριο του 
Πολιτιστικού Κέντρου.

Η έκθεση, δομημένη χρονολογικά και θεματικά, αναπτύσσεται σε τέσσερις 
αίθουσες και τα ευρήματα καλύπτουν ευρύ χρονολογικό φάσμα, από την 
παλαιολιθική εποχή έως το τέλος της ρωμαϊκής. 

Αίθουσα Α
Στην πρώτη, κεντρική αίθουσα αναπτύσσεται η ενότητα του δημόσιου και 

ιδιωτικού βίου της αρχαίας Λευκάδας, κυρίως κατά την κλασική και ελληνι-
στική εποχή. Λίθινα και πήλινα αρχιτεκτονικά μέλη και κεραμική αντιπροσω-
πεύουν την τοπογραφία και τα δημόσια κτήρια. Κατόψεις, αναπαραστάσεις 
οικιών, καθώς και κεραμική παρουσιάζουν τις ιδιωτικές οικίες.

Ανά θεματικές ενότητες άλλα ευρήματα ανασυνθέτουν την καθημερινή 
ζωή και τις οικοτεχνικές δραστηριότητες, όπως τα σιτηρά (μύλοι αλέσμα-
τος σιτηρών), την ελιά (λεκάνη σύνθλιψης ελαιοκάρπου, λυχνάρια, αγγεία), 
τον οίνο (αμφορείς), το εμπόριο (σταθμία, οξυπύθμενοι αμφορείς, σφραγί-
σματα), τα νομίσματα, την αλιεία (βαρίδια διχτυών, αγκίστρια, λίθινες άγκυ-
ρες σκαφών) και την υφαντική (αγνύθες, σφονδύλια, αγγεία). Εξαίρετα δείγ-
ματα χαλκουργίας αποτελούν τα χάλκινα αντικείμενα, ενώ ξεχωριστά είναι 
τα εκθέματα της μουσικής (χάλκινα κλειδιά αυλών, χελώνιο, κύμβαλα, οστέι-
να κλειδιά αρχαίας λύρας και ομοίωμα κύκλιου χορού).

Αίθουσα Β
Η αίθουσα Β είναι αφιερωμένη στη θρησκεία. Παρουσιάζονται οι λατρευό-

μενες θεότητες: Άρτεμις, Αφροδίτη, Ήρα, Απόλλων Λευκάτας κ.ά., τα εντός 
και εκτός άστεως ιερά, η λατρεία στα σπήλαια, στα άντρα Νυμφών και στις 
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