
ROUPAKIAS – opuštěná vesnička na Lefkádě 
 
Lefkáda – to nejsou jenom vyhlášené pláže, zmodernizovaná turistická letoviska a všudy-přítomná 

komerce, Lefkáda stále žije svým vlastním životem, lidé se tu rodí, pracují a – umírají, či odcházejí za 
lepším… Když už budete projíždět ostrovem, stojí za to udělat si malou projížďku do Roupakias 
(Ρουπακιας), je to jedinečná příležitost vidět starou, nekašírovanou Lefkádu. 
Je určitě více možností, jak se do Roupakias dostat, my to vzali od Agios Nikitas směrem na jih. Po 

slušné silnici se dostanete do vesnice Chortata (Χορτατα), kde na rozcestí odbočte doleva směrem na 
vesničku Manasi (Μανασι). Od této chvíle budete mit pocit, že jste na úplně jiné planetě. Silnička se 

zúží do ostrovních parametrů, postupně projedete 
vesnice Aghii Theodoroi (Αγιοι Θεοδωροι), Ma-
nasi (Μανασι) a Nikolis (Νικολις), je to vlastně 

pár jednotlivých hospodářství, které jsou tak blíz-
ko u sebe, že dostaly jméno a místo na mapě svě-
ta jménem Lefkáda. Projíždějte pomalu a koche-
jte se, zastavte a vychutnejte si tu nádheru…  

       Pod vesničkou Nikolis od bočte na rozcestí 
doprava podle ukazatele směrem na Agios Petros 
(Αγιος Πετρος), to už sjíždíte po úbočí. Minete 
odbočku na Agios Vasilios (Αγιος Βασιλιος) a 
v ostré levé zatáčce začnete znovu stoupat do pro-
tějšího kopce. Tady už našponujte smysly, po levé 
ruce se najednou na asfaltku napojí prašná cesta 
plná kamení – odbočka do Roupakias. Žádný uka-
zatel – nač taky, místní znají, cizinec promine. Ces-
ta je opravdu HODNĚ špatná, je vidět, že je využí-
vána pouze sezónně, hlavně v období sběru oliv. 
Řeknu vám upřímně, po asi 500 metrech jsme začali 
pochybovat o správnosti svého úmyslu a v první 
vhodné zatáčce jsme odstavili našeho Páju mimo 
cestu a vydali se na průzkum pěšky.  

Nic lepšího jsme nemohli udělat – okamžitě nás 
obklopilo všeohlušující hluboké ticho občas pře-
rušené cikádovým sólistou. Najít tohoto virtuóze 
ve spleti olivových větví je nadlidský výkon, ten 
zvuk zní prostě odevšad…  
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Cestou míjíme artefakty, které zase až tak opuš-

těně nepůsobí, mezi olivovníky je viditelně vyu-
žívané políčko se zbytky cibulové natě, takže má-
me pocit, že jsme na špatné cestě. Je tu ale tak 
hezky, že nám to nijak nevadí: cypřiše střídají 
olivovníky, občas kolem profrčí saranče, holky 
pobíhají od bylinky k bylince. Sluníčko je scho-

váno nad oparem, takže ani vedro není nijak zni-
čující. Když už se chceme po půlhodince vzdát, 
vykoukne mezi porostem kousek propadlé stře-
chy. Cestou se ještě napaseme na fíkovníku a na-
jednou jsme tu: bude to znít asi morbidně, ale je-
diné co tu opravdu žije, je místní hřbitov. Udržo-
vané hroby vykukují za letitou vstupní branou se 
zvoničkou a čerstvě omítnutá kaplička trošičku 
zmírňuje celkovou atmosféru opuštěného místa… 
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Domy jsou opravdu doslova zlomeny pod tíhou 
věků, zeleň pronikla doslova i do ložnic, v jednom 
stavení je vidět uvnitř místnosti stylový 

nepořádek… Ale tak jako cestou sem, i tady je 
vidět, že vesnice je opuštěná, ale určitě ne 
zapomenutá. Najednou se mezi ruinami objeví 
mladý citrusový sad,   

dozrávající granátová jablka a k malým políčkám, či 
spíše záhonům, je natažena hadice s vodou (místní ostatně důmyslně využívají pro přívod vody soustavu 
malých nádrží s vodou pomocí přepadů).  
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Středem vesničky vede přírodní koryto k odvodu 
vody z okolních kopců v období dešťů a musí být  

 
velice působivé, když je nad údolím bouře, hromy se vracejí od okolních kopců a zpěněná voda hřmí na 
kaskádách. Koryto je vymleté hluboko na kamenný podklad a vodopády si určitě nijak nezadají s vodo-
pády u Nidry…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěvu Roupakias vřele doporučuji, místo má neopakovatelnou atmosféru, doslova cítíte tu tíhu věků 

a osamělost, klid a relativitu času. Jen pomalu jsme se vraceli zpět do civilizace a nejednou se otočili 
zpět k tomuto magickému místu….        
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