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Αξιότιμοι Κύριοι, 

Στις 12-12-2008 αγοράστηκε από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) η οικεία Άγγελου Σικελιανού και 
παράληλα υπήρξε δέσμευση  εκ μέρους του Ιδρύματος για τη διάθεση ποσού έως 1.200.000. ευρώ για 
την αναπαλαίωση του κτηρίου και την μετατροπή του σε μουσείο, με χρονικό όριο ολοκλήρωσης του 
έργου τα δύο χρόνια. 

Στις 3-4-2009 υπογράφτηκε συμβόλαιο εκπόνηση μελετών και ανάληψης των επιβλέψεων μεταξύ της 
Ε.Τ.Ε. και των μελετητών και του τότε Δημάρχου Λευκάδος, ως συμβαλλόμενος ιδιοκτήτης, και 
ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Δήμο Λευκάδας, παρουσία της Δημοτικής Αρχής, της 
Διοίκησης  της Τράπεζας και των μελετητών. 

Την ίδια περίοδο με ολοσέλιδη καταχώρηση σε εφημερίδες εθνικής εμβέλειας προβάλλεται η 
πρωτοβουλία της Τράπεζας για την δημιουργία του Μουσείου Άγγελου Σικελιανού. 

Στις 19-09- 2009 γίνεται συνάντηση στο Μέγαρο της Εθνικής Τράπεζας με σκοπό τον εντοπισμό υλικού 
για το Μουσείο και ταυτόχρονα γίνεται η πρώτη παρουσίαση της προόδου και της φιλοσοφίας του 
εκθεσιακού χώρου. 

Στις 4-2-2010 ο Δήμος Λευκάδας με πρόσκλησή του απευθύνεται στους Δημότες και προσωπικότητες, 
με σκοπό τον εντοπισμό και συγκέντρωση ενθυμημάτων για το μουσείο Άγγελου Σικελιανού. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, ως νέα Δημοτική Αρχή, στις 25-02-2011, παρουσιάζεται η 
οριστική αρχιτεκτονική μελέτη από τους καθηγητές κ. Π. Τζώνο και κ. Μ. Σκαλτσά παρουσία του 
εκπροσώπου της Ε.Τ.Ε. και κ. Θ. Βαλασιάδη κ.α. 

Στη συνέχεια δημοπρατείται το έργο και ανάδοχος αναδεικνύεται ο κ. Λ. Χότος. Πιθανή έναρξη των 
εργασιών προβλεπόταν ο Σεπτέμβρης του 2011. 

Επειδή κατά τη δημοπράτηση του έργου το πόσό υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, με επιστολή μας 
δεσμευτήκαμε ότι θα καλύψουμε από χρήματα του Δήμου, τη διαφορά. 

Μέχρι το Σεπτέμβρη του 2013, όσες φορές προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τους αρμόδιους, η 
απάντηση ήταν, ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών υπάρχει 
πρόβλημα για την έναρξη των εργασιών εκ μέρους του αναδόχου. 

Τον Οκτώβρη του 2013 πήραμε ένα υπόμνημα από την ΕΤΕ στο οποίο προτεινόταν να χωριστεί το 
έργο σε δύο υποέργα: 
1) 1ο υποέργο: Αποκατάσταση κελύφους 
2) 2ο υποέργο: Διαμόρφωση σε μουσείο 
Και τα δύο υποέργα σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες. 

mailto:info@lefkada.gov.gr


Μας προτάθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. 

Και ενώ περιμέναμε να υλοποιηθούν αυτά, τα οποία στελέχη της τράπεζάς μας, μας πρότειναν, στις 10-
06- 2014 λάβαμε υπηρεσιακό σημείωμα από την ΕΤΕ στο οποίο μας αποστέλλονται τα τεύχη 
Δημοπράτησης προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. 

Θεωρούμε εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, την συμπεριφορά αυτή απαράδεκτη απέναντι στο Δήμο 
και τους Δημότες, απέναντι στην ιστορία της Λευκάδας και τη συμβολή του αείμνηστου συμπατριώτη 
μας Ιωάννη Βαλαωρίτη στο μεγαλούργημα της Τράπεζας. 

Διαχρονικά  η δημοτική Αρχή συνεπής απέναντι στην προσφορά της Ε.Τ.Ε. έχει μεταφέρει όλα τα 
διαθέσιμά της στο τοπικό υποκατάστημα χωρίς διαγωνισμό με προσφορές. 

Το κτήριο καταρρέει και υπάρχει καθημερινός κίνδυνος για την ασφάλεια των περίοικων και των 
διερχόμενων. Οι μελέτες έγιναν με δική σας επιλογή και ευθύνη, και το ύψος του ποσού που προέκυψε 
από τη δημοπράτηση του έργου είναι σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές. 

Εμείς είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, πρέπει και εσείς να είστε συνεπείς σε ότι δημόσια 
δεσμευτήκατε. 

Η Λευκάδα και οι πολίτες της έχουν προσφέρει πολύ περισσότερα στην Ε.Τ.Ε. από αυτό που εσείς 
δεσμευτήκατε. 

Στα έρωτήματά του απλού Λευκαδίτη γιατί το έργο δεν εκτελείται, που παράλληλα είναι και δικά μας 
ερωτήματα, τι απαντήσεις θα δώσουμε; 

Πιστεύοντας ότι η ενέργειά σας αυτή μπορεί να επανεκτιμηθεί, περιμένουμε από εσάς τη λύση του 
προβλήματος. 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τις εξελίξεις και 
θα επανεξετάσουμε το θέμα της παραμονής των καταθέσεων μας στην τράπεζά σας. 

Σας επισυνάπτουμε και την σχετική αλληλογραφία 

Με εκτίμηση  
Κώστας Αραβανής 
Δήμαρχος Λευκάδας 

 

 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Παντελ &Ούλοφ Πάλμε 
Ταχ.Κώδικας: 31100 Λευκάδα 
Τηλέφωνο: 2645021608/21-266 
ΦΑΞ: 26450 21-226/21266 
Email: oseedlef@otenet.gr 
Website:www.Holidaysinlefkada.eu 

 
www.Lefkas-Familyhotels.gr 

   



 


