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Απάντηση στο δελτίο τύπου του ∆ήµου Χαλκιδέων της 15ης Μαρτίου 2014 
 

Η εξέταση του θέµατος του επαναχαρακτηρισµού της ∆ηµοτικής Αγοράς Χαλκίδας στις 13 Μαρτίου 
από κοινή συνεδρίαση του Κεντρικού Συµβούλιου Νεωτέρων Μνηµείων (ΚΣΝΜ) και του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συµβούλιου (ΚΑΣ), κατέληξε σε κατά πλειοψηφία επαναχαρακτηρισµό - για δεύτερη 
φορά- όλου του συγκροτήµατος ως διατηρητέου µνηµείου.  Θυµίζουµε ότι το 2006  το ΚΣΝΜ είχε 
γνωµοδοτήσει οµόφωνα υπέρ του χαρακτηρισµού ολόκληρου του συγκροτήµατος ως διατηρητέου, 
και το 2009 το ΚΣΝΜ απέρριψε την πρόταση της δηµοτικής αρχής για γκρέµισµα των εσωτερικών 
πτερύγων της φάσης Κυδωνιάτη. 
 
Την επαύριο της τωρινής γνωµοδότησης, και πριν καθαρογραφούν και γνωστοποιηθούν τα 
πρακτικά αυτής της κοινής συνεδρίασης ΚΣΝΜ-ΚΑΣ, την 15η Μαρτίου, ο κ. ∆ήµαρχος Χαλκιδέων 
έσπευσε, µε ∆ελτίο Τύπου τιτλοφορούµενο µε τον απειλητικό τίτλο «Στην υπόθεση του κτιριακού 
συγκροτήµατος της ∆ηµοτικής Αγοράς Χαλκίδας, υπάρχει συνέχεια», να δηλώσει την θέλησή του να 
χειραγωγήσει τις εξελίξεις. Στο ∆ελτίο  αυτό ο κ. ∆ήµαρχος δεν εκφράζει, όπως θα περίµενε κανείς, 
τη διαφωνία του µε τη σχετική γνωµοδότηση, πράγµα απόλυτα θεµιτό και κατανοητό, ούτε µπαίνει 
στην ουσία του ζητήµατος ως όφειλε, θέτοντας σε δηµόσια κριτική τα επιχειρήµατα των µελών του 
Συµβουλίου ΚΣΝΜ-ΚΑΣ. Αντίθετα, αµφισβητεί την εγκυρότητα ενός θεσµικού οργάνου, αρµόδιου 
σε θέµατα προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς και, ακόµη πιο περίεργο, επιχειρεί να 
προδικάσει ότι η τελική υπουργική απόφαση της κήρυξης της Αγοράς θα είναι αντίθετη µε την κατά 
πλειοψηφία εκφρασµένη γνωµοδότηση αυτού του οργάνου! Υπαγορεύει µάλιστα έµµεσα στον 
αρµόδιο υπουργό να µην υπογράψει την γνωµοδότηση της κήρυξης της Αγοράς ως µνηµείου και, 
κάνοντας κακή χρήση του αξιώµατός του ως υπουργού, να αναπέµψει το θέµα σε επανεξέταση 
από το ΚΣΝΜ-ΚΑΣ. Ο κ. ∆ήµαρχος προσδοκά προφανώς  διαφορετική γνωµοδότηση, σύµφωνη µε 
τη δική του εκπεφρασµένη επιθυµία (όπως απέδειξε και µε την  µετακίνηση µε λεωφορείο του 
δήµου των συµφωνούντων µε τις απόψεις του στη συνεδρίαση ΚΣΝΜ-ΚΑΣ!) 
 
Από τη δική µας πλευρά αναµένουµε µε µεγάλο ενδιαφέρον να διαβάσουµε όλες τις απόψεις που 
διατυπώθηκαν στο συµβούλιο για να τις λάβουµε  υπόψη µας µε περίσκεψη. Προσδοκούµε δε, 
νόµιµη και κανονική διαδικασία έκδοσης της υπουργικής απόφασης, σύµφωνης µε τη γνωµοδότηση 
του αρµόδιου θεσµικού οργάνου. 
 
Οφείλουµε επίσης, να υπενθυµίσουµε µε έµφαση στον κ. ∆ήµαρχο, ότι ρόλος του δεν είναι να 
υποδύεται τον πανεπιστήµονα, αρχιτέκτονα, πολιτικό µηχανικό, πολεοδόµο - σφάλµα στο οποίο 
έχει υποπέσει πολλές φορές τον τελευταίο καιρό, ούτε – όπως τώρα- τον νοµικό σύµβουλο του κ. 
υπουργού. Αναµένουµε από αυτόν, τον  σεβασµό των  θέσεων των ειδικών επιστηµόνων και των 
φορέων που εισηγούνται τεκµηριωµένα την αποκατάσταση της ∆ηµοτικής Αγοράς και τον καλούµε 
µε ειλικρινή διάθεση να αντιµετωπίσει την ανανεωµένη γνωµοδότηση του συµβουλίου ως µοναδική 
ευκαιρία να συνδέσει το όνοµά του µε ένα µεγάλο έργο διάσωσης ενός κτηρίου µε υπεραιωνόβια 
ιστορία και αναγνωρισµένη αρχιτεκτονική αξία, αλλά και µε ένα µεγάλο έργο ανάπλασης του 
ιστορικού κέντρου της πόλης του µε τη βοήθεια όλων των ειδικών σε παρόµοια θέµατα και τη 
συµπαράσταση των συµπολιτών του.  
 



Ας µην παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι µέχρι σήµερα επιλογές των δηµοτικών αρχών, ερχόµενες 
σε πλήρη αντίθεση µε τα συµφέροντα των δηµοτών, οδηγήσαν το κέντρο της πόλης, σε µαρασµό 
και διάλυση, ιδιαίτερα µετά την κακοποίηση της πλατείας Εβδοµαδιαίας Αγοράς και την µετατροπή 
της σε πάρκινγκ. Σήµερα, µεγάλο τµήµα των κατοίκων της Χαλκίδας και της ευρύτερης περιοχής 
τάσσεται υπέρ της επαναλειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς και της αναζωογόνησης της εµπορικής 
κινησης του κέντρου της πόλης, υπέρ της επανάκτησης του κέντρου της πόλης  ως δηµόσιου 
χώρου  που τους ανήκει: για να µπορούν να συναλλάσσονται, να συνδιαλέγονται, να περπατούν 
και να κινούνται σε µια ανθρώπινη πόλη.   
 
Το πρώτο και κατεπείγον βήµα που οφείλει να κάνει η δηµοτική αρχή και στο οποίο αποδεικνύεται 
τροµερά ανεπαρκής µέχρι σήµερα, είναι ο άµεσος, σχολαστικός καθαρισµός του χώρου της 
∆ηµοτικής Αγοράς  και η ασφαλής περίφραξη και επιτήρησή του, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
περαιτέρω αλλοίωση και ερείπωσή του, αλλά και να αποφευχθούν κίνδυνοι για την υγεία και την 
ζωή όσων, περιέργως, διαµένουν και κινούνται ανενόχλητοι από το καλοκαίρι µέσα στην αγορά 
ρηµάζοντας την πολύτιµη δηµόσια περιουσία. 
 
Σεβόµενοι, ωστόσο, το λόγο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε τόσο σοβαρά για την πόλη θέµατα εµείς 
δηλώνουµε δηµόσια ότι είµαστε ανοιχτοί σε κάθε καλοπροαίρετο, δηµόσιο και σταθµισµένο, 
επιστηµονικό διάλογο, που θα διαφωτίσει πλήρως όλους τους συµπολίτες µας και ότι τιθέµεθα στη 
διάθεση κάθε ∆ηµάρχου, που θα σεβαστεί έµπρακτα όση πολιτιστική κληρονοµιά απέµεινε στην 
πόλη µας.  
  


