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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡ. 11 
 

Νέα εκδήλωση-συζήτηση για τη ∆ηµοτική Αγορά Χαλκίδας 
 

Στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο θέατρο Παπαδηµητρίου στις 10 Μαρτίου 2014 από την 

οµάδα µας µε τον γενικό τίτλο «Αλήθειες για τη ∆ηµοτική Αγορά Χαλκίδας. Ζήστε τη µνήµη, σώστε την 

πόλη» διατυπώθηκε από πολλούς πολίτες το αίτηµα για τη συνέχιση της συζήτησης και ενηµέρωσης  για 

ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στην αποκατάσταση και την επαναλειτουργία της ∆ηµοτικής Αγοράς 

της Χαλκίδας (∆ΑΧ). 

 

Εν τω µεταξύ, µετά την πρόσφατη (13 Μαρτίου) κρίση των αρµόδιων οργάνων του Υπουργείου 

Πολιτισµού (ΚΣΝΜ-ΚΑΣ) υπέρ του επαναχαρακτηρισµού της αγοράς ως µνηµείου. αναµένεται η  

σύννοµη επικύρωσή της από τον αρµόδιο Υπουργό. Η απόφαση αυτή, ελπίζουµε ότι θα θέσει οριστικό 

τέλος στη σκόπιµη εγκατάλειψη και κακοποίηση της ∆ΑΧ από πλευράς δηµοτικών αρχών και  θα ανοίξει 

την αυλαία σε ένα σοβαρό σχεδιασµό του µέλλοντός της µε άµεσο επακόλουθο την αισθητική και 

λειτουργική αναβάθµιση του κέντρου της πόλης µας. 

 

Γι αυτό και η «Οµάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη ∆ιάσωση και Επαναλειτουργία της ∆ηµοτικής 

Αγοράς Χαλκιδας» αποφάσισε να προσκαλέσει τους πολίτες σε  µια νέα δηµόσια εκδήλωση που θα 

δώσει απαντήσεις σε απορίες και ερωτήµατα που υπάρχουν γύρω από τις δυνατότητες αποκατάστασης  

και  επαναλειτουργίας της ∆ΑΧ, όπως: 

- για την κατάσταση των κτηρίων της 

-για τα βήµατα που πρέπει να γίνουν ώστε να οδηγηθούµε σε άρτιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό 

-για την υλοποίηση της µελέτης που θα δώσει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός  

-για το κόστος που θα έχει η αποκατάσταση της αγοράς,  

-για τις δυνατότητες κάλυψης του κόστους 

-για τις δυνατότητες εκσυγχρονισµού των κτηρίων (υγειονοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, κ.α.)  

 

Τα θέµατα αυτά θα αναπτυχθούν από ειδικούς επιστήµονες στην ανοικτή εκδήλωση-συζήτηση, µε τον 

γενικό τίτλο  

«ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, 

ας ξαναζωντανέψουµε την καρδιά της πόλης» 

που θα πραγµατοποιηθεί το ερχόµενο Σάββατο 12  Απριλίου, στο ξενοδοχείο Λούσυ, στις 7.30 το 

απόγευµα.  


