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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡ. 8 
 

Πραγµατοποίηση εκδήλωσης-συζήτησης µε θέµα:«Αλήθειες 

για τη ∆ηµοτική Αγορά Χαλκίδας» 

 
Tη ∆ευτέρα 10-03-14, σε ένα κατάµεστο θέατρο Παπαδηµητρίου στη Χαλκίδα, πραγµατοποιήθηκε 
εκδήλωση – συζήτηση µε  θέµα, «Αλήθειες για τη ∆ηµοτική Αγορά. Ζήστε τη µνήµη – σώστε την 
πόλη» µε σκοπό την ενηµέρωση των πολιτών της Χαλκίδας και της ευρύτερης περιοχής για τις 
δυνατότητες αποκατάστασης και επαναλειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς, καθώς και για τη 
σηµασία του επαναχαρακτηρισµού της δηµοτικής αγοράς ως  διατηρητέου µνηµείου στην 
επικείµενη κρίση στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων.  
  
Κεντρικοί οµιλητές της εκδήλωσης ήταν οι οµότιµοι καθηγητές ΕΜΠ κ.κ. Γιώργος Σαρηγιάννης, και 
Μάρω Αποστόλου. Οι άλλοι δύο προσκεκληµένοι οµιλητές, ο κ. Κώστας Αδαµάκης, επίκ. 
καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και η κ. Μάρω Καρδαµίτση-Αδάµη, οµότ. καθηγήτρια ΕΜΠ 
δεν µπόρεσαν να  µετάσχουν για λόγους υγείας.  Ο κ. Αδαµάκης έστειλε την εισήγησή του, η οποία 
αναγνώσθηκε. Τη συζήτηση συντόνισε ο αρχιτέκτων µηχανικός, κ. Βαγγέλης Αγγέλου. 
 
Αναγνώσθηκε επίσης χαιρετισµός του Χαλκιδέου  κ. ∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλου, οµοτ. καθηγητή 
του Πανεπιστηµίου Κύπρου, ο οποίος  επεσήµανε την ανάγκη διάσωσης της Αγοράς, ως ενός από 
τα τελευταία εναποµείναντα ιστορικά µνηµεία της πόλης. 
 
Η εκδήλωση άνοιξε  µε την  παρουσίαση της ∆ηµοτικής Αγοράς από την κ. Φωτεινή Μπέλλιου, 
αρχιτέκτονα µηχανικό. Η πραγµατική δηµοτική αγορά «αναδύθηκε»  µέσα από την 
εµπεριστατωµένη αποτύπωση των κτηρίων της που έκανε η µηχανικός στα  πλαίσια της 
µεταπτυχιακής της εργασίας. Παρουσιάστηκαν τα κτήρια απαλλαγµένα από τα σκουπίδια, τις 
λαµαρινοκατασκευές και τις άλλες αυθαίρετες προσθήκες, και ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ γέµισαν την 
οθόνη του θεάτρου. 
 
Ο καθηγητής κ. Γ. Σαρηγιάννης, επισηµαίνοντας την καταστροφική µανία κατεδάφισης που 
επικράτησε στο παρελθόν στη Χαλκίδα, υπογράµµισε τη σηµασία της διατήρησης της ∆ηµοτικής 
Αγοράς για τη διάσωση της µνήµης, της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ταυτόχρονα 
αναφέρθηκε στην συνήθη πρακτική της «έντεχνης κατάρρευσης» που εφαρµόζεται από 
πολλούς δήµους, προκειµένου αυτοί να απαλλαγούν από ανεπιθύµητα κτήρια.  
 
Η καθηγήτρια κ. Μάρω Αποστόλου επικεντρώθηκε στα µνηµεία πολιτισµού συνδέοντάς τα µε 
ποιότητα, αισθητική, αξίες και µνήµες. Χαρακτηρίζοντας τη ∆ηµοτική Αγορά ως µνηµείο 
πολιτισµού, τόνισε ότι η καταστροφή της θα συνεπαγόταν το τελειωτικό κτύπηµα στην ιστορία της 
πόλης και της αρχιτεκτονικής της κληρονοµιάς. Έκλεισε µε την παραίνεση για αγώνα που µπορεί 
να ενώσει τους πολίτες, όταν πρόκειται για τη διάσωση των πολιτιστικών µνηµείων. 
 
 
 



 
 
Σηµαντική  επίσης, ήταν η συµβολή του κ. Κώστα Αδαµάκη στην εκδήλωση,  µέσω της εισήγησής 
του που διάβασε η κ. Ράνου, αρχιτέκτων µηχανικός, η οποία µετέφερε και την πρόταση του 
κ.Αδαµάκη να βοηθήσει, έχοντας και την εµπειρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Βόλου, στην 
οργάνωση της προετοιµασίας από τον ∆ήµο ενός άρτιου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού που 
θα περιλαµβάνει τη  δηµοτική αγορά και την πλατεία Εβδοµαδιαίας Αγοράς. Με κύριο άξονα τον 
παραλληλισµό µεταξύ δύο κτηριακών συγκροτηµάτων, της ∆ηµοτικής Αγοράς Χαλκίδας και του 
βιοµηχανικού κτηρίου ‘Ματσάγγου’ στο Βόλο (που κηρύχθηκαν διατηρητέα το 2006), ο κ. 
Αδαµάκης διαπίστωσε πολλές οµοιότητες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επιτυχηµένη 
αποκατάστασή του δεύτερου, που τελειώνει το 2015, αποδεικνύει τη δυνατότητα για παρόµοια 
εξέλιξη για το πρώτο.  
 
Ο κ. Αλ. Βαγγελάκος, πολιτικός µηχανικός, έκανε µια συνοπτική αλλά ολοκληρωµένη παρουσίαση 
της αποκατάστασης και επαναλειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς Καρδίτσας, η οποία βρισκόταν σε 
πολύ χειρότερη, από στατικής πλευράς, κατάσταση από τη δική µας αγορά, και σήµερα κοσµεί την 
Καρδίτσα, ως ένας πολυλειτουργικός χώρος µε χρήσεις εµπορικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές. 
 
Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ερωτήσεις µελών του ακροατηρίου. Στο σύνολό τους καταδίκασαν 
την πολιτική όλων των δηµοτικών αρχών στο θέµα της Αγοράς, υποστήριξαν θερµά την 
αποκατάσταση και επαναλειτουργία της και εξέφρασαν διάθεση να αγωνιστούν για την επιτυχία 
αυτής της προσπάθειας. Ο κ. Αναγνώστου, πρόεδρος  του ∆ηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου 
Χαλκιδέων, που πήρε το λόγο,  είπε ότι ο δήµαρχος δεν θέλει την κατεδάφιση αλλά µόνο τον 
αποχαρακτηρισµό του µνηµείου. 
 
Σύσσωµο το ακροατήριο, όπως εξάλλου διαπιστώθηκε και από τις αυθόρµητες παρεµβάσεις του, 
υπερθεµάτισε της πικρής διαπίστωσης του κ. Σαρηγιάννη, «Η Χαλκίδα καταστρέφει τον εαυτό της» 
και εξέφρασε τη θέση ότι ο αγώνας που άρχισε πρέπει να συνεχιστεί. 
 
Η εκδήλωση έκλεισε µε την προβολή βίντεο µε τίτλο «Γειτονιές της ιστορίας: Πλάτωµα. 
Αναζητώντας τη χαµένη πόλη». 
 
 
 
 
 


