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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡ. 9 

 

Απόφαση Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων 
και Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για τη ∆ηµοτική Αγορά Χαλκίδας 

 

Η γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων και του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 που επαναχαρακτηρίζει τη ∆ηµοτική Αγορά ως 

µνηµείο του νεότερου πολιτισµού, αποτελεί ένα πρώτο και µεγάλο βήµα για τη διάσωση, 

αποκατάσταση  και επαναλειτουργία της.  

Οι προσπάθειες της Οµάδας Πρωτοβουλίας ευοδώθηκαν, σε αυτό το στάδιο, µε την 

καθοριστική συµβολή εκατοντάδων άλλων πολιτών στη Χαλκίδα, την Εύβοια και την Ελλάδα. 

Πολλοί άνθρωποι από µόνοι τους, και χωρίς να έχουµε επαφή, κινητοποιήθηκαν για την υπόθεση 

της διάσωσης της Αγοράς. Εκατοντάδες ήρθαν σε επαφή µαζί µας, είτε µέσω της ∆ιακήρυξης της 

Οµάδας που µοιράστηκε από τα µέλη  µας είτε µέσω της διαδικτυακής προβολής των θέσεών µας. 

Εκατοντάδες ήρθαν σε επαφή µαζί µας στην εκδήλωσή µας της ∆ευτέρας 10 Μαρτίου. Τις θέσεις 

µας συνυπέγραψαν πάνω από 1700 πολίτες ως σήµερα.  

          Σκοπεύουµε άµεσα να προχωρήσουµε και σε άλλες δράσεις µε τελικό στόχο να υλοποιηθεί 

το έργο της αποκατάστασης της ∆ηµοτικής Αγοράς Χαλκίδας, ώστε τελικά να επαναλειτουργήσει 

εµπλουτισµένη και µε άλλες χρήσεις. Χρειάζεται η  τάχιστη υλοποίηση ενός σωστά 

προετοιµασµένου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού που θα αφορά και στην  πλατεία Εβδοµαδιαίας 

Αγοράς και θα δώσει τη δυνατότητα όχι µόνο  µιας άρτιας µελέτης αποκατάστασης της Αγοράς 

αλλά και της αναβάθµισης του κέντρου της πόλης που σήµερα είναι διαλυµένο.   

Αυτή η εξέλιξη µπορεί να  προχωρήσει µόνον µε την αποφασιστική συµβολή της 

κοινωνίας της Χαλκίδας αλλά και της Εύβοιας. Για αυτό το λόγο σκοπεύουµε να απευθυνθούµε 

σε όλους τους φορείς, σε όλες τις τοπικές δυνάµεις, ανεξάρτητα από τις µέχρι τώρα θέσεις τους, 

προκειµένου να δηµιουργηθούν συνθήκες συναίνεσης και προϋποθέσεις δηµιουργίας ενός 

πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύµατος για την αποκατάσταση της Αγοράς αλλά και την 

αναζωογόνηση του  κέντρου της πόλης. 

Αυτή τη στιγµή θα εντείνουµε τις προσπάθειες ώστε να περιφρουρηθεί αποτελεσµατικά η  

Αγορά, καθώς αφύλακτη και παραµεληµένη γίνεται βορά κάποιων αγνώστων που την κακοποιούν 

καθηµερινά, ενώ ο ∆ήµος κωφεύει στα επανειληµµένα διαβήµατά µας για την προστασία της. 

 


