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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡ. 12 
 

Πραγµατοποίηση εκδήλωσης-συζήτησης µε θέµα: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ας ξαναζωντανέψουµε την καρδιά της πόλης» 

 

 

Σε συνέχεια της  δηµόσιας συζήτησης για τη ∆ηµοτική Αγορά της Χαλκίδας,  που ξεκίνησε από την 

«Οµάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη ∆ιάσωση και Επαναλειτουργία της ∆ηµοτικής Αγοράς 

Χαλκίδας» πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 12 Απριλίου, στο ξενοδοχείο Λούσυ, µε µεγάλη 

συµµετοχή πολιτών, η εκδήλωση µε θέµα «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ας ξαναζωντανέψουµε την καρδιά της πόλης».  Η προσφορά βοήθειας στην πόλη - 

στους κατοίκους και στις δηµοτικές αρχές- για την αποκατάσταση της ∆ΑΧ απο δυο ∆ηµόσια 

Πανεπιστήµια µας (Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Παν. Θεσσαλίας)  που 

διατυπώθηκε κατά τις εργασίες της εκδήλωσης δικαίωσε απόλυτα τον τίτλο της καταδεικνύοντας  µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δυνατότητα της άµεσης αποκατάστασης της . 

 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο οικείος στην πολη µας οµ. καθηγητής του ΕΜΠ και βαθύς γνώστης και 

ρέκτης της υπόθεσης της ∆ΑΧ, κ. Γ. Σαρηγιάννης, και ο πρόεδρος του ελληνικού τµήµατος του 

∆ιεθνούς Οργανισµού για την προστασία µνηµείων και χώρων (ICOMOS), κ.Aθ. Νακάσης ο 

οποίος µίλησε για τη προσωπικότητα και το έργο του αρχιτέκτονα της φάσης της αγοράς, Σόλωνα 

Κυδωνιάτη. Ακολούθως, ο αρχιτέκτων µηχανικός, κ. Β. Αγγέλου ανέγνωσε επιστολή της 

καθηγήτριας του ΕΜΠ κ.Ειρ. Εφεσίου, µέλους Ε∆Ε Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Προστασίας 

Μνηµείων που δεν µπόρεσε να παρευρεθει στην συγκέντρωση λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων. 

Στην επιστολή της επισήµανε ότι η αντιµετώπιση του θέµατος της ∆ΑΧ σχοινοβατεί επικίνδυνα ως 

εάν η εµπορική αξία να ήταν µεγαλύτερη από την αξία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και πρόσφερε, 

ως χρέος του ∆ηµόσιου Πανεπιστήµιου για την Προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, τις 

καλές υπηρεσίες του  ΕΜΠ (µε την στήριξη της κοσµήτορος του ΕΜΠ κ. Ελ. Μαΐστρου και 

συναδέλφων µηχανικων όλων των ειδικοτήτων-εξειδικευµένων στην αποκατάσταση κτηρίων) σε 

συµβουλευτικό και ερευνητικό επίπεδο ώστε να τεκµηριωθεί καλύτερα η σηµερινή κατάσταση της 

∆ΑΧ και να βρεθεί στο µέλλον η καλύτερη λύση. 



 

 

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των οµιλητών, ειδικών επιστηµόνων, που ανέπτυξαν µε πλούσια 

τεκµηρίωση τις θέσεις τους για το σχεδιασµό της αποκατάστασης και λειτουργίας της αγοράς.  

Η αρχιτέκτων µηχανικός κ.Ρ. Λοµπάρντο, σκιαγράφησε την κατάσταση των κτηρίων της αγοράς 

και επεσήµανε την πολυ καλή κατάσταση των λιθοδοµών που είναι φέροντα στοιχεία και έχουν 

ανταπεξέλθει θαυµάσια στους σεισµούς και την ανθρώπινη σκόπιµη εγκατάλειψη, καθώς και την 

δυνατότητα αντικατάστασης όποιων στοιχείων µπετόν αρµέ αποδειχθεί απο µελέτη οτι δεν είναι 

επισκευάσιµα. 

Η αρχιτέκτων µηχανικός κ. Β. Παναγιωτοπούλου επικεντρώθηκε στο σηµαντικό ρόλο που έχουν 

οι αγώνες των ενεργών πολιτών στη διαφύλαξη της ιστορικής κληρονοµιάς , τη διεκδίκηση των 

δηµόσιων χώρων της πόλης τους και την αναβάθµιση της καθηµερινής ζωής στο αστικό 

περιβάλλον. Τόνισε οτι «µόνο ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισµός απόλυτα διασφαλισµένος, µε τη 

συµµετοχική διαδικασία των πολιτών, ....µπορεί να διασφαλίσει το παλίµψηστο της δηµοτικής 

αγοράς ως διατηρητέου µνηµείου αλλά και ζωντανού χώρου για την πόλη». Χρειάζεται, είπε, 

δυνατή προκήρυξη για το διαγωνισµό, πάνω στην οποία θα έχουν σκύψει όλα τα µυαλά της πόλης 

µε διαδικασίες συµµετοχικές ώστε σκοπός του διαγωνισµού να είναι η επίτευξη της καλύτερης 

δυνατής λύσης από πολεοδοµική, αρχιτεκτονική, τεχνική και οικονοµική άποψη. 

Ο καθηγητής αρχιτεκτονικής κ.Κ.Αδαµάκης, µετέφερε στο κοινό την πλούσια εµπειρία που έχει 

αποκοµίσει από τη συµµετοχή του και ως καθηγητής αρχιτεκτονικής και ως δηµοτικός σύµβουλος 

σε προγράµµατα  αποκαταστάσεων και επανάχρησης διατηρητέων κτηρίων που σήµερα 

αποτελούν αξιόλογα παραδείγµατα παρεµβάσεων και εκσυγχρονισµού παλαιών βιοµηχανικών 

κτιρίων µε στόχο την επανένταξή τους στην λειτουργία της πόλης. Κατά την οµιλία του αλλά και 

απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών, αναφέροντας και τα παραδείγµατα από αποκαταστάσεις 

κτιρίων στον Βόλο, εκτίµησε ότι µπορεί να είναι και τριπλάσιο το κόστος νέας κατασκευής σε 

σύγκριση µε το κόστος αποκατάστασης. Επίσης ότι η δαπάνη αποκατάστασης κτιρίων στο Βόλο 

καλύφθηκε από κονδύλια ΕΣΠΑ και ότι συνεχώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες και εργαλεία 

χρηµατοδότησης των έργων αποκατάστασης. Η εισήγησή του τελείωσε µε τη διατύπωση 

συγκεκριµένης πρότασης προς τη δηµοτική αρχή της Χαλκίδας για την επόµενη ηµέρα: 

αποτύπωση - προσεκτικός καθαρισµός- απαγόρευση εισόδου στο χώρο- απόφαση δηµοτικού 

συµβουλίου για διενέργεια πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού-ορισµός διεπιστηµονικής 

επιτροπής προετοιµασίας αρχ. διαγωνισµού, και την έκφραση της  διάθεσής του να συµβάλει, 

συµβουλευτικά, σε ό,τι του ζητηθεί. Πρότεινε επίσης, την εµπλοκή και βοήθεια στην δροµολόγηση 

της λύσης για την ∆ΑΧ, του ΤΕΕ, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και της κ.Φ.Μπέλλιου που έχει 

κάνει την αποτύπωση της ∆ΑΧ. 

Η αρχιτέκτων µηχανικός  κ.Μ. Μουρσελά παρουσίασε παραδείγµατα σύγχρονων παρεµβάσεις σε 

παραδοσιακές αγορές της Ισπανίας  και το ρόλο τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή των 

πόλεων . 



. 

Η συζήτηση που ακολούθησε µεταξύ πολιτών και οµιλητών, η αντιπαράθεση θέσεων και οι 

παρεµβάσεις υποψηφίων δηµάρχων και περιφερειαρχών διαφορετικών παρατάξεων έδειξαν ότι 

άρχισε να ανασκευάζεται η διαστρέβλωση της πραγµατικότητας γύρω από τις δυνατότητες 

επιβίωσης της ∆ΑΧ, αυτού του νεότερου µνηµείου της πόλης µας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος 

του ∆ήµου , αναφέρθηκε στην προ διµήνου απόφαση του ∆.Σ. για αίτηση προς το ΚΣΝΜ για 

αποχαρακτηρισµό της ∆ΑΧ και εκπρόσωποι των δηµοτικών συνδυασµών εξέφρασαν τον σεβασµό 

τους στην απόφαση του ΚΣΝΜ για χαρακτηρισµό της ∆.Α. ως µνηµείου και την πρόθεσή τους να 

συµβάλλουν στην ταχεία προετοιµασία και διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισµού. Ο κ. Μηλίδης, 

δικηγόρος και µέλος της ΟΠΠΟ∆E∆ΑΧ, επιδοκίµασε τη δέσµευση των αυτοδιοικητικών 

παρατάξεων για την αποκατάσταση της ∆ΑΧ και έκανε έκκληση για τον καθαρισµό της, 

επισηµαίνοντας την παντελή έλλειψη καθαρισµού παρά τις σχετικές παραγγελίες από επίσηµους 

κρατικούς φορείς.  

 


