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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡ.15  

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ κ.ΧΡ.ΠΑΓΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 

Καλούµε τους πολίτες της Χαλκίδας να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη που παραχώρησε ο ∆ήµαρχος κ. Χρ. 
Παγώνης στον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ την Πεµπτη, 20.11.2014 (http://www.skai.gr/player/TV/?mmid=254181), 
µέσα στη ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (∆ΑΧ) για τη ∆ΑΧ, για να διαπιστώσει πώς, µε την µέθοδο της µισής 
αλήθειας και µε  ψεύδη ως επιχειρήµατα, προσπαθεί να επηρεάσει την κοινή γνώµη. Σ’ αυτήν αποσαφηνίζεται 
η αποκρυφθείσα στην προεκλογικη περίοδο πρόθεση της σηµερινής ∆ηµοτικής αρχής για τη ∆ΑΧ: Η 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ της! Με τα γνωστά επι σειρά ετών επιχειρήµατα περί υγειονοµικής απειλής, ποντικώνα, 
υποβάθµισης του κέντρου της πόλης κ.α.                                                 

«∆εν µπορεί να συµβαίνει αυτό σ’ αυτή την περιοχή » ισχυρίζεται ο κ. ∆ήµαρχος, επιδεικνύοντας απαξιωτικά 

την εγκατάλειψη ,τη φθορά και τη σηµερινή της ασχήµια, που όµως σκόπιµα και διαχρονικά οι πολιτικές των 

εκάστοτε ∆ηµοτικών αρχών οδήγησαν, θεωρώντας «εξέλιξη» τη διαγραφή της ιστορικής µνήµης!    

ΑΛΗΘΕΙΑ… είναι τα  πάνω από 60 µέλη της οµάδας µας που συντονίζουν τις ενέργειες προς ενηµέρωση των 

πολιτών και οι πάνω από 3.500 συνυπογράφοντες πολίτες που «κρατούν  όµηρο την συντριπτική πλειονότητα 

της πόλης» στο θέµα της ∆ηµοτικής Αγοράς και δεν αφήνουν να προχωρήσει το ανοσιούργηµα της 

κατεδάφισής της;                                                                                                 

΄Η µήπως είναι οι ίδιες οι αξίες της ∆ηµοτικής Αγοράς που την κρατούν ζωντανή και ικανή να γίνει και πάλι  

πόλος έλξης της πόλης; 

Μήπως είναι η χρόνια αντοχή της στην έντονη σεισµογενή δραστηριότητα της περιοχής, που αποδεικνύει την 

στατική της επάρκεια; 

Μηπως ειναι η δυνατότητα της να µετατραπεί σε σύγχρονη ∆ηµοτική Αγορά εµπλουτισµένη και µε άλλες 

χρήσεις εφ’οσον διαθέτει επάρκεια σε έκταση για κύριους  και βοηθητικούς χώρους;          

Μήπως είναι  ότι το υπάρχον πλούσιο κτηριακό απόθεµα–προίκα του ∆ήµου (3.200τµ. κτισµένου χώρου που 

µε τα πατάρια και τα υπόγεια-φρούρια γίνονται 4.800τµ ) είναι παρακαταθήκη για χαµηλότερο κόστος 



επαναχρησιµοποίησης της,  δεδοµένου µάλιστα ότι η µη κατεδάφισή της απαλλάσσει τον ∆ήµο από τεράστια 

αχρείαστα έξοδα;    

Μήπως είναι  ότι το τουριστικό ενδιαφέρον σε όλες τις πολιτισµένες χώρες του κόσµου επικεντρώνεται σε 

µνηµεία, ιστορικές τοποθεσίες και έργα ανθρώπων που πιστοποιούν την ιστορική ταυτότητα τους ;   

Μήπως αυτές ακριβώς οι αξίες οδήγησαν:  

 -στις αποφάσεις του ΚΣΝΜ - ΚΑΣ που χαρακτηρίζουν την ∆ΑΧ µνηµείο διατηρητέο και µάλιστα δύο φορές, το 

2006 και το 2014 ;                 

-στις αντίστοιχες τοποθετήσεις  σηµαντικών προσωπικοτήτων της επιστήµης και του πολιτισµού (Κ.Αδαµάκης, 

Π.Θέµελης, Στ.Μπένος, Γ.Σαρηγιάννης, Θ.Τάσιος, κ.α.) αλλά και φορέων ( Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ,  ICOMOS ,  

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού,  ΜΟΝUΜΕΝΤΑ κ.α.) 

Τα παραπάνω στοιχεία µε πολλές άλλες πληροφορίες και µελέτες έχουµε επανειληµµένα ζητήσει να 

παρουσιάσουµε στη νέα ∆ηµοτική Αρχή, στα πλαίσια ενός δηµοκρατικού διαλόγου µεταξύ των Πολιτών 

και του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αναµένουµε ακόµη την απάντηση του κ.∆ηµάρχου για συνάντηση στην 

τελευταία από 7 Οκτωβρίου επιστολή µας, υπογεγραµµένη από εννέα µέλη της οµάδας µας, ως εκπροσώπους 

της. 

Ο κ.∆ήµαρχος, αν σέβεται την ιστορία της πόλης του, οφείλει να συµβάλει στην ∆ιάσωση, Αποκατάσταση 

και Επαναλειτουργία της ∆ηµοτικής µας Αγοράς!  

Οφείλει επισης να σέβεται τους δηµότες του διότι τα έκτροπα που δηµιουργήθηκαν πριν και µετά τη 

συνέντευξή του σε βάρος µελών της οµάδας µας  (σωµατική και φραστική επίθεση µε ανεπίτρεπτους 

χαρακτηρισµούς από τον ∆ήµαρχο κ.Χρ. Παγώνη, τον Αντιδήµαρχο κ. Β. Καθαροσπόρη και κάποιους άλλους 

για να αποτρέψουν την επαφή µας µε το κανάλι), δηµιουργούν µία θλιβερή εικόνα γιά τις δυνατότητες 

δηµοκρατικής συµπεριφοράς εκ µέρους της δηµοτικής αρχής. 

Με την ευκαιρία, δίνουµε στην δηµοσιότητα φωτογραφίες - επεξεργασίες (φωτορεαλιστικά) της οµάδας  µας µε 

βάση την ακριβή αποτύπωση των υπαρχόντων κτηρίων της ∆ηµοτικής Αγοράς. ∆ίνουµε τις σηµερινές όψεις 

(τώρα) και τις όψεις που θα είχε  η αγορά αν οι δηµοτικές αρχές διαχρονικά συντηρούσαν και επισκεύαζαν, ως 

ώφειλαν, τα κτήριά της (µετά). 

 

Επισυνάπτεται  αρχείο φωτογραφιών 
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