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Δηζαγσγή 

 

 

Με ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθηεηακέλε κειέηε ζηελ 

πνιενδνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ. Μέζα απφ ηα θεθάιαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηαγξάθεηαη ε εμέιημε πνπ ζπληειείηαη ζηελ κνξθή ηεο πφιεο ηεο 

Υαιθίδα κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζπλδπαζηηθά 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο πνπ ζπληέιεζαλ ζε απμνκεηψζεηο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ζηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ.  

Οη θαιέο θαη θαθέο ηερληθέο ηνπ παξειζφληνο κεηαθέξνληαη ζηελ ζεκεξηλή εηθφλα 

ηεο πφιεο. Μέζα απφ ηελ ζθηαγξάθεζε απηή, αλαιχνληαη ηα θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα  ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Υαιθίδαο, θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηελ 

δηεπζέηεζή ηνπο. Με ζθνπφ απηή ε κειέηε λα ζπκβάιιεη ζηελ ιηγνζηή βηβιηνγξαθία 

πνπ ππάξρεη γηα ηελ πεξηνρή. 
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Κεθάιαην Πξώην  

Ηζηνξηθή πνξεία ηεο Υαιθίδαο 

 

1.1 Από ηηο κηθξέο θώκεο ζηελ πόιε ηεο Υαιθίδαο  

 

Μεηά ηελ εηζβνιή ησλ Γσξηέσλ ζηελ ππφινηπε Διιάδα (1100πΥ) θαη ηηο 

αλαθαηαηάμεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηελ Βνησηία θαη ζηελ Θεζζαιία, απηνί πεξλνχλ 

απφ ηνλ Δχξηπν θαη εγθαζίζηαληαη ζηελ θαίξηα ζέζε ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Υαιθίδαο
1
. 

Σφηε παξαηεξείηαη ε πξψηε ζηξνθή πξνο ηε ζάιαζζα θαη ηε λαπηηιία, αθνχ 

ηα κέρξη ηφηε επξήκαηα εκθαλίδνπλ ηνπο πξψηκνπο θαηνίθνπο γεσξγνχο. Οη κηθξέο 

θψκεο πνπ πξνυπήξραλ ζηελ πεξηνρή απφ ηε λενιηζηθή επνρή, ζπζπεηξψλνληαη θαη 

δεκηνπξγνχλ κία κφλν νηθηζηηθή κνλάδα ζην ζεκεξηλφ λφηην άθξν ηεο πφιεο. Ζ 

ζπλέλσζε ησλ θσκνπφιεσλ γέλλεζε ηελ πξψηε πφιε ηεο Υαιθίδαο. Ζ πφιε είρε δχν 

ιηκάληα, ην θχξην, ζηνλ ζεκεξηλφ Άγην ηέθαλν, γηα ηνπο θαηαπιένληεο απφ ην Νφηην 

Δπβντθφ θαη ην δεχηεξν, ζην ζεκεξηλφ Βνχξθν, γηα ηνπο θαηαπιένληεο απφ ην 

Βφξεην.  

Ζ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Υαιθίδαο 

δεκηνχξγεζε γξήγνξα απνηθίεο 

απφ ηε Θξάθε σο ηελ ηθειία. 

Σν γεγνλφο φηη ππήξμε κηα 

πνιχ εχπνξε πφιε ηελ έθαλε 

ζηφρν γηα Αραηνχο, Αζελαίνπο, 

Θεβαίνπο θαη Μαθεδφλεο
2
.  

χκθσλα κε ηνπο 

αξραηνιφγνπο, ε αξραία πφιε 

                                                 

1
 Υαιθίο Ηζηνξία – Σνπνγξαθία Μνπζείν, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ, 

Αζήλα 1995 

2
 Δπβντθή εγθπθινπαίδεηα, ηφκνο Γ, ιήκκα «Υαιθίδα» 

Εικόνα 1 Αρχιτεκτονικά μζλη από την αρχαία πόλη τησ 

Χαλκίδασ 
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ηδξχζεθε πεξί ην 900 π.Υ. θαη δηαηεξήζεθε κέρξη ην 600 κ.Υ. νπφηε εγθαηαιείθζεθε. 

Οη θάηνηθνη, ηφηε, κεηαθέξζεθαλ θνληά ζην πέξαζκα ηνπ Δπξίπνπ. Οη αλαζθαθέο 

ζηελ πεξηνρή έθεξαλ ζην θσο ηελ χπαξμε πνιιψλ ηνπηθψλ εξγαζηεξίσλ θεξακηθήο 

ηνπ 8
ν
 αηψλα π.Υ.  

Σελ πεξίνδν ηνπ βαζηιηά Ακθηδάκαληα ε Υαιθίδα αλαδεηθλχεηαη σο κία πνιχ 

ζεκαληηθή πφιε. Με ηνλ ζάλαην ηνπ, θαηαξγείηαη ε βαζηιεία ησλ γαηνθηεκφλσλ θαη  

θπξηαξρνχλ νη αξηζηνθξάηεο. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζηδήξνπ δεκηνπξγεί ηάμεηο ηερληηψλ 

πνπ απαηηνχλ λέα θνηλσληθή νξγάλσζε, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ην εκπφξην θαη 

ηελ λαπζηπινΐα.  

ηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα μεζπά δηακάρε κεηαμχ Υαιθίδαο θαη Δξέηξηαο γηα 

ηελ επηθξάηεζε ζηελ θνηιάδα ηνπ Λήιαληα
3
. εκαληηθφηεξν φκσο γεγνλφο 

 

Εικόνα 2 Κεφαλή δαφνοςτζφανου Απόλλωνα ςτην εμπρόςθια όψη αργυροφ τετράδραχμου του Κοινοφ των 

Χαλκιδζων του 350π.Χ. 

 

είλαη ν δεχηεξνο απνηθηζκφο πξνο ηελ δχζε. 

Καηά ηνλ 6
ν
 αηψλα ε Υαιθίδα ζπλάπηεη δηαδνρηθά ζπκκαρίεο κε πάξηε θαη 

Βνησηία. ηελ ζχξξαμε πνπ πξνθαιείηαη ην 506 π.Υ. νη Αζελαίνη ληθνχλ, θαη έηζη 

εγθαζίζηαληαη ζηελ Υαιθίδα αζελαίνη θιεξνχρνη. Σελ πεξίνδν εθείλε θφβνληαη θαη 

ηα πξψηα ραιθηδηθά λνκίζκαηα 

Μεηά ην 411 π.Υ., θαίλεηαη πσο θαηαζθεπάδεηαη ε πξψηε γέθπξα ηνπ 

Δπξίπνπ ζηελ ίδηα ζέζε κε ηελ ζεκεξηλή «ρακειή» γέθπξα. Με ηελ επάλνδν ηεο 

Υαιθίδαο ζηελ Β’ Αζελατθή πκκαρία επηδηνξζψλεηαη ε γέθπξα θαη 

                                                 

3
 φ.π. 
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θαηαζθεπάδνληαη δχν πχξγνη (έλαο ζηελ πιεπξά ηεο Δχβνηαο θαη έλαο ζηεο 

Βνησηίαο). Ζ γέθπξα έηζη πξνζηαηεχεηαη πάληα απφ ηνπο δπν πχξγνπο πνπ ειέγρνπλ 

παξάιιεια ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο.  

 

1.2 Οη Διιεληζηηθνί Υξόλνη 

 

Σν 304 π.Υ ν Γεκήηξηνο Πνιηνξθεηήο εγθαζηζηά ζηελ 

Υαιθίδα καθεδνληθή θξνπξά θαη πξνο ηηκήλ ηνπ 

ζεζπίδνληαη ηξαγηθνί αγψλεο ηα «Γεκήηξηα». Σν 245 

π.Υ ε πφιε βξίζθεηαη ππφ ηνλ Αληίγνλν Γνλαηά θαη 

θνζκείηαη κε κλεκεία. Σν 197 π.Υ θαηαιακβάλεηαη απφ 

ηνπ Ρσκαίνπο αιιά γξήγνξα ε Υαιθίδα θεξχζζεηαη 

απηφλνκε. 

Μεηά ην πέξαζκα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ απφ ηνλ 

Δχξηπν ε πφιε νρπξψλεηαη θαιχηεξα θαη έηζη ζεσξείηαη 

απφ ηηο θαιχηεξα νρπξσκέλεο πφιεηο
4
.  

 

 

 

1.3 ηα ρξόληα ηνπ Βπδαληίνπ 

 

Ζ λέα πφιε ζηαδηαθά νρπξψλεη καδί κε ηνλ πνξζκφ θαη ην ζαιάζζην κέησπν γηα λα 

ακπλζεί απέλαληη ζηνπο βαξβάξνπο θαη ηηο επηδξνκέο ησλ πεηξαηψλ. Ζ νρχξσζε ηεο 

Υαιθίδαο ήηαλ ζηα πιαίζηα ελφο γεληθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ άκπλα ηεο βπδαληηλήο 

απηνθξαηνξίαο θαη έιεγρε άκεζα ην ζαιάζζην πέξαζκα ηνπ Δπξίπνπ πξνο ηνλ Βφξεην 

θαη Νφηην Δπβντθφ. Σα ηείρε ηνπ θάζηξνπ ηνπ Δπξίπνπ νηθνδνκήζεθαλ απφ πιηθφ 

πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηα αξραία ηείρε θαη ηα αξραία κλεκεία. Σν ιηκάλη ηνπ Αγίνπ 

ηέθαλνπ εγθαηαιείθζεθε θαη κεηαθέξζεθαλ νη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ φξκν 

                                                 

4
 Υαιθίο Ηζηνξία – Σνπνγξαθία Μνπζείν, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ, 

Αζήλα 1995 

Εικόνα 3 Μαρμάρινο άγαλμα 

πικανόν τθσ Θεάσ Διμθτρασ 

από τθ Χαλκίδα. Αρχζσ 4ου αι. 

π.Χ. 
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ηνπ Βνχξθνπ. Ζ πφιε είρε ζηξακκέλε ηελ πιάηε ηεο ζηε ζάιαζζα, ην ζαιάζζην 

κέησπν ήηαλ πξνζβάζηκν κφλν απφ ην ιηκάλη. 

Με ηελ εκθάληζε ησλ Αξάβσλ ζην ηέινο ηνπ 7νπ αηψλα, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ην 

Βπδάληην έραζε πξνζσξηλά ηελ θπξηαξρία ηεο ζάιαζζαο, νη θάηνηθνη ησλ παξάιησλ 

νηθηζκψλ εγθαηέιεηςαλ ηηο αθηέο θαη κεηνίθεζαλ ζηα κεζφγεηα. ηελ Δχβνηα κφλν νη 

πφιεηο κε νρπξσκέλα ιηκάληα θαηάθεξαλ λα αληέμνπλ ηηο επηδξνκέο. Απηέο ήηαλ ε 

Υαιθίδα θαη ε Κάξπζηνο, πνπ αλήθαλ θαη νη δχν ζην ζέκα Διιάο.  

Ζ Υαιθίδα, κεηξφπνιε ηνπ λεζηνχ, εμαηηίαο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηεο ήηαλ ην 

θιεηδί ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηνπ εκπνξίνπ. Δίρε δε κεγάιε ζηξαηεγηθή ζπνπδαηφηεηα 

γηα ηελ άκπλα ηεο απηνθξαηνξίαο. Ήηαλ ηζρπξή πνιεκηθή βάζε, δεζπφδνληαο ζηελ 

αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα κε ηα ηζρπξά θξνχξηα ηεο θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ 

ζηελνχ ηνπ Δπξίπνπ, δειαδή ηελ Κάλεζν (Καξάκπακπα) θαη ην θξνχξην (ή θάζηξν) 

ηεο Υαιθίδαο, πνπ έθιεηλαλ ηε δίνδν ησλ πινίσλ θαη απφ ηνπο δχν θφιπνπο ηνπ 

Δπβντθνχ. 

Δπεηδή βξηζθφηαλ καθξηά απφ ηα ζχλνξα θαη ηα ζέαηξα ησλ πνιέκσλ, ε Υαιθίδα 

δνχζε βίν ήζπρν θαη αζθαιή, ζεκεηψλνληαο πξφνδν ζηε βηνκεραλία, ζην εκπφξην θαη 

ηηο ηέρλεο. Ήηαλ ε κεγαιχηεξε θαη ζπνπδαηφηεξε πφιε ηεο Δπβνίαο θαη κία απφ ηηο 

πινπζηφηεξεο ζηελ Διιάδα. Μάιηζηα κέρξη ζήκεξα ζψδεηαη ν λαφο ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο πνπ αλήγεηξε ν απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο
5
.  

Σν 1204, κε ηελ 

θαηάιεςε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ 

ηνπο ηαπξνθφξνπο, ε 

Δχβνηα δφζεθε σο 

ηηκάξην ζηνλ θιακαλδφ 

ηππφηε Jacques d’ 

Avesnes γηα ιίγν, θαζψο 

αξγφηεξα ρσξίζηεθε ζε 

ηξία κέξε θαη ην θαζέλα 

δφζεθε ζε ινκβαξδνχο 

                                                 

5
 www.el.wikipedia.org 

Εικόνα 4 Άποψθ τθσ Χαλκίδα από το λιμάνι. Χαλκογραφία του 

1628 

http://el.wikipedia.org/wiki/1204
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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ηππφηεο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Delle Carceri θαη Percorari. Απηνί ήηαλ νη νλνκαζηνί 

ηξηηεκφξηνη. Σα ρξφληα ηεο Φξαγθνθξαηίαο είλαη ρξφληα αθκήο γηα ηε βαξσλία ηεο 

Υαιθίδαο, ηφζν ιφγσ ηνπ αλεπηπγκέλνπ εκπνξίνπ, φζν θαη απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο 

πνξθχξαο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ ησλ Βελεηψλ. Απφ ην 1300 

έσο ην 1372 δηνηθνχλ νη Δλεηνί θαη βαζκηαία απνθηνχλ ηνλ έιεγρν ηνπ λεζηνχ, ελψ 

απφ ην 1372 έσο ην 1470 νη Δλεηνί γίλνληαη απφιπηνη θπξίαξρνη. Πξψηε θξνληίδα 

ησλ ζηαπξνθφξσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Υαιθίδα ήηαλ ε αλαθαηαζθεπή ηνπ 

θξνπξίνπ ηνπ Δπξίπνπ
6
. 

Τπφ ηνπο Δλεηνχο ε πφιε ππέθεξε ιηγφηεξν απφ φηη επί Λνκβαξδψλ. Οη 

Υαιθηδένη δνχζαλ κία ζρεηηθά άλεηε δσή δηαηεξψληαο ηα έζηκά ηνπο θαη 

απνιακβάλνληαο ζηνηρεηψδε απηνδηνίθεζε ελψ παξάιιεια κηα ζεκαληηθή θαη 

αξκνληθή θνηλσλία επγελψλ ηεο Γχζεο άθκαδε ζηελ πφιε ηνπ «Νεγξεπφληε», ζε 

αληίζεζε κε ηνπο Δβξαίνπο πνπ, απνθιεηζκέλνη ζην γθέην ηνπο, ηε ζεκεξηλή ζπλνηθία 

«Δβξατθά», είραλ ηα κεγαιχηεξα θνξνινγηθά βάξε.  

Ζ Υαιθίδα ηα ρξφληα απηά βξηζθφηαλ ζε αλζεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, είρε ππθλή 

ζπγθνηλσλία θαη αθκαίν εκπφξην θαη ήηαλ, κεηά ηελ Κξήηε, αμηφινγν 

δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν. Μεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε Υαιθίδα 

έγηλε ε πην ζπνπδαία πφιε ησλ ελεηηθψλ θηήζεσλ. Ο βάτινο, ν ελεηφο δηνηθεηήο ηνπ 

λεζηνχ, δαπαλνχζε πνιιά ρξήκαηα γηα ηελ ίδηα θαη ην θάζηξν ηεο, πνπ απέθηεζε ηελ 

ηειηθή κνξθή ηνπ επί ελεηνθξαηίαο, ην 1304, ρηηζκέλν πάλσ ζε βάζεηο ηνπ 

βπδαληηλνχ θάζηξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6
 «Δπβντθή εγθπθινπαίδεηα», ηφκνο Γ, ιήκκα «Υαιθίδα» 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B1_%28%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29


15 

 

1.4 Σνπξθνθξαηία θαη ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε 

 

 

Εικόνα 5 Γκραβοφρα τθσ περιόδου τθσ τουρκοκρατίασ με τουσ πφργουσ ςτθν Γζφυρα του Ευρίπου 

 

ηηο 12 Ηνπιίνπ 1470 ε Δχβνηα, καδί θαη ε Υαιθίδα, πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ. 

Ολνκάζηεθε Δγξηκπφο ή Γξηκπφο θαη κνηξάζηεθε ζε δπν παζαιίθηα (ζαηξαπείεο): ηεο 

Υαιθίδαο θαη ηεο Καξχζηνπ. Γηα λα απμήζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο πνπ 

ζθάρηεθε, νη Σνχξθνη έπαηξλαλ γπλαίθεο Διιελίδεο θαη ηηο εθηνχξθηδαλ κε ηε βία. 

Τπνρξέσλαλ δε κε δηάθνξα πηεζηηθά κέζα ην ηνχξθεκα ησλ ρξηζηηαλψλ. Μεηάθεξαλ 

ζηε Υαιθίδα θαη ζηελ Κάξπζην απφ άιια κέξε Σνχξθνπο ή εμηζιακηζκέλνπο 

Έιιελεο, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ απειεπζέξσζε λα ππεξηεξνχλ νη Σνχξθνη απφ 

ηνπο Υξηζηηαλνχο. 

Ζ Υαιθίδα, ράξε ζηα νρπξά θάζηξα ηεο, νξίζηεθε έδξα ηνπ λνκνχ Δπβνίαο θαη 

πεξηειάκβαλε ηνπο θαδάδεο
7
 ησλ Θεβψλ, ησλ Αζελψλ, ηεο Ληβαδεηάο, ησλ αιψλσλ 

θαη ηεο Αηαιάληεο. ηε Υαιθίδα έκελε ν παζάο, πνιηηηθφο θαη ζηξαηησηηθφο 

                                                 
7 Ο θαδάο (gaza) είλαη κηθξή δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή πεξηθέξεηα απνηεινχκελε απφ κηα πφιε ή θψκε θαη ηα εμαξηψκελα απφ 

απηήλ ρσξηά. ηαλ ν αξηζκφο ησλ ρσξηψλ είλαη κεγάινο, απηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ζπγθξνηνχλ ηνπο ιεγφκελνπο 

λαρηγηέδεο (nahiye), κηθξέο δηνηθεηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δήκνπο. 
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δηνηθεηήο ηεο Δχβνηαο, θαη ν λαχαξρνο πνπ επηηεξνχζε ην Αηγαίν πέιαγνο. Οη 

Σνχξθνη ηεο πφιεο ππνινγίδνληαλ ζε 1000 νηθνγέλεηεο. 

Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, κεηά ηνλ 16ν αηψλα, ρσξίο λα είλαη γλσζηφ ην πφηε 

αθξηβψο, ε πφιε μεπέξαζε ηα παιαηφηεξα ηεο φξηα θαη, ρσξίο βέβαηα λα θαηαζηξαθεί 

ην ππάξρνλ θξνχξην, επεθηάζεθε έμσ απφ απηφ ζε έλα πξνάζηην ην νπνίν 

πξνζηαηεπφηαλ απφ έλα αξθεηά πξφρεηξν ηνχξθηθν πεξηηείρηζκα θαη ζηαδηαθά 

αλαπηχρζεθε θαη έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο. Σνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ 

ηνπ θξνπξίνπ δηαξζξψλνπλ δχν βαζηθνί άμνλεο, πνπ ζπλερίδνπλ ζην πξνάζηην θαη 

απνηεινχλ ηνπο δπν θχξηνπο δξφκνπο πνπ νδεγνχλ απφ ηνλ Δχξηπν πξνο ην 

εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ
8
. 

Πξφθεηηαη γηα ηνπο άμνλεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ πχιε ηνπ πνξζκνχ θαη θαηαιήγνπλ 

αληίζηνηρα ζηελ Άλσ θαη ζηελ Κάησ Πχιε. Δγθάξζηα ζε απηνχο, (θαηά ηε δηεχζπλζε 

Β-Ν), ππάξρεη ηξίηνο άμνλαο πνπ μεθηλάεη επίζεο απφ ηελ Πχιε ηνπ Πνξζκνχ θαη 

θαηαιήγεη ζην άθξν ηνπ θξνπξίνπ. 

ηα ηέιε Μαΐνπ θαη ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 1821, ε πφιε πνιηνξθήζεθε απφ ηνπο 

Έιιελεο ρσξίο επηηπρία. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1823 λέα πνιηνξθία ηεο Υαιθίδαο απφ 

ηνλ Οδπζζέα Αλδξνχηζν, κε ηε βνήζεηα Φαξηαλψλ πινίσλ, πεξηνξίδεη ηνπο Σνχξθνπο 

ζην θξνχξην αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. Έηζη ε Υαιθίδα παξέκεηλε ζηα ρέξηα ησλ 

Σνχξθσλ αθφκε θαη κεηά ηελ άθημε ηνπ Καπνδίζηξηα θαη κφλν κεηά απφ ζπλζήθε, 

ζηηο 25-3-1833, παξαδφζεθε ζηελ Διιάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8
 www.servitoros.gr, «Βπδαληηλά θαη κεηαβπδαληηλά κλεκεία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο» 
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1.5 ηα λεώηεξα ρξόληα 

 

Ζ πφιε άιιαμε ρέξηα γηα ηειεπηαία θνξά ην 1833, φηαλ ε Δχβνηα πεξηήιζε επίζεκα 

ζην Διιεληθφ θξάηνο. Σαρχηαηα ζηα πξψηα απηά ρξφληα πξνρψξεζε ε εθπφλεζε ηνπ 

ρεδίνπ ηεο Πφιεσο πνπ εγθξίζεθε ηειηθά απφ ην βαζηιέα ζσλα ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 1836. Με ην δηάηαγκα απηφ εγθξίλεηαη ην ζπληαρζέλ ρέδην ηνπ Κάζηξνπ κε ηηο 

ζεκαληηθέο επεκβάζεηο ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ θαη ηξνπνπνηεκέλν εθείλν ηνπ 

Πξναζηίνπ, ίζσο ππφ ηηο πηέζεηο ησλ Διιήλσλ θπξίσο ηδηνθηεηψλ ησλ νηθνδνκψλ 

ηνπ. 

ην δηάζηεκα σο ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα ε γεληθή κνξθή ηεο πφιεσο 

δελ άιιαμε. Δμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη ε ζαθήο δηάθξηζε ζε 

Κάζηξν θαη Πξνάζηην κε ηελ 

θαηνρχξσζε κάιηζηα ηεο 

ειεχζεξεο δψλεο γηα 

ακπληηθνχο ζθνπνχο. 

Οιφθιεξε ε πφιε είρε ήδε 

ηξεηο ελνξίεο, εθ ησλ νπνίσλ 

δχν απφ απηέο, ηεο 

Μεηξνπφιεσο (Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ) θαη ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ ζην Πξνάζηην. Ζ 

Σξίηε, εθείλε ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο, ήηαλ ε ελνξία ηνπ Κάζηξνπ. ην Κάζηξν θπξίσο εμαθνινπζνχζαλ λα 

δνπλ αθφκε πνιπάξηζκνη Σνχξθνη. Οη Δβξαίνη εμάιινπ δηαηεξνχζαλ ηε δηθή ηνπο 

ζπλνηθία. 

Σν ζεκαληηθφηεξν σζηφζν αλακθηζβήηεηα γεγνλφο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε 

θαη ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ηεο πφιεσο απνηειεί ε θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ ηνπ 

Κάζηξνπ κεηαμχ ησλ εηψλ 1885 θαη 1900. Ήηαλ ήδε ζαθείο θαη εμαηξεηηθά 

επηηαθηηθέο νη αλάγθεο ελνπνίεζεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ Πξναζηίνπ κε ην 

πεξηζσξηνπνηνχκελν Κάζηξν θαη ε απειεπζέξσζε ησλ αθηψλ απφ ηα ζαιάζζηα ηείρε 

κε ζθνπφ ηελ άλεηε αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ κε απνβάζξεο θαη θξεπηδψκαηα πνπ 

επηβάιινληαλ απφ ηελ απμαλφκελε εκπνξηθή θίλεζε, αιιά θαη ηελ επηζπκία 

Εικόνα 6 Φωτογραφία τθσ Χαλκίδασ με πανοραμικι άποψθ 

πριν γκρεμιςτοφν τα τείχθ 
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εμεηδίθεπζεο ζηε ρξήζε δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο αθηήο γηα εκπφξην θαη αλαςπρή 

αληίζηνηρα. 

Με ηε 

δεκηνπξγία άλεησλ 

θξεπηδσκάησλ ζηε 

δπηηθή αθηή ηνπ 

Κάζηξνπ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

δπηηθνχ ιηκέλνο 

κεηαθέξνληαη εθεί, 

επηηξέπνληαο έηζη 

ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο παξαιίαο ηνπ 

Πξναζηίνπ. 

Απνηέιεζκα απηψλ 

ησλ αιιαγψλ είλαη ε 

επηβάξπλζε κε απνζήθεο θαη βηνηερληθά θηίξηα ηεο ήδε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρήο ηνπ 

Κάζηξνπ. Σν Κάζηξν θαη πεξηζζφηεξν ε πεξηνρή ηνπ Πιαηψκαηνο απνηεινχζαλ 

ιατθέο πεξηνρέο θαηνηθίαο, ελψ νη λέεο ζπλνηθίεο πξνο ηελ αλαηνιή είραλ απφ ηελ 

αξρή ην ραξαθηήξα πεξηνρψλ εξγαηηθψλ-ιατθψλ θαηνηθηψλ. 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ν πιεζπζκφο ηεο Υαιθίδαο ήηαλ 7174 θάηνηθνη. Σν 1850 

θπθινθφξεζε ε εθεκεξίδα «ΔΛΛΖΝ», ε πξψηε εθεκεξίδα ηεο Δχβνηαο. Ζ ηαθηηθή 

ηεο θπθινθνξία θαλεξψλεη πσο ε Δχβνηα είρε εηζέιζεη ζε πεξίνδν θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο αλαδεκηνπξγίαο. Χζηφζν ε Υαιθίδα δηαηεξνχζε ηνλ αλαηνιίηηθν 

ραξαθηήξα ηεο. Σα ηδακηά ηεο πφιεο θαηεδαθίζηεθαλ, εθηφο απφ απηφ ηεο Πιαηείαο 

Πεζφλησλ Οπιηηψλ, ην 1885
9
. 

Απφ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε Υαιθίδα ήηαλ εμαγσγηθφ θέληξν ηεο Δχβνηαο 

κε ζεκαληηθή γεσξγηθή αιιά θαη βηνηερληθή παξαγσγή, ελψ είρε ιηκάλη κε έληνλε 

εκπνξηθή θίλεζε. Ζ ίδηα θαηάζηαζε δηαηεξείηαη θαη ηελ πξψηε πεξίνδν (1832-1875) 

πνπ αθνινπζεί ηελ απειεπζέξσζε θαη θαηά ηελ νπνία, κέζα απφ αλαθαηαηάμεηο ησλ 

θαηνίθσλ, δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά ε θνηλσλία ηεο πφιεο. Σε δεχηεξε πεξίνδν 

                                                 

9
 Βξαλφπνπινο Δπ, Ηζηνξία ηεο Δχβνηαο, Αζήλα 1995, ζ.273-274 

Εικόνα 7 Ο Πορκμόσ του Ευρίπου με ςυγκεντρωμζνουσ επιςκζπτεσ τθσ 

πόλθσ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του `60. 
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(1875-1910), ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη απνθξπζηαιισζεί. Αλαπηχζζεηαη 

ηδηαίηεξα ν βηνηερληθφο ηνκέαο (θεξακνπνηία, πνηνπνηία) θαζψο θαη ην εκπφξην. ηε 

ζέζε ηεο κέρξη ηφηε θπξίαξρεο αγξνηηθήο ηάμεο, εκθαλίδεηαη ε αζηηθή, γεγνλφο πνπ 

έρεη αληίθηππν θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή εμέιημε ηεο πφιεο.  

Σν 1836 εγθξίλεηαη ην πνιενδνκηθφ ζρέδην ηεο Υαιθίδαο πνπ, φπσο θαη ηα 

πεξηζζφηεξα ζρέδηα ηεο επνρήο πεξηιακβάλεη θπξίσο κηθξέο ηαθηνπνηήζεηο 

νηθνπέδσλ, παξαθνινπζψληαο ηελ ππάξρνπζα νηθνδνκηθή θαηάζηαζε θαη κνξθή 

ηδηνθηεζίαο ρσξίο λα εμεηδηθεχεηαη σο πξνο ηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο
10

. Δθηφο 

φκσο απφ ηε δηάλνημε ησλ θπξηφηεξσλ δξφκσλ, ην ζρέδην θαζπζηεξεί λα εθαξκνζηεί 

ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ ησλ θαηνίθσλ. Αξρηθά, θαη κε ηελ απνρψξεζε ησλ Σνχξθσλ, 

ε έθηαζε ηεο πφιεο δελ αιιάδεη, αθνχ νη λένη θάηνηθνη εγθαζίζηαληαη ζηα θελά πνπ 

πξνθχπηνπλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, αξρίδεη ε 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ θαη ε πφιε επεθηείλεηαη βφξεηα θαη αλαηνιηθά. Σηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα ε θαηάζηαζε έρεη απνζαθεληζηεί. Καηά κήθνο ηεο 

παξαιίαο ζηνλ βφξεην επβντθφ θαη εθηφο ησλ ηεηρψλ, είλαη νη θαιχηεξεο ζπλνηθίεο 

φπνπ θαηνηθνχλ νη κεγαιναζηνί θαη βξίζθνληαη ηα δεκφζηα θηίξηα (γεγνλφο πνπ 

ηζρχεη αθφκα θαη ζήκεξα).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10
 Καπθνχια Κ, Παπακίρνο Ν,  Υαζηάνγινπ Β, ρέδηα πφιεσλ ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ αη., ζ.66 
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1.6 Ζ ύγρξνλε Υαιθίδα 

 

εκείν ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ηεο πφιεο ππήξμε ην 1922. Οη πξφζθπγεο πνπ 

θαηαθζάλνπλ ζηε Υαιθίδα ππνινγίδνληαη ζηα 5000 άηνκα κφλν κέζα ζηελ πφιε. Οη 

πξψηεο παξάγθεο εκθαλίδνληαη ζηηο πιαηείεο θαη ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο. Με 

γνξγνχο ξπζκνχο θηλνχληαη νη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ. 

Έηζη ζην θηήκα Βνπδνχξε θηίδεηαη ε Νέα Αξηάθε, ζηνλ Κνπαλά ε Νέα Λάκςαθνο, 

ελψ κέζα ζηε Υαιθίδα εγθαζηζηάηαη θπξίσο ζηηο ζπλνηθίεο Νεάπνιε, Καλαπίηζα, 

Καξάκπακπαο, «Σνχξθηθα Μλήκαηα». πλνιηθά 12.000 πξφζθπγεο έξρνληαη ζηελ 

Δχβνηα, ελψ ην 1924 έξρνληαη άιινη 4000 ηνπξθφθσλνη Έιιελεο πξφζθπγεο απφ ηα 

βάζε ηεο Μ. Αζίαο
11

. 

Γεχηεξν ζεκαληηθφ ζηαζκφ γηα ηελ Υαιθίδα απνηειεί ε εηζβνιή ηνπ γεξκαληθνχ 

ζηξαηνχ θαηνρήο ζηηο 25 Απξηιίνπ 1941 φπνπ εγθαζίζηαηαη ζην «Κφθθηλν πίηη» ηνπ 

Μάιιηνπ. Σαπηφρξνλα επηηάζζνληαη άιια 50 ζπίηηα καδί κε ηα μελνδνρεία 

«Παιίξξνηα» θαη «Δζληθφλ». ηηο 11 Ηνπιίνπ ηνπ 1943 νκάδα αληαξηψλ απφ ηελ 

Φζηψηηδα θαηαθζάλεη ζηελ Δχβνηα θαη πξνζπαζεί λα ζπγθξνηήζεη αληάξηηθά 

ζψκαηα
12

. Ζ δχλακε ηεο αληίζηαζεο είλαη ηέηνηα πνπ θαηά ηελ ζπλζεθνιφγεζε ηεο 

Ηηαιίαο κε ηνπο ζπκκάρνπο ε Υαιθίδα βξίζθεηαη κε κηθξή γεξκαληθή δχλακε. Σν 

ελδηαθέξνλ ησλ γεξκαλψλ εζηηάδεηαη κφλν ζηελ Γέθπξα ηνπ Δπξίπνπ. Έηζη, ηα 

αληάξηηθά ζψκαηα αλαιακβάλνπλ «ηελ δηνίθεζε» ηεο Δχβνηαο θαη κφλν έλα κηθξφ 

ηκήκα ηεο Υαιθίδαο ειέγρεηαη απφ ηα ζηξαηεχκαηα θαηνρήο
13

. 

Ζ ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηεο Υαιθίδαο επηηειέζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν είρε ε θαηαζθεπή ην 1896 ηεο λέαο ηφηε πεξηζηξνθηθήο γέθπξαο 

αιιά θαη ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηεο πφιεο κε ηελ Αζήλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1904. 

                                                 

11 Βξαλφπνπινο Δπ, «Ηζηνξία ηεο Δχβνηαο», Αζήλα 1995, ζ.273-274 θαη Ησαλλίδεο Δι., 

«Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο ζηελ Δχβνηα», Υαιθίδα 2001 

12 Φαξάληνο Υαξάιακπνο, Βηβιηνγξαθία γηα ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζηελ Δχβνηα, Σφκνο ΛΒ, Δηαηξεία Δπβντθψλ 

πνπδψλ http://ees.3dataweb.gr/selides.asp?meletiID=409&pg=1 

13
 Φαξάληνο Υαξάιακπνο, Βηβιηνγξαθία γηα ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζηελ Δχβνηα, Σφκνο ΛΒ, Δηαηξεία 

Δπβντθψλ πνπδψλ http://ees.3dataweb.gr/selides.asp?meletiID=409&pg=1 
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Εικόνα 8 Ζκταςθ που καταλαμβάνει ο Διμοσ Χαλκιδζων βάςει του νόμου "Καποδίςτρια". 

 

Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ `60, `70 θαη `80, λένη θάηνηθνη απφ ην εζσηεξηθφ θαη θπξίσο 

απφ ηα νξεηλά ηνπ λνκνχ, αλαδεηνχλ εξγαζία ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο ιφγσ ησλ 

βηνκεραληψλ πνπ επδνθηκνχλ θαη έηζη παξνπζηάδεηαη έληνλν θχκα αζηπθηιίαο. Οη 

λένη απηνί δεκφηεο εγθαζίζηαληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε πεξηνρέο φπσο ηα Αιάηζαηα, 

ην Βαζξνβνχλη θαη ε Ληαλή Άκκνο δεκηνπξγψληαο κεγάιεο εθηάζεηο κε απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο. Σν γεγνλφο απηφ επεξέαζε θαζνξηζηηθά ζηε ζπλέρεηα ηελ εηθφλα ηεο 

πφιεο ζην βσκφ θπζηθά ηεο αληηπαξνρήο. Πνιιά αμηφινγα αξρηηεθηνληθά δείγκαηα 

ηνπ παξειζφληνο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο παηδείαο θαη ηνπ νξάκαηνο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, θαηαζηξέθνληαη ζβήλνληαο καδί ηνπο θαη έλα θνκκάηη ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλέρεηαο ηεο πφιεο. Σν αμηνζεκείσην είλαη πσο ην 1958 ην ζεκεξηλφ θέληξν ηεο 
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Υαιθίδαο είρε θεξπρζεί αξραηνινγηθφο ρψξνο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ ην 

1971 ρψξνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο
14

 απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ
15

. 

εκαληηθφ έξεηζκα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο απνηειεί, απφ ην 1926 πνπ ηδξχζεθε 

κέρξη θαη ζήκεξα, ε βηνκεραλία «Σζηκέληα Υαιθίδνο» πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηε 

ζεκεξηλή Τςειή Γέθπξα. Ζ Υαιθίδα άξρηδεη ζηαδηαθά απφ ηελ δεθαεηία ηνπ `80 λα 

ζπγθεληξψλεη θαη ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ γεηηνληθή βηνκεραληθή δψλε ησλ 

Οηλνθχησλ Βνησηίαο. Σελ ίδηα πεξίνδν ηδξχνληαη ηα πξψηα ηκήκαηα ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Υαιθίδαο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ΣΔΗ 

ζπγθεληξψλεη ζήκεξα ζηελ Υαιθίδα πεξί ηνπο 10,000 θνηηεηέο. Παξάιιεια πνιινί 

Αζελαίνη βξίζθνπλ δίπια ζηα ζηελά ηνπ Δπξίπνπ, εθηφο απφ ηελ ήζπρε κφληκε 

θαηνηθία, θαη έλα θνληηλφ ηφπν δηακνλήο ηα ζαββαηνθχξηαθα.  

Δλδεηθηηθφ ηεο αλάπηπμεο ηεο πφιεο είλαη φηη νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ ην 

1940 θαηαγξάθνληαλ ζηηο 21.820. Σν 1981 αγγίδνπλ ηηο 44,847 θαηνίθνπο, θαη  είθνζη 

ρξφληα κεηά ηνπο 62,837
16

. 

Με λέν ζρέδην γηα ηελ ρσξνηαμηθή αλαθαηαλνκή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ρέδην Καιιηθξάηεο) ν Γήκνο Υαιθηδέσλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2011 ζα πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο Λειαληίσλ, Αλζήδσλνο, Απιίδνο θαη Νέαο 

Αξηάθεο. Ζ έδξα ηνπ κεγαιχηεξνπ Γήκνπ ηεο Δχβνηαο ζα είλαη πάιη ε Υαιθίδα θαη ε 

έθηαζε ηνπ ζα θηάλεη ηα 412,38 η.ρικ
17

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

14
 ΦΔΚ 1003Β 14/12/1971 θαη ΦΔΚ 117Β 25/04/1958 

15
 Ησαλλίδεο Δι., Ηζηνξία ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, Υαιθίδα 2002, ζ.37 

16
 ηνηρεία απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία δεκνζηεπκέλα ζην www.servitoros.gr 

17
 http://kallikratis.ypes.gr/ 
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Κεθάιαην Γεύηεξν
 
 

Πιεζπζκηαθή Αλάπηπμε ηεο Υαιθίδαο
 

 

Απφ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε Υαιθίδα ήηαλ εμαγσγηθφ θέληξν ηεο Δχβνηαο 

κε ζεκαληηθή γεσξγηθή αιιά θαη βηνηερληθή παξαγσγή, ελψ είρε ιηκάλη κε έληνλε 

εκπνξηθή θίλεζε. Ζ ίδηα θαηάζηαζε δηαηεξείηαη θαη ηελ πξψηε πεξίνδν (1832-1875) 

πνπ αθνινπζεί ηελ απειεπζέξσζε θαη θαηά ηελ νπνία, κέζα απφ αλαθαηαηάμεηο ησλ 

θαηνίθσλ, δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά ε θνηλσλία ηεο πφιεο. Σε δεχηεξε πεξίνδν 

(1875-1910), ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη απνθξπζηαιισζεί. Σα ζηνηρεία ηεο 

πξψηεο απνγξαθήο ηνπ 1879 θαηαγξάθνπλ 7.564 θαηνίθνπο.  

Ο θιάδνο ηεο βηνηερλίαο γλσξίδεη άλζεζε θπξίσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο θεξακνπνηίαο θαη πνηνπνηίαο. Σν εκπφξην 

αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα θαη έηζη ζηε κέρξη ηφηε θπξίαξρε 

αγξνηηθή ηάμε εκθαλίδεηαη ε λέα αζηηθή. Ο πιεζπζκφο ηεο 

Υαιθίδαο εκθαλίδεη κέρξη ην 1907 ζπλερήο άλεζε σο 

αληίθηππν ηνπ εξρνκνχ ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ ησλ 

κέρξη ηφηε πνηκέλσλ ή αγξνηψλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ 

ππφινηπε Δχβνηα
18

.  

Με ηελ απνγξαθή ηνπ 1920 (14.398 θάηνηθνη) θαηαγξάθεηαη 

ζρεδφλ δηπιάζηνο πιεζπζκφο απφ ηα πξψηα επίζεκα 

ζηνηρεία ηνπ 1879. Ζ απμαλφκελε ηάζε εληζρχεηαη θαη απφ 

ηελ ζπγθπξία ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο. Ο 

κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πξνζθχγσλ εθηφο απφ ηηο κεγάιεο 

πφιεηο ηεο Δχβνηαο εγθαζίζηαηαη θπξίσο ζηελ Υαιθίδα. Ζ 

ηζηνξηθνί αλαθέξνπλ πεξί ηνπο 5.000 εγθαηεζηεκέλνπο 

πξφζθπγεο θάηη πνπ επηβεβαηψλεη κεξηθψο ε απνγξαθή ηνπ 1928 πνπ θαηαγξάθεη 

18.747 θαηνίθνπο. Αληίζηνηρα, ηα λνχκεξα γηα ηε Νέα Αξηάθε είλαη 192 άηνκα ην 

1920 θαη 2.022 άηνκα ην 1928, ελψ γηα ηε Νέα Λάκςαθν ην 1920 ν πιεζπζκφο είλαη 

κεδεληθφο θαη ην 1928 θηάλεη ηα 678 άηνκα
19

. 

                                                 

18
 http://www.servitoros.gr/population/population.php/24/ 

19
 Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΤΔ) 

Πληθυσμός 

Δήμου Φαλκιδέων 

1879 7.564 

1889 10.710 

1896 9.676 

1907 11.894 

1920 14.398 

1928 18.747 

1940 21.820 

1951 26.248 

1961 28.576 

1971 36.300 

1981 44.867 

1991 51.646 

2001 53.584 
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Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο Σζηκέληα Υαιθίδνο απνηειεί ηνλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πνπ απφ ηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ `20 ζα επεξεάζεη ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο πφιεο. Ζ πιεζπζκηαθή έθξεμε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά ηελ 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή αιιά θαη ηελ νινέλα απμαλφκελε βηνκεραλνπνίεζε ηεο 

πφιεο δεκηνπξγεί ηα πξψηα ξπκνηνκηθά ζρέδηα ην 1933. Λίγν πξηλ ηελ είζνδν ηεο 

Διιάδαο ζην Β’ Παγθφζκην ε πφιε είρε θηάζεη ζηνπο 21.820. Σν γεγνλφο απηφ είλαη 

εκθαλέο θαη ζηε ζπλέρεηα θαη έηζη παξά ηελ γεξκαληθή θαηνρή ε πξσηεχνπζα ηεο 

Δχβνηαο δελ πζηέξεζε πιεζπζκηαθά. 

Μεηαπνιεκηθά εκθαλίδεη κηα ζπλερή θαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Ζ 

έιμε ηεο Υαιθίδαο δελ πεξηνξηδφηαλ ζηηο γχξσ ηηο πεξηνρέο ή ζηα φξηα ηνπ λνκνχ 

ηεο, αιιά μεπεξλάεη απηά ηα φξηα 

θαη βγαίλεη έμσ απφ ην λνκφ. 

Ζ γξήγνξε θαη κεγάιε 

βηνκεραληθή αλάπηπμε, πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν, γχξσ απφ ηελ πξσηεχνπζα 

(Οηλφθπηα, Θήβα, Διεπζίλα, 

Αζπξφππξγνο) θαη θαηά θχξην 

ιφγν θαηά κήθνο ησλ δπν εζληθψλ 

νδψλ, ηεο εζληθήο νδνχ πξνο ηελ 

Κφξηλζν θαη πξνο ηε Λακία, 

ππνρξέσζαλ πνιινχο εξγαδφκελνπο 

λα πξνζαλαηνιηζηνχλ θαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζηηο θνληηλφηεξεο 

πφιεηο, πνπ ηνπο εμππεξεηνχζαλ γηα 

ηε δνπιεηά ηνπο. Ζ Υαιθίδα ζε 

απηήλ ηε ζπγθπξία δέρεηαη 

θαηλνχξγην πιεζπζκφ θαη έθζαζε 

ην 1971 ζηνπ 36.300 θαηνίθνπο.   

Ζ πφιε ηφηε αξρίδεη λα επεθηείλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε βνησηηθή αθηή θαηά κήθνο  

ηνπ νδηθνχ άμνλα πνπ ηελ ζπλδέεη κε ηε βφξεην Δχβνηα θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο 

Μαξίλαο. Δλδεηθηηθέο ηηο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ηεο Υαιθίδαο είλαη νη 

Εικόνα 10 Αεροφωτογραφία τθσ Χαλκίδασ το 1945 

Εικόνα 9 Αεροφωτογραφία τθσ Χαλκίδασ το 1986 
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αεξνθσηνγξαθίεο ζε δηάζηεκα 40 ρξφλσλ. Ζ αεξνθσηνγξαθία ηνπ 1945 εκθαλίδεη 

ηνλ πιεζπζκφ ζπγθεληξσκέλν γχξσ απφ ην Καξάκπακπά. αξάληα ρξφληα αξγφηεξα 

ζε αεξνθσηνγξαθία ηνπ 1986 ε έθηαζε ηεο πφιεο πξνζεγγίδεη ηε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε. ηελ Αγία Μαξίλα έρνπλ ρηηζηεί θαη νη εξγαηηθέο θαηνηθίεο, ην βφξεην 

ηκήκα ηεο πφιεο επεθηείλεηαη εζσηεξηθά ηνπ νδηθνχ άμνλα πνπ ηελ ζπλδέεη κε ηε 

βφξεην Δχβνηα, κε έληνλν ξπζκφ επεθηείλεηαη ε πφιε ζηε βνησηηθή αθηή, ελψ κε αξγφ 

ξπζκφ πξνο ην Λειάληην Πεδίν. Έλα ρξφλν πξηλ, ην 1985, εγθξίζεθε ην Γεληθφ 

Πνιενδνκηθφ ρέδην ηεο Υαιθίδαο  

 

Εικόνα 11 Γενικόσ Πολεοδομικόσ Χάρτθσ του Διμου Χαλκιδζων που ςυντάχκθκε το 1985 από τθ Γ.Τ.. 

το χάρτθ διακρίνονται με διαφορετικό χρωματιςμό οι διαχωριςμοί των ςυνοικιϊν τθσ πόλθσ και οι 

κυριότεροι οδικοί άξονεσ ειςόδου - εξόδου ςτθν πόλθ όπωσ είναι ςιμερα. 

 

(ΦΔΚ 137.Γ.25/02/1987), πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηεο πφιεο 

γηα πιεζπζκηαθφ κέγεζνο 118.000 θαηνίθσλ θαη ηελ επέθηαζε ησλ ζρεδίσλ πφιεο. 

χκθσλα κε απηφ ινηπφλ δηαηεξείηαη ε κνξθή ηεο γεληθήο θαηνηθίαο ζε φιε ηελ 

έθηαζε ηεο πφιεο θαη ην εκπνξηθφ θέληξν απηήο. Ζ πφιε ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο 
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πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, ηηο ζπλνηθίεο, ζηηο νπνίεο πξνηείλνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα 

θέληξα, θαη θάζε ζπλνηθία δηαηξείηαη ζε γεηηνληέο. ε επίπεδν ζπλνηθίαο γίλνληαη 

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ππνδνκψλ (φπσο ζρνιεία), πεδνδξφκσλ, ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ζηάζκεπζεο. 

ε επίπεδν πφιεο πξνηείλνληαη θάπνηα έξγα κεγαιχηεξεο θιίκαθαο φπσο, κεηαθνξά 

ηνπ ιηκαληνχ, ηνπ λεθξνηαθείνπ, ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ θπιαθψλ, δεκηνπξγία ηεο 

πςειήο γέθπξαο, δεκηνπξγία αληζφπεδσλ θφκβσλ θαη βειηίσζε ησλ αζηηθψλ θαη 

ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σέινο πξνηείλνληαη έξγα θαη κειέηεο δηθηχσλ ππνδνκήο κε 

βαζηθφηεξα ηα δίθηπα κεηαθνξηθήο ππνδνκήο θαη ηα απαξαίηεηα δίθηπα χδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο Υαιθίδαο ηελ δεθαεηία ηνπ `80 θαη `90 έπαημε ε 

ξαγδαία νηθηζηηθή ηεο αλάπηπμε. Σφηε ρηιηάδεο λένη θάηνηθνη, απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

λνκνχ θπξίσο, εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε αλαδεηψληαο εξγαζία ζηηο βηνκεραλίεο 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Οη λένη απηνί θάηνηθνη εγθαηαζηάζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

πεξηνρέο βφξεηα ηεο πφιεο ζε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο. 
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Κεθάιαην Σξίην  

Πνιενδνκηθή αλάπηπμε 

 

3.1 Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο πνιενδόκεζεο 

 

Ζ Υαιθίδα είλαη κηα πφιε πνπ δελ είλαη εχθνιν λα «δηαβαζηεί» φηαλ θαλείο ηελ 

πεξπαηά. ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ έρνπλ απνηππσζεί νη δηαδνρηθέο ηζηνξηθέο θάζεηο 

θπξίσο κεηά ηελ Φξαγθνθξαηία. Ζ ζεκεξηλή εηθφλα δηακνξθψζεθε θαζψο ε πφιε 

αλαπηπζζφηαλ ρσξίο ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ, πνιιέο θνξέο ρσξίο ηελ 

χπαξμε ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λέα θηίξηα έπαηξλαλ ηε ζέζε ησλ παιαηψλ ζηνλ 

ππάξρνληα αζηηθφ ηζηφ
20

.  

 

Εικόνα 12 Σο πρϊτο πολεοδομικό ςχζδιο τθσ Χαλκίδασ του 1836. ε αυτό περιλαμβάνεται θ περιοχι 

του Κάςτρου και ο άξονασ τθσ Χαμθλισ Γζφυρασ 

 

                                                 

20 Ησαλλίδεο Δι., «Ηζηνξία ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ », Υαιθίδα 2002, ζ.37 
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Εικόνα 13 Σοπογραφικό ςχζδιο ςυνοικίασ μζςα ςτο κάςτρο που ςυντάχκθκε το 1842. 

 

Σν πξψην πνιενδνκηθφ ζρέδην γηα ηε 

Υαιθίδα εγθξίζεθε ην 1836. ε απηφ 

πεξηιακβαλνηαλ κφλν ε πεξηηεηρηζκέλε 

ζπλνηθία ηνπ Κάζηξνπ. Μαδί βέβαηα 

ήηαλ ε ρακειή γέθπξα ηνπ Δπξίπνπ θαη 

ν άμνλαο πνπ ηελ ζπλδέεη κε ηελ Άλσ 

Πφιε ηε ζεκεξηλή νδφ Κψηζνπ. Με ην 

ζρέδην έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα 

πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζνχλ θάπνηα 

νηθφπεδα έηζη ψζηε λα αλνηρηνχλ νη 

θχξηνη νδηθνί άμνλεο. πσο ήηαλ 

θπζηθφ, νη αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ  

θαζπζηεξνχζαλ πνιχ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ. 

Σειηθά ην ζρέδην εθαξκφζηεθε θαη’ 

αλάγθελ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ πιεζπζκνχ θαη κε ηελ 

Δηθφλα 14 Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηνπ ζσλα πνπ 

επηβάιεη απνδεκηψζεηο θαη αλαγθαζηηθέο 

απαιινηξηψζεηο γηα ηε δεκηνπξγία πιαηείαο ζηε 

Υαιθίδα βάζεη ηνπ πξψηνπ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ. 
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θαηάιεςε απφ έιιελεο θαηνίθνπο ησλ αθάιππησλ εθηάζεσλ. Ζ πφιε ηφηε 

επεθηείλεηαη βφξεηα θαη αλαηνιηθά
21

.  

Σελ δεθαεηία ηνπ 1890 ε Υαιθίδα ζηελ βνησηηθή αθηή πεξηιακβάλεη ηε ζπλνηθία ηνπ 

θάζηξνπ Καξάκπακπα  θαη ζηελ επβντθή αθηή ηε ζπλνηθία εληφο ησλ ηεηρψλ θαη 

εθηφο ηνπ Πξνάζηεηνπ. Οη δχν ζπλνηθίεο είραλ ζρεδφλ ίζε έθηαζε θαη ζπλέζεηαλ έλαλ 

κεζαησληθφ ραξαθηήξα γηα ηελ πφιε. Ζ εηθφλα απηή άιιαμε κεηά ηελ απφθαζε ηνπ  

Υαξίιανπ Σξηθνχπε ην 1884 γηα θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο. Σν γθξέκηζκα 

άξρηζε ην 1885 θαη ζπλερίζηεθε ζηα επφκελα ρξφληα, γηα λα εμαθαλίζεη ζηαδηαθά 

θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρεί απφ ην πνιπηάξαρν παξειζφλ ηεο Υαιθίδαο. 

 

Εικόνα 15 Ο Πορκμόσ τθσ Χαλκίδασ ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα 

 

Έηζη θη αιιηψο κεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Σνχξθνπο, ε άζιηα θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία πεξηήιζαλ ηα ηείρε θαη ην ςπρνινγηθφ θιίκα πνπ ππήξρε ζηνπο πνιίηεο, 

νδήγεζαλ ζηελ θαηεδάθηζή ηνπο
22

.  

 

                                                 

21 Κ. Καπθνχια, Ν. Παπακίρνο, Β. Υαζηάνγινπ , «ρέδηα πφιεσλ ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ αη .», ζ.66 

22
 «Δπβντθή εγθπθινπαίδεηα», ηφκνο Γ, ιήκκα «Υαιθίδα» 
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πγρξφλσο κε ην γθξέκηζκα ηνπ θξνπξίνπ άξρηζε θαη ε θάιπςε ηεο ηάθξνπ πνπ απφ 

ην 1840 ήηαλ μεξή. Ζ νινθιεξσηηθή φκσο θάιπςε δελ είρε ηειεηψζεη αθφκα ζηα 

1896, αθνχ έσο ηφηε είρε 

γθξεκηζηεί κφιηο ε 

βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ησλ 

ηεηρψλ. 

Ζ θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο Υαιθίδαο, βξέζεθαλ φκσο 

θάπνηνη πνπ θαηαδίθαζαλ ηελ 

απφθαζε γηα ην γθξέκηζκα 

φισλ ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο.  

ηελ θσηνγξαθία απφ 

επηζηνιηθφ δειηάξην ηνπ 

ηέινπο ηνπ 1890 ε νδφο απφ ηε ρακειή γέθπξα ηνπ Δχξηπνπ εκθαλίδεηαη λα δηέξρεηαη 

κέζα απφ ην θάζηξν. ηελ επφκελε θσηνγξαθία πνπ εθδφζεθε κεηά απφ κηα δεθαεηία 

πεξίπνπ ε Γέθπξα εκθαλίδεηαη κε λέα κνξθή: Ζ βνησηηθή αθηή κε ιηγνζηά ζπίηηα ζηα 

πξαλή ηνπ 

ιφθνπ ηνπ 

Καξάκπακπα 

κε ην θάζηξν 

λα μερσξίδεη 

απφ καθξηά. 

Ζ επβντθή 

αθηή 

απνηεινχζε 

ήδε ην 

θέληξν ηεο 

πφιεσο ηεο 

Υαιθίδαο. 

Απφ 

παλνξακηθή θσηνγξαθία ησλ αξρψλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα πνπ ιήθζεθε απφ ηελ 

Εικόνα 16 Σαξιδιϊτεσ και πλανόδιοι ζμποροι ςτθν γζφυρα τθσ 

Χαλκίδασ ςε επιςτολικό δελτάριο του 1910. το βάκοσ διακρίνεται το 

κάςτρο Καράμπαμπα. 

Εικόνα 17 Πανοραμικι τθσ Χαλκίδασ από τον Καραμπαμπά τθ δεκαετία του `20 
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πεξηνρή Καξάκπακπα ε πφιε θαίλεηαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε πξνο ηα εζσηεξηθά. Σν 

παξαιηαθφ κέησπν παξακέλεη αθφκα αλνηθηφ θαη νη γχξσ ιφθνη εχθνια νξαηνί. ηελ 

αληίπεξα αθηή δεζπφδεη ην θηίξην ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ θαη πξνθαλψο ηα 

ζπίηηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ. Ζ πεξηνρή ζε ξπκνηνκηθφ δηάηαγκα ηνπ 1954 

απνθαιείηαη σο «Τπαιιήισλ ηδεξνδξφκσλ Διιεληθνχ Κξάηνπο» γηαηί πξνθαλψο 

εθηάζεηο θνληά ζην ζηαζκφ είραλ παξαρσξεζεί γηα ηελ ζηέγαζή ηνπο. 

 

3.2 Οη πξόζθπγεο θαη νη πξώηνη νηθηζκνί 

 

Αλακθηζβήηεηα ε έιεπζε 

κεγάινπ πξνζθπγηθνχ 

πιεζπζκνχ ζε φιε ηελ 

Διιάδα κεηά ηελ 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ην 

1922 ήηαλ αλαπφθεπθην λα 

επεξεάζεη θαη ηελ Υαιθίδα. 

Πέξαλ ησλ πξφρεηξσλ 

νηθηζκψλ θαη ζπλνηθηζκψλ 

πνπ ζηήλνληαη ζηα πεξίρσξα 

ηεο πφιεο, αξρίδνπλ λα θαηνηθνχληαη θαη πεξηνρέο πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ 

αλεθκεηάιιεπηεο. Σν θιαζζηθφηεξν παξάδεηγκα είλαη ε Νέα Λάκςαθνο θαη ε Νέα 

Αξηάθε πνπ πξηλ ην `22 είραλ κεδεληθφ πιεζπζκφ. ε θνληηλφηεξε απφζηαζε απφ ην 

θέληξν ηεο πφιεο δεκηνπξγνχληαη ηα πξψηα ζπίηηα πξνο ηελ κεξηά ηεο βνησηηθήο 

αθηήο
23

.  

Έηζη ζηελ αληίζηνηρε θσηνγξαθία απφ επηζηνιηθφ δειηάξην πνπ έρεη ιεθζεί απφ ηε 

γέθπξα ηνπ Δχξηπνπ, εθεί πνπ πξηλ 30 ρξφληα ν Καξάκπακπαο εκθαληδφηαλ σο έλαο 

μεξφο ιφθνο, θαίλεηαη φηη αξθεηά ζπίηηα βξίζθνληαη ζηα πξαλή ηνπ κε ηνπο πξψηνπο 

δξφκνπο λα έρνπλ αλνηρηεί. Σα πξψηα πξνζθπγηθά ζπίηηα ζηελ πεξηνρή απηή ηελ 

κεηαηξέπνπλ ζε νηθνδνκήζηκε απφ μεξή θαη άγνλε έθηαζε.   

                                                 

23
 Βξαλφπνπινο Δπ, «Ηζηνξία ηεο Δχβνηαο», Αζήλα 1995, ζ.273-274  

 

Εικόνα 18 Θ Γζφυρα Χαλκίδασ ςτθ δεκαετία του `50 
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Ζ δεθαεηία 

ηνπ `30 ήηαλ 

ίζσο ε πην 

παξαγσγηθή 

πνιενδνκηθά 

γηα ηελ 

Υαιθίδα. Σν 

1932 κε 

δηαηάγκαηα 

ξπκνηνκίαο 

δεκηνπξγνχλη

αη νη βάζεηο 

ηεο ζχγρξνλεο 

πφιεο κε πεξηνρή ηζρχνο 12 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζην θέληξν ηεο πφιεο. Μέρξη ηφηε 

ην θέληξν ηεο Υαιθίδαο δηέπνληαλ απφ Γηάηαγκα φξσλ δφκεζεο ηνπ 1867. Σν 1933 

ξπκνηνκείηαη ν πξνζθπγηθφο πλνηθηζκφο Καλαπίηζαο πνπ κεηξνχζε κφιηο δέθα 

ρξφληα δσήο. Με ηξία δηαθνξεηηθά Γηαηάγκαηα ην 1937 πξνσζνχληαη ξπκνηνκήζεηο 

ζηνλ Καξάκπακπα, ζηνλ πλνηθηζκφ Βνχξθνο θαη ζε Ννηηναλαηνιηθή πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Υαιθηδέσλ
24

. 

Ζ έληνλε απηή ξπκνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα, εθηφο απφ ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο ηφηε 

δεκνηηθήο αξρήο, δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ είρε απνθηήζεη ε 

πφιε. Ο πιεζπζκφο, ζπλερψο απμάλεηαη γηα ηελ Υαιθίδα, έπξεπε λα ζηξηκσρηεί ζε 

κηα κηθξή έθηαζε γεο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ θαηαθέξλεη λα 

δεκηνπξγήζεη ππνηππψδεηο ζπλζήθεο κηαο ζχγρξνλεο πφιεο πνπ ζα άθελε πίζσ ηα 

νηθηζηηθά θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ν κεγάινο πιεζπζκφο ηεο. 

Δίλαη ζαθέο φηη δελ ππήξμε εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφο, αθφκα θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηψλ, φπσο απηέο ηεο Καλήζνπ, ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε θαη ηεο Νεάπνιεο, αιιά νχηε θαη ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε θαη πξφλνηα γηα ηελ 

εμέιημε ηεο. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεο κε ηελ ίδξπζε ησλ πξνζθπγηθψλ 

ζπλνηθηζκψλ Νεαπφιεσο, Καλαπίηζαο, Αγ. Ησάλλνπ, Σνχξθηθνπ Νεθξνηαθείνπ θαη 

Καξάκπακπα έγηλε θαηφπηλ απαιινηξίσζεο εθηάζεσλ ή δηάζεζεο δεκνζίσλ 

                                                 

24
 Ησαλλίδεο Δι., «Ηζηνξία ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ », Υαιθίδα 2002, ζ.37 

Εικόνα 19 Πανοραμικι Αεροφωτογραφία τθσ Χαλκίδασ τθν δεκαετία του 1910. 
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θηεκάησλ. Έηζη αλνξζφδνμα ην ζρέδην αληί λα πξνεγείηαη αθνινπζεί ηηο ραξάμεηο ησλ 

ηδησηψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη απνδεκηψζεηο
25

. 

Χζηφζν, νη πνιεκηθέο αλακεηξήζεηο θαη ε θαηνρή ζπγθεληξψλνπλ αθφκα κεγαιχηεξν 

αξηζκφ θαηνίθσλ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Δχβνηαο. Ζ θαηάζηαζε εκθαλίδεηαη σο 

δχζθνια ειεγρφκελε θαη ην θξάηνο αδπλαηεί λα ξπζκίζεη ηελ ηαρχηαηε πνιενδνκηθή 

γηγάλησζε ηεο πφιεο ζρεδφλ άλαξρα.  

 

 

Δηθφλα 20 ην πνιενδνκηθφ ράξηε ηεο Υαιθίδαο ηνπ 1985 ζεκεηψλεηαη ε έθηαζε ηεο πφιεο ην 1930 

βάζεη αεξνθσηνγξαθηψλ ηεο Γ.Τ.. ηα πεξίρσξα ηεο πφιεο βξίζθνληαη νη πξψηνη πξνζθπγηθνί 

νηθηζκνί. 

 

 

 

                                                 

25
 Ησαλλίδεο Δι., «Ηζηνξία ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ », Υαιθίδα 2002, ζ.37 
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3.3 Ζ δεκηνπξγία ηεο ζύγρξνλεο πόιεο 

 

πσο δηαθξίλνπκε θαη ζηελ αεξνθσηνγξαθία ηνπ 1945 πνπ απνηππψλεηαη ν βαζηθφο 

νηθηζηηθφο θνξκφο ηεο Υαιθίδαο, ε πφιε έρεη επεθηαζεί θπξίσο πξνο ηα λφηηα. 

εκεία-θιεηδηά πνπ εληνπίδνληαη ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο είλαη νη βαζηθνί νδηθνί 

άμνλεο, Αβάλησλ, Λειαληίσλ, Πξναζηείνπ, Αξεζνχζεο θαη Υατλά, πνπ ππάξρνπλ 

κέρξη θαη ζήκεξα, θαζψο θαη κεγάια αζηηθά θελά (Δβξατθφ Νεθξνηαθείν, γήπεδν). 

Σν 1945 ε έθηαζε ηεο Υαιθίδαο πεξηνξίδεηαη ζε απηήλ πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη θέληξν 

ηεο πφιεο.  

 

Εικόνα 21 Αεροφωτογραφία τθσ Χαλκίδασ το 1960 

 

Γεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην 1960, ε πφιε έρεη επεθηαζεί πεξηκεηξηθά, θαίλνληαη 

θαη ηα πξψηα δηάζπαξηα θηίξηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο (πξνο ηελ λέα 

γέθπξα), ελψ εκθαλήο είλαη θαη ε επέθηαζε ηεο ζηελ βνησηηθή αθηή. Δπηά ρξφληα 

αξγφηεξα ζπληάζζεηαη απφ ην δήκν γεληθφ ζρέδην γηα ηελ πφιε, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη κφλν ην ηκήκα ηεο Υαιθίδαο ζηελ επβντθή αθηή θαη κέρξη ηε 

ζπλνηθία αιεκή
26

. 

                                                 

26 Παιφγνπ ., Πνιενδνκηθή κειέηε ηεο Χαιθίδαο, εξγαζία γηα ην κάζεκα Δ.Θ. Πνιενδνκίαο, 9 Μάηνο 2007 
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Σν 1971 ε πφιε 

επεθηείλεηαη θαηά 

θχξην ιφγν, ζηε 

βνησηηθή αθηή, θαηά 

κήθνο ηνπ νδηθνχ 

άμνλα πνπ ηελ ζπλδέεη 

κε ηε βφξεην Δχβνηα 

θαη ηελ πεξηνρή ηεο 

Αγίαο Μαξίλαο. Ζ 

αλάπηπμε πνιιψλ 

απζαηξέησλ θηηζκάησλ 

πξνο ηα βφξεηα ησλ 

πεξηρψξσλ δεκηνπξγεί παξάιιεια πξνβιήκαηα ζηε ξπκνηνκία θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

αλαπηχρζεθε φιε ε πιεπξά ησλ βνξείσλ ζπλνηθηψλ. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε 

θαζπζηέξεζε πνιχ λα ζπληαρζεί ελψ αληηζηξφθσο αλάινγα κηθξά ζπίηηα μεθχηξσλαλ 

ιφγσ ηεο απμεκέλεο αζηπθηιίαο. Σν πξνβιεκαηηθφ ηεο θαηάζηαζεο δηαθξίλεηαη 

κεξηθψο ζηνλ γεληθφ πνιενδνκηθφ ράξηε φπνπ ε ξπκνηνκία ζηηο ζπλνηθίεο Δ, Ε θαη Ζ 

είλαη πξνβιεκαηηθή έσο αλχπαξθηε. Ζ θαηάζηαζε απηή δηθαηνινγεί θαη ηελ ζεκεξηλή 

θαθή αλάπηπμε ηνπ βφξεηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ζε αληίζεζε κε ηελ λφηηα πιεπξά. 

Εικόνα 22 Ο Νότιοσ ευβοϊκόσ και άποψθ τθσ Χαλκίδασ τθ δεκαετία του 

`60 
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Εικόνα 23 Θ περιοχι τθσ Γζφυρασ και του Καράμπαμπα από ψθλά 

 

Σν 1973 εθπνλείηαη απφ ηελ νκάδα αξρηηεθηνληθψλ θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ 

D.N.A. ξπζκηζηηθφ θαη πνιενδνκηθφ – ξπκνηνκηθφ ζρέδην κε εληνιή ηνπ ηκήκαηνο 

Υσξνηαμίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
27

. Αληηθείκελν ηνπ ήηαλ ε κειέηε ηεο 

πεξηνρήο επηξξνήο ηεο Υαιθίδαο, ε αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ 

ηεο, νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ηειηθά ε δηαηχπσζε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ θαη 

ησλ απαξαίηεησλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Ζ Υαιθίδα αλαπηχζζεηαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ `70 ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

πνξζκνχ ηνπ Δπξίπνπ, κε ην θχξην θαη παιαηφηεξν ηκήκα ηεο λα βξίζθεηαη ζηελ 

Δχβνηα. Οη βαζηθνί νδηθνί άμνλεο είλαη νη ιεσθφξνη Βεληδέινπ θαη Υατλά πνπ 

νδεγνχλ, ε πξψηε, ζηε λφηηα έμνδν ηεο πφιεο θαη, ε δεχηεξε, ζηε βφξεηα, θαζψο θαη 

νη νδνί Αβάλησλ, Νενθχηνπ, Πξναζηείνπ θαη Λειαληίσλ εληφο ηεο Υαιθίδαο. Ζ 

ηειεπηαία ζπλδέεη ηελ πφιε κε ηηο ζπλνηθίεο πνπ βξίζθνληαη πξνο ηα αλαηνιηθά θαη 

ην Λειάληην Πεδίν 

 

 

                                                 

27
 D.N.A., Υαιθίο - Ρπζκηζηηθφλ θαη ξπκνηνκηθφλ ζρέδηνλ, Γ’ Φάζηο 
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Εικόνα 24 Θ ζκταςθ τθσ πόλεωσ τθσ Χαλκίδασ βάςει αεροφωτογραφίασ του 1960 τθσ Γ.Τ.. πάνω ςτον 

τελευταίο πολεοδομικό χάρτθ του 1985. Διακρίνεται θ ενςωμάτωςθ των προςφυγικϊν οικιςμϊν 

προσ τα βόρεια ςτον ιςτό τθσ πόλθσ. 

 

3.3.1 Ζ εηζαγσγή ηεο πνιπθαηνηθίαο 

 

Ζ ζπλερήο αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεγάισλ πφιεσλ θαη ε δεκνγξαθηθή έθξεμε 

κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, γελλνχλ απηνκάησο ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα αιιά 

θαη κεγάιε δήηεζε εξγαζίαο. Παξάιιεια, ε ηερλνινγία ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ 

εηζάγεηαη ηφηε, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο πςειψλ θηηξίσλ. ια απηά κέζα ζε 

έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ κνληέξλνπ αξρηηεθηνληθνχ θηλήκαηνο πνπ δεηνχζε 

ςειφηεξα θηίξηα απφ ηελ αλάπηπμε θαηά κήθνο ησλ πφιεσλ. 

Οη ζπλζήθεο απηέο ππαγφξεπζαλ ηελ αλάγθε γηα εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

κεγέζπλζεο ηεο πφιεο ηεο νπνίαο φκσο νη ππνδνκέο ζε δίθηπα θαη δξφκνπο 

βξίζθνληαλ ζε εκβξπαθφ ζηάδην. εκαληηθφηεξνο ζηαζκφο ησλ λνκνζεηηθψλ 
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ξπζκίζεσλ, ίζσο θαη κέρξη ηηο κέξεο καο, αλ θξίλνπκε απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε 

ζηελ γέλλεζε αθελφο ηεο πνιπθαηνηθίαο αιιά θαη ηεο κεηέπεηηα εμέιημήο ηεο, είλαη ε 

ζέζπηζε ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ην 1929. Σν θάζε θηίξην, δηαηξεκέλν, ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηδηνθηήηεο.  

Ο λφκνο επηζπκνχζε λα δψζεη άκεζε αληηκεηψπηζε ζην ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα ησλ 

κεγάισλ πφιεσλ. Ζ επέθηαζε ηνπο πιένλ ειέγρεηαη κε πξηκνδφηεζε ηνπ ςεινχ 

θηηξίνπ, ην νπνίν δηαζέηεη ηελ δηεπθφιπλζε αλέγεξζεο ιφγσ αλάιεςεο ησλ εμφδσλ 

απφ πνιινχο ηδηνθηήηεο. 

Δίλαη ε αξρή κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο θαηαζθεπήο, ε νπνία θαζφξηζε 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ θαη απφ ηφηε θαη ζην εμήο ζα 

επηζηξαηεχεηαη ζπρλά, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Δπίζεο, γίλεηαη θαηαλνεηφ 

πσο απηφο ν ηχπνο θηηξίνπ ζα εληαρζεί ζηελ ινγηθή ηεο επέλδπζεο, ζα εμειηρζεί, 

δειαδή, ζε έλα εκπνξεχζηκν πξντφλ, ην νπνίν ζα επεξεάδεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο 

αγνξάο. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα απφ ηελ ζέζπηζε ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, 

εθδίδεηαη ν πξψηνο Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο (Γ.Ο.Κ 1929). θνπφο ηνπ ήηαλ 

ε επαλαηνπνζέηεζε ζε λέεο βάζεηο νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ην νπνίν αθνξνχζε ηελ 

αλέγεξζε ησλ νηθνδνκψλ κέρξη ηφηε.  

Δπηρεηξείηαη έλαο ζπλεηδεηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ. 

Καζνξίδεηαη σο ειάρηζηε κνλάδα ζπγθξφηεζεο ηεο πφιεο ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, 

παξφιν πνπ ζηελ πξάμε ε αλνηθνδφκεζε δελ γίλεηαη ζηελ θιίκαθα απηή. 

Καηνρπξψλεη ηελ νηθνδφκεζε θαηά κήθνο ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο θαη εηζάγεη ηα 

ζπζηήκαηα δφκεζεο.   

 

3.3.2 Ζ αληηπαξνρή 

 

Ζ πεξίνδνο ηεο αλαζπγθξφηεζεο, ζηελ Διιάδα, κεηαηίζεηαη ρξνληθά ζε ζρέζε κε ηηο 

Γπηηθφ-επξσπατθέο ρψξεο ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Οπζηαζηηθά ρσξίο δηαζέζηκα 

θεθάιαηα, κε πιήζνο θαηεζηξακκέλσλ θηηξίσλ θαη κε εθ λένπ κεγάιε, εζσηεξηθή 

απηή ηε θνξά, κεηαλάζηεπζε, δεκηνπξγείηαη θαη πάιη έληνλν ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα. 

Έηζη, ε πνιπθαηνηθία, ην ζχκβνιν ηνπ εθζπγρξνληζκνχ γηα ηελ κεζνπνιεκηθή 

Διιάδα, γίλεηαη ηψξα κηα επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα. Αληίζεηα κε ηνπο 

πξνβαιιφκελνπο ζηφρνπο θαη πνιηηηθέο γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε, ην δήηεκα ηεο 
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νηθνδφκεζεο θαηνηθηψλ ζπλαξηάηαη κε ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. Ζ νηθνδνκή αλαδείρζεθε ζε πξνλνκηαθφ ρψξν δηνρέηεπζεο 

ησλ απνηακηεχζεσλ αιιά θαη πεδίν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ. Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ ε πνιπθαηνηθία εμαπιψλεηαη 

παληνχ, φρη κφλν ζαλ κνληέιν θαηνηθίαο αιιά θαη σο πξφηππν νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ 

θαη πνπ ζηελ θάζ’ χςνο αλάπηπμε ηεο, απνηππψλεηαη ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε 

ηνπ πιεζπζκνχ. Αλ θαη ζπλερψο εθπνλνχληαη πνιενδνκηθά ζρέδηα κε ηελ ζπκκεηνρή 

πνιενδφκσλ-αξρηηεθηφλσλ θαη ςεθίδνληαη λνκνζρέδηα, ε εθαξκνγή ηνπο, ζπάληα 

έηπρε νινθιεξσκέλεο πινπνίεζεο.  

ε απηά ηα πιαίζηα, έξρεηαη ν λένο Γ.Ο.Κ ην 1955, λα ηξνπνπνηήζεη απηφλ ηνπ ΄29. 

Με απηφλ θαζηεξψλεηαη ν ζπληειεζηήο θάιπςεο ηνπ νηθνπέδνπ. Καηαξγνχληαη απφ 

ην ζψκα ηνπ θηηξίνπ νη εζσηεξηθέο απιέο θαη εηζάγεηαη ν θσηαγσγφο. Καζνξίδεηαη 

χςνο ζηελ νηθνδνκή πνπ ζπλεπάγεηαη απηφκαηε αχμεζε θαη’ φξνθν φισλ ησλ 

θηηξίσλ.  

 

Εικόνα 25 Δείγματα πολυκατοικίασ ςτο κζντρο τθσ Χαλκίδασ. Θ καταςκευι τουσ ςτισ αρχζσ του `70 

ςκιαγραφείται από τισ περιμετρικοφσ εξϊςτεσ με εςοχι και τθν χριςθ ιςογείου για καταςτιματα. 

 

Σν 1968 λένο λφκνο πξνβιέπεη αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ δφκεζεο θαηά 20 έσο 40% 

αλάινγα κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε θαιχηεξνπ θσηηζκνχ, 

αεξηζκνχ θαη ειηαζκνχ ηνπ θηηξίνπ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθεξφηαλ. Βέβαηα ε 
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αληίθαζε είλαη πξνθαλήο, αθνχ ην θχξην αίηην έιιεηςεο ειηαζκνχ θαη αεξηζκνχ, 

είλαη νη πςεινί ζπληειεζηέο πνπ δεκηνπξγνχλ κεγάινπο φγθνπο.(θπζηθά, ρσξίο λα 

κεηαβάιιεηαη ην πιάηνο ησλ δξφκσλ)  

πσο πξναλαθέξζεθε, ε αλνηθνδφκεζε ηεο ρψξαο δελ ζηεξίρζεθε ζε άκεζεο 

θξαηηθέο πξσηνβνπιίεο φζν ζε αληίζηνηρεο ησλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ. Έηζη ν ξφινο 

ηνπ θξάηνπο πεξηνξίζηεθε ζηελ ηζρπξή ππνζηήξημε ηεο ηδησηηθήο νηθνδφκεζεο, 

(νπζηαζηηθά αληηπαξνρήο) ε νπνία εθθξάζηεθε κε κηα ζεηξά απφ κέηξα. 

Σν κέηξν ηεο αληηπαξνρήο εθαξκφζηεθε αξρηθά ζηελ Αζήλα αιιά γξήγνξα βξήθε 

πεδίν δξάζεο ιακπξφ ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηηο πεξηθέξεηαο. ε κηα ζπλερηδφκελε 

αλνρή κεγάια ηκήκαηα γεο είραλ θαηαηκεζεί κε ζθνπφ λα δνζνχλ ζε νηθνπεδνχρνπο. 

Οη κηθξνί νηθνπεδνχρνη ζηελ ζπλέρεηα δεηνχζαλ έληαμε ησλ απζαηξέησλ θηηξίσλ 

ηνπο. Σν θξάηνο θαη νη ηνπηθνί παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ νη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο θαη λα ππάξμεη θνηλσληθή ελζσκάησζε έθαλαλ σο ζπλήζσο «ηα ζηξαβά 

κάηηα».  

Ζ απαιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αληηπαξνρήο απφ θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο έδηλε 

ηελ επθαηξία ζηνλ θαζέλα λα θαηαζθεπάζεη πνιπθαηνηθία θαη λα απνθχγεη ηελ πςειή 

θνξνινγία ηεο αγνξαπσιεζίαο κεηαρεηξηζκέλσλ θαηνηθηψλ. 

Οη λέεο θαηαζθεπέο δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα έιεγρν πνηφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα νη 

εξγνιάβνη-θαηαζθεπαζηέο κπνξνχλ λα ζπκπηέδνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ θηηξίνπ. 

Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα πεξλά ζηα ρέξηα ησλ εξγνιάβσλ. 

Γηεπθνιχλνληαη απφ ηηο κηθξέο ηδηνθηεζίεο νη νπνίεο επηθξαηνχλ σο κέηξν 

νηθνδνκήζηκνπ θηηξίνπ. Οη ζπλελψζεηο νηθνπέδσλ αθφκα θαη κε ηελ ινγηθή ηεο 

αληηπαξνρήο, δελ επλννχληαη, θαη ιφγσ πνιχπινθσλ ηδηνθηεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ο νηθνλνκηθφο ραξαθηήξαο ηεο αληηπαξνρήο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην φηη κε ηελ 

ζπκθσλία κεηαμχ νηθνπεδνχρνπ θαη εξγνιάβνπ εγθαζίζηαηαη κηα ζρέζε αληαιιαγήο. 

Μέζα απφ απηή ηε ζρέζε ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ εδάθνπο εθρσξνχληαη 

ζηνλ επηρεηξεκαηία έλαληη κηαο κειινληηθήο πιεξσκήο κε θαηαζθεπαζκέλν ρψξν, κε 

ζθνπφ ηελ αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο θαη ελ ζπλερεία ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο πνπ 

ηνπ αλαινγεί. 

Ζ ζρέζε απηή πξνζθέξεη ηειηθά ζηνλ νηθνπεδνχρν έλα πην ζχγρξνλν πξντφλ, επαξθέο 

θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ρσξίο θαλέλα θφπν, ρσξίο δηάζεζε ρξεκάησλ θαη 

σο κνλαδηθή απψιεηα ηελ πιήξε θπξηφηεηα ηνπ νηθνπέδνπ. Αληίζηνηρα ν 

αληηπαξνρέαο παίξλεη ην ξίζθν ηεο φιεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο, κεηψλνληαο 
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αηζζεηά ην απαξαίηεην αξρηθφ θεθάιαην, ην νπνίν απνδείρηεθε εθ ησλ πζηέξσλ 

κηθξφ. Απφ πνιηηηθή άπνςε ηνλίδεηαη πσο, παξφιν ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ 

ξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ, ην φιν ζχζηεκα γεο θαη νηθνδνκήο πνπ αλαπηχρζεθε, είρε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή. Μνηξαία γχξσ απφ απηφ έρνπλ 

δνκεζεί παξαγσγηθέο δνκέο, θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζπκθέξνληα θαη αληηιήςεηο. 

Αλακθηζβήηεηα, έρεη ζπλδεζεί κε δηαδηθαζίεο πνπ ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε θαη ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο ζε κηα πεξίνδν πνιηηηθά θξίζηκε θαη κε 

έληνλνπο ξπζκνχο θνηλσληθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Έηζη, παξά ηε δηάρπηε θαη ζπρλά 

έληνλε δπζθνξία γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ εηθφλα ηεο Διιεληθήο πφιεο (γηα ηηο 

απζαίξεηεο εθηάζεηο, ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε θαη ηηο θαηαζηξνθέο ζην πεξηβάιινλ 

θ.α) ε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο νηθνδφκεζεο αληαπνθξίλεηαη ζε κία 

επξχηαηε θνηλσληθή ζπλαίλεζε ε νπνία απνζθνπνχζε ζηελ απηνζπληήξεζή ηνπ θαη 

ηαπηφρξνλα ζηελ δηθαηνιφγεζε ησλ πάκπνιισλ παξαηππηψλ. ηελ πνιπθαηνηθία ηεο 

αληηπαξνρήο νη αξρηηέθηνλεο απνθηνχλ δεπηεξεχνληα ξφιν. Ο ξφινο ηνπο 

πεξηνξίδεηαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξφζνςεο θαη ηεο εηζφδνπ κε πνιχ θαζνξηζκέλα 

φξηα ή αθφκα ζην λα βάινπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο γηα λα εθδνζεί ε άδεηα. Βεβαίσο θαη 

νη θαινί αξρηηέθηνλεο ζπλερίδνπλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα ρηίδνπλ θηίξηα 

πνιπθαηνηθηψλ. Δλνπνηψληαο νπζηαζηηθά ηνπο εμψζηεο, δεκηνχξγεζαλ ηελ δηπιή 

φςε, ειέγρνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εηθφλα ηνπ θηηξίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο πφιεο.  

 

Εικόνα 26 Κλαςικό παράδειγμα "οικογενειακήσ" πολυκατοικίασ. Ο αρχικόσ οικοπεδοφχοσ διζθεςε το ζδαφοσ και 

με αντιπαροχή ζλαβε κάποια διαμερίςματα ςτην οικοδομή. Μορφολογικά λιτή καταςκευή με εξϊςτεσ με μεγάλη 

εςοχή τουλάχιςτον ενόσ μζτρου και φωταγωγό. Η κάλυψη του οικοπζδου είναι τόςο μεγάλη που δεν περιςςεφει 

οφτε εκατοςτό για χϊρο πραςίνου ή ςτάκμευςθσ 
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κσο ηα θηίξηα απηά ήηαλ ζαθέζηαηα ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ηεο 

νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη επνκέλσο δελ ζπλέβαιαλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο  

ηεο πφιεο κε ηελ παξνπζία ηνπο, παξά κφλν ιεηηνπξγψληαο σο κνξθνινγηθά, θαη 

πάιη, πξφηππα ζηνπο εξγνιάβνπο.  

ε κνξθνινγηθφ επίπεδν θαηαξγνχληαη ηα ζπλερή θνπθψκαηα θαη νη κεγάιεο 

νξηδφληηεο δηαηξέζεηο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο φςεηο ησλ κνληέξλσλ πνιπθαηνηθηψλ ηνπ 

κεζνπνιέκνπ. Σα αλνίγκαηα ησλ θνπθσκάησλ απνηεινχλ ηξχπεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

αξηηθηζηέι, πνπ κεξηθέο θνξέο δηαηξείηαη κε θάλαβν αξκψλ. Σα θιηκαθνζηάζηα θαη νη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη γεληθά κηθξαίλνπλ θαη ράλνπλ ηελ αίγιε ηνπο. Οη εμψζηεο έρνπλ 

ζπλήζσο 1κ. πιάηνο θαη ρψξνο ηνπ εμψζηε δελ ρξεζηκνπνηείηαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπ 

πιάηνπο θαη ηνπ εκηδησηηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη, αλαθεξφκελνο ζε δχν ή ζπρλά 

πεξηζζφηεξεο ηδηνθηεζίεο. πλεπψο γεκίδεη κε πξάγκαηα απνθηψληαο θπξίσο 

απνζεθεπηηθφ ξφιν. Ζ ηειηθή πξννπηηθή εηθφλα ελφο δξφκνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νκνηνγέλεηα θαη απφ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε ελαιιαγήο πνπ ζα ηξαβνχζε ην κάηη ηνπ 

πεξηπαηεηή. Σαπηφρξνλα φκσο, ε πφιε έρεη απνθηήζεη έλαλ «ξπζκφ», πνπ ηεο δίλεη ε 

απνηχπσζε ηεο κηθξνδηνθηεζίαο ζην αλάπηπγκα ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. 

Παξάιιεια, ζην εζσηεξηθφ, εληείλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ αζπλερνχο θαη 

δηαζπαζκέλνπ ρψξνπ. Καηά θαλφλα φιεο νη ηδηνθηεζίεο απνηππψλνληαη ζηνλ ρψξν κε 

ηελ θαηαζθεπή καληξφηνηρνπ ζηα φξηα ησλ ηδηνθηεζηψλ, δηαιχνληαο νπνηαδήπνηε 

επαθή. Καηαθεξκαηηζκέλν θαη απξνζπέιαζην ην εζσηεξηθφ ησλ ηεηξαγψλσλ φρη 

κφλν παξακέλεη αλελεξγφ, αιιά δελ κπνξεί νχηε θαλ λα θπηεπηεί.  

ηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο ε αληηπαξνρή, καδί κε ηελ λνκηκνπνίεζε απζαηξέησλ 

αξγφηεξα, ήηαλ απφ ηηο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηελ 

αξρηηεθηνληθή. Σα κηθξά ζπίηηα γξήγνξα θαηεδαθίζηεθαλ γηα λα ζεθσζνχλ κεγάιεο 

πνιπθαηνηθίεο ζε κηα αλεξρφκελε κεζαία ηάμε πνπ ζα θηινμελνχζε ηνπο αζηηθνχο 

κεηαλάζηεο ηεο Δχβνηαο.   

3.4 Ζ αλάπηπμε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ 

 

Ζ ζέζε ηεο Υαιθίδαο ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο. Μέρξη θαη ην ηέινο 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχζαλ ηε ρσξνζέηεζε ηεο πφιεο θαη ηε ζρέζε ηεο 

κε ηε ζάιαζζα ζεκαληηθή, ήηαλ ιφγνη ζηξαηεγηθνί, πνιηηηθνί θαη εκπνξηθνί. πνηνο 

έιεγρε ηελ πφιε, έιεγρε ηαπηφρξνλα ην ζαιάζζην πέξαζκα απφ ην βφξεην ζην λφηην 



43 

 

επβντθφ θαη αληίζηξνθα, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη κάιηζηα φηη 

κέιεκα φισλ ησλ θαηαθηεηψλ ηεο ήηαλ ε νρχξσζε ηεο. Άιισζηε ε πφιε είρε ηείρε 

θαη κφλν κηα πχιε πξνο ηε ζάιαζζα. Ζ δσή ησλ θαηνίθσλ εμειηζζφηαλ ζην 

εζσηεξηθφ, ρσξίο λα ζρεηίδεηαη κε ην παξαιηαθφ κέησπν. Έηζη ε Υαιθίδα, φπσο θαη 

νη πεξηζζφηεξεο 

ειιεληθέο πφιεηο, 

ζηξέθεηαη πξνο ηε 

ζάιαζζα κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε απφ 

ηνπο Σνχξθνπο
28

. 

Αξρηθά ζηελ 

παξαιηαθή δψλε 

ζπγθεληξψλνληαη 

βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

πνπ δηαηεξνχληαη 

θαη ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα γηα λα απνκαθξπλζνχλ νξηζηηθά κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1960, κε ηειεπηαίν ην εξγνζηάζην Αβέλα πνπ έθιεηζε θαη θαηεδαθίζηεθε ην 1967. Οη 

πξψηνη ππξήλεο δηαζθέδαζεο ήηαλ ε γέθπξα θαη ε  

 

Εικόνα 28 Θ Πλατεία Αγίου τεφάνου ςτθν παραλία 

                                                 

28
 Καξχδεο Γεκ., Αλάγλσζε πνιενδνκίαο, Αζήλα, εθδφζεηο πκκεηξία, 

1991 

Εικόνα 27 Θ παραλιακι Λεωφόροσ Βουδοφρθ με το ςθμερινό Μζγαρο του 

Δθμαρχείου ςτα δεξιά περί τα μζςα του `50. 
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πιαηεία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σν 1920 νη δξαζηεξηφηεηεο επεθηείλνληαη θαη ζην 

Κξεπίδσκα, ην ηκήκα δειαδή απφ ηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη κέρξη ην 

Κφθθηλν πίηη. 

Ζ πξψηε θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα, ην «Κεληξηθφλ» θαηαζθεπάδεηαη ην 1930 επί ηεο 

νδνχ Αβάλησλ. Σν 1928 ηξεηο θηλεκαηνγξάθνη ιεηηνπξγνχλ απφ ηε γέθπξα κέρξη ην 

Κξεπίδσκα. εκείν αλαθνξάο γηα ηελ παξαιία είλαη ην μελνδνρείν Παιίξξνηα. 

Καηαζθεπάδεηαη ην 1906 θαη είλαη έξγν ηνπ Πνζεηνχ Κακάξα, αξρηηέθηνλα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πφιε ηελ επνρή απηή. Σελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίδνληαη θαη ηα 

πξψηα μελνδνρεία εθκεηαιιεπφκελα ηε ζρέζε ηεο παξαιίαο κε ηελ είζνδν ηεο πφιεο 

θαη ηε ζάιαζζα. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1960 ε 

Υαιθίδα είλαη πφινο έιμεο 

επηζθεπηψλ, ηδηαίηεξα απφ 

ηελ Αζήλα, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο ηεο επνρήο. Σν 

μελνδνρείν Λνχζπ πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη ην 1952 θαη 

ζεκαίλεη κηα λέα επνρή γηα 

ηελ παξαιία, αιιά θαη ην 

παιαηφηεξν Παιίξξνηα πνπ 

θαηεδαθίδεηαη ην 1970 γηα λα 

μαλαρηηζηεί, είλαη ζεκεία αλαθνξάο κέρξη θαη ζήκεξα. Μπνξεί λα κελ έρνπλ πιένλ 

ηελ ίδηα δφμα, αιιά ε παξαιία ηεο πφιεο εμαθνινπζεί λα ειθχεη ηνπο επηζθέπηεο, 

αθνχ κάιηζηα ε ηνπξηζηηθή νηθνλνκία ηεο Υαιθίδαο ζηεξίδεηαη ζε απηήλ. Καη γηα 

ηνπο ίδηνπο ηνπο Υαιθηδένπο φκσο ε παξαιία είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, φρη κφλν γηαηί ζπγθεληξψλεη ρψξνπο αλαςπρήο, αιιά θαη σο ρψξνο 

αλαθνξάο, θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ θαη πεξηπάηνπ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, 

θνηλσληθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

Εικόνα 29 Σο ξενοδοχείο Παλίρροια ςτθν παραλία τθσ 

Χαλκίδασ 
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Ίζσο ζήκεξα ε γνεηεία ηεο Υαιθίδαο λα νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ζάιαζζα παξά 

ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο. Σν ζαιάζζην κέησπν φκσο, δελ επεξεάδεη κφλν ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ παξαιία απνηειεί ην θέληξν,  

πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηαπηίδεηαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο πιαηείεο, θαη ζε 

ζρέζε κε απηήλ, αλαπηχζζνληαλ, κέρξη πξφζθαηα, φιεο νη ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ην εκπφξην, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο ε 

 

Εικόνα 30 Άποψθ τθσ παραλιακισ οδοφ τθσ Χαλκίδασ από τθ Πλατεία Αγίου τεφάνου. το βάκοσ 

διακρίνεται το Μζγαρο Κότςικα. 

 

πφιε επεθηείλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνθέληξσζεο θαη 

δεκηνπξγίαο, λέσλ, κηθξφηεξσλ πφισλ. 

Παξφια απηά, ε παξαιία, ζε ζρέζε κε ηηο νδνχο Αβάλησλ θαη Βεληδέινπ, 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ νπζηαζηηθφ ππξήλα ηεο Υαιθίδαο. Δίλαη, ινηπφλ, 

αδηακθηζβήηεην φηη ην ζαιάζζην κέησπν επεξεάδεη άκεζα ηε δσή θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ. 

Σν ζαιάζζην κέησπν φκσο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ «παξαιία», φπνπ ζπγθεληξψλνληαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη απνηειεί ηε «βηηξίλα» ηεο πφιεο. Σν ηκήκα ηνπ, 

ινηπφλ, πνπ βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο δελ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

ζρεδηαζκνχ κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα αζθπθηηά ιφγσ ηνπ 

ππθλνχ αζηηθνχ ηζηνχ. Γπζηπρψο ζεκαληηθά αξρηηεθηνληθά ζηνιίδηα πνπ βξίζθνληαλ 

ζην παξαιηαθφ κέησπν ηεο πφιεο θαηεδαθίζηεθαλ θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ `70 φηαλ 

επηθξαηνχζε ε αληηπαξνρή θαη ε κνληέξλα αξρηηεθηνληθή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 



46 

 

3.5 Σειεπηαίεο Πνιενδνκηθέο Μειέηεο Αλαζεώξεζεο 

 

 

Εικόνα 31 τθ δορυφορικι φωτογραφία με διαφορετικό χρωματιςμό θ διάκριςθ των ςυνοικιϊν του 

Διμου Χαλκιδζων με βάςθ το Γενικό Πολεοδομικό του 1985 

 

Ζ απμαλφκελε αζηπθηιία απφ ηε δεθαεηία ηνπ `70 θαη κεηά δελ άιιαμε απιά ηελ φςε 

ηεο Υαιθίδαο αιιά 

δεκηνχξγεζε κηα επηπιένλ 

πφιε γχξσ απφ ηελ πφιε. 

ην ηζηνξηθφ ιεγφκελν 

θέληξν ηα παιαηά ζπίηηα 

δίλνπλ ζηαδηαθά ηε ζέζε 

ηνπο ζε ζχγρξνλεο 

πνιπθαηνηθίεο. ε απηή ηελ 

ζπγθπξία νη θεληξηθέο 

ζπλνηθίεο ηεο πφιε 

ζηάζεθαλ ηπρεξέο θαζψο 

δηέζεηαλ απφ ηελ ζχγρξνλε 
Εικόνα 32 τθν περιοχι τθσ Αγίασ Παραςκευισ ςτο κζντρο τθσ πόλθ τα 

παλαιά προςφυγικά κτίρια καλοδιατθρθμζνα πλζον, κρατοφν τθν 

ιςτορία τθσ πόλθσ δίνοντασ ζνα ιδιαίτερο χρϊμα. 
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δεκηνπξγία ηεο πφιεο ξπκνηνκηθφ ζρέδην. πσο είλαη εκθαλέο απφ ηνλ Γεληθφ 

Πνιενδνκηθφ Υάξηε νη ζπλνηθίεο Β, Γ, Γ ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ εκθαλίδνληαη κε 

ξπκνηνκηθή αξηηφηεηα ζρεδφλ ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε, ζε αληίζεζε κε ηηο 

πεξηθεξεηαθέο ζπλνηθίεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο θχξηαο 

θαηνηθίαο.  

Ζ απμεηηθή ηάζε ησλ θαηνίθσλ, πέξα απφ ηα ξπκνηνκηθά δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγεί 

ζηελ πφιε απφ ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ δεκηνπξγεί θαη εληείλεη ηα πξνβιήκαηα 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ (νδηθφ δίθηπν, απνρέηεπζε, ζρνιεία). Σν γεγνλφο 

απηφ εληείλεη ηελ αλάγθε λα πξνσζεζνχλ απφ ηα κέζα ηνπ `80 θαη κεηά λέεο 

πνιενδνκηθέο κειέηεο γηα ηνλ Γήκν Υαιθηδέσλ θαη ηα πεξίρσξά ηνπ. 

 

3.5.1 Ζ πλνηθία Α (Καξάκπακπα) 

 

 

Εικόνα 33 τθν δορυφορικι φωτογραφία ςκιαγραφείται με χρϊμα θ περιοχι τθσ υνοικίασ Α 

 

Σν 1988 εγθξίλεηαη ε λέα πνιενδνκηθή κειέηε ηεο ζπλνηθίαο Α, ηεο πεξηνρήο 

Καξάκπακπα κε έλα ηκήκα πνπ αλήθε ηφηε ζηελ Κνηλφηεηα Γξνζηάο (ΦΔΚ Γ` 733 

1988). Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη σο ππθλνδνκεκέλε θαη ηξνπνπνηείηαη ην 

ξπκνηνκηθφ ηεο ζρέδην. ηα φξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλνηθίαο εγθξίλεηαη ρψξνο γηα 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ΚΑΠΖ θαη παηδηθφ ζηαζκφ. Παξάιιεια θαζνξίδνληαη νη 
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νηθνδνκήζηκνη ρψξνη θαη 

ζρεδηάδνληαη θνηλφρξεζηνη 

ρψξνη θαη πεδνδξφκηα πνπ 

ζε κεγάιν κέξνο κέρξη 

ηφηε δελ ππήξραλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην 

θαηάθεξε λα θαζνξίζεη 

ηνπο νηθνδνκήζηκνπο 

ρψξνπο ηεο πεξηνρήο θαη 

έηζη ζήκεξα έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ θάζηξνπ 

Καξάκπακπα λα είλαη 

ρψξνο πξαζίλνπ. Σν 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 

ραξαθηεξίδνληαη γηα ρξήζε γεληθήο 

θαηνηθίαο κε κφλν έλαλ ηνκέα γηα 

θνηλσθειείο ρξήζεηο (δεκνηηθά θηίξηα, 

ζρνιεία). Σα ειάρηζηα πνζνζηά 

δφκεζεο θαζνξίδνληαη  κε ειάρηζην 

πξφζσπν 15 κ., παξάιιεια ζεσξεί 

άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ηα νηθφπεδα 

πνπ ηελ ρξνληά εθείλε είραλ πξφζσπν 

10 κ. θαη εκβαδφ 200κ
2
 θαζψο θαη 

εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

νξηζηηθή πξάμε εθαξκνγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. Με επηπιένλ ξχζκηζε ζεσξνχζε άξηηα ηα 

νηθφπεδα πνπ δηαζέηνπλ θάηνςε θηηξίνπ θαη’ ειάρηζηνλ 50 κ
2
 θαη ειάρηζηε δηάζεζε 

5κ. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ην Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο πξνζπάζεζε αθελφο λα 

βάιεη κηα ξπκνηνκηθή ηάμε θαη αθεηέξνπ λα θαλεί θνηλσληθά δίθαην ζε φζνπο είραλ 

κε δηάθνξα ηερλάζκαηα νηθνδνκήζηκε ζε κηα πεξηνρή θπξίσο ιατθήο θαηνηθίαο.  

πληειεζηήο δφκεζεο νξίζηεθε ζηα νθηψ δέθαηα (0,8) κε κέγηζην χςνο νηθνδνκψλ 

ηα 15 κ. Με εμαίξεζε ζηα ηεηξάγσλα ησλ νδψλ Παιακά – Καξατζθάθε – Απφιισλα 

Εικόνα 34 Μια από τισ τελευταίεσ πολεοδομικζσ ρυκμίςεισ που 

υποχρεϊνει ςτισ νζεσ οικοδομζσ ςτθν περιοχι του Καράμπαμπα 

τθν χριςθ ςτοάσ (pilotis). 

Εικόνα 35 Aπό τθν φωτογραφία διακρίνεται θ μόνθ 

χριςθ που δικαιολογεί τθν φπαρξθ pilotis ςτον 

Καράμπαμπα είναι για χϊρο ςτάκμευςθσ. 
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θαη Νηθνδήκνπ κε επηηξεπφκελν χςνο νηθνδνκήο ζηα 10 κ. θαη ζε εθείλν ησλ νδψλ 

Παιακά – Αγίνπ Νεθηαξίνπ κε κέγηζην ζηα 7,30κ. ηα ηεηξάγσλα απηά απαγφξεπε 

ηε ρξήζε ππισηήο θαη επέβαιε θεξακνζθεπή ζηε ζηέγε πάλσ απφ ην πξνβιεπφκελν 

χςνο. 

 

3.5.2 πλνηθία Δ (Ληιάληην Πεδίν) 

 

Σν 1989 ζηελ πνιενδνκηθή κειέηε ηεο ζπλνηθίαο Δ (ΦΔΚ Γ` 262 1989) εθηφο απφ 

ηελ ρξήζεο ησλ νηθνδνκψλ γηα γεληθή θαηνηθία, ζηνλ ηνκέα 2 παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηθξψλ μελνδνρείσλ (κέρξη 20 θιίλεο) θαη μελψλσλ ζηελ 

πεξηνρή δπηηθφηεξα ηεο παξαιίαο ηεο λέαο Γέθπξαο. Ζ απφθαζε απηή άλνηγεη ην 

δξφκν δεκηνπξγίαο λέσλ θιηλψλ γηα ηελ πφιε, κε παξάιιειε ζπλεηζθνξά ζηελ 

απνζπκθφξεζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο πνπ δέρνληαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, δεδνκέλεο θαη ηεο θνληηλήο απφζηαζεο απφ ηνλ Δχξηπν ηεο 

ζπλνηθίαο. ηελ κειινληηθή πξφβιεςε πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ρψξνπ 

ηνπ ζεκεξηλνχ ζηαζκνχ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ησλ ΚΣΔΛ πξνο ηελ έμνδν ηεο 

πφιεο γηα ην Ληιάληην. Με ην Γηάηαγκα θαζνξίζηεθε ζπληειεζηήο δφκεζεο ζην 0,8 

 

Εικόνα 36 κιαγραφθμζνθ θ περιοχι τθσ υνοικίασ του Λιλάντιου Πεδίου ςε δορυφορικι 

φωτογραφία. 
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κε χςνο νηθνδνκήο ηα 12 κέηξα κε ειάρηζην εκβαδφ νηθνπέδνπ ζηα 400 η.κ. Καη’ 

εμαίξεζε πξνέβιεπε ζπληειεζηή 1,2 γηα νηθφπεδα κηθξφηεξα ησλ 150 η.κ. κε θαη’ 

φξνθν επηθάλεηα φρη κεγαιχηεξε ησλ  120 κ
2 

. Ζ ξχζκηζε απηή αθνξνχζε νηθφπεδα 

πνπ πξνήιζαλ απφ θαηάηκεζε κέρξη ην 1982 θαη ηνπο έρεη αθαηξεζεί ην εκβαδφλ 

εηζθνξάο γεο. Γηα ηνλ ηνκέα 2 (φπνπ θαη ε πεξηνρή γηα μελνδνρεία) πξνβιέπεηαη 

ππνρξεσηηθή θάιπςε νηθνπέδνπ κέρξη 60%.  Σέινο απαγφξεπε αλνηθηνχο εμψζηεο γηα 

ηνπο νξφθνπο πάλσ απφ ην ηζφγεην, κε επηηξεπφκελε ηελ δηακφξθσζε εκηππαίζξησλ 

ρψξσλ πάλσ απφ ηα 5,20 κ. 

 

3.5.3 πλνηθία Ε (Ληαλή Άκκνο) 

 

 

Εικόνα 38 Θ βόρεια παραλία τθσ Χαλκίδασ και με απόχρωςθ ςτθν δορυφορικι φωτογραφία θ 

ςυνοικία τθσ Λιανισ Άμμου. 

Εικόνα 37 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ 

ρυμοτομία ςτθν ςυνοικία τθσ Λιανθσ 

Αμμου. 
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ηα βφξεηα ηεο πφιεο νη κηθξνί νηθηζκνί πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί είραλ αξρίζεη 

ζηαδηαθά λα επεθηείλνληαη θαη έηζη λα ζπλελψλνληαη κε ηελ πφιε. Ζ πεξηνρή ηεο 

Ληαλήο Άκκνπ, ελψ ζηα παξαζαιάζζηα ηκήκαηά ηεο είρε ππθλνθαηνηθεζεί, ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ήηαλ αξαηνθαηνηθεκέλε θαη θαιππηφκελε κε ακπειψλεο θαη 

ειηέο. Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηνπ 1990 γηα ηελ ζπλνηθία Ε (ΦΔΚ Γ` 154 1990) 

νξγαλψλεηαη πνιενδνκηθά ν ρψξνο θάζεηα ηεο νδνχ Υατλά δεκηνπξγψληαο θχξηεο 

αξηεξίεο θαη ρψξνπο γηα 

ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

πφιεο (πεδνδξφκηα, 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη). ηελ 

νπζία νη δηαηάμεηο ηεο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο 

αθνξνχζαλ ηκήκαηα ησλ 

ελνηήησλ 30, 31, 32, 33 θαη 

34 θαη πεξηειάκβαλαλ 

ξπζκίζεηο γηα 

λνκηκνπνηήζεηο ησλ εθεί 

θηηζκάησλ. Σα ηκήκαηα 

απηά ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

κέξνο νηθηζκνχ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ ην 1923. Έηζη λνκηκνπνηήζεθαλ φζα θηίξηα είραλ κέρξη ην 

1979 ειάρηζην πξφζσπν 8 κ. θαη εκβαδφλ 150 η.κ. ή ην 1968 ειάρηζην πξφζσπν 7 κ. 

θαη εκβαδφλ 120 η.κ. Με βάζεη απφθαζε ηνπ ηφηε ΤΠΔΥΧΓΔ ν νηθηζκφο 

ραξαθηεξίζηεθε ππθλνδνκεκέλνο θαη κε εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 1337/1983
29

 

θαζνξίζηεθαλ ηα ζηνηρεηψδε έξγα ζηελ πεξηνρή. Έηζη ηα ρξνλίδνληα πνιενδνκηθά 

πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, 

βξήθαλ κεζνβέδηθε ιχζε κε ηελ λνκηκνπνίεζε απζαηξέησλ. Παξάιιεια κε ξπζκίζεηο 

θαη απνθάζεηο ηεο Ννκαξρίαο θαη ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαηεβιήζε πξνζπάζεηα λα 

αλαπηπρζεί ζηνηρεηψδεο ξπκνηνκία θαη θπζηθά λα βξεζνχλ ρψξνη γηα αλαγθαία έξγα 

                                                 

29
 Νφκνο 1337/1983 (ΦΔΚ Α` 33) «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο». Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν ζηακάηεζαλ νη θαηεδαθίζεηο ησλ απζαίξεησλ 

θαηαζθεπψλ πνπ θηίζηεθαλ κέρξη ην 1983 ζε νηθηζκνχο πξηλ ηνπ 1923.  

Δηθφλα 39 Οη ξπζκίζεηο πνπ λνκηκνπνίεζαλ ηηο ηειεπηαίεο  

δεθαεηίεο  αζξφα πνιιά απζαίξεηα θηίζκαηα έρνπλ σο αληίθηππν 

ζήκεξα νηθφπεδα λα βξίζθνληαη ζήκεξα θάησ απφ ππιψλεο 

πςειήο ηάζεο ΓΔΖ. 



52 

 

γηα ηνπο δεκφηεο (Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, Νεπηαγσγείνπ, Κέληξνπ Τγείαο θαη 

Αζιεηηθνχ Κέληξνπ). 

 

3.5.4 πλνηθία Ζ Παλαγίηζα – Μαλίθα 

 

 

Εικόνα 40 Με χρϊμα θ ςυνοικία Παναγίτςα - Μανίκα ςε δορυφορικι φωτογραφία. Θ βορειότερθ 

ςυνοικία αποτελεί το βόρειο ςφνορο με το Διμο Αρτάκθσ. 

 

Σα πξνάζηηα αξρίδνπλ λα απνθηνχλ ζηαδηαθά λέα δπλακηθή απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 

1990. Αξρηθά κε ηηο κηθξνκεζαίεο θαηνηθίεο πνπ αθήλνπλ ην θέληξν αλαδεηψληαο ηελ 

εζπρία ησλ πεξηρψξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε θάπνηεο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ αξρίδνπλ 

λα αλαπηχζζνληαη. Καζνξηζηηθή ήηαλ θπζηθά θαη ε απφθαζε γηα δεκηνπξγία λέσλ 

εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ ζην βνξεηφηεξν ζεκείν ησλ πεξηρψξσλ ζηα ζχλνξα κε ηε Νέα 

Αξηάθε (ΦΔΚ Γ` 1177 1993). Μέζα απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε ηεο ζπλνηθίαο 

Παλαγίηζα -  Μαλίθα εγθξίλνληαη ηα ζρέδηα γηα νθηψ ελφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Φπζηθά 

ν νηθηζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο ππθλνδνκεκέλνο πξν ηνπ 1923. Ζ πεξηνρή 

ραξαθηεξίδεηαη σο γεληθήο θαηνηθίαο κε κεγάινπο ηνκείο γηα ρξήζεηο θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ (εθθιεζία, ζρνιεία, θηίξηα δήκνπ, παηδηθέο ραξέο). Σν πνζνζηφ θάιπςεο 

ήηαλ 60% ή 70% ηεο επηθάλεηαο αλάινγα ηνλ ηνκέα. ε αθξνηειεχηηα παξάγξαθν 

πξνβιεπφηαλ γηα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο πεξηνρήο έγθξηζε ηεο ΓΔΖ γηα ηελ έθδνζε 
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νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Με ην ζρέδην πνπ εγθξίζεθε εληάρζεθε ζην ζρέδην πφιεο φιε ε 

παξαιηαθή δψλε ηεο Υαιθίδαο. Σν γεγνλφο απηφ έδσζε κηα ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ 

νηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο πξνο ην βφξεην Δπβντθφ.   

 

3.5.5 πλνηθία Β Κέληξν ηεο πόιεο 

 

 

Εικόνα 41 Μζροσ του κζντρου τθσ πόλθσ ςτθν ςυνοικία Β από εμφανίηεται ςε δορυφορικι 

φωτογραφία. 

 

Ζ ηειεπηαία πνιενδνκηθή κειέηε εγθξίζεθε ην 1997 (ΦΔΚ 639 Γ` 1997) θαη 

πξνέβιεπε ηελ αλαζεψξεζε ηεο πλνηθίαο Β, κέξνπο ηνπ θέληξν ηεο πφιεο δειαδή. 

Με απηήλ ηε κειέηε θαζνξίδνληαη ρξήζεηο γεο γεληθήο θαηνηθίαο θαη εγθξίλνληαη 

φξνη ησλ πεξηνξηζκψλ δφκεζεο. Έηζη γηα ηνπο ηνκέαο 1 θαη 2 ηεο ζπλνηθίαο δίλεηαη 

ζπληειεζηήο δφκεζεο 1,00, ελψ γηα ηνλ ηνκέα 3 ζπληειεζηήο 1,80. Σα γήπεδα 

ζεσξήζεθαλ ηφηε άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα κε ηνλ ζπληειεζηή 0,60 πνπ θαηείραλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πνιενδνκηθή κειέηε ζέιεζε λα βάιεη έλα θξέλν ζηελ ιαλζάλνπζα 

αλάπηπμε ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο. Παξάιιεια πξνζπάζεζε λα δηαηεξήζεη έλα 

ηδηαίηεξν ρξψκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο πφιεο. Έηζη επηβιήζεθε ζρεδφλ ζε 

φια ζρεδφλ ηα θηίξηα ηεο ζπλνηθίαο ε θεθιηκέλε ζηέγε κε κνλφξηρηε. Σελ δηάηαμε 

απηή ελίζρπε θαη ε ξχζκηζε πνπ έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζπληήξεζεο ζηηο ππάξρνπζεο 
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θαηαζθεπέο αθφκα θαη αλ ε ρξήζε ή θαηνρή ηνπο ήηαλ παξάλνκε. Ζ πξνζπάζεηα ηεο 

Ννκαξρίαο ηφηε εξκελεχεηαη σο αλάγθε λα κελ θαηαξξεχζνπλ ηα δηαηεξεηέα. Ήδε 

είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ζε φιε ηε ρψξα κηα πνιηηηθή πεξηζζφηεξν θηιηθή πξνο 

ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο εηθφλαο ηεο θάζε πεξηνρήο, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζνχλ 

πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο θάζε πφιεο.   
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Κεθάιαην Σέηαξην  

Απνηύπσζε ηεο πνιενδνκηθήο εμέιημεο ζε  

δηαηεξεηέα θηίξηα 

 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηα θηίξηα θαη ε δνκή ηεο πφιεο κεηαβιήζεθαλ πξνο ην 

θαιχηεξν. Ζ θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ φπσο πξνείπακε ζήκαλε ην ηέινο ελφο κεγάινπ 

ηζηνξηθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ Υαιθίδα. Οη κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκψλ, ε 

απμαλφκελε αζηπθηιία θαη νη απμεκέλεο νηθηζηηθέο αλάγθεο έθαλαλ ηα ηειεπηαία 100 

ρξφληα ηαρχηαηε ηελ πνιενδφκεζε ηεο πφιεο.   

Απφ ηα κηθξά ζπίηηα, ζηα δίσξνθα αξρνληηθά θαη απφ εθεί ζηηο ζχγρξνλεο 

πνιπθαηνηθίεο. Αλ θαη κεγάιν κέξνο ηεο αξρηηεθηνληθήο κνξθήο ηεο Υαιθίδαο έρεη 

ραζεί πνιιά θηίξηα κεηαθέξνπλ ιίγν απφ ην ρξψκα ησλ επνρψλ. Δπηπρψο ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα ραξαθηεξίζηεθαλ σο δηαηεξεηέα πνιιά θηίξηα θαη έηζη ε πφιε 

θξάηεζε έλα θνκκάηη ηεο πνιενδνκηθήο αιιά θπξίσο ηεο ηζηνξηθήο ηεο εμέιημεο. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο 

Υαιθίδαο 

4.1 Αγία Παξαζθεπή 

 

Παξά ην κεγάιν κέγεζφο ηεο ζε 

ζχγθξηζε πξνο ηα δηαηεξνχκελα 

αθφκε ρξηζηηαληθά κλεκεία ηεο 

Διιάδαο, κε κέγηζην κήθνο 38,40 

κέηξσλ θαη πιάηνο 19,90 κέηξσλ, 

παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξα ιηηή 

εηθφλα, εμσηεξηθά, θαη 

εζσηεξηθά, φηαλ ζηεθφκαζηε ζην 

θεληξηθφ θιίηνο. Ο λαφο δηαηεξεί 

ζεκαληηθά θαη αξθεηά δείγκαηα απφ ηηο αιιεπάιιειεο αλαθαηλίζεηο ελφο κλεκείνπ 

πνπ ππήξμε πάληα ζε 

Δηθφλα 42 Ο λαφο ηεο πνιηνχρνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 
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ρξήζε, εμππεξεηψληαο ηηο ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ρξηζηηαληθνχ, νξζφδνμνπ θαη 

ξσκαηνθαζνιηθνχ, αιιά θαη ηνπ κσακεζαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, αθνινπζψληαο 

ηηο ηζηνξηθέο πεξηπέηεηεο ηεο Υαιθίδαο. Ο θπξίσο λαφο απνηειείηαη απφ ηξία 

μπιφζηεγα θιίηε, πνπ ηα δηαρσξίδνπλ νη δχν φκνηεο κεηαμχ ηνπο θηνλνζηνηρίεο. Οη 

ηειεπηαίεο πάιη δελ είλαη νκνηφκνξθεο, αιιά απνηεινχληαη απφ έλα δπηηθφηεξν 

ηκήκα θαη έλα αλαηνιηθφηεξν, πνπ ηα ρσξίδεη κεγάινο πεζζφο. Σν δπηηθφηεξν ηκήκα 

ηεο ηνμνζηνηρίαο είλαη «δηψξνθν». Δπξχο (5,65κ.) μχιηλνο γπλαηθσλίηεο ή ππεξψν 

πξνζθνιιεκέλν ζηνλ δπηηθφ ηνίρν, κε άλεηα θιηκαθνζηάζηα ζηα πιάγηα θιίηε, 

εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ λανχ. Ο δπηηθφο ηνίρνο είλαη κεηαγελέζηεξε 

θαηαζθεπή θαη ε βαζηιηθή πξνεθηείλεηαη πξνο ηα δπηηθά. λησο εμεηάδνληαο ην 

πνιενδνκηθφ δηάγξακκα ηνπ 1840, γίλεηαη θαλεξφ φηη πξηλ απφ ην ζεηζκφ ηνπ 1853 ην 

θεληξηθφ θιίηνο πξνεθηεηλφηαλ ζαλ λάξζεθαο, θαηά έμη θαη κηζφ κέηξα, θαη κάιηζηα 

ζε φιν ηνπ ην χςνο. ζνλ αθνξά ηα πιάγηα θιίηε ήηαλ θαη απηά καθξχηεξα. Ζ 

αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο βαζηιηθήο είλαη ζνινζθέπαζηε θαη απνηειείηαη απφ ην ηεξφ 

θαη δχν παξεθθιήζηα, απφ ηα νπνία ην βφξεην είλαη ηεηξάγσλν θαη απνηειεί ην 

ηζφγεην κεγάινπ θσδσλνζηαζίνπ, ελψ ην λφηην είλαη επίκεθεο.  

Απφ ηα βεκφζπξα ησλ παξεθθιεζίσλ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη απφ ηελ 

θξάγθηθε θάζε ηεο βαζηιηθήο δηαηεξνχληαη πνιχ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ φζα ζα 

κπνξνχζακε λα εηθάζνπκε απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ λανχ ή απφ ην θεληξηθφ θιίηνο. 

Ζ Αγία Παξαζθεπή κπνξεί κε επθνιία λα ραξαθηεξηζηεί βελεηηθή βαζηιηθή 

ζπγθξηλφκελε κε ζεκαληηθφηεξνπο λανχο ηεο Βελεηίαο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ελψ νη 

νηθνδνκηθέο ηεο ιεπηνκέξεηεο ηελ εληάζζνπλ ρσξίο ακθηβνιία ζε απηή ηελ 

παξάδνζε
30

.  

Ζ εθθιεζία θέξεηαη λα είλαη θηηζκέλε πάλσ ζηα εξείπηα αξραίνπ λανχ αθηεξσκέλνπ 

ζην Γία. Καηά ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ Παλαγία ηελ 

Πεξίβιεπην. Καηά ηελ ηνπξθνθξαηία ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν σο ηδακί φζν θαη σο 

ζηξαηψλαο θαη απνζήθε.  

Ο Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο ζηε «Φφληζζα» ηελ πεξηγξάθεη σο «ςειφ θαη άθνκςν 

ιαφ». 

                                                 

30
 http://www.servitoros.gr/evia/view.php/291/ 
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Ζ Αγία Παξαζθεπή απνηειεί ηελ Πνιηνχρν ηεο Υαιθίδνο. Με Βαζηιηθφ Γηάηαγκα  

ηνπ 1921 ν λαφο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο δηαηεξεηέν κλεκείν 

ηεο πφιεο
31

. 

 

4.2 Οζσκαληθό Σέκελνο  

 

ηελ ζεκεξηλή νδφ 

Κψηζνπ, απέλαληη 

αθξηβψο απφ ηε γέθπξα 

πνπ ελψλεη ηελ επβντθή 

κε ηε βνησηηθή πιεπξά, 

βξίζθεηαη ην επηβιεηηθφ 

ηέκελνο ηνπ Δκίξ Εαδέ, 

πνπ ρηίζηεθε ζηνπο 

πξψηνπο ρξφλνπο ηεο 

νζσκαληθήο πεξηφδνπ 

(1470-1833). Πξφθεηηαη 

γηα έλα απφ ηα ηξία ηδακηά πνπ ππήξραλ ζηελ πφιε, ην νπνίν δηαηεξείηαη ζε πνιχ 

θαιή θαηάζηαζε, αλ θαη έρνπλ θαζαηξεζεί ν κηλαξέο θαη ην πξνζηψν, ηα νπνία 

ζψδνληαλ ηνπιάρηζηνλ έσο ηα κέζα ηνπ 19νπ αη. ην εζσηεξηθφ ζηε ΝΑ πιεπξά 

βξίζθεηαη ην κηρξάκπ, φπνπ δηαθξίλνληαη αθφκα ίρλε ρξψκαηνο. Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζε είρε κεηαηξαπεί ζε ζηξαηψλα, ζήκεξα ζηεγάδεη κέξνο ηεο 

κεζαησληθήο αξραηνινγηθήο ζπιινγήο Υαιθίδαο, ρσξίο λα ιεηηνπξγεί ζαλ κνπζείν 

αλνηθηφ ζην θνηλφ. 

Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ κλεκείν ηεο Οζσκαληθήο επνρήο, θαη γηα απηφ 

ραξαθηεξίζηεθε σο δηαηεξεηέν κλεκείν απφ ην 1937
32

, φπνπ ζηεγάδεηαη αμηφινγε 

ζπιινγή Βπδαληηλψλ εηθφλσλ θαη ζε κηθξή απφζηαζε ζηα ΒΑ ππάξρεη νζσκαληθή 

καξκάξηλε θξήλε , πνπ θηίζηεθε ην 1665 θαη αλαθαηλίζζεθε ην 1796, κε φκνξθε 

αλάγιπθε επηγξαθή. 

                                                 
31 ΒΓ 19/4/1921 ΦΔΚ Α` 68 

32 ΒΓ 24-9-1937 ΦΔΚ Α` 401 

Εικόνα 43 Σο Οκωμανικό Σζμενοσ Εμιη Ηαδζ 



58 

 

 

Σν ηδακί πνπ δηαηεξήζεθε ζε αξίζηε θαηάζηαζε, κεηαηξάπεθε ζε Μνπζείν 

Μεζαησληθψλ θαη Νεσηέξσλ ρξφλσλ. Σειεπηαία έγηλε Λανγξαθηθφ κνπζείν. Ζ 

πιαηεία ιεγφηαλ παιηά «Πιαηεία πληάγκαηνο» (απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1843), 

θαζψο θαη «πιαηεία ηνπ Άξεσο». Δπάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ ηδακηνχ ππάξρεη ε 

επηγξαθή ζε Αξαβηθή γιψζζα: «Δίζειζε εδψ ελ εηξήλε θαη ζα είζαη αζάλαηνο εηο ην 

φλνκα ηνπ Παληειεήκνλα Θενχ». 

 

4.3 Γεκαξρείν Υαιθίδαο 

 

Σν Γεκαξρείν ηεο Υαιθίδαο 

είλαη έλα ηξηψξνθν λενθιαζηθφ 

θηήξην ηνπ 1906 πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ παξαιία. Έρεη ζηνηρεία 

κπαξφθ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ ηζνξξνπία ησλ φγθσλ ηνπ, ηε 

ιεπηνκέξεηα θαη ηελ αηζζεηηθή 

ηνπ κε ηνπο δπν ηξνχινπο πξνο 

ηελ παξαιία θαη ηηο δπν εμάξζεηο 

ζηελ νδφ Φαξκαθίδνπ. Σα 

ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά ηνπ 

ζηνηρεία ηνλίδνληαη ηε λχρηα κε ηνλ εμσηεξηθφ θσηηζκφ. Δίλαη γλσζηφ θαη σο 

Μέγαξν Κφηζηθα απφ ηνλ νκψλπκν έκπνξν ζηνλ νπνίν αλήθε κέρξη ην 1984 φηαλ 

αγνξάζηεθε απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ. 

ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ γηα ην θηίξην ηνπ 

Γεκαξρείν αλαθέξεηαη πσο: "παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθό ελδηαθέξνλ κε ηελ 

απζηεξή ζπκκεηξηθή δηάξζξσζε ησλ όςεσλ θαη ηα αμηόινγα επηκέξνπο 

λενθιαζηθίδνληα ζηνηρεία, όπσο είλαη ε ζηέςε ηνπ θηηξίνπ, πνπ απνηειείηαη από 

νδνλησηή ηαηλία, πξνεμέρνλ γείζν θαη ζεηξά αθξνθεξάκσλ, ηα ιαμεπκέλα καξκάξηλα 

Εικόνα 44 Σο Μζγαρο Κότςικα ςτθ παραλία τθσ Χαλκίδασ 

τθ δεκαετία του 50 
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θνπξνύζηα ησλ κπαιθνληώλ θιπ. Tν θηίξην ηνπ Δεκαξρείνπ βξίζθεηαη εμάιινπ ζην 

άκεζν πεξηβάιινλ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Aγ. Δεκεηξίνπ πνπ έρεη θεξπρζεί δηαηεξεηέα."
33

. 

 

 

Εικόνα 45 Σα Δθμαρχείο Χαλκίδασ όπωσ διατθρείται ςιμερα ςτο Μζγαρο Κότςικα ςτθν παραλία. 

 

4.4 Κόθθηλν πίηη 

 

Σν Κφθθηλν ζπίηη είλαη έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά θηήξηα ηεο Υαιθίδαο πνπ 

δεζπφδεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ 

παξαιία ηεο Υαιθίδαο κε ην έληνλν 

θφθθηλν ρξψκα ηνπ αιιά θαη ηελ 

ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ηνπ. 

Καηαζθεπάζηεθε ην 1884 απφ ηνλ 

Κσλζηαληίλν Φιέθα ζηε ζέζε 

Οζσκαληθνχ ηεθέ θαη ην 1890 

αγνξάζηεθε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

                                                 

33  Απφθαζε Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ ΓΗΛΑΠ/Γ/206/12443/4-3-1980 - ΦΔΚ 327/Β/29-3-1980 

Εικόνα 46 Σο περίφθμο Κόκκινο πίτι 
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εκπφξνπ Βαζηιείνπ Μάιιηνπ. ηελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ζηεγάζηεθε εθεί ε 

Γεξκαληθή δηνίθεζε. Ο ηειεπηαίνο θιεξνλφκνο ηνπ Μάιιηνπ άθεζε ην θηήξην ζην 

Γήκν πνπ ην ελέηαμε ην 1981 ζηα θεξπγκέλα κλεκεία ηεο πφιεο. Μεηά ηελ 

αλαθαίληζή ηνπ θηινμελεί ηελ Δζηία Γλψζεο Υαιθίδαο. 

Ζ θάηνςε είλαη δηαξζξσκέλε ζε ζρήκα Π θαη δηαζέηεη αμηφινγα επηκέξνπο 

λενθιαζηθά κνξθνινγηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη νη εκθαλείο γσληφιηζνη, ην ζχξσκα ηεο 

θπξίαο εηζφδνπ πνπ δηακνξθψλεηαη κε καξκάξηλεο παξαζηάδεο νη νπνίεο ζηεξίδνπλ 

επηζηχιην, νη επίζεο καξκάξηλεο παξαζηάδεο ησλ αλνηγκάησλ πνπ θέξνπλ γείζν θαη 

αέησκα, νη γεηζίπνδεο θαη νη δηαθνζκεηηθνί αθξνθέξακνη ζηε ζηέςε ηνπ θηηξίνπ
34

. 

 

4.5 Γηθαζηηθό Μέγαξν Υαιθίδαο 

 

 Σν Γηθαζηηθφ Μέγαξν Υαιθίδνο είλαη έλα θηήξην αξρατθνχ ξπζκνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη πξνπχιαηα θαη πεξίζηπιε είζνδν, έρεη καξκάξηλεο ζθάιεο, αεηψκαηα, 

ελψ ζην θέληξν ηνπ ππάξρεη κεγάιν αίζξην. Γηα λα ρηηζηεί ην 1902 θαηεδαθίζηεθαλ 

ηα παιηά ηείρε ηεο πφιεο θαη ηα εγθαίληά ηνπ έγηλαλ ην 1909. Σα ζρέδηα ηνπ Μεγάξνπ 

είλαη ηνπ αξρηηέθηνλα Μαηζαίνπ Κακάξα πνπ έρεη ππνγξάςεη θαη άιια θηίξηα ηεο 

επνρήο ζηελ Υαιθίδα. πσο θαη ηα πεξηζζφηεξα Γηθαζηηθά Μέγαξα ηεο Υψξαο 

απνηειεί δσξεά ηνπ 

εζληθνχ επεξγέηε Αλδξέα 

πγγξνχ. Βξίζθεηαη ζηελ 

θεληξηθή νδφ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ θαη πνιχ θνληά 

ζηελ παξαιία ηεο 

Υαιθίδαο
35

. 

Με ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ σο 

                                                 

34 Απφθαζε Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ ΓΗΛΑΠ/Γ/1145/50861/17-7-1981 - ΦΔΚ 548/Β/15-9-1981 

35 http://www.trivago.gr 

Εικόνα 47 Επιςτολικό Δελτάριο τθσ δεκαετίασ του 1910 με το νζο 

τότε Μζγαρο των Δικαςτθρίων τθσ Χαλκίδασ 



61 

 

δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ην 1994, απαγνξεχηεθε ε εγθαηάζηαζε δηαθνξεηηθήο ρξήζεο 

εθηφο ηεο αξρηθήο ηνπ θαζψο θαη ε αιινίσζή ή θαηαζηξνθή ησλ αξρηηεθηνληθψλ 

δηαθνζκήζεψλ ηνπ. Ζ απφθαζε ζέιεζε λα δέζεη αξκνληθά ην λενθιαζηθφ θηίξην ζηνλ 

ζχγρξνλν πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο. Έηζη απαγφξεπζε ζηνλ πεξίβνιφ θαη ζην 

αίζξην ηνπ θηεξίνπ εθηφο απφ ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ επηγξαθψλ αθφκα θαη 

ηα πεξίπηεξα
36

. 

 

4.6 Σν Λανγξαθηθό Μνπζείν 

 

 Σν Λανγξαθηθφ Μνπζείν 

ζηεγάδεηαη ζην ηειεπηαίν 

θνκκάηη ηνπ Δλεηηθνχ «θάζηξνπ» 

ζε ηξεηο αίζνπζεο. Ο ηνίρνο έρεη 

2 κ. πάρνο κε απνηέιεζκα λα 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε 

ζεξκνθξαζία, πεξηβάιινλ 

ηδαληθφ γηα ηηο ζηνιέο. 

Πξνεγνπκέλσο ήηαλ απνζήθεο 

γηα ηα δψα θαη θαηαιχκαηα ησλ 

ζηξαηησηψλ θαη ζηελ επνρή ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο ήηαλ θπιαθέο. 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Σνχξθνπο ήξζε ζηα ρέξηα ηνπ ζηξαηνχ 

ζαλ απνζήθε. Σν 1940 έγηλαλ θπιαθέο κειινζαλάησλ πνπ ζα εθηεινχληαλ ηελ 

επφκελε κέξα θαη κεηά ηε γεξκαληθή θαηνρή ήξζε πάιη ζην ζηξαηφ ζαλ απνζήθε. Σν 

1982 παξαρσξείηαη ζην δήκν γηα ιανγξαθηθφ κνπζείν. Απηφ ήηαλ ηκήκα ηνπ 

θάζηξνπ εληφο ηνπ θάζηξνπ. Σα ηείρε είραλ θαηαζθεπαζηεί γηα λα πξνθπιάζζνπλ 

απφ ηηο δηάθνξεο επηδξνκέο. Έρεη ηξεηο αίζνπζεο, ε πξψηε αθνξά ηνλ ελδπκαηνινγηθφ  

ηνκέα, ε δεχηεξε κεζναζηηθφ ζπίηη θαη ε ηξίηε ην ρσξηάηηθν ζπίηη. Σν θνκκάηη απηφ 

ηνπ «ελεηηθνχ θάζηξνπ» είλαη φ,ηη απφκεηλε απφ ηελ θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ πνπ 

νινθιεξψζεθε ην 1904 θαη πνπ είρε αξρίζεη δέθα ρξφληα πξηλ ράξηλ εμσξατζκνχ κε 

επηκέιεηα ησλ Γαδέπε θαη Βνπδνχξε. 

                                                 

36 Απφθαζε Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ 94804/7418/22-11-1994 - ΦΔΚ 1295/Γ/12-12-1994 

Εικόνα 48 Κομμάτι του Ενετικοφ κάςτρου που 

περιλαμβάνει τθν είςοδο του Λαογραφικοφ Μουςείου 
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Σν Λανγξαθηθφ Μνπζείν Υαιθίδαο ηδξχζεθε ην 1981 απφ ηελ Δηαηξία Δπβντθψλ 

πνπδψλ θαη ην Γήκν Υαιθηδέσλ. ηεγάδεηαη ζηηο ηξεηο αίζνπζεο πνπ απέκεηλαλ απφ 

ην ηζηνξηθφ θάζηξν Νεγθξεπφληε. Πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 1.200 εθζέκαηα, 

πνιχηηκα έξγα ησλ ρεξηψλ ηνπ ιανχ ηεο Δχβνηαο. Αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο 

εξγαζίαο θαη νηθνζθεπήο πνπ έρνπλ εμαθαληζηεί. 

4.7 Σιδηροδρομικός Σταθμός 

 

Σν θηίξην ηνπ ηδεξνδξνκηθνχ 

ηαζκνχ θαηαζθεπάζηεθε ην 1903. 

Δίλαη δηψξνθν ζε έλα ηκήκα ηνπ θαη 

ζην ππφινηπν ηζφγεην. ην ηζφγεην 

είλαη εκθαλήο ε ιηζνδνκή 

πνιπγσληθήο δνκήο ελψ ν φξνθνο 

είλαη ζνβαηηζκέλνο. Σν ηζφγεην 

ηκήκα ηνπ θηηξίνπ θαιχπηεηαη κε 

μχιηλε δίξξηρηε θεξακνζθεπή ελψ ν 

φξνθνο κε ηεηξάξξηρηε ζηέγε. 

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε κνξθνιφγεζε 

ησλ φςεσλ κε ζηνηρεία 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ θηηξίσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Διιάδα 

απφ ηε Γαιιηθή Δηαηξεία ηδεξνδξφκσλ. Γίπια ζηνλ ηαζκφ ππάξρεη ην θηίξην 

απνζεθψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθε ηνλ ίδην ρξφλν. Ζ ιηζνδνκή είλαη εκθαλήο, 

πνιπγσληθήο δνκήο, θαη ε ζηέγε δίξξηρηε μχιηλε θεξακνζθεπήο. Ζ  δηακφξθσζε ησλ 

φςεσλ αθνινπζεί ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνζεθψλ θαη θέξεη κνξθνινγηθά 

ζηνηρεία ζπγγελή πξνο απηά ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζηαζκνχ. 

ην θηίξην ηνπ ζηαζκνχ πξνζζέηεη κηα δηαθνξεηηθή πθή ην ξνιφη ζηε κέζε ηνπ 

θηηξίνπ φπσο θαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ζηδεξνθνιψλεο ηνπ ππφζηεγνπ, απιέο ζηε βάζε 

κε ηδηφκνξθα ζηνηρεία ζηελ θνξπθή πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα είδνο θηνλφθξαλνπ. 

ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηαζκνχ σο δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ην 2000 πεξηιακβάλνληαλ 

φινο ν πεξηβάιινλ ρψξνο (θιεηδηά, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, πδαηφππξγνη). 

Πξφζθαηα, σζηφζν είραλ δεκηνπξγεζεί αληηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζρεηηθά κε 

Εικόνα 49 Ο ιδθροδρομικόσ τακμόσ και θ γφρω 

περιοχι ςε επιςτολικό δελτάριο. τα δεξιά διακρίνεται 

το κάςτρο του Καράμπαμπα. 

http://www.evia-guide.gr/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CF%89%CE%BD
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παξαρψξεζε απφ ηνλ ΟΔ ηνπ ηαζκνχ Υαιθίδνο ζε ηδηψηε κεηά ηελ αλαθαίληζε 

ηνπ Πξναζηηαθνχ ηδεξνδξνκηθνχ Γηθηχνπ
37

. 

 

4.8 Κριεζώτειο 

 

 Σν Κξηεδψηεην βξίζθεηαη ζηελ νδφ 

Σδαβέιια 5, πίζσ απφ ηελ 

Μεηξφπνιε. Αξρηθά ην θηίξην 

απνηέιεζε ην αξρνληηθφ ηνπ ήξσα 

ηνπ 1821, Νηθφιανπ Κξηεδψηε. 

Σν θηίξην απνηειεί κνλαδηθφ δείγκα 

αξρηηεθηνληθήο καζηφξσλ ηεο 

Μαθεδνλίαο. Ζ καξκάξηλε θξήλε 

πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πεξίβνιφ 

παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ θαιιηηερληθφ 

ελδηαθέξνλ αθνχ  είλαη 

ζπλαξκνινγεκέλε απφ αλάγιπθα νζσκαληθά επηηχκβηα κέιε. Σν βνεζεηηθφ θηίξην 

ησλ ινπηξψλ απνηειείηαη απφ δπν ζπλερφκελνπο πεηξφρηηζηνπο ρψξνπο κε δπν 

ζφινπο. Αξρηθά ην θηίζκα είρε ζηνηρεία νζσκαληθήο κνξθνινγίαο πνπ κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ αθαηξέζεθαλ.  

Σν αξρνληηθφ Κξηεδψηε απνηεινχζε ηκήκα ζπγθξνηήκαηνο ηεο εμνρηθήο θαηνηθίαο 

ηνπ Οκέξ Παζά, ηειεπηαίνπ ηνχξθνπ δηνηθεηή Δχβνηαο. Μεηαμχ 1830 θαη 1833 ν 

Νηθφιανο Κξηεδψηεο αγφξαζε ην νίθεκα ζε κηα γεληθφηεξε πξνηξνπή ησλ θαηνίθσλ 

λα αγνξάδνληαη ηνχξθηθεο ηδηνθηεζίεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε απνρψξεζε 

ησλ Οζσκαλψλ. Ο Κξηεδψηεο παξέκεηλε ζην αξρνληηθφ κέρξη ην 1847, φηαλ δηέθπγε 

ζηε Σνπξθία θαη έηζη πεξηήιζε ζηνπο απνγφλνπο ηνπ
38

.  

                                                 

37
 Απφθαζε Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ΓΗΛΑΠ/Γ/362/16451/29-3-2000 - ΦΔΚ 519/Β/11-4-2000 

38
 http://www.servitoros.gr/evia/view.php/712/ 

Εικόνα 50 Θ είςοδοσ του Κριεηϊτειου πριν τθν 

ανακαίνθςθ του κτθρίου και τθν μεταφορά ςε αυτό 

του ΓΑΚ 
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Με ηελ πάξνδφ ησλ ρξφλσλ ηδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ νξίζηεθε ν ΟΣΔ. Σν θηίξην 

άξρηζε λα παξακειείηαη θαη ζηαδηαθά λα παξνπζηάδεη αιινηψζεηο θαη πξνβιήκαηα. Ζ 

απφθαζε ηνπ 1978 λα ραξαθηεξηζηεί ην θηίξην καδί κε ηνλ θήπν θαη ηελ βξχζε σο 

έξγν ηέρλεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο έδσζε ηελ θπξηφηεηα ζηνλ Γήκν Υαιθηδέσλ γηα λα 

κπνξέζεη λα ην ζπληεξήζεη
39

. 

ήκεξα ην Κξηεδψηεην ζηεγάδεη ην Σνπηθφ Αξρείν Δχβνηαο ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ 

Κξάηνπο. 

"Xαξαθηεξίδνπκε σο έξγν ηέρλεο πνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή θξαηηθή πξνζηαζία, ην αθίλεην 

επί ησλ νδώλ Tδαβέιια θαη Aλαηνιίνπ ζηε Xαιθίδα (ηδηνθηεζίαο OTE) καδί κε ηελ 

θξήλε θαη ηνλ γύξσ θήπν, εθηόο από ην ηκήκα πνπ νξίδεηαη ζην ζπλεκκέλν 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο κε ζηνηρεία NMΛKIN, γηαηί απνηειεί απιή κνξθή 

ιηζόθηηζηνύ νηθνδνκήκαηνο κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ινμόηκεηε απόηκεζε ηεο γσλίαο ηνπ 

(ε νπνία θέξεη θαη γιππηέο παξαζηάζεηο). 

Xαξαθηεξίδνπκε επίζεο ηελ εμαηξεηηθά θαιιηηερληθή (κε ιεπηόηαην γιππηηθό δηάθνζκν) 

καξκάξηλε θξήλε θαη ην λενθιαζηθό ζηεζαίν ζαλ έξγν ηέρλεο. Kεξύζζνπκε ηέινο ην 

παξαπάλσ αθίλεην θαη σο ηζηνξηθό νηθνδόκεκα γηαηί αλήθε ζηνλ αγσληζηή ηνπ '21 

Nηθόιαν Kξηεδώηε."  

 

Εικόνα 51 Θ αιςκθτικι τθσ λιτότθτασ του χκεσ ςυναντάει τθν υπερβολι  και τθν αναιςκθςία του 

ςιμερα. το εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ. 

                                                 

39
 Απφθαζε Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ 104/46724/5-9-1978 - ΦΔΚ 830/Β/25-9-1978 
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Απηά είλαη ηα θπξηφηεξα απφ ηα ηζηνξηθά δηαηεξεηέα θηίζκαηα ηεο Υαιθίδαο. 

Δπηπρψο ν εθηελήο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν κέξνο απφ 

νηθήκαηα δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ. Ζ γξήγνξε αλαγλσξηζή ηνπο απφ ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ ζα ηα δηαηεξήζεη ζηελ δσληαλή αξρηηεθηνληθή ηζηνξία ηεο Υαιθίδαο θαη 

ζα απνηεινχλ κέξνο ηεο πνιενδνκηθήο ηεο εμέιημε. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη 

ινγηθφ πσο δηαηεξνχληαη ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

 

Τόποσ και κτίριο Περιγραφή 
Απόφαςη 

χαρακτηριςμού 

Μθτροπολιτικοφ Ναοφ 

Αγίου Δθμθτρίου 

Αξιόλογοσ  γλυπτόσ διάκοςμοσ τθσ προςόψεωσ και τθσ εν 

γζνει αρχιτεκτονικισ του 

ΤΑ 15283/1-8-1970 - ΦΕΚ 

562/Β/11-8-1970 

Παλιό εργοςτάςιο 

"Aρζκουςα" 

Αποτελεί καυμάςιο δείγμα βιομθχανικισ αρχιτεκτονικισ 

του τζλουσ του περαςμζνου αιϊνα και γιατί θ καλι του 

κατάςταςθ και γειτνίαςι του με τθν αρχαία πθγι 

Aρζκουςα το κακιςτοφν κατάλλθλο για Mουςείο. 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2727/174

3/12-1-1979 - ΦΕΚ 

45/Β/22-1-1979 

Οδοφσ Νεοφφτου και 

Κουκοφλθ 5  

Αξιόλογο νεοκλαςικό κτίριο που χαρακτθρίηεται από 

λιτότθτα και ςυμμετρία, οι γωνίεσ του διαμορφϊνουν 

παραςτάδεσ από εμφανι λικοδομι, ενϊ το κεντρικό 

τμιμα τθσ όψθσ τονίηεται από διπλζσ παραςτάδεσ, από 

τα μπαλκόνια του ορόφου με τα τζςςερα μαρμάρινα 

φουροφςια και το μεταλλικό κιγκλίδωμα, κακϊσ και από 

το τριγωνικό αζτωμα τθσ ςτζψθσ. 

Σο κτίριο τελειϊνει με επιςτιλιο, με μια ςειρά ςχθματικζσ 

ςταγόνεσ και γείςο. Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει 

και το κφρωμα τθσ αυλισ: Δφο παραςτάδεσ με 

καλοςχεδιαςμζνα επιπεδόγλυφα επίκρανα, φζρουν το 

επιςτιλιο και το τριγωνικό αζτωμα. 

ΤΑ 

ΤΑΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1096/397

94/8-7-1980 - ΦΕΚ 

669/Β/18-7-1980 

Οδοφσ Mθτροπόλεωσ και 

πλατείασ Aγίου 

Δθμθτρίου OT84  

Σο κτίριο διζπεται από λιτότθτα και ςυμμετρία και ζχει 

αξιόλογα επιμζρουσ μορφολογικά ςτοιχεία, όπωσ οι 

διακοςμθτικζσ παραςτάδεσ με τα κορινκιακά επίκρανα 

ςτισ γωνίεσ του κτιρίου, τα περίτεχνα κιγκλιδϊματα και τα 

λαξευμζνα μαρμάρινα φουροφςια των μπαλκονιϊν. 

Ιδιαίτερο επίςθσ ενδιαφζρον παρουςιάηει θ είςοδοσ του 

κτιρίου με τθν ξυλόγλυπτθ νεοκλαςικι πόρτα και το 

ςτθκαίο με τισ πιλινεσ μπουκάλεσ. 

  ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1633/524

27/6-9-1980 - ΦΕΚ 

905/Β/12-9-1980 
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Λεωφ. Tηιαρντίνθ 10  

Παρουςιάηει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον με τθ 

ςυμμετρικι διάταξθ των όψεων και αξιόλογα επιμζρουσ 

νεοκλαςικά μορφολογικά ςτοιχεία, όπωσ είναι οι 

μαρμάρινεσ παραςτάδεσ που πλαιςιϊνουν τα ανοίγματα 

και ςτθρίηουν επιςτιλιο, τα μαρμάρινα φουροφςια, οι 

πϊρινεσ παραςτάδεσ ςτισ γωνίεσ του κτιρίου, θ 

διακοςμθτικι ταινία που περιζχει το κτίςμα ςτο φψοσ τθσ 

οροφισ του ιςογείου και του ορόφου και το ςτθκαίο του 

δϊματοσ με τα πιλινα κωλωνάκια και τα πιλινα 

διακοςμθτικά αγάλματα. 

Επίςθσ ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ είςοδοσ του 

κτιρίου με τισ διπλζσ παραςτάδεσ που ςτθρίηουν 

επιςτιλιο. 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/524/2681

7/16-4-1981 - ΦΕΚ 

276/Β/13-5-1981 

Πλατεία Aγ. Δθμθτρίου 4, 

Αποτελεί ζνα αξιόλογο νεοκλαςικό κτίριο το οποίο 

παρουςιάηει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον με τθ 

ςυμμετρικι διάταξθ των όψεων και ζχει αξιόλογα 

επιμζρουσ μορφολογικά ςτοιχεία, όπωσ είναι τα πλαίςια 

των ανοιγμάτων που φζρουν γείςο, το μαρμάρινο 

μπαλκόνι με τα λαξευτά φουροφςια και το ςιδερζνιο 

περίτεχνο κιγκλίδωμα, οι γωνιόλικοι ςτο ιςόγειο και οι 

ςχθματικζσ παραςτάδεσ με επίκρανα ςτισ γωνίεσ του 

ορόφου, πάνω από τισ οποίεσ διαμορφϊνεται κριγκόσ 

(τριταινιωτό επιςτφλιο-ηωοφόροσ-οδοντωτι ταινία). 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει επίςθσ θ αυλόπορτα 

με τισ παραςτάδεσ και το κφρωμα που φζρουν ςτθκαίο 

με πιλινα κολονάκια. 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/524/2681

7/16-4-1981 - ΦΕΚ 

276/Β/13-5-1982 

Οδοφσ Nεοφφτου και 

Aδαμαντίου Δοφκα 

H διάταξθ των όψεων είναι λιτι και ςυμμετρικι και τα 

επιμζρουσ μορφολογικά ςτοιχεία παρουςιάηουν 

ενδιαφζρον: το μαρμάρινο μπαλκόνι με τα λαξευτά 

φουροφςια από παραςτάδεσ που φζρουν γείςο, ενϊ θ 

ξφλινθ πόρτα ειςόδου ζχει νεοκλαςικά μορφολογικά 

ςτοιχεία και φεγγίτθ με ςιδεριά. 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/524/2681

7/16-4-1981 - ΦΕΚ 

276/Β/13-5-1983 

Οδϊν Nεοφφτου και 

Aδαμαντίου Δοφκα 1, 

Ζνα αξιόλογο διϊροφο νεοκλαςικό κτίριο με ςυμμετρικι 

διάταξθ των όψεων ςτουσ δφο δρόμουσ. τισ γωνίεσ του 

ιςογείου υπάρχουν ψεφτικοι γωνιόλικοι, ενϊ ςχθματικζσ 

παραςτάδεσ πλαιςιϊνουν τα ανοίγματα και φζρουν ταινία και 

γείςο. Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν: το μαρμάρινο 

μπαλκόνι με τα λαξευμζνα μαρμάρινα φουροφςια και το 

ςιδερζνιο νεοκλαςικισ μορφολογίασ κάγκελο, θ γεωμετρικι 

διακόςμθςθ ςτισ ποδιζσ των παρακφρων και το προεξζχον γείςο 

με τα ακροκζραμα που αποτελοφν τθ ςτζψθ του κτιρίου. 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/524/2681

7/16-4-1981 - ΦΕΚ 

276/Β/13-5-1984 
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Πλατεία Aγ. Δθμθτρίου 1 

Παρουςιάηει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον. Ζχει 

λιτζσ και ςυμμετρικζσ όψεισ και ενδιαφζροντα επιμζρουσ 

μορφολογικά ςτοιχεία. Kορνίηα διαχωρίηει το ιςόγειο από 

τον όροφο, ενϊ ςτισ γωνίεσ του ορόφου ςχθματικζσ 

παρςτάδεσ με επίκρανα φζρουν τριταινιωτό επιςτφλιο, 

ηωφόρο και προεξζχον γείςο που αποτελεί τθ ςτζψθ του 

κτιρίου. Eνδιαφζρον παρουςιάηουν επίςθσ τα ξφλινα 

πλαίςια των ανοιγμάτων και θ διαμόρφωςθ τθσ 

ςιδερζνιασ αυλόπορτασ που πλαιςιϊνεται από 

παραςτάδεσ, οι οποίεσ ςτθρίηουν μονολικικό κριγκό. 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/524/2681

7/16-4-1981 - ΦΕΚ 

276/Β/13-5-1985 

Οδόσ Αντωνίου 33 

Γιατί παρουςιάηει αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον με 

χαρακτθριςτικι ςυμμετρικι διάταξθ των όψεων. Επίςθσ 

το μαρμάρινο μπαλκόνι με λαξευμζνα φουροφςια που 

φζρουν τθ νεοκλαςςικι ζλικα και το λιτό ςιδερζνιο 

κάγκελο, θ τυπικι ξφλινθ πόρτα ειςόδου και το ςωηόμενο 

τμιμα του ςτθκαίου τθσ ςτζγθσ με τα πιλινα κολονάκια. 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/524/2681

7/16-4-1981 - ΦΕΚ 

276/Β/13-5-1986 

Πλατ. Aγ. Δθμθτρίου 6 και 

Nεοφφτου 

Παρουςιάηει ενδιαφζρον και χαρακτθριςτικά επιμζρουσ 

μορφολογικά ςτοιχεία, όπωσ είναι θ πετρόχτιςτθ αυλόπορτα με 

πόρτα ξφλινθ νεοκλαςικισ τεχνοτροπίασ, οι ςχθματικζσ 

παραςτάδεσ ςτισ γωνίεσ του κτιρίου με το επιςτφλιο και το 

προεξζχον γείςο με τα ακροκζραμα. 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/524/2681

7/16-4-1981 - ΦΕΚ 

276/Β/13-5-1987 

 

 

 

Δηθφλα 52 ηελ νδφ Πεξ. ηαχξνπ ην παιαηφ θηίξην δηαηήξεζε κφλν κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο πξφζνςήο ηνπ θαη 

αλαθαηλίδεηαη εμ νινθιήξνπ γηα λα εθζπγρξνληζηεί ιεηηνπξγηθά. 
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Mεςαιωνικό Πφργο 

"ειρινα", που βρίςκεται 

ςτθν οδό Mπαλαλαίων  

Ζχει αρχαιολογικι και ιςτορικι αξία, που κρίνεται 

ςθμαντικι επειδι είναι ο μοναδικόσ ςτθν πόλθ τθσ 

Xαλκίδασ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/6797

3/1500/16-11-1982 - ΦΕΚ 

24/Β/21-1-1983 

Mουςείο Xαλκίδασ 

Πρόκειται για χαρακτθριςτικό υςτερονεοκλαςικό κτίςμα 

τθσ αρχισ του 20οφ αιϊνα και παρουςιάηει αξιόλογο 

μορφολογικό ενδιαφζρον. 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/36226/18

37/13-7-1983 - ΦΕΚ 

453/Β/8-8-1983 

Οδόσ Κακαρά 4  

Πρόκειται για αξιόλογο κτίριο νεοκλαςικοφ ρυκμοφ που 

βρίςκεται ςε ςθμαντικι κζςθ τθσ πόλθσ τθσ Χαλκίδασ και 

ςυγκεκριμζνα δίπλα ςτθ Βιβλιοκικθ. Χτίςτθκε ςτο 

τελευταίο τζταρτο του 19ου αιϊνα. Ιδιαίτερο ενδιαφζρον 

παρουςιάηει θ διαμόρφωςθ του κυρϊματοσ τθσ ειςόδου, 

ο μαρμάρινοσ εξϊςτθσ του α' ορόφου και οι πυργίςκοι 

ςοφίτεσ που ςτζφονται από τριγωνικά αετϊματα". 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1835/408

63/15-7-1983 - ΦΕΚ 

464/Β/11-8-1983 

Οδοφ Nεοφφτου 15-OT83 

Πρόκειται για διϊροφθ οικοδομι με αξιόλογα 

νεοκλαςικά και μορφολογικά ςτοιχεία. H διάταξθ των 

χϊρων είναι ςε ςχιμα Γ, με εςωτερικι ςκάλα ξφλινθ που 

οδθγεί ςε χωλ με τηαμαρίεσ. τθν πόρτα ειςόδου υπάρχει 

παλιά ςιδεριά και κεραμοςκεπισ κάλυψθ με κορνίηα 

διακοςμθτικι. 

  ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2431/468

64/31-8-1983 - ΦΕΚ 

573/Β/5-10-1983 

Οδϊν Bφρωνοσ και Περ. 

ταφρου 33-33α-33β  

Αξιόλογο δείγμα νεοκλαςικισ αρχιτεκτονικισ. τον όροφο 

παρουςιάηει πλοφςιο διάκοςμο, από διακοςμθτικζσ 

κορνίηεσ, αζτωμα, παραςτάδεσ με γείςο και ακροκζραμα. 

Tο ιςόγειο το χαρακτθρίηει θ απλι ςφνκεςθ, τα 

ςυμμετρικά ανοίγματα και θ κορνίηα με επιςτφλιο ςτα 

πρζκια. Όλα τα παραπάνω ςυνκζτουν τθν ζννοια του 

ζργου τζχνθσ. 

  ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2033/432

33/6-8-1984 - ΦΕΚ 

628/Β/10-9-1984 

Οδοφσ Φίλωνοσ και 

αλονικιοφ  

Αποτελεί αξιόλογο δείγμα νεοκλαςικισ αρχιτεκτονικισ, 

όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε ςτα μζςα του περαςμζνου 

αιϊνα ςτθ Xαλκίδα. Πρόκειται για κτίριο με αρμονικό 

όγκο και αξιόλογα επιμζρουσ μορφολογικά και 

αρχιτεκτονικά ςτοιχεία. Είναι τριϊροφο, λικόκτιςτο, 

κεραμοςκεπζσ και χτίςτθκε γφρω ςτα 1864. 

τισ όψεισ του τα ανοίγματα είναι ςυμμετρικά 

τοποκετθμζνα και ζχουν πολφ ενδιαφζρον ςτισ 

λεπτομζρειζσ τουσ. τθν νότια όψθ, ςτα μεςαία 

ανοίγματα του α' και β' ορόφου, προβάλλει αξιόλογοσ 

μαρμάρινοσ εξϊςτθσ, με χυτοςιδθρό κιγκλίδωμα και 

μαρμάρινα φουροφςια με πλοφςια λαξευτι διακόςμθςθ 

(διπλζσ ςκαλιςμζνεσ ζλικεσ και άκανκασ). Πολφ 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1473/254

24/12-6-1986 - ΦΕΚ 

455/Β/16-7-1986 
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ενδιαφζρουςα είναι θ κφρια κφρα ειςόδου με το φεγγίτθ. 

το εςωτερικό του κτιρίου υπάρχει ωραία μαρμάρινθ 

ςκάλα και πολλοί τοίχοι είναι χτιςμζνοι από μπαγδατί. 

Οδοφσ Bουδοφρθ 26, 28, 

30 και Φαρμακίδου 

Παρουςιάηει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό 

ενδιαφζρον. Eίναι ζνα αξιόλογο δείγμα εκλεκτικιςτικοφ 

οικοδομιματοσ, χαρακτθριςτικό για τθν παραλία τθσ 

Xαλκίδασ. H πρόςοψι του προσ τθν παραλία (οδόσ 

Bουδοφρθ) είναι λιτι αλλά ταυτόχρονα επιβλθτικι, με τισ 

δφο πυργοειδείσ απολιξεισ τθσ ςτζγθσ και τθν 

ενδιαφζρουςα κορνίηα τθσ ςτζψθσ. Iδιαίτερα αξιόλογθ 

είναι και θ ανατολικι όψθ (οδόσ Φαρμακίδου). τον 

όροφο τθσ βορεινισ πλευράσ του κτιρίου τα ακραία 

τμιματα υποχωροφν δθμιουργϊντασ ανοικτζσ βεράντεσ, 

ενϊ το κεντρικό τμιμα που προεξζχει ςτζφεται με 

αζτωμα. 

ΤΑ 

ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/923/2951

3/27-5-1983 - ΦΕΚ 

344/Β/16-6-1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εικόνα 53 Ψθλά παράκυρα και δυτικι αρχιτεκτονικι ςυνκζτουν τον πφργο "ειρινα". 
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Οδοφσ Hςαΐου και 

Eλευκερίου Bενιηζλου  

Αντιπροςωπευτικό δείγμα, αξιόλογο για τθν ιςτορία τθσ 

εξζλιξθσ τθσ αρχιτεκτονικισ, από τα λίγα εναπομείναντα 

ςτθν πόλθ τθσ Xαλκίδασ 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3255/814

6/3-1-1991 - ΦΕΚ 

113/Β/28-2-1991 

Λεωφόρο Bουδοφρθ αρ. 

22  

Χαρακτθριςτικό δείγμα αρχιτεκτονικισ για τθν πόλθ τθσ 

Xαλκίδασ, από τα λίγα που απζμειναν, τόςο για τα 

νεοκλαςικά μορφολογικά όςο και για τα επιμζρουσ 

αρχιτεκτονικά του ςτοιχεία. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4503/230

3/14-1-1992 - ΦΕΚ 

55/Β/5-2-1992 

Κτίριο ιδιοκτθςίασ τθσ 

Eκνικισ Tράπεηασ ςτθν 

οδό Aρεκοφςθσ 42  

Δείγμα τθσ εξζλιξθσ τθσ τοπικισ αρχιτεκτονικισ τθσ πόλθσ 

τθσ Xαλκίδοσ. Πρόκειται για υπερυψωμζνο ιςόγειο κτίριο 

με νεοκλαςικά ςτοιχεία ςτισ όψεισ οι οποίεσ 

χαρακτθρίηονται από λιτότθτα και ςυμμετρία. Iδιαίτερο 

ενδιαφζρον παρουςιάηουν επίςθσ και οι οροφογραφίεσ 

ςτο εςωτερικό του κτιρίου με αξιόλογα διακοςμθτικά 

ςτοιχεία και ζντονουσ χρωματιςμοφσ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/611/1300

6/17-3-1992 - ΦΕΚ 

232/Β/6-4-1992 

 

Εικόνα 54 Μζςα ςτον εμπορικό ιςτό τθσ πόλθσ το διατθρθτζο ςτθν αλονικιοφ και Φίλωνοσ διατθρεί 

ςε καλι κατάςταςθ πολλά αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά. Εντυπωςιάηει ο μαρμάρινοσ εξϊςτθσ τα 

ακροκζραμα και ο ςωςτόσ χρωματιςμόσ 
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Οδοφσ καλκϊτα και 

ταμάτθ 

Αξιόλογο δείγμα τθσ εξζλιξθσ τθσ αρχιτεκτονικισ 

φυςιογνωμίασ τθσ περιοχισ, που διατθρεί ενδιαφζροντα 

μορφολογικά ςτοιχεία ςτισ όψεισ, αξονικι διάταξθ των 

ανοιγμάτων, ταινίεσ και χαρακτθριςτικό γείςο ςτθ ςτζγθ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1367/367

86/15-7-1993 - ΦΕΚ 

564/Β/28-7-1993 

Οδοφσ Ερμοφ, 

Φαρμακίδου και 

Βουδοφρθ 

Αποτελεί αξιόλογο δείγμα, τόςο για τθν ιςτορικι εξζλιξθ 

τθσ τοπικισ αρχιτεκτονικισ, όςο και για τθ κζςθ και 

χριςθ του ςτθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ. 

  ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2476/447

13/31-8-1993 - ΦΕΚ 

709/Β/10-9-1993 

Πάροδο Mαρφ. Φρυηι και 

Kϊτςου (O.T. 24) 

Αποτελεί μαρτυρία τθσ εξζλιξθσ τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ 

εποχισ του και είναι απαραίτθτο για τθ μελζτθ τθσ 

Aρχιτεκτονικισ τθσ Xαλκίδασ. Eπίςθσ ορίηεται ωσ ηϊνθ 

προςταςίασ ο χϊροσ που περιβάλλει το κτίςμα  διότι 

ςυντελεί ςτθν ανάδειξθ του μνθμείου. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/26533/11

12/22-4-1994 - ΦΕΚ 

484/Β/28-6-1994 

Οδοφσ Κριεηϊτου και 

Μπαλαλαίων 

θμαντικό δείγμα αρχιτεκτονικισ αςτικοφ τφπου με 

νεοκλαςικά ςτοιχεία, ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ 

ιςτορίασ τθσ Αρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/38876/22

23/15-6-1994 - ΦΕΚ 

818/Β/2-11-1994 

Οδό Αποςτόλθ 7 και Μιχ. 

Κακκαρά 

Πρόκειται για αξιόλογο κτίριο, ςθμαντικό για τθ μελζτθ 

τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ τοπικισ Αρχιτεκτονικισ." 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3064/543

48/2-11-1994 - ΦΕΚ 

864/Β/22-11-1994 

Λεωφ. Σηιαρντίνι 6  

Αποτελεί κτίριο ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ Ιςτορίασ τθσ 

Αρχιτεκτονικισ και είναι ςθμείο αναφοράσ ςτον 

πολεοδομικό ιςτό τθσ πόλθσ τθσ Χαλκίδασ". 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3654/611

38/14-12-1994 - ΦΕΚ 

978/Β/30-12-1994 

Οδό Μιαοφλθ 5 

Αξιόλογο δείγμα νεοκλαςικισ αρχιτεκτονικισ εξοχικϊν 

επαφλεων, ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ 

Αρχιτεκτονικισ. 

Αρικμόσ ΦΕΚ ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3649/612

86/15-12-1994 - ΦΕΚ 

978/Β/30-12-1994 

Οδό Παίδων 

Αξιόλογα δείγματα λαϊκισ αρχιτεκτονικισ εποχισ 

Σουρκοκρατίασ, ςθμαντικά για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ 

Αρχιτεκτονικισ ςτθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/979/2259

0/4-4-1995 - ΦΕΚ 

462/Β/24-5-1995 

Οδό Γαηζπθ 28 

Πρόκειται για κτίριο με αξιόλογα αρχιτεκτονικά και 

μορφολογικά ςτοιχεία κακϊσ και ενδιαφζρουςεσ 

οροφογραφίεσ ςτο εςωτερικό του. Eπίςθσ αποτελεί 

χαρακτθριςτικό δείγμα τθσ αρχιτεκτονικισ εξζλιξθσ ςτθν 

πόλθ τθσ Xαλκίδασ, ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ 

τθσ Aρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/844/2428

7/17-3-1995 - ΦΕΚ 

499/Β/6-6-1995 
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Οδοφσ Nεοφφτου και 

Bϊκου 

Αξιόλογο νεοκλαςικό κτίριο με ενδιαφζροντα 

αρχιτεκτονικά και μορφολογικά ςτοιχεία και πλοφςιο 

ηωγραφικό διάκοςμο ςτο εςωτερικό του. Eπίςθσ είναι 

ςθμαντικό για μελζτθ τθσ Iςτορίασ τθσ Aρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1357/242

96/5-5-1995 - ΦΕΚ 

499/Β/6-6-1995 

Φαβιζρου και 

Πλατανιϊτθ 1 

Παρουςιάηει ιδιαίτερα μορφολογικά ςτοιχεία ςτισ όψεισ 

και είναι ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ 

Aρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1556/262

89/19-5-1995 - ΦΕΚ 

565/Β/28-6-1995 

Παλαιό Eργοςτάςιο τθσ 

"Mακαρονοποιίασ ITΩ",  

O.T. 315 περικλείεται από 

τισ οδοφσ Πανίδου, 

άμου, Xατηοποφλου και 

Ωρίωνοσ 

Αποτελεί μαρτυρία τθσ εξζλιξθσ τθσ αρχιτεκτονικισ των 

βιομθχανικϊν κτιρίων τθσ εποχισ τουσ και είναι 

απαραίτθτο για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ 

αρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3357/525

20/13-10-1995 - ΦΕΚ 

946/Β/16-11-1995 

Οδό Mιχ. Kακκαρά και 

Aγγελάτου 

Πρόκειται για κτίριο των αρχϊν του 20οφ αι., με αξιόλογα 

αρχιτεκτονικά και μορφολογικά ςτοιχεία και αποτελεί 

αντιπροςωπευτικό δείγμα αςτικισ κατοικίασ, απαραίτθτο 

για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ Aρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4351/464

8/19-12-1995 - ΦΕΚ 

85/Β/12-2-1996 

Οδοφσ Παπαναςταςίου 

και Κϊτςου 

Αποτελεί αξιόλογο νεοκλαςικό κτίριο τθσ περιοχισ με 

ενδιαφζροντα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά ςτοιχεία, 

ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ αρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4240/557

12/3-11-1997 - ΦΕΚ 

1039/Β/25-11-1997 

Οδό Περ. ταφρου 7, με 

τον περιβάλλοντα χϊρο 

του 

Αποτελεί αξιόλογο νεοκλαςικό κτίριο τθσ περιοχισ με 

ενδιαφζροντα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά ςτοιχεία, 

ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ αρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4239/557

14/5-11-1997 - ΦΕΚ 

1039/Β/25-11-1997 

 

Οδό αλονικιοφ 

 

Αποτελεί αξιόλογο νεοκλαςικό κτίριο τθσ περιοχισ με 

ενδιαφζροντα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά ςτοιχεία, 

ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ αρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1496/623

89/12-12-1997 - ΦΕΚ 

1204/Β/31-12-1997 

Οδό Παπαναςταςίου και 

Φαβιζρου 

Σο μεν πρϊτο, αξιόλογο δείγμα τοπικισ αρχιτεκτονικισ με 

πλοφςια αρχιτεκτονικά και μορφολογικά ςτοιχεία, το δε 

δεφτερο, αξιόλογο δείγμα λαϊκισ αρχιτεκτονικισ. Και τα 

δφο είναι ςθμαντικά για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ 

αρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1651/464

09/27-8-1998 - ΦΕΚ 

1080/Β/16-10-1998 

Οδόσ Σςιριγϊτθ 6 

Διατθρεί αξιόλογα δομικά και διακοςμθτικά ςτοιχεία, 

αποτελεί τμιμα του παραδοςιακοφ πολεοδομικοφ 

ςυνόλου τθσ Χαλκίδασ και είναι ςθμαντικό για τθ μελζτθ 

τθσ ιςτορίασ τθσ αρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4781/225

60/11-5-1999 - ΦΕΚ 

991/Β/27-5-1999 
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Οδοφσ Βφρωνοσ και 

Αντωνίου 

Αξιόλογα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά ςτοιχεία και 

είναι ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ 

αρχιτεκτονικισ ςτο κζντρο τθσ Χαλκίδασ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4310/444

/27-12-1999 - ΦΕΚ 

26/Β/19-1-2000 

Οδόσ Μπαλαλαίων 32 

Αποτελεί χαρακτθριςτικό δείγμα τθσ τοπικισ 

αρχιτεκτονικισ των αρχϊν 20οφ αιϊνα και είναι 

ςθμαντικό για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ αρχιτεκτονικισ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4527/540

75/16-10-2001 - ΦΕΚ 

1350/Β/17-10-2001 

οδό Aναπαφςεωσ 43 

Αποτελεί μοναδικό δείγμα δόμθςθσ κτιρίου, αξιόλογο για 

τθν εξζλιξθ τθσ τοπικισ αρχιτεκτονικισ. Tο κτίριο είναι 

διϊροφο, απλό με τετρακλινι ςτζγθ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2823/457

24/2-12-1987 - ΦΕΚ 

755/Β/31-12-1987 

Οδοφ Eρμοφ 29, 
Γιατί αποτελεί ςθμείο αναφοράσ ςυνδεδεμζνο με τθ 

μνιμθ των κατοίκων τθσ Xαλκίδασ.  

  ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/396/2666

4/27-6-1988 - ΦΕΚ 

485/Β/14-7-1988 
 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Δηθφλα 55 Σν δηαηεξεηέν θηίξην ζηελ νδφ Παπαλαζηαζίνπ αλ θαη απνηειεί ζεκαληηθφ δείγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο 

πνξείαο ηεο Υαιθίδαο έρεη αθεζεί ζηελ ηχρε ηνπ. Δμσηεξηθέο κεηψπεο ζηα παξάζπξα, θαινδηαηεξεκέλα αθξνθέξκα θαη 

εμψζηεο πνπ πξνεμέρεη ζπκπιεξψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ αξρψλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. 

Γπζηπρψο ζήκεξα, αθφκα θαη ν ίδηνο ν Γήκνο ην έρεη κεηαηξέςεη ζε ππαίζξηα ρσκαηεξή. 
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Bαρατάςθ και Bαςιλείου  

Πολφ αξιόλογο κτίριο, χαρακτθριςτικό δείγμα αςτικοφ 

νεοκλαςικοφ κτιρίου, με εξαιρετικά ενδιαφζρουςεσ όψεισ 

και αξιόλογα ηωγραφιςτά ταβάνια. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3075/534

57/6-12-1988 - ΦΕΚ 

935/Β/30-12-1988 

Οδϊν Σηαβάρα 33 και 

Άνω Πφλθσ 6  

Αποτελεί αξιόλογο δείγμα τοπικισ αρχιτεκτονικισ και 

ςθμείο αναφοράσ ςυνδεδεμζνο με τθ μνιμθ των 

κατοίκων τθσ Χαλκίδασ. 

  ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/25805/16

05/19-8-1988 - ΦΕΚ 

671/Β/13-9-1988 

Οδόσ Μπαλαλαίων 33 

Ιδιαίτερθσ πολεοδομικισ και αρχιτεκτονικισ ςθμαςίασ 

του και τθσ ςυμβολισ του ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

φυςιογνωμίασ και τθσ προοπτικισ τθσ οδοφ. 

ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΔΙΝΕΑΚ/79019/18

85/4-2-2005 - ΦΕΚ 

226/Β/21-2-2005 

 

Εικόνα 56 Διατθρθτζο ςτθν οδό Φαβιζρου και Παπαναςταςίου που διατθρεί λίγο από τθν παλαιά του 

αίγλθ λόγω τθσ εμπορικισ χριςθσ του ιςογείου του. Ωςτόςο,  οι παρεμβάςεισ κατά το ιμιςυ ςτα 

επιχρίςματα, και θ τοποκζτθςθ θλιοκάλυψθσ είναι ανεπιτυχείσ  και παράνομεσ. 

 

 



75 

 

Κεθάιαην Πέκπην  

Σα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα, πξνηάζεηο θαη   

επηηπρεκέλεο ηαθηηθέο 

 

 

 

 

Ζ Υαιθίδα ιεηηνπξγνχζε αλέθαζελ σο πφιε - θφκβνο ιφγσ ηεο λεπξαιγηθήο ηεο 

ζέζεο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο είλαη φηη ιεηηνπξγεί σο 

πέξαζκα. Παξάιιεια ζήκεξα ε Υαιθίδα έρεη εμειηρζεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ δνξπθφξνο 

ηεο Αζήλαο θαη πξνζθέξεη πξννπηηθέο εμέιημεο ηφζν ζηελ Αζήλα, ηεο νπνίαο ε 

ρσξηθή ελφηεηα ζα δηεπξπλζεί, φζν θαη ζηελ ίδηα πνπ ζα αλαδεηρζεί θαη ζα επεξεάζεη 

θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο.   

Σν πνιενδνκηθφ ζρέδην ηνπ 1985, αλ θαη πξνέβιεπε ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηεο πφιεο απηέο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο απφ 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία ή απφ κηθξνθνκκαηηθά ζπκθέξνληα ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Ζ απνηχπσζε φισλ απηψλ γίλεηαη ζήκεξα ζε κηα νινέλα απμαλφκελα 

πνιενδνκηθά θαη πιεζπζκηαθά πφιε πνπ επηβάιιεηαη λα αληηκεησπίζεη πνιιά 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Κάπνηα απφ απηά έγηλε πξνζπάζεηα λα επηιπζνχλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ρσξίο 

βέβαηα λα επηιχλνληαη νινθιεξσηηθά ηα πξνβιήκαηα γηαηί ηα έξγα κπνξεί λα ήηαλ 

πιένλ πνιχ εηεξνρξνληζκέλα θαη δελ αληερνχζαλ ζηηο αλάγθεο ηεο πφιεο. 
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5.1 Ζ Τςειή Γέθπξα 

 

Υξεηάζηεθαλ νθηψ 

ρξφληα εξεπλψλ, 

κειεηψλ θαη 

θαηαζθεπήο γηα λα 

νινθιεξσζεί ην 

1993 ε Τςειή 

Γέθπξα Υαιθίδα. Με 

κήθνο πεξίπνπ 700 

ζπλδέεη ηελ βνησηηθή 

αθηή κε ηελ Δχβνηα 

ζην Ληιάληην Πεδίν 

ηεο Υαιθίδαο. Ζ 

Τςειή Γέθπξα πέξα απφ ζεκείν θαηαηεζέλ γηα ηελ πφιε έγηλε θαη έλαο λένο 

γξήγνξνο δξφκνο γηα ηνπξηζηηθέο απνδξάζεηο ζηελ Δχβνηα
40

.  

Χζηφζν, ε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ νδψλ πνπ ζα ζπλέδεαλ ηελ 

επαξρηαθή νδφ κε ηελ Γέθπξα θαη ηελ Δζληθή Οδφ Αζελψλ - Λακίαο έθαλαλ ην ίδην 

ην έξγν λα απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ πφιε. Γηα ζρεδφλ κηα δεθαεηία νη δηεξρφκελνη 

απφ ηελ Τςειή Γέθπξα ζα έπξεπε λα πεξλνχλ κέζα απφ ζπλνηθίεο θαη κηθξά ζηελά 

ηεο πφιεο γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηε βφξεηα ή λφηηα Δχβνηα. Δίλαη 

θπζηθφ νη ζηελνί δξφκνη θαη ν κεγάινο φγθνο ησλ νρεκάησλ λα πξνθαιέζνπλ κεγάιε 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Απ΄ηελ άιιε ε Νέα 

Γέθπξα κεηαηφπηζε ην ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ ηνλ δηεξρφκελσλ θαη δεκηνχξγεζε 

αξρηθά πξνβιήκαηα ζε ηνπηθά θαηαζηήκαηα ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Υαιθίδαο. 

Πιένλ ε ζηάζε δελ γίλνληαλ δίπια ζηε Υακειή Γέθπξα ηνπ Δπξίπνπ αιιά ζηα 

Φαρλά ή ζηελ Ακάξπλζν θαηά πεξίπησζε. 

Με θαζπζηέξεζε κηαο δεθαεηίαο ε πεξηθεξεηαθή νδφο έδσζε ιχζε ζην πξφβιεκα. 

Απφ ηελ Τςειή Γέθπξα ηα νρήκαηα εηζέξρνληαη ζε λέν δξφκν κε δπν ισξίδεο 

θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε θαη κέζσ ηνπ Ληιαληίνπ Πεδίνπ θηάλαλ δίπια ζην 

Πάξθν Λανχ γηα λα ζπλερίζνπλ γηα Βφξεηα ή Νφηηα Δχβνηα. Ζ δεκηνπξγία ηεο 

                                                 

40
 http://el.wikipedia.org/wiki 

Εικόνα 57 Θ νζα Τψθλι Γζφυρα Χαλκίδασ λίγο μετά τθν καταςκευι τθσ 



77 

 

πεξηθεξεηαθήο νδνχ πέξα απφ ηε ιχζε ζην πξφβιεκα, αμηνπνίεζε κηα πιεπξά ηεο 

πφιεο πνπ κέρξη ηφηε 

απνηεινχζε ρσκαηεξή θαη βάηα.  

πλάκα ζπληέιεζε ζηνλ 

εμσξατζκφ ηεο εηζφδνπ ηεο 

πφιεο (δεκηνπξγία λεζίδσλ θα 

η πξαλψλ) αιιά θαη ζηελ 

γξεγνξφηεξε αλαθαίληζε ηνπ 

Πάξθνπ Λανχ θαη ηηο Πηζίλεο.  

Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ δφζεθε 

ζηελ θπθινθνξία ε λέα νδφο 

ρεκαηαξίνπ – Υαιθίδαο. Ο 

λένο επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ δξφκνο θάλεη ηε ζχλδεζε ηεο Δζληθήο Οδνχ κε ηελ 

Υαιθίδα ηαρχηαηε, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηελ πφιε θαη 

θαιχηεξε πξνζβαζηκφηεηα γηα ηνπο θαηνίθνπο.  

 

5.2 Σν εζσηεξηθό νδηθό δίθηπν θαη νη ζπγθνηλσλίεο 

 

πσο πξνείπακε ζηα ζρέδηα ηνπ Γεληθνχ 

Πνιενδνκηθνχ ηνπ 1985 ππήξραλ ζε κεγάιν 

βαζκφ παξεκβάζεηο γηα δίθηπν κεηαθνξηθήο 

ππνδνκήο κε ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ λέσλ 

δξφκσλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη εγθάξζησλ 

αξηεξηψλ, θαη δεκηνπξγία δηθηχνπ 

πεδνδξφκσλ. Ζ κε πινπνίεζε ζην ζχλνιφ 

ηνπο ησλ ζρεδίσλ έρεη ζαθέζηαηα 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηδίσο 

ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

Ζ Υαιθίδα εθηφο απφ ηνπο δηεξρφκελνπο 

ηαμηδηψηεο δέρεηαη θαζεκεξηλά εθαηνληάδεο 

θηλνχκελνπο απφ ηα εζσηεξηθά ηνπ λνκνχ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ινγηθφ, κηαο θαη ε 

πφιε απνηειεί δηνηθεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν γηα ηελ Δχβνηα.  

Εικόνα 59 Οι μικροί χϊροι ςτάκμευςεισ ςτο 

κζντρο τθσ Χαλκίδασ δεν χρθςιμοποιοφνται 

και λόγω υψθλοφ κόςτουσ αλλά και κακισ 

πρόςβαςθσ ςε αυτοφσ. 

Δηθφλα 58 Ζ λέα Γέθπξα Υαιθίδαο απφ ηνλ παιαηφ δξφκν. 
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Ζ θίλεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ γίλεηαη 

απφ ζπλήζεηα κε ηα ηδησηηθά 

απηνθίλεηα. Παξφηη ε πφιε δηαζέηεη 

ηαθηηθά δξνκνιφγηα αζηηθψλ 

ιεσθνξείσλ γηα ηα πεξίρσξα θαη 

ζχλδεζε κε ηηο ππφινηπεο πφιεο ηνπ 

λνκνχ.  

Ζ θαζεκεξηλή απηή ηάζε εζσηεξηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη νη πεξηνξηζκέλνη 

αλνηθηνί ζε πιάηνο δξφκνη, 

δεκηνπξγνχλ ζην θέληξν ηεο Υαιθίδαο 

ηα ζπλήζε θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ.  

Σα απηνθίλεηα εγθισβίδνληαη ζηνπο ζηελνχο δξφκνπο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο 

ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ. Οη πεξηζζφηεξνη θεληξηθνί νδνί ιφγσ ηεο ζρεδηάζήο ηνπο 

πξηλ έλαλ πεξίπνπ αηψλα δελ είλαη 

δπλαηνί λα ζεθψζνπλ ην 

θπθινθνξηαθφ βάξνο ηεο ζχγρξνλεο 

κεγαινχπνιεο. Έηζη ην εκπνξηθφ 

θέληξν αζθπθηηά απφ απηνθίλεην 

δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα αθφκα 

θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο 

πφιεο (αζηηθή ζπγθνηλσλίαο, 

απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, 

ηξνθνδνζία θαηαζηεκάησλ). 

Οη αλνηθηνί ρψξνη ζηάζκεπζεο 

παξακέλνπλ απφκαθξνη θαη κε 

ζπκπαζείο απφ ηνπο νδεγνχο. Λίγν 

απφ ζπλήζεηα ιίγν ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ζηάζκεπζεο επηιέγνπλ λα αθήλνπλ ην 

απηνθίλεην ηνπο φπσο – φπσο ζηα ζηελά ηεο πφιε ή ζε φπνην ειεχζεξν ζεκείν. 

Αθφκα θαη ην ηειεπηαίν δεκνηηθφ πάξθηλ ζηελ Πιαηεία Αγνξάο δελ επαξθεί γηα λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο.  

Ζ δεκηνπξγία κεγάισλ αλνηθηψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο ζα 

βνεζνχζε ζηελ απνζπκθφξεζε ηνπ θέληξνπ απφ ηα απηνθίλεηα. Ζ επθνιία 

Εικόνα 60 Σο κυκλοφοριακό και θ κακι ρυμοτομία 

δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν λειτουργία τθσ 

πόλθσ. 

Εικόνα 61 Θ οδόσ Χαινά που κα μποροφςε να ζχει 

πεηοδρομθκεί εξυπθρετεί το μεγαλφτερο όγκο 

οχθμάτων που διζρχονται ςιμερα από τθν Χαλκίδα 
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επίζθεςεο ζηελ αγνξά ηεο πφιεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ηελ ζπρλή δηέιεπζε 

κηθξψλ δεκνηηθψλ ιεσθνξείσλ 

(mini bus). Απηά ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ θεληξηθέο 

δηαδξνκέο ζπλδένληαο ηνπο 

ειεχζεξνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο κε 

ην εκπνξηθφ θέληξν. Ζ ελέξγεηα 

απηή κε παξάιιειεο δξάζεηο 

εθηελψλ πεδνδξνκήζεσλ 

πνιπζχρλαζησλ εκπνξηθψλ νδψλ 

(π.ρ. νδφο Αβάλησλ) ζα βνεζνχζε 

ζηελ θαιχηεξε πξνζπέιαζε ησλ 

πνιηηψλ πξνο ην θέληξν θαη ηεο 

απνθπγήο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηθεξεηαθέο πφιεηο θαηαζηεκαηάξρεο δεηνχλ ηέηνηεο 

ελέξγεηεο θαζψο έηζη δηεπθνιχλεηαη ε βφιηα ζηα καγαδηά θαη ν ηδίξνο ηνπο. Με ζηφρν 

ηελ παξακνλή ησλ απηνθηλήησλ ζηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο ζηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ρψξνο, ε δεκνηηθή αξρή ζα κπνξνχζε λα νξγαλψζεη αθφκα – αθφκα θαη ζχζηεκα 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο. ε απηφ νη θάηνηθνη ζα είραλ δσξεάλ ζέζε θαη φζνη δελ 

επηζπκνχζαλ ηελ ζηάζκεπζε ζε νξγαλσκέλν ρψξν δσξεάλ ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ 

γηα ηελ ζηάζκεπζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζε δψλεο νιηγφσξεο ζηάζκεπζήο.   

Αλακθηζβήηεηα, νη δεκνηηθνί ρψξνη ζηάζκεπζεο ζα εμππεξεηήζνπλ, πέξαλ ησλ 

εζσηεξηθψλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ λνκνχ, ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο πφιεο, αιιά θαη ηνπο 

εθδξνκείο ηνπ ζαββαηνθχξηαθνπ. Ζ δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ζα πξνζθέξεη 

ζπγθνηλσληαθή θάιπςε ζε φιε ηελ πφιε κε κεδεληθφ ή κεδακηλφ θφζηνο. Κπξίσο ε 

νξγαλσκέλε ζηάζκεπζε βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη βειηηψλεη 

αηζζεηά ηελ εηθφλα ηεο.  

 

 

 

 

Εικόνα 62 Θ κακι ρυμοτομία ζχει δθμιουργιςει ςιμερα 

αρκετά προβλιματα ςτθν προςβαςιμότθτα των πεηϊν. 
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5.3 Σνπξηζηηθέο παξεκβάζεηο – αλαπιάζεηο  

 

Ο Πξναζηηαθφο ηεο Υαιθίδαο, ζε 

ιίγν θαηξφ εθζπγρξνληζκέλνο ζα 

ππνδέρεηαη ηνπο ηαμηδηψηεο θαη ζα 

εθκεδελίζεη ηηο απνζηάζεηο θαη 

ζπκβάιινληαο ζηελ ηαρεία 

ζχλδεζε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο 

κε ηελ Υαιθίδα. Ζ εμέιημε απηή 

δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα θαη λέεο 

αλάγθεο ζηε Υαιθίδα πνπ 

θαιείηαη λα γίλεη ηνπξηζηηθφο 

πφινο έιμεο. ήκεξα, ν γλσζηφο 

παξαιηαθφο πεδφδξνκνο κε ηελ 

Υακειή Γέθπξα παξακέλεη 

αλαμηνπνίεηνο, ράλνληαο ηελ 

παιηά αίγιεο ηεο πεξαηδάδαο φπνπ 

θαηείρε. Υσξίο ηδηαίηεξεο 

αηζζεηηθέο αλαβαζκίζεηο θαη 

βειηηψζεηο παξακέλεη ίζσο 

απνκεηλάξη κηαο θαη πιένλ 

δεθαεηίαο. Με κηθξέο 

αξρηηεθηνληθέο παξεκβάζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ ηα 

πξαλή θαη νη ρψξνη πξαζίλνπ κε 

αλνηθηά θαζηζηηθά κνληέξλνπ 

ηχπνπ θαη ραξαθηεξηζηηθφ θσηηζκφ έηζη ψζηε λα απνηεινχλ έλαλ παξαιηαθφ 

πεξίπαην κε ζήκεην έλαξμεο ηε Γέθπξα πνπ ζηαδηαθά ζα κεηαηξαπεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζε ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην. 

ηελ νξζή θαηεχζπλζε έρεη θηλεζεί ε πφιε απφ ηελ πιεπξά ηνπ βφξεηνπ επβντθνπ. Ζ 

αλάπηπμε δελ ήηαλ εηο βάξνο ηεο εηθφλαο θαη ηεο πεξηνρήο. Ζ γξαθηθφηεηα ζηα κηθξά 

Εικόνα 64 Σο παραλιακό μζτωπο τθσ Χαλκίδασ από 

μακριά δεν είναι τόςο ελκυςτικό λόγω των κτιρίων. Σα 

παραλιακά καταςτιματα ωςτόςο αποτελοφν πόλο 

ςυγκζντρωςθσ εκδρομζων κυρίωσ από τθν Ακινα. 

Εικόνα 63 Άποψθ τθσ παραλίασ ςτα βόρεια περίχωρα τθσ 

Χαλκίδασ 
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ιηκαλάθηα δηαηεξήζεθε απνηειψληαο έηζη ηελ θαιχηεξε εηθφλα γηα ηα παξαιηαθά 

ηαβεξλάθηα αιιά θαη ηελ βφιηα πιάη ζηε ζάιαζζα. 

Σα πνιιά δηαηεξεηέα θηίζκαηα 

πνπ αλαθέξακε ζην ηζηνξηθφ 

θέληξν ηεο πφιεο ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαδεηρζνχλ θαη 

λα πξνβιεζνχλ. Πέξα απφ ηελ 

εχξπζκε ζπληήξεζε, ηελ 

ζήκαλζε ηνπο σο πξνο ην 

ηζηνξηθφ πνπ θνπβαιάλ πξέπεη 

λα ιάβνπλ ηνλ θαηάιιειν 

θσηηζκφ έηζη ψζηε λα 

αλαδεηρηνχλ ζε δηαρξνληθά 

ζηνιίδηα ηεο πφιεο. Οη 

παξεκβάζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο δξφκνπο ηνπ 

θέληξνπ πξέπεη λα απνηειέζνπλ 

ηελ αξρή πξνθεηκέλνπ νδνί κε 

ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ 

ελδηαθέξνλ, εμαηηίαο ησλ 

δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ, λα 

απνηειέζνπλ «αξρηηεθηνληθά 

κνλνπάηηα» κέζα ζηελ ηζηνξία 

ηεο πφιεο. Σα πεξάζκαηα απηά 

ζα δεκηνπξγεζνχλ σο νδνί 

ήπηαο θπθινθνξίαο ή 

πεδφδξνκνη πνπ ζα είλαη θηιηθά 

ζρεδηαζκέλνη βάζεη ηνπ γχξσ 

πεξηβάιινληνο. Πιαθφζηξσζε 

δειαδή κε πέηξα Καξχζηνπ ή 

θπβφιηζνπο, κηθξνί ρψξνη θαζηζηηθνχ θαη πξαζίλνπ θαη θπζηθά ηνπξηζηηθή ζήκαλζε 

κε αλαθνξά γηα ηελ ηζηνξία ησλ θηηξίσλ ηνλ ζεκείσλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ. 

Οη παξεκβάζεηο απηέο πέξαλ απφ ηελ επθαηξία γηα πεξίπαην πνπ δεκηνπξγνχλ 

Εικόνα 65 τθν περιοχι τθσ Νεάπολθσ Χαλκίδασ τα 

ςφγχρονα πολυϊροφα κτίρια γειτονεφουν ςε μικρζσ 

μεταπολεμικζσ κατοικίεσ. Θ αντιπαροχι δθμιοφργθςε μια 

περίεργθ και δυφοροφμενθ εικόνα ςτθν πόλθ με πολλά 

κτίρια να ζχουν χακεί μαηί με τθν ιςτορία τθσ πόλθσ. 

Εικόνα 66 Αδιάκετα οικόπεδα οι εγκατελειμμζνοι χϊροι 

μποροφν να ανπτυχκοφν ωσ μικρζσ νθςίδεσ πραςίνου ι 

χϊροι ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ. 
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θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα κέζα απφ έλαλ πεξίπαην ζηνλ αζηηθφ ίζην ηα παξαδνζηαθά 

θαη ηα κεηαβπδαληηλά ζηνηρεία ηεο πφιεο. Κπξηφηεξα βέβαηα είλαη έλα πξφηππν γηα 

βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ πνπ ζήκεξα έρεη θπξηνιεθηηθά 

εγθισβηζηεί.   

Κάπνηεο απφ ηηο παξεκβάζεηο ζα κπνξνχζαλ  επίζεο λα γίλνπλ ζην θφκβν ηεο παιηάο 

γέθπξαο κε ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ θαη ην θάζηξν Καξάκπακπα, λνηηναλαηνιηθά 

ζηε πεξηνρή ηνπ Βνχξθνπ θαη ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα θαη βνξεηναλαηνιηθά ε 

πιαηεία ηεο ππαίζξηαο αγνξάο. 

Δπίζεο βφξεηα ηνπ ηζηνξηθνχ 

θέληξνπ βξίζθεηαη ε πιαηεία 

ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ κε έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

δεκφζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο 

ηεο πφιεο, ηελ Οδφ Αβάλησλ 

πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

εκπνξηθφ πεδφδξνκν κε 

παξάιιειε θίλεζε νρεκάησλ 

θαη ε δηακνξθσκέλε πεξηνρή ηνπ 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ κε ζχλνιν 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ηα αλαηνιηθά ηεο πφιεο 

δηαθξίλεηαη ην Δβξατθφ 

λεθξνηαθείν, ην γήπεδν θαη ην 

πδξαγσγείν. ινη απηνί φκσο νη 

πηζαλνί πφινη ελδηαθέξνληνο 

παξακέλνπλ κε αλαγλψζηκνη 

γηαηί δελ είλαη αλαδεδεηγκέλνη, 

δελ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζπλνρή 

θαη δηφηη ε πφιε έρεη αλαιάβεη 

ηνλ ξφιν 

δηεπζέηεζεο πνιιψλ 

ππεξηνπηθψλ θηλήζεσλ. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

Εικόνα 67 Προςπάκεια ανάπλαςθσ οδοφ ςτο ιςτορικό 

κζντρο τθσ πόλθσ με κυβόςτρωςθ και μετατροπι ςε 

πεηόδρομο. Θ προςπάκεια ολοκλθρϊνεται με τισ 

παρεμβάςεισ διατιρθςθσ των παλαιοτζρων κτιρίων. 

Εικόνα 68 Πετυχθμζνθ πεηοδρόμθςθ δίπλα ςτο Μουςείο. 

Αναδεικνφει τθν περιοχι και βοθκάει τθν προςζλευςθ ςτα 

γφρω καταςτιματα. 
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ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηα έμσ. Σφζν νη θάηνηθνη φζν θαη νη επηζθέπηεο 

ηείλνπλ λα ζηξαθνχλ πξνο ηα φξηα ηεο πφιεο ή λα ηελ παξαθάκςνπλ εληειψο. 

Μέζα ζε φια απηά ε πφιε ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη εχθνια έλα επξχ δίθηπν 

πνδειαηνδξφκσλ πνπ πέξαλ ηεο ζπγθνηλσληαθήο αλάγθεο ζα απνηεινχζαλ έλα 

μερσξηζηφ ζπλ γηα ηνλ επηζθέπηε ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε Κσο, πνπ δηαζέηεη 

εδψ θαη πνιιά ρξφληα πνδειαηνδξφκνπο έρεη αλαπηχμεη κε απηνχο έλαλ ηδηαίηεξν 

ηνπξηζκφ θαη κηα παξάιιειε βηνκεραλία.  

Αλ ζέιεη κηα πφιε ηνπ ζήκεξα λα απνηειέζεη πφιε θηιηθή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

αχξην νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη ζχγρξνλεο ηηο βαζηθέο ππνδνκέο ηεο. Με απηφ ην 

ζθεπηηθφ είλαη βαζηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ δίθηπα πνδειαηνισξίδσλ. Πνιχ ζεκαληηθφ 

είλαη επίζεο λα ζπληεξείηαη ε νδνπνηία θαη λα είλαη θηιηθή πξνο ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο. ήκεξα, ε Υαιθίδα δηαζέηεη κηθξά θαη θαθφζπληεξεκέλα πεδνδξφκηα. 

Ληγνζηά απφ απηά  δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο «νδνχο αλαπήξσλ» κε ηηο ξάκπεο. Ζ θάζεηε 

ζήκαλζε παξνπζηάδεη ειιείςεηο. Ζ ίδηα ε πφιε κνηάδεη λα παιεχεη κεηαμχ ελφο θαθφο 

λννχκελνπ εθζπγρξνληζκνχ πνπ ζηξηκψρλεηαη ζηελ γξήγνξε επαξρηαθή αληηπαξνρή 

ηεο πεξαζκέλεο ηξηαθνληαεηίαο.  

Κνηλνηηθνί θαη εζληθνί πφξνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βειηησζνχλ νη φςεηο θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ησλ πφιεσλ ζηα ηζηνξηθά ηνπο θέληξα. Καη ηνχην γηαηί νη πεξηθεξεηαθέο 

ζπλνηθίεο ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο δέρνληαη ιηγφηεξεο παξεκβάζεηο ιφγσ ηεο 

θαιχηεξεο ξπκνηνκίαο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί.  
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5.4 Ζ  κεηαθνξά ηνπ Νεθξνηαθείνπ 

 

 

Εικόνα 69 τθν φωτογραφία από δορυφόρο ζχει ςθμανκεί ο χϊροσ του παλαιοφ νεκροταφείο 

Χαλκίδασ και θ χωροκζτθςθ του νζου ςτα όρια τθσ πόλθσ ςτα βόρεια. 

 

Μέρξη ηελ δεκηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο πφιεο νη λεθξνί ζάβνληαλ ζηνπο πεξίβνινπο 

ησλ εθθιεζηψλ. Σν 1840 ηδξχζεθε ην λεθξνηαθείν Υαιθίδαο ζηα αλαηνιηθά ηεο 

πφιεο πάλσ ζην ιφθν. ε απηφ ζήκεξα δηαηεξνχληαη κλήκαηα αγσληζηψλ ηνπ `21 θαη 

ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο πφιεο. Σα ζσδφκελα ηαθηθά κλεκεία απνηεινχλ 

ηεθκήξηα φρη κφλν γηα ηελ ηζηνξία ηεο καξκαξνγιππηηθήο αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηεο 

πφιεο. Σα πεξηζζφηεξα λενθιαζηθά κλεκεία είλαη έξγα πεξίθεκσλ Σεληαθψλ 

γιππηψλ
41

. 

Ζ γηγάλησζε ηεο πφιεο δεκηνχξγεζε φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη ηελ εμάπισζε ηνπ 

λεθξνηαθείνπ. Πέξαλ απφ ηελ δπζθνιία πνπ παξαηεξείην ζπλερψο γηα ηελ εχξεζε 

ρψξνπ, ππήξραλ πξνβιήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο κηαο θαη ην λεθξνηαθείν 

βξηζθφηαλ πηα ζηνλ θχξην ηζηφ ηεο πφιεο.  

Σν γεγνλφο απηφ έθαλε αλαγθαία ηε λέα ρσξνζέηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ ζε 

πεξηνρή βφξεην δπηηθά ηνπ θέληξνπ ηεο Υαιθίδαο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ. Ζ λέα έθηαζε 

                                                 

41
 πχξνο Κνθθίλεο, Νενθιαζηθά Σαθηθά Μλεκεία ζην Νεθξνηαθείν, πεξηνδηθφ Αξραηνινγία 
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νξγαλψζεθε εμ αξρήο γηα ηελ αλάπηπμε λεθξνηαθείνπ κε δεκηνπξγία ηκεκάησλ 

ηάθσλ, εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, θαη ζχγρξνλσλ βνεζεηηθψλ θηηξίσλ. 

Σν παξάδεηγκα ηνπ Νένπ Νεθξνηαθείνπ είλαη κηα απφ ηηο θαιέο πεξηπηψζεηο 

ελεξγεηψλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Οη πξνθιήζεηο αληηκεησπίζηεθαλ ψζηε λα ππάξρεη 

νξγαλσκέλνο θαη ζχγρξνλνο ρψξνο ηαθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ. Παξάιιεια, 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί έλα αλνηθηφ κλεκεηαθφ πάξθν ζην παιαηφ 

λεθξνηαθείν ζην ζθεπηηθφ ηνπ Α` Νεθηνηαθείνπ ηεο Αζήλαο. Έηζη δηαηεξήζεθαλ ζε 

απηφ κφλν ηα αμηφινγα γιππηά θαη απνηειεί ζήκεξα έλα αλνηθηφ ρψξν πξαζίλνπ ζηελ 

θαξδηά ηεο πφιεο.  

 

 

5.5  Ζ κεηαθνξά ησλ ππεξεζηώλ ηεο Ννκαξρίαο Δπβνίαο 

 

Πξηλ απφ κηα δηεηία νη 

ππεξεζίεο ηεο λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο Δπβνίαο 

βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκεία κέζα ζηελ πφιε.  Ζ 

κελ δηεχζπλζε 

Πνιενδνκίαο  ζηελ πεξηνρή 

δίπια ζην Ννζνθνκείν, νη 

ππεξεζίεο ζπγθνηλσληψλ 

ζηε Νεάπνιε θαη νη ινηπέο 

δηνηθεηηθέο ζην ηζηνξηθφ 

θέληξν ηεο Υαιθίδαο. 

Με ην λέν θηίξην ηεο Ννκαξρίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Ληαλήο Άκκνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

πιένλ φιεο νη δεπηεξνβάζκηεο απηνδηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζε έλα ζεκείν. Ζ κεηαθνξά 

εθεί  ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Υαιθίδαο. Μέρξη πξηλ νη πνιίηεο 

έπξεπε λα θηλεζνχλ θαζεκεξηλά απφ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ λνκνχ ζην θέληξν ηεο 

Υαιθίδαο πξνθεηκέλνπ λα δηεθπαηξεσζεί ε παξακηθξή δηεθπαηξέσε ππνρξεψζεσλ 

ηνπο.  

Εικόνα 70 Σο νζο κτίριο που ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ υπθρεςίεσ τθσ 

πρϊθν Νομαρχίασ Ευβοίασ 



86 

 

Ζ κεηαθνξά ζε εληαίν δηνηθεηηθφ θέληξν ζηα πεξίρσξα ηεο Υαιθίδαο απνηειεί 

ζεκαληηθφ έξγν απνθέληξσζεο γηα ηελ πφιε.  Πέξα απφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ πξνθαιέζεη κεξηθή απνζπκθφξεζε ηνπ θέληξνπ. πκβάιινληαο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο Ληαλήο Άκκνπ κέζα απφ κεηαθίλεζε ππεξεζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκφζηα ιεηηνπξγία, φπσο κεραληθνί, ζπκβνιαηνγξάθνη, 

θσηνηππηθά θέληξα. Παξάιιεια βέβαηα, καδί κε ηελ θαιχηεξε θπθινθνξηαθή 

δηεπζέηεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ παξέρεη δπλαηφηεηεο παξεκβάζεσλ νηθηζηηθήο 

βειηίσζεο ζηα πξν κεηεγθαηάζηαζεο ζεκεία. 

Σν νηθφπεδν ζην νπνίν νηθνδνκήζεθε ην λέν κέγαξν είλαη έθηαζεο 7 ζηξεκκάησλ 

ελψ εμαληιήζεθε κφλν ην 60% ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο, ψζηε λα θαηαζθεπαζηεί έλα 

θηίξην πνπ λα ηθαλνπνηεί αθξηβψο ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. 

Καηαζθεπάζηεθε πεδνγέθπξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ 

πνιηηψλ απφ ην δξφκν. 

Σν θηίξην δηαζέηεη ηξεηο νξφθνπο, ππφγεην γηα ρψξν ζηάζκεπζεο θαη δηαηήξεζε ησλ 

αξρείσλ θαζψο θαη δπν ακθηζέαηξα. Σν έξγν νινθιεξψζεθε κεηά απφ κηα πεληαεηία 

εμαηηίαο πξνζθπγψλ ησλ θαηνίθσλ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.  
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πκπεξάζκαηα 

 

Ζ πφιε ηεο Υαιθίδαο απνηειεί έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο 

πεξηθεξεηαθήο ειιεληθήο πφιεο. πσο θαη νη πεξηζζφηεξεο πφιεηο δηαζέηεη πινχζηα 

ηζηνξηθή παξαθαηαζήθε πνπ φκσο δελ θαηάθεξε λα ηελ δηαηεξήζεη γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ δηθηά ηεο μερσξηζηή θπζηνγλσκία. Οη ηζηνξηθέο εμειίμεηο 

αλέπηπμαλ ηελ πνιενδνκία ηεο Υαιθίδαο ζρεδφλ άλαξρα. Ζ κηθξή θψκε ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο κεηαζρεκαηίζηεθε γξήγνξε ζε πφιε πξσηεχνπζα. Ζ απμαλφκελε 

αζηπθηιία ιφγσ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ ζηελ Διιάδα ηεο έδσζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο πξναζηίνπ ησλ Αζελψλ. 

Παξά ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ε νπνία αθνινπζεί γεσκεηξηθή πξφνδν νη 

λνκνζεηηθέο θαη νηθηζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ 

αληηζηξφθσο αλάινγεο. Καζ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε επίζεκε πνιηηεία αληί λα παίδεη 

ξφιν ξπζκηζηηθφ ζηελ πφιε ιεηηνπξγνχζε πεξηζζφηεξν σο δηεθπεξαησηήο.  

Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα εθαξκφδνληαη ηκεκαηηθά ή κεηά απφ κεγάιεο 

ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θάηη πνπ ηα θαζηζηνχζε αλαρξνληζηηθά. Σα νηθήκαηα 

άξρηδαλ λα θαιχπηνπλ θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο παξπθέο ηεο πφιεο κε ππνδνκέο 

ππνηππψδεο ή αλχπαξθηεο. Ζ θαηάζηαζε ζηελ Υαιθίδα, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επαξρηαθέο πφιεηο, βειηηψλεηαη κε εκίκεηξα (λνκηκνπνηήζεηο νιφθιεξσλ πεξηνρψλ, 

αληηπαξνρή).  

Ζ ιαλζάλνπζα πνιενδνκηθά πεληεθνληαεηία απνηππψλεηαη ζήκεξα ζην ηζηνξηθφ 

θπξίσο θέληξν ηεο πφιεο. Σα δίθηπα ππνδνκήο έρνπλ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία κε 

ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε λα κηκείηαη ηελ αζελατθή θαζεκεξηλφηεηα. 

ήκεξα ε πφιε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο - απαηηήζεηο, θαη 

ηηο ηαρχηαηεο κεηαβνιέο, θαη λα αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηεο σο ειιεληθή θαη 

ηαπηφρξνλα επξσπατθή πφιε. Ζ Υαιθίδα έρεη έλα θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ: ε 
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κηθξή απφζηαζε απφ ηελ Αζήλα πνπ ηελ βνεζάεη λα  εμειηρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν 

ζε πξνάζηην ηεο πξσηεχνπζαο, 

χκθσλα ινηπφλ κε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Πνιενδφκσλ, νη ζηφρνη πνπ ρξεηάδεηαη 

λα επηηεπρζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο, ε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ, ν πεξηνξηζκφο ησλ 

πεξηηηψλ κεηαθηλήζεσλ, 

Καη ε εχθνιε θαη ειεχζεξε πξφζβαζε. 

Ζ Υαιθίδα είλαη κηα κέζνπ κεγέζνπο πφιε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. πσο είλαη 

ινηπφλ θπζηθφ, κεγάιν κέξνο ησλ θηλήζεσλ εληφο ηεο πφιεο κπνξνχλ λα γίλνληαη 

πεξπαηψληαο. Ζ  παξαιηαθή δψλε θαη ην ηζηνξηθφ θέληξν κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

αθφκα πεξηζζφηεξν πξνο φθεινο ησλ πεδψλ. Γηαηεξνχκελα θηίξηα θαη κλεκεία 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνλ ζέιγεηξν γηα ηνπξηζκφ καδί κε ηελ κνλαδηθή ρακειή 

γέθπξα θαη ην παξαιηαθφ κέησπν. 

Κπξίσο ε πφιε πξέπεη λα αληηκεησπίζεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο κε ηελ ίδηα βαξχηεηα 

θαη ζεκαζία. Με πεδνδξνκήζεηο θαη αλαγθαία έξγα ξπκνηνκίαο ζηηο θεληξηθέο αιιά 

θαη πεξηθεξεηαθέο ζπλνηθίεο. Με δξάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νρεκάησλ θαη ηελ 

θνηλή σθέιεηα φισλ ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ γεπέδσλ ή νηθνπέδσλ. Αιιά θαη κε κηα 

αεηθνξία ζηελ αλάπηπμή ηεο κέζα απφ κέηξα γηα βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο ζηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο, ρψξσλ αλαθχθισζεο, δεκηνπξγίαο ρψξσλ πξαζίλσλ θαη 

νηθηζηηθψλ αλαπιάζεσλ. 
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Φαξάληνο Υαξάιακπνο, Βηβιηνγξαθία γηα ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζηελ Δχβνηα, 

Σφκνο ΛΒ, Δηαηξεία Δπβντθψλ πνπδψλ 

Υαιθίο Ηζηνξία – Σνπνγξαθία Μνπζείν, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Σακείν 

Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ, Αζήλα 1995 

Δγθπθινπαίδεηεο 

Δπβντθή εγθπθινπαίδεηα 

Πεξηνδηθά 

Κνθθίλεο πχξνο, Νενθιαζηθά Σαθηθά Μλεκεία ζην Νεθξνηαθείν, πεξηνδηθφ 

Αξραηνινγία 

Γηαδίθηπν 

www.el.wikipedia.org 

www.servitoros.gr 

http://kallikratis.ypes.gr/ 

http://www.trivago.gr  

http://www.el.wikipedia.org/
http://www.servitoros.gr/
http://kallikratis.ypes.gr/
http://www.trivago.gr/
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Πεγέο Δηθόλσλ θαη πξσηόηππσλ ραξηώλ 

 

Πξνζσπηθό Αξρείν – Φσηνγξαθήζεηο 

5-7,12,15-19,22,23, 25-30, 36-62 

 

Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ – Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ 

1-4 

 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 

8 

 

Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνύ 

9-11, 20-21, 24 

 

Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο – Σνπηθό Αξρείν Υαιθίδαο 

13-14 

 

Γνξπθνξηθέο Φσηνγξαθίεο από εθαξκνγή Google Earth 

31-35, 63 
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Παξάξηεκα 

 

 

1. Γεληθφο Πνιενδνκηθφο Υάξηεο Γήκνπ Υαιθηδέσλ απφ ηελ ΓΤ πνπ εθδφζεθε 

ην 1985 

2. Γεληθφο Πνιενδνκηθφο Υάξηεο Γήκνπ Υαιθηδέσλ ζηνλ νπνίν δηαθαίλνληαη δε 

δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ νη ζπλνηθίεο ηεο πφιεο θαη θχξηνη νδηθνί άμνλεο. 

3. Υξσκαηηθή επηζήκαλζε ζηνλ Γεληθφ Πνιενδνκηθφ Υάξηε ηνπ 1985 ηεο 

έθηαζεο ηεο Υάιθίδαο βάζεη αεξνθσηνγξαθίαο ηνπ 1930. 

4. Υξσκαηηθή επηζήκαλζε ζηνλ Γεληθφ Πνιενδνκηθφ Υάξηε ηνπ 1985 ηεο 

έθηαζεο ηεο Υάιθίδαο βάζεη αεξνθσηνγξαθίαο ηνπ 1960. 

5. Δπηζήκαλζε δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ ζε ράξηε ηνπ θέληξν ηεο Υαιθίδαο 

6. ΦΔΚ 731 Γ` 1988  

7. ΦΔΚ 262 Γ` 1989 

8. ΦΔΚ 154 Γ` 1990 

9. ΦΔΚ 1177 Γ` 1993 

10. ΦΔΚ 639 Γ` 1997 

 


