
Δρομολόγιο σημείων αναφοράς 
Από το Υδραγωγείο (Καμάρες) έως  την Παλαιά Γέφυρα Χαλκίδας

Σύνδεσμος προτεινόμενης διαδρομής στο google map:  https://goo.gl/maps/dLEbnj8Xfs4uHawY7
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ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1: Υδραγωγείο (Καμάρες)

Η αφθονία σε νερό ήταν μεγάλης σημασίας για την οθωμανική κοινωνία όπως και σε κάθε εποχή. Η διασφάλιση του νερού, θεωρήθηκε ως 
πρωταρχική ανάγκη και καθήκον της διοίκησης. Το υδραγωγείο της πόλης του Egriboz, έργο μεγάλης κλίμακας, μετέφερε το νερό από τον 
ποταμό Λήλαντα1, καλύπτοντας μία απόσταση περίπου 25χλμ.  Τμήματά του σώζονται σήμερα αποσπασματικά μέσα στη σύγχρονη πόλη, 
στην περιοχή της Αρέθουσας, και είναι γνωστό με την ονομασία Καμάρες και εκτός της πόλης σε σημείο της διαδρομής από το βουνό στην 
πεδιάδα. Για τη χρονολόγηση του υδραγωγείου έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις ότι χρονολογείται στους βενετικούς χρόνους είτε ήδη 
από τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Πιθανότατα όμως το σημερινό κομμάτι χρονολογείται την οθωμανική εποχή και χτίστηκε 
από τον Χαλίλ Πασά. Οι σημερινές Καμάρες αποτελούνται από 11 τόξα που στηρίζονται σε πέτρινες κολόνες. Οι σωλήνες πιθανόν 
μετέφεραν το νερό στις διάφορες κρήνες που υπήρχαν εντός των τειχών της πόλης ή στο προάστιο. 
https://www.medievalroutes.gr/el/sylloges/antikeimena/5093_el/

1 Υπάρχει και μια άλλη άποψη ότι  το Υδραγωγείο (Καμάρες) κατασκευάστηκε για να μεταφέρει νερό 
από τους πρόποδες του όρους Δίρφυς [ από την περιοχή Έρια, όπου υπάρχει η ομώνυμη μονή]

https://www.medievalroutes.gr/el/sylloges/antikeimena/5093_el/


ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2: 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

(Περιγραφή σημείου): Βρισκόμαστε μπροστά στο 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας. Το Γυμνάσιο με την ίδρυσή του το 1984 στεγάστηκε στο κτίριο της 
Τεχνικής Σχολής ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ επί της οδού Χαινά. Το 2004 μεταστεγάσθηκε στο νεόδμητο κτίριο του στην οδό Μονής Ερίων στη συνοικία 
“Βροντού”, στην περιοχή στην οποία βρισκόταν  το εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής στη Χαλκίδα.  
Η οδός που βρίσκεται το σχολείο μας ονομάστηκε οδός Μονής Ερίων το 1959. Όπως αναφέρει ο Ελευθέριος Μ. Ιωαννίδης στο δημοσίευμά 
του Η Χαλκίδα και οι Δρόμοι της (ανάτυπο 1970) “Ή Μονή των Ερίων ευρίσκετο εις απόστασιν δύο περίπου χιλιομέτρων από το χωρίον 
Καθενοί, σήμερον δε σώζεται εξ αυτής μόνον ο ναΐσκος τιμώμενος  επ ονόματι της Υπαπαντής του Χριστού, με παλαιάς τοιχογραφίας. 
Άξιον όμως ιδιαιτέρας μνείας είναι το γεγονός κατά το οποίον, εις την περιοχήν της Μονής των Ερίων και ιδιαίτερα ακριβώς υπό το 
ιερόν της εκκλησίας, ευρίσκονται αι πηγαί του υδραγωγείου της πόλεως μας”



ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3 Κριεζώτειο

  (Περιγραφή σημείου): Βρισκόμαστε μπροστά από το λεγόμενο Κριεζώτειο (ή αρχοντικό Κριεζώτη). Το κτίσμα αυτό έχει την αφετηρία του 
στην οθωμανική εποχή, περνάει μέσα από την Επανάσταση (όταν και αλλάζει χέρια) και καταλήγει στο σήμερα. Αρχικά ήταν η εξοχική 
κατοικία του Ομέρ Πασά, του τελευταίου Οθωμανού διοικητή της Εύβοιας. Μάλιστα, ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος. [Όπως 
μας λέει και ο Τούρκος περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί, στο Προάστιο (στο μέρος της πόλης που βρισκόταν έξω από τα τείχη) είχαν τα σαράγια 
τους Τούρκοι αξιωματούχοι]. Στην αυλή βρίσκεται μία από τις κρήνες που έδιναν νερό στην πόλη, καθώς και ένα κτίσμα που χρησίμευε ως 
λουτρό-χαμάμ. Το κτίσμα αγοράστηκε μετά την Επανάσταση από τον Ευβοιώτη οπλαρχηγό Νικόλαο Κριεζώτη. Εκεί έζησε από το 1834 ως το 
1847, όταν δικάστηκε για τη συμμετοχή του σε κίνημα εναντίον του Όθωνα και κατέφυγε στην Τουρκία. Στα μέσα του 19ου αιώνα το κτήριο 
περιήλθε διαδοχικά στους απογόνους του, με αποτέλεσμα να υποστεί αλλαγές. Σήμερα στεγάζει το παράρτημα Ευβοίας των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους.



ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4: Πλατεία Πεσόντων Οπλιτών
 

(Περιγραφή σημείου): Βρισκόμαστε στην Πλατεία Πεσόντων Οπλιτών, την κεντρική πλατεία της συνοικίας του Κάστρου, του 
οχυρωμένου τμήματος της πόλης, το οποίο περιβαλλόταν με τείχη από τη βυζαντινή εποχή μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα. Η 
πλατεία αυτή ήταν κομβικό σημείο από την εποχή που την πόλη κυβερνούσαν οι Βενετοί (μεταξύ 13ου και 15ου αιώνα). Εδώ, σύμφωνα 
με πολλούς ερευνητές, βρίσκονταν ορισμένα δημόσια κτήρια, όπως η βενετική λότζια (σημαντικό διοικητικό κτήριο) και ο ναός του Αγίου
Μάρκου των Βενετών. Μετά την έλευση των Οθωμανών το 1470 ανεγέρθηκε το τέμενος Εμίρ Ζαδέ, το μοναδικό σωζόμενο τζαμί της 
Χαλκίδας, πιθανότατα στη θέση του ναού του Αγίου Μάρκου. Το γεγονός αυτό δείχνει το πόσο σημαντική θέση κατείχε η πλατεία αυτή 
για ολόκληρο τον οικισμό. Απέναντι από το τζαμί βλέπουμε την οθωμανική κρήνη. Σύμφωνα με την επιγραφή που είναι γραμμένη πάνω,
κατασκευάστηκε από τον καπουδάν πασά Χαλήλ κατά το έτος Εγίρας 1033, που αντιστοιχεί στο 1623-1624. Η κρήνη αυτή συνδέεται 
πιθανότατα με ένα ευρύτερο σχέδιο για την ύδρευση της πόλης, μέρος του οποίου αποτελεί η κατασκευή του οθωμανικού υδραγωγείου 
(τμήμα του είναι οι σωζόμενες Καμάρες), αλλά και η υπόγεια δεξαμενή που βρίσκεται κάτω από τη σημερινή πλατεία.

                   https://www.medievalroutes.gr/el/eyboia-skyros/mouseia/othomaniko-temenos-emir-zade-syllogi-haraktikon-ioanni-karakosta/

https://www.medievalroutes.gr/el/eyboia-skyros/mouseia/othomaniko-temenos-emir-zade-syllogi-haraktikon-ioanni-karakosta/


ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5 : Γέφυρα 

              (Περιγραφή σημείου): Βρισκόμαστε στο πιο διαχρονικό «τοπόσημο» της Χαλκίδας, στον πορθμό και τη γέφυρα του Ευρίπου. Το στενό αυτό 
πέρασμα παίζει, εδώ και αιώνες, κομβικό ρόλο για την ιστορική διαδρομή της πόλης, καθορίζοντας μάλιστα το σημείο που αυτή χτίστηκε 
(κατά τη βυζαντινή περίοδο γύρω στον 7ο με 8ο αιώνα, σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν μεταφέρθηκε από την αρχαία της θέση γύρω από 
το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου). Όποιος κατείχε το πέρασμα μπορούσε να ελέγχει τη ναυσιπλοΐα μέσα από τον Ευβοϊκό κόλπο, οπότε ο 
έλεγχός του είχε αποφασιστική σημασία, τόσο από στρατιωτική όσο και από ναυτική και εμπορική άποψη. Για την επικοινωνία των δύο 
ακτών είχε κατασκευαστεί γέφυρα ήδη από την αρχαιότητα. Η γέφυρα ήταν κινητή, για να μην εμποδίζεται η διέλευση των πλοίων. Όταν οι 
«Φράγκοι» (Λομβαρδοί και Βενετοί) κατέλαβαν την πόλη τον 13ο αιώνα, για τον καλύτερο έλεγχο του περάσματος κατασκεύασαν στο μέσο 
του ένα φρούριο-οχυρό, το οποίο συνδεόταν με τη βοιωτική πλευρά με πέτρινη, σταθερή γέφυρα και με την ευβοϊκή με ξύλινη κινητή. Προς 
το τέλος της οθωμανικής περιόδου, σύμφωνα με πηγές της εποχής, το στενό είχε καταστεί σχεδόν απροσπέλαστο, λόγω των ερειπωμένων 
τειχών που είχαν καταρρεύσει σε διάφορα σημεία.



ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Περίπατος στα μνημεία της Χαλκίδας

Γνωριμία με τα μνημεία της πόλης και κατανόηση της ιστορίας της. 

Περιλαμβάνει 11 σημεία στάσης- επίσκεψης.

Αφετηρία της διαδρομής το σημερινό ιστορικό κέντρο της και συγκεκριμένα ο ναός της Αγίας Παρασκευής, 

μία τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με πολλά γοτθικά στοιχεία.

https://www.medievalroutes.gr/el/eyboia-skyros/proteinomenes-diadromes/peripatos-sta-mnimeia-tis-halkidas/

https://www.medievalroutes.gr/el/eyboia-skyros/proteinomenes-diadromes/peripatos-sta-mnimeia-tis-halkidas/
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