II. ΧΑΛΚΙΔΑ

Κάτοικοι: 30.000

Από παραφθορά της φοινικικής λέξης «κάλχη» που σημαίνει πορφύρα, πιστεύουν κάποιοι
ότι προήλθε το όνομα Χαλκίς. Άλλοι θεωρούν ότι η ονομασία οφείλεται στον χαλκό, η
κατεργασία του οποίου ήταν κύρια ασχολία των κατοίκων της. Κι άλλοι ότι το όνομα
οφείλεται στην Χαλκίδα, την κόρη του Ασωπού ποταμού. Η τοπική παράδοση ανέφερε
οικιστή της τον Κόθο, που ξεκίνησε από την Αθήνα με Ίωνες αποίκους.

Σήμερα, είναι πρωτεύουσα του νομού Ευβοίας. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε περίπου
30.000 κατοίκους. Είναι χτισμένη στο στενότερο σημείο του πορθμού του Ευρίπου, όπου το
νησιωτικό έδαφος σχηματίζει χερσόνησο η οποία προεκτείνεται προς το νομό Βοιωτίας.

Είναι ωραία πόλη με καλή ρυμοτομία, μεγάλους δρόμους, επιβλητικά κτήρια. Το καλύτερο
κομμάτι της εκτείνεται στην παραλία, όπου η μεγάλη προκυμαία σχηματίζει ευρύτατη
λεωφόρο, με ξενοδοχεία, τουριστικά κέντρα και καταστήματα.

Το μουσείο της Χαλκίδας διαθέτει σημαντικά εκθέματα από τον ΣΤ’ π.Χ. αιώνα μέχρι το 200
μ.Χ.

Στον Εύριπο συμβαίνει ένα από τα σπάνια παλιρροιακά φαινόμενα του κόσμου χάρη στην
κανονικότητα της αλλαγής στην κατεύθυνση και στην ταχύτητα του ρεύματος. Κατά την
ευβοϊκή παράδοση, ο Αριστοτέλης που πέθανε στη Χαλκίδα το 321 π.Χ., αυτοκτόνησε
επειδή δεν μπόρεσε να εξηγήσει το παλιρροιακό φαινόμενο.

Το τουρκικό φρούριο του Καρά Μπαμπά χτίστηκε πάνω στα ερείπια του αρχαίου φρουρίου,
πάνω στην βοιωτική ακτή, στο λόφο Κάνηθο.

Η Αγία Παρασκευή είναι μια Βασιλική του Ε’ ή του Η’ αιώνα. Το εσωτερικό της διακοσμείται
με δυο σειρές κολώνες με εξαιρετικά κιονόκρανα. Η βυζαντινή εκκλησία χτίστηκε πάνω σε
αρχαίο ναό, αφιερωμένο στον Απόλλωνα και την Άρτεμη. Οι Βυζαντινοί με τη σειρά τους
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την αφιέρωσαν στην Παναγία την Περίβλεπτο. Οι Βενετσιάνοι άλλαξαν τα αρχιτεκτονικά
δεδομένα και την μετέτρεψαν σε ναό γοτθικού ρυθμού. Οι Τούρκοι την έκαναν τζαμί. Μετά
την απελευθέρωση αναστηλώθηκε στην αρχική της μορφή και ξανάγινε ορθόδοξη εκκλησία.

Αξιοσημείωτα είναι το ρωμαϊκό υδραγωγείο, μια ρωμαϊκή παλαίστρα και μια ρωμαϊκή
έπαυλη με εξαιρετικά ψηφιδωτά.

Τηλέφωνα: Αστυνομία 222.10.22.100, Τροχαία 222.10.22.513, Δήμος 222.10.22.314,
Νοσοκομείο 222.10.21.901, Ταξί 222.10.22.204, 222.10.25.220, 222.10.24.411, 222.10.22.481.

(Έθνος της Κυριακής, 2001 – 2002) (τελευταία επεξεργασία, 23.8.2011)
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