
1
Αγία Παρασκευή: Τρίκλιτη ξυλόστεγη 
βασιλική, σημαντικό μνημείο της εποχής της 
Ενετοκρατίας, (13ος -14ος αι.). 

2
Κτήριο «Βαΐλου»: Αρχοντική οικία 
οθωμανικών χρόνων (18οs αι.),  με 
νεοκλασσικά στοιχεία (19os αι.), που έχει 
ενσωματώσει τμήμα παλαιότερου κτηρίου της 
Ενετοκρατίας (13ος – 14ος αι.) 

3
Αρχοντική οικία oδού Παίδων (πιθανώς 
18ος αι.), τυπικό δείγμα της οθωμανικής 
αρχιτεκτονικής της περιόδου.

4

Οθωμανικό Τέμενος Εμίρ Ζαδέ 
(πιθανώς 16ος αι.): Φιλοξενεί την έκθεση με 
θέμα: «Στην Εύβοια… Με τους ευρωπαίους 
περιηγητές (16ος – 19ος αι.)», όπου 
παρουσιάζεται η συλλογή χαρακτικών 
Ιωάννη Καράκωστα.
Απέναντι από το τέμενος βρίσκεται 
οθωμανική κρήνη (17ος αι.).

5 Τμήμα του μεσαιωνικού τείχους. 
Στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο.

6 Αρχαιολογικό Μουσείο (1901) 

7 Mεσαιωνικός πύργος του «Ρολογιού» 
ή της «Σειρήνας».

8
Οθωμανικό λουτρό και κρήνη στον 
αύλειο χώρο του αρχοντικού Κριεζώτη, 
όπου στεγάζονται τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους, Ν. Ευβοίας.

9 Τμήμα της μεσαιωνικής οχύρωσης 
της γέφυρας του Ευρίπου

10
Κάστρο Καράμπαμπα (17ος αι.): 
Στο δυτικό  προμαχώνα του φιλοξενείται 
«Συλλογή γλυπτών και αρχιτεκτονικών 
μελών», μεσαιωνικής περιόδου.

11 «Παλαίστρα»: Ρωμαϊκά λουτρά, τμήμα του 
Γυμνασίου της αρχαία πόλης.

12
Εργοστάσιο Αρέθουσα: Οινοποιείο που 
κτίστηκε και άρχισε να λειτουργεί στις αρχές 
του 20ου αι., ένα βιομηχανικό μνημείο, όπου 
στεγάζεται το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Εύβοιας.

13 Καμάρες: Υπέργειο τμήμα οθωμανικού 
υδραγωγείου. 

14 Κατάλοιπα οικιών ελληνιστικών και 
ρωμαϊκών χρόνων. 

15 Κατάλοιπα οικιών ελληνιστικών και 
ρωμαϊκών χρόνων.

16
Αρχαία κλίμακα και κατάλοιπα 
εκτεταμένου νεκροταφείου (3ος -1ος αι. 
π.Χ.).

17 Επιγραφή «Τροχού», που ορίζει τα όρια 
της πόλης της Χαλκίδας (4ος αι. π.Χ.). 

18 Οικιστικά και εργαστηριακά 
κατάλοιπα (4ος -1ος αιώνας π.Χ.). 

19
Τμήμα του αρχαίου τείχους και της 
πόλης της Χαλκίδας (οικίες, ιερό) ( 5ος -1ος 
αι. π. Χ.).pe
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Τα μνημεία επανεντάσσονται στη ζωή της πόλης, 
μετά την αποκατάστασή τους, η οποία 
πραγματοποιείται συστηματικά τα τελευταία 
χρόνια με χρηματοδότηση του Γ΄ ΚΠΣ (αρ. 1,10), 
του ΕΣΠΑ (αρ. 2, 11, 12, 19) ή του 
Δήμου Χαλκιδέων (αρ. 4).
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Εφορεία 
Αρχαιοτήτων

Εύβοιας

Το παρόν έντυπο 
δημιουργήθηκε με αφορμή 
τις εκδηλώσεις του 8ου 
Φεστιβάλ Ελληνικού 
Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, 2014. 

Κείμενα: 
Π. Καλαμαρά, 
Σ. Κατσάλη, Α. Κωσταρέλλη
αρχαιολόγοι

Σχεδιασμός: 
πατητήρι design

Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας

Κομμάτι του πολεοδομικού ιστού της σύγχρονης πόλης, τα μνημεία, 
αποτελούν τόπους αναφοράς της ζωής μας σήμερα, τροφοδοτούν  σκέψεις και 
συναισθήματα,  και διεκδικούν –με όλους τους τρόπους που εμείς οι ίδιοι θα 
ανακαλύψουμε– τη θέση τους στην προσωπική ιστορία του καθενός μας.

Παρή Καλαμαρά
Έφορος αρχαιοτήτων Εύβοιας
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