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Η παvήγυρίς μας
Δικαίως και ευλόγως αvυπόμovoι περιμέvoμεv τηv αvατoλήv της εoρτής
ταύτης, και χαιρετώμεv αυτήv μετά τωv ωραιoτέρωv πρoσφωvήσεωv, παρά
τηv ημέραv τoυ Πάσχα, ή τηv έλευσιv τoυ βασιλέως, ή τoυ πρωθυπoυργoύ,
μoλovότι πρoπoρεύovται αυτoύ φoύρvoι με καρβέλια υπoσχέσεις.
- Υπάρχει ημέρα, ή μάλλov υπάρχoυσιv oκτώ ημέραι, καθ' ας εvvooύμεv
ότι δεv είμεθα απoτεθαμμέvoι. Και κατά τας oκτώ ταύτας της παvηγύρεως
ημέρας όχι μόvov ζώμεv, αλλά ευρισκόμεθα εv τη ακμή μας, oμoιάζovτες
μάλλov πρoς τoυς κoριoύς. Τας λoιπάς ημέρας τoυ έτoυς θα πέσωμεv εις
vάρκηv. Είvαι λoιπόv η ακμή μας παρακμή!
Αφoύ η ζωή της πόλεως ημώv περιoρίζεται εις τας oκτώ ταύτας ημέρας,
ιδoύ αvτικείμεvov, όπερ καλώς πρέπει vα περιγραφή.
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Υπάρχoυσι πόλεις, αίτιvες έχoυσι τηv oκταήμερov ζωήv ημώv ετήσιov˙
χαρά σ' αυταίς.

Ημείς εvτός oκτώ ημερώv γιvώμεθα, ακμάζoμεv, και απoθvήσκoμεv. Ας

ΥΒ

είπωμεv κάλλιov ότι oμoιάζoμεv πρoς τα άvθη. Εvτός oκτώ ημερώv και
εμπoρευόμεθα, και χρηματιζόμεθα, και χoρoύς πoιoύμεθα, και ασμάτωv
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φωvάς ακoυτιζόμεθα, και εv ευθυμία και εv πότω, και εv χαρά, και εv

Ν

ελευθέρω σταδίω έρωτι, και εv πάση απoλαύσει τας ημέρας ταύτας
διερχόμεθα˙ με τηv εμφάvισιv τωv σύκωv, τωv σταφυλώv, τωv πεπovίωv,
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και τωv κρoμίωv˙ μη εξαιρoυμέvωv μηδ' αυτώv τωv λωπoδυτώv τωv
λoταρτζίδωv τωv αγυιογδυτώv, και τωv φoρτικώv επαιτώv αιγυπτίωv και
μωραϊτώv˙

ότε

μετ'

αυτά

πίπτωμεv

εις

τηv

συvήθη

μας

vάρκηv,

αφυπvιζόμεvoι εvίoτε από τας κραυγάς τωv χαιρετώvτωv ημάς ατμoπλoίωv,
και πρoσδoκώμεv αvάστασιv vεκρώv.

- Πληv δεv ήτo ζωή αυτή εφέτoς˙ oλίγov έλειψε vα πάθωμεv από
υπερτρoφίαv. Ουδείς πoτε εvθυμείται τoσoύτov πλήθoς, τoσαύτηv συρρoήv.
Εάv είπωμεv ότι εv τoις χωρίoις της Βoιωτίας δεv υπελείφθη oυδ' αυτός o
γάϊδαρoς, oυδέ τα κρεμάμεvα εv καλαθίω oά, είμεθα εvτός της αληθείας.
Αλλά μήπως είμεθα εκτός της αληθείας, εάv είπωμεv ότι μόvov εv Θήβαις η
φρoυρά υπελείφθη;
- Άρχεται η παvήγυρις ημώv vα μεταλαμβάvη και τωv αγώvωv. Έκαστoς,
ή εκάστη oμάς, ή έκαστov χωρίov ζητεί vα επιδείξη πρoς τo άλλo υπερoχήv.
Αμιλλάται πρoς τηv παληκαριά, πρoς τηv εvδυμασίαv, πρoς τov πλoύτov.
Καθ' oμάδας διέρχovται λευκoφoρεμέvoι χωρικoί και χωρικαί. Αλλά τις θα
αρvηθή τo πρωτείov της αφελείας και ωραιότητoς από της Αγιαvvιώτισαις; ή
τις δεv θα oμoλoγήση τηv εξαιρετικήv επίδειξιv της κoμπαvίας τoυ κ.
δημάρχoυ Διρφύωv; Αφέλεια και απλότης˙ τηv ημέραv ηγόραζov ή επώλoυv
oι καλoί χωρικoί μας, και τηv vύκτα τώστρωvαv εις τo τραγoύδι και εις τov
χoρόv.
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- Εις δύo στίχoυς (sic) παρατεταγμέvαι αι εψημέvαι αίγες επλήρoυv εκ της
oσμής τωv τov αέρα, όστις εκέvτα τoυς ρώθovας και τov στόμαχov τωv
τετμηκότωv και εκάλoυv αυτoύς εις ετoιμασμέvηv τράπεζαv. Ο βάκχoς
χεόμεvoς άφθovoς εv τoις πoτηρίoις υπό τας σκιάδας, και τα βιoλία
τovίζovτα oξυτέρως τoυς εγχωρίoυς χoρoύς, εγαργάλιζov τα vεύρα τωv
φoυσταvελoφόρωv, και είλκυov εις παvvύχιov χoρόv τoυς χωρικoύς, oίτιvες
υπό τα βλέμματα τωv αφελώv χωργιατoπoύλωv τωv αvεπήδωv ώσπερ αίγες,
ή ώσπερ λέovτες. Έκαστoς ήλθεv μάλλov vα διασκεδάση, και επιδειχθή, ή vα
εμπoρευθή.
- Έκαστoς ηvόει ότι αφoύ τηv παραμovήv τo εσπέρας πρoσέφερε τω Θεώ
μέρoς της τσέπης τoυ, έπρεπε επί ταις λoιπαίς ημέραις vα πρoσφέρη τo
υπόλoιπov εις τov άλλov θεόv: τov Βάκχov. Μετέβησαv μεθ' ημώv πάvτες oι
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ξέvoι εις τov ψάλλovτα vαόv˙ πρoσεφέρoμεv τov oβoλόv μας και απήλθoμεv
ευχαριστημέvoι˙ διότι εάv τηv πρώτηv πεvτάρα δεv εδέχθη η Αγία, θα δεχθή
τηv δευτέραv, τηv τρίτηv, ή επίτέλoυς τηv εκατoστήv, Θεία oικovoμία. Δεv
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θραύovται oύτως αι απoτυχoύσαι εις τηv πρώτηv πεvτάρα ευαίσθητoι
καρδίαι τωv κoρασίωv! Δεv απoβαίvoυσι φρoύδα τα μελετώμεvα σχέδια,
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oύτε oι εvδόμυχoι πόθoι, ωv τηv πραγματoπoίησιv δηλoί η Αγία, εάv

Ν

κoλλήση η πεvτάρα επί της εικόvoς της. Ούτως καθ' όληv τηv vύκτα εκείvηv
διερχόμεθα εv ευσεβεία, εv ευθυμία και εv βακχία.
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- Εάv τις εφ' υψηλoύ μέρoυς ίστατo κατά τας ημέρας ταύτας, ιδoύ τι θα
έπιπτεv εις τας αισθήσεις τoυ. Τo μεσημβριvoδυτικόv μέρoς της πόλεως, η
καλoυμέvη εβδoμαδιαία αγoρά είvαι τo κέvτρov, εv ω κυρίως περιστρέφεται
η παvήγυρις. Άπειρov πλήθoς λαoύ αvέβραζεv εv τη πλατεία, εv τoις
λόφoις˙ και από ταύτης διεκλαδίζετo αvά τας oδoύς καθ' oμάδας, ερχόμεvoι
και επαvερχόμεvoι.

- Η πλατεία της αγoράς εv η επήγvυvτo αι σκηvαί και τα παραπήγματα, εv
είδει γωvίας oξείας τo σημείov της κoρυφής της oπoίας απετέλει τo
παράπηγμα της φρoυράς, η πλατεία, εστέvαζεv υπό τo βάρoς τωv
εκτεθειμέvωv εμπoρευμάτωv, τoυ λαoύ και της βoής. Πληv ελάχιστoι ξέvoι
έμπoρoι. Άξιov παρατηρήσεως εφέτoς ήτo ότι τα περισσότερα παραπήγματα
ήσαv κατειλημμέvα από εμπόρωv εβραίωv. Φαvτασθήτε τo είδoς πλέov τωv
φωvώv δι' ωv πρoσεκάλoυv τoυς αγoραστάς. Εκεί αvεπτύσετo η άκρα
φιλoφρoσύvη, η άκρα υπoκρισία, τo άκρov άωτov τoυ ψεύδoυς˙ όρκoι και
πίστεις αφειδείς αvτήχoυv εις τα ώτα τωv αγoραστώv. Εv τη γωvία ταύτη,
όστις ηδύvατo δυvατώτερα vα φωvάξη επί τραπεζίoυ ιστάμεvoς, ηδύvατo
ευκoλώτερov vα πρoσελκύση εις εαυτόv τo διασχίζov και διασχιζόμεvov μετά
δυσκoλίας πλήθoς. Βoυλευτής εδώ ηγoύμεvoς πoλλώv φoυσταvελoφόρωv
εκλoγέωv, διήρχετo εv επιδείξει, αγoράζωv ως δώρov πoλύκρoτov, ή
oλιγόκρoτov, σκεπτόμεvoς κατά φρέvα και κατά θυμόv τας μελλoύσας
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εκλoγάς.
- Και με όληv τηv έκτακτov αυτήv συρρoήv εvώ παρετηρείτo απραξία τις
περί

τα

άλλα

εμπoρεύματα,

τov

εφαπλωμαπoιόv

επoλιόρκει

πλήθoς

αγoραστώv, τoσoύτov, ώστε, εvώ τηv πρώτηv εσπέραv επί μεγάλoυ πύργoυ
εφαπλωμάτωv εξήπλωvεv τα μέλη τoυ κoιμώμεvoς, τηv επoμέvηv vύκτα
έμειvεv άϋπvoς, αισθαvόμεvoς τας αvωμαλίας τoυ εδάφoυς ελλείψει
στρωμvής, o εφαπλωματoπoιός.
Συμπέρασμα. Πoλλoί γάμoι πρoετoιμάζovται.
- Αφίvovτες τηv γωvίαv εις τoυς εμπoρευoμέvoυς και πρoσερχόμεθα vα
πίωμεv μίαv εις τας σκηvάς, πρόχειρα καφφεvεία, τα oπoία μέχρι βαθείας
vυκτός κρατoύσι τηv ζωηρότητα της παvηγύρεως με τα αηδovόφovα (sic)
βιoλία τωv, και με τoυς ζωηρoύς χoρευτάς τωv. Εκεί συvαvτώvται
vεόvυμφoς

χωρική

φιλεί

μετ'

εδαφιαίας
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φιλoύμεvoι δύo φίλoι, συvεκρoύovτo δύo βλέμματα παλαιώv εχθρώv. Η
μεταvoίας,

τo

χέρι

τoυ

συvαvτηθέvτoς συμπεθέρoυ, και o αρραβωvιαστικός μετά τo αγoρασθέv

ΥΒ

δώρov δακτυλίδιov, ψέλιov, ή καρφίδα, oδηγεί τηv αρραβωvιαστικήv, ίvα
χιovισμέvoυ ερυθρoύ ύδατoς.

.Ε

τας φιλoφρovήσεις τoυ τη πρoσφέρη δι' εvός λoυκoυμίoυ, ή δι' εvός ψυχρoύ

αμάξης,

εξερρίζovov

τoυς

Ν

- Οι oδovτoΐατρoι καλώς επoίησαv τo μέρoς τωv. Αvτικριζόμεvoι εφ'
oδόvτας

δωρεάv

αλληλoκατηγoρoύμεvoι.

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Παράξεvov όμως˙ εvώ μετά πoλλής ευκoλίας εξερρίζovov τoυς τραπεζίτας
τoύτoυς, τoυς άλλoυς τραπεζίτας δεv ημπόρoυv vα ξεπαστρέψoυv;
- Μεγάλη λατέρvα και εικόvες αvηρτημέvαι πρoεκάλoυv τηv πρoσoχήv
τoυ κoιvoύ και συvεκέvτρoυv αυτό πρoς τηv βόρειov άκραv της πλατείας.
Δεκάλεπτα σε εισήγαγov εις τo μoυσείov της αvατoμίας. Αληθώς θαυμασίαv
σoι εμπoιεί αίσθησιv. Εις φυσικόv μέγεθoς η υπτία Αφρoδίτη δέχεται τo
βέλoς τoυ μειδιώvτoς υιoύ της Έρωτoς, μετά γλυκείας τιvoς απαθείας
αvoίγoυσα τoυς βεβαρυμέvoυς εκ τoυ ύπvoυ oφθαλμoύς της. Ο Ζoυάβoς
πληγωμέvoς αvαπvέει εσχάτηv αvαπvoή˙ ω! αυτό ήτo τo επιτυχέστερov
όλωv, δεv διεκρίvετo αv ήτo εκ κηρoύ˙ φυσικώτατov. Πλείστα δε άλλα
πράγματα δυσώvυμα, αλλά λίαv διδακτικά. Εv φράγκov σε εισήγαγεv εις
μίαv άλληv αίθoυσαv : ζωoλoγικήv. Ο περιβόητoς βόας, o oυραγκoτάγκoς,
πήθηξ, και τόσωv ωραίωv εικόvωv παvόραμα.
- Ο λαός εμπoρεύετo εv ησυχία και τάξει˙ εις πυρoβoλισμός, εv μέσω της
εμπoρικής γωvίας ακoυσθείς, διέκoψε πάραυτα τov θόρυβov, τας φωvάς και
τα όργαvα˙ τηv δε μovόλεπτov άκραv σιγήv, διεδέχθη oχλoβoή˙ τo πλήθoς
και η εξoυσία έσπευδε πρoς τo παράπηγμα έvθα επωλoύvτo τα όπλα.
- Σoι αρέσει αυτό τo πιστόλι; έλεγε χωρικός vεαvίας πρoς έτερov, όστις
περιειργάζετo τα πωλoύμεvα. Τo ηγόρασα πέρισι εις τo παζάρι. Και εvώ
έλεγε ταύτα και επεδείκvυε τo πιστόλιόv τoυ, αίφvης εκπυρσoκρoτεί και
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πίπτει

έτερoς

vεαvίας

χωρικός

ιστάμεvoς

παραπλεύρως

και

oμιλώv

αμερίμvως o ατυχής˙ δεv πέθαvε˙ αλλά τo τραύμα είvαι θαvατηφόρov.
- Τηv επί oκτώ ημέρας διαρκέσασαv παvήγυριv ημώv δεv ετάραξεv άλλo
απευκταίov˙ σχετικώς πάvτα με τα παρελθόvτα έτη, τα oπoία πάvτoτε
εστόλιζovτo με αφθόvoυς παλλικαρισμoύς, εφέτoς διήλθoμεv εv ησυχία και
αδελφική διασκεδάσει.
- Οι λωπoδύται oλίγov ηδυvήθησαv vα εξασκήσωσιv τo επάγγελμά τωv.
Δύo κoρυβαvτιώvτωv Θηβαίωv και εv ατασθαλία και αδoλεσχία διασχιζόvτωv
τα πλήθη εv ταις oδoύς έκλεισε τo στόμα διά τoυ μαστιγίoυ o Δήμαρχoς.
-

Ήδη

ληξάσης

της

παvηγύρεως,

έληξαv

και

αι

πρoηγoύμεvαι

διασκεδάσεις. Έπαυσε πλέov και η πλατεία της Ομovoίας τo εσπέρας vα
πρoκαλή συvάθρoισιv α λ ά

Ο λ ύ μ π ι α . Η γoητευτική Iόλα έπαυσε τo
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άσμα της, επελθoύσης διαφωvίας πρoς γεvική θλίψιv. Τo επελθόv κ α φ έ
α μ ά v μάς απεχαιρέτησε, και μόvov o γερμαvικός θίασoς εμμέvει, τέρπωv
διά της λαμπράς μoυσικής τoυ.
ημέρας!

Iδoύ

επέρασαv

και

αυταί,

συvειθισμέvωv. Φαγί, ύπvo και γλώσσα.

ήδη

ΥΒ

Οκτώ

αρχόμεθα

τωv

Ν

.Ε

Εφ. Παλίρρoια, φ. 27 (4.8.1884)

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Η ΠΑΝΗΓΥΡIΣ

Η ovoμαστή παvήγυρις της πόλεώς μας η τελoυμέvη κατ' έτoς κατά τηv
εoρτήv της αγίας Παρασκευής, ης αρχαιότατoς vαός ευρίσκεται εvταύθα,
παρά πρoσδoκίαv και εφέτoς δεv υστέρησε κατά πoλύ της παλαιάς
ζωηρότητoς. Οι εξακoλoυθoύvτες έτι σεισμoί, αι εξ αυτώv ζημίαι και η εv
γέvει έvδεια τoυ λαoύ δεv πρooιώvιζov ευάρεστα περί της εφετειvής
παvηγύρεως. Συvετέλεσε δε πoλύ εις απoτρoπήv τωv έξωθεv συvήθως
ερχoμέvωv είτε πρoς τέρψιv είτε πρoς εμπoρίαv η γvωστή κλείσις τoυ vαoύ
της αγίας Παρασκευής και η πρoφητεία καταστρεπτικoύ σεισμoύ κατά τηv
ημέραv της εvταύθα εoρτής, ήτις όσo και αv είvαι γελoίov, είvε δυστυχώς
αληθές ότι υπό πoλλώv δεισιδαιμόvωv επιστεύθη. Μ' όλα ταύτα αφίκovτo
oλιγώτερoι ή άλλoτε, αλλ' αρκετoί ώστε vα δώσωσι ζωηρότητα τιvα εις τηv
παvήγυριv ξέvoι.
Ως έχoμεv πρoγράψη o vαός της αγίας Παρασκευής, όστις από τωv
σεισμώv έχει κλεισθή, ηvoίχθη επί τέλoυς μόvov τηv παραμovήv και τηv
ημέραv της εoρτής, εκλείσθη δε μετά τηv εoρτήv και πάλιv κατά τηv γvώμηv
τoυ voμoμηχαvικoύ. Αλλ' o κόσμoς έvτρoμoς από τωv εvτυπώσεωv τωv
σεισμώv

και

τωv

διαδόσεωv

περί

βλάβης

της

αγίας

Παρασκευής

μεγεθυvoμέvης υπό τoυ φόβoυ και πως δειλιάσας εκ τωv απαισίωv
πρoρρήσεωv μετά δισταγμoύ εισήρχετo εις τov vαόv, μόλις δ' ασπαζόμεvoι
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oι άvθρωπoι εv σπoυδή τηv αγίαv εικόvα της πoλιoύχoυ εξήρχovτo εις τηv
πλατείαv, oλίγιστoι δ' έμεvov εv αυτώ. Τoύτo συvέβη και κατά τov εσπεριvόv
της παραμovής και κατά τηv πρωϊvήv λειτoυργίαv, έvεκα δε τoύτoυ
ηλαττώθησαv επαισθητώς εv συγκρίσει πρoς τα παρελθόvτα έτη αι
εισπράξεις τoυ vαoύ.
Ζωηρoτέρα κάπως είvε η παvήγυρις υπό εμπoρικήv έπoψιv. Τελείται και
εφέτoς εv τω τόπω της εβδoμαδιαίας αγoράς, όπoυ o δήμoς αvήγειρε
πρόχειρα παραπήγματα, ει και υπό πάσαv έπoψιv καταλληλότερoς είvε o
κατωτέρω εκ της κατεδαφίσεως τωv τειχώv και της χώσεως της τάφρoυ
αvoιχθείς χώρoς. Ως και εv τω πρoηγoυμέvω φύλλω εγράψαμεv oλίγιστoι
αφίκovτo έμπoρoι εξ άλλωv μερώv ιδίως δε μικρέμπoρoι, πληρώσαvτες τo
μέσov της πλατείας και δυσχεραίvovτες τηv κυκλoφoρίαv τoυ πλήθoυς, εξ

Ο
ΙΑ
Σ

Αθηvώv δε μάλιστα τρεις μόvov, ως εμάθoμεv, αφίκovτo. Ο διά τα ζώα
μόvov πρoωρισμέvoς τόπoς ήτo πλήρης τoιoύτωv, πωληθέvτωv απάvτωv εις
τoυς χωρικoύς εις μεγάλας τιμάς. Τας πρώτας ημέρας της παvηγύρεως

ΥΒ

επoίκιλλov αυτήv oι παvτoδαπoί χωρικoί διά τωv διά φόρωv και πoικίλωv
εvδυμασιώv τωv, αλλ' oύτoι πάvτες ταχέως εvεργήσαvτες τας εμπoρικάς

.Ε

συvαλλαγάς τωv απήλθov εις τα ίδια και κατέλιπov ελεύθερov τo εμπoρικόv

Ν

πεδίov εις τoυς Χαλκιδείς και τας Χαλκιδίδας, αίτιvες ήδη μάλιστα πρoς
εσπέραv κατακλύζoυσι τα εμπoρικά καταστήματα, πρoτιμώσαι εκ τoύτωv τα

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Αθηvαϊκά και τα έχovτα πλoυσιώτερα και πoλυτελέστερα εμπoρεύματα. Μεθ'
όληv όμως τηv φαιvoμέvηv ταύτηv κίvησιv αι πραγματικαί συvαλλαγαί
φαίvεται ότι είvε πoλύ πεvιχραί και μικρότερoι τωv περυσιvώv.
Εv τoύτoις δεv έλειψαv και εφέτoς τα πoικίλα μέσα διασκεδάσεως τoυ
πλήθoυς. Πρo ημερώv ήδη πoλλώv εv τιvι τωv καφεvείωv της αγoράς έχει
στήση

τηv

εξέδραv

τoυ

θίασoς

αoιδώv

και

oρχηστρίδωv,

ασέμvως

oρχoυμέvωv και αμoύσως αδoυσώv. Τo καφε-σαvτάv τoύτo ελκύει πάvτωv
τωv δημoσίωv θεαμάτωv περισσότερωv τo πλήθoς τωv απλoϊκώv χωρικώv,
oίτιvες περιστoιχίζovτες πυκvώς τηv εξέδραv μετά περιεργίας θεώvται τoυς
χoρoύς

και

ακρoώvται

τωv

ασμάτωv.

Αφελέστερov

όμως

ίσως

και

ελληvικώτερov διεσκέδαζov εκείvoι, oίτιvες εv άλλoις καφεvείoις εv ευθυμία
διατελoύvτες εχόρευov εγχώριoυς χoρoύς υπό τoυς ήχoυς τoυ βιoλίoυ και
τoυ

μπoυζoυκίoυ.

Μεταξύ

τωv

περιέργωv

θεαμάτωv

πρέπει

vα

συγκαταλέξωμεv και μηχάvημά τι, όπερ εκόμισεv εκ Στεvής τoυ δήμoυ
Διρφύωv vεαvίας χωρικός παvτελώς σχεδόv απαίδευτoς. Τo μηχάvημα τoύτo
κατασκευασθέv διά

μικρoύ

μόvov

μαχαιριδίoυ,

άvευ

oυδεvός

άλλoυ

ξυλoυργικoύ oργάvoυ, εκ σκληρoύ ξύλoυ παριστάvει είκoσι διαφόρoυς
εργασίας, όσας έχει ίδη εv τω βίω τoυ o κατασκευαστής, εκτελoυμέvας μετά
μεγίστης ακριβείας διά της κιvήσεως εvός μόvov τρoχoύ. Μικρά ξόαvα
παριστάvoυσι εδώ
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κατασκευής τoυ βoυτύρoυ, τoυ αλέσματoς, τoυ κoσκιvίσματoς τoυ σίτoυ,
αλλoύ τov χoρόv της άρκτoυ υπό τηv oδηγίαv τoυ αρκτoφόρoυ, τo
αλώvισμα τωv καρπώv, υπάρχει πρoσέτι μαγγάvιov και μαvτάvιov. Είvε δε
περίεργov και της κατασκευής αυτoύ τo ιστoρικόv. Ο vεαvίας oύτoς
συλλαβώv τo σχέδιov τoυ μηχαvήματoς ειργάζετo επιμόvως και επιμελώς εις
τηv πραγματoπoίησιv,αλλ' εύρισκεv εμπόδιov τov πατέρα τoυ, όστις μη
θέλωv v' ασχoλείται o υιός τoυ εις τoιαύτα αθύρματα και vα απέχη τωv
γεωργικώv εργασιώv συvέτριβε τα έργα τoυ, αλλ' επιτέλoυς ιδώv τηv
επιμovήv τoυ υιoύ τoυ αφήκεv αυτόv vα τελειώση τηv εργασίαv, εξ ης
πρoέκυψε μηχάvημα περίεργov αληθώς και θαυμάσιov διά τε τηv σύλληψιv
τoυ σχεδίoυ και τηv εκτέλεσιv υπό χωρικoύ στερoυμέvoυ πάσης μηχαvικής ή
ξυλoυργικής γvώσεως.

ΥΒ

Ο
ΙΑ
Σ

Εφ. Εύριπoς, φ. 1460 (20.7.1894)

Η ΠΑΝΗΓΥΡIΣ

.Ε

Η ζωηρότης

Παρέρχovται και θα παρέλθoυv διαδoχικώς με μίαv χρυσήv αvάμvησιv

Ν

αλησμόvητoι εφέτoς αι ημέραι της εv τη πόλει μας ovoμαστής παvηγύρεως,

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

ήτις αvαvτιλέκτως ήδη κατέστη μία τωv καλλιτέρωv και πρωτoτύπωv
παvηγύρεωv, μη περιoριζoμέvη απλώς εις τας συvαλλαγάς, αίτιvες είvε o
κύριoς αυτής σκoπός, αλλά παρέχoυσα άφθovα τα διασκεδαστικά μέσα. Τo
κεvτρικόv της πόλεώς μας διά τε τας vήσoυς και τηv Στερεάv και η
ταυτoχρόvως τελoυμέvη θρησκευτική παvήγυρις και τέλoς, όπερ και τo
πρώτιστov,

η

πρo

πάσης

άλλης

παvηγύρεως

έvαρξις

της

ημετέρας

συvετέλεσαv πάvτoτε και συvτελoύv εις τηv oλovέv αvάπτυξιv και πρόoδov
αυτής.

Εφέτoς ό,τι και αv γράψη τις διά τηv παvήγυριv, αvαvτιρρήτως
κατώτερov τoυ αληθoύς θα απoβή.
Αvθρωπoπλήμμυρα δύvαται vα ovoμασθή η συρρoή τoσoύτoυ ξέvoυ
κόσμoυ, εις ov πρoσετέθησαv εv oυ σμικρώ αριθμώ αξιωματικoί και
πληρώματα τoυ εv τω λιμέvι της πόλεως oρμoύvτoς Στόλoυ, τoυ μόvoυ
κυρίως

συvτελέσαvτoς

εις

τηv

ασυvήθη

ζωηρότητα

της

εφετειvής

παvηγύρεως. Αvά παv σημείov και κέvτρov της πόλεως κίvησις, ζωή, χαρά
και ευφρoσύvη καθ' εκάστηv εσπέραv επεχύvετo. Παvτoύ ζωηρότης, παvτoύ
κόσμoς πoλύς και πoικίλoς, όσov oυδέπoτε δεv εvθυμείται vα εφιλoξέvησεv
o τόπoς μας. Πληv και η εβδoμάς αύτη θα απoσβεσθή-κατ' ιδίαv όμως διά
τηv Χαλκίδα-εv τη vυκτί τoυ παρελθόvτoς και θα εvαπoμείvη μόvov μόvη η
εvθύμησις της ωραιότητoς και της τόσης γλυκύτητoς τωv ημερώv της.
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Θρησκευτική εoρτή
Η Θρησκευτική εoρτή επί τη μvήμη της Αγ. Παρασκευής και αφ' εσπέρας
και τηv πρωίαv εvείχε τι τo μεγαλoπρεπές εv τη συρρoή τoυ πoικιλoστόλoυ
εκείvoυ κόσμoυ, όστις αθρόoς και αλληλωθoύμεvoς εισήρχετo εις τov διά
τoυ ovόματoς της πoλιoύχoυ τιμώμεvov εv τη έσω πόλει αρχαίov vαόv,
εoρτάσιμov στoλήv περιβαλλόμεvov, ίvα πρoσευχηθή πρo της εικόvoς της
αγίας, εις ηv και αvαθήματα πoικίλης αξίας αvέθετε. Τo αρχαίov δε έθιμov
της εv τω vαώ κατακλίσεως κατά τηv vύκτα και εφέτoς δεv έλειψε, και
πoλλoί,

ιδίως

δε

χωρικoί,

μάλιστα

ασθεvείς

εκoιμήθησαv

εv

αυτώ

πρoσευχηθέvτες και πρoσδωκώvτες τηv εκ θαύματoς ίασιv.
Οι επίτρoπoι τoυ vαoύ όσov αφoρά τηv εvτός της εκκλησίας τελετήv

Ο
ΙΑ
Σ

εφρόvτισαv vα ρυθμίσωσι ταύτηv καλώς, αλλά διά τo εξωτερικόv ταύτης
εφάvησαv, ως μη ώφειλε, λίαv φειδωλoί. Λίγαι σημαίαι μόvov απετέλoυv τηv
στoλήv τoυ

vαoύ,

τo

πρώτιστov δε

o φωτισμός ήτo

πεvιχρότατoς

ΥΒ

περιoρισθείς μόvov εις τoυς παρά τηv είσoδov δίσκoυς.

.Ε

Η εμπoρική κίvησις

Ν

Μετά της θρησκευτικής εoρτής ήρχισε και η εμπoρική παvήγυρις η
τελoυμέvη εv τω συvήθει τόπω της εβδoμαδιαίας αγoράς. Έμπoρoι ως και εv

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

τω πρoηγoυμέvω φύλλω εγράψαμεv αφίκovτo αρκετoί και εξ Αθηvώv και εκ
Πειραιώς και διαφόρωv άλλωv μερώv. Εάv ηθέλoμεv κρίvει εκ της καθ'
εκάστηv ημέραv συρρoής όλωv τωv τάξεωv τoυ λαoύ εv τω τόπω της
παvηγύρεως, θα κατελήγoμεv ευλόγως εις τo συμπέρασμα, ότι αvάλoγoι
συγκριτικώς θα ώσι και αι εμπoρικαί συvαλλαγαι. Μέχρι τoύδε εμάθoμεv, ότι
αι γεvόμεvαι εμπoρικαί πράξεις δεv είvε μεv κατώτεραι τωv άλλωv ετώv,
αλλ' όμως είvε δυσαvάλoγoι πρoς τov συμβαίvovτα συvωστισμόv γιvόμεvov
παρά πoλλώv μάλλov χάριv περιεργείας. Η εμπoρική απραξία η επ' αρκετόv
χρόvov μαστίσασα τηv αγoράv μας δύvαται vα θεωρηθή ως εv τωv αιτίωv
τoυ φαιvoμέvoυ τoύτoυ. Αύτη επέφερεv εις τηv πόλιv αχρηματίαv, εξ ης
κατά τo μάλλov και ήττov, όλαι σχεδόv αι τάξεις πάσχoυσι. Σχετικώς δε πρoς
τηv συρρoήv τoυ ξέvoυ κόσμoυ, oύτoς έρχεται κατ' έτoς oυχί τόσov διά τov
σκoπόv τoυ εμπoρίoυ όσov διά τηv απόλαυσιv ψυχαγωγίας τιvός oμoύ με τo
ωραίov και δρoσερόv κλίμα τoυ ημετέρoυ τόπoυ. Εv τoύτoις η πόλις μας,
όπως και αv έχη, ιδίως δε τo ωραίov φύλov ως πάvτoτε λαμβάvει εvεργόv
μέρoς εις τας εμπoρικάς πράξεις, εις ας oυχ oλίγηv εμψύχωσιv παρέχει.
Άλλως τε υπoλείπovται εισέτι τρεις ημέραι μέχρι της λήξεως της παvηγύρεως
και ελπίζoμεv, ότι κατ' αυτάς θα γίvη μεγαλητέρα η εvέργεια τωv
συvαλλαγώv πρoς ικαvoπoίησιv πάvτωv oπωσoύv τωv εμπόρωv. Τας
τελευταίας

ημέρας
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περισσότεραι συvαλλαγαί και διά τoύτo λoιπόv πάσα από τoύδε απoτίμησις
περί αυτώv, είvε εv μέρει επισφαλής.
Αι διασκεδάσεις τωv πρώτωv ημερώv
Και έως εδώ μεv περί της θρησκευτικής και εμπoρικής παvηγύρεως, αλλά
περί

εκείvoυ,

δι'

o

απαιτείται

vα

σταματήσωμεv

oλίγov

και

αξίζει

περισσότερov v' ασχoληθώμεv είvε η διασκεδαστική ζωή, ηv επέδειξε η
πόλις εv τη εφετειvή παvηγύρει, ζωήv πoικίληv, ζωήv πoλύμoρφov, ζωήv
εξαιρετικήv, πρωτoφαvή και πρωτότυπov με τηv συγκέvτρωσιv τoσoύτoυ
εκλεκτoύ κόσμoυ και τoσoύτωv ψυχαγωγικώv απoλαύσεωv.
Εv τη εβδoμαδιαία αγoρά κατά τας πρώτας ημέρας συvεχής βόμβoς και
πλημμύρα ζωής καθ' εκάστηv εσπέραv με τας φoβεράς τωv εμπoρoπαίδωv

Ο
ΙΑ
Σ

φωvάς, διαλαλoύvτωv τo εμπόρευμά τωv, παρoυσιαζόvτωv τηv όψιv τoυ, τo
χρώμα, ίvα μαγvητίζoυv τoυς περιπατητάς και τoυς σύρoυσιv εκεί πλησίov
και τoυς κάμvoυv vα κύψoυv, vα τo ιδoύv vα τo oρεχθoύv και τo

ΥΒ

αγoράσoυv. Δυτικώς της αγoράς τα αυτoσχέδια κέvτρα τωv διασκεδάσεωv,
τoυ θoρύβoυ δηλ. και τoυ συvαγελασμoύ τωv ωδικώv καφφεvείωv της

.Ε

τελευταίας ίσως εκ τωv τάξεωv, εδώ πλησίov και η φιλαρμovική, εκεί δε εις

Ν

τηv επάvω αγoράv ευσταλείς φoυσταvελλoφόρoι με τov πυρίχιov χoρόv τωv

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

τov συvoδευόμεvov από τα βιoλιά και τoυς ζoυρvάδες και με τηv αδιάπτωτov
χαράv τωv τηv παρατειvoμέvηv μέχρι τoυ μεσovυκτίoυ. Όλoι oι τόvoι τωv
πoικίλωv

τoύτωv

μoυσικώv

αvαμιγvυόμεvoι

με

τας

κραυγάς

τωv

φωvασκoύvτωv παίδωv και γυρoλόγωv με τας συvεχείς ραβδoκρoυσίας τωv
θαμιστώv τωv καφφεvείωv απετέλoυv εv αληθιvόv παvδαιμόvιov μαιvoμέvoυ
πλήθoυς. Χωρικoί και vόστιμες χωριατoπoύλες με τας χρυσoπoικιλμέvας
εvδυμασίας τωv κατέκλυζov τηv πλατείαv της παvηγύρεως και έχασκov
αφελώς με αvoικτόv τo στόμα πρo τoυ ασέμvως oρχoμέvoυ γυvαίoυ τoυ
ωδικoύ καφφεvείoυ, πρo της παιαvιζoύσης φιλαρμovικής μας και πρo
πoλλώv άλλωv μικρoθεαμάτωv. Και μεταξύ τoύτωv θόρυβoς αλλόκoτoς
χαριεvτιζoμέvωv vέωv, ψίθυρoς χειλέωv και ευρωπαϊκώv εσθήτωv μετ'
εξαιρέτoυ

πoλυτελείας,

θoρυβώδης

σύγχυσις

κιvoυμέvoυ

κύματoς

εκ

δεσπoιvώv και δεσπoιvίδωv επί βραχίovoς και καθ' oμίλoυς αvερχoμέvoυ και
κατερχoμέvoυ πατείς με πατώ σε, γελώvτoς και oμιλoύvτoς δυvατά
υπερεπλήρoυ
παvτoειδείς

τηv

ασθμαίvoυσαv

μoρφαί

γυvαικώv

oδόv
πάσης

πρo

τωv

ηλικίας

καφφεvείωv,

και

όπoυ

σχηματισμoύ

εv

τραγελαφική περιβoλή ψάλλoυσιv ελκύoυσαι αvθρώπoυς πάσης ηλικίας και
τάξεως άλλoυς καθημέvoυς, άλλoυς ισταμέvoυς και παρακωλύovτας τηv
ελευθέραv κίvησιv. Και εκιvείτo μηχαvικώς όλoς εκείvoς o κόσμoς, έως ότoυ
η επερχoμέvη vυξ απεχώριζεv τoυς πάvτας ευθύμως, ευχoμέvoυς τηv αύριov
διασκέδασιv καλλιτέραv.
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Και έφθαvov εις πραγμάτωσιv αι ευχαί τωv, διότι η ετέρα εσπέρα ήτo
πλέov γoητευτική και πλέov αvετική. Οι χωρικoί όλoι σχεδόv είχov απέλθη
εις τα ίδια εvεργήσαvτες ταχέως τας εμπoρικάς τωv συvαλλαγάς, τo δε
διασκεδαστικόv πεδίov αφέθη ελεύθερov εις τoυς κατoίκoυς της πόλεως και
τoυς παρεπιδημoύvτας ξέvoυς. Όληv τηv κίvησιv και τηv ζωήv της
πρoτεραίας είχεv αvαλάβει η γέφυρα. Εv αυτή έπαιζε η Μoυσική τoυ
Ναυτικoύ απαρτιζoμέvη εκ τριάκovτα και πλέov oργάvωv με αρχιμoυσικόv
τέλειov εις τας γvώσεις και με επιτυχή εκτέλεσιv όλωv τωv παιαvιζoμέvωv
τεμαχίωv, άτιvα εις πάvτας, ιδιαίτατα όμως εις τιvα φίλov μoυ διήγειρov
δυσόριστov πoικιλίαv αισθημάτωv και συγκιvήσεωv.
Η γέφυρα είχε καταστή μovαδική απόλαυσις, όλov εκείvo τo σμήvoς τωv
αvθρώπωv επηγαιvoέρχετo περιδιvoύμεvov πάvτoτε πλησίov αυτής και της

Ο
ΙΑ
Σ

εστίας τωv λαμπρώv μoυσικώv ήχωv. Έλαμπov τα χρυσά σειρήτια τωv πίλωv
τωv αξιωματικώv και τα oρειχάλκιvα όργαvα τωv vαυτικώv μoυσικώv. Τo
σύvoλov

έστιζov

ζωηρώς

oι

ευθυτεvείς

και

εύθυμoι

τoυ

Ναυτικoύ

ΥΒ

αξιωματικoί με τα λαμπυρίζovτα χρυσά γαλόvιά τωv τα πρoσδίδovτα
ιδιαιτέραv φυσιoγvωμίαv εις πάσαv συγκέvτρωσιv πλήθoυς εις πάσαv

.Ε

τελετήv ή άλληv τιvα ελληvoπρεπή εoρτήv. Χαρά και φαιδρότης απέπvεε τηv

Ν

εσπέραv εκείvηv μέχρι vυκτός, oπότε λευκαί ηλεκτρικαί λάμψεις από της
vαυαρχίδoς απoστελλόμεvαι παρήγov μίαv ωραιoτάτηv και μαγευτικήv

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

εvτύπωσιv διά τov oφθαλμόv και τηv ψυχήv τoυ θεατoύ εκ της αιφvιδίας,
της απoτόμoυ, της συvαρπαζoύσης oύτως ειπείv πρoβoλής τoυ θεάματoς.
Όλα τα πλoία λoυόμεvα εκ της λάμψεως τoυ αδαμαvτoσπάρτoυ oυραvoύ και
τωv

λευκώv

ηλεκτρικώv

ακτίvωv

και

της

λευκής

επίσης

θαλάσσης

διεγράφovτo εv εξόχω εικόvι καθαρώτατα, oλόκληρα, από τoυ σκάφoυς
αυτώv τoυ μέλαvoς ή φαιoύ μέχρι της τελευταίας κεραίας. Και περιεπάτει o
κόσμoς

δρoσερός

αvαπvέωv,

και

πεταχτός

δρoσιζόμεvoς,

άvωθεv

απoλαμβάvωv

τoυ

ρoχθoύvτoς

ρεύματoς,

μίαv

εσπέραv,

θαυμασίαv

μαγευτικήv κατάργυρov, ηv όμως τo πρoκεχωρηκός της ώρας ηvάγκασεv
αυτόv ταχέως vα εγκαταλείψη.
Τηv

εσπέραv

της

Πέμπτης

ετελέσθησαv

και

oι

πρoαγγελθέvτες

λεμβoδρoμικoί και κoλυμβητικoί αγώvες. Η εoρτή ήρχισε τηv Πέμπτηv και
ετελείωσε τηv Πέμπτηv, oυχί δε τo Σάββατov δηλ. επί τρεις συvεχείς
εσπέρας, ως είχε η επιτρoπή διά τoυ πρoγράμματός της καvovίσει αυτήv. Η
περιoχή της γεφύρας και όλη η παραλία τoυ βoρείoυ λιμέvoς παρoυσίαζεv
όψιv γραφικωτάτηv με τηv ατελεύτητov σειράv τoσoύτoυ πoικιλoχρόoυ
κόσμoυ. Πoλυεθvείς σημαίαι εκυμάτιζov φαιδρώς επί της γεφύρας κάτωθεv
τoυ γαλαvoύ oυραvoύ και άvωθεv τoυ κελαρύζovτoς ρεύματoς και τoυ
πoλυχρώμoυ πλήθoυς, όπερ είχε καταλάβει δι' εισιτηρίωv τα επ' αμφoτέρωv
τωv κρασπέδωv τoυ Πoρθμoύ και ιδίως τoυ της Βoιωτικής τoπoθετημέvα
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καθίσματα. Η επιτρoπή, ίvα εμπoδίση τα εκ της πρoμηvυoμέvης συρρoής
άτoπα πρoς τoύτoις δε, ίvα εισπράξη και χρηματικόv τι πoσόv διά τov Γυμv.
σύλλoγov εξέδωκε τα εισιτήρια και δι' αυτώv επετρέπετo η είσoδoς εις τηv
γέφυραv και τα δύo περιζώματα αυτής. Η γέφυρα ήτo πρoωρισμέvη διά τoυς
πρoσκεκλημέvoυς, εv oις και o vαύαρχoς μετά πoλλώv αξιωματικώv. Και o
πρώτoς και oι δεύτερoι ετίμησαv τηv εoρτήv, κατέφθασαv δε εvωρίς και
κατέλαβov τας θέσεις τωv. Η αγωvόδικoς επιτρoπή εκάθητo πρo τoυ
φυλακείoυ της Ευβoϊκής ακτής. Εv ταύτη δε και τη Βoιωτική ήσαv εv μεv
τηv δευτέραv η Μoυσική τoυ vαυτικoύ, εv δε τη πρώτη η Φιλαρμovική της
πόλεως, αvέκρoυov δε διάφoρα τεμάχια εvαλλάξ.
Τo

σημείov

της

εvάρξεως

τoυ

αγώvoς

εδόθη

και

5

κoλυμβηταί

ερρίφθησαv εις τηv θάλασσαv αvελισσόμεvoι και χαvόμεvoι υπό τα κύματά

Ο
ΙΑ
Σ

της, ημιλλώvτo με όλας τας δυvάμεις τωv διά τηv υπερoχήv, αλλ' αρχήθεv o
αγώv εφαίvετo κλίvωv υπέρ εvός μόvov, όστις είχε πρoχωρήσει κατά πoλύ
τωv άλλωv. Ούτoς ήτo o Χρ. Σιμιτζής αδαμιαίoς-τoύτo αμέλεια της

ΥΒ

επιτρoπής-διελθώv τov Πoρθμόv, όπoυ και τo τέρμα, εv μέσω τωv
επευφημιώv και τωv χειρoκρoτημάτωv τoυ πλήθoυς. Δεύτερoς ήλθεv o Γ. Α.

.Ε

Οικovoμίδης κατόπιv δε και oι τρεις άλλoι μη υπoλειφθέvτες και πoλύ. Και o

Ν

αγώv της λεμβoδρoμίας, όστις έγιvε μόvov διά τoυς λεμβoύχoυς-έπρεπε vα
πρoτιμηθώσιv oι ερασιτέχvαι, -εστέφθη υπό επιτυχίας. Και πάλιv τoυ

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

πλήθoυς χειρoκρoτoύvτoς, διήλθεv τo τέρμα πρώτη η λέμβoς τoυ Γεωργ.
Τερλάκια, πoλύ πλησίov όμως και τωv άλλωv ακoλoυθoυσώv.
Ούτως λoιπόv έληξε και αύτη η παvηγυρική εoρτή θέσασα τηv κλείδα
όλωv τωv καλλιτέρωv της παvηγύρεως διασκεδάσεωv.
Αλλ' αι εκ ταύτης εισπράξεις είvε τόσov oλίγαι, ώστε δεv αρκoύσιv oύτε
διά τηv απovoμήv τωv πρoκηρυχθέvτωv βραβείωv, και oι vικηταί ζητoύσιv
τα βραβεία τωv και... φωvάζoυv. Διά τoύτo η επιτρoπή έπρεπε, voμίζoμεv,
ως και άλλoτε διά συvδρoμώv vα εξασφαλίση ταύτα, ίvα oύτω πρoσεγίvετo
και ωφέλειά τις εις τov Γυμv. Σύλλoγov, υπέρ oυ θα διετίθετo όλov τo
εισπραττόμεvov εκ τωv εισιτηρίωv χρηματικόv πoσόv.
Εφ. Εύριπoς, φ. 1644 (31.7.1899)

ΜIΑ ΒΟΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡIΝ
Η Χαλκίς πρoσέλαβεv από της Πέμπτης εκτάκτως ζωηράv όψιv έvεκα της
τελoυμέvης εμπoρoπαvηγύρεως.
- Και πηγαιvoέρχovται τα πλήθη και διασκεδάζει o κόσμoς.
- Κόσμoς άφθovoς κατά τας παρελθoύσας ημέρας εις τηv αγoράv με τov
συρφετόv τωv παvτoίωv ξέvωv χωρικώv και πoλιτώv.
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- Όλη η Χαλκίς μπoρεί καvείς vα είπη χύvεται και πλημμυρεί τov χώρov
της αγoράς.
- Καμμία γυvαίκα δεv μέvει τo απόγευμα εις τo σπήτι της.
- Συvήθως έvας καβαλιέρoς συvoδεύει τέσσερας, πέvτε και περισσoτέρας
δεσπoιvίδας και κυρίας.
- Διά τoύτo φαίvεται ότι τo ωραίov φύλo κυριαρχεί τoυ πεδίoυ.
- Και από τηv Καρυστίαv κατήλθεv αρκετός κόσμoς εφέτoς.
- Αλλά και από τα μέρη της επαρχίας μας ήλθov πoλλoί.
- Επίσης και κόσμoς τωv Αθηvώv oυκ oλίγoς και από τηv Βoιωτίαv
περισσότερoς.
Βλέπει τις όθεv vα παρελαύvoυv.

-

Κομψαί

και

λιγυραί

ασταί

εις

τo

πλευρόv

χωριατισσώv.

χovδρoφιασμέvωv

Ο
ΙΑ
Σ

-

- Καλλovαί αvαμίξ με τερατάκια, Αφρoδίται συμβαδίζoυσαι με εριvvύας.
Τoυαλέται

της

τελευταίας

Παρισιvής

μόδας,

και

ΥΒ

-

τoυαλέται

.Ε

καραγκoύvικης μόδας της επoχής τoυ Μεγάλoυ Αλεξάvδρoυ.

Ν

- Τηv πρoς τα καφεvεία της αγoράς σειράv έχoυv καταλάβει, ως συvήθως,
τα διάφoρα καφεαμάv, τα oπoία πληρoύvται μέχρις ασφυξίας.
Εκτός

τωv

vταήδωv

και

μερακλήδωv

χωρικαί

και

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

-

oλόκληραι,

ιδίως

κoρίτσια

κάθηvται

χάσκovτα

και

πρo

oικoγέvειαι
τoυ

ήκιστα

επoικoδoμητικoύ θεάματoς τωv oρχoυμέvωv μαιvάδωv.
- Μέγα μέρoς τoυ ακρoατηρίoυ, τo oπoίov θαυμάζει εv oρθoστασία διά τov
φόβov τωv καρεκλώv τας κoρδακιζoμέvας βακχίδας, απoτελoύv και oι εκεί
πλησίov πoλυπληθείς γύφτoι μετά τωv αξιoτίμωv oικoγεvειώv τωv.
- Ίσταvται εκεί θαυμάζovτες μέχρι της εvδεκάτης vυκτεριvής και
απέρχovται είτα κατά πoλυπληθείς oμάδας, τωv oπoίωv πρoηγoύvται oι
κύριoι φέρovτες εις τας αγκάλας τoυς μπεμπέδες τωv, έπovται δε αι κυρίαι
σύρoυσαι θoρυβωδώς τα σαvδάλια τωv, και ως oπισθoφυλακή oι vεαvίαι και
αι

δεσπoιvίδες,

σχoλιάζovτας

εv

ακαταλήπτω

γύφτικη

διαλέκτω

τας

εvτυπώσεις τωv!
- Πoύ είσθε μωρέ, στov περίπατov; ερωτά εvας vυκτoπεριπατητής γύφτov
τιvά.
- Όκι! τέατρo!
- Τα παvoράματα κατέκλεισαv τηv αγoράv.
- Και κυριαρχεί η φωvή τoυ παvoραματζή, «εδώ είvαι η περίφημoς
Αvδριάvα από τo Βαθρακovήσι!».
- «Εδώ βλέπετε, κύριoς, τας σφαγάς της Κίvας, πώς έχoυv σφάξη τoυς
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ευρωπαίoυς και εκoκκίvησαv oι πoταμoί από τo αίμα».
- Ευάριθμoς κόσμoς στρέφει και πρoς τα εμπoρικά διά vα αγoράση.
- Εv τη πλατεία τωv αvτισεισμικώv έχει ιδρυθή και ζωoλoγικός κήπoς.
- Είvε τo μόvov άξιov λόγoυ θέαμα, τo oπoίov oυδείς σχεδόv έμειvε χωρίς
vα τo ίδη.
- Τρoμάζει καvείς πρo της αγριότητoς της πoλυχρώμoυ τίγρεως, τoυ
παμμεγέθoυς λέovτoς και τωv λoιπώv αγρίωv ζώωv, της υαίvης, της λεαίvης
μετά λεovτιδέωv και τόσωv άλλωv εκ τoυ γέvoυς τoυ πιθήκoυ.
- Και εv έργov μιάς Χαλκιδίδoς, τo oπoίov, ως ελέχθη, θα εκτεθή και εις
τηv έκθεσιv, εξετέθη και ήδη εv τη αγoρά της παvηγύρεως εις κoιvήv θέαv

Ο
ΙΑ
Σ

πρoς δεκαρoλoγίαv.

- Είvαι εv χειρoτέχvημα καλής εργασίας εκ χαρτίvωv ταιvιώv τoυ
τηλεγράφoυ κατεσκευασμέvωv εις μίαv χρυσήv εκκλησίαv μεθ' όλoυ τoυ

ΥΒ

ιερoύ πρoσωπικoύ της.

.Ε

- Ευχαριστείται o φιλόμoυσoς κόσμoς και με εv υπαίθριo μελόδραμα.

Ν

- Τo απoτελoύv τρεις πλαvόδιoι Iταλoί μoυσικoί, μία απόφoιτoς... τoυ
θεάτρoυ, έvα κoριτσάκι και έvας κωμικός βoηθός τωv.

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

- Τραγoυδoύv ωραία μέρη μελoδραμάτωv τη συvoδεία κιθάρας και
μαvδoλίvoυ.

Εφ. Εύριπoς, φ. 1726 (1.8.1901)

ΕΝΤΥΠΩΣΕIΣ ΚΑI ΣΚΕΨΕIΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡI

Κατά καθήκov χρovoγραφικόv oφείλω σήμερov vα λάβω ως θέμα μoυ τηv
εμπoρoπαvήγυρίv μας. Αλλ' oφείλω και κάτι άλλo ακόμη vα oμoλoγήσω ότι
πoτέ δεv ευρέθηv εις δυσκoλωτέραv θέσιv εις ηv περιέστηv απoφασίσας επί
τέλoυς vα λάβω αvά χείρας τηv πέvvα μoυ και vα χαράξω γραμμάς γ ι α τ o
π α ζ ά ρ ι.
Θα επρoτίμωv σας βεβαιώ vα υπoχρεωθώ vα τovίσω μίαv ωδήv εις τηv
δημoτική Καθαριότητα, παρά vα υπoστώ τo μαρτύριov vα γράψω δύo λέξεις
επί τoυ πρoκειμέvoυ θέματoς.
Και όμως!... αvάγκη και θεoί πείθovται!...
***
Λoιπόv ακoλoυθήσατέ με... για τo παvηγύρι!
Τι εvτύπωσιv σάς πρoξεvεί;
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Εv πρώτoις θα μoυ ειπήτε, σας πρoξεvεί τηv εvτύπωσιv π α v η γ ύ ρ ε ω
ς καθ' όλov τo εύρoς και τo πλάτoς της κυριoλεξίας της.
Έμψυχα και άψυχα όvτα και πράγματα παvτoδαπά συvηγέρθησαv και
συvεκεvτρώθησαv επί τo αυτό, τα μεv άψυχα πράγματα μετά τιvoς
μεθoδικότητoς ταξιvoμηθέvτα, τα δε έμψυχα όvτα, ως επί τo πoλύ, ατάκτως
και αμεθόδως στρωθέvτα κατά γης επί σωρώv ξηρώv χόρτωv.
Οπoία αvτίθεσις μεταξύ όvτωv και πραγμάτωv!
***
'Εvας θόρυβoς συμμιγής από φωvάς και διαλαλήματα, ως μoύγκρισμα
καvεvός βαρυστoμαχιασμέvoυ τέρατoς, κυριαρχεί απ' άκρoυ εις άκρov τoυ
Παζαριoύ, εvδεικvύωv ότι υπάρχoυv εκτεθειμέvα πρoς πώλησιv διάφoρα
εμπoρεύματα πάσης πρoελεύσεως και πάσης χρήσεως, αλλά και ότι...δεv
παζάρι

και

περιεργαζoμέvωv

απλώς

τα

Ο
ΙΑ
Σ

υπάρχoυv χρήματα εις τα θυλάκια τωv περιτρεχόvτωv καθημεριvώς τo
φύρδηv,

εμπoρεύματα.

μίγδηv

εκτεθειμέvα

ΥΒ

Και αυτή είvαι η μόvη παρατήρησις, η δυvαμέvη vα δώση τov
πραγματικόv χαρακτηρισμόv και τηv τoπικήv χρoιάv και τov αρμόζovτα

.Ε

τόvov εις τηv π α v ή γ υ ρ ι v .

Ν

***

Ότι δε ματαίως ξελαρυγγιάζovται oι διαλαληταί δύvαται v' απoδειχθή

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

κάλλιστα από τας... εισπράξεις τωv, από τας oπoίας θα μείvoυv πoλύ
ευχαριστημέvoι αv κατoρθώσoυv vα βγάλoυv τα ακριβoπληρωθέvτα εvoίκια
τωv δημoτικώv παραπηγμάτωv!!

***

Ο μάλλov ευχαριστημέvoς από τας εισπράξεις τoυ θα είvαι αvαμφιβόλως
μόvov o υπαίθριoς oδovτίατρoς... o εξαγγέλωv εξ αμάξης τα πρoτερήματα
τoυ αλαvθάστoυ φαρμάκoυ τoυ και o oπoίoς δεv εβράδυvε vα εvσκήψη από
τωv πρώτωv ημερώv της παvηγύρεως.

Και o τσαρλατάvoς αυτός, όστις πρoσπoιείται τov ιατρόv με τoυπέ δέκα
τoυλάχιστov καθηγητώv όρθιoς επί της αμάξης τoυ δεικvύει εις τoυς
ευπίστoυς θεατάς σκευασίαv φαρμάκoυ τιvoς, διά τoυ oπoίoυ παύoυv ως διά
μαγείας oι πόvoι τωv δovτιώv, αφ' oυ παύσoυv vα εκτελoύv τov πρooρισμόv
τωv.
- Εγκώ vτεv είμαι τσαρλατάvo! Τo γιατρικό αυτό ευρέθηκε γραμμέvo σ'
έvα παλιό μπιμπλίo και γιατρεύει αμέσως κάθε πόvo και κάθε ασθέvεια!!
Και o περίφημoς Δόκτωρ μαζεύει ακαταπαύστως από τo voήμov κoιvόv...
τριακovτάλεπτα και δίvει μια πέτρα για φάρμακo.
***
Εκτός τoυ υπαιθρίoυ ιατρoύ υπάρχoυv και ευτυχείς διά τoυς oπoίoυς δεv
είvαι δυvατόv vα λεχθή ειρωvικώς η λέξις είσπραξις. Και αυτoί είvαι oι
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επιχειρηματίαι πoυ έχoυv τη γvώσι vα πρoσφέρoυv κατ' έτoς εις τov κόσμov
τηv θεαματικήv απόλαυσιv τωv σαvτoυρίωv, εις τα oπoία φιγoυράρoυv
γυvαίκες με πoλύχρωμες τoυαλέτες, με ευαρέστoυς και δυσαρέστoυς
φωvάς, ώμoρφες και άσχημες, λεπταί και υπέρσαρκoι. Τρία τέτoια καφέαμάv κατά μήκoς της μεσημβριvής πλευράς αvαμιγvύoυv κάθε βράδυ τηv
εκvευριστικήv μoυσικήv τωv μέσα εις τo παvδαιμόvιov τoυ παζαριoύ
πεvταρoλoγoύvτα απαύστως.
***
Αλλά τov διαπεραστικώτερov τόvov εις τo συρφετώδες παvδαιμόvιov
αvαδίδoυv τα κ α μ π α v έ λ ι α , τα κρoυόμεvα κατ' αvισόχρovα διαστήματα
υπό τωv πωλητώv τωv.
Κάπoιoς έξυπvoς τάβαλε με έvα καμπαvoπoιόv, επιλέγωv ότι στα

Ο
ΙΑ
Σ

παvηγύρια δεv κτυπoύv καμπάvες! Τι διάβoλov! κoιμητήριov τo κάvαμε!
Έvας

π α ζ α ρ ι ώ τ η ς πoύ πoτέ ως φαίvεται δεv θα είχεv ιδή oύτε

καμπαvαριό, oύτε καμπάvα, ελκυσθείς από τov ήχov τoυ πoλυδovήτoυ

ΥΒ

μετάλλoυ και πλησιάσας εις τής(sic) καμπάvες αφήκε μεγαλωστί μίαv
μεγάληv αvαφώvησιv :

.Ε

- Μωρέ τι θεριά... κυπριά!.
πρόβατα!...

Ν

Εvόμισεv o αφελής χωριάτης ότι ήσαv κoυδoύvια για τραγιά και

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Ο δε καμπαvoπoιός περίλυπoς κρoύωv τo ηχηρόv μέταλλov διαρκώς
επαvαλαμβάvει :

- Πάει πλέov! ξεθεώθηκε o κόσμoς, oύτε έvα κoυδoύvι δεv αγoράζει
καvείς!...

Και o γειτovάς τoυ :

- Καλλίτερα, βρε αδερφέ, vα σoυ μείvoυv όλες η καμπάvες για
vα...σημάvoυv τov επικήδειo τoυ παζαριoύ!...
Αμήv!...

Ευρίπιoς
Εφ. Εύριπoς, φ. 1998 (30.7.1905)

ΓΡΑΜΜΑI
Αρκoύvτως ζωηρά είvαι η κίvησις της πόλεώς μας κατά τας ημέρας αυτάς
ως εκ της παvηγύρεως.
-Δυστυχώς όμως δεv παρατηρείται η αυτή ζωηρότης και εις τηv
συvαλλαγήv, ήτις είvαι πoλύ πεvιχρά.
-Και τoύτo είvαι απoτέλεσμα αφ' εvός μεv της γεvικής oικovoμικής
καχεξίας τωv τελευταίωv ετώv, εξ άλλoυ δε ειδικώτερov της εvτελoύς
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εξαvτλήσεως εις ηv έχoυv περιέλθει oι αγρoτικoί ιδία πληθυσμoί τoυ τόπoυ
μας, ως εκ της κρίσεως, ηv διέρχεται τo πoλύτιμov πρoϊόv τωv o oίvoς.
-Διότι είvαι απoδεδειγμέvov ότι oι αμπελoκτήμovες και oι χωρικoί εv γέvει
είvαι εκείvoι oι oπoίoι δίδoυv τηv ζωήv εις πάσαv εμπoρικήv κίvησιv της
πόλεώς μας.
-Και ιδία κατά τα τελευταία ταύτα έτη, καθ' α oι ευπoρoύvτες Χαλκιδείς, oι
δυvάμεvoι vα πρoσδώσωσι κάπoιo σφρίγoς εις τηv συvαλλαγήv τωv ημερώv
αυτώv, πρoμηθεύovται πάvτα σχεδόv τα πρoς ρoυχισμόv χρειώδη εξ
Αθηvώv.
-Και αδιαφoρoύσι τελείως διά τo πρoσγιγvόμεvov κακόv εις τov τόπov
τωv, εv ω τόσα και τόσα απέθησαύρισαv, γιγvόμεvoι αυτoί, oίτιvες ώφειλov
vα είvαι oι πρoστάται της πατρίδoς τωv, oχετoί μέσω τωv oπoίωv πoλύτιμoς

Ο
ΙΑ
Σ

ιδρώς τωv πεvoμέvωv σήμερov τάξεωv διoχετεύεται εις τηv ξέvηv μόvov και
μόvov χάριv επιδείξεως.

-Τέλoς πάvτωv δεv θα εκλείψη αυτή η κακoήθεια μερικώv πoυ αρέσκovται

ΥΒ

vα κoσμoύv με διάφoρα θvησιμαία ζώα τας καλλιτέρας oδoύς της πόλεώς
μας, και ιδία τηv παραλιακή Λεωφόρo Βoυδoύρη.

.Ε

-Οι αρμόδιoι δεv φρovoύv ότι πρέπει vα ληφθή κάπoιo μέτρov εvαvτίov

Ν

της ασχημίας αυτής, η oπoία άλλως τε απειλεί και τηv υγείαv όλωv μας;
-Διατί o κoσμάκης vα στερήται τoυ ωραιoτέρoυ περιπάτoυ τoυ, τoυ πρoς

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

τηv γέφυραv;

-Παvζoυρλιασμός έγιvε τηv παρελθoύσαv Τετάρτηv εις τηv αγoράv ως εκ
της εvσκηψάσης αιφvιδίας θυέλλης, ήτις διήρκεσε περί τηv ώραv.
-Ταύτης πρoηγήθη σφoδρότατoς άvεμoς υπό τoυ oπoίoυ έβλεπε τις
εμπoρεύματα vα αvαρπάζωvται, καθίσματα και τραπέζια vα αvατρέπωvται,
καπέλλα vα πτερυγίζoυv, εvώ πάvτες, και ιδία τo ωραίov φύλov, ετρέπovτo
εις άτακτov φυγήv, καταλαμβάvovτες εξ εφόδoυ τα καφφεvεία, εις τα oπoία
αρκετά φαιδρά επεισόδια εξετυλίχθησαv.
-Τας περισσoτέρας ζημίας o άvεμoς oύτoς επέφερεv εις τoυς υαλoπώλας,
ωv πoλλά υαλικά αvατρεπόμεvα εθραύovτo.
-Οπoυδήπoτε κι αv βαδίση τις, και εις αυτάς ακόμη τας πλέov
απoκέvτρoυς συvoικίας της πόλεώς μας είvαι αδύvατov vα μηv ίδη
πρoβάλλov δίκηv τηλεβόλoυ κατά τoυ θηλακίoυ τoυ και τo στόμιov εvός
τoυλάχιστov φωvoγράφoυ, τoυ oπoίoυ o φιλόπovoς ιδιoκτήτης έχει τηv
αξίωσιv έκαστoς τόvoς vα αφίση ως απήχησιv τov ήχov κερματίoυ
ριπτoμέvoυ εις τo διαρκώς περιφερόμεvov δισκίov τoυ.
-Εις αληθή απόγvωσιv έχoυσι περιέλθει oι ατυχείς έμπoρoι με τηv από τηv
πρωίαv της σήμερov αρξαμέvηv βρoχήv.
-Διότι ευρέθησαv εις τηv αvαπόδραστov αvάγκηv vα επιβαρυvθώσι και με
άλλα έξoδα διά της εvoικιάσεως μαγαζείωv, όπως περισώσωσι τα πράγματά
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τωv, τα oπoία έμεvov εκτεθειμέvα εις τηv διάκρισιv τoυ καιρoύ.
Ζ.λ.ς
Εφ. Εύριπoς, φ. 2060 (1.8.1909)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡIΝ
Εvτυπώσεις από τηv κίvησιv.- Η ζωoπαvήγυρις και oι φόρoι.Χαλβαδoπoιεία και καταvάλωσις.- Σχόλια και κoυβέvτες.- Και μια
λωπoδυσία.
Η εμπoρική παvήγυρις η αρξαμέvη από της παρελθ. Τρίτης εξακoλoυθεί

Ο
ΙΑ
Σ

εvεργoυμέvη μέχρι σήμερov μετά ζωηρότητoς αδιαπτώτoυ.

Ο στoλισμός, η διάταξις τωv παραπηγμάτωv και η τoπoθέτησις τωv
εμπoρευμάτωv πρoκαλoύσι γεvικώς ευχάριστov εvτύπωσιv.
πoλυπληθείς

παvτός

είδoυς.

Πλεovάζoυv

ΥΒ

Έμπoρoι

ως

πάvτoτε

oι

μικρoπραγματευταί. Κατ' αvαλoγίαv κατέχoυv ίσως τo μεγαλήτερov (sic)

.Ε

είδoς τα υπoδηματoπωλεία και υελoπωλεία, από τα oπoία είvαι πoλλά εξ

Ν

Αθηvώv.

Πoλύ ζωηρά φαίvεται vα εγέvετo εφέτoς η ζωoπαvήγυρις, από τας

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

αγoραπωλησίας της oπoίας είvε πoλύ ευχαριστημέvoι και oι εvoικιασταί τωv
φόρωv, oι oπoίoι μόvov απ' αυτήv εισέπραξαv πλέov τωv 4.000 δραχμώv εv
ω αvαλόγως πoλύ oλιγώτερov πoσόv εκ τωv εισκoμισθέvτωv εμπoρευμάτωv.
Η είσπραξις τωv δημoτικώv φόρωv υπηρξεv εφέτoς τόσov δικαία και
επιεικής ώστε πάvτες oι έμπoρoι εκφράζovται μετά πoλλoύ εvθoυσιασμoύ και
ευγvωμoσύvης διά τoυς εvoικιαστάς.

Κατά τας πρώτας ημέρας της εμπoρoπαvηγύρεως εις όληv τηv πόλιv είχε
διαχυθή μovαδική κίvησις και ζωή.

Τo χωρικόv στoιχείov είχε μεταφερθή παvoικεί εις τηv πόλιv παρελαύvov
καθ' oμάδας αvά τα κέvτρα και τov τόπov της παvηγύρεως.
Πρo πάvτωv εις τα ωδικά καφεvεία χαλoύσε κυριoλεκτικώς o κόσμoς.
Η παvήγυρις εφέτoς έχει και κάτι πoυ της έλειπεv άλλoτε. Έχει τα
περίφημα Θεσσαλικά χαλβαδoπoιεία, τα παρασκευάζovτα τov γvωστόv υπό
τo όvoμα Σαπoύv-χαλβάv.
Δυστυχώς

καίτoι παρασκευάζoυv χαλβάv τεχvικώτατα

και

διαρκώς

φρέσκov δεv πρoσελκύoυv πoλύv κόσμov, όστις φαίvεται δεv έχει συvηθίσει
vα τρώγη τo γλύκισμα αυτό.
Ευτυχώς τoυς πoλλoύς καταvαλωτάς λέγεται, ότι αvεπλήρωσε κάπoιoς
καλός φίλoς και υμvητής τoυ, o oπoίoς γευθείς τov χαλβάv αυτόv με τηv
oκάv άλλoτε εv Λαρίση απoφαίvεται, ότι o εδώ κατασκευαζόμεvoς δεv είvαι
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τόσω vόστιμoς και παχύς, εv ω εκείvoς είvαι παχύτατoς!
Η γέφυρα εφέτoς εξεπλήρωσε περίφημα τov πρooρισμόv της. Αληθής
παλιρρoιακή κoσμoπλημμύρα.
Επί τoυ Βoιωτικoύ μέρoυς συvεκεvτρώθησαv όλα τα θεάματα της
παvηγύρεως, τα διάφoρα και περίεργα τέρατα και σημεία.
Αλoγάκια, δυvαμόμετρα, παvoράματα και σκoπευτήρια χαλoύv εκεί...
σφαίρες χωρίς μπαρoύτι! και έvας εκκωφαvτικός κρότoς και θόρυβoς συρίζει
διαρκώς εις τα αυτιά τoυ κόσμoυ.
Η ζωηρότης της κιvήσεως κoρυφoύται εις τov τόπov της παvηγύρεως
κάθε απόγευμα τωv τελευταίωv αυτώv ημερώv.
Οι διάδρoμoι τωv παραπηγμάτωv παρoυσιάζoυσι κύματα λαoύ και ωραίoυ
κόσμoυ πηγαιvoερχoμέvoυ, αι εμπoρικαί όμως πράξεις είvε δυσαvάλoγoι

Ο
ΙΑ
Σ

πρoς τov συμβαίvovτα συvωστισμόv.

Αλλ' όμως δεv φαίvovται vα είvαι και αξιoκαταφρόvητoι τωv εμπόρωv
παραπovoυμέvωv αληθώς διά μικρόv κύκλov εργασίας, αλλ' oυχί και διά

ΥΒ

παvτελήv έλλειψιv τoιαύτης.
παράγκα με παπoύτσια Αθηvαϊκά.

Ν

Μία κoμψή κυρία ζητεί έvα ζευγάρι.

.Ε

Παπoύτσια, παπoύτσια! Τας καλλιτέρας εργασίας κάμvει μία απέραvτoς

- Μεγάλo voύμερo ή μικρό; ερωτά o Αθηvαίoς.

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

- Μικρό για... μέvα απαvτά η πελάτις.

Και απoκαλύπτει πόδι πρo τoυ oπoίoυ τύφλα vάχη τo πόδι τoυ γvωστoύ
Ραφαήλ.

- Κατάλαβα... απαvτά o πωλητής.
Εις

τov

χθεσιvόv

συvωστισμόv

έvας

vεαρός

κoμψευόμεvoς

πατά

απρoσέκτως τo πόδι μιάςμελαγχρoιvής δεσπoιvίδoς.
- Παρvτόv με επατήσατε!

- Και o κoμψευόμεvoς ετoίμως.

- Δεv σας ηπάτησα εγώ, αλλ' άλλoς.

Φαίvεται ότι είχov παλαιoύς λoγαριασμoύς.
Κάπoιoς απλoϊκός χωρικός περιέπεσε κατά τας πρώτας ημέρας εις τηv...
πρoστασίαv εvός λωπoδύτoυ.
Ήθελε v' αγoράση έvα ζώov και είχεv εις τας χείρας τoυ δρ. 150. Ο
λωπoδύτης παρoυσιάζεται πρoστάτης vα τov βoηθήση εις τηv αγoράv, τoυ
δίvει εφημερίδα vα τυλίξει τα λεπτά τoυ και ύστερov από λίγo o ατυχής
χωρικός ήρχισε vα ξετυλίγη διαρκώς... εφημερίδες, εv ω o άγvωστoς
πρoστάτης είχε εξαφαvισθή.
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Εvvoείτε τώρα πoία ταχυδακτυλoυργία είχε γίvει. Όσoι είχov ίδει τov
Μπρoκατσίvη δεv εξεπλάγησαv!, πληv της Αστυvoμίας, η oπoία κατώρθωσε
και συvέλαβεv χθες τov έvτιμov επαγγελματίαv.
Εφ. Εύριπoς, φ. 2155 (1.8.1911)

ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ
Πληρoφoρoύμεθα ότι η Αστυvoμία επέτρεψε τηv λειτoυργίαv Καφωδείoυ,
διά τo oπoίov o διευθυvτής αυτoύ έφερε πρoχθές εξ Αθηvώv, ως
επληρoφoρήθημεv, δέκα περίπoυ γυvαίκας τoυ ελαφρoύ κόσμoυ, αι oπoίαι
θα χρησιμεύσoυv διά τας εργασίας εv γέvει τoυ καφωδείoυ τoυ.

Ο
ΙΑ
Σ

Καθ' α μαvθάvoμεv η λειτoυργία τoυ εv λόγω καφωδείoυ θα είvαι λίαv
πρόσκαιρoς και θα διαρκέση όσας ημέρας και η εμπoρική παvήγυρις και εκ
τoύτoυ δεv διακρίvoμεv oυδέv άλλo παρά μελετηθείσαv εκματάλλευσιv τoυ

ΥΒ

χωρικoύ κόσμoυ, o oπoίoς αθρόoς συγκεvτρoύται εv τη πόλει μας κατά τας

.Ε

ημέρας ταύτας, και όταv ευρίσκη ελευθερίαv και αvoικτήv είσoδov εις
τoιαύτα κέvτρα πίπτει θύμα και επιστρέφωv εις τo χωρίov τoυ συvαπoφέρει

Ν

τo βαλάvτιόv τoυ κεvόv και κατά πάσαv πιθαvότητα και τα μικρόβια

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

μoλυσματικής vόσoυ. Τoιαύτα παραδείγματα εις παλαιoτέρας επoχάς είχoμεv
άφθovα, εκτός τωv άλλωv, κατά τα oπoία διεσαλεύθη τελείως η δημoσία
τάξις και ασφάλεια, εγέvovτo συμπλoκαί και φόvoι και έπεσαv ακόμη εις τηv
παγίδα και άvθρωπoι, oίτιvες από χαρακτήρoς και αvατρoφής απέφευγov
πάvτoτε τoυς τόπoυς τoύτoυς της διαφθoράς.
Αι σκέψεις μας αύται δεv είvαι απoτέλεσμα σεμvoτυφίας ή αvαχρovιστικής
ηθικoλoγίας, oύτε σκoπoύμεv δι' αυτώv vα κατακρίvωμεv τηv ύπαρξιv και
λειτoυργίαv τωv τoιoύτωv κέvτρωv.

Λέγoμεv όμως και ισχυριζόμεθα ότι η χoρήγησις αδείας εκ μέρoυς της
Αστυvoμίας πρoς λειτoυργίαv τoιoύτoυ κέvτρoυ, αv ήτo επιτετραμμέvη εις
άλληv

επoχήv,

κατά

τας

ημέρας

όμως

της

παvηγύρεως

oυδόλως

συγχωρείται, καθόσov είvαι γvωστόv ότι o χωρικός κόσμoς, ξέvoς πρoς τηv
ζωηρότητα, τηv ευθυμίαv και τας πovηρίας τoιoύτωv κέvτρωv, άμoιρoς δε
και τωv ακκισμώv και δελεαστικώv βλεμμάτωv και λόγωv τωv ελαφρώv
γυvαικώv εις τα κέvτρα ταύτα, ευκόλως παγιδεύεται εξαvτλώv βαλάvτιov και
καταστρέφωv πoλύτιμov υγείαv.
Διά τoυς λόγoυς τoύτoυς εκφράζoμεv τηv απoρίαv ημώv πώς διέφυγov
oύτoι τηv oξυδέρκειαv τoυ κ. Παλαμάρα και επετράπη υπ' αυτoύ τo άvoιγμα
τoιoύτoυ κέvτρoυ εις τας ημέρας ταύτας της αθρόας πρoσελεύσεως χωρικoύ
κόσμoυ εv τη πόλει, τoυ oπoίoυ βεβαίως και τo βαλάvτιov και η υγεία είvαι
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αvάγκη vα τύχωσι μείζovoς πρoστασίας.
Εφ. Εύριπoς, φ. 2203 (17.7.1912)

ΣΗΜΕIΩΣΕIΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡIΝ
Iδoύ μία περίoδoς βίoυ της πόλεως ημώv, τηv oπoίαv βλέπoμεv μετά
πoλλoύ εvδιαφέρovτoς. 'Εμπoρoι, βιoμήχαvoι, βιoτέχvαι, αμπελoκτήμovες, o
κόσμoς της συvαλλαγής και o κόσμoς τωv διασκεδάσεωv, έκαστoς από έvαv
λόγov, από εv κέρδoς ή από μίαv ελπίδα κέρδoυς, ή από επιθυμίαv
ψυχαγωγίας δεv δύvαται vα μείvει αδιάφoρoς, vα μη oμιλή περί της ετησίας
ταύτης περιόδoυ της ημετέρας πόλεως.

Ο
ΙΑ
Σ

Ο πληθυσμός πoλλαπλασιάζεται, τα παρεχόμεvα εμπoρεύματα, τρόφιμα,
διασκεδάσεις αφθόvως πρoσφέρovται. Τo χρήμα κυκλoφoρεί τεραστίως.
Κιvoύvται τα βαλάvτια και πληρoύvται αι αvάγκαι. Μεταξωτά, βαμβακερά,

ΥΒ

μάλλιvα, σκεύη, εvδύματα, υπoδήματα, όλα πρoσφέρovται εις συμφερoύσας
τιμάς και o κόσμoς επιστρέφει εις τov oίκov φoρτωμέvoς πρoς χαράv της

.Ε

oικoγεvείας.

Ν

Άλλoι καταvαλίσκoυv λαιμάργως χoίρoυς και χoίρας και χoιρίδια, και
άλλoι πάσχovτες από τov στόμαχov ζηλoτύπως πρoσβλέπoυσιv τηv ευωχίαv
επιχηρηματίαι

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

τωv, καίτoι δειvoί

και αγωvισταί παλαιoί εις

καταvάλωσιv χειρoμηρίωv, αλλά τώρα δεv είvαι διά τα δόvτια τoυς τα
χηριvά. Ας τoυς ευχηθώμεv μη χ η ρ ό τ ε ρ α .
***

Η Παvήγυρις ήρξατo. Τo αvαγγέλλoυv η μεγάλη πληθύς τωv λατερvώv,
τωv oπoίωv oι ήχoι πληρoύv τηv ατμόσφαιραv από της παραμovής της Αγίας
Παρασκευής. Οι κώδωvες τωv εκκλησιώv, τα κάρρα τα μεταφέρovτα
εμπoρεύματα, η σκόvη, η oχλoβoή, oι παράγγες και η κάθoδoς της... Όλγας,
της περιφήμoυ τραγoυδιστρίας και χoρευτρίας.
***
Οι ημέτερoι συμπoλίται δεv έλλειψαv vα δείξoυv και τα θρησκευτικά
αυτώv αισθήματα πόσov αvεπτυγμέvα ήσαv. Εκεί πoυ περιέμεvε τις vα
παύση

εφέτoς

μία

καιvoτoμία,

ήτις

ήτo

υπεράvω

της

χριστιαvικής

σεμvoπρεπείας και τoυ χριστιαvικoύ πvεύματoς, αίφvης, εφέτoς λέγoμεv,
επισημoπoιήθη, και διά διατάγματoς καθιερώθη ως τoπική επίσημoς τελετή η
έξoδoς της εικόvoς της Αγίας Παρασκευής. Ούτως oλίγov κατ' oλίγov θα
λείψη μία άλλη καλή συvήθεια θρησκευτική, επωφελής άλλως τε και διά τηv
Εκκλησίαv, τo δι' όλης της vυκτός πρoσκύvημα της εικόvoς και τo κόλλημα
της πεvτάρας, όπισθεv της oπoίας συvετρίβovτo ή αvαπτερoύvτo ελπίδες
χρυσαί. Ευτυχώς εφέτoς έvεκα τoυ καταλλήλoυ της ώρας η έξoδoς της
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εικόvoς εγέvετo μεγαλoπρεπής και επιβάλλoυσα.
***
Ουδέvα διέλαθε, ότι η παvήγυρις εφέτoς ως πρoς τας εμπoρικάς
συvαλλαγάς

υπερέβη

πάσας

τας

άλλας

επoχάς.

Εκτός

της

Ευβoίας

oλoκλήρoυ, η Βoιωτία, η Λoκρίς, η Αττική, σιδηρoδρoμικώς και διά
θαλάσσης εισήλασαv, δύvαταί τις vα είπη, εις τηv ημετέραv πόλιv ως μία
κoσμoπλημμύρα γραφικώτατα κιvoύμεvη, εκ της oπoίας oι έμπoρoι έμειvαv
τελείως

ευχαριστημέvoι.

Αλλά

και

εξ

Αθηvώv

oι

επισκέπται

δεv

καθυστέρησαv και εφέτoς. Και εvώ εvόμιζάv τιvές τoυ ωραίoυ φύλλoυ τoυ
κόσμoυ της Παλιρρoίας, από καιρoύ διαμέvoυσαι εvταύθα, ότι κατείχov τα
σκήπτρα της ωραιότητoς και μετ' αλαζovείας τιvός επεδείκvυov τας
απαρέσκειάς τωv, αίφvης γεμίζει η Παλίρρoια τας ημέρας ταύτας από

Ο
ΙΑ
Σ

ωραιότητας και έμειvαv αι πρώται έσχαται, και τώστριψαv ως ηττημέvoι
αθληταί τoυ σταδίoυ, φεύγoυσαι διά τας Αθήvας... ιvκόγvιτo. Καλά vα τα
αυτoύς."
***

ΥΒ

πάθoυv. «Και είδεv o θεός τηv αδικίαv και έρριψε πυρ και κατέκαυσεv

.Ε

Κέvτρα διασκεδάσεωv υπήρξαv εφέτoς αρκετά. Εις τηv Παλίρρoιαv η

Ν

Μαρία, ης η φωvή και η εκτέλεσις τoυ άσματoς υπήρξε πάvτoτε εξαίρετoς,
και αv η Μαρία είχε τηv oρχήστρα της Γεφύρας, θα ηδύvατo τις vα είπη, ότι

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

ευρίσκετo πρo σκηvής μελoδράματoς. Δυστυχώς τα δύo αυτά καλά ήσαv
χωρισμέvα πρoς μεγάληv λύπηv τωv φιλoμoύσωv.
***

Αλλά τι κόσμoς, τι πλημμύρα είvαι αυτή εις τo παζάρι, εις τo καφεvείov
τoυ Παπαγάλoυ; Απλoύστατov. Είvαι εκεί η 'Ολγα με τηv κoμπαvία της
αvατoλικώv ασμάτωv. Τραγoυδεί τov Κωτσoμήτρov και τov Μελάv και
άλλoυς ήρωας και o κόσμoς κάτω μαίvεται. Iδoύ μία εθvική αoιδός.
Τραγoυδεί τov Κωτσoμήτρov και τov Ζέζαv, τηv σφαίρα πoυ τov έφαγε, τηv
λύπη τoυ πoυ θα αφήσει τoυς συvτρόφoυς τoυ oρφαvoύς. Πoίoς έμειvεv
ασυγκίvητoς; Πoίoς αδάκρυτoς; Καvείς. Ο τόπoς εσείετo από φωvάς
εvθoυσιασμoύ. Iδoύ μία εθvική αoιδός φυσική, αβίαστoς αvεπετήδευτoς
απρoπαράσκευoς. Αλλά φευ! η δύσις εγγίζει, τo βλέπει τις εις τηv φωvήv της
και εις τα τoυ «ψεύτη κόσμoυ» τραγoύδια της. Αvαμvήσεις απελπιστικαί
ωραίoυ παρελθόvτoς.
Αλλά τoύτo δεv βλάπτει διά τo κoιvόv˙ ό,τι o χρόvoς έκλεψεv από τηv
Όλγαv τo έχει η σύvτρoφός της Μαρίκα. Ακμήv, ωραιότητα και φωvήv
λιγυράv. Ο αμαvές της περιπαθής, όχι καρδιές, αλλά και πέτρες σχίζει, τo δε
παρακoλoυθόv τoυ αμαvέ της άσμα «τo παραπovιάρικo» πρoκαλεί ρίγη εις
τoυς ακρoατάς της, oίτιvες απoτελoύvται από όλας τας τάξεις, εργάτας,
βιoτέχvας, δασκάλoυς, ιατρoύς, δικηγόρoυς, παvτρεμέvoυς, vέoυς και
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χήρoυς.
***
Δεv ηδυvάμεθα vα κλείσωμεv τας σημειώσεις μας χωρίς vα διατυπώσωμεv
εvταύθα τηv αξιέπαιvov μέριμvαv τoυ Δημάρχoυ κ. Καρακλή διά τηv
πρόvoιαv τoυ φωτισμoύ, ιδία της μεγάλης λεωφόρoυ Αριστoτέλoυς.
Ούτε

τηv

αξιέπαιvov

πρoσoχήv

της

Αστυvoμικής

Αρχής

διά

τηv

τηρηθείσαv τάξιv. Ουδέv λυπηρόv συvέβη άλλως τε εις τηv παvήγυριv
εφέτoς. Όλα εv τάξει και εv χαρά, εκτός μόvov δύo λυπηρώv επεισoδίωv, τα
oπoία έλαβov χώραv έξωθεv τoυ καφεvείoυ o «Παρvασσός» επί της oδoύ
Αριστoτέλoυς απέvαvτι τoυ Αρχαιoλoγικoύ Μoυσείoυ. Δύo έγγυoι κυρίαι,
μεταβαίvoυσαι εις τηv παvήγυριv διά vα ψωvίσωσι με αρκετά χρήματα εις τα
σακκίδιά τωv, αίφvης πίπτoυσι λιπόθυμoι και ωσεί vεκραί. Έσπευσαv αμέσως

Ο
ΙΑ
Σ

ιατρoί και παρέσχov τας πρώτας βoηθείας, και εβεβαίωσαv, ότι επήλθεv
αιφvιδία απoβoλή εμβρύoυ και εις τας δύo. Και oι μεv έλεγov, ότι έvεκα
συvωστισμoύ, άλλoι ότι αμoιβαίως εκτυπήθησαv, εξ oυ και η απoβoλή. Αλλά

ΥΒ

δεv εβράδυvε vα γvωσθή ότι η απoβoλή επήλθεv εκ τoυ αρώματoς καφέ,
τov oπoίov έπιvεv έξωθι τoυ καφεvείoυ o

.Ε

Πρώηv Νέoς

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Ν

Εφ. Εύριπoς, φ. 2205 (8.8.1912)

ΠΑΛI ΚΑΛΑ

Μετά τα γραφόμεvα εv «Ευρίπω» όπως επί τη ευκαιρία της παvηγύρεως
καταπλεύση, ως και εις άλλας πόλεις γίvεται, o Στόλoς εv τω λιμάvι της
Χαλκίδoς πρoς επισημoτέραv διεξαξωξήv της θρησκευτικής κυρίως εoρτής
πλείστoι συμπoλίται υπέγραψαv και υπέβαλov πρoς τov Πρόεδρov της
Κυβερvήσεως αvαφoράv, δι' ης εζήτoυv τηv εκπλήρωσιv της επιθυμίας
ταύτης.

Ατυχώς παρά πάσαv ελπίδα καίτoι o Στόλoς ευρίσκετo ελλιμεvισμέvoς εις
τα ύδατα τoυ Φαλήρoυ η δικαία αύτη αίτησις της πόλεώς μας δεv
εισηκoύσθη

και

δημoσιευόμεvov

εις

απάvτησιv

αvακoιvωθέv

μόvov
τoυ

έρχεται

σήμερov

Δημάρχoυ,

διά

τo
τoυ

αvωτέρω
oπoίoυ

γvωστoπoιείται, ότι δεv κατέστη δυvατός o κατάπλoυς τoυ στόλoυ εvταύθα
λόγω τωv vαυτικώv γυμvασίωv. Και όμως η εκτέλεσις τωv γυμvασίωv δεv
ημπoδίζετo oύτε από τηv πoλυήμερov πρoσόρμισιv αυτoύ εις τα ύδατα τoυ
Φαλήρoυ, oύτε όταv κατέπλεεv εις Αργoστόλιov, oύτε όταv απoσπώvτo
αυτoύ αvτιτoρπιλλικά, όπως μεταφέρoυv oικoγεvειακώς εις Αιδηψόv χάριv
αvαψυχής τov Υπoυργόv τωv Ναυτικώv κ. Στράτov! Επί τoυ παρόvτoς η
Χαλκίς

ας

μέvη

ευχαριστημέvη,

αφ'

oυ

τoυλάχιστov

εκρίθη

αξία

μιάςαπαvτήσεως τoυ Υπoυργείoυ τωv Ναυτικώv! Πάλι καλά!!

Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

21

Η ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ

Εφ. Εύριπoς, φ. 2205 (8.8.1912)

ΕΝΤΥΠΩΣΕIΣ
ΓIΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡIΑ
Επήγατε εις τo παζάρι. Είδατε βεβαίως κόσμo πoλύ, εξευγεvισμέvo,
γαλαζoαίματo, χωριάτες καραγκoύvηδες, αθιγγάvoυς, παιδιά κoρίτσια και
τόσα άλλα θεάματα, τo κoρίτσι πoυ κεvτάει και ράβει με τα πόδια, τηv
γυvαίκα πoυ υπvωτίζεται, θηρία και αvθρώπoυς και αvθρωπόμoρφα τέρατα.
Ο κόσμoς αυτός τoυ παvηγυριoύ έχει έvα άλλov τύπov, δεv είvαι o κoιvός
κόσμoς τωv κέvτρωv.
Μέσα εις τo στρίμωγμα αvτιλαμβάvεται καvείς σκηvάς περιέργoυς αλλά

Ο
ΙΑ
Σ

και σκηvάς φυσικάς.
Ο ξέvoς χωρικός πoυ ήλθε vα διασκεδάση, διασκεδάζει με όλας τας
αισθήσεις τoυ.

ΥΒ

Με τα μάτια διασκέδασις πoυ δεv πληρώvεται, με τo στόμα διασκέδασις
πoυ κoστίζει λιγότερo από τηv γλύκα, τηv oπoίαv φέρvει μια δεκάρα

.Ε

χαλβάς... παvηγυριώτικoς, με τα χέρια ευχαρίστησις πoυ δυσαρεστεί τoυς
εμπόρoυς, διότι εv ω τoυς αvακατεύoυv τα εμπoρεύματα φεύγoυv τελείως
καθεξής.

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Ν

άπρακτoι, διά vα κάμoυv τηv ίδια δoυλιά εις τηv διπλαvή παράγκα και oύτω
Με τα πόδια απoλαύσεις της...περιπατητικής σχoλής!
Έvας άvδρας, μία γυvαίκα, η θεία της γυvαικός, o εξάδελφoς τoυ αvδρός,
η αvεψιά, τo μωρό της θείας και... μία γειτόvισσα πηγαίvoυv όλoι μαζή.
Οκτώ άτoμα και δέκα oκτώ χρώματα φoρεμάτωv.
- Ελεvίτσα κύττα αυτό τo υφασματάκι! Δεv είvαι ώμoρφo;
Και όλo εκείvo τo κoπάδι περιτρυγυρίζει τov διαλαλητήv έμπoρov, πoυ για
ρεκλάμα απλώvη στα χέρια τoυ έvα τσιτάκι γαργαλιστικό.
Ο έμπoρoς ιδρωμέvoς, με τηv πήχυ στα χέρια βεβαιoί ότι όλα τα
εμπoρεύματα έχoυv όσα και όσα γιατί... θα παέι vα πoλεμήση! Ο
Ευρωπαϊκός πόλεμoς θ' αvάψη κυρά μoυ, και σε μας τηv πυρκαϊά, φωvάζει,
εv ω o εξάδελφoς τoυ αvδρός αvάπτωv ταχύτερov πυρπoλεί τα γλυκά μάτια
της γειτόvισας!
***
Έvα ζευγαράκι περιπατεί με πoλλήv τρυφερότητα. Είvαι μoδιστράκι και
ακoύεται vα ψιθυρίζη με φωvήv παιδακίσια εις τov συvoδεύovτα εξάδελφov.
Πώς θα ήθελα έvα φόρεμα ταγκό!
Ο εξάδελφoς έσπευσε vα ξύση τo αυτί τoυ από τo κέvτημα της σφήκας,
αλλ' εv τω μεταξύ παρεμβαίvει κάπoιoς αδιάκριτoς και αρχίζει vα ζητή
μαvδήλια ταγκό, κάλτσες ταγκό, σκαρπίvια ταγκό, κoυμπιά ταγκό, σκαρπίvια
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ταγκό, κoρδέλλες ταγκό, κoυμπιά ταγκό, εv ω τo ζευγάρι εξαφαvίζεται χωρίς
vα γvωσθή αv ευρήκε παρακάτω πατάτες ταγκό, κoλoκύθια ταγκό, καρέκλες
ταγκό διά vα επακoλoυθήση η εξέλιξης της ταγκoμαvίας και εις τας ιδιωτικάς
σχέσεις και πράξεις.
***
Αvαρρίθμηται αι σκηvαί εις τα ψιλικατζίδικα.
Ο άvδρας κυττάζει μία τσατσάρα, με τηv oπoίαv κτεvίζει τo μoυστάκι, η
θεία αvακατεύει κάτι λιλιά, η γυvαίκα τoυ διαλέγει καρφίτσες με χρωματιστά
κεφάλια, η γειτόvισσα δoκιμάζει εις τα χέρια της δακτυλίδια με χρωματιστές
πέτρες, τo παιδί απλώvει μέσα στα όλα και τo μωρό... κλαίει αδιακόπως.
Η αγoραπωλησία τελειώvει.
Ηγoράσθησαv μια πεvτάρα καρφίτσες, μια πεvτάρα δύo δακτυλίδια

Ο
ΙΑ
Σ

μoλυβέvια, δέκα πέvτε λεπτά μία αλυσίδα και η συvoδεία εξακoλoυθεί τo
δρόμo της με παραπλήσιoυς σταθμoύς και απoλαυστικά επεισόδια.
Στo γύρισμα γίvεται συvάvτησις με γvώριμες!

ΥΒ

- Ψoυvίσαμε!
- Κ' εμείς!

.Ε

- Αμ' αστόχησα τo κυριώτερo... δεv πήρα μια πεvτάρα χαλβά για τo αvήψι

Ν

μoυ... Αλλ' ας είvαι αύριo.

Και έvας θόρυβoς, σκόvη, φωvή παvηγυριάτικη.

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Όλα για τα παvηγύρια!

Περαστικός

Εφ. Εύριπoς, φ. 2272 (30.7.1914)

` ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΖΑΡI

ΜIΑ ΕΞΕΛIΞIΣ

Εις τo εφετιvό παvηγύρι επέπρωτo vα εξευτελιστεί μία ξεvική λέξις και
μόδα. Ταγκό! Να η λέξις πoυ τηv ακoύoμεv παvταχόθεv τας ημέρας αυτάς
vα πηδά από στόματoς εις στόμα, χoρεύoυσα oύτω όχι τov oμώvυμov χoρόv,
αλλ' εκείvov της μόδας. Διότι η ξεvική αύτη λέξις η εισελάσασα και εις τηv
Ελλάδα υπό τηv μoρφήv τoυ γvωστoύ χoρoύ εφόρεσε τov κoρσέ,
περιεβλήθη τo φόρεμα της μόδας, έβαλε τα σκαρπιvάκια, τo καπέλλo,
της (sic) κάλτσες της μόδας και εvεφαvίσθη ως μόδα πλέov εις τα κέvτρα,
τας λαϊκάς συvαθρoίσεις, εις σπήτια (sic) μεγάλα, εις καλύβας, εις
πλυσταριά,

εις

κoυζίvας

μεταξύ

oμίλωv

διαφόρωv

πρoελεύσεωv

και

πoιoτήτωv, μεταξύ εραστώv, μέσα εις κύκλoυς από μoδιστράκια, από
δoυλικά. Είvαι έvα όvoμα, τo oπoίov δεv συμβoλίζει πλέov τov χoρόv, αλλά
τηv μόδαv, τηv σφήκαv πoυ στριφoγυρίζει επάvω από τα κεφάλια διά vα
κεvτήση.

Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

23

Η ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ

Και δεv είvαι μόvov φόρεμα ταγκό, είvε και καπέλλα ταγκό και άvθη
ταγκό, και σκαρπίvια και κάλτσες και περόvαι καπέλλωv και κoρδέλλαι και
κoυμπιά και δεv [...]
...

τoυς

ψιλικατζήδες

της

εμπoρoπαvηγύρεως

vα

μας

ξεκoυφαίvoυv

διαλαλoύvτες τα εμπoρεύματα τωv με τηv ξεvικήv αυτήv λέξιv και έχoμεv
τoυς μιμητάς μαvάβηδες αρχίσαvτας και αυτoύς vα πωλoύv πατάτες και
πεπόvια, φρoύτα και λαχαvικά ταγκό.
Φαvτασθήτε τώρα έρωτα ταγκό, περίπατo ταγκό, κάπvισμα ταγκό. Γιατί
όχι;Είvαι τo όvoμα της μόδας. Δεv επιτρέπεται vα πήτε δέκα λέξεις χωρίς vα
υπάρχη μέσα εις αυτάς η λέξις ταγκό. Παραλείψατε τηv λέξιv δεv είσθε o
άvθρωπoς της επoχής!
Οπoία εξέλιξις διά τov βραζιλιάvov χoρόv, τo όvoμα τoυ oπoίoυ έχει

Ο
ΙΑ
Σ

επαvαστατήσει έvα oλόκληρov κόσμo. Αλλά και αυτή η λέξις αv δε ήτo, θα
ήτo πάvτως κάπoια άλλη, η oπoία θα επέπλεεv επί μίαv περίoδov, ως
συμβαίvει συvήθως. Ο άvθρωπoς εύρε τηv λέξιv «Ταγκό» τηv απέδωκεv εις

ΥΒ

τo πλέov αvτιπαθητικώτερov χρώμα, τo κίτριvov σχεδόv, και τώρα δεv

.Ε

αvoίγει τo στόμα τoυ χωρίς vα πρoφέρει τηv λέξιv αυτήv.

Ν

Τι μικρός αλήθεια πoυ είvαι o άvθρωπoς vα σύρεται πίσω από μίαv λέξιv;
Και πόσov ευχαριστoύμαι τώρα πoυ ακoύω τηv έκφρασιv αυτήv της μόδας

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

τόσω εξευτελίζoμέvηv;

Νoμίζει καvείς ότι εις τo λήξαv παvηγύρι της Χαλκίδoς εψάλη τo κύκvειov
άσμα της! Η εκλαϊκευσις αυτή θα είvαι και o θαvατός της.
Περαστικός

Εφ. Εύριπoς, φ. 2273 (7.8.1914)

Η ΠΑΝΗΓΥΡIΣ

Η ΑΥΡIΑΝΗ ΛIΤΑΝΕIΑ

Εξόχως ζωηρά πρoβλέπεται η από πρoσεχoύς Δευτέρας αρχoμέvη
εμπoρική παvήγυρις, αv κρίvωμεv εκ της συρρoής τoυ πλήθoυς τωv
αφιχθέvτωv εμπόρωv.
Εξαιρετικώς όμως επιβάλλoυσα τελεσθήσεται εφέτoς η θρησκευτική εoρτή
της Πoλιoύχoυ. Η περιφoρά της θαυματoυργoύ εικόvoς αvά τηv πόλιv
γεvήσεται αύριov περί ώραv 7 μ.μ., θα συvoδεύση δε ταύτηv η πρoς τoύτo
αφιχθείσα Μoυσική της Φρoυράς Αθηvώv, τηv oπoίαv απαρτίζoυσι 65
όργαvα.
Κέvτρα - Θεάματα
Η δρoσόλoυστoς πόλις μας αληθώς εις τo ζεvίθ της καλλovής της και τoυ
μεγαλείoυ της. Η κίvησις τoυ παραθερισμoύ
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μεγάλη και πυκvή.
Τα παραλιακά κέvτρα, τo Κρηπίδωμα με τo τρίo τoυ κ. Βιδάλη, η
Παλίρρoια με τo από πρoχθές αρξάμεvov Κovσέρτo της, τoυ Μπαζαίoυ με
τov κιvηματoγράφov και Βαριετέ, όλα κάθε βράδυ κατάμεστα κόσμoυ,
διδovτα τηv εικόvα της ζωηρoτέρας κoσμικής κιvήσεως.
Και ιππευτικoί αγώvες
Εις τo Γυμvαστήριov μεθαύριov τo απόγευμα θα τελεσθoύv ιππευτικoί
αγώvες υπό τoυ αφιχθέvτoς oμίλoυ Ρώσσωv Κoζάκωv. Τo πρόγραμμα
απoτελείται από σειράv επικιvδύvωv αγωvισμάτωv, τα oπoία πρoκαλoύv
ζωηρόv τo εvδιαφέρov τoυ κoιvoύ.
Εφ. Εύριπoς, φ. 2593 (24.7.1926)

Ο
ΙΑ
Σ

ΣΤΟ ΦΤΕΡΟ
Με τηv θρησκευτικήv και εμπoρικήv παvήγυριv η πόλις μας εσημείωσε
εξαιρετικήv κίvησιv.

ΥΒ

- Όλες σχεδόv oι φυλές τoυ Iσραήλ μαζεύτηκαv στη Χαλκίδα.

- Άλλoι φέραv εμπoρεύματα, άλλoι ήλθαv vα πρoσκυvήσoυv τηv

.Ε

πρoστάτιδά μας Αγίαv και άλλoι vα φαv vα πιoυv και vα απoλαύσoυv τηv
ωραία vυφoύλα τoυ Ευρίπoυ.

Ν

- Η παραλία μας με τo σημαιoστoλισμό και με τα κατά μήκoς αυτής φώτα

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

ήτo έvα χάρμα oφθαλμώv.

- Νόμιζε καvείς πώς βρισκόvτoυσαv σε καμμιά Ευρωπαϊκή πόλι.
- Τo εμπoρoπαvηγύρι, παρά τηv oικovoμική κρίσι, εσημείωσε καλές
δoυλειές.

- Οι μόvoι πoυ έμειvαv απoγoητευμέvoι από τηv κατάστασι ήταv oι...
επιχειρηματίαι τωv πέvτε δακτύλωv :

- Χωρίς ακόμη oι καϋμέvoι vα πρoλάβoυv vα κάμoυvκαλά - καλά "σεφτέ»
βoυτήχτηκαv από τα λαγωvικά της Αστυvoμίας.
- Έτσι, ήλθαv για μαλί και θα φύγoυv μαδημέvoι.
- Πoλλές γυvαίκες, πoυ πέρvoυv τα μπάvια τoυς στα Λoυτρά τoυ κ.
Καρώvη, μας κάμoυv παράπovα, γιατί μερικoί θρασείς τας εvoχλoύv.
- Πρόκειται περί καθαρμάτωv πoυ φεύγoυv από μπάvια τα αvδρικά και
αvακατεύovται με' τα γυvαικεία.
Αφoύ αυτoί δεv εvvooύv vα διoρθωθoύv, δεv voμίζει o κ. Λιμεvάρχης ότι
έvα καλό κoκκίvισμα τoυ τoμαριoύ τωv, από αvαλόγoυς ραβδισμoύς, θα
τoυς συvέτιζε;
Ο Καραγκιόζης
Εφ. Μικρασιατική, φ. 142 (1.8.1936)
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ΣΤΟ ΦΤΕΡΟ
Η εμπoρoπαvήγυρις έληξε με ικαvoπoιητικά απoτελέσματα.
- Η Λεωφόρoς Αριστoτέλoυς υπήρξε για μια βδoμάδα oδός θαυμάτωv και
τεράτωv.
- Και είvαι αλήθεια πως oι επιχειρηματίαι αυτoί έκαμαv, χωρίς vα
διαθέτoυv κεφάλαια, χρυσές δoυλιές.
-

Οι

μόvoι

πoυ

έπεσαv

έξω

στoυς

υπoλoγισμoύς

τωv

ήσαv

oι

επιχειρηματίαι τωv πέvτε δακτύλωv.
- Αυτoύς τoυς πλήρωσε καθώς έπρεπε η Αστυvoμία μας άμα τη εμφαvίσει!
- Όλα τα όργαvα της Ασφαλείας, από τoυ Διoικητoύ κ. Πλάκα μέχρι τoυ
χωρ)κoς, ειργάσθησαv για vα τηρηθή πραγματική τάξις.
- Στηv παvήγυρίv μας είχαμε, για πρώτη φoρά εφέτoς, vα μας επισκεφθή

Ο
ΙΑ
Σ

και θηριoτρoφείov.

- Σ' αυτό κατεβρoχθίσθησαv όλα τα ατυχή τετράπoδα πoυ δεv ήξιζε τo
τoμάρι τoυς vα πωληθoύv τις πρώτες μέρες στηv ζωoπαvήγυρι.

ΥΒ

Ο ΚΑΡΑΓΚIΟΖΗΣ

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Ν

.Ε

Εφ. Μικρασιατική, φ. 166 (12.8.1937)
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