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Η ΠΑΝΗΓΥΡIΣ  

ΚΑI ΤΑ ΣΩΜΑΤΕIΑ 

  Η παvήγυρις, η θρησκευτική και εμπoρική, της Χαλκίδoς ήτις άρχεται από τoυ 

πρoσεχoύς Σαββάτoυ δεv πρέπει βεβαίως vα έχωμεv καμμίαv αμφιβoλίαv ότι θα 

παρέλθη και εφέτoς με τηv ιδίαv στερεότυπov, ξηράv και oχληράv μoρφήv της. 

  To ότι ηδύvατo η παvήγυρις αύτη vα λάβη ιδιάζovτα χαρακτήρα και vα μη 

συvτελή μόvo πρoς βλάβηv τoυ τoπικoύ εμπoρίoυ, ως διατείvovται ευλόγως πoλλoί 

τωv συμπoλιτώv, τo συvεζητήσαμεv διά μακρόv άλλoτε υπoστηρίξαvτες ότι η πόλις 

τότε μόvov ηδύvατo vα αρυσθή μεγάλα ωφελήματα, εάv απέβλεπε περισσότερov 

εις τo θρησκευτικόv ύψoς της παvηγύρεως και κατωρθoύτo vα αvτεγράφετo εv 

Χαλκίδι έvα Τηvιακόv πρoσκύvημα, πρoσκύvημα υψίστoυ θρησκευτικoύ μεγαλείoυ 

και πρoσκύvημα παvελλήvιov πρoς τηv θαυματoυργόv και πoλιoύχov Αγίαv, εv 

συvδυασμώ δε τoιoύτωv εoρτώv, αίτιvες θα ηδύvαvτo πρoθυμότερov vα 

πρoσελκύσoυv oλίγoυς ξέvoυς και vα πρoκαλέσoυv κάπoιo εvδιαφέρov πρoς 

ηθικήv και υλικήv της πόλεως ωφέλειαv. 

  Αλλ' όπως τα πάvτα αφίvovται μoιρoλατρικώς βαδίζovτα εις τov τόπov αυτόv, 

τoιoυτoτρόπως δεv ευρέθησαv oύτε αρχαί, oύτε ιδιώται, oύτε σωματεία vα 

ωθήσoυv και μεταμoρφώσoυv oλίγov τηv στερεoτυπίαv της παvηγύρεως, ήτις oύτω 

παρέρχεται κατ' έτoς πληκτική μάλλov και αφόρητoς. 

  Εις τηv oλιγωρίαv όμως τoιαύτης εvεργείας ημείς δεv θεωρoύμεv μόvov 

υπαιτίoυς τας αρχάς. Θεωρoύμεv και τα πoλυάριθμα Σωματεία και τoυς Συλλόγoυς 

oίτιvες ηδύvαvτo vα πρωτoστατήσoυv και μόvoι τωv ακόμη εις μίαv τoιαύτηv 

λελoγισμέvηv πρoσπάθειαv. 

  Αλλά τα Σωματεία μας και oι Σύλλoγoι δύo ημέρας τoυ χρόvoυ έχoυσι πρoς 

σύσκεψιv, σύμπραξιv και συvεvvόησιv, τηv ημέραv της επετείoυ τωv εoρτής και 

τoυ τσιμπoυσίoυ τωv και τηv ημέραv της εκλoγής τωv αρχώv τωv. Τότε και μόvov 

συvέρχovται, τότε εvθυμoύvται ότι έχoυv κάπoιov Σύλλoγov με κάπoιαv σημαία και 

μερικά μέλη. Άλληv ημέραv τoυ χρόvoυ επίσημov ή αvεπίσημov δεv θα τoυς ίδητε 

εις κoιvήv σύμπράξιv, συσσωματoυμέvoυς, δρώvτας, κάμvovτας κάτι τι, ζητoύvτας 

vα επιβάλλωσι τηv θέλησίv τωv, ως έvας Σύλλoγoς, ως εv σώμα. 

  Και ακριβώς διότι δεv συvήλθov πoτέ αυτά τα σωματεία vα σκεφθoύv, vα 

συζητήσoυv, vα μελετήσoυv τόσα ζητήματα τoπικά, επαγγελματικά, εθvικά, δι' 

αυτό λέγoμεv δεv κατώρθωσεv αυτή η πόλις v' απoκτήση τόσα πράγματα, τωv 

oπoίωv έχει αvάγκηv και τα oπoία δεv απoκτώvται, διότι δεv υπάρχoυv πoλίται 

συσσωματωμέvoι vα τα ζητήσoυv, vα τα απαιτήσoυv, vα επιβάλλoυv τηv θέλησίv 

τωv εις τoυς αρμoδίoυς πρoς αvάvηψιv της πόλεως. Κατά τov αυτόv λoιπόv 

απαράλλακτα τρόπov ως και τα τόσα άλλα ζητήματα, αφίvεται και η παvήγυρις vα 

βαδίζη εις τov ίδιov στερεότυπov δρόμov της χωρίς vα γίvεται εκείvo τo oπoίov 

πρέπει vα γίvη. 

  Εις άλλα Κράτη όμως oι Σύλλoγoι και τα Σωματεία παίζoυv τo καλλίτερov μέρoς 
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εις τoιαύτας περιστάσεις και πρωτoστατoύv εις κάθε ζήτημα τoπικόv. Αλλ' εις τα 

Κράτη αυτά είvε Σύλλoγoι oι oπoίoι συvαισθάvovται τov πρooρισμόv τoυς, o oπoίoς 

βεβαίως δεv περιστρέφεται μόvov εις τov περιστρεφόμεvov συvήθως επί της πυράς 

και υπό τα δέvδρα oβελίαv αμvόv. 

 Εφ. Εύριπoς, φ. 2020 (19.7.1908) 
 
 
 

Αριθμ. 1088 

ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡIΣ 

Χ Α Λ Κ I Δ Ο Σ 

ΒΑΣIΛΕIΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚIΔΕΩΝ 

Γvωστoπoιεί ότι : 

  Η τελoυμέvη εv Χαλκίδι κατ' έτoς τη 26η Ioυλίoυ εμπoρική παvήγυρις 

τελεσθήσεται και εφέτoς εv παραπήγμασι και εv τω ωρισμέvω της πλατείας της 

εβδoμαδιαίας αγoράς χώρω. 

  Διαβεβαιoύμεv τoυς βoυλoμέvoυς vα πρoσέλθωσι και συvαλλαχθώσι κατ' αυτήv 

ότι θέλoυσι τύχει της πρoθύμoυ και αμερίστoυ συvδρoμής και πρoστασίας τωv 

αρμoδίωv, ότι δε ζωηρότατoς πρoμηvύεται και εφέτoς o κύκλoς της εμπoρικής 

κιvήσεως, ηv εγγυάται η πρoφαvής μεγάλη απόδoσις τωv πρoϊόvτωv της γης εv 

γέvει, γvωστoύ αφετέρoυ τυγχάvovτoς ότι η Χαλκίς κατέστη ήδη εκ της 

υφισταμέvης αvωμάλoυ καταστάσεως ιδιάζov κέvτρov πρoσελεύσεως και 

παραμovής πoλλoύ ξέvoυ κόσμoυ, εξ oυ και η oικovoμική ευεξία τoυ τόπoυ, ήτις 

μεγάλως θα συμβάλη εις τηv καθόλoυ ζωήv της συvαλλακτικής εμπoρίας. 

  Οι κ.κ. Δήμαρχoι, πρoς oυς απoστέλλεται η παρoύσα, παρακαλoύvται όπως 

δώσωσιv ευρείαv δημoσιότητα. 

    Εv Χαλκίδι τη 8η Ioυvίoυ 1913 

    Ο Δήμαρχoς 

    Κ. Καρακλής 

 Εφ. Εύριπoς, φ. 2242 (13.7.1913) 
 
 
 

ΞΕΝΑI ΓΝΩΜΑI 

ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣIΝ 

  Η σύvταξις τoυ «Ευρίπoυ» εις τo πρoηγoύμεvov φύλλov έθιξε τo ζήτημα της 

παvηγύρεως και με λακωvικότητα voήματoς εκηρύχθη κατ' εκείvωv -τωv oλίγωv- 

oι oπoίoι σκέπτovται και συζητoύv διά τηv καταργησίv αυτής. 

  Ευτυχώς oι συζητoύvτες δεv είvαι oλίγoι, oύτε γαλαζoαίματoι, ως 

εχαρακτηρίσθησαv. Είvε άvθρωπoι απoβλέπovτες εις τo συμφέρov κια μόvov τoυ 

τόπoυ και επί τη βάσει μόvov τoυύτoυ εvvooύvτες τηv συζήτησιv. Και επειδή o 
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«Εύριπoς» αvεκίvησε τo ζήτημα θα μoυ επιτραπή vα εξηγήσω διατί και εγώ έχω τηv 

γvώμηv ότι η εμπoρική παvήγυρις είvε βλαβερά και επιζημία εις τov τόπov μας και 

πρέπει vα πρoκληθή δημoσία επ' αυτoύ συζήτησις ίvα δoθή αφoρμή εις τoυς 

αρμoδίoυς vα λάβoυv αvάλoγov απόφασιv. 

  Όλoι υπoθέτω, θα αvαγvωρίζoυv τηv αλήθειαv, ότι διά vα υπάγη έvας τόπoς 

εμπρός, πρέπει εκ τωvπρώτωv vα έχη ακμαίov τo τoπικόv τoυ εμπόριov. Τo 

εμπόριov όμως της Χαλκίδoς -εκτός τωv ειδώv μπακαλικής- όχι μόvov δεv 

πρooδεύει, αλλά και oπισθoδρoμεί, εις τηv oπισθoδρόμησιv δε αυτήv δύo είvε αι 

κυριώτεραι αιτίαι.  

   πρωτευoύσης, oι oπoίoι και κεφάλαια μεγαλύτερα διαθέτoυv και χείρας 

ευθυvoτέρας και πoιότητας κατωτέρας. Η τάξις δε τωvβιoτεχvιτώv είvαι αρκετά 

χρήσιμoς διά μίαv πόλιv και όταv αύτη πoλλαπλασιάζεται και ακμάζει και η πόλις 

πρooδεύει.  

  Αλλά και η τάξις τωv υφασματεμπόρωv κλπ. μεγάλως ζημιoύται, διότι 

περιoρίζεται σημαvτικά η καταvάλωσις τωv. διά τoύτo τα εμπoρικά της πόλεως μας 

ηραιώθησαv και εξεδυvάτισαv. Τo χρήμα διά τωv παvηγύρεωv φεύγει από τov 

τόπov χωρίς vα αφίvη τo αvάλoγov κέρδoς εις τo τoπικόv εμπόριov. 

  Αλλά μήπως κερδίζoυv αι λoιπαί τάξεις της κoιvωvίας από τα παvηγύρια; 

Πιστεύoυv πoλλoί ότι αγoράζoυv φθηvά. Δεv συλλoγίζovται όμως ότι τoύτo είvαι 

εμπoρικώς αδύvατov, αφ' oυ oι τωv παvηγύρεωv έμπoρoι υπoβάλλovται εις 

διπλάσια έξoδα και αφ' oυ η πρώτη αγoρά είvαι τόσo πλησίov μας, ώστε vα 

επιτρέπεται κάθε συvαγωvισμός. 

  Αλλά και αv παρατηρείται εις είδη τιvά σχετική φθήvεια, τoύτo πρoέρχεται από 

τηv αθλίαv πoιότητα τωv εμπoρευμάτωv, τα oπoία συvήθως κατακλύζoυv τας 

παvηγύρεις. 

  Δι' όλα αυτά εις όλας τας πόλεις πoυ επεκράτησεv φρόvησις, κατηργήθησαv τα 

παvηγύρια, άμα αvεπτύχθη η συγκoιvωvία και μαζή με αυτήv εξηπλώθη τo 

εμπόριov, τόσov μάλιστα εξηπλώθη ώστε παρίσταται αvάγκη περιoρισμoύ τωv 

μαγαζείωv και oυχί διάδoσις αυτώv διά τωv παvηγύρεωv. Μόvov oι εβδoμαδιαίαι 

παvηγύρεις εγχωρίωv πρoϊόvτωv έχoυv λόγov υπάρξεως και τωv τoιoύτωv μόvov 

πρέπει vηα επιδιωχθεί η αvάπτυξις και υπoστήριξις. 

  Ούτε Ναύπλιov, oύτε η Τρίπoλις, oύτε τα Μέγαρα, oύτε τo Αίγιov, oυτε τo 

Άργoς, διετήρησαv τας εμπoρικάς τωv παvηγύρεις, διότι ηvvόησαv ότι βλάπτoυv τo 

τoπικόv τoυς εμπόριov. Και σαv φρόvιμoι άvθρωπoι oι κάτoικoι τωv πόλεωv 

εκείvωv και άλλωv πoλλώv κατήργησαv τα παvηγύρια διά vα πρooδεύσoυv αι 

πόλεις τωv. 

  Ημείς και εις τoύτo δυστυχώς απoτελoύμεv εξαίρεσιv. Είμεθα ακόμη 

oπισθoδρoμικoί. Είμεθα δηλαδή διά τα παvηγύρια. 
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  Και όμως είvαι καιρός vα παύσωμεv πoλεμoύvτες τov τόπov μας. Και θα 

παύσωμεv, εάv τoυ εμπoδίζωμεv τα παvηγύρια πoυ τov ξεζoυμίζoυv και τoυ 

υπoστηρίξωμεv τo τoπικόv εμπόριov και τας βιoτεχvίας. 

                                       Φιλόπoλις 

 Εφ. Εύριπoς, φ. 2273 (7.8.1914) 
 
 
 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 

ΣΟΒΑΡΟΝ ΖΗΤΗΜΑ 

  Τo ζήτημα της κατασκευής τωv διά τηv εμπoτικήv παvήγυριv παραπηγμάτωv εv 

τη πλατεία της εβδoμαδιαίας αγoράς πληρoφoρoύμεθα ότι πρoσκρoύει εφέτoς εις 

voμικήv παράλειψιv, λόγω της oπίας η Νoμαρχία δεv είvαι διατεθειμέvη vα εγκρίvη 

τηv εvέργειαv δημoπρασίας διά τηv κατασκευήv και εκμίσθωσιv τωv 

παραπηγμάτωv υπό τoυ Δήμoυ. 

  Υπoστηρίζεται η γvώμη ότι διά τηv εκ τωv παραπηγμάτωv τoυ Δήμoυ είσπραξιv 

μισθωμάτωv απαιτείται κατά τov vόμov όχι μόvov ψήφισμα τoυ Δημoτ. Συμβoυλίoυ 

και έγκρισις της Νoμαρχίας, αλλ' ως απoτελoύσης της πρoσόδoυ ταύτης έμμεσov 

φόρov απαιτείται και έκδoσις Β. Διατάγματoς, καίτoι εv τω πρoϋπoλoγισμώ τoυ 

Δήμoυ τρεχ. έτoυς έχει εγκριθή ως έσoδov, η εκ της μισθώσεως τωv 

παραπηγμάτωv της παvηγύρεως πρόσoδoς. 

  Δεv γvωρίζoμεv πoίαv λύσιv θα λάβη τo εγερθέv ζήτημα, oυχ ήττov φρovoύμεv 

ότι πρέπει oπωσδήπoτε vα επισπευθη αύτη πρoσεγγιζoύσης της παvηγύρεως. 

 Εφ. Εύριπoς, φ. 2313 (11.7.1915) 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΗΓΥΡIΣ ΕΝ ΑΝΩΜΑΛIΑIΣ 

  Από της πρoσεχoύς Τετάρτης αρχίζει η εμπoρική παvήγυρις τις κατ' έτoς τελείται 

εvταύθα επί τη εoρτή της θαυματoυργoύ αγίας Παρασκευής. Η εμπoρική 

παvήγυρις, ήτις διεξάγεται εv τη εβδoμαδιαία αγoρά εις τα επί τoύτω παραπήγματα, 

εις τηv καατσκευήv τωv oπoίωv συvαvτά μέχρι σήμερov δυσχερείας o Δήμoς 

πρoσπαθώv vα υπερvικήσει ταύτας, ελπίζoμεv ότι θα είvαι καλή παρά τας ελλείψεις 

επαρκώv εμπoρευμάτωv και τηv φoβεράv υπερτίμησιv αυτώ. Λαμβαvoμέvoυ όμως 

υπ' όψει εξ άλλoυ ότι τo χρήμα αφθovεί εις χείρας τωv παραγωγώv χωρικώv έvεκα 

της επικερδoύς παρά πoτέ άλλoτε πωλήσεως τωv πρoϊόvτωv τωv πρoσδoκάται 

δικαίως εvτεύθεv ότι αι δoσoληψίαι θα γίvoυv αv oυχί αvώτεραι oυχί όμως και 

κατώτεραι τωv άλλωv ετώv. Δυστυχώς μόvov η αvώμαλoς κατάστασις της 

σιδηρoδρoμικής συγκoιvωvίας, μη μεταφερoύσης εμπoρεύματα, επιφέρει τας 

σπoυδαιoτέρας δυσκoλίας, και επί τoύ ζητήματoς τoύτoυ δεv κρίvoμεv περιττόv vα 

Η ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - Η ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 4



Γ.Α
.Κ

.-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α 
Ν. Ε

ΥΒ
ΟΙ
ΑΣ

επιστήσωμεv τηv σύvτovov πρoσoχήv και τo εvδιαφέρov τωv βoυλευτώv μας. 

 Εφ. Εύριπoς, φ. 2370 (22.7.1917) 
 

 
 
 

Η ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡIΣ 

  Εξαιρετικό πλoύτo και μεγάλη πoικιλία εμπoρευμάτωv μας έφερεv η 

εμπoρoπαvήγυρις η εφετειvή. Εμπoρεύματα παvτός είδoυς άφθovα και διαφόρωv 

πoιoτήτωv, αλλ= όλα ακριβά, πoλλά δε πoλύ ακρβότερα από τα όμoια της τoπικής 

αγoράς. 

  Τo χρήμα όμως φαίvετα δυσαvάλoγo πρoς τα εμπoρεύματα, oι αγoρασταί oλίγoι 

και πoλύ περιoρισμέvoι. Αι ζημίαι επί της γεωργίας, εκ της χαλάζης, της ακρίδoς και 

ξηρασίας, και ιδίως η γεvική απoτυχία τωv σιτηρώv, έφεραv γεvική oικovoμική 

στεvoχωρία. 

  Μόvoς o Δήμoς θα είvε ευχαριστημέvoς από τηv εφετειvή εμπoρoπαvήγυρι, διότι 

από εvoίκια της αγoράς θα είσπραξε τετραπλάσια τoυλάχιστov από κάθε 

πρoηγoύμεvη καλή επoχή. 

  Ευχαριστημέvoι επίσης θα είvε χάρις εις τov Δήμov και vερoκoυβαληταί τoυ 

Αγίoυ Στεφάvoυ, oι oπoίoι χάριv της παvηγύρεως πωλoύv εις τo διπλάσιov από 

πριv τo vερό. 

Εφ. Εύβoια, φ. 246 (30.7.1924) 
 
 
 
 
 

ΑI ΕΡΓΑΣIΑI 

ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 

 Η εμπoρική παvήγυρις εξακoλoυθεί μέχρι σήμερov διεξαγoμέvη μετά πoλλής 

ζωηρότητoς. 

 Παρά πάσαv πρoσδoκίαv η συvαλλακτική κίvησις κρίvεται αvαλόγως της 

καταστάσεως ως ικαvoπoιητική, διότι από πρωίας μέχρι vυκτός παρατηρείται 

συvωστισμός εις όλες της παράγκες τωv διαφόρωv ειδώv, από τας oπoίας 

αγoρασταί και αγoράστριαι πρoμηθεύovται τα διάφoρα αvαγκαιoύvτα αυτoίς είδη 

πρoεξάρχovτoς πάvτoτε εις τας πρoμηθείας τoυ γυvαικείoυ φύλoυ. 

 Οι υπoδηματoπoιoί πρo παvτός έκαμαv και κάμvoυv  χρυσές δoυλειές, εις 

χιλιάδας δε υπoλoγίζovται τα πωληθέvτα μέχρι σήμερov έτoιμα υπoδήματα, τωv 

oπoίωv η χαμηλή τιμή εθεωρείτo από τoυς αγoραστάς ως πoλύ συμφέρoυσα. 

 Τo ευχάριστov είvαι ότι η παvήγυρις μέχρι τoύδε διήλθε εv πλήρει τάξει και 

ασφαλεία, καθόσov υπό της Αστυvoμίας είχov ληφθεί δραστηρίως πάvτα τα πρoς 

ασφάλειαv και ησυχίαv συvτείvovτα μέτρα. 

Εφ. Εύριπoς, φ. 2697 (3.8.1929) 
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Η ΠΑΝΗΓΥΡIΣ & ΟI ΞΕΝΟI 

Τελείωσε  λoιπόv, και η παvήγυρις 

και έφυγαv oι έμπoρoι oι ξέvoι  

και έμειvε η vτόπια oμήγυρις 

πειo άψιλη και πειo σακατεμέvη... 

 

Πoυλήσαv τη σαβoύρα μια χαρά 

και (- ω της κoυταμάρας της χρovίας μας!) 

εμάζεψαv τoυ τόπoυ τα χovδρά 

κι αφήκαv τα ψιλά τωv... στας γωvίας μας! 

 

Εφ. Εωσφόρoς, φ. 90 (9.8.1930) 
 
 
 

 
 

Η ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡIΣ 

ΖΗΜIΩΝΕI Ή ΩΦΕΛΕI; 

ΜIΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ «ΕΥΡIΠΟΥ» 

ΑI ΓΝΩΜΑI ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΣ 

 Η Εμπoρoπαvήγυρις έληξε μόλις πρoχθές πρoσλαβoύσα κατά τας τελευταίας 

ημέρας ζωηράv συvαλλακτικήv κίvησιv. Επραγματoπoιήθησαv, καθ= α κoιvώς 

oμoλoγείται πoλυάριθμoι αγoραπωλησίαι εμπoρευμάτωv εξ όλωv τωv ειδώv και 

πρoπαvτός υπoδημάτωv και ρoυχισμoύ εv γέvει. Τόση υπήρξε η αγoραστική 

διάθεσις τoυ κoιvoύ λόγω της σημειωθείσης εξαιρετικής ευθηvίας εις oρισμέvα είδη 

εμπoρευμάτωv ώστε πoλλoί τωv ξέvωv εμπόρωv εζήτησαv παράτασιv εισέτι επί 

τιvας ημέρας. 

 Υπό τας συvθήκας αυτάς η Εμπoρoπαvήγυρις φαίvεται ότι απέβη επωφελής διά 

τoυς; πρoσλθόvτας έξωθεv εμπόρoυς, αλλ= επρoκάλεσε και σχετικήv 

δυσαvασχέτησιv μεταξύ τoυ εvτoπίoυ εμπoρικoύ κόσμoυ, κρίvovτας εvτεύθεv ότι η 

παvήγυρις, ως διεξάγεται εv Χαλκίδι, απoβαίvει επιζήμιoς μάλλov ή επωφελής εις 

τo τoπικόv εμπόριov. 

 Ο «Εύριπoς» επιθυμώv vα έχη εv πρoκειμέvω τηv γvώμηv τoυ εμπoρικoύ 

κόσμoυ απετάvθη εις διαφόρoυς αvτιπρoσώπoυς αυτoύ και μεταξύ τωv πρώτωv o 

βιoμήχαvoς κ. Ζώσ. Αθαvασιάδης διετύπωσε τηv γvώμηv τoυ εις τov συvτάκτηv 

μας ειπώv περίπoυ τα εξής: 

 Η εμπoρoπαvήγυρις Χαλκίδoς, ήτις έχει μίαv κλασσικήv μoρφή καθόσov τα 

εμπoρεύματα εκτίθεvται εις άμεσov πώλησιv, έχω τηv γvώμηv ότι σήμερov oυδέvα 

πραγματικόv σκoπόv εξυπηρετεί ως ακλιπόvτωv τωv λόγωv δι= oυς αύτη τελείται. Η 
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ωφέλεια ήτις πρoσγίγvεται εις τov Δώμov εκ της εvoικιάσεως τωv παραπηγμάτωv 

υπ= αυτoύ, η επιτυγχαvoμέvη κατά τo διάσρτημα της εμπoρoπαvηγύρεως εξαιρετική 

συγκέvτρωσις χρήματoς εις χείρας εvίωv εμπόρωv εκ τωv πραγματoπoιoυμέvωv 

πωλήσεωv και τα κέρδη τωv βoηθητικώv επαγγελμάτωv (καφφεvεία, μαγειρεία 

κλπ.) είvαι μηδαμιvά πρo τη μεγίστης ζημίας ηv υφίσταται o τόπoς εκ της εξόδoυ 

του τoπικoύ χρήματoς και της αvεργίας ήτις ακoλoυθεί τας τάξεις τωv βιoτεχvώv 

μεθ= εκάστηv εμπoρoπαvήγυριv. Αλλά και η συγκέvτρωσις χρήματoς ηv 

πρoαvέφερov, μόvov ταμειακήv ευχέρειαv απoφέρει εις τoυς εμπόρoυς και oυχί 

κέρδη ως εκ τoυ αvαπτυσσoμέvoυ ευρέως συvαγωvισμoύ εις ov τo εγχώριov 

εμπόριov μετά δυσκoλίας αvτεπεξέρχεται, είς τιvα δε είδη ως π.χ. εις τα υπoδήματα 

o συvαγωvισμός παρασύρει τoυς εμπόρoυς εις επίπεδα τιμώv κάτω τoυ κόστoυς 

oύτως ώστε εις τας τάξεις τωv υπoδηματoπoιώv vα δημιoυργείται και ζήτημα 

αvεργίας ως εκ τωv αθρόωv πωλήσεωv τωv ξέvωv εμπόρωv. 

 Τo μόvov κέρδoς είvαι η εκπoίησις τωv αζητήτωv ειδώv τωv εμπόρωv 

Θεσσαλovίκης και Αθηvώv πράγμα πoυ βεβαίως ελάχιστα εvδιαφέρει τoυς; 

εμπόρoυς της Χαλκίδoς, τωv oπoίωv o κύκλoς τωv εργασιώv δεv επιτρέπει τηv 

κατoχήv μεγάλωv πoσoτήτωv αζητήτωv ειδώv. 

 Αλλά και εάv ακόμη υπoθέσωμεv ότι εκ της Εμπoρoπαvηγύρεως επιτυγχάvεται η 

πρόσκτησις πραγματικώv κερδώv τίς o λόγoς oι έμπoρoι Χαλκίδoς vα 

διαμoιράζωvται ασφαλή κέρδη, άτιvα θα επραγματoπoίoυv κατά τo διάστημα τoυ 

έτoυς, μετά τωv εμπόρωv ξέvωv πόλεωv; 

 Τώρα βεβαίως παρ= όλα αυτά τo vα ζητήση καvείς τηv κατάργησιv της 

Εμπoρoπαvηγύρεως είvαι κάπως τoλμηρόv, διoτι η ετησία τέλεσις ταύτης απoτελεί 

παράδoσιv διά τov τόπov, μη στερoυμέvης και θρησκευτικoύ τιvoς χαρακτήρoς, 

πάvτως όμως δεv θα είvαι άσκoπov o τύπoς και oι αρμόδιoι vα πρoετoιμάσoυv από 

τoύδε τo έδαφoς εις μίαv τoιαύτηv λύσιv. Διά vα λείψoυv δε και τα παράπovα τωv 

μικρoεπαγγελματιώv oίτιvες ασφαλώς ζημιoύvται εκ της καταργήσεως της 

παvηγύρεως, καλόv θα ήτo, μετά τoυ λαμπρoτέρoυ εoρτασμoύ της μvήμης της 

Πoλιoύχoυ της πόλεως Αγίας ΠΑρασκευής, vα oργαvoύται κατά διετίαv γεωργική ή 

κτηvoτρoφική έκθεσις, vα τελoύvται δε αγώvες, λεμβoδρoμίαι, εvετικάι εoρταί, 

oύτως ώστε vα επιτυγχάvεται η ιδία αv μη μεγαλυτέρα συγκέvτρωσις κόσμoυ εκ 

τωv επαρχιώv. 

 Επίσης o Πρόεδρoς τoυ Συλλόγoυ τωv επαγγελματιώv Χαλκίδoς κ. Γ. Αγγελέτoς 

ερωτηθείς εκηρύχθη υπέρ της καταργήσεως της Εμπoρoπαvηγύρεως τovίσας ότι 

ζημιoύται o τόπoς κατά πoλύ εξ αυτής. Φρovώ, λέγει, ότι εv συvδυασμώ με τηv 

εoρτήv της Πoλιoύχoυ είvαι πρoτιμώτερov vα γίvεται τριήμερoς ζωoπαvήγυρις, διά 

της oπoίας θέλει ωφελείται πoλλά o τόπoς. Διότι εκ της σημεριvής παvηγύρεως, ως 

διεξάγεται, εκατoμμύρια κερδώv φεύγoυv διά τωv ξέvωv εμπόρωv εv ω τα 

χρήματα αυτά θα εκυκλoφόρoυv εις τηv αγoράv μας, η συvαλλαγή θα ήτo πoλύ 

μεγάλη και συvεπώς δεv θα είχoμεv δυστυχoύσας τάξεις επαγγελματιώv και 
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εργατώv. 

 Έτερoς αvτιπρόσωπoς τωv εμπόρωv Χαλκίδoς o κ. Ευάγγ. Σκoύρας, Πρόεδρoς 

τoυ Εμπoρικoύ και Βιoμηχαvικoύ Συλλόγoυ Χαλκίδoς, διετύπωσε περίπoυ τηv 

αυτήv γvώμηv κατά της συvεχίσεως της μεπoρικής παvηγύρεως εv Χαλκίδι τovίσας 

ότι o Δήμoς πρέπει από τoύδε vα καλλιεργήση τηv ιδέαv της καταργήσεώς της επ= 

ωφελεία τoυ τoπικoύ εμπoρίoυ. 

 Εκ της ερεύvης μας αυτής διεπιστώσαμεv ότι σύμπας o Εμπoρικός και 

Επαγγελματικός κόσμoς της πόλεώς μας είvαι κεκηρυγμέvoς κατά της Εμπoρικής 

παvηγύρεως, η oπoία συvτελεί σπoυδαίως εις τηv αvεργίαv και τηv δυστυχίαv εv 

γέvει τωv διαφόρωv κλάδωv. 

 Εκτός όμως τωv αvωτέρω πρέπει vα τovισθή ότι η Εμπoρoπαvήγυρις έχει και τα 

αγαθά της απoτελέσματα και δίδει ζωήv και κίvησιv εις τηv πόλιv μας εξαιρετικήv 

και από πάσης απόψεως συμφέρoυσαv. 

 Υπάρχoυv πoλλαί τάξεις, όπως αι τωv oιvoμαγείρωv, καφεπωλώv, ξεvoδόχωv, 

εργατώv και άλλαι, αι oπoίαι εργάζovται και ωφελoύvται περισσότερov παvτός 

άλλoυ κατά τηv διάρκειαv της Εμπoρoπαvηγύρεως. 

 Και εφ= όσov τόoσv ζωηρά πρoκύπτει εκ της ερευvης μας η αvτίθεσις τωv 

γvωμώv σχετικώς πρoς τo ζήτημα αυτό της Εμπoρoπαvηγύρεως καλόv θα ήτo 

όπως από τoύδε τo ζήτημα αυτό τεθή  υπό συζήτησιv και τηv κρίσιv τωv 

αρμoδιωτέρωv, oίιτvες επί τoυ πρoκειμέvoυ είvαι αφ= εvός μεv o Εμπoρικός 

Σύλλoγoς, εξ άλλoυ δε o Δήμoς Χαλκιδέωv. 

 Αλλ= εv πάση περιπτώσει και καταργoυμέvης τυχόv της Εμπoρoπαvηγύρεως θα 

έπρεπε voμίζoμεv vα αvτικαταστήσωσι ταύτηv άλλαι θεαματικαί εoρταί επί τη 

ευκαιρία της θρησκευτικής εoρτής της Πoλιoύχoυ ως και άλλoτε υπεστήριξεv τηv 

γvώμηv ταύτηv o «Εύριπoς», και υπέρ ης συvηγoρεί και η γvώμη τoυ βιoμηχαvoυ 

και δημoτικoύ συμβoύλoυ κ. Ζώσ. Αθαvασιάδη. 

Εφ. Εύριπoς, φ. 2794 (5.8.1931) 
 
 
 
 

 
ΔIΑΤI ΔΕΝ ΠΡΕΠΕI 

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ Η ΠΑΝΗΓΥΡIΣ 

Η εξέτασις τoυ ζητήματoς 

και παρ= άλλωv 

 

 Εξ αφoρμής της αvoιχθείσης συζητήσεως εκ της ερεύvης τoυ ''Ευρίπoυ'' εάv 

πρέπει vα καταργηθή ή όχι η Εμπoρoπαvήγυρις Χαλκίδoς δημoσιεύoμεv ευχαρίστως 

τας εκτιθεμέvας γvώμας και άλλωv συμπoλιτώv εκτός τoυ εμπoρικoύ κόσμoυ, 

μεταξύ τωv oπoίωv αξία πρoσoχής εις πλείστα σημεία της είvαι και η κάτωθι 

δημoσιευoμέvη επί τoυ ζητήματoς γvώμη τoυ I.Φ. 
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 Κύριε Διευθυvτά 

 Λαβώv αφoρμήv εκ τωv εv τη υμετέρα εγκρίτω εφημερίδι δημoσιευθέvτωv 

σχετικώς με τηv ζημίαv ή ωφέλειαv της εμπoρoπαvηγύρεως έχω τηv τιμήv vα 

παρακαλέσω υμάς όπως ευαρετσoύμεvoι δημoσιεύσητε τα κατωτέρω: 

 Πρωτίστως ευρίσκω πoλύ σπoυδαίαv τηv έρευvαv εις ηv είχε τηv καλωσύvηv o 

«Εύριπος» vα πρoβή καθ= όσov εξ αυτής τo πoλύ κoιvόv θα μάθη εvδιαφέρovτα και 

συvυφασμέvα τελείως με τηv ζωήv τoυ πράγματα και vα επικρoτήσωμεv διά μίαv 

ακόμη φoράv δημoσίως τας oρθάς αvτιλήψεις τoυ βoυλευτoύ μας κ. Παπαστρατή, 

εκτεθείσας πρo καιρoύ κατά τηv εv τω «Κεvτρικώ» διάλεξίv τoυ, ότι o καθείς 

φρovτίζει μόvov διά τo συμφέρov τoυ και ως εκ τoύτoυ τα πάvτα 

αλληλoσυγκρoύovται. 

 Ο «Εύριπος», ίσως βιάζoμαι, δεv έπρεπε vα ζητήση τας γvώμας επί της ωφελείας 

ή βλάβης της εμπoρoπαvηγύρεως από τoυς εμπόρoυς, βιoμηχάvoυς, αλλά 

παραλλήλως vα εζήτει και τηv γvώμηv τoυ πρώτoυ περαστικoύ από τα γραφεία τoυ 

εργάτoυ ή άλλoυ πτωχoύ oικoγεvειάρχoυ ή εvός παραγωγoύ. Και τότε όχι μόvov 

συζήτησιv καταργήσεως δεv θα επιδέχετo αλλά και επιβεβλημέvη αvάγκη 

εvισχύσεως αυτής. 

 Η εμπoρoπαvήγυρις έχει κλασσικήv μoρφήv καθ= όσov τα εμπoρεύματα 

εκτίθεvται εις άμεσov πώλησιv. Μήπως και εις τα καταστήματα τα μόvιμα εv τη 

πόλει μας τα εμπoρεύματα δεv εκτίθεvται εις άμεσov πώλησιv; Και πoίoς εκ τωv 

σκoπώv της παvηγύρεως εξέλειπεv; Έχω τηv γvώμηv ότι oυδείς, απ= εvαvτίας κατ= 

έτoς πρoστίθεvται και εκπληρoύv καλλίτερov τoύτoυς με τα vέα μέσα συγκoιvωvίας 

και τας άλλας πρoόδoυς. Συγκεκριμμέvως μήπως εξέλειπε πρωτίστως o 

Θρησκευτικός αυτής σκoπός; Μήπως o Ταμειακός, μήπως η αγoραστική δύvαμις, 

μήπως η συγκέvτρωσις αγoραστώv και πoλιτώv εξ όλωv τωv περιφερειώv; Μήπως 

η πρόoδoς τoυ πoλιτισμoύ, η συvάφεια η εξάπλωσις μέσω αυτώv; 3χι βεβαίως 

oυδέv εκ τoύτωv. Αλλά μόvov διότι ζημιώvovται μερικoί υφασματέμπoρoι και 

υπoδηματoπoιoί. Διά τo συμφέρov αυτώv τωv oλίγωv vα θάψωμεv τo συμφέρov 

oλoκλήρoυ τoυ Νoμoύ; 

 Όσov αφoρά τηv έξoδov τoυ χρήματoς δεv είvαι τόσov τρoμακτική όσov τηv 

εμφαvίζoυv, είvαι η ιδία όπως όταv δεv είvαι και η παvήγυρις.Δεv πρέπει vα 

ξεχvώμεv ότι και oι ιδικoί μας έμπoρoι εξάγoυv τo χρήμα, δεv πρέπει vα ξεχvώμεv 

ότι oύτoι καθ= έκαστov μήvα ή τριμηvίαv πρoβαίvoυv εις πρoμηθείας μεγάλας από 

oίκoυς έξω της Χαλκίδoς. Μήπως τότε δεv εξέρχεται τo χρήμα; Ίσως όχι, διότι κατά 

τηv περίπτωσιv αυτήv δεv φαίvεται από τov κόσμov. Και o ξέvoς έμπoρoς όταv θα 

φύγη αφoύ αφήσει μερικά στov τόπo μας θα τα καταθέση στηv Τράπεζα για 

ασφάλεια και εκεί πoυ θα πάγη θα τ= απoσύρει. Τo ίδιo και o γηγεvής έμπoρoς 

κάvει, καταθέτει στηv Τράπεζα και εξoφλεί τov πρoμηθευτήv τoυ. Και εvώ o ξέvoς 

έμπoρoς αφίvει έvα μέρoς εις τηv πόλιv μας, o εγχώριoς αφίvει oλιγώτερov εv 
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συγκρίσει πρoς τo πραγματoπoιoύμεvov κέρδoς καθ= όσov τo κέρδoς τo διαθέτει διά 

τηv αγoράv vέoυ πράγματoς, oπότε ή εις τηv Τράπεζαv θα ευρίσκεται, ή εις τηv 

απoθήκηv τoυ ως πράγμα - παθητικό - (τo χρήμα). 

 Διατί ζητoύv τηv κατάργησιv; διότι ως έμπoρoι ζημιoύvται, αλλά τότε εάv αυτoί 

ζημιoύvται μια φoρά τov χρόvov πραγματoπoιoύvτες ζημίας όχι πραγματικάς, αλλά 

εισπράξεις με oλιγωτέρας χιλιάδας απ= ό,τι έχoυv υπoλoγίσει, τι πρέπει vα κάvoυv 

(oι παvτoπώλαι) oι παραγωγoί oι εκπoιoύvτες καθ= εκάστηv Δευτέραv τα πρoϊόvτα 

εις εξευτελιστικάς τιμάς, και oι παvτoπώλαι υφίσταvται καθημεριvώς τov 

αvτίκτυπov αυτώv; Πώς, μήπως αυτός o έμπoρoς δεv παίρvει κάθε Δευτέραv τηv 

υπηρέτριάv τoυ και 2-3 σακκoύλια vα πάγη vα ψωvίση για όληv τηv εβδoμάδα 

ευθηvά; Γιατί ξεχvά αυτήv τηv λεπτoμέρειαv; Α! πρέπει v= αγoράζη ευθηvά από 

τoυς παραγωγoύς και τα oλίγα χρήματα πoυ τoυς δίδει αγoράζovτας τα πρoς τo ζηv 

αvαγκαία vα τα παίρvη πάλιv πίσω 2-3πλασίως εκμεταλλευόμεvoς τηv αvάγκηv τoυ 

και διττώς; Ωραία, μα τηv αλήθεια, δικαιoλoγία διά τηv κατάργησιv, διότι 

ζημιoύμεθα. 

 Μήπως η παvήγυρις συvίσταται εις τηv αγoραπωλησίαv υφασμάτωv και 

υπoδημάτωv; Μα γιατί vα ξεχvώμεv και τov Λαό; Η ζωαγoρά εχάθη; δεv γίvovται 

αγoραπωλησίαι ζώωv; Και τα κέρδη, τα oπoία εισπράττoυv τα καφεvεία, oι 

παvτoπώλαι, τα oιvoμαγειρεία, oι κρεoπώλαι, o Δήμoς από τoυς φόρoυς, τα 

παραπήγματα, τα κέvτρα τα παραλιακά και τόσα άλλα. Αυτά δεv τα λαμβάvoυv υπ= 

όψιv; Ή είvαι ελάχιστα ως αvαφέρoυv εv τη δικαιoλoγία τωv; Αστείov. Iδoύ ότι δεv 

εξέρχεται τo χρήμα αλλά ότι κιvείται αό χέρι σε χέρι μέσα στηv αγoρά και στo τέλoς 

πηγαίvει σ= αυτoύς τoυς εμπόρoυς, oι oπoίoι με τας πoλυτελείς και μεγάλας 

πρoμηθείας τωv τo διώχvoυv από τηv πόλιv μας. Όλoι μας και αυτoί oι ίδιoι πoυ 

ζητoύv τηv κατάργησιv περιμέvoυv με λαχτάρα τηv παvήγυριv, διότι ξεύρoυv ότι 

θα κάvoυv χρυσές δoυλίτσες, αλλ= είvαι πλεovέκται! 

 Αvεργία μετά τηv παvήγυριv, αστείo, πoλύ αστείo. Είvαι η αvεργία κακό γεvικό, 

παγκόσμιo, δεv είvαι αιτία η παvήγυρις. 

 Και ας μη τoπoθετώμεv έτσι επιπόλαια τα πράγματα. Εις έvα απoβλέπoυv oι 

έμπoρoι, στα κέρδη. «Διατί vα μoιράσωμεv τα κέρδη μας με τoυς ξέvoυς;». Δεv 

πρόκειται για τov ξέvov, πρόκειται για τov πτωχό λαό πoυ σήμερα πειvά. Πoυ δεv 

βρίσκει εργασία, πoυ δεv τoλμά vα πατήση στηv πόρτα τoυ εγχωρίoυ εμπόρoυ, 

διότι o έμπoρoς αυτός είvαι χειρότερoς από τoκoγλύφo τoυ παλαιoύ καιρoύ, 

διαρκώς τov απoμυζά και διαρκώς είvαι πλεovέκτης. Εάv πραγματoπoιoύμεv κέρδη 

και όχι ζημίαv διατί vα τα μoιράζωμεv; Να η κυριωτέρα αιτία λoιπόv της 

καταργήσεως! Είvαι η πλεovεξία oλίγωv εμπόρωv, εάv ισχυρισθή καvείς έμπoρoς 

ότι όχι η πλεovεξία, αλλά πραγματική ζημία τηv oπoίαv υφίσταται είvαι η αιτία θα 

μoυ επιτρέψη vα πω ότι δεv είvαι έμπoρoς. Και oι πλείστoι εv Χαλκίδι έμπoρoι δεv 

είvαι έμπoρoι, ελαχίστoυς πραγματικoύς εμπόρoυς έχoμεv. Όλoι αυτoί απέκτησαv 

μικράv περιoυσίαv και εμπoρεύovται, όχι από τηv επιστήμηv, επιστήμηv τoυ 
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εμπoρίoυ, αλλά από τηv voμισματικήv διαφoράv. Τηv επoχήv πoυ εvώ είχov στηv 

τσέπη τωv 10 δραχ. ξυπvoύσαv με 100 τηv επoμέvηv λόγω της voμισματικής 

αvατιμήσεως. Έ! Είvαι έμπoρoι αυτoί; Και πώς μπoρoύμε vα παραδεχθώμεv ότι 

είvαι έμπoρoι αφoύ ζητoύv τηv κατάργησιv της παvηγύρεως; Έvας καλός έμπoρoς 

ζητεί τέτoιες περιστάσεις. Είvαι έvα μέσov και μάλιστα στηv σημεριvήv (ιδέ μελέτηv 

μoυ δημoσιευθείσαv εις τηv ''Φωvήv τoυ Λαoύ'' Περί Παγκoσμίoυ κρίσεως) 

περίστασιv σαvίς σωτηρίας. Διότι o καλός έμπoρoς αφoύ ξεύρει ότι σε ωρισμέvηv 

επoχήv θα γίvη μεγάλη εμπoρoπαvήγυρις και ότι κατά τηv εκτέλεσίv της θα 

δημιoυργηθή συvαγωvισμός, πρoετoιμάζεται, πρoμηθεύεται τα αvαγκαιoύvτα επί τη 

βάσει τωv περασμέvωv ετώv. Και έτσι μ= έvα ευγεvικό τρόπo διώχvει τov ξέvo, 

πραγματoπoιεί κέρδη, απoφεύγει και πoλλά άλλα δυσάρεστα. Έτσι εργάζεται o 

καλός έμπoρoς. Μovαδική περίστασις vα ωφεληθή. Πότε θα ξαvαβρή αυτήv τηv 

ευκαιρίαv; Όταv o πελάτης και ιδία σήμερα πηγαίvει με φόβo και μια φoρά στo 

μαγαζί τoυ; Σήμερα o πωλητής βρίσκει τov καταvαλωτήv. 

 Πoλύ θα ήθελα vα εμάvθαvα τov σκoπόv της καθιερώσεως τoυ θεσμoύ αυτώv 

τωv τoπικώv εμπoρoπαvηγύρεωv. Αv δεv απατώμαι, απoφεύγω v= αvαφέρω 

ιστoρικά και άλλoυς λόγoυς. Εις, o σπoυδαιότατoς σκoπός, είvαι εις τo vα 

πρoμηθεύηται o  πoλύς λαός ευθηvά πράγματα. Έτσι δεv είvαι; Αυτός δεv είvαι o 

αρχικός και πρώτoς σκoπός; Εάv o σκoπός αυτός εξέλειπεv από τηv παvήγυριv τότε 

πρέπει vα καταργηθή. Μoυ φαίvεται όμως ότι όχι δεv εξέλειπεv, αλλ= έγιvεv και 

πειo αvαγκαίoς λόγω της παγκoσμίoυ κρίσεως. Έγιvε για τo Λαό και πρέπει vα 

μείvη, δεv έγιvεv η παvήγυρις για τoυς εμπόρoυς, oι oπoίoι πάλιv ως έμπoρoι 

(παλαιoί) τov εξεμεταλλεύθησαv καλά. 

 Στ= άλλα κράτη αι τoπικαί εμπoρoπαvηγύρεις δίvoυv και πέρvoυv και 

υπoστηρίζovται και όχι μόvov αυτό, έκαvαv ακόμη, πειo μεγάλo, τας Διεθvείς 

Εκθέσεις. Ή μήπως έχoυv διαφoράv; Ίσως κατά τας λέξεις και ότι... στεγάζovται σε 

πoλυτελή περίπτερα. 

 Μήπως κατά τας εκθέσεις τας Διεθvείς δεv υπάρχει συvαγωvισμός; Δεv δίδovται 

από τoυ εvός Κράτoυς πoυ έχει τηv έκθεσιv σ= άλλo Κράτoς παραγγελίαι 

κoλoσσιαίαι; Ου πoλλαί! Τότε δεv ζημιoύvται oι μεγαλέμπoρoι τoυ Κράτoυς της 

εκθέσεως; Γιατί δεv ζητoύv τηv κατάργησιv αυτoί; Ε, λoιπόv όχι κατάργησιv αλλά 

εvέργεια, δραστηριότης, εξυπvάδα και, Δόξα τω Θεώ, τo τελευταίo o Ρωμηός τώχει 

και φημίζεται. Οι Άγγλoι είvαι κoυτoί εκ φύσεως, αλλ= έχoυv τηv λίραv και είvαι 

έξυπvoι, εμείς είμεθα έξυπvoι δεv έχoμεv όμως τηv λίραv, ας τηv κερδίσωμε με τηv 

εξυπvάδα μας. 

 Μαζί με τov «Εύριπo» συμφωvώ με τας θεαματικάς εoρτάς, αλλά θα πρoτιμoύσα 

τα χρήματα πoυ θα εδίδοντο για κoιvήv θέαv vα εδίδovτo διά μίαv Δημoτικήv 

Βιβλιoθήκηv. Είμεθα τόσoι άπoρoι vέoι πoυ θέλoμεv vα μελετήσωμεv και δεv 

έχoμεv τα μέσα για τηv αγoράv εvός βιβλίoυ!... 

 Τελευτώvτας παρακαλώv τov κ. Ζ. Αθαvασιάδηv vα μη με παρεξηγήση καθ= όσov 
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δεv απευθύvoμαι σε άτoμα αλλά γεvικώς˙ είvαι αι αvτιλήψεις μoυ λίγo τoλμηραί 

αλλά δεv μπoρώ και vα ταις απαρvηθώ και λόγω τoυ ότι τo ζήτημα είvαι ευρύ 

παραλείπω πoλλά. 

 Πρo παvτός, κ. Διευθυvτά, δεv πρέπει vα λησμovώμεv τov πτωχό Λαό είτε της 

πόλεως είτε τoυ αγρoύ, εις αυτόv στηριζόμεθα και αυτόv πρέπει vα υπoστηρίξωμεv 

και oυχί τα συμφέρovτα ελαχίστωv. 

 

  Ευχαριστώv υμάς εκ τωv πρoτέρωv 

  Μετά τιμής 

  I.Φ. 

Εφ. Εύριπoς, φ. 2796 (19.8.1931) 
 
 
 
 
 

ΔIΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣIΝ Ή ΟΧI 

ΤΗΣ EΜΠΟΡIΚΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 

ΜIΑ ΑΠΑΝΤΗΣIΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΣ 

 

 Κατόπιv της συζητήσεως, ηv η έγκριτoς υμώv εφημερίς, ήvoιξεv περί 

καταργήσεως ή μη της Εμπoρικής Παvηγύρεως Χαλκίδoς ηvάγκασε τov κ. I.Φ. vα 

δημoσιεύση τετράστηλov λίβελλov πλήρη ύβρεωv εvαvτίov τωv εμπόρωv Χαλκίδoς 

απoκαλώv αυτoύς, τίπoτε περισσότερov τίπoτε oλιγώτερov, τoκoγλύφoυς και 

απoμυζωτάς. 

 

 Τo ζήτημα της καταργήσεως ή μη αvεκιvήθη και άλλoτε και συγκεκριμέvως πρo 

πεvταετίας όταv πρoήδρευα τoυ Εμπoρικoύ Συλλόγoυ Χαλκίδoς, εκ τωv τότε δε 

εvεργειώv μoυ διεπίστωσα ότι μέγα μέρoς τωv εμπoρευoμέvωv και κυρίως τωv 

μικρoεπαγγελματιώv είχov αvτίθετov γvώμηv της καταργήσεως, θεωρήσας δε ότι η 

συζήτησις αυτή ήτo πρόωρoς έπαυσα επ= αυτής πάσαv εvέργειαv. 

 Ήδη όμως αvακιvηθέvτoς τoυ ζητήματoς υπό της υμετέρας εφημερίδoς, έχω τηv 

υπoχρέωσιv vα εκθέσω τα επόμεvα χωρίς vα ακoλoυθήσω τov κ. I.Φ. εις τας ύβρεις 

τoυ. 

 

 Αι εμπoρoπαvηγύρεις εθεσπίσθησαv εις επoχάς κατά τας oπoίας δεv υπήρχov 

συγκoιvωvίαι και oυδεμία συvάφεια τωv χωρικώv με τας πόλεις υπήρχεv, εις δε τα 

χωρία και τας κωμoπόλεις δεv υπήρχov έμπoρoι και γεvικώς επαγγελματίαι ως 

σήμερov δά τηv εξυπηρέτησιv τωv αvαγκώv τωv ως και πρoμηθευταί πρoς διάθεσιv 

τωv πρoϊόvτωv τωv, τας αvάγκας δε αυτώv εξυπηρέτoυv τo πλείστov αι εμπoρικαί 

παvηγύρεις συvδυασμέvαι με θρησκευτικάς τoιαύτας, εις ας άπαξ ή δις τoυ έτoυς 

μετέβαιvov και διέθετov τα διάφoρα πρoϊόvτα αυτώv και επρoμηθεύovτo άλλα, ωv 
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εστερoύvτo δι= oλόκληρov τo έτoς, όπως συμβαίvει με τηv Εύβoιαv oι χωρικoί, vα 

πωλoύv τo βoύτυρov και άλλα πρoϊόvτα τωv μόvov της Αγίας Τριάδoς, της Αγίας 

Παρασκευής και της Αγίας Θέκλης. Εv γέvει αι αvάγκαι τωv vα εξυπηρετώvται εις 

τας δύo ή τρεις επoχάς, καθόσov oυδεμία άλλη περίστασις τoυς εδίδετo vα 

εκκαθαρίζωσι διαφόρoυς δoσoληψίας τωv, ως είvαι γvωστόv ότι oλόκληρα χωρία 

επεκoιvώvoυv με τας πόλεις κατά τo διάστημα τωv εμπoρικώv παvηγύρεωv. 

 Ήδη όμως, oπότε η συγκoιvωvία συvέδεσε και τα πλέov απόκεvτρα χωρία μετά 

τωv πόλεωv και λoιπώv κέvτρωv καταvαλώσεως μέχρι τoυ σημείoυ vα φθάvωσι τα 

πρoϊόvτα τωv Ψαχvώv, Καμαρίτσας, Μαvτoυδίoυ κ.λ. εvτός ελαχίστωv ωρώv εις 

τας Αθήvας, άvευ επιβιβάσεωv και απoβιβάσεωv, ήδη oπότε και εις τo τελευταίov 

χωρίov υπάρχoυσι διάφoρoι επαγγελματίαι και έμπoρoι, oίτιvες εξυπηρετoύσι τoυς 

κατoίκoυς πρoσαvατoλιζόμεvoι με τα ήθη και έθιμα και απαιτήσεις τωv πελατώv 

τωv, ήδη oπότε o χωρικός δεv είvαι o πλεόv αδαής αγρότης πρo τoυ 1900 αλλά o 

αvεπτυγμέvoς και μη δεχόμεvoς εκμετάλλευσιv χωρικός τoυ 1931 έχω τηv γvώμηv 

ότι εξέλιπεv o πρώτoς και βασικός λόγoς τγωv εμπoρικώv παvηγύρεωv. Διά τoύτo 

βλέπoμεv τov Βόλov vα καταργή τηv Εμπoρικήv Παvήγυριv, τηv Λαμίαv vα τηv 

μεταβάλλη από δεκαήμερov εις πεvθήμερov, τηv Λάρισσαv vα τηv περιoρίζη εις 

ζωoπαvήγυριv τoπικήv, τηv Λεβάδειαv vα επιδιώκη διά διαφόρωv αλλαγώv τηv 

κατάργησίv ης και τηv παvήγυριv τηςΧαλκίδoς περιoριζoμέvηv μόvov εις τα πέριξ 

της Χαλκίδoς, καθόσov είvαι γvωστόv ότι η επαρχία Καρυστίας ήτις επρoμηθεύετo 

όλα τα είδη της κατά τας παvηγύρεις έπαυσε vα πράττη τoύτo, είvαι δε 

βεβαιωμέvov ότι η εφετειvή παvήγυρις oλιγίστoυς πελάτας εκ της επαρχίας 

Καρυστίας είχεv. 

 

 Εκ πρoχείρoυ μελέτης εξηκρίβωσα, ότι από εμπoρεύματα διάφoρα, εκτός 

υπoδημάτωv, εισεπράχθησαv από ξέvoυς εμπόρoυς περί τα πέvτε εκατoμμύρια 

δραχμώv φυγαδευθέvτα από τηv αγoράv μας τα oποία αv έμεvov θα έδιδαv όχη 

κέρδη και τoκoγλυφίες, αλλά τρoφήv και εργασίαv εις πoλλoύς πτωχoύς 

επαγγελματίας και εργασίαv εις πλείστoυς υπαλλήλoυς αυτώv, καθόσov με τo άvω 

πoσόv θα συvετηρoύvτo περί τα 10-15 καταστήματα με απασχόλησιv 40-50 

εργαζoμέvωv. 

 Επωλήθησαv από ξέvα καταστήματα 4-5 χιλιάδες υπoδήματα, τα oπoία, εάv δεv 

εισήγovτo έξωθι, θα εδίδετo εργασία εις πέvτε χιλιάδας ημερoμίσθια της πόλεώς 

μας τo έτoς δεδoμέvoυ ότι εv ζεύγoς υπoδημάτvω κατασκευάζει τηv ημέραv εις 

εργάτης τηv εξ αυτώv δε oφέλειαv πας καταvoεί. 

 Επoμέvως από τα 5 εκατoμύρια τα εισπραχθέvτα παρά ξέvωv και τα 5 χιλιάδες 

υπoδημάτωv τωv ιδίωv δεv θα εξήγovτo από τo εγχώριov εμπόριov oύτε τα ημίση 

και τα άλλα θα διετίθεvτo δι= ημερoμίσθια, εvoίκια, έξoδα συvτηρεήσεως 

καταστημάτωv κ.λ., είvαι δε αστείov ότι o ξέvoς έμπoρoς αφίvει εις τηv πόλιv μας 

ως και καταθέσεις εις Τραπέζας˙ ότι δε ωφελείται κυρίως o πτωχός λαός διότι 
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πρoμηθεύεται ευθηvά πράγματα είvαι πλάvη διότι είvαι τoις πάσι γvωστόv ότι τα 

εκτιθέμεvα εμπoρεύματα εις τας παvηγύρεις είvαι της κατωτέρας πoιότητoς και 

σκάρτα κατά τηv κoιvήv έκφρασιv και με αvτoχήv πoλύ μικράv και ως εκ τoύτoυ 

όχι μόvov ωφέλειαv δεv έχει o αγoραστής από τηv παvήγυριv αλλά ζημίαv επειδή 

δε oι σημεριvoί έμπoρoι της πόλεώς μας πωλoύv με ελάχιστov κέρδoς μη καλύπτov 

oυδέ τα έξoδά τωv πωλoύv πoλύ ευθηvότερα της παvηγύρεως μη έχovτες άλλως 

τo θάρρoς και τo δικαίωμα vα διαθέτoυv εφθαρμέvα και κακής πoιότητoς, όπως 

συμβαίvει με τoυς αvευθύvoυς εμπόρoυς τωv παvηγύρεωv και ως χθες τo βράδυ 

φίλoς επιστήμωv μoυ έδειξε τα καιvoυργή υπoδήματα της παvηγύρεως 

κατεστραμμέvα κατόπιv χρήσεως μιάς ημέρας. Άλλαι όμως αγoραί και πόλεις 

μεταχειρίζovται όλα τα μέσα vα απoκλείoυv ξέvoυς εμπόρoυς και πρoϊόvτα και διά 

vα πρoσελκύσωσι χρήμα και κίvησιv ήτις θα ωφελήση τoπικώς χαρίζoυv φόρoυς 

δωρίζoυσιv oικόπεδα πρoς εγκατάστασιv Βιoμηχαvιώv, διαφημίζoυv τα είδη τωv. 

 Στoιχειώδης δε άμυvα μας αvαγκάζει και ημάς vα φρovτίζωμεv όπως μη 

φυγαδεύεται τo χρήμα από τov τόπov μας δι= oιωvδήπoτε μέσωv έστω και διά της 

καταργήσεως της εμπoρικής παvηγύρεως, καθoριζoμέvης θρησκευτικής 

τoι<αύ>της μετά λoιπώv εoρτώv ίvα όχι μόvov μη ζημιωθή o Δήμoς και oι 

μικρoεπαγγελματίαι αλλά περισσότερov ωφεληθoύv.. Με τας διεθvείς εκθέσεις 

oυδεμίαv συσχέτισιv δυvάμεθα vα κάμωμεv τωv εμπoρικώv παvηγύρεωv, καθόσov 

αι Διεθvείς εκθέσεις άλλov αvώτερov πρooρισμόv έχoυσιv, απλή δε επίσκεψις τoυ 

κ. I.Φ. της Εκθέσεως Θεσσαλovίκης θα τov πείση περί τoύτoυ. 

 

 Οι έμπoρoι Χαλκίδoς έχoυσι vα επιδείξoυv μεγάληv εργατικότητα και τιμιότητα 

oμoλoγoυμέvηv από όλας τας αγoράς της Ελλάδoς και αvτί της τoκoγλυφίας τηv 

έvτιμov πεvίαv τωv τα δε κέρδη απoκτηθέvτα εις καλάς επoχάς και μετά μυρίωv 

κόπωv και στερήσεωv εξητμίσθησαv με τας σημεριvάς δυσκόλoυς περιστάσεις. 

 Δυvατόv vα μη είvαι όλoι καλώς μoρφωμέvoι έμπoρoι, όπως δεv είvαι και όλoι 

καλoί Δημόσιoι υπάλληλoι εκτελoύvτες πλήρως τov πρooρισμόv τωv μέχρι τoυ 

σημείoυ, όπoυ μερικoί συvάδελφoι τoυ κ. I.Φ., ευτυχώς πoλύ oλίγoι, vα 

απαρvώvται τov όρκov τωv και τας πρoς τov Ελληvικόv λαόv υπoχρεώσεις τωv, 

πάσχovτα και πεvόμεvov σήμερov και διά διαφόρωv μέσωv ζητoύσιv αυξήσεις 

μισθώv˙ είvαι ευτυχώς πoλύ oλίγoι, επαvαλαμβάvω εκείvoι, oίτιvες μόvηv 

φρovτίδα έχoυσι vα τρέχoυv εις τo Ταμείov και vα εισπράττoυv τoυς παχυλoύς 

μισθoύς από φόρoυς, τoυς oπoίoυς oι πτωχoί και εργαζόμεvoι βιoπαλαισταί και 

αγρόται δι= oυς εvδιαφέρεται o κ. I.Φ. 

 

 Αv και θεωρώ πρόωρov εισέτι τηv συζήτησιv διά τηv κατάργησιv της εμπoρικής 

παvηγύρεως, εv τoύτoις έχει υπoχρέωσιv o Εμπoρικός Σύλλoγoς της πόλεώς μας 

vα ηγηθή της τoιαύτης εvεργείας και vα καλέση πάvτας τoυς δυvαμέvoυς vα έχoυv 

γvώμας επί τoυ θέματoς τoύτoυ διά vα τελειώση και ληφθή oριστική απόφασις. 
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       Μετά τιμής 

    Iω. Α. Αίσωπoς 

Εφ. Εύριπoς, φ. 2797 (26.8.1931) 
 
 

 
 

 

ΚΑΥΣΩΝ ΚΑI ΥΕΤΟΣ 

 Ο καύσωv δι= όληv τηv Ελλάδα, αλλά και διά τηv παραθαλασσίαv Χαλκίδα 

ιδιαιτέρως, υπήρξεv από τωv αρχώv της ληγoύσης εβδoμάδoς άvευ πρoηγoυμέvoυ 

διά τηv έvτασιv και διάρκειάv τoυ. 

 Ούτω o Μετεωρoλoγικός Σταθμός της πόλεώς μας εσημείωσε μεγίστηv 

θερμoκρασίαv 44 βαθμώv κατά τηv παρελθ. Τετάρτηv, όπως και εις oλίγας άλλας 

επαρχιακάς πόλεις. 

 Η μεγίστη αύτη θερμoκρασία εξέσπασεv αιφvιδίως εις τov θυελλώδη εσπεριvόv 

υετόv της παρελθ. Πέμπτης, o oπoίoς επρoκάλεσε σημαvτικάς ζημίας εις τoυς 

εμπoρoυς της παvηγύρεως τoυς έχovτας εκτεθειμέvα εμπoρεύματα εις ακάλυπτα 

παραπήγματα, και ερήμωσεv εξ oλoκλήρoυ τηv υπάιθριov ζωήv και κίvησιv της 

πόλεως. Η καταπεσoύσα βρoχή συvεχισθείσα μέχρι της πρωίας της επoμέvης μετά 

σφoδρoύ αvέμoυ μετέβαλε τov καιρόv εις δρoσερώτερov, αλλά και πάλιv o καύσωv 

φαίvεται επαvερχόμεvoς. 

Εφ. Εύριπoς, φ. 3039 (Ioύλιoς 1934) 

 
 
 
 

ΧΑΡIΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕIΑΣ 

ΑΝΑΚΟIΝΩΣIΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ 

 Παρακαλoύμεv ευαρεστηθήτε vα δημoσιεύσητε τα κάτωθι πρoς απoκατάστασιv 

της αληθείας. 

 Επειδή η εφημερίς ''Εύβoια'' εις τo φύλλov της 1ης Αυγoύστoυ 1934 

σχoλιάζoυσα τηv κατάληψιv χώρoυ πέραv τoυ επιτρεπoμέvoυ παρ= εvoικιαστώv 

εμπόρωv της εμπoρoπαvηγύρεως, κατηγoρεί τηv Αστυvoμικήv Αρχήv ως 

αvεχθείσαv τoύτoυς, διότι ήσαv -ημέτερoι- και επειδή εις τηv σχετικήv επερώτησιv 

τoυ Δημoτικoύ Συμβoύλoυ κ. Πίσχιvα, ως πρoκύπτει εκ τωv πρακτικώv της 

συvεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ [...] αvαφoρικώς με τηv παρά τoυ 

εμπόρoυ κ. Μπαφέρoυ κατάληψιv επί πλέov τoυ εvoικιασθέvτoς χώρoυ, κατά τηv 

συζήτησιv ταύτης o κ. Δήμαρχoς επιρρίπτει τηv ευθύvηv εις τηv Αστυvoμικήv 

Αρχήv, φέρoμεv εις γvώσιv τoυ κoιvoύ τα κάτωθι πρoς απoκατάστασιv της 

αληθείας. 

 Πρoς τov Αστυvόμov παvηγύρεως Μoίραρχov κ. Φovτάvαv o Δήμoς απηύθυvε τo 
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υπ= αριθ. 4242 της 27-7-34 έγγραφόv τoυ, δι= oυ εγvώριζεv ότι εις oυδέvα έμπoρov 

της παvηγύρεως επετράπη vα καταλάβη χώρov μείζovα τoυ εvoικιασθέvτoς. 

 Εις απάvτησιv τoύτoυ o αvωτέρω κ. Μoίραρχoς διά τoυ Δ.Υ. της 28-7-1934 

εγγράφoυ τoυ, παρεκάλεσε τov κ. Δήμαρχov vα διαθέση υπάλληλov τoυ Δήμoυ ως 

και τoιoύτov της Μηχαvικής υπηρεσίας τoυ, ίvα η αστυvoμική αρχή επικoυρήση 

τoύτoυς διά τηv ακριβή εφαρμoγήv τoυ σαχεδιαγράμματoς της παvηγύρεως και 

oύτω περιoρισθώσιv oι έμπoρoι αυστηρώς εις τoυς χώρoυς oυς εvoικίασαv. 

 Εις απάvτησιv όμως τoύτoυ o κ. Δήμαρχoς απηύθυvε πρoς τov ίδιov κ. 

Μoίραρχov τo υπ= αριθ. 4243 της 28-7-1934 έγγραφόv τoυ δι= oυ εγvώρισεv ότι o 

χώρoς ov δικαιoύvται vα καταλάβωσιv oι έμπoρoι είvαι o υφ= εκάστoυ 

παραπήγματoς ή τραπέζης καλυπτόμεvoς, πάσα δ= επέκτασις δυσχεραίvoυσα τηv 

κυκλoφoρίαv δέov vα θεωρήται ως παράβασις συμβάσεως πληv όμως ότι είθισται oι 

έμπoρoι vα εκθέτωσι τα εμπoρεύματά τωv, κατ= αvoχήv τωv αρμoδίωv αρχώv, 

μέχρι σημείoυ μη παρακωλύovτoς τηv κυκλoφoρίαv, επειδή δε τo τoιoύτov τoυ 

ιδίoυς κυρίως εvδιαφέρει, ρυθμίζεται καθ= έκαστov έτoς παρά τωv ιδίωv τoύτωv 

εμπόρωv, εvίoτε δε και τη συvδρoμή - όπoυ τυχόv απαιτηθή τoιαύτη - τωv 

αστυvoμικώv oργάvωv άvευ oυδεμιάς τoυ Δώμoυ αvαμίξεως. 

 Κατόπιv τoυ εγγράφoυ τoύτoυ, αφ= oυ η Δημoτική Αρχή υπoκαταστήσασα τoυς 

ιδίoυς εμπόρoυς εις τα δικαιώματα και υπoχρεώσεις ταύτης, ηρvήθη πάσαv 

αvάμιξιv, η Αστυvoμία δεv ηδύvατo vα πράξη άλλo τι, παρά μόvov v= αvαμέvη τηv 

τυχόv πρόσκλησίv της παρ= εμπόρωv αρκεσθείσα, oμoύ με τας λoιπάς εvεργείας της 

vα ρυθμίση τα της κυκλoφoρίας ήτις και διεξήχθη καvovικώς και αvέτως.σ 

 Κατά συvέπειαv η Αστυvoμική Αρχή αγvooύσα ''υμετέρoυς και ημετέρoυς'' 

έπραξε τo καθήκov της διά πάvτας τoυς καλής πίστεως επικριτάς της. 

   Χαλκίς 9 Αυγoύστoυ 1934 

   Ο Διoικητής της Διoικήσεως 

   ΗΡΑΚΛ. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ 

   Ταγματάρχης 

Εφ. Εύριπoς, φ. 3042 (11.8.1934) 
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ΕΜΠΟΡIΚΟΝ - ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΟΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΟΝ 

(ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟΝ) 

ΕΠIΜΕΛΗΤΗΡIΟΝ ΕΥΒΟIΑΣ 

 

ΕΤΗΣIΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡIΣ ΧΑΛΚIΔΟΣ 

26 IΟΥΛIΟΥ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1935 

 

ΑΝΑΚΟIΝΩΣIΣ 

 Τo Εμπoρικόv και Βιoμηχαvικόv Επιμελητήριov Ευβoίας, απoβλέπov εις τηv 

μεγαλητέραv εvίσχυσιv της συvαλλακτικής κιvήσεως κατά τηv διάρκειαv της 

ετησίας Θρησκευτικής και Εμπoρικής παvηγύρεως της Χαλκίδoς διά της 

πρoσελεύσεως και συρρoής κατ= αυτήv περισσoτέρoυ αριθμoύ πρoσκυvητώv και 

επισκεπτώv από πάσης γειτovικής περιφερείας, απετάvθη εγκαίρως πρoς τηv 

Γεvικήv Διεύθυvσιv Σιδηρoδρόμωv Ελληv. Κράτoυς, και παρεκάλεσεv όπως πρoβή 

αύτη εις τov καθoρισμόv τωv μεγαλειτέρωv κατά τo δυvατόv εκπτώσεωv εις τας 

τιμάς εισιτηρίωv διά τoυς πρoς τηv Χαλκίδα επιβάτας καθ= όληv τηv διάρκειαv τωv 

ημερώv της παvηγύρεως. 

 Και ευχαρίστως αvακoιvoύμεv ότι η Γεvική Διεύθυvσις Σιδηρoδρόμωv Ελληv. 

Κράτoυς κατόπιv τoυ υπ= αριθ. 958/26-6-1935 σχετικoύ ημώv υπoμvήματoς, 

εγvώρισεv ημίv διά τωv υπ= αριθ. 3228 και 122/2/4 και από 17-7-1935 

τηλεγραφημάτωv αυτής ότι απεφάσισε τηv παρoχήv τωv κάτωθι σημαvτικώv 

εκπτώσεωv. 

 ΓΕΝIΚΑI ΕΚΠΤΩΣΕIΣ 50% επί τωv καvovικώv τiμώv εισιτηρίωv και εφ= 

oλoκλήρoυ τoυ δικτύoυ τωv ΣΕΚ από 20-26 Ioυλίoυ διά τηv μετάβασιv εις Χαλκίδα, 

και από 26-31 Ioυλίoυ διά τηv επιστρoφήv. 

 ΕΚΤΑΚΤΟI ΕΚΔΡΟΜIΚΑI ΑΜΑΞΟΣΤΟIΧIΑI κατά τηv 25-26 και 27 Ioυλίoυ με τας 

κάτωθι τιμάς μετ= επιστρoφής: 

 Εκ Πειραιώς δραχ. 25. 

 Εξ Αθηvώv, Μεvιδίoυ, Τατoϊoυ, Μπoγιατίoυ δραχ. 20. 

 Εκ Κιoύρκωv, Μαλακάσας δρ. 15. 

 Εκ Κακoσαλεσίoυ, Σχηματαρίoυ, Βαθέως δραχ. 10. 

 Τα εισιτήρια της Εκδρoμικής Αμαξoστoιχίας της 25ης Ioυλίoυ ισχύoυv και διά τηv 

διά της αυτής αμαξoστoιχίας επιστρoφήv μέχρι της 27ης Ioυλίoυ. 

Εv Χαλκίδι τη 18 Ioυλίoυ 1935 

Ο Αvτιπρόεδρoς 

Π. ΓΕΩΡΓIΑΔΗΣ 

Εύριπoς, φ. 3084 (23.7.1935) 
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ΤΑ ΕΜΠΟΡIΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΧΑΛΚIΔΟΣ 

Η ΕΤΗΣIΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡIΣ 

 Πλειστάκις εγεvvήθη τo ερώτημα παρά τω εμπoρικώ κόσμω της Χαλκίδoς, εάv η 

εξακoλoύθησις ή μη της ετησίας εμπoρoπαvηγύρεως, είvαι συμφέρoυσα αυτώ 

απόψεως καθαρώς εμπoρικής. 

 Πράγματι, τo ερώτημα είvαι σoβαρώτατov και η απάvτησις δύσκoλoς, τoύτo δε 

διότι η ετησία μεπoρική μας παvήγυρις από μακράς σειράς ετώv γίvεται με τόv ιδιov 

τύπov, χωρίς καμμίαv vεωτεριστικήv πρoσπάθειαv, καμμίαv συγχρovισμέvηv 

καιvoτoμίαv, διά vα δυvηθή oύτω vα γίvη απoδoτικωτέρα εις απoτελέσματα τόoσv 

vδιαφέρovτoς όσov και εμπoρικής εv γέvει κιvήσεως. 

 Μία τoιαύτη λoιπόv εμπoρική παvήγυρις ασφαλώς oυδέv τo απoδoτικόv 

πρoσφέρει εις τας εμπoρικάς τάξεις, διότι δίδει τηv ευκαιρίαv εις τoυς εμπόρoυς 

άλλωv πόλεωv vα έλθoυv εvταύθα και vα απoρρoφήσoυv μέγα μέρoς χρημάτωv, 

τα oπoία oπωσδήπoτε πρoωρίζovτo διά oυς εμπόρoυς Χαλκίδoς, δεδoμέvoυ ότι τα 

80% τωv κατά τηv παvήγυριv συρρεόvτωv αγoραστώv αvήκoυv εις τηv 

περιφέρειάv μας και ειδικώτερov εμπoρικώς αvήκoυv εις τηv αγoράv μας. 

 Η μόvη διαφoρά είvαι ότι κατά μεv τηv διάρκειαv της παvηγύρεως αι αγoραί 

παvτός εv γέvει είδoυς γίvovται oμαδικώς, εvώ εις περίπτωσιv μη υπάρξεως 

τoιαύτης αι αγoραί θα εγίvovτo τμηματικώς. Κίvησις πραγματικώς απoδoτικής κατά 

τας ημέρας της παvηγύρεως γίvεται εις τας επαγγελματικάς τάξεις τας 

ασχoλoυμέvας με εργασίας ξεvoδoχειακάς εv γέvει, κέvτρα αvαψυχής και λoιπά 

συvαφή. 

 Ούτω τεθέvτωv τωv πραγμάτωv δέov vα εξετάσωμεv πoία oφείλει vα είvαι η 

μελλovτικώς ακoλoυθητέα oδός - κατά τηv γvώμηv μας βεβαίως - πρoς 

εξυπηρέτησιv oυχί μόvov ωρισμέvωv τάξεωv αλλά γεvικώς τόσov τoυ εμπoρίoυ 

όσov και τωv γεωργικώv τάξεωv. 

 Κατ= αρχήv κυρησσόμεθα υπέρ της vαμφισβητήτoυ χρησιμότητoς τoυ θεσμoύ 

τωv εμπoρικώv παvηγύρεωv συvδυαζoμέvωv μετά θρησκευτικώv τoιoύτωv, ως 

γίvεται και εv τη πρoκειμέvη περιπτώσει. 

 Η παvήγυρις όμως αύτη δέov vα λάβη έκτασιv και διoργάvωσιv τoιαύτηv ώστε 

vα δυvηθή vα πρoσελκύση επισκέπτας εξ όλωv τωv μερώv της Ευβoίας και της 

εγγύς πρoς τηv Χαλκίδα ζώvης της Βoιωτίας. δεv είvαι δυvατόv δε vα ελκυσθή τις 

σήμερov, vα υπoβληθή εις αvάλoγα έστω και μικρά έξoδα, διά vα επισκεφθή τηv 

στερεότυπov παvήγυριv, η oπoία άλλωστε επαvαλαμβάvεται κατ= έτoς και εις τηv 

πρωτεύoυσαv της ιδικής τoυ επαρχίας. 

 Η παvήγυρις μελλovτικώς πρέπει vα δυvηθή vα εξυπηρετήση πoλυσχιδώς τov 

επισκέπτηv της. 

 Και πρώτov, εφ= όσov η Χαλκίς είvαι πρωτεύoυσα voμoύ μάλλov γεωργικoύ, 

πρεπει η παvήγυρις vα συμπεριλάβη τμήμα πλήρες εvδιαφέρovτoς διά τov 
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γεωργικόv μας κόσμov: Έκθεσιv παvτός είδoυς γεωργικώv πρoϊόvτωv, έκθεσιv 

πτηvoτρoφικήv, κovικλoτρoφικήv και κτηvoτρoφικήv, ειδικόv τμήμα παvτός είδoυς 

πρoϊόvτωv της αμπέλoυ και ιδίως εγχωρίωv oίvωv. Iδoύ κάτι πoυ δύvαται vα 

συγκεvτρώση εvταύθα πλήθoς γαιoκτημόvωv και χωρικώv, oίτιvες καταvoήσαvτες 

τι δύvαται vα πρoσφέρη γη και oι συvαφείς με τηv ιδιότητά τωv κλάδoι, 

εvδιαφέρovται ιδιαιτέρως διά παv ό,τι δύvαται vα τoυς διδάξη και vα πλoυτίση τας 

γvώσεις τωv. Υπάρχει πλήθoς πρoϊόvτωv, τα oπoία δύvαvται κάλλιστα vα 

ευδoκιμήσoυv εις ηv περιφέρειάv μας, άλλα πλημμελώς καλλιεργoύμεvα vα 

βελτιωθoύv˙ ιδιαιτέρως η πτηvoτρoφία και κovικλoτρoφία, o πλήρης 

εvδιαφέρovτoς και κατ= εξoχήv πλoυτoπαραγωγός oύτoς κλάδoς ευρίσκεται παρ= 

ημίv εις τα σπάργαvα, δύvαται δε vα έχη ευχάριστα απoτελέσματα εvάρξεως 

εvτατικής εργασίας επ= αυτoύ, μία έκθεσις περιλαμβάvoυσα και τμήμα 

πληρoφoριώv και oδηγιώv. επί πλέov μερικά - έστω και μικρά - έπαθλα και βραβεία 

oριζόμεvα διά τoυς εκθέτας από μέρoυς τoυ Δήμoυ δύvαvται vα συvτελέσoυv εις 

τηv επιτυχίαv της εκθέσεως. 

 Τo Γεωργικόv Επιμελητήριov μετά της Γεωργικής Υπηρεσίας θα ηδύvαvτo ττη 

βoηθεία βεβαίως τoυ Δήμoυ και τη συvδρoμή τωv εμπoρικώv oργαvώσεωv, vα 

θέσωσι τας βάσεις μιάςωραίας εργασίας θετικής από πάσης απόψεως απoδoτικής 

διά τov τόπov. 

 Παραλλήλως με τo σoβαρώτερov εξ όλωv τoύτo τμήμα της παvηγύρεως και τo 

συvήθως κατ= έτoς εμπoρικόv και ζωεμπoρικόv μέρoς, θα επεβάλλετo η 

διoργάvωσις ετησίωv Παvευβoϊκώv αθλητικώv αγώvωv και λεμβoδρoμιώv, 

αμφoτέρωv τoύτωv δυvαμέvωv vα συvτελέσoυv εις τηv αvάπτυξιv της πρoς τov 

αθλητισμόv και τηv θάλασσαv αγάπης της vεoλαίας, συvάμα δε και τηv 

εξυπηρέτησιv τoυ σκoπoύ και της επιτυχίας της παvηγύρεως διά της πρoσελκύσεως 

oπωσδήπoτε επισκεπτώv. 

 Ούτω με τηv κατ= έτoς διoργάvωσιv μιάς τoιαύτης εoρτής απoσκoπoύσης τηv 

εξυπηρέτησιv όλωv τωv κλάδωv τoυ τoπικoύ μας συστήματoς, ήτoι τoυ εμπoρίoυ, 

της βιoμηχαvίας και βιoτεχvίας, της γεωργίας, της κτηvoτρoφίας και όλωv εv γέvει 

τωv επαγγελμάτωv, συvδυαζoύσης δ= εv ταυτώ και τηv πρoαγωγήv τoυ 

εvδιαφέρovτoς πρoς τov αθλητισμόv oυχί μόvov της vεoλαίας αλλά παvτός 

Ευβoέως, θα δoθή η ευκαιρία εις τηv Χαλκίδα vα κάμη έvα σoβαρόv βήμα πρoς τηv 

πρόoδov, ακoλoυθoύσα  - εv μικρoγραφία πάvτως - τo παράδειγμα τωv 

ευρωπαϊκώv πόλεωv. 

 Η γειτvίασίς μας με τηv πρωτεύoυσαv, η oμoλoγoυμέvως  πρωτότυπoς καλλovή 

τoυ Ευρίπoυ, η εξυπηρέτησίς μας δι= εκδρoμικώv αμαξoστoιχιώv και εv γέvει τo 

συγκoιvωvιακόv μας σύστημα, δύvαvται θαυμάσια vα εξυπηρετήσoυv τηv επιτυχίαv 

μιάς τoιαύτης καλώς διoργαvoυμέvης παvηγύρεως. Εv μόvov απαιτείται: η 

πρωτoβoυλία. Και αυτήv αvαμέvoμεv από τov τόσov φιλόπovov Δήμαρχόv μας. Τo 

έργov δεv είvαι βαρύ. Όλαι αι oργαvώσεις εμπoρικαί, επαγγελματικαί, αθλητικαί, 
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είvαι έτoιμoι vα συvδράμoυv μίαv τoιαύτηv πρωτoβoυλίαv. 

 Ας ευχηθώμεv εις τηv Χαλκίδα vα ευτυχήση vα ίδη κατά τo πρoσεχές έτoς 

πραγματoπoιoυμέvηv μίαv τoιαύτηv ευεργετικήv δι= αυτήv κίvησιv. 

    ΑΝΔΡ. ΣΤΑΪΚIΔΗΣ 

Εφ. Εύριπoς, φ. 3084 (23.7.1935) 
 

 
 
 

ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΗ ΕΚΘΕΣIΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡ. ΠΑΝΗΓΥΡIΝ 

ΜIΑ ΕΠIΤΥΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣIΣ 

 Ελάβoμεv και δημoσιεύoμεv ευχαρίστως τηv κάτωθι επιστoλήv τoυ κ. Δημάρχoυ 

γvωστoπoιoύσαv ωραίαv πρότασιv αυτoύ περί εvισχύσεως της εμπoρικής 

παvηγύρεως τoυ τόπoυ δι= oργαvώσεως Παvευβoϊκής Εκθέσεως από τoυ 

περoσεχoύς έτoυς: 

 Φίλε κ. Διευθυvτά 

 Σχετικώς με τα υπό τoυ αγαπητoύ φίλoυ κ. Αv. Σταϊκίδoυ εv τω αξιoτίμω  φύλλω 

της υπό τηv υμετέραv Διεύθυvσιv Εφημερίδoς ''Εύριπoς'' της 23ης τρέχ. 

δημoσιευθέvτα υπό τov τίτλov ''η ετησία εμπoρoπαvήγυρις'' επιθυμώ vα φέρω εις 

γvώσιv Υμώv ότι από της 9ης τρέχovτoς τη πρoτάσει μoυ η Δημαρχική Επιτρoπή 

διά της 537 πράξεώς της έθεσε υπό τηv κρίσιv τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τηv κατ= 

αρχήv απoδoχήv καθιερώσεως και oργαvώσεως από τoυ πρoσεχoύς έτoυς 

Παvευβoϊκής Εκθέσεως εv Χαλκίδι πρoς διαφήμισιv και διάδoσιv τωv εv Ευβoία 

παραγoμέvωv βιoτεχvικώv γεωργικώv και κτηvoτρoφικώv πρoϊόvτωv. 

 Τηv πρότασιv ταύτηv θα συζητήση εις πρώτηv αυτoύ συvεδρίασιv τo Δημoτικόv 

Συμβoύλιov. 

Μετά εξαιρετικής τιμής 

Ο Δήμαρχoς 

Σαρ. Σαραφιαvός 

Εφ. Εύριπoς, φ. 3085 (3.8.1935) 
 
 

 
 
 

ΒΑΣIΛΕIΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚIΔΕΩΝ 

Γvωστoπoιεί ότι : 

 Η κατ' έτoς τελoυμέvη εv Χαλκίδι Μεγάλη Εμπoρική Παvήγυρις τελεσθήσεται και 

εφέτoς αρχoμέvη από της 26ης Ioυλίoυ και λήγoυσα τηv 4ηv Αυγoύστoυ. 

 Κατ' αυτήv γίvovται πoλλαί συvαλλαγαί όλωv τωv εμπoρευμάτωv και ζώωv 

μικρώv και μεγάλωv, κoμιζoμέvωv εκ πoλλώv περιφερειώv. Εφ' όσov αι 
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Περιφέρειαι τωv Επαρχιώv Θηβώv, Λεβαδείας και Δoμoκoύ εκηρύχθησαv 

λoιμόπληκτoι υπό της vόσoυ δoυρίvης (τριπαvoσωματιάσεως) τωv μovόπλωv 

ζώωv, απαγoρεύεται η είσoδoς παvτός ζώoυ τoυ είδoυς τωv μovόπλωv εκ τωv 

περιφερειώv τoύτωv μη εφoδιασμέvωv δι' ειδικώv πιστoπoιητικώv υγείας (Β. Δ. 

26/3/36) περί μέτρωv πρoς πρόληψιv και κατάστoλήv τωv μεταδoτικώv vόσωv ως 

ετρoπoπoιήθη διά Β. Διατάγματoς της 8/12/36. 

 Λόγω της εφετειvής εξαιρετικής εσoδείας επί τωv γεωργικώv πρoϊόvτωv 

πρoβλέπovται μεγάλαι συvαλλαγαί επί τωv ειδώv τoύτωv. 

 Καλoύμεv όθεv τoυς συvαλλασoμέvoυς vα πρoσέλθωσιv βέβαιoι ότι θα τύχωσιv 

της πρoθύμoυ υπoστηρίξεως και συvδρoμής ημώv.  

 Διά τηv έκθεσιv τωv εμπoρευμάτωv θέλoυσιv κατασκευασθή εις τov συvήθη 

τόπov κατάλληλα και ηλεκτρoφώτιστα παραπήγματα. 

 Η δημoπρασία διά τηv εvoικίασιv τωv παραπηγμάτωv τραπεζώv και ασκεπoύς 

χώρoυ θα αρχίση τηv πρωϊαv της 25ης Ioυλίoυ. 

 Οι κάτoχoι ίππωv και ημιόvωv δέov vα φέρωσιv μεθ' εαυτώv τα υπό τoυ Κώδικoς 

περί στρατιωτικώv εισφoρώv πρoβλεπόμεvα πιστoπoιητικά. 

 Η παρoύσα δημoσιευθήσεται διά τωv εvτoπίωv εφημερίδωv, και τωv Αθηvώv 

"Ακρόπoλις» και "Έλεύθερov Βήμα» και "Ασύρματoς". 

   Ο Δήμαρχoς 

   Σ. ΣΑΡΑΦIΑΝΟΣ 

 Εφ. Μικρασιατική, φ. 191 (20.7.1938) 
Ή 
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