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Στήν εύφορη κοιλάδα τού
Κηφισού, παλαιά ιστορία
είναι η αναφορά Πανηγύ-

ρεων, αφού καταγράφεται στο
σιγίλλιον, περί τών ορίων τής
Επισκοπής ∆ιαυλείας και Τα-
λαντίου, τού Πατριάρχου Ιερε-
µία Β', το σωτήριον έτος 1572
µ. χ. .... η Αγία Μαρίνα µετά
τής πανηγύρεως αυτής...

Βεβαίως η Αγία Μαρίνα, ώς
πόλισµα, τα χρόνια αυτά, δεν
θα ήταν πολύ διαφορετική από
σήµερα, ίσως όµως, τα κριτή-
ρια τότε, να ήταν άλλα, όχι µό-
νον πληθυσµιακά. Γενικά τα
πανηγύρια, ήσαν και θρησκευ-
τικά, αλλά όπως πάντα και ε-
µπορικές και κοινωνικές συγκε-
ντρώσεις.

Στήν Ελάτεια, µετά τήν συ-
γκοµιδή τών καρπών, τών ετη-
σίων εισοδηµάτων, υπήρχε και
η Εµποροζωοπανήγυρις, όπου
οι κάτοικοι τής κοιλάδας, έκα-
ναν τις προµήθειες, αγαθών α-
γροτικής και οικιακής οικονο-
µίας, όπως εργαλεία, µαχαίρια
, κουδούνια, σκεύη, κάπες, φλο-
κάτες , ξύλινα γουδιά, κουτά-
λες, ( µήν ξεχάσουµε τόν
κούτ'λα ! ), φ'τσέλες και βλαχο-
µαλάµατα, από ορεινούς µικρο-
βιοτέχνες, πού συνέρρεαν από
τήν Σ'βάλα, τα Σάλωνα, τα Τρίκαλα, ακόµη
και το Πήλιο, να πουλήσουν, να ανταλλά-
ξουν και να διασκεδάσουν, µε τα " Οργανα
", κατά το έθος αυτό, τών Ελλήνων, πού χά-
νεται βαθειά πίσω στόν χρόνο. Υπήρχαν ό-
µως και οι ζωοπανηγύρεις και µάλιστα, αρ-
κετά ζωηρές και πολυσύχναστες, αφού η
µηχανοκαλλιέργεια και τα "αγροτικά " µη-
χανήµατα, δεν είχαν ανατρέψει ακόµη, τήν
παραδοσιακή καλλιέργεια και τα ζώα, ή-
σαν τα εργαλεία -µηχανήµατα παραγω-
γής. Σε ξεχωριστούς χώρους, συνήθως έξω,
από τον οικιστικό ιστό, κατασκήνωναν οι
πωλητές, ίππων, ηµιόνων, όνων, µε τα ζά
τους, οι λεγόµενοι τσαµπάσηδες, βαθειά µε-
λαχροινοί , µουστακαλήδες, πού δοκίµαζαν
τήν ευρωστία, αποφαίνονταν για τήν ηλι-
κία, τήν παράσταση, τήν αντοχή και τήν υ-
γεία τους, κρατώντας το απαραίτητο
καµ'τσί, στο ένα χέρι , ενώ µε το άλλο, άνοι-
γαν το στόµα τού ζώου, ανιχνεύοντας τήν
ηλικία ( το τηράει στα δόντια έλεγαν ). Σκη-
νές γραφικές, τής καθ'ηµάς Ανατολής, πού
σήµερα εξέλιπαν, λόγω τής ανατροπής, τών
κοινωνικών συνθηκών, πού µετέβαλλαν, τήν
ετήσια αυτή, εορταστική συνάθροιση, σε
περιφερόµενη σύνοδο, τών ιδίων µικροπω-
λητών κυρίως, µε παζαριω'τ'κα εµπορεύµα-
τα, όπου οι παλαιοί µικροβιοτέχνες σπανί-
ζουν. ∆εν παύει όµως και σήµερα, παρά
τήν παρακµή του , " τού παζαρ ", να αποτε-
λεί µία σηµαντική στιγµή, ένα βότσαλο,
στήν ακινησία τής επαρχιακής λίµνης, µε
τήν κίνηση, τήν µουσική, τήν µεζεδολογία,
τήν συµµετοχή τής όσφρησης στούς κα-
πνούς από τα ψητά, τα οπωρικά και τα συ-
ναφή, έστω χωρίς, τα θεατρικά µπουλού-
κια, το Γύρο τού θανάτου, τήν σκοποβολή,
ακόµη και τήν υπαίθρια ρουλέτα, κάποιων
φτωχοδιαβόλων. Όµως για τα παιδιά, αλ-
λά και µερικούς µεγάλους, το κάτι άλλο ή-
ταν, το Πανόραµα, ένα είδος εικονοσκοπίου
τής εποχής, ένα ξύλινο, µαγικό κιβώτιο, µε
προσοφθαλµια οπή, όπου, µε τήν στροφή
µανιβέλλας, εµφανίζονταν χρωµατιστές
θαυµαστές εικόνες, εξωτικών τόπων και χω-
ρών, µε τήν γεωγραφική και ιστορική καθο-
δήγηση, τού χειριστή, ο οποίος µε µιά συρ-
τή, µονότονη φωνή, εκφωνούσε το αφήγηµα
του, καθώς και παρατηρήσεις... σκούπισε

τήν µύτη σου µικρέ...εδώ Κύριοι (β)λέπετε
τόν µέεεγα ποταµό Νείλο...να και τα αρα-
πάκια...Κύριι...κύριι..Θείου δεεν λέπουµι τί-
πουτα...αυτόµατα η απάντηση κάλυπτε τήν
βλάβη...τι να δείς βρέ ; µαύρα τ' αραπάκια,
µαύρος κι ο ποταµός.... και απτόητος συνέ-
χιζε ( όπως ο Μ. Λουντέµης διέσωσε)...ιδού
και η Μόσχα τής Ρωσίας, πού τήν κυβερνά
άνδρας, µε θηλυκό όνοµα, ΕΛΕΝΙΝ ήταν τ'
όνοµά του...συλλέγοντας τις δεκάρες µι-
κρών και µεγάλων, όπως και µείς τα θραύ-
σµατα και τα σπαράγµατα, µίας εποχής α-
θωότητας, πού είναι ο δικός µας, χαµένος
Παράδεισος. Άς είναι και φέτος, " τού Πα-
ζάρ ", όπως κάθε χρόνο, στήν Ελάτεια, θα έ-
χει τα τωρινά χαρακτηριστικά του, µε τήν
ευχή, να συνεχίσει αυτοανανεούµενο και α-
ναγεννώµενο. Στήν φωτογραφία τού 1949,
στόν σηµερινό πεζόδροµο, τρία τότε νέα
παιδιά, γελαστά, ευδιάθετα, ηµέρες παζα-
ριού, ξεχωρίζουν από το πλήθος, πού συ-
νωστίζεται στο βάθος, γύρω από τις παρά-
γκες. ∆εξιά το παλιό πετρόχτιστο καφενείο
τού Ν. Αυγερίου " Μπερνίτσα ", αριστερά η
οικία Παπαµαγγανά και στο βάθος, οι θα-
λερές ακακίες τού Αη-∆ηµήτρη.

* Ο Αγιαµαρνιώτης συµπατριώτης µας, Κώ-
στας Τριανταφύλλου, είναι δηµοσιογρά-
φος, και, κατάγεται από την Αγία Παρα-
σκευή Λοκρίδος . Για την πληρέστερη σχε-
τική ενηµέρωση, µας παραχώρησε το απα-
ραίτητο υλικό από το Αρχείο του, τον ευ-
χαριστουµε.
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Παζάρια, - εµποροπανήγυρεις όπως λέ-
γονται επίσηµα- γίνονται σε κωµοπόλεις
της περιοχής µας . ....

Με υπουργικές αποφάσεις έχουν ιδρυθεί
και πραγµατοποιούνται και σήµερα, στην
Ελάτεια, την Αµφίκλεια, τη Γραβιά και την
Κάτω Τιθορέα. Η αναφορά των γίνεται µε
βάση την χρονολογία δηµοσίευσης του
χρόνου αρχικής λειτουργίας τους.

Η πραγµατοποίηση τους αρχικά γινό-
ταν τους καλοκαιρινούς µήνες και σήµερα

τους φθινοπωρινούς. 
Η χρονική περίοδος πραγµατοποίησης

κάθε παζαριού ήταν πάντα διαφορετική α-
πό των άλλων, ώστε να διευκολύνονται οι
κάτοικοι της περιοχής µας.

Από έρευνα στην Εφηµερίδας της Κυ-
βερνήσεως προκύπτουν τα ακόλουθα:
1) Το παζάρι της Ελάτειας είναι το αρχαιό-

τερο. Συστήθηκε, στις 28 ∆εκεµβρίου
1880, µε διάταγµα του βασιλέα Γεωργί-
ου Α ΄. Με το ίδιο καθοριζόταν η έναρ-
ξη, η χρονική διάρκεια και η λήξη του.
Άρχιζε από την 25 Ιουλίου και διαρκού-
σε µέχρι την 28 του ίδιου µήνα, κάθε
χρόνο. (1)
Μετά από δεκατρία χρόνια, δηλαδή το
1893, µετατοπίζεται η χρονική περίοδος
πραγµατοποίησης του παζαριού. Με
διάταγµα που υπογράψει τον Αύγου-
στο εκείνου του χρόνου, ο τότε διάδοχος
Κωνσταντίνος, εκτελώντας χρέη αντιβα-
σιλέα, η εν λόγω εµποροπανήγυρης «τε-
λείται εφεξής από της 23 Αυγούστου µέ-
χρι της 24 ιδίου µηνός εκάστου έτους».
Έτσι, η διάρκεια της από τετραήµερη πε-
ριοριζόταν σε διήµερη.(2)
Το 1933 αλλάζει η µορφή του παζαριού
αλλά και ο χρόνος πραγµατοποίησης
του. Με προεδρικό διάταγµα του Ιουλί-
ου του 1933, µαζί µε την εµπορική πα-
νήγυρη καθιερώνεται να γίνεται και ζω-
οπανήγυρη, δηλαδή αλογοπάζαρο. Έ-
τσι, οι γεωργοί των γύρω χωριών µπο-
ρούσαν να αποκτήσουν άλογα, µουλά-
ρια και γαϊδούρα, απαραίτητα για τις
αγροτικές του δουλειές. ∆ηλαδή αγόρα-
ζαν καινούργια ή κάνοντας ανταλλαγή-
«τράµπα», όπως έλεγαν, του δικού τους
ζώου, που ήταν συνήθως γέρικο, µε µι-
κρότερης ηλικίας, που πωλούσαν οι ρο-
µά. Στην διαδικασία συµµετείχαν ζωέ-
µποροι, που τους αποκαλούσαν «τσα-
µπάσηδες».
Με το ίδιο Π/∆ είχε καθορισθεί ότι «Τε-
λείται ετήσια εµπορική πανήγυρις και
ζωοπανήγυρις από 7-13 Οκτωβρίου».
(3)
Το 1958 µε διάταγµα του βασιλιά
Παύλου αποφασίσθηκε η ετήσια
εµποροπανήγυρη «να τελείται εφε-
ξής από 9- 15 Οκτωβρίου εκά-
στου έτους. (4)

2) Μετά από 21 χρόνια, στις 8 Ια-
νουαρίου 1901 ,µε βασιλικό διά-
ταγµα του Γεωργίου του Α΄ εγκρί-
θηκε η σύσταση «ετήσιας εµπορι-
κής πανηγύρεως, εν ∆αδίω, πρω-
τευούσης του δήµου ∆ρυµίας, τε-
λουµένης από της 8ης µέχρι και
της 10 Σεπτεµβρίου». (5).
Για την αποτελεσµατικότερη λει-
τουργία του παζαριού εγκρίθηκε ,
το 1922, η τροποποίηση του πο-
λεοδοµικού σχεδίου του ∆αδιού.
Αυτή έγινε για την απαραίτητη ί-
δρυση πλατείας και την ανέγερση
παραπηγµάτων, αναγκαίων κατά
τη διάρκεια του της πραγµατοποί-
ησης του. (6).
Το δαδιώτικο παζάρι θα γίνει από
18 µέχρι και 24 Σεπτέµβρη κα θα
διαρκέσει δύο µέρες, επί πλέον,
σύµφωνα µε απόφαση του δηµοτι-
κού συµβουλίου του δήµου Αµφί-
κλειας -Ελάτειας .

3) Το 1951 εγκρίθηκε η λειτουργία
νέας εµποροπανήγυρης, στον ∆ή-
µο ∆ρυµίας Νοµού Φθιώτιδος. Στο

Β/∆ γράφεται : «Εγκρίνουµεν όπως εν
τω ειρηµένω ∆ήµω τελείται κατ΄ έτος ε-
µπορροζωοπανήγυρις από 21-25 Σε-
πτεµβρίου. Εις τον αυτόν Υπουργόν α-
νατίθεται η δηµοσίευσις και εκτέλεσις
του παρόντος».
Από την διατύπωση προκύπτουν ερωτη-
µατικά γιατί το 1951 δεν υπήρχε ∆ήµος
∆ρυµίας. Πιθανόν η εν λόγω εµποροπα-
νήγυρης να είναι αυτή που γίνεται, σή-
µερα, στην Γραβιά, στην θέση Ρεσινίκος,
για την γιορτή της Πεντηκοστής.
Πάντως στα έχοντες υπ’ όψιν αναφέρο-
νται δύο έγγραφα του Νοµάρχου Φθιώ-
τιδος και µία πράξη του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου ∆ρυµίας, που είχαν υποβληθεί
στον υπουργό Εµπορίου, προκειµένου
να εγκρίνει την εν λόγω εµποροπανήγυ-
ρη.
Η διάρκεια της είναι σήµερα τριήµερη
και γίνεται σε διαφορετική χρονική πε-
ρίοδο από την αναγραφόµενη στο ανα-
φερόµενο Β/∆. (7).

4) Το νεότερο παζάρι είναι της Κάτω Τιθο-
ρέας .Με βασιλικό διάταγµα, του 1966,
εγκρίθηκε η εκτέλεση ετήσιας εµποροζω-
οπανήγυρης «εν τη πλατεία Αγίου ∆η-
µητρίου της Κοινότητας Κάτω Τιθορέας
Φθιώτιδος από 5ης µέχρι και της
10ηςΝοεµβρίου εκάστου έτους». Τα τε-
λευταία χρόνια το παζάρι γίνεται στον
κεντρικό δρόµο του οικισµού. (8).
Τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται ζωο-
πάζαρα, αφού οι αγροτικές δουλειές γί-
νονται µε τα τρακτέρ και άλλα µηχανή-
µατα και οι µετακινήσεις µε αγροτικά
αυτοκίνητα. Γι’ αυτό και τα άλογα και
τα γαϊδουράκια έχουν εξαφανισθεί .
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Επί τέλους παζάρι, χαµόγελα και βόλτα στις παρά-
γκες, σφιχτοδεµένες ακόµη, µία αδιόρατη αίσθηση α-
νασφάλειας διαπερνά, τούς περιπατητές.
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