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Σύνοψις και σχόλια
στο πρώτο µέρος

Στήν αυτοβιογραφία
του, ο νεαρός µαθητής
τότε Κων. ∆. Κατσαρ-

µάς, είναι τόσο ακριβής και
παρατηρητικός, µε αίσθηση
αξιολογική τών γεγονότων, πού φαίνεται περιττό να σχολια-
σθούν, µε τα σηµερινά κριτήρια, τα γραφόµενα, θα πρέπει όµως,
να επισηµανθούν, για τήν πληρέστερη κατανόηση τους και τήν
συνέργεια τους, στις κοινωνικές και οικογενειακές κοινωνικές σχέ-
σεις, τις δεσµεύσεις µίας µικρής αγροτικής κοινότητος, το σιδη-
ρούν ασφυκτικό πλαίσιο, πού καθόριζε τήν επιλογή σταδιοδρο-
µίας, στα γράµµατα ή στα επαγγέλµατα.

Το καθήκον αποκαταστάσεως τών θηλέων, η ανάληψη µέρους
τών αγροτικών εργασιών και βεβαίως τών οικογενειακών βαρών.
Η σφοδρή του επιθυµία, να µάθει γράµµατα, ακόµη και ξένη
γλώσσα, µε µέθοδο άνευ διδασκάλου, σύµφωνα µε τα γραπτά
του, τον κατέταξαν στις πρώτες θέσεις. Αυτό όµως δεν ήταν αρκε-
τό, αφού και µε σύµφωνη γνώµη τού οικογενειακού συµβουλίου,
κατέληξεν υπηρέτης (υπάλληλος), σε κατάστηµα τής Λιβαδειάς, ό-
που η διήγηση του, είναι γεµάτη αίσθηµα, διηγούµενος τα πάθη
τών ανηλίκων εργαζοµένων, ξυπόλητος. Οι µετακινήσεις µε τα
κάρρα στούς χωµατόδροµους, η διατροφή και η ενδυµασία, το
φαγητό στα προσκέφαλα και στο στρογγυλό σοφρά, η αγάπη τής
µητέρας, η απώλειά της, πού τού στέρησε, στα τρυφερά χρόνια,
το προστατευτικό της δίχτυ, επηρέασαν σηµαντικά τήν ψυχοσύν-
θεσή του, χωρίς όµως να αλλάξουν τον προγραµµατισµό του, τήν
αγάπη του για τα γράµµατα και κυρίως, την επιθυµία αλλαγής
τών συνθηκών διαβίωσης. Αυτό θα παρακολουθήσουµε, στο δεύ-
τερο µέρος, σε µία συναρπαστική συνέχεια, µε περιγραφές, γεγο-
νότα και επισηµάνσεις, τής εποχής, πού οι πρόγονοί µας, µετά α-
πό µία οικονοµική κρίση, φεύγουν στα ξένα, αναζητώντας το χρυ-
σόµαλλο δέρας, άλλοι επιτυχώς και άλλοι όχι.

Είς Λεβαδείαν µετάβηµεν τον Σεπτέµβριον τού 1904. Το εµπορι-
κόν είς ο προσελήφθην ώς υπηρέτης ήτο έν εκ των µεγαλυτέρων
τής Λεβαδείας και είχεν επάρκειαν ειδών ήτοι αποικιακά, υφάσµα-
τα, ψιλικά, ειδικά εποχής, σίδηρα, ξυλεία, σιδηρικά οικοδοµών και
χρώµατα παντός είδους. Τέλος έκων άκων και προ τής ανάγκης,
ώς µή δυνάµενος να πράξω άλλως, επεδόθην είς τήν νέαν υπηρε-
σίαν µετά ζήλου, ουχ’ ήττον όµως είµεθα περιωρισµένοι µόνον είς
τήν τού καταστήµατος υπηρεσίαν (υπηρέτων και άλλοι δύο υπηρέ-
ται, µεγαλύτεροι µου κατά τι) αλλά και είς άλλα, ήτοι περιποίηση
αλόγου, γυάλισµα παπουτσιών και µποτών αφεντικού (έτσι ονο-
µάζοµεν τούς προϊστάµενους), κουβάληµα τών κληµάτων απ’ τα
αµπέλια και στο τέλος, ζύµωµα ψωµιού παρ’ ηµών τών ιδίων υπη-
ρετών διά τούς εαυτούς µας (τα αφεντικά έτρωγαν ψωµία από τον
φούρνον) και πολλάς αγγαρείας. Εγώ διέµενον είς τήν οικίαν τού
ετέρου τών συνεταίρων Αντωνίου Χρυσαΐτου όστις µόνον µία
γραία µητέρα είχεν, αποβιώσασαν κατά την άνοιξιν. Τον χειµώνα
είχε µεγάλην υγρασίαν και πολλάς λάσπας. Εσηκωνόµεθα νύκτα
και ανοίγαµεν το πρωί το κατάστηµα, ώς εσυνηθίζετο, εγώ µεν, µή
έχων κάλτσες, αλλά ξεκάλτσωτος και µε τα τσαρούχια. (παπού-
τσια φορούσαν οι πλούσιοι και ευγενείς) έπαθα από χιονίστρες και
άναβαν τα πόδια µου και υπέφερον πολύ. Παρήλθαν τα Χριστού-
γεννα και Νέον Έτος και τας Απόκριας, µάς έδωσαν άδεια και επή-
γα είς το χωριόν µου, στο πατρικό µου σπίτι, µεταβάς σιδηροδρο-
µικώς και έτσι είδα, τα αδελφάκια µου, τον πατέρα µου και τήν νέ-
αν µητέρα, µείνας δύο ηµέρας µόνον, επιστρέψας πάλιν είς τήν υ-
πηρεσίαν µου. Το Πάσχα δεν µετεβην είς το χωριό µου, αλλά παρέ-
µεινα είς Λεβαδείαν, εκτελών πλέον και τού µαγαζίου υπηρεσίαν,
ανωτέρου υπηρέτου, διότι εσυνήθισα καλά είς όλα πλέον, οι δε άλ-
λοι οίτινες ήσαν αρχαιότεροι ησθένησαν. Εν τώ µεταξύ, κατ’ εκεί-
νας τας ηµέρας είχεν έλθει είς Λεβάδειαν και ο καθηγητής Γιαννού-
τσος, ο Σχολάρχης µου είς Αταλάντη, όστις ελθών είς το κατάστη-
µα είς ο υπηρέτουν και ιδών µε υπηρετούντα, µετά µεγάλης αγα-
νακτήσεως εξεφράσθη, κατά τού πατρός µου και θείου µου, διότι
µε διέκοψαν από το σχολείον, συστήσας είς τούς προϊσταµένους
µου, τα προσόντα άτινα, διά τα γράµµατα είχον. Εννοείται ότι ταύ-
τα µοι υπενθύµισαν τα παρελθόντα : θάνατον µητρός µου πλέον
και τας ύβρεις άς ήκουον από τούς προϊσταµένους, έχοντας τήν α-
ξίωσιν, άν και µικρός, να σύρω είς το καροτσάκι, τρείς σάκκους
θειάφι και άλλα βάρη, και ούτω να µεταβαίνω κρυφά, είς το υπό-
γειον ή αχυρώνα, όπου το άλογον και να κλαίω, να κλαίω µε πα-
ράπονον, ιδία διά τήν µητέραν µου, η οποία αν έζη, δε θα ήδικού-
µην. Τέλος, ενώ πλέον είχα συνηθίσει καλώς, είς όλα τα τού κατα-
στήµατος και επροόδευον πλέον, είς τήν εξάσκησιν τού εµπορίου,
κατ’ Άύγουστον τού έτους 1905, όλως αιφνιδίως απεβίωσεν η α-
δελφή µου Γαρουφαλιά, ηλικίας 13 ετών εξ αιµατουρικού πυρετού,
δηλαδή ασθενείας εξ ής και ή µήτηρ µου απεβίωσε και ο αδελφός
µου Γεώργιος κατά τήν ώς άνω εποχήν, ευτυχώς εκινδυνευσεν. Είς
Λεβάδειαν ήλθεν και µε παρέλαβεν ο τότε υπηρέτης τού πατρός
µου, Κωνσταντίνος Μπαούρδος, ίνα µε φέρη να παραστώ κατά τήν
κηδείαν. Ηθέλησε και ούτως να µε αποπλανήσει, ότι δεν απεβίωσε,
ή ο άλλος υπηρέτης Κουτσογιώργος, όταν απεβίωσεν η µήτηρ µου
αλλά δεν εγίνετο πιστευτός παρ’ εµού, γνωρίζων πλέον ακριβώς,

εκ τού προηγούµενου, περί τίνος επρόκειτο. Εννοείται δε, ότι η
δευτέρα αυτή είς θάνατον δοκιµασία µου είς τοιαύτην ηλικίαν µε έ-
καµε και σκεπτικόν, επιστρέψας δε είς Λεβάδειαν µετά τήν κηδείαν
τής αδελφής µου έκλαιον ήδη δύο προσφιλείς χαθείσας υπάρξεις,
µητέραν και αδελφήν, εξαιτίας τής οποίας, ώς εδικαιολογείτο ο πα-
τήρ µου, ενδιαφερόµενος δήθεν δια τήν οικονοµικήν αποκατάστα-
σιν της, µε διέκοψεν από το σχολείον, υποστάς κι εγώ την θυσίαν
ταύτην, µε καρτερίαν δια τήν αδελφήν µου, ήτις τώρα εχάθη και
αυτή, αλλά και εγώ κατεδικάσθην είς τήν αφάνειαν τών γραµµά-
των και επιστήµης, διά βίου. Τέλος επιδοθείς µετά ζήλου είς το ε-
µπόριον επέπρωτο ούτε και τούτο να εξακολουθήσω, καθόσον ο
πατήρ µου, φέρων βαρέως, τον θάνατον τής αδελφής µου και µήν
έχων άλλον είς τήν οικίαν, εκτός τού µικρού αδελφού µου Γεωργί-
ου και θέλων να µε έχη πλησίον του, ουδόλως σκεπτόµενος πλέον
δια το µέλλον µου, ήλθεν είς Λεβάδειαν εξαφνικά, περί τα τέλη Ο-
κτωβρίου 1905 και µε επήρε είς τήν οικίαν του, είς ∆ραχµάνιον.
Αρχικώς µετέβαινον είς το χωρίον, ώς επισκέπτης, είτα δε µε έβα-
λεν είς τας γεωργικάς εργασίας, ώς και τήν τών κάρρων ( είχε δύο
κάρρα και δυο καλά µουλάρια ), αρχικώς µε υπηρέτην κι εφόσον ή-
µουν εισέτι πολύ µικρός, κατόπιν όµως σχολάσαντες, να προσλαµ-
βάνωµεν τοιούτων, διότι εγώ εµεγάλωσα και µόνο εργάτας εβάζα-
µεν είς τα αµπέλια και άλλαις εργασίαις, ώς θερισµόν κ.λ.π. αν δεν
επρολαβαίναµεν µόνοι µας, τού πατρός µου αποφεύγοντος, εφ’ ό-
σον είχε εµέ να εργάζεται. Τέλος, γεωργός καταλήξας, δεν έκαµνα
και τήν µελέτην, ιδία κατά τον χειµώνα ότε µοι εδίδετο η ευκαιρία.
Καθ’ όλον το διάστηµα, τής είς το χωρίον µου παραµονής µου, ότε
ο χαρακτήρ µου και η συµπεριφορά µου, προς όλους ήτο αρίστη,
µηδέποτε και είς ουδένα δώσας και τήν ελαχίστην αφορµήν, δ’ οι-
ονδήποτε λόγον, αν και ηλικία µου κατά τήν αυτή εποχήν ήτο από
τού 16ου έτους τής ηλικίας µου µέχρι τού 20ου, συναναστρεφόµε-
νος πάντοτε, µετά των οµοίων µου και ιδία, µετά τού άλλοτε συµ-
µαθητού µου και εξαδέλφου µου Ιωάννου Ηλιοπούλου. Τέλος ώς
προείπον, µελετών ιδία ωφέλιµα βιβλία, άτινα είς τήν βιβλιοθήκην,
τού θείου µου Σταµοπούλου ελάµβανον, είχον καιρόν, είς το τέλος
ενεσκηψάσης µοι, τής ιδέας όπως µεταναστεύσω είς Αµερικήν, έ-
πεισα τον πατέρα µου και µοι ηγόρασε, µίαν µέθοδον Αγγλικών ά-
νευ διδασκάλου, αντί δραχµών πέντε, παρά τού Σχολάρχου Οικο-
νόµου και επεδόθην κατά τον χειµώνα τού έτους 1910, είς τήν µε-
λέτην ταύτης, εκµαθών τήν Αγγλικήν, σχετικώς καλώς, πλήν τής
αρτίας προφοράς. Ούτω δε κατά τον Φεβρουάριον τού 1910 ανε-
χώρουν από τήν πατρικήν µου οικία και εκ τού χωρίου µου δια τήν
Αµερικήν, µετά των άλλων συµπατριωτών µου Γεωργίου Ανδρέα
Αναγνωστοπούλου, Σπυρίδωνος Κ. Χαραλάµπους, Κωνσταντίνου
Αντ. Τσόκα, εφοδιασθείς παρά τού πατρός µου διά 500 δραχµών
διά τα ναύλα µου. Ούτω, τήν 10ην Φεβρουαρίου ακριβώς, το
1910 εγκατέλειψα τήν πατρικήν εστίαν, µετά τών δύο µικρών α-
δελφών µου Γεωργίου και Νικολάου (γεννηθέντος τον Φεβρουά-
ριον 1906 εκ της νέας µητρός ), αφήσας οπίσω λύπην, ουχί µόνον
είς τούς συγγενείς αλλά και είς τούς ξένους εισέτι. Η αναχώρησή
µας, εγένετο σιδηροδροµικώς εκ Κηφισοχωρίου και κατήλθοµεν,
είς Αθήνας όπου διά πρώτην φοράν τότε µετέβην. Είς Αθήνας πα-
ρεµείναµεν επί τριήµερον, συνοδευθείς παρά τού θείου µου Ιωάν-
νου Ν. Σταµοπούλου, και αφού ηγόρασα έν’ κοστούµι, αντί 25
δραχµών ίνα εµφανισθώ είς Αµερικήν, µε Ευρωπαϊκά, διότι είχα
µάλλινα εγχώρια, και, αφού ηγοράσαµεν τα εισιτήριά µας, από
πρακτορείον τού Πειραιώς, αποπλέοµεν εκ Πειραιώς τήν 13ην Φε-
βρουαρίου, ηµέραν Κυριακήν Απόκρεω και ώρα 5ην µ.µ. διά τινός
Αυστριακού ατµοπλοίου τής γραµµής, όπως αποβιβασθώµεν είς
τινά Ιταλικόν λιµένα. Πρώτην φοράν εισερχόµενοι είς ατµόπλοιον,
εµείς, έχοντες εισιτήρια τρίτης θέσεως ωδηγήθηµεν ώς κτήνη είς τα
αµπάρια τού ατµοπλοίου τούτου. Μετά τριήµερον πλούν, διελθό-
ντες εκ Καλαµών, Πατρών, Κερκύρας ήν και εθαύµασα ώς και εκ
τής ωραιότητος τής τε πόλεως και νήσου όπου εν τινάς ώρας εµεί-
ναµεν είς Αγίους Σαράντα Ηπείρου Τουρκίας, εφθάσαµεν εις Πρί-
ντεζι (Βρινδίσιον) Ιταλίας περί το λυκαυγές της Τετάρτης. Εκεί α-
ποβιβασθέντες, εθεωρήθηµεν υπό ιατρού τού λιµένος και οδηγηθέ-
ντες, εν τώ αρχαίω φρουρίω, επί νησίδος ευρισκοµένου, απελυµαί-
ναµεν τα ρούχα µας άπαντα. Μετά τήν απολύµανσιν απεβιβασθή-
καµεν είς τήν πόλιν ήτις είναι ωραία και κατάφυτος είς τα πέριξ εκ
πορτοκαλεώνων και λεµονεώνων. Εµείναµεν καθ’ όλην την ηµέραν
είς Σιδηροδροµικόν Σταθµόν, αφού πρότερον περιήλθοµεν όλην
τήν πόλιν θαυµάσαντες τήν αγοράν της, ιδών εν µέσω χειµώνος
κόκκινες ντοµάτες και περί την 5ην εσπερινήν ώραν επεβιβάσθηµεν
τής αµαξοστοιχίας, δια Νεάπολιν, αναχωρούντες µετά χαράς µε-
γάλης. ∆ιήλθοµεν διά µέσω πολλών πόλεων ώς και τού Τάραντος,
πόλεως µεγάλης προς τον νότιον κόλπον της Ιταλικής Χερσονήσου
κειµένης, ευρίσκοντες καθ’ οδόν πλέιστους πορτοκαλεώνας και λε-
µονεώνας, µετά µεγίστης επιµελείας καλλιεργηµένων, ώς και άµπε-
λους µετά ελαιοδένδρων και συκών εν τώ µέσω αυτών, αλλά εν το-
σαύτη σειρά φυτευµένων και εν αρίστη καταστάση κλαδευµένων,

ώστε βλέπων τών
πρώτων ελαίων
ώς οµβρέλαν δεν
έβλεπες τας άλ-
λας είς τήν ιδίαν
σειράν. Τόση ήτο
η ευθύτης τους.
Εταξε ιδέυαµεν
συνεχώς καθ’ ό-
λην τήν νύκτα ερ-
χοµένων επιβατών Ιταλών είς τούς ενδιαµέσους σταθµούς, µετανά-
στας και αυτούς, µε κόκκινα µανδήλια στο λαιµό, είδος γραβάτας,
και κλαυσουσών τών µητέρων των, κατά τον αποχαιρετισµόν. Και
ούτω εξηµερώσαµεν ταξιδεύοντες και διερχόµενοι, δια πλείστων
σηράγγων (δηλαδή γαλαριών) εξ ών µία πολύ µεγάλη κάτωθεν ό-
ρους διερχοµένη και αφ’ού διήλθοµεν πλησίον τού ηφαιστείου Βε-
ζουβίου τού οποίου η κορυφή εξέµενε κενή και διά µίας παραλια-
κής πόλεως Σαλέρνον εφθάσαµεν περί τήν 2αν µ.µ. είς πόλιν Νεά-
πολιν τής Ιταλίας. Ενταύθα παραληφθέντες υπό πράκτορος τής Ε-
ταιρείας οδηγήθηµεν αρχικώς προς νέαν απολύµανσιν και κατόπιν
είς ξενοδοχείον όπερ η Εταιρεία επλήρωνεν, ηµείς µη υποβαλλόµε-
νοι είς έτερα έξοδα πλήν τού εισιτηρίου. Αλλά ξενοδοχείου αρχαί-
ου κτηρίου, µείναντες ενταύθα, δύο εισέτι ηµέρας παρακολουθού-
ντες τα αίσχιστα, είς το ξενοδοχείον συµβάντα, ένεκα µεγάλου ευ-
τελισµού και εξερχόµενοι περιεργαζόµεθα τήν πόλιν ήτις είχε κτί-
ρια πανάρχαια, οδούς βρωµεράς και εν τή παραλία υπαίθρια µα-
γειρεία, ιδία µακαρονίων*, άτινα πολύ αγαπούσαν οι Ιταλοί και τέ-
λος, ουδέν λωποδυτικόν δυστύχηµα µας συνέβη, και τέλος την
19ην Φεβρουαρίου, ηµέραν Σάββατον (τής Τυροφάγου) και ώρα
4ην µ.µ. εκπλεύσαµεν εκείθεν, διά τού ατµοπλοίου Regina d’ Italia
(Βασίλισα τής Ιταλίας) κατευθύνθέντες είς Παλέρµον τής Σικελίας
ένθα επί εικοσιτετράωρον εµείναµεν (ήτοι κατά την Κυριακήν τής
Τυροφάγου). Εκείθεν να πλεύσαµεν κατ’ ευθείαν εν τη Μεσογείω ε-
πί ωκεανώ διά Νέαν Υόρκην.

*ΠΕΡΙ ΜΑΚΑΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ
Από τα αρχαία χρόνια, τα ζυµαρικά δεν ήταν άγνωστα στην

Ελλάδα, ονοµαζόµενα λόγων τής εµφανίσεων των, ώς σκωληκί-
δων, σε πρόδροµη βέβαια µορφή. Το Παλέρµο στην Σικελία, η Νά-
πολη, πού είχαν πολυφυλετικό µίγµα πληθυσµού, ήσαν οι χώροι,
όπου οι Άραβες πριν, ή , και ο Μάρκο – Πόλο µετά, έφεραν τα µα-
καρόνια, ανεπτύχθη δε και η µαγειρική τους κουλτούρα, όπως
τήν γνωρίζουµε µέχρι σήµερα. Μάλιστα η δηµιουργία τής δηµοφι-
λούς «καρµπονάρα» ήταν εφεύρηµα, τής µυστικής επαναστατικής
απελευθερωτικής εταιρείας τών "Καρµπονάρων" πού είχε τροµο-

κρατήσει τότε, τήν σιδηρά Ιερά Συµµαχία τής Ευρώπης. Οι χώροι
κατανάλωσης και παρασκευής τών µακαρονιών ήταν και οι χώ-
ροι, όπου σύχναζαν και συνεδρίαζαν, οι καρµπονάροι, και, ήταν
σαφές ότι ήταν σηµεία λαϊκών συγκεντρώσεων. Η παλαιά χαλκο-
γραφία, πού παρατίθεται, ζωντανεύει έναν τέτοιο χώρο, παρα-
σκευής και κατανάλωσης µακαρονιών, όπου µαγείρισσες παρα-
σκευάζουν και σερβίρουν, µε µία ξύλινη ράβδο, αλλά και µε τα χέ-
ρια, και οι πελάτες καταναλώνουν µε ένα περίεργο τρόπο, µε το
χέρι, αλλά και κατευθείαν από το πιάτο, αυτό το «ανατρεπτικό»
όπλο της εποχής. Στα καθ’ ηµάς, φαίνεται ότι ο αυτοβιογραφου-
µενος Κ. Κατσαρµάς, γνώριζε τα µακαρόνια, αφού δεν τον εκ-
πλήττουν, αλλά σχολιάζει τα δυσώδη λαϊκά λιµανίσια µαγειρεία,
όπου σύχναζαν οι πένητες και αποσυνανάγωγοι, εκρηκτική επα-
ναστατική ύλη τής εποχής. Στην κοιλάδα τού Κηφισού, ανάλογα
παρασκευάσµατα, από σταρένιο αλεύρι, µε ή χωρίς αυγά, ήσαν
στα αγροτικά νοικοκυριά, οι ρανιστές, σταγόνες ζύµης σε ζεµατι-
στό νερό, ζεµατισµένες µε καυτό λάδι και τυρί, ή το φύλλο ( έτσι το
λέµε τοπικά, όχι χυλοπίτες) , σε µακρόστενες, ανισο παχείς λωρί-
δες, µε λοξή τοµή. Αυτά ήταν και είναι, ακόµη από τα κοινά µαγει-
ρικά, αγροτικά πιάτα.
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