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Oι Λαµπρογιορτές, εί-
ναι µία καλή ευκαι-
ρία, να επισκεφθεί κα-

νείς, τον τόπο τής καταγω-
γής του, τήν γενέθλια γή, να
απολαύσει το Ανοιξιάτικο
θάλπος, και , να επαναφέρει
στα τοπικά πραγµατικά
πλαίσια, τις ενθυµίσεις, τα α-
γαπητά πρόσωπα ζώντα και
όσα εξέλειπαν, τα παιδικά
χρόνια, αλλά και τις ανερχό-
µενες νεώτερες γενιές.

Φέτος όµως, ήταν µία ξε-
χωριστή χρονιά, πού µού έ-
δωσε ιδιαίτερη χαρά και ικα-
νοποίηση, µε τήν προθυµία
πολλών συµπολιτών µας, να µού εµπιστευθούν παλαιά έγγραφα,
Φωτογραφίες, τεκµήρια τοπικής ιστορίας πολύτιµα, ακόµη και έ-
να τρίτοµο σπάνιο χειρόγραφο, τού συµπατριώτη µας Κων/ου
∆ηµητρίου Κατσαρµά, (Σηµ.), µία πολύγραφη βιογραφία του,
πού καλύπτει τα σηµαντικότερα γεγονότα, ή όσα θεώρησε ο ίδιος
σηµαντικά, τής καθηµερινής ζωής τής Ελατείας, από το 1889 µέ-
χρι το 1935. Ανοίγει, µε τήν γραφή του, ένα παράθυρο έτσι, στον
τόπο και στον χρόνο, να δούµε τήν πραγµατική ζωή τής µικρής
µας πόλης, να αφουγκραστούµε τον σφυγµό της, και, µερικοί οι
πιό ευφάνταστοι να δούµε τις σκιές τών περιγραφοµένων, κεκοι-
µηµένων συµπολιτών µας, στούς δρόµους και στήν περιώνυµη Α-
γορά τής περίκλειστης Ελατείας, να σχηµατοποιούνται και να δί-
νουν, ήχο, χρόνο και ζωή, στο σταµατηµένο ρολόι τού περασµέ-
νου αιώνα. Ο Κ. ∆. Κατσαρµάς µε το αφήγηµα του, καθιερώνε-
ται, ώς πρώιµος ιστορητής, τής εν κοινωνική εξελίξει ζωής, στην
κοιλάδα τού Κηφισού, επισηµαίνει, παρατηρεί, καταγράφει, ονό-
µατα υπαρκτά και πραγµατικά γεγονότα, µ ένα τρόπο µοναδικό
και συναρπαστικό, όπως τα έζησε ο ίδιος, ώς παιδί µίας Αγροτι-
κής οικογένειας, πού αγαπούσε τα γράµµατα και αγωνίστηκε
σκληρά, να τα κερδίσει, ακόµη και την Αγγλική γλώσσα, µέσα α-
πό µία πρακτική µέθοδο άνευ διδασκάλου, µετέφρασε µάλιστα
αργότερα µία βιογραφία για τον λόρδο Κίτσενερ, το έτος 1917 ό-
ταν υπηρετούσε ως λοχίας στον Τάγµα Σιδηροδρόµων και συ-
µπεριέχεται στο τρίτοµο χειρόγραφο του. Η Παιδεία, η διατροφή,
η ενδυµασία, η οικονοµική κατάσταση, η οικογενειακή ζωή και οι
δεσµεύσεις της, οι σιδερένιες κοινωνικές συνθήκες τής εποχής, ό-
πως τις έζησε ο ίδιος, από παιδί, επί πενήντα χρόνια, µε ένταση
και προβλήµατα, καταγράφονται µε λεπτοµέρειες, πού είναι συγ-
χρόνως, εν δυνάµει και οδηγητικός µίτος, όλων τών µικροκοινω-
νιών τής εποχής. Η αυτοβιογραφία τού Κ.∆. Κατσαρµά, εµπόρου
δηµότη Ελατείας, µού παρεδόθη ιδιοχείρως από τον υιό του Γιάν-
νη, για να τήν µελετήσω, σχολιάσω και δηµοσιεύσω, τον ευχαρι-
στώ και θα το κάµω, παρά τις δυσχέρειες πού παρουσιάζει, το
γραµµένο µε µελάνι και πέννα χειρόγραφο, γιατί είναι σηµαντικό
ιστορικό ντοκουµέντο. Επί τού παρόντος δηµοσιεύεται το πρώτο
µέρος, πού αφορά την παιδική του ηλικία και το σχολικό του εν-
διαφέρον, στο οποίον ο συγγραφέας, µάς οδηγεί στα χρόνια εκεί-
να, τόσο κοντινά και τόσο µακρινά, µε σίγουρη γραφή, στην ο-
ποία η κατάχρηση, τών αντωνυµιών, προθέσεων, συνδέσµων, α-
πονευρώνει και στερεί το εξαίρετο κείµενο, από τήν ρέουσα ζω-
ντάνια, πού κρύπτεται, κάτω από τήν γλωσσική ακαµψία, ενώ
λάµπει, όταν ξεχνιέται και ανασύρει, τήν τοπική λαλιά. Η Βιογρα-
φία αυτή θα διαιρεθεί σε επτά µέρη, αυτό είναι το πρώτο, ή συνέ-
χεια περιλαµβάνει, τήν µετανάστευση στις ΗΠΑ και τα πολύ εν-
διαφέροντα κατ' αυτήν, τους Βαλκανικούς πολέµους, και τέλος
τήν δύσκολη περίοδο τού Μεσοπολέµου, µε τα µεγάλα οικονοµι-
κά προβλήµατα, τις χρεωκοπίες...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ∆ΗΜ. ΚΑΤΣΑΡΜΑ ΜΕΡΟΣ Α
Εγεννήθην εν ∆ραχµανίω τού ∆ήµου Ελατείας εν έτει 1889 τή

20η ∆εκεµβρίου ακριβώς, εκ γονέων ∆ηµητρίου και Ασήµως*. Η
οικογένειά µας ανήκεν είς τας γεωργικάς τοιαύτας τής κωµοπό-
λεως ∆ραχµανίου όπου ώς είπον εγεννήθην και ανετράφην. Ο
πατήρ µου ώς και η µήτηρ µου αµέσως ήρχισαν να µε ανατρέ-
φουν καλώς. Αν και γεωργοί όντες, έχοντες µεγάλον ζήλον δι’ εµέ
και δή ώς πρωτότοκον υιόν. Με εισήγαγαν είς το Σχολείον αµέ-
σως είς το 6ον έτος τής ηλικίας µου, όπου µετ’ ολίγον καιρόν ήρ-
χισα να διακρίνοµαι δια τήν επιµέλειάν µου και τήν αντίληψιν
µου ούτως, ώστε εκ µικρής ηλικίας ήρχισα να κατέχω τήν πρώτην
θέσιν µεταξύ τών συµµαθητών µου.

Ούτως λοιπόν απέκτησα την εύνοιαν τών εκάστοτε διδασκά-
λων µου, προβιβαζόµενος κατ’ έτος ούτως, ώστε εις ηλικίαν 10 ε-
τών απεφοίτησα του ∆ηµοτικού Σχολείου και εισήχθην είς το Ελ-
ληνικόν όπου ήτο και ο εκ µητρός µου θείος, διδάσκαλος Αθανά-

σιος Ν. Σταµόπουλος.
Εκεί, επίσης διεκρίθην
είς τα µαθήµατα µου,
προβιβαζόµενος εν ταις
εκάστας εξετάσεις δια
τού βαθµού « άριστα».
Μετά διετή φοίτησιν εν
ταις δύο τάξεις τού Ελ-
ληνικού Σχολείου αίτι-
νες τότε εν τη κωµοπό-
λει µας υπήρχον, µετέ-
βην εν µηνί Σεπτεµβρίω
τού έτους 1902 είς ∆α-
δίον οδηγηθείς υπό τού
πατρός µου και εγγρα-

φείς είς τήν Γ’ τάξιν, δηλαδή το Σχολαρχείον. Σχολάρχου όντος
τού κ. ∆ηµ. Οικονόµου εκ Βελίτσης και εν ∆ραχµανίω διαµένο-
ντος πάντοτε. Λοιπόν, επειδή έπρεπε να έχω κατάλληλον οικίαν
όπως µελετώ, υπό την προστασίαν πάντοτε τού πατρός µου, έµε-
να ώς οικότροφος είς τήν οικίαν τού Γεωργίου Λέρα καθ’ όλον τον
χρόνον τής εν τώ Σχολείω µαθητήσεώς µου. Οπωσούν όµως η οι-
κία είς τήν οποίαν διέµενον ούτε ήτο και τόσον κατάλληλος, όπως
µελετώ και έχω, τα πάντα εν ανέσει, ουχ’ ήττον όµως εγώ, έχων
οξείαν αντίληψιν διεκρίθην, µεταξύ των πρώτων, προβιβασθείς
δια τού βαθµού « πάνυ καλώς ». Μετά τας εξετάσεις, είς άς εδέ-
χθην συγχαρητήρια, παρά τών ακροατών, δια τήν διαγωγήν και
τήν επιµέλειάν µου, όπου και τας θερινάς διήλθον ώρας.

Περί τα µέσα ∆εκεµβρίου τού ιδίου έτους 1903, ενέσκηψεν η ι-
δέα είς τον πατέρα µου, όστις µε εξακολούθησε είς τα γράµµατα,
εισάγων µε εν τώ Γυµνασίω και δι όν σκοπόν, µετέβηµεν οµού, µε
το κάρρον µας είς Λαµίαν, µετά του εξαδέλφου µου Ιωάννη Ηλιο-
πούλου και πατρός αυτού, θείον µου Ηλίαν.Μετά την άφιξιν µας
είς Λαµίαν µε κατέλαβεν πυρετός και ένεκα τούτου δεν ηδυνηθην
να δώσω αρτίως εξετάσεις εισιτηρίους. Πλέον δε και ο πατήρ
µου, ών οξύθυµος διεπληκτίσθη µετά τού καθηγητού Ζουξακί-
δου. Ούτω δε απερρίφθην ώς και ο εξάδελφός µου, επιστρέψα-
ντες είς το χωρίον µας πάλιν µε το κάρρον. Όταν εφθασα είς το
∆ραχµάνιον έκλαιον συνεχώς, θεωρών τούτο ώς προσβολήν µου.
Η µήτηρ µου υφαίνουσα και βλέπουσά µε, κλαίοντα, παρεκάλεσε
τον πατέρα µου, όπως νύκτωρ µεταβώµεν είς Αταλάντην και εγ-
γραφώµεν, εκ νέου είς το Σχολαρχείον, επειδή έληγε τήν εποµένην
η προθεσία τής εγγραφής. Η µήτηρ µου µε ηγάπα πολύ και ήθελε
να µε έχη πάντοτε µαζύ της. Επί πλέον ότι ο πατήρ µου ήριζε συ-
χνάκις εκ λόγων ανοήτων και η έρις αύτη, υφίστατο χαλάρωσιν
όταν ήµην και εγώ, εν τή οικία, αν και µικρός τήν ηλικίαν, αλλά
προ τής πνευµατικής µορφώσεως τού υιού της υπεχώρησε. Με-
ταβάντες είς Αταλάντην, ενεγράφηµεν µετά τού εξαδέλφου µου
Ιωάννη Ηλιοπούλου, καθ’ ην ώραν δε παρουσιάσθηµεν πρός εγ-
γραφήν είς τον Σχολάρχην Ιωάννην Γιαννούτσον εκ Λεβαδείας,
νέον καθηγητήν είς όν παρουσίασα το απολυτήριόν µου, ήρχισε
να υβρίζει, τούς καθηγητάς και τον Γυµνασιάρχην Λαµίας, διότι
µε απέρριψαν, αντιληφθείς αµέσως, ότι ηδικήθην ώς έχων καλούς
βαθµούς, εξ ού εξήγε το συµπερασµα ότι ήµιν και καλός µαθη-
τής.

Μετά τού Ηλιοπούλου διεµένοµεν οµού, εν τώ ιδίω δωµατίω
τής οικογενείας, Αθηνάς Π. Τριχά, καθ’ όλην τήν εν Αταλάντη
διαµονήν µας, µέχρι τών εξετάσεων. Εκεί διηρχόµεθα κάπως ανέ-
τως ταίς ώραις µας, έχοντες πάντοτε καλήν τροφήν, τρώγοντες
είς το Ξενοδοχείον Ιωάννου Ριζοπούλου και προ παντός φασόλια
και ηµισειαν µερίδα γαλέτας 10 λεπτών. Άρτον µας έστελλον εκ
του χωρίου, πλέον έχοντες και τήν θάλασσαν πλησίον µας, µετα-
βαίνοντες συχνά, κατά τας καλάς ηµέρας και όταν δεν είχοµεν
µάθηµα. Ουχ ‘ ήττον όµως, εν τώ µέσω τής τοιαύτης ευτυχίας, ήν
ησθανόµεθα ιδίως, λόγω τής διαφοράς ήν είχον, είς τε τήν διαµο-
νήν και κατοικίαν και τροφήν συνάµα, είς τής κατά το προηγού-
µενον έτος εν ∆αδίω, τοιαύτης, πλέον δε και τήν ευκολίαν ήν εί-
χον, είς την παρακολούθησιν τών µαθηµάτων, λόγω τής κατ’ ε-
πανάληψιν διδαχής και µελέτης, εδοκίµασα δυστυχώς και σκλη-
ράν λύπην, ήν ουδέποτε θα λησµονήσω, δια τον ακαριαίον θάνα-
τον τής προσφιλούς µου µητρός, µή φεισθέντος τού θανάτου, ό-
πως αφήσει αυτήν ολίγαις ώραις, εν τή ζωή ίνα τήν ιδώ και λάβω
τας τελευταίας λέξεις, εκ τού στόµατός της, αποβιώσασης την
22ην Νοεµβρίου τού έτους 1903. Ελθόντος έν Αταλάντη έν ώρα
νυκτός και παραλαβόντος µε, µέ τον όνον µας, ο υπηρέτης τού
πατρός µου, Κωνστ. Κουτσογιώργος ή Κλίτσιος, όστις και µού α-
πέκρυψεν τον θάνατον, ειπών µου ότι είναι ασθενής και θέλει να
µε ίδει, πληροφορηθείς τούτο, είς τήν οικίαν τού θείου µου Αθα-
νασίου Ν. Σταµοπούλου όπου ωδηγήθην, ο δε θάνατός της, µού
επέφερε, τραύµα βαρύ ψυχικόν και καταστήσαντά µε µελαγχολι-

κόν, διά πολύν καιρόν. Γενοµένης δε τής κηδείας τής µητρός µου
την 23ην Νοεµβρίου 1903, επέστρεψα είς Αταλάντην, ίνα παρα-
κολουθήσω τα µαθήµατά µου. Τέλος, αν και εσωτερικώς, η ψυχή
µου πονούσε και έπασχε, διότι έµεινα ορφανός µητρός, µητρός
προσφιλούς, παρ' ής λόγω τής ηλικίας µου ανέµενον εισέτι µητρι-
κήν στοργήν κ.λ.π., έφθασαν και οι εξετάσεις, καθ’ ας πάλιν ε-
πρώτευσα. Μετά ταύτας, έλαβον το απολυτήριόν µου, παρά του
ρηθέντος Σχολάρχου Ιωάννου Γιαννούτσου µε τον βαθµόν « πάνυ
καλώς » βαθµός ανώτερος πάντων τών συµµαθητών µου 8
24/36α, ειποντος µου, τού Σχολάρχου, ότι δεν µού έδωσεν άρι-
στα , ώς έπρεπε, διότι τούτο κρατεί διά εαυτόν πλέον δε, ίνα µή
παρουσιασθώ είς το Γυµνάσιον µε τον βαθµόν «άριστα». Ελθό-
ντος τού πατρός µου είς Αταλάντην µε τον πατέρα τού Ηλιοπού-
λου, πάλιν µε το κάρρον, µάς επαρέλαβαν και επιστρέψαντες είς
το χωρίον µας νύκτα, τής 26ης Ιουνίου 1904. Μόλις εφθάσαµεν
είς τήν οικίαν µας, εύρον την νέαν µητέρα (δηλαδή µητρυιάν), ήν
ο πατήρ µου πρό µηνός, είχεν νυµφευθή, εκ Σουβάλαις καταγο-
µενην και Γεωργούν ή Γεωργία ονοµαζοµένη, τής οποίας το υψη-
λόν ανάστηµα, η µελανότης τού προσώπου της ( διότι η µητέρα
µου ήτο λευκή ) και η περιβολή της εν γένει, µοι εφάνησαν τόσον
άνοστα, ώστε αδυνατώ να εκθέσω δια λέξεων, άν και αύτη µε η-
ναγκαλίσθη µε τρυφερότητα και µε εφίλησεν, ώς πραγµατικόν
παιδί της, εν τούτοις όµως δι’ εµέ έλιπεν η πραγµατική µητέρα. Ε-
καθήσαµεν να φάγωµεν και είδον το νέον προσκέφαλον και τας
βελέτζας, τας οποίας η νέα µητέρα είχε φέρη, ωσάν προίκαν, δεν
ήσαν ωραία και καλοφτιαγµένα ώς τής µητρός µου και τούτο, ώς
µεταγενεστέρως επληροφορήθην, διότι αύτη προήρχετο εκ πτω-
χοτάτης οικογενείας τής Σουβάλας και µάλιστα, τής τελευταίας
είς ευτυχίαν τοιαύτην, ουχ ήττον όµως, ο πατήρ µου µή δυνάµε-
νος, να συντηρηθεί πλέον, έλαβε συντήρησιν και την οικογένειαν
ευτυχισµένη, πλην εµού και δύο εισέτι µικρών αδελφών: τής Γα-
ρουφαλιάς –µικροτέρας εµού κατά 3 έτη- και τού Γεωργίου –κατά
εξ έτη και τινάς µήνας-. ∆εν ήτο δυνατόν να εύρη καλλιτέραν σύ-
ζυγον διότι πλέον τής οικογενείας, τον εβάρυνε και µία σκληρά
διάδοσις ότι δήθεν είχε σκοτώση τήν µητέρα µου, δια λακτίσµα-
τος, όπερ όµως, ούτε οι ιατροί εβεβαίωσαν, ούτε ο θείος µου Στα-
µόπουλος.Τούτο δε, ήτο µεγάλη αιτία, είς τήν δύσκολον εύρεσιν
γυναικός. Τέλος πάντων, η σύζυγός του αύτη, δαψιλλώς µε εκο-
λάκευε και µε επεριποιήτο, ούτω δε ήρχισα να τήν αγαπώ ώς τήν
µητέραν µου , πλέον δε, και να τήν υποστηρίζω πολλαπλώς, κα-
τά τού πατρός µου, οσάκις ούτος εγκρίνιαζε δι ‘ ασήµαντον α-
φορµήν.Τέλος ενώ εµελέτων κατά το θέρος, προετοιµαζόµενος κα-
τά τας εισιτηρίους εξετάσεις τού Γυµνασίου, καταρτισθείς πλέον
τελείως, διά τήν συνέχειαν τής είς το ανώτερον Σχολείον φοιτήσε-
ως, αίφνης προεβλήθη υπό τού πατρός µου ο λόγος, ότι αδυνα-
τεί να µε σπουδάσει, ένεκα λόγων οικονοµικών δήθεν δυσχερειών,
είς ας θα περιήρχετο µετά τινά έτη, ότε θα ήθελε να υπανδρεύση,
τήν µικράν τότε, αδελφήν µου. ∆υστυχώς, είς τήν γνώµην του
ταύτην, ήλθεν επίκουρος και ο θείος µου Αθανάσιος Σταµόπου-
λος και ούτω, παρά τήν επιθυµίαν µου, όπως συνεχίσω τα γράµ-
µατα, ωδηγήθην υπό τού πατρός µου ώς υπηρέτης** εµπορικού
καταστήµατος εν Λειβαδιά, τής Εταιρείας Κουλελή-Χρυσαΐτίδου,
διακοπεισών τών γραµµάτων πρός µεγάλην µου λύπην. ∆εν λη-
σµονώ δε και τήν δραµατικήν σύσκεψιν πατρός-θείου-κι εµού, του
µικρού τήν ηλικίαν, καθ’ήν παρά την γνώµην µου, απεφασίσθη-
σαν τα ανωτέρω.

* Εβαπτίσθην, υπό του εξ Αταλάντης, καταγοµένου και εν Βελίτση δια-
µένοντος ιατρού Γεωργίου Φλώρου, όστις πολλάκις εσωσέ µε εξ επικινδύ-
νων ασθενειών άς κατά τα µικρά έτητης ζωής µου διήλθον.

** Υπηρέτης στο εργασιακό Ηµερολόγιο τής περιοχής και τής εποχής,
ονοµάζεται ο υπάλληλος ή ο έχων χαλαρή εργασιακή εξάρτηση, χωρίς
πολλούς όρους, µη εξαρτηµένος από νοµοθετικούς κανόνες, αλλά διµερείς
συµφωνίες, πού περιελάµβαναν τροφή, κατά το δοκούν, και χωρίς σαφώς
συµφωνηµένη ηµερήσια αµοιβή κ.λ.π. ενώ όλα ή τα περισσότερα καθόρι-
ζαν τοπικές πρακτικές και συµφωνίες, συνήθως ετεροβαρείς, είς βάρος
τών αδυνάτων.

Σηµ. Το όνοµα Κατσαρµάς. Η προέλευση τού ονόµατος τούτου είναι
τουρκική, kacirma απαγωγεύς, Λεξικόν Π. Χαρίση 1837, ή , και λαθρέ-
µπορος καπνού. Τοπικά πρόκειται, προφανώς για παρωνύµιο, πού υπο-
δηλώνει σκωπτικά ανακάτεµα, δραπέτη. Στο ∆ηµοτολόγιο τού ∆ήµου Ε-
λατείας, αναφέρεται στούς γεννηθέντες εν Ελατεία, το 1865, ο Κων/νος
Κατσαρµάς τού Γεωργίου. Σε άλλο έγγραφο και καταχωρήσεις, στον φά-
κελλο Σχεδίου πόλεως Ελατείας, υποβάλλεται ένστασις - διαµαρτυρία το
1870 τού Γεωργίου Κατσαρµά, κατά τής εφαρµογής του, στο τµήµα τής
άνω Πλατείας, (Γιαννακοπλεικα), διότι τού καταστρέφει τήν περιουσία
του, εξ αποθηκών και οικίας πλινθοκτίστου. Αυτό βεβαιώνει, έναν κλάδο,
τών Γιαννακόπουλων, πού για αγνώστους λόγους, άλλαξε επώνυµο, ό-
πως βεβαιώνει και ο Ιωάννης Κ. Κατσαρµάς, πού αποδέχεται και παλαι-
ούς δεσµούς αίµατος, εξ αρρενογονίας, µε τους Γιαννακόπουλους Ελα-
τείας.
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