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Σύνοψις και σχόλια Β’ µέρους
Στο πρώτο µέρος τής αυτοβιογραφίας του, ο Κ.∆. Κατσαρ-
µάς, µάς άνοιξε ένα παράθυρο, στο παρελθόν, στήν ζωή
τών κοντινών προγόνων µας, στήν περίκλειστη, αγροτική
µικρή µας πόλη, πού ζούσε, µε τούς δικούς της κώδικες και
αξίες, τις οποίες µε οξεία και αξιολογική παρατηρητικότη-
τα, καταγράφει. Ένα συναρπαστικό ιστορηµα, τηρουµένων
τών αναλογιών, από ένα προικισµένο αφηγητή, πού ξετυλί-
γει µε υποµονή, τον µύθο του, επίµονος και διεκδικητικός,
και, πού αναγκάζεται, από τις συνθήκες και τις δεσµεύσεις,
να διακόψει τις σπουδές του, να γίνει υπηρέτης (υπάλλη-
λος), στη Λιβαδειά, για να συµπληρώσει τήν προικοδότηση
τής µικρής αδελφής του. Περιγράφει µε εκφραστική δύνα-
µη, τήν µεταχείριση του από τα αφεντικά, αναγκάζεται να
σύρει, µε το καρότσι βαριά για την ηλικία του φορτία, µέσα
από τις λάσπες και τούς νερόλακκους, τής Λιβαδειάς, να
ζυµώνει ο ιδιος το ψωµί του, να γυαλίζει τα παπούτσια των
αφεντικών, ο ίδιος ξεκάλτσωτος µε τα τσαρούχια, και, να ο-
πλίζει, το θυµικό του, µε την αποστροφή στήν αδικία, σε µία
νοητική επαναστατική γυµναστική, πού στρεφόταν όµως,
όχι στην ανατροπή, τών κατεστηµένων, αλλά στήν προσω-
πική άνοδό του, όπως θα δούµε, στα κοινωνικά αυτά επι-
θυµητά επίπεδα. Η µοίρα όµως αποφασίζει αλλιώς, η απώ-
λεια τής µικρής του αδελφής, τον επαναφέρει οίκαδε, στήν
πατρική του εστία, ώς αγρότη πλέον, πού αναλαµβάνει τα
δύο µεταφορικά κάρα και τις καλλιέργειες, διακόπτοντας
πάλι την µελέτη, πού τόσο αγαπούσε. Φαίνεται ότι όµως, οι
καιροί αλλάζουν, τα αδιέξοδα και η επιµονή του, έπεισαν
τον πατέρα του, να τού δανείσει 500 δραχµές, και, ακο-
λουθώντας, το µεγάλο µεταναστευτικό κύµα, τής εποχής,
µε σχετική γνώση τών Αγγλικών, να αναχωρήσει, για τήν
χώρα, τής επαγγελίας τήν Αµερική, όπου ήδη, πολλοί συ-
µπατριώτες µας, είχαν εγκατασταθεί, και, εµυθολογείτο η
οικονοµική των πρόοδος, πυξίδα απόλυτου προσανατολι-
σµού του. Φθάνοντας στήν Αθήνα, ώς γράφει, αγόρασε ένα
κουστούµι, απότάσσοντας οριστικά, τα χειροποίητα υφα-
ντά, µητρικά µάλλινα σκουτιά, µαζί και το παρελθόν, για
να παραδοθεί στην νέα πραγµατικότητα, όπως τα έντοµα,
όταν αλλάζουν κέλυφος και µορφή. Φθάνοντας στην Νότια
Ιταλία, ώς έµπειρος αγρότης, σηµειώνει, τις άψογες καλ-
λιέργειες τών πορτοκαλεώνων, τις Αγορές και εκφράζει, την
απέχθεια του, στα λαϊκά λιµανισια ξενοδοχεία, όπου συνέ-
βαιναν τα αίσχιστα, λόγω µεγάλου ευτελισµού, ώς γράφει,
αντιθέτου, µε τήν ηθική του.

∆ιελθόντες το Γιβραλτάρ και εισελθόντες, εν τώ ωκεα-
νώ, είχοµεν τρικυµίαν κατά τάς πρώτας ηµέρας, εξ ής
και εζαλίσθην επί διήµερον, αλλά µετά ταύτα, καλός

καιρός και θάλασσα γαλήνια, επαρέσχον είς ηµάς, τήν ευ-
χαρίστησιν τού ταξιδείου, καθηµενος, καθ’ όλον το διάστη-
µα τής ηµέρας, εν τώ καταστρώµατι και βλέποντας, είς τον
µακρινόν ορίζοντα τού µέλανος ωκεανού, φαινοµένου ώς

βυθιζόµενος, είς τον ορίζοντα, εξ ού και αντελήφθην το
σφαιροειδές τής γής ώς εκ τού σχολείου εδιδασκόµουν. Ό-
ταν επλησιάζαµεν είς Νέαν Υόρκην, νέα τρικυµία, υψώνου-
σα τα κύµατα, ώς όρη. Ήρχισε και χειµών, µετά χιόνος και
ψύχους δριµύτατου.

Ότε εν τέλει την 9ην Μαρτίου 1911, εφθάσαµεν είς τήν
Νέαν Υόρκην, όπου και αποβιβασθήκαµεν, διελθόντες πρό-
τερον τού Καστλ Γκαρντ, (οι Έλληνες το ονόµαζαν Καστι-
γκάρι) όπου ανεθεωρήθηµεν, είς την επιτροπήν, αφ’ ενός
λόγω υγείας σωµατικής και τραχωµάτων, είς τούς οφθαλ-
µούς, πλέον δε εάν είχαµεν, µεθ’ εαυτών 30 τουλάχιστον
δολλάρια, ώς και την σύστασιν όπου διευθυνόµεθα.

Εµείς είς Νέαν Υόρκην αποβιβασθέντες, εθαυµάζαµεν
τας πελωρίους οικιας, ών τα πατώµατα ανήρχοντο, είς τι-
νάς και µέχρι 45 τοιούτων, και , όπου διεµείναµεν επίσης
περί το ηµερονύκτιον είς ξενοδοχείον, χωρίς να πληρώσω-
µεν, της Εταιρικής Συγκοινωνίας καταβαλούσης ταύτα. Ή-
δη εδοκιµάσαµεν εκπλήξεις, ότι συννενοούµενοι, οπωσδήπο-
τε είς τήν αγγλικήν γλώσσαν, οµιλών σιγά και γράφων, ο-
σάκις λόγω τής προφοράς µου, δεν εγινόµην αντιληπτός,
αντιλαµβανόµουν δε κάλλιστα οτιδήποτε, οσάκις µοι επρο-
φερετο καθαρά και βραδέως.

Τήν µεθεποµένην, επιβιβασθέντες ανεµοπλοίου, ανεχω-
ρήσαµεν δια τον λιµένα, προς νότον της Νέας Υόρκης κείµε-
νον, και ού το όνοµα µοι διέφυγεν. Μετά δεκάωρον πλούν
επιβιβάσθηµεν αµέσως, είς τήν έτοιµον προς αναχώρησιν
αµαξοστοιχίαν, ήτις µετ’ολίγον ανεχώρησε, µε κατεύθυνσιν
προς το Σικάγον.

∆ιερχόµενοι δε, διά πολλών σταθµών και πόλεων, εθαύ-
µαζον ιδία, τήν τελειότητα τών σιδηροδρόµων και σιδηρο-
δροµικών σταθµών.

∆ιελθόντες και εκ της µεγάλης πόλεως Κινγκινάζης, κει-
µένης επί λόφων και ενωµένης, διά κρεµαστών σιδηρών γε-
φυρών, ενώ ο σταθµός εκεί χαµηλά είς το επίπεδο, ώς πε-
λώριος τοιούτος, και έχων πλείστας όσας γραµµάς, και α-
µαξοστοιχίας στα διάφορα µέρη, ενταύθα δε αλλαγή εγένο-
ντο τού τραίνου, επιβαίνοντες τού προς Σικάγον κατεθυνο-
µένου τοιούτου.

Κατά τήν µέχρι Σικάγον διαδροµήν, διαρκέσασαν εκ της
παραλίας 36 συνεχείς ώρας, επαρακολούθουν τας απερά-
ντους πεδιάδας της Αµερικής, τους λόφους εκ χώµατος, ο-
µοιάζοντος προς τα πελώρια, εν ώρα τρικυµίας, κύµατα τού
ωκεανού, τα παρθένα δάση µε τα πανύψηλα και ευθύτατα

τον κορµόν δένδρα, τας ωραίας ξυλίνους οικίας, τας κώµας
και κωµοπόλεις, τήν ποικιλίαν τών ανθρωπίνων φυσιογνω-
µιών, εν τοις σταθµοίς, εν ούς και πολλούς µαύρους και
µαύρας έβλεπε τις (Αιθίοπας, Αραπάδες) και εν τώ µεταξύ,
διότι είχα περιέργεια, είς το τελευταίον βσγόνιον καθήµενος,
απηύθυνα µίαν ερώτησιν, είς τον ελεγκτήν οδηγόν τών ει-
σιτηρίων αγγλιστί, όστις βλέπων µε, µε µάλλινα ρούχα, µε
ηρώτησε πόθεν έρχοµαι.

Αφού έµαθεν ότι ήµην Έλλην, τού εγέννησε τήν απο-
ρίαν, πώς εγνώριζα τήν Αγγλικήν και πληροφορηθείς τού-

το, ενδιαφέρθη πολύ δι’ εµέ, και µε συνεστήθη δώσας µου
την κάρτα του, και σύστασιν του και θέλων, να µε υποστη-
ρίξει, µοι είπεν, ότι θα εθεώρει τον εαυτόν του ευτυχή, εάν
τού εδίδετο η ευκαιρία, να µού φανή χρήσιµος, (ονοµάζε-
το Franklin) διότι έβλεπεν ένα παιδί, µε όραµα διά το κάθε
τι. Πλην όµως εγώ, όλως παιδαριωδώς, απέφυγα την υπο-
στήριξιν του.

Φθάσαντες εν τέλει είς Σικάγον όπου και εχωρίσθηµεν,
είς τον σταθµόν τού Σικάγου, µάς παρέλαβεν οδηγός και
εισαγαγόντες ηµάς εντός λεωφορείων, υπό ίππων συροµέ-
νων, µάς οδήγησαν είς έτερον σιδηροδροµικόν σταθµόν,
άλλης Εταιρείας, µε κατεύθυνσιν προς Sioux City, όπου µε-
τά τριών ηµερών και τριών νυκτών, συνεχές από τής παρα-
λίας ταξείδιον, εφθάσαµεν είς τήν µικρήν πόλιν Sioux City
(Σιού-Σίτυ Αϊόβα ), όπου τα πατριωτάκια, ανέµενον είς τόν
σταθµόν, Χαρ. Χαραλάµπους, Γεώργιος ∆ελής και Νικόλα-

ος Χαραλάµπους, Απόστολος Τσακνής, Μιχ. Αναγνωστό-
πουλος και άλλοι, οι οποίοι µάς υποδέχθησαν µε χαράν, ο-
δηγήσαντες ηµάς είς τήν οικίαν, ένθα διέµενον και ήτις έκει-
το είς συνοικίαν προς νότον τής πόλεως, όπου επαρέθεσαν
ηµίν δείπνον, όπερ µόνοι των παρεσκεύασαν, και, έχοντες εν
βαρέλιον ζύθου, εξ ού πρώτην φοράν είς τήν ζωήν µου έπι-
νον.

Τήν εποµένην επήγαµεν είς τήν πόλιν, διά προµήθειαν
εργατικών ρούχων και παπουτσιών, ώς και τραγιασκών, δι
ών δε, καλύπτονται τα ώτα µας, διότι το ψύχος ήτο πολύ
δριµύ. Η έκπληξις µου όµως, ήτο αλλοία εκείνης, ήν εφαντα-
ζόµην ότι θα εύρω, διότι αµέσως εγεννάτο το ζήτηµα τής ευ-
ρέσεως εργασίας, καθ’ όσον εν τοις εργοστασίοις τού
Sioux City, δεν ήσαν άλλο τι, ειµή δύο σφαγεία, απασχο-

λούντα τέσσερις χιλιάδας εργάτας, και, τινά άλλα ασήµα-
ντα, ήτο δύσκολον να εύρωµεν εργασίαν. Ούτω δε, πρωτο-
στατούντος τού Αποστόλου Τσακνή, και, κατόπιν ενεργει-
ών του, απεφασίσθη όπως µία οµάς, εκ δέκα ατόµων εν ούς
αυτός, εγώ, ο Νικόλαος και Σπύρος Χαραλάµπους, ο Βασί-
λειος Βασιλείου (ή Κόνιαρης), Κ. Τσόκας και τινές άλλοι, κα-
τευθυνθόµεν είς σεϊσον τής Σιδηροδροµικής Γραµµής της
Εταιρείας North Western (section) και εργασθώµεν, κατά το
θέρος.

Τέλος, αφού µετέβην αµέσως, είς το ταχυδροµείον και α-
φού εξέδωκα επιταγήν, είς το όνοµα τού πατρός µου, εκ
τών ών είχον υπόλοιπον χρηµάτων, εκ τού αρχικώς, δοθέ-
ντος µου 500 δραχµών, δολλαρίων 20, ήτοι δραχµών
107,50.

Μετά τριήµερον, από τής Σιού Σιτυ ανεχωρήσαµεν, σι-
δηροδροµικώς διά το χωρίον Garetson, τής South Dakota,
όπου και ο Σιδηροδροµικός Σταθµός της, ώς είρηται Εται-
ρείας, όπου και θα είχοµεν, ώς κέντρον τής εργασίας µας,
διά τήν συντήρησιν τής σιδηροδροµικής γραµµής, µε ηµε-
ροµίσθιον 1,50 δολλάρια, και, διά δεκάωρον εργασίαν, ου-
χί και τόσον ικανοποιητικόν. [Τα πρόσθεν εγράφησαν παρ’
εµού, αρχικώς εις το Garetson, τον Ιούνιον και Ιούλιον του
έτους 1911]
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