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Σύνοψις και σχόλια Γ’ µέρους
Εφοδιασµένος µ’ ένα µικρό, αλλά σεβαστό για την εποχή, χρη-
µατικό ποσό, ο Κ. ∆. Κατσαρµάς, αλλά και πιο πολύ, την καλή
γνώση Αγγλικών, πού ήταν και το απόλυτο εργαλείο προσαρ-
µογής και επιτυχίας. Επιβιβάζεται στο Ατµόπλοιο Regina
d'Italia, στήν Νάπολι, σε καλύτερες συνθήκες, αφού δεν επα-
ναλαµβάνει ότι ".. ώς κάτοχοι εισιτηρίων γ'θέσεως, εστοι-
βάχθηµεν ώς κτήνη στα αµπάρια τού πλοίου... ". Όταν περνώ-
ντας τις Ηράκλειες Στήλες ( Γιβραλτάρ ) και εισήλθε το πλοίον
στον Ατλαντικο Ωκεανό, µε µία περιγραφή, πού µοιάζει Οµηρι-
κή στήν διατύπωσή της, αντάξια ενός καλού αφηγητή, µάς ε-
πισύρει τήν προσοχή, ελπίζω και τήν δική σας. Γράφει και θαυ-
µάζει το µέγα τής θαλάσσης κράτος, ώς άλλος Οδυσσέας, "
..το απέραντο βάθος τού µέλανος ωκεανού, στον µακρινό ορί-
ζοντα. .." πού πιο κάτω συγκρίνει µε τας " ....απεράντους πε-
διάδας τής Αµερικής, τούς λόφους εκ χώµατος, οµοιάζοντες
προς τα πελώρια, εν ώρα τρικυµίας, κύµατα τού Ωκεανού. ..."
Εδώ αποκαλύπτεται ένας πρωτογενώς, προικισµένος παρατη-
ρητής, µε αφ' εαυτού ικανότητα σύνθεσης και γραφής, εντελώς
ασυνήθιστο asset, για µετανάστη, αφού οι περισσότεροι ήσαν
αγράµµατοι ή ολιγογράµµατοι και το µόνο τους ίχνος βρίσκε-

ται, στούς µα-
κρούς καταλό-
γους, αφίξεων
µεταναστών, στο
περίφηµο Ellis
Island, κοινής
χρήσεως. Αυτό
και τον διαφορο-
ποιεί, από το
πλήθος αυτό, ε-
νώ είναι σηµαντι-
κά και όσα ανα-
φέρει, για τις
σχέσεις µε τούς

Αµερικανούς, τις εργασιακές συνθήκες, τα γλίσχρα και ταπει-
νά ηµεροµίσθια, για δεκάωρη εργασία, τήν εσωστρέφεια και
συσπείρωση τών συµπατριωτών µας, πού έψαχναν κάθε ευ-
καιρία, να εξοικονοµήσουν λίγα δολλάρια, συλλέγοντας αυ-
γά, από φωλιές στις γραµµές, αγοράζοντας µεταχειρισµένα
παλαιά ενδύµατα....Χαίρεται και χαιρετίζει, µε χαρακτηριστική
τρυφερότητα τα πατριωτάκια " ... µάς περίµεναν τά πατριωτα-
κια στον σταθµό και µάς παρέθεσαν δείπνον µετά βαρελίσιου
ζύθου...., " τον οποίον πρώτη φορά δοκίµασε. Μία διαφαινόµε-
νη ηλικιακή ωρίµανση, η αλλαγή τών συνθηκών, τον κάµουν
να λησµονεί τις σπουδές, ώς προτεραιότητα, προσαρµοσµένος
πλέον στο κυνήγι τού Θησαυρού. Έτσι επικεντρώνει την προ-
σοχή του, στην συγκέντρωση χρηµάτων, τήν εξόφληση τού δα-
νείου,τού πατέρα του. Μήν λησµονώντας βέβαια, το αγαπηµέ-
νο του Σηµειωµατάριο, όπου καταχωρεί καθηµερινά συµβάντα
και δραστηριότητες, οµιλίες µε Αµερικανούς, σχολιάζει την
ποικιλία τών φυσιογνωµιών τών κατοίκων, χωρίς προκατάλη-
ψη και το σπουδαιότερο την εφαρµοσµένη εργατική και ασφα-
λιστική πολιτική και τις αµοιβές, από πρώτο χέρι. Στοιχεία πο-
λύτιµα και σηµαντικά, όχι από δηµόσια έγγραφα και αρ-
χεία, αλλά από τήν προσωπική του εµπειρία. Απολαύστε το
κείµενο, παρά τις εγγενείς δυσχερειες και αγκυλώσεις τής γρα-
φής του.

Μόλις αφίχθηµεν είς Garetson, (φωτο 1) οδηγήθηµεν ό-
πως διαµείνωµεν, είς εν ελεεινόν οίκηµα, εκ παλαιού
βαγονίου, τελείως ακατάλληλον, και ιδία ώς πρός τον

χώρον, χιών δε και ψύχος δριµύ µάς υπεδέχθη.
Μετά τας συνεννοήσεις, αίτινες διεξήχθησαν, µας εχορηγή-

θησαν δύο βαγόνια πρός κατοικίαν, τοποθετηµένα επί µίας
γραµµής, δυτικώς τού σταθµού και πλησίον ενός παρατηµέ-
νου σταθµού. Είς τα βαγόνια ταύτα διεµοιράσθηµεν, είς δύο ο-
µάδας, ετοποθετήσαµεν, ανά µίαν σόµπαν είς έκαστον, ών η υ-
πηρεσία µας εχορήγησεν, καίουσες κάρβουνα τού σιδηροδρό-
µου, δωρεάν καταναλωθείσας. Επιπλέον, ξύλινα κρεβάτια είς
τα άκρα.

Εξήλθαµεν και περιεργάσθηµεν το χωρίον. Είναι µικρόν ώς
το ιδικόν µου, έχει ρυµοτοµίαν µε φαρδείς δρόµους, πλην όµως
ακατασκεύαστους, κείµενον είς λοφίσκον, πλήν όµως υπαρ-
χουσών πεζοδροµίων εκ τσιµέντου, αι δε οικίαι άπασαι ξυλείας

πλήν, τών τής αγοράς τοιούτων, ώς εκ µανταλιδίων (τού-
βλων). Έχει ταχυδροµείον και τράπεζαν, αρτοποιείον, κρεωπω-
λείον κ.λ.π. άλλα µικρά καταστήµατα.

Καθ’ εκάστην πρωία ηγοράζαµεν γάλα εκ τής παρακειµέ-
νης τού βαγονίου αγροεπαύλεως και εκ τών ωραίων αγελά-
δων αυτής, άς η τε οικοδέσποιινα και οικοδεσπότης, ήρµεγον
παρουσία µας και το οποίον, µε τεϊον παρασκευάζοντες, ετρώ-
γαµεν καθ’ εκάστην πρωίαν.

∆ιά το µεσηµβρινόν φαγητόν ηγοράζαµεν αυγά ή ό,τι άλ-
λον ετοιµάζοντες, από τής εταιρείας ελαµβάνοµεν και εντός κα-
ταλλήλου δοχείου εκ τενεκέ, όπερ ονοµάζεται ενταύθα τέστα.
Οσάκις δεν είχοµεν, είς τον σταθµόν εργασίαν, επιβαίνοµεν
µίας τρεζίνης, οι εργάται µετά ττού επιστάτου µας Same ονο-
µαζοµένου, Σουηδού τήν καταγωγήν και αδυνάτου φύσεως,
µεθ’ ού µετά τήν γνωριµίαν µας, ηστεϊζόµεθα, ελαµβάναµεν τα
απαραίτητα εργαλεία (φτυάρια, κασµάδες, λοστούς, καρφιά)
και πολλάκις µεταβαίναµεν είς απόστασιν 20 και πλέον χιλιο-
µέτρων από τού σταθµού προς επιδιόρθωσιν τής γραµµής και
συντήρησιν αυτής.

Τας Κυριακάς ανεπαυώµεθα και
επλέναµε τα ρούχα µας µόνοι µας είς
τόν παρακείµενον ποταµόν, βράζο-
ντες το ύδωρ εντός κενών δοχείων εκ
πετρελαίου, εξ ών εν αφθονία ήσαν
πεταµένα είς τόν σταθµόν. Προϊόντος
τού θέρους, ετρώγαµεν κατά τήν ε-
ποχήν του, εν αφθονία τα µήλα, αυ-
γά, όλως δωρεάν, άτινα ευρίσκαµεν,
είς φωλεάς ορνίθων πλησίον σιδηρο-
δροµικής γραµµής και µακράν τού
σταθµού παρά τού αγροκτήµατος κα-
τά τόν µήνα Αύγουστον. Είς πατέρα
µου απέστειλα, δι’ επιταγής δραχµάς
515, ήτοι δολλάρια 100, ούτω δε , όχι µόνον τα ναύλα άτινα
µοι είχε δώσει επέστρεψα αυτώ, αλλά και πλέον δολλάρια 30.
Έγραφον δε τακτικά, σχεδόν καθ’ εβδοµάδα. Κατά Σεπτέµ-
βριον, ενώ εργαζόµεθα είς τήν µετακίνησιν σιδηροτροχιών
(ρελλών) είς τον σταθµόν, µού συνέβη ένα ατύχηµα, είς τόν α-
ριστερόν δείκτην τής χειρός µου, αποκοπέντος τού δακτύλου
µου, κατά τού ήµισυ τού όνυχος. Μετέβηµεν πάραυτα, είς
τον ιατρόν τής Εταιρείας, όστις ήθελε, ίνα µοί το αποκόψη ε-
ντελώς, και, όπερ δεν εδέχθην. Θεραπευθέντος ήτα τούτου, διά
µικράς αποκοπής τού οστού, και, καθήσας άνευ εργασίας, αρ-
κετάς ηµέρας, δι’ άς επληρώθην, όντας εργαζόµενος, αλλά ό-
µως εγώ µή γνωρίζων, τούς εργατικούς νόµους και ελάµβανον,
αποζηµίωσιν διά τούτο παρά τής Εταιρείας. Κατ’ Οκτώβριον
κατήλθοµεν είς Sioux City, αναχωρήσαµεν διά Garetson και ε-
νοικιάσαµεν οικία είς το Leech (Λητς) Street (Στρητ), ευρόντες
εργασίαν είς τα σφαγεία, όπου εγώ προσελήφθην ώς βοηθός,
ενός εργάτου Μακεδόνος εκ Βελβενδού, είς τα ψυγεία τών
προβάτων και βοδινών κρεάτων, άτινα ήρχοντο κρεµάµενα, ο-
λόκληρα επί ειδικών σιδηρών καρουλίων, ηνωµένων δι’ ηλε-
κτρισµού, άτινα παρελαµβάναµεν µετά τήν ζύγισιν των, φερο-
µένων είς αυτών ειδικών σηµάτων, τοποθετούντες ταύτα κεχω-
ρισµένως. Εντός ολίγου έµαθον τήν εργασίαν, αφού εν τώ µετα-
ξύ και ότε ήµην αρχάριος έπαθον µίαν τοµήν, είς τήν αριστεράν

παλάµην, εξ ηµίσεως βοός πεσόντος,
όπερ µετέβησαν να κρατήσω, διά
τών χειρών µου, µή γνωρίζων, να
σταµατήσω τήν κίνησιν, τού ηλεκτρι-
κού, άτινα κατόπιν έµαθον τελείως,
µαθών λεπτοµερώς τα πάντα και
πληρωνόµενος, 1,70 δολλάρια το
δεκάωρον, αµειβόµενος ιδιαιτέρως,
διά πάσαν εντός τών δέκα ωρών ερ-
γασίαν. Εν τώρα µεταξύ επήγαινα
και εµανθανον, να γδέρω τα µπούτια
τών προβάτων, οσάκις είχον ώραν,
µε τον σκοπόν, να γίνω χασάπης, ίνα
λαµβάνω 2,70 έως 3 δολλάρια ηµε-
ρησίως, καίτοι κουραζόµενος, διότι
το πρόγραµµα µου, ήτο να κάµω
χρήµατα. Η ζωή είς τήν πόλιν, ήτο
πιό καλή και από απόψεως διαµο-
νής, απόψεως διασκεδάσεως, διότι
καθ έκαστον Σάββατον εσπέρας µε-
τεβαινοµεν είς τα ωραία θέατρα
Colonial ή Orpheum αγοράσαντες,
από µίαν καινουργή ενδυµασίαν,
διότι έως τότε ηγοράζαµεν µεταχει-
ρισµένα, είς τα παλαιοπωλεία, βγά-
ζοντας και φωτογραφίαν, ήν αποστείλαµεν είς τήν πατρίδα µας
(φωτο 2). Είς πατέρα µου, απέστειλα άλλα 100 δολλάρια Αµε-
ρικής, ήτοι δραχµάς 515, τήν δε Άνοιξιν τού έτους 1912, απέ-
στειλα δραχµάς 800, ήτοι δολλάρια 160, ίνα µού αποστείλει,
τον µικρόν µου αδελφόν Γεώργιον δεκατετραετή περίπου όντα,
µε εισιτήριο δευτέρας θέσεως και τούτο, διότι εγώ είχον υποφέ-
ρει είς τήν τρίτην θέσιν κατά το ταξείδιον. Τώ όντι δε, µού τον
απέστειλε και όταν ήλθε τόν έβαλα, λόγω τής ηλικίας του, είς εν
στιλβωτήριον, µε µισθόν 15 δολλαρίων, κατά µήνα. Η άφιξις
του, εγένετο τόν Μάιον τού 1912. Τέλος µετ αλλαγήν εργα-
σίας, είς τι διάστηµα, µεταβάς, είς τόν σιδηροδροµικόν σταθ-
µόν, και εργαζόµενος, είς τόν καθαρισµόν τών βαγονίων εξωτε-

ρικώς και ύδατος και πάγου, εντός
τών αφικνουµένων αµαξοστοιχιών, ε-
πί τών επιβατικών βαγονιών, εχό-
ντων, ειδικά δοχεία πρός τούτο. Επα-
νήλθον είς τα σφαγεία, ώς χασάπης,
προς 2,70 δολλάρια ηµερησίως. Η
εργασία αύτη, ήτο κάπως κοπιώδης
και ακάθαρτος, πλήν ουδέν µε ετρό-
µαζε πρό τού συµφέροντος. Τας θερι-
νάς Κυριακάς, µετά το µεσηµβρινόν
φαγητόν διηρχόµεθα είς το εξοχικόν
πάρκον River-side, δηλαδή Ακροπο-
ταµιά, µεταβαινοντες µε το τράµ. Η
πόλις τού Sioux-city, είχε πληθυσµόν
45.000 κατοίκων περίπου, έκειτο δε

παρά τάς όχθας, τού πλωτού ποταµού Μισισιπή, παραποτά-
µου τού Μισισιπή, εφ’ ού δύο γεφύρια, εκειντο, ή µία διά τόν
σιδ/µον και η ετέρα, διά τα άλλα, εξ’ ών η δευτέρα άνοιγε, κατά
τήν διέλευσιν τών πλοίων. Είς πατέρα µου απέστειλα ετέρας
δραχµάς 600 ήτοι δολλάρια 120. Ήτοι αφ ής αφιχθην είς Αµε-
ρικήν, απέστειλον είς πατέρα µου, δραχµάς 1980, ήτοι είς πλέ-
ον τών όσων, µοί έδωσεν διά ναύλα, ισοδυναµούντα προς 74
χρυσά εικοσοφραγκα (Ναπολεόνια ). (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Εργάτες σιδηροδροµικής γραµµής

Φωτο 2

Φωτό 1 GARRETSON. Το 1910 το Garretson αριθµούσε
668 κάτοικους και σήµερα δεν υπερβαίνουν τους παρά-
γει κυρίως σόγια, οι αποθήκες και τα σιλό, διακρίνονται

δίπλα στις γραµµές του τραίνου.

Φωτο 3. Η Γέφυρα στον ποταµό Μισισίπη

Η πόλις Sioux-city


