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Σύνοψις και σχόλια ∆’ µέρους
Οξυδερκής και προικισµένος παρατηρητής ο Κων. ∆. Κατσαρµάς,
αλλάζει πόλεις, ζητώντας να συναντήσει το άπιαστο Αµερικανικό
όνειρο, στο µικρό χωριό. Garretson, πού προσοµοιάζει µε το χωριό
του, µε φαρδείς δρόµους, αλλά έχει πολλά καταστήµατα και το
κυριότερο αγρεπαύλεις, µάλλον Βορειοευρωπαίων µεταναστών, ε-
κτροφέων αγελάδων, πού διέθεταν το γάλα, επί τόπου, δείγµα
σαφές, τής ελλείψεως εµπορικού δικτύου διανοµής και συλλέγο-
ντας δωρεάν και τα εν αφθονία µήλα, τα αυγά από τις διάσπαρ-
τες, κλωσσοφωλιές, ίσως και κανένα κοτόπουλο, εξασφάλιζαν τις
απαραίτητες πρωτεΐνες, για τήν πολύωρη κοπιώδη, εργασία. Α-

νακαλύπτει τα καλά, τού πολιτισµού το Σαββατοκύριακο, στα θέ-
ατρα, week-end στην ακροποταµιάς του Μισισίπη, το River-side,
αγοράζοντας και φορώντας καινούρια κοµψά ενδύµατα, µε τα ο-
ποία φωτογραφίζεται (φωτό 1). Φροντίζει δε να φέρει και τον α-
δελφό του Γεώργιον (σηµ. 2), µε µία έξοχη κίνηση, πού φανερώνει
ψυχικό πλούτο, βγάζοντας του εισιτήριο Β θέσεως, ενθυµούµενος
ότι είχαν στοιβαχτεί πότε ώς κτήνη, εκείνοι, στήν Γ θέση και τον έ-
βαλε σε Στιλβωτήριο, µε µισθό 15 δολλάρια το µήνα. Η συνέχεια
είναι, αρκούντως κατατοπιστική και µπορείτε, να παρακολου-
θήσετε στο κείµενο, τήν αφήγηση, πού τερµατίζει το πρώτο µέρος,
µε τήν κήρυξη τού πολέµου, την επιστροφή και τήν κατάταξή του,
στόν Ελληνικό Στρατό.

Τέλος ενώ καλώς διήγοµεν, εξακολουθούντες όµως, χάριν οι-
κονοµίας, να πλυνώµεθα µόνοι µας και να µαγειρεύωµεν, εν
ταυτώ οι ίδιοι, θαυµάζοντες τας Αµερικανικάς ανακαλύψεις.

Αίφνης κατά µήνα Σεπτέµβριον, ήλθε το χαρµόσυνον άµα και τρο-
µερόν άγγελµα, ότι εν Ελλάδι γίνεται επιστράτευσις, και, συνεπώς
άπαντες, οι ενήλικοι και µή, καλούµεθα, είς τας τάξεις τού στρα-
τού ίνα ανταπεξέλθωµεν, κατά τού προαιωνίου εχθρού, τών Τούρ-
κων, και, να υπερασπίσωµεν, τα δίκαια τής πατρίδος µας, κηρυ-
χθέντος ταυτοχρόνως εν πολέµω, τού Μαυροβουνίου, Σερβίας,
Βουλγαρίας, Ελλάδος, απάντων συµµάχων (φωτό 2). Ενώ δε καθ'
εκάστην επληροφορούµεθα, µετά χαράς τας νίκας, τών συµµάχων,
ώς και τών Ελλήνων κατά τών Τούρκων, δέν ηδυνάµεθα να ησυ-
χάσουµε. Εγώ, καίτοι, αγύµναστος και µήν έχων ιδέαν, τών στρα-
τιωτικών υποχρεώσεων, πλην τού ενθέρµου ζήλου, διά τήν πατρί-
δα µου, ησθανόµην και τού µεγάλου µίσους, κατά τών Τούρκων,
ώς εκ τής Ελληνικής Ιστορίας, ήν είχον διδαχθεί είς τα σχολεία, εί-

χον και δέν είχον ιδέαν, ό-
πως αναχωρήσω, διά τήν
Ελλάδα, όπως πολεµήσω,
πλήν όµως, ευρισκοµένου
µεθ' ηµών, και, τού θείου
µου Ιωάννου Σταµοπούλου,
αδελφού τής µητρός µου,
και πρότινος αφιχθέντος, είς
Αµερικήν, εφέδρου δε ∆εκα-
νέως, αναγινώσκοντος ηµίν,
τα τής στρατιωτικής νοµοθε-
σίας, είς το ατοµικόν του,
βιβλιάριον. Αποφασίσθη έν
τέλει, όπως αναχωρήσωµεν
και ηµείς, εξ Αµερικής και
έλθοµεν, είς τήν Ελλάδα, α-
ναχωρήσαντες έν ταυτώ, οι
πλείστοι, και αφήσας οπίσω
µου, µετά δακρύων, τον µι-
κρόν µου αδελφόν Γεώρ-
γιον, απροστάτευτον. Ανα-
χωρήσαντες σιδηροδροµι-
κώς, διά Νέαν Υόρκην, µέσω
Σικάγου, αλλά δι'αλλης σι-
δηροδροµικής εταιρείας,
φθάσαντες κατευθείαν, είς
Νέαν Υόρκη Ν, κατά τας αρχάς τού µηνός ∆εκεµβρίου 1912. Ε-
νταύθα εµείναµεν επί τίνας ηµέρας, 10 ένα όλω, λόγω ελλείψεως
ατµοπλοίου, διαµένοντες εν ξενοδοχείοις, όπου και ησθένησα ολί-
γον εκ πυρετού και αποφασίσαµε, να επιστρέψω, είς Σιου-Σίτυ,
αλλά εντρεπόµενος να πράξω τούτο, αποφασισθείσης τής αναχω-
ρήσεως µας, εν τέλει, εκ Νέας Υόρκης, τήν 16ην ∆εκεµβρίου 1912,
διά τού ατµοπλοίου "Μάρθα Ουάσιγκτον", πληρώσαντες διά το
εισιτήριον µας, τρίτης θέσεως, δολλάρια 50 έκαστος, διά Πειραιά.

(Τα ανωτέρω ελήφθησαν εκ τού τηρουµένων ηµερολογίου µου,
από τής αφίξεως µου, είς Αµερικήν Μάρτιον, µέχρι τής αναχωρή-
σεως µου, παραλειφθεισών, πλείστων άλλων µικρών, λεπτοµερει-
ών, εργασίας, διαίτης, αλλαγής οικιών και ονοµάτων συνεπιβατών
συνοίκων διά το σύντοµον.)

Τήν 16ην ∆εκεµβριου 1912, εκπλεύσαµεν διά Πάτρας. ∆ιηλ-
θοµεν εκ τής πόλεως Αλγερίου, όπου εν τώ ατµοπλοίω, εγένετο
συµπλοκή µεταξύ Ελλήνων και τουρκοαράβων, τών τελευταίων
κρυβέντων. Η πόλις τού Αλγερίου, εκτισµένη είς πλαγιάς, έχουσιν
λευκώτατας οικοδοµάς εντός και κατά τήν κορυφήν αυτής. Το µέ-
χρι αυτής ταξίδιον µας, ήτο σχετικώς καλόν.

Εκείθεν κατευθύνθηµεν είς Νεάπολιν (φωτό 3), αφ όπου πάλιν
αναχωρήσαµεν, µετά ολιγοωρον παραµονή, ιδών εκ νέου τόν Βε-
ζούβιον καπνίζοντα και διελθόντες, εκ τού στενού Σικελίας και Ι-
ταλίας, αφιχθηµεν εν τέλει, είς Πάτρας, τήν 29ην ∆/βριου 1912, ό-
που επεπρωτο, να χάσωµεν αµέσως, κάθε ιδέαν περί καλαισθησίας
τών Ελλήνων, εκ τής θέας τών ρυπαρώς ενδεδυµένων λούστρων.
Αµέσως επιβιβάσθηµεν τού ατµοπλοίου Τάσος και µέσω τής διώ-
ρυγος Κορίνθου, αφιχθηµεν είς Πειραιά, τήν 30ην ιδίου µηνός, τήν
3ην µ.µ.ακριβώς, όπου πλήθος κόσµου και στρατιώται µάς ανέµε-
νον. ∆ιελθόντες εκ τού τελωνείου, κατευθύνθηµεν είς Σταθµόν τού
ηλεκτρικού σιδηροδρόµου, ανήλθοµεν είς Αθήνας, εξελθόντες είς
τον Σταθµόν Μοναστηρίου και εκείθεν µεταβάντες, είς το επί τής ο-
δού Ερµού Αιόλου Ξενοδοχείον ύπνου ή Λοεκρίς τού Κόλλια εκ
Βελίτσης.

Είς Αθήνας παραµείναµεν και τήν 31ην ∆/βριου 1912 παραµο-
νήν τού Αγίου Παντελεήµονος, αναχωρήσαντες εκείθεν διά το χω-
ρίον µας, τήν 1ην Ιανουαρίου 191ην ηµέραν τού Αγίου Βασιλείου,
όντες πλην τών άλλων, πατριωτών οι κάτωθι: Ήτοι εγώ, ο θείος
µου Ιωάννης, ο Χαράλαµπος και Νικόλαος Χαραλά-
µπους αδελφοί, ο Νίκος Ηλιόπουλος, ο Νικόλαος και
Γεώργιος ∆ελής εκ Μανεσίου εξάδελφος Μου και Α-
θανάσιος και Λουκάς Ματσούκας. Μόλις περί τήν µε-
σηµβριαν εφθάσαµεν, διά της αµάξης, είς τον σιδηρο-
δροµικόν Σταθµόν Κηφισοχωριου, είς το χωρίον µας.
Τούτο µοι εφάνη ώς παλαιόν χαλασµένον και άσχη-
µον και ουχί ωραίον, ώς το είχον αφήσει. Τοιαύτη ήτο
η πρώτη µου εντύπωσις, οι δε άνθρωποι όχι όπως
πρίν. Μόλις εστάθµευσεν ή άµαξα, ήλθαν αµέσως
και µάς εναγκαλίσθησαν, ο πατήρ µου, ο οποίος µού
εφάνη γέρων, διότι πλήν τών µαλλιών του, είχον α-

σπρίσει και τα µουστάκια του, ο παππούς µου Νικόλ. Σταµόπου-
λος, ο θείος µου ∆ηµ.Τσολάκος και άλλοι. Κατόπιν εγώ, µετά τού
πατρός µου, κατευθύνθηµεν είς τήν οικίαν µας, όπου µάς υπεδέ-
χθη η µητέρα µου (δηλαδή ή µητριά µου) µε δάκρυα είς τους ο-
φθαλµούς, εύρον δε τον µικρόν Νίκον, καίτοι µεγαλώσαντα, αλλά ή
απογοητευσις πού ησθάνθην είς τήν ψυχήν µου, από το σπίτι µου
το πατρικό, ιδία όταν καθήσαµεν να φάγωµεν, είς τον σοφράν (τρα-
πέζι χαµηλόν), είναι απερίγραπτο και µέσα µου, αισθανόµουν µε-
ταµέλεια , διότι επέστρεψα είς τήν Ελλάδα και δεν εκάθησα είς
τήν Αµερικήν, να κάνω χρήµατα πολλά και έπειτα να επιστρέψω.
Εννοείται ότι οι συγγενείς εχαίροντο, ιδία πλην τών γονέων, ο γέ-
ρων πάππος µου και η γιαγιά µου.∆ιαµείνας εν τή πατρική οικία,
περί τις 12 ηµέρες, καλοπεριποιούµενος και φιλοξενούµενος, ώς
ξένος σχεδόν, υπό τών γονέων µου και συγγενών, εγγιζούσης τής
προθεσµίας, πρός κατάταξιν είς τόν στρατόν, ητοιµάσθηµεν πρός
τούτο, παραδώσας δε, είς τόν
πατέρα µου, άπαντα τα χρή-
µατα άτινα, εκ τής εργασίας
µου, είχον φέρει εξ Αµερικής
και τα οποία ανέρχονται, είς
δραχµάς χιλίας οκτακοσίας
1800, όπερ µοί επερίσσευ-
σαν, εκ τών εξόδων επιστρο-
φής. Αναχώρησα πάλιν µετά
δακρύων, εγκαταλείπων τήν
πατρικήν καλύβα και οµού,
µετά τού πατρός µου, µετέβη-
µεν τήν 13ην Ιανουαρίου σι-
δηροδροµικώς είς Λαµίαν, ό-
που παρουσιασθείς είς το
Στρατολογικόν Γραφείον, κα-
τετάγην είς τόν στρατόν. Μετ' ολιγοήµερον διαµονήν µου, ο πατήρ
µου επέστρεψεν αµέσως είς το χωρίον µας, ανεχώρησα µε φύλλον
πορείας δι' Αθήνας, διελθών και πάλιν εκ τού χωρίου, διά δύο ηµέ-
ρες. Φθάσας είς Αθήνας προσεκολλήθην είς τόν 2ον λόχον, τού ε-
µπέδου 1ου Συντάγµατος, όπου εγυµναζοµεθα είς τά τού Στρα-
τού, προπαρασκευαζόµενοι διά το µέτωπον. Είς Αθήνας διήγον
βίον καλόν, εξοδεύων πολλάκις, πρός συντήρησιν εξ ιδίων, λόγω
τού ότι δεν µού ήρεσε, το συσσίτιον τού λόχου πολλάκις. Είς Αθή-
νας ησθένησα ολίγον, και ο πατήρ µου, ήλθε τροχάδην είς Αθήνας,
ίνα µε ίδη. Τήν 20ην Φεβρουαρίου 1913, καθήµενος µετά του ∆ε-
κανέως Γριµάνη, Μαθητού τής Σχολής Ευελπίδων, είς τίνα θέσιν
και απολαµβάνοντες, τον ήλιον θερµαινόµενοι, ακούωµεν εξαίφ-
νης κωδωνοκρουσίας και πυνθανοµενοι, περί τής απροόπτου αυ-
τής καταστάσεως, µανθανοµεν ότι έπεσε, το απόρθητον φρούριον
Μπιζανίου Ιωαννίνων, κατεχόµενον εισέτι υπό τών τούρκων και
διά το οποίον, πολύ αίµα είχε χυθεί, τελειώνοντας πλέον, τήν εκ-
δίωξιν τών τούρκων, εκ τής Βαλκανικής Χερσονήσου. Αµέσως εγέ-
νετο παρέλασις εκ 15 χιλιάδων στρατού, εν τή πλατεία Συντάγµα-
τος, τής µουσικής παιανιζούσης, τον Εθνικόν Ύµνο. Έχαιρον διά το
µέγα γεγονός και ελυπούµην συνάµα, διότι λόγω, τής µη εισέτι
τελείας αναρρώσεως , εκ τής ώς προείπον, ασθενείας, δεν ηδυνά-
µην να µετάσχω τής τοιαύτης τελετής. Περί τήν δείλην κατήλθον
είς τήν αγοράν και βλέπω, άπασαν τήν πόλιν, σηµαιοστόλιστον
και πανηγυρίζουσαν, περί δε τήν 4ην µ.µ. ώραν εψάλη δοξολογία
εν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ τών Αθηνών.....

Ενώ η περιπέτεια συνεχίζεται, η συνέχεια διακόπτεται και απο-
σπασµατικά τµήµατα, της συναρπαστικής αυτής βιογραφίας, ε-
νός παιδιού αγροτικής οικογένειας τής Φθιωτιδος, πού πήγε, είδε
και κατέγραψε λεπτοµέρειες, τής ζωής τών µεταναστών στήν Αµε-
ρική, πού δίνουν σχήµα στο Αµερικανικό όνειρο, θα αναρτώνται
κατά διαστήµατα και τµήµατα, στο δδ για τούς ενδιαφεροµένους,
ώς τήν ολοκλήρωση και τήν έκδοση ολοκληρωµένου τόµου.
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Φωτό 1. Οι αδελφοί Κατσαρµά, ήδη φαίνονται να έχουν εντα-
χθεί, στην τοπική Αµερικανική κοινωνία, έχουν ξεφύγει, από
τήν ανείπωτη µιζέρια τού µετανάστη και ποζάρουν καλοντυµέ-
νοι και καθαροί, ώς αστοί τού αµερικανικού ονείρου, για να
στείλουν το ανάλογο µήνυµα στούς οικείους των, ότι τα κατά-
φεραν! That's all! Η φωτογραφία είναι αχρονολογητη και δεν
αναγράφει διεύθυνση ή τοποθεσία. Από τα συµφραζόµενα ό-
µως, συνάγεται ότι είναι οι αδελφοί όρθιοι από αριστερά Κων-
σταντίνος και Γεώργιος Κατσαρµάς. Έχει ταχυδροµηθεί από
U.S.A. πρός τον Αθανασιον Γεωργίου Σταµόπουλον, Σχολάρχη
εν Ελατεία, αδελφό τής µητέρας των, ο οποίος αναφέρεται πολ-
λές φορές, στην βιογραφία τού Κ. ∆, Κατσαρµά, θετικά. και αρ-
νητικά. Με µολύβι στο πίσω µέρος σηµειώνεται.... Αθανάσιον
Σταµόπουλον... θείε Αθανάσιε, χαίρετε σάς στέλλοµεν τήν φω-
τογραφία µας ίνα µάς ενθυµείστε επειδή ελησµονηθηκαµεν µα-
κράν υµών ευρισκόµενοι. Σάς ασπάζοµαι ο ανεψιός σας.
Κων/νος Κατσαρµάς. (Προφανώς για λογαριασµό και τών δύο
άλλων).

φωτο 2. Η κήρυξις του πολέ-
µου, των Βαλκανικών χωρών,
κατά των προαιώνιων εχθρών
του γένους, της Οθωµανικής
κατοχής, συνεπήρε και τους α-
πανταχού Έλληνες πατριώτες,
οι οποίοι επιστέφουν, αθρόοι
για να υπερασπιστούν τα δί-
καια των σκλαβωµένων αδελ-
φών των.

Φωτο 3. Νάπολη 1900-σκηνή
του δρόµου

Σηµ.1 Ένα σηµαντικό ντο-
κουµέντο που δεν ανευρί-
σκεται στους κοινούς κα-
ταλόγους αφίξεων του
διαδικτύου της νήσου El-
lis island, που είναι και
µοναδικό δείγµα, επιλο-
γής βάσει των κοινωνικών
διαστρωµατώσεων και οι-
κονοµικών δυνατοτήτων
αφικνουµένων


