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Δημοσιογράφου - Συγγραφέως
•

'Η ’Αμερική, ή μεγάλη καί κραταιά αύτή Υπερατλαντική 
Δημοκρατία, πού τό δνομα καί ή φήμη της έχουν απλω
θεί σ’ δλο τόν κόσμο, ή πατρίδα του Ούασιγκτώνος, τοϋ 
Τζέφερσον, τοϋ Λίνκολν καί τόσων άλλων ιστορικών 
μορφών, ήρώων καί θεμελιωτών τής ανεξαρτησίας της, 
δέν είναι μονάχα γνωστή καί ακουστή γιά τόν πλοϋτο 
της καί τόν τεράστιο αληθινά μηχανικό εξοπλισμό της, 
άλλά καί γιά τούς φιλελεύθερους δημοκρατικούς θεσμούς 
καί τόν άνώτερο πολιτισμό της.

Γιά μας ιδιαίτερα τούς "Ελληνες, ή μεγάλη αύτή χώρα, 
είναι ιδιαίτατα προσφιλής καί ζωτικότατα ενδιαφέρουσα 
κ’ έκ τοϋ γεγονότος δτι, ένας σημαντικός αριθμός εκ των 
συμπατριωτών μας (τό 1)8 περίπου τοϋ πληθυσμού τής πα- 
τρίδος μας) ζή ελεύθερα καί εύημερεΐ μέσα στούς κόλ
πους της, μετέχων κΓ άπολαμβάνων δλων τών άγαθών τής 
εύνομίας καί τής ίσότητος.

Ή σταδιακή έγκατάσταση τόσων έκατοντάδων χιλιά
δων Ελλήνων μεταναστών (1.000.000 περίπου) στή μα
κρινή αύτή χώρα καί ή δημιουργία κέντρων έλληνικής 
ζωής καί οικονομικής δραστηριότητος μέσα στούς κόλπους 
της, είναι από τά έκπληκτικώτερα φαινόμενα κι’ απ’ τά λα
μπρότερα επιτεύγματα πού αναφέρει ή ιστορία τοϋ αποδή
μου έλληνισμοϋ στις σελίδες της από τής έποχής ακόμα 
τοϋ Ίάσονος — τοϋ πρώτου μυθικοϋ μετανάστου — καί τής 
θρυλικής άργοναυτικής εκστρατείας του, τών άπωτάτων 
έκείνων μυθικών χρόνων, μέχρι τής σήμερον.

Χρειάστηκαν βέβαια, διαδοχικοί χρονικοί σταθμοί, στή 
μακρότατη κι’ ασταμάτητη αύτή πορεία τοϋ έλληνα μετα
νάστη, πού ή αδυσώπητη μοίρα τής φυλής του, ωθεί καί 
κινεί αύτόν πάντα πρός τούς άγνωστους κόσμους, γιά νά 
συντελεστή τό θαΰμα!

Ενδιαφέρον θά ήταν βέβαια, νά γνωρίζαμε εκείνους πού 
έκαναν τήν άρχή, πότε δηλ. πρωτοπάτησε έλληνικό πόδι 
στήν εύλογημένη αύτή Γή τών δολλαρίων καί ποιοι ήταν 
οί ήρωικοί εκείνοι πρόδρομοι καί πριοτομάρτυρες πού 
άνοιξαν τούς υπερωκεανίους δρόμους στά διαδοχικά με- 
τέπειτα καραβάνια τών μεταναστών πού τή κατέκλυσαν. 
Τοϋτο όμως χρήζει μελέτης κ’ έρευνας πολλής κι’ άποτελεΐ 
θέμα πού άφορά τόν ιστορικό.

Πάντως ύπάρχουν πηγές πού μάς παρέχουν ενδείξεις ότι, 
καί κατά τήν εποχή ακόμα τοϋ Κολόμβου, υπήρχαν ριψο
κίνδυνοι τυχοδιώχτες Γραικοί, πού πλανιόνταν γύρω άπ’ τά 
όρια τής άγνωστης (τότε) νέας ταύτης Γής πρός αναζήτηση 
τύχης, εύκαιρίας δηλαδή, γιά τήν άπόκτηση χρυσίου...!

Σύμφωνα μ’ αυτές — τις ενδείξεις — οί πρώτοι "Ελληνες 
μετανάστες στήν ’Αμερικανική Γη, αναφαίνονται κατά τόν 
16° πρός τόν 17° αιώνα, μεμονωμένοι βέβαια καί σποραδι
κοί, ναυαγοί μάλλον ή καί στασιαστές πληρωμάτων ώκεα- 
νοπόρων πλοίων, πού κείνους τούς καιρούς, θαλασσοδέρ
νονταν γύρ’ άπ’ τις άξενες (τότε) ακτές τών πλουτοφόρων 
τούτων κτήσεων κι’ αποικιών τοϋ Στέμματος τής Βρεταννι- 
κής Αύτοκρατορίας.

Κατά τόν 18ο αιώνα, ανευρίσκουμε ικανό αριθμό έλλή- 
νων μεταναστών έκ τής δούλης (τότε ακόμα) Ελλάδος,

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΕΝΑΣ

Λαογράφος, δημοσιογράφος καί συγγραφεύς έκ Κεραμιδιού τοΰ Βό
λου. Ενθουσιώδης πατριώτης καί έκ τών γλαφυρωτάτων συγγραφέων. 
Διά της περιγραφής του ζωντάνεψε τά ήθη καί έθιμα τής Θεσσαλίας 
καί έδωσε άνάγλυφον τήν παλαιόν ζωήν τών Θεσσαλών. Διαμείνας 
έπί πολλά έτη έν ’Αμερική είργάσθη διά τήν πρόοδον καί πνευμα
τικήν άνάπτυξιν τών αποδήμων Θεσσαλών, αί δέ ανταποκρίσεις του 
έξ ’Αμερικής εις τάς Θεσσαλικάς έφημερίδας ζωντανεύουν τούς 
πόθους καί τούς καϋμούς τών ξενητευμένων συμπατριωτών μας. Συν
εργάτης εις πολλάς έφημερίδας τοϋ Βόλου καί τοϋ Περιοδικού «Ξε
νία» αγωνίζεται τόν καλόν αγώνα διά τήν διάσωσιν τών πατρίων ήθών 
καί έθίμων τής Θεσσαλίας. Είς έκ τών έκλεκτών συνεργατών μας.

Φ

έγκαταστημένων στή Ν. Ύόρκη, τή Ν. ’Ορλεάνη καί σέ 
διάφορα άλλα παράλια άστικά κέντρα κΓ αγροτικά διαμε
ρίσματα τής χώρας, ώς τοϋτο συνάγεται καί μαρτυρεΐται, 
καί έκ τοΰ ίδρυτικοΰ τοϋ έλληνοορθοδόξου Ναοΰ τής «"Α
γίας Τριάδος» στή Ν. ’Ορλεάνη, άναγερθέντος κατά τό 
1864, κ’έξ άλλων επίσης περιστατικών καί στοιχείων.

’Από τά μέσα όμως τοΰ 19ου αίώνος καί μέχρι τών πρώ
των δεκαετηρίδων τοϋ παρόντος — οπότε μέ τόν γνωστό 
νόμο περί άναλογιών, έτέθησαν οί ίσχύοντες φραγμοί καί 
περιορισμοί — ή μεταναστευτική κίνηση τών Ελλήνων 
πρός τήν ’Αμερική έντείνεται καί τό ρεϋμα όλονέν όγκού- 
μενο, προσλαμβάνει μορφή καί διαστάσεις ομαδικής φυ
γής πρός τή Γή τών δολλαρίων... ανθρώπων έκ τών φτωχο- 
τέρων τάξεων τών άγροτικών περιοχών τής Ελλάδος, κα
τά τό πρώτο, βραδύτερα όμως καί μετέπειτα κ’ έκ τών 
αστικών κέντρων, πολιτών μορφωμένων, έπιστημόνων, 
κληρικών, καλλιτεχνών, διδασκάλων κ.λ.π.

Οί συνθήκες βέβαια τής ζωής καί οί απαιτήσεις τής ερ
γασίας κατά τά πρώτα στάδια, ήσαν άφάνταστα σκληρές 
καί στενάχωρες, γιά τούς πρωτόβγαλτους ιδία εκείνους 
μετανάστες, πού ήταν ύποχρεωμένοι νά κινοΰνται καί νά 
διαβιοϋν μέσα σέ ξένη κι’ άγνωστη χώρα, άνάμεσα σ’ ένα 
πολυσύνθετο κόσμο, άποτελούμενο άπό κάθε καρυδιάς κα
ρύδι, χωρίς τή γνώση τής γλώσσας τοϋ τόπου καί τοϋ τρό
που τής ζωής καί χωρίς άλλα ανώτερα γραμματικά έφόδια 
καί στοιχεία.

Μέ τόν καιρό όμως, δημιουργοΰνται Βάσεις καί Σταθμοί 
— πρώτων βοηθειών, οπως θά λέγαμε σήμερα — σέ κάθε 
πολιτεία (καφενεία, έστιατόρια καί λοιπά κέντρα έλληνι-
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ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Έπίλεκτον μέλος των αποδήμων Θεσσαλών των Ηνωμένων Πολι
τειών ’Αμερικής, έκ τών πρωτεργατών τής ίδρύσεως τοΟ εύεργετι- 
κως καί εύφήμως δράσαντος Θεσσαλικοΰ Συλλόγου «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», 
τοδ όποιου άνεκηρύχθη έπίτιμος Πρόεδρος. Άφήκεν αγαθήν μνή
μην εις όλους τούς συμπατριώτας διά τήν έξαίρετον δράσιν, ιδία 
κατά τάς πολύ κρίσιμους στιγμάς πού διήρχετο τό Έθνος μας.

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑΣ

Έκ Πύλης των Τρικάλων. Εύρί- 
σκεται εις Ηνωμένας Πολιτείας 
τής ’Αμερικής άπό τοϋ έτους 1935. 
Έσπούδασεν εις τό Πανεπιστήμιον 
τής Βοστώνης Μηχανολόγος -’Η
λεκτρολόγος. Τυγχάνει ιδρυτής καί 
διευθυντής τοϋ εργοστασίου «Mi
crowave», ό κύκλος δέ των έργασι- 
ών του φθάνει καί εις τήν Ευρώπην.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Έπίλεκτον μέλος τοϋ Συλλόγου 
Θεσσαλών ’Αμερικής «Ό ’Ασκλη
πιός». 'Οσάκις έκλήθη νά προσφέ- 
ρη τάς υπηρεσίας του κατά τάς 
κρίσιμους στιγμάς τοϋ Έθνους, 
προθύμως έσπευσε καί δέν έφείσθη 
κόπου καί θυσιών, ΐνα φέρη εις 
αίσιον πέρας τό κάθε εργον πού 
τοϋ άνετέθη καί διεκρίθη παντοϋ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΠΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΥΛΑΟΥ

Έπίλεκτον μέλος τοϋ «’Ασκληπιού», Συλλόγου έκ τών πλέον δρα
στήριων καί έθνωφελών, οϊτινες συνεκροτήθησαν εις τήν Ξένην πρός 
άνακούφισιν τών έν τή γενετείρα Έλλάδι δυναστευομένων καί μαρ- 
τυρούντων συμπατριωτών. Διετέλεσε πρόεδρος Διοργανωτικής Επι
τροπής μεγάλης έκδηλώσεως πρός συγκέντρωσιν χρηματικού ποσοΰ 
διά τήν διάθεσιν καί χρησιμοποίησίν του εις τήν πατρίδα μας.
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Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

Πρόεδρος τοΟ «’Ασκληπιού», έπιδείξας λαμπρόν δρασιν διά τήν ένί- 
σχυσιν τής μετά τόν Β' παγκόσμιον πόλεμον πενομένης πατρίδος, 
είπών έπί λέξει πρός τούς άποδήμους Θεσσαλούς τά έξης: «Έχουμε 
ιερόν καθήκον νά φανούμε γενναιόδωροι καί νά δώσωμεν ψωμί στά 
ορφανά των άδικοσκοτωμένων, νά δώσωμεν έως ότου πόνεση ή καρ
διά μας» (’Απόσπασμα άπό λόγον στά 30χρονα τού «’Ασκληπιού»),

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

Έκ Σκλήθρου Άγιας. Εις ήλικίαν 18 έτών μετηνάστευσεν εις Άμε- 
τικήν, ένθα μετά τάς κεκανονισμένας σπουδάς, ήσκησεν έπί σειράν 
έτών τό έπάγγελμα τού συμβολαιογράφου. Άνέπτυξεν άξιόλογον 
πνευματικήν καί πατριωτικήν δράσιν ώς στέλεχος τής Έλληνοαμε- 
ρικανικής όργανώσεως «ΑΧΕΠΑΝ», τιμηθείς πρός τούτο διά τήν 
πολυσχιδή δρασιν του. Ήδη διαμένει εις Τρίκαλα τής Θεσσαλίας.

ΚΩΝΣΤ. ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑΣ

Έκ Πύλης Τρικάλων. Εδρίσκεται 
εις Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερι
κής άπό τού έτους 1935. Έσπού- 
δασεν τήν όδοντιατρικήν έπιστή- 
μην εις τό Πανεπιστήμιον τής Βο- 
στώνης, λαβών έκ ταύτης τό πτυ- 
Χίον του. Έξασκεΐ έπιτυχώς τό έ- 
πάγγελμά του έν τή Πολιτεία τής 
Μασσαχουσέττης (Billerica Mass).

ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

Πρόεδρος τού Συλλόγου των Θεσ- 
σαλών «Ό ’Ασκληπιός». Κατά τήν 
θητείαν εις τό τόσον υψηλόν καί 
τιμητικόν άξίωμα ήγωνίσθη δΓ ό
λων τών δυνάμεων, όπως συναγεί- 
ρη τούς συμπατριώτας καί συμπα
ρασταθούν όλοι εις τό πλευράν 
τών μαχομένων εις τά βουνά τής 
Βορείου ’Ηπείρου Συνελλήνων.
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κά) πού οί κατοπινοί, οί διαδοχικά μετέπειτα δηλ. αποβι
βαζόμενοι ομογενείς, έβρισκαν αποκούμπι, ηθικό στήρι
γμα, προστασία καί καθοδήγηση στά πρώτα βήματά τους.

Σήμερα, μέσα στή μεγάλη καί φιλόξενη ’Αμερική, ζοϋν 
καί προάγονται περί τό ένα (1) έκατομμύριο περίπου ομο
γενείς, συγκεντρωμένοι σέ πυκνές συμπαγείς μάζες σ’ όλα 
γενικά τά μεγάλα άστικά καί βιομηχανικά κέντρα καί δια
μερίσματα αυτής.

Σ’ όλες σχεδόν τις πολυάνθρωπες πολιτείες τής Β. ’Αμε
ρικής καί τοϋ Καναδά, υπάρχουν σήμερα έλληνικές πα
ροικίες, ώργανωμένες σέ Κοινότητες άνθοϋσες, μέ Ναούς 
καί Σχολεία — ήμερήσια, νυχτερινά, άπογευματινά, Κα
τηχητικά — λέσχες, Βιβλιοθήκες κι άλλα κέντρα πνευμα
τικά κ’ επιμορφωτικά, κοινοτικής, Συλλογικής καί ’Ιδιω
τικής πρωτοβουλίας καί δραστηριότητος.

Ό έπισκεπτόμενος τις έλληνικές παροικίες καί τά κέν
τρα τους σήμερα στήν ’Αμερική, μένει μέ τήν έντύπωση 
ότι βρίσκεται μέσα σέ μιά άλλη νέα Ελλάδα άναγεννη- 
μένη, σφύζουσα άπό ζωή, έθνικό παλμό καί οικονομική 
εύρωστία!

Σωματεία, Σύλλογοι, Πατριωτικές Ενώσεις κι’ ’Αδελφό
τητες καί παντοειδείς ’Οργανώσεις, άλλες μέ τοπικούς πε- 
ριωρισμένους σκοπούς κι’ άλλες μέ άνώτερες κ’ εύρύτε- 
ρες επιδιώξεις, όλες κι όλα ώστόσο μαζί, ένα καί μόνο 
υπηρετούν κοινό σκοπό: τή διατήρηση καί διάσωση των 
φυλετικών γνωρισμάτων μέσα στή μεγάλη αυτή χώρα μέ 
τόν πολυσύνθετο πληθυσμό της — γλώσσας, θρησκείας καί 
ιστορικών παραδόσεων — καί τήν καλλιέργεια τοϋ αισθή
ματος τής άγάπης καί τής λατρείας πρός τήν αίωνία Ελ
λάδα!

Μέσα στήν 'Ιστορία τών Ελληνικών Σωματείων καί 
’Οργανώσεων τής ’Αμερικής, έξέχουσα θέση κατέχει ή 
περιώνυμη γιά τήν έθνική δράση της άλλοτε, «Π α ν ε λ λ ή - 
νιος Έ ν ω σ ι ς» γνωστή στό Πανελλήνιο (άπό κείνα τά 
χρόνια) γιά τίς πολλαπλές πρός τό Έ θ ν ο ς ύπηρεσίες της. 
Σ’ αύτή οφείλεται ό συναγερμός τών Ελλήνων τής ’Αμε
ρικής κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους κι’ ή άποστολή 
40 χιλιάδων περίπου στρατευσίμων στήν άγωνιζόμενη (τό
τε) Ελληνική Πατρίδα!

Τή πατριωτική έκείνη ’Οργάνωση — μακαρίτισσα τώρα 
άς τή πούμε — άντεκατέστησαν πρό 40 περίπου έτών, οί 
περίφημες Έλληνο-Άμερικανικές ’Οργανώσεις «ΑΧΕ- 
ΠΑΝ» καί «ΓΚΑΠΑΝ» γνωστές καί στήν Ελλάδα άπ’ τίς 
πολύκροτες ετήσιες έκδρομές τών μελών τους κι’ άπ’ τή 
κοινωνική κ’ έθνική δράση τους.

Χάρις στή δράση κ’ έπιρροή τών οργανώσεων αυτών 
καί τό εφαρμοζόμενο έκτοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα τών 
διαφόρων Σχολών στούς Έλληνόπαιδες, ή θέση τοϋ έλλην. 
στοιχείου μέσα στήν οικονομική, κοινωνική καί πολιτική 
ζωή τής ’Αμερικής, έχει σημαντικώτατα προαχθή κι’ ή 
ήθική άξια του έπίσης έχει παρά πάντων άναγνωρισθή, 
σάν παράγοντος προόδου καί πολιτισμού μέσα στή συμ
πολιτεία.

’Αξιόλογα είναι άληθινά τά επιτεύγματα τής προόδου 
τών Ελλήνων τής ’Αμερικής, σέ σχέση βέβαια καί σύγκρι
ση μέ τή πρόοδο στοιχείων άλλων έθνοτήτων, καί στον 
κλάδο βέβαια τόν οικονομικό, άλλά καί στόν πνευματικό, 
καλλιτεχνικό κ’ επιστημονικό τομέα έπίσης.

Σέ χιλιάδες άριθμοϋνται σήμερα οί "Ελληνες έπιστήμο- 
νες στήν ’Αμερική (ιατροί, δικηγόροι, καθηγητές κλπ.) καί 
οί καλλιτέχνες (ζωγράφοι, γλύπτες, μουσικοί, ήθοποιοί 
κλπ.) καί άρκετές οί διασημότητες, σ’ όλους γενικά τούς 
κλάδους τής επιστήμης καί τής καλλιτεχνίας, πού τιμούν 
τό Ελληνικό όνομα στόν νέο Κόσμο.

Σύμφωνα μέ στοιχεία πού μας παρέχει ή ’Αρχιεπισκοπή
Αμερικής — Βορείου καί Νοτίου — σέ μιά πρόσφατη έκ
δοσή της, στις Ην. Πολιτείες υπάρχουν σήμερα 400 έλλην. 
Κοινότητες, 393 Κοινοτικοί Ναοί, 420 έφημέριοι ('Ιερο-

διάκονοι, 'Ιεροδιδάσκαλοι κλπ.), 409 ήμερήσια Κοινοτικά 
Έλλην. Σχολεία καί ’Ιδιωτικά, μέ 18.095 μαθητές καί μα- 
θήτρεις καί 432 διδασκάλους καί διδασκάλισσες. ’Επίσης 
υπάρχουν 414 Κατηχητικά Σχολεία μέ 4.036 κατηχητές 
καί κατηχήτριες καί 46.495 κατηχόπαιδες.

Κατά τήν αύτή πηγή, ή μετανάστευση τών ελληνικής 
καταγωγής ορθοδόξων χριστιανών, άρχισε άπό τοϋ έτους 
1870, τά δέ θεμέλια τοϋ πρώτου έλληνο-όρθοδόξου Ναοϋ 
τής «'Αγ. Τριάδος» στή Ν. ’Ορλεάνη, έτέθησαν τό 1866, 
πρωτοβουλία έλλήνων εμπόρων.

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
— ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ —

Ή ’Αρχιεπισκοπή Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής, ίδρυ- 
θεΐσα τόν Μάιο τοϋ 1922 μέ έδρα τή Ν. Ύόρκη, κάτω άπό 
τή πνευματική καί διοικητική έξάρτηση τοϋ Πατριαρχείου 
Κων)πόλεως, υποδιαιρείται σέ 10 επισκοπικές περιφέρειες. 
Έξ αύτών δύο έχουν τίς έδρες στή Ν. ’Αμερική καί Αύ- 
στραλία καί οκτώ (8) στις Ήν. Πολιτείες.

Τό πνευματικό, οργανωτικό, εκπαιδευτικό καί διοικητι
κό της έργο καί τό κοινοτικό της έπίσης, είναι πλουσιώ- 
τατο σέ έπιτεύγματα, κατά τά 40 αυτά έτη τής ζωής της, 
σ’ όλους γενικά αύτούς τούς τομείς τής πολύπλευρης έρ- 
γασίας της. Ό χώρος μας, βέβαια, δεν έπιτρέπει τήν άνά- 
λυση κι’ ανάπτυξη τοϋ πνευματικού καί κοινωνικού της 
έργου. Θ’ άναφέρουμε όμως περιληπτικά τρία άπ’ τά πιό 
άξιόλογα καί σημαντικά καθιδρύματά της. Τήν 'Ιερά Θεο- 
λογική Σχολή τοϋ Τιμίου Σταυροϋ, τήν ’Ακαδημία 'Αγ. 
Βασιλείου καί τή Φιλόπτωχο ’Αδελφότητα.

«Ο Τίμιος Σταυρός» ιδρύθηκε καί λειτουργεί — μέ 
έδρα τή Βοστώνη — άπό τοϋ 1937, μέ τόν σκοπό, τόν καταρ
τισμό 'Ιερέων έκ τής Έλληνοαμερικανικής νέας γενεάς, 
μέ προπαρασκευαστική τάξη γιά τούς νέους πού έπιθυμοΰν 
νά τεθούν στήν ύπηρεσία τού Εύαγγελίου. Στή Σχολή αύτή 
ή φοίτηση είναι έξαετής, γίνονται δέ δεχτοί άπόφοιτοι 
Γυμνασίου.

Ή «’Ακαδημία 'Αγ. Βασιλείου» ιδρύθηκε καί 
λειτουργεί άπό τού 1944, κ’ έχει σάν σκοπόν τόν καταρτι
σμό διδασκαλισσών έκ τής Έλληνοαμερικανικής γενεάς.

Τό ίδρυμα τούτο, περιλαμβάνει καί Διδασκαλικό Κολλέ- 
γιο, Δημ. Σχολείο, Ήμιγυμνάσιο, Κατηχητικό, Φροντι
στήριο κλπ., ως καί ’Ορφανοτροφείο Θηλέων μέ 144 τρο
φίμους. ’Από τοϋ Σεπ)βρίου τοϋ 1959 λειτουργεί καί ’Ορ
φανοτροφείο Άρρένων μέ 25 τροφίμους ως καί Νηπιαγω
γεία. Ή ’Ακαδημία διαθέτει επιβλητικό συγκρότημα κτι
ρίων, μέ προοπτική τήν ίδρυση κ’ 'Ελληνικού Πανεπιστη
μίου, ένισχύεται δέ στό πολύπλευρο τοΰτο έργο της, κΓ 
άπό τήν Έλληνο-αμερικανική οργάνωση «ΑΧΕΠΑ».

«ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ —ΠΡΟΝΟΙΑ»

Ή I. ’Αρχιεπισκοπή μεταξύ άλλων φιλανθρωπικών ιδρυ
μάτων καί πνευματικών κέντρων στή Ν. 'Υόρκη κΓ αλλα
χού, διατηρεί καί Γηροκομείο, διάφορα έλληνικά Σχολεία, 
τμήμα Υιοθεσιών, οργάνωση Κοινωνικής Προνοίας καί 
Φιλόπτωχον ’Αδελφότητα, διακλαδομένη σέ 367 έλλην. 
Κοινότητες. Παράλληλα μέ τήν ένίσχυση καί γενναιο
δωρία τής «ΑΧΕΠΑ», ή μεγάλη οργάνωση «Π α ν α ρ κ ά
δική 'Ομοσπονδία» άπεφάσισε τήν άνέγερση Γυμνα
στηρίου, έντός τοϋ μεγάλου περιβόλου τής ’Ακαδημίας καί 
τόν πλουτισμό αυτού. Πλουσιώτατες είναι κι οί έκδόσεις 
τής ’Αρχιεπισκοπής, μέ έπίσημο όργανο αυτής τό μηνιαίο 
περιοδικό «Ό ρθόδοξος Παρατηρητής».

Τώρα άς προστεθή καί τοΰτο: ό,τι στήν όλη αύτή, τήν 
άληθινά θαυμάσια οργάνωση τών άποδήμων Έλλήνων στήν 
Αμερική, σημαντικά συνέβαλε καί συμβάλλει καί ό έλλη- 

νόφωνος τύπος — ήμερήσιος καί περιοδικός — καί ίδια οί
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δύο μεγάλες καθημερινές έφημερίδες τής Ν. Ύόρκης 
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ» καί «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» μέ τις ποικίλες, 
αλλά καί πλουσιώτατες σέ ΰλη εικονογραφημένες έκδόσεις 
τους, πατριωτικού πάντοτε περιεχομένου, πού σάν σκοπό 
τους μοναδικό έχουν, τή διατήρηση κι’ άνύψωση τοϋ έθνι- 
κοϋ φρονήματος τοϋ αποδήμου έλληνισμοϋ καί τή καλλιέρ
γεια τοϋ αισθήματος τής αγάπης τής νέας Έλληνο-αμερι- 
κανικής γενεάς πρός τή πατρίδα των φώτων καί τής σοφίας, 
τή κοιτίδα καί μητέρα τοϋ πολιτισμοΰ, τήν αιώνια Ελλά- 
δ α !

Πάντως, ό έλληνισμός τής ’Αμερικής, αποτελεί σήμερα 
κεφάλαιο μέγα, γιά τήν Ελληνική Πατρίδα καί πρέπει νά 
διαφυλαχθή μέ στοργή, ή ιστορική άνάγκη, αλλά καί αυ
τό τοϋτο τό υπέρτατο Εθνικό συμφέρον, τό απαιτεί!..

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΟΔΟΙ — ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

Ένα σημαντικό τμήμα τοϋ Ελληνισμού τής Β. ’Αμερι
κής καί τοϋ Καναδά, αποτελούν οί θεσσαλικής καταγωγής 
ομογενείς, "Ελληνες υπήκοοι κ’ έκ γεννετής ή καί πολιτο- 
γραφήσεως άμερικανοί πολίτες. Δέν υπάρχει βέβαια στατι
στική, άλλα κατά προχείρους ύπολογισμούς, οί άνά τόν 
Ν. κόσμο διαβιοϋντες Θεσσαλοί ανέρχονται σέ 60- 70 χι
λιάδες περίπου, κατεσπαρμένοι κι’ αύτοί, κατά τήν αυτή 
άναλογία μέ τούς λοιπούς ομογενείς, στά μεγάλα αστικά 
κέντρα τών Ήν. Πολιτειών καί τοϋ Καναδά: Ν. 'Υόρκη, 
Δεντρόϊτ, Σικάγο, Φιλαδέλφεια, Βοστώνη, Λόέλ, Μόντρεαλ 
κλπ., όπου πλεΐστοι έξ αύτών έχουν διακριθεΐ καί γιά τό 
έμπορικό κ’ έπιχειρηματικό τους γενικά πνεϋμα αλλά καί 
γιά τήν έπιστημονική τους κατάρτηση καί τή Κοινωνική 
καί πατριωτική τους έπίσης δράση.

Γιά τήν 'Ιστορία, άξίζει νά σημειωθούν έδώ, τά όνόματα 
τών δύο μεγαλωνύμων Θεσσαλών πατριωτών: Ά π. Ρ ή γ- 
γα καί Δη μ. Πολυμέρη, τοϋ πρώτου άπό τά Κα
νάλια τοϋ Βόλου καί τοϋ άλλου άπό τή Ζαγορά τοϋ Πη- 
λίου, πού υπήρξαν καί οί πρωτοπόροι τών Θεσ)λών μετα
ναστών στή χώρα αυτή, άλλά κι οί μετέπειτα συμπαραστά
τες καί καθοδηγητές όλων σχεδόν τών Θεσσαλών πού τούς 
άκολούθησαν καί ιδία έκείνων πού άποβιβαζόμενοι στή 
Ν. 'Υόρκη, χωρίς συστάσεις άλλες καί γνωριμίες, άναζη- 
τοϋσαν κάποιο ήθικό στήριγμα κι’ άποκούμπι, μέσα σ’ ένα 
άγνωστο όλότελα γι’ αύτούς (τότε) κόσμο, πού θά τούς 
βοηθούσε στήν έξεύρεση εργασίας κι άξιοποίησή τους.

"Αξιζε βέβαια, νά ρίξουμε λίγο, έστω κι’ άμυδρό φώς δη- 
μοσιότητος, πάνω στις μορφές τών Θεσσαλών αύτών πα
τριωτών —Ά π. Ρ ή γ γ α άπό τά Κανάλια καί Δ η μ. Πο
λυμέρη άπό τή Ζαγορά — πού παιδιά άμούστακα τότε 
άκόμα, βρέθηκαν (κατά τό 1880 συντροφημένοι στή Ν. 
'Υόρκη, στούς χρόνους έκείνους, πού ή μεγάλη αύτή 
κοσμοπολιτεία βρίσκονταν πάνω στόν οικοδομικό της όρ- 
γασμό καί στή διαμόρφωσή της, καί πού μέ μόνα έφόδια 
— τά παιδιά αυτά — τό θάρρος, τήν έργατικότητα κ’ έπι- 
νοητικότητα καί τό έπιχειρηματικό τους δαιμόνιο, μπόρε
σαν μέσα σέ λίγα χρόνια, άπό μικροπωλητές σιγαρέττων, 
καφέ, λεμονάδων καί παγωτών, νά έξελιχθοϋν σέ Μένετζερς 
καί Μπίζενμαιν (έπιχειρηματίας), νά δημιουργήσουν δη
λαδή άξιόλογες έπιχειρήσεις Ξενοδοχείων "Υπνου καί Φα
γητού, στή πιό κεντρική καί πολυσύχναστη γωνία τής 
άπέραντης αύτής πολιτείας, κατάντικρυ σχεδόν τής έξόδου 
τοϋ «Γ ρ ά ν δ Σ ε ν τ ρ ά λ» — τοϋ μεγαλυτέρου σιδηροδρο
μικού Σταθμοΰ τοϋ κόσμου — καί μέ τόν καιρό νά γίνουν 
κύριοι καί κάτοχοι όλου τοϋ τεραστίου σέ όγκο καί δια
στάσεις άκινήτου!

Αλήθεια, ποιος "Ελληνας έπίσημος ή άνεπίσημος, μετα
νάστης ή περαστικός δέ πέρασε άπό κεΐ μέσα καί δέν έννοιω 
σε τό ψυχικό ξεκούρασμα άναπνέοντας τήν άτμόσφαιρα 
τής μακρινής γλυκειάς καί γαλανής Πατρίδος!!

Ναι, τό Μέγαρο έκεΐνο τών Ρήγγα καί Πολυμέρη — τό 
«ΑΘΗΝΑΙ» — μέ τούς ξενώνες του, ήταν ένα κομμάτι Ελ
λάδος μέσα στή καρδιά τής ’Αμερικανικής κοσμοπολι- 
τείας!!

Ήταν τό έντευκτήριο καί τό μοναδικό τότε πνευματικό 
κέντρο τών διανοουμένων Ελλήνων καί όλων γενικά τών 
παραγόντων τής έλληνικής παροικίας τής Ν. 'Υόρκης.

Μέσα στά πολυτελή σαλόνια τών Ξενοδοχείων Ρήγγα 
καί Πολυμέρη, συνάζονταν κάθε τόσο οί πρόκριτοι καί 
πέρνανε άποφάσεις καί γιά τ’ άφορώντα τή παροικία καί 
τόν Ελληνισμό τής ’Αμερικής ζητήματα καί γιά ’Εθνικούς 
έπίσης σκοπούς, διεξαγωγή έράνων κ.λ.π.

Κατά τό 1924, κουρασμένοι πιά άπό τήν πολυετή έργα- 
σία, άλλά κι άπό δολλάρια, μεταβίβασαν τήν έπιχείρησή 
τους σέ μεγάλη ’Αμερικανική Εταιρεία καί μετά παρέλευ
ση μιάς πενταετίας καί τή κυριότητα τοϋ άκινήτου, άντί 
έκατοντάδων χιλιάδων δολλαρίων. Μέ τό τεράστιο αύτό 
— γιά τήν έποχή έκείνη — φορτίο τών δολλαρίων κι άπο- 
θεμάτων τους, οί φτωχοί κι’ άσημοι άλλοτε έκεΐνοι Θεσ
σαλοί μετανάστες, κατήλθαν στήν Ελλάδα πολυτάλαντοι 
τώρα, καί ό μέν Άπ. Ρήγγας έπεδόθηκε έκτοτε σ’ έφοπλι- 
στικές έπιχειρήσεις, ό δέ Δημ. Πολυμέρης, διέθεσε τόν 
πλοϋτο του, εύεργετώντας τόν τόπο του — τήν άγαπημένη 
του Ζαγορά — καί τό Πήλιο γενικώτερα. Τό όνομά του 
έχει ήδη συνδεθεί μέ τά περίφημα πολυμέρεια κληροδο
τήματα Ζαγοράς καί μέ τό οδικό δίκτυο τοϋ Πηλίου.

”Ας σημειωθή τώρα σάν λεπτομέρεια, ότι ό Δημ. Πολυ
μέρης — άείμνηστος κι’ αύτός — ήταν ό πρώτος πού πή
ρε θέση στόν τιμητικό κατάλογο τών δωρητών καί είσφο- 
ρέωντής «Ιστορικής καί Ααογραφικής Εται
ρείας τών Θεσσαλών» κατά τήν ίδρυσή της, μέ τή 
πρώτη του έκείνη εισφορά έκ δρχ. 5.000, τόν ’Ιανουάριο 
τοϋ 1929.

ΘΕΣΣΑΔΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οί Θεσσαλοί τής Αμερικής καί τοϋ Καναδά, είναι (οργα
νωμένοι κι’ αύτοί σέ πλεΐστα όσα Σωματεία, Συλλόγους καί 
’Αδελφότητες, τοπικοϋ κατά τό πλείστον χαρακτήρος, γιά 
τήν έξυπηρέτηση κοινωνικών μικροαναγκών τοϋ τόπου τής 
καταγωγής τών μελών τους, άλλά καί γιά γενικώτερους κι 
άνώτερους έπίσης σκοπούς κοινωνικού συμφέροντος καί 
πατριωτικής άλληλεγγύης.

’Από τά παλαιότερα, θά σημειώσωμε έδώ τήν ’Αδελφό
τητα τών Κεραμιδιωτών μέ κοινωνική δράση άξιόλογη καί 
τή μετέπειτα «Πατριωτική Ένωσι» στό Χάρτφόρτ τής Καν- 
νεκτικούτης. Άπό τά σημερινά, τά πιό σημαντικά έξ όλων 
τών Θεσσαλικών Σωματείων είναι ό «Ά σ κ λ η π ι ό ς» μέ 
έδρα τή Ν. Υόρκη, ή γυναικεία όργάνωση «Θέτις» καί 
τό γνωστό πού φέρει τόν τίτλο «Ρήγας Φ ε ρ α ΐ ο ς» μέ 
τή περίφημη γυναικεία όργάνωση αύτοΰ «Ή Πηνελό- 
π η» μέ έδρα τή Βοστώνη καί παραρτήματα στό Δετρόϊτς 
Μίτσιγκαν καί σέ διάφορες άλλες πολιτείες.

Τή Διοίκηση τών Σωματείων τούτων καί ’Οργανώσεων 
άπετέλεσαν κατά καιρούς καί άποτελοϋν, οί έπιφανέστε- 
ροι έκ τών άποδήμων Θεσσαλών στήν Αμερική, πού μέ 
τή γνώση καί τή δραστηριότητά τους, τό κύρος καί τήν 
έπιρροή τους, τις σχέσεις καί τις γνωριμίες τους μεταξύ 
τών διαφόρων άμερικανικών Αρχών κ’ έπισήμων, άνύψω- 
σαν αύτά σέ όργανώσεις περιωπής κύρους καί πατριωτικής 
άκτινοβολίας.

Μεταξύ αύτών τών έπιφανών Θεσσαλών πατριωτών πού 
δροΰν στό προσκήνιο καί πρωτοστατούν στήν όργάνω
ση τών ομογενών καί σέ κάθε κοινωνική καί πατριωτική 
κίνηση, άναφέρουμε ένδειχτικά τούς κ.κ. Γ. Ράπτη, Κ. 
Τσαγκάδα, Δ. Γκιάτα, Σεκλεζιάτη κλπ. έκ τών ζωτικοτέ- 
ρων παραγόντων τοϋ άπόδημου Έλληνισμοϋ στή μεγάλη 
αύτή συμπολιτεία.

Ό κ. Γεώργ. Ράπτης Συμβολαιογράφος
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έ κ Σκλήθρου τής 'Αγιας, ενθουσιώδης, άλλα 
καί βαθυστόχαστος πατριώτης, προικισμένος μέ πλούσια 
ψυχικά καί διανοητικά χαρίσματα, άπό νεαρωτάτης ήλι- 
κίας είχε άφιερωθεϊ μέ ιεραποστολικό άληθινά ζήλο στην 
όργάνωση τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου τής 'Αμερικής καί στή 
μελέτη των προβλημάτων πού άφοροϋν τή νέα έλληνο-άμε- 
ρικανική γενεά, τή διατήρηση δηλονότι των έλληνοπαί- 
δων στά πάτρια ήθη, έθιμα καί παραδόσεις τοΰ έθνους, 
πιστεύοντας ότι τά έλληνόπαιδα αύτά, τά γεννηθέντα στή 
μεγάλη αυτή πατρίδα, γιά νά διατηρήσουν τά φυλετικά των 
γνωρίσματα μέσα στήν άπέραντη χοάνη τοΰ άμερικανικοΰ 
χωνευτηρίου — τή πίστη καί τή γλώσσα των πατέρων τους 
καί τούς δεσμούς τής άγάπης πρός τή γενέτειρα των γο
νέων τους — είναι άνάγκη νά τύχουν ελληνοπρεπούς άνα- 
τροφής καί παιδείας, ώστε έμπνεόμενα κι αύτά άπό τήν 
ένδοξη ιστορία τής έλληνικής πατρίδας, νά ύπερηφανεύων- 
ται γιά τή καταγωγή τους.

Ναί, αυτή ή άνάγκη ώδήγησε τούς επίλεκτους ομογενείς 
τής ’Αμερικής, στήν ίδρυση των δύο μεγάλων έλληνο-άμε- 
ρικανικών οργανώσεων «ΑΧΕΠΑΝ» καί «ΓΚΑΠΑΝ» καί 
στήν άπό κοινού ένίσχυση τοΰ εκπαιδευτικού προγράμμα
τος τής έλληνοορθοδόξου εκκλησίας στή χώρα αύτή.

Ό κ. Γ. Ράπτης — επίλεκτο ήγετικό στέλεχος τής 
«Ά χ έ π α ν» καί έκ των άνωτέρων άξιωματούχων τους, 
έχει μιά πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, πού άξίζει νά ση- 
μειώσωμε περιληπτικά ένα μέρος αυτής:

Τό 1907 σέ ήλικία 18 ετών εγκαταστάθηκε τό πρώτον 
στή Ν. 'Υόρκη καί τό 1909 κατατάχθηκε στον 'Ιερό Λόχο 
τών έλληνοπαίδων πού είχε ιδρύσει ό τότε πρεσβευτής τής 
Ελλάδος στήν Ούάσιγκτων, άείμνηστος Λ. Κορομηλάς.

Τό 1913 ίδρυσαν μέ τόν Ζαχ. Ζαχαρό καί τόν Βασ. Φι
λιππίδη στό Δετρόϊτ Μίτσιγκαν, Θεσσαλομακεδονικό Σύλ
λογο, στόν όποιο οφείλεται ή ίδρυση Ναού καί έλληνικοΰ 
Σχολείου στήν πόλη αυτή καί ή διεξαγωγή έράνων γιά 
τούς τραυματίες τών πολέμων, ώς καί ή άποστολή άλεύ- 
ρων στήν Ελλάδα κατά τόν άποκλεισμό καί 5.000 δολλα- 
ρίων στόν έθνικό μας στόλο.

Τό 1918 διέκοψε τά μαθήματά του στή Νομική Σχολή τοΰ 
Πανεπιστημίου Δετρόϊτ γιά νά ύπηρετήση τήν πατρίδα, 
κατά τόν πόλεμο εκείνο, στόν ’Αμερικανικό Στρατό.

'Ιδρυτής καί διοικητής τής έλληνο-άμερικανικής όργά- 
νωσης ’Απομάχων τοΰ Α' Παγκοσμίου Πολέμου, ήγήθηκε 
ένός τμήματος αυτής κατά τήν εις Ελλάδα έκδρομή τών 
Λεγεωνάριων τόν ’Απρίλιο τοΰ 1930, συναποκομίζοντας 
σημαίες κ’ έμβλήματα τών 48 τότε Πολιτειών τής ’Αμε
ρικής — δώρων συμβολικών — έκ μέρους τών Κυβερνη
τών, πρός τήν Ελληνική Κυβέρνηση, παρασημοφορηθείς 
ύπό τοΰ τότε πρωθυπουργού τής Ελλάδος Έλευθ. Βενι- 
ζέλου.

Κατά τόν ’Ιούλιο τοΰ 1938, ήγήθηκε τής έκδρομής στήν 
Ελλάδα τών «Υιών τοΰ Περικλέους» τμήματος τής «ΑΧΕ
ΠΑΝ», παραμείνας έκτοτε εις Ελλάδα.

Κατά τήν διάρκεια τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέμου ένε- 
τάχθη αύθόρμητα στή συμμαχική στρατιωτική άποστολή 
τοΰ Force 133 τής Όργαν. O.S.S., όπου καί τοΰ άπονε- 
μήθηκε πιστοποιητικό Μ. Πατριώτου παρά τοΰ Στρατάρ
χου Άλεξάνδερ, Διοικητοΰ Συμμαχικών δυνάμεων Μεσο
γείου, εις άναγνώριση τών υπηρεσιών του. Μετά τή λή
ξη τοΰ πολέμου έπανακάμψας εις ’Αμερικήν, έσυνέχισε 
τήν κοινωνική καί πατριωτική του δράση. “Ηδη άπό 
5ετίας εΰρίσκεται εις Ελλάδα, εγκατεστημένος στά Τρί
καλα Θεσσαλίας.

"Αξιο ιδιαίτερης μνείας είναι τό σχέδιο τοΰ κ. Ράπτη 
καί ή προσπάθειά του όπως συμπήξη οικονομικούς ομί
λους στήν ’Αμερική, μέ πρόγραμμα καί σκοπό νά μετα- 
φερθοΰν τά κεφάλαιά τους στήν Ελλάδα γιά επενδύσεις.

Δυστυχώς καμμιά Ελληνική Κυβέρνηση δέν ένδιαφέρ- 
θηκε ώς τά τώρα σοβαρά γιά τό μεγάλο αύτό κεφάλαιο

— κεφάλαιο ’Εθνικό — πού λέγεται «Ελληνισμός τής 
’Αμερικής», άλλ’ οΰτε καί σκέφτηκε νά ένθαρρύνη τουλά
χιστον τέτοιες φιλότιμες πατριωτικές έκδηλώσεις καί δια
θέσεις μέ άνάλογα νομοθετικά μέτρα, ώστε καί τή κάθοδο 
τών έλληνοαμερικανικών κεφαλαίων στήν Ελλάδα νά 
διευκολύνη καί τήν άσφάλεια τών χρημάτων τών ξενητε- 
μένων τέκνων τής Πατρίδος έπίσης νά κατοχυρώση άπό 
κάθε ένδεχομένη μεταβολή περιστάσεων κι άπό κάθε άντι- 
ξοότητα.

Ο Κων. Τσαγκάδας διαπρεπής Δικηγόρος καί έκ 
τών άνωτέρων έπίσης άξιωματούχων καί ήγετικών τής 
«ΑΧΕΠΑΝ» στελεχών έκ Σκλήθρου τής Άγυιας καί 
αύτός καταγόμενος, κατέχει διακεκριμένη θέση μεταξύ 
τοΰ Έλληνικοΰ στοιχείου καί τοΰ πολιτικοΰ καί έπιστη- 
μονικοΰ κόσμου τής ’Αμερικής έκτιμώμενος παρά πάν
των γιά τό εξαίρετο ήθος καί τόν χαρακτήρα του.

Ό κ. Κ ω ν) ν ο ς Τσαγκάδας είναι γνωστός καί 
στό βήμα τοΰ φιλολογικοΰ Συλλόγου τών ’Αθηνών «ΠΑΡ- 
ΝΑΣΟΣ» άπό τις ομιλίες του καί στό ευρύτερο έπίσης 
ελληνικό κοινό άπό τήν έκδρομή τών «ΑΧΕΠΑΝ» στήν 
Ελλάδα τό 1936 ώς Άρχηγοΰ τότε τών μελών τής όργανώ- 
σεως αυτής, άλλα κι’ άπό τή κοινωνική καί πατριωτική 
δράση του γενικώτερα καί τις συχνές έπίσης έπισκέψεις 
του στήν άγαπημένη του Θεσσαλική πατρίδα.

Θά ήταν βέβαια παράλειψη έάν στό Κεφάλαιο τοΰτο 
τών προσωπικοτήτων τοΰ άποδήμου έλληνισμοΰ τής ’Αμε
ρικής, δε δίναμε τήν άνάλογη τιμητικήν θέση στις φυσιο
γνωμίες δυό άκόμα έπιλέκτων πατριωτών, πού τιμούν τό 
έλληνικό όνομα στό νέο κόσμο τών κ.κ. Κων. Διαμαντή 
καί Κων. Ματαραγκιάτη.

Ό Κων. Διαμαντής —Charles Diamond, όπως εί
ναι γνωστός — έκ Καρδίτσης καταγόμενος καί έκ τών 
ζωτικωτέρων παραγόντων τοΰ άποδήμου έλληνισμοΰ τής 
’Αμερικής, κατέχει έξέχουσα θέση μεταξύ τοΰ έλληνικοΰ 
στοιχείου καί τοΰ πολιτικοΰ κόσμου τής περιφερείας ιδία 
τής πολιτείας Wayne Miechigan, όπου καί πολιτεύεται. 'Η 
κοινωνική καί πολιτική έκεΐ δράση κ’ έπιρροή του, τόν 
κατέστησαν όνομαστό καί δημοφιλέστατο σ’ όλη γενικά 
τήν έκλογική περιφέρειά του. Κίνητρο τής πολιτικής καί 
τών εκλογικών άγώνων τοΰ κ. Διαμαντή είναι, ή ευγενής 
φιλοδοξία κ’ έπιδίωξή του, όπως ώς άντιπρόσωπος τοΰ Νο
μοθετικού Σώματος τής πολιτείας Michigan έξυπηρετήση 
καί προαγάγη τή θέση καί τά συμφέροντα τοΰ ομογενούς 
στοιχείου τής περιοχής του.

Υπάλληλος άλλοτε τοΰ Ταμείου τής κομιτείας αυτής καί 
ήδη πρόεδρος τών ένορκων τοΰ Κακουργοδικείου τής πο
λιτείας Detroit Mich, άνήκει στό Δημοκρατικό κόμμα τών 
Ηνωμένων πολιτειών, εκλεγόμενος κατά συνέχεια πρόε
δρος τής έλληνο-άμερικανικής Δημοκρατικής Λέσχης τής 
κομιτείας Wayne Mich, γεγονός πού άποτελεϊ άναγνώριση 
τής άξίας καί τών πολιτικών άρετών τής προσωπικότητάς 
του. Εκλεκτό έπίσης στέλεχος τής «ΑΧΕΠΑ» υπηρέτησε 
μέ έξαιρετική ικανότητα τούς σκοπούς της καί ώς πρόε
δρος τοΰ τμήματος “Αλφα τής πολιτείας Detroit, καί ώς 
ύπατος μετέπειτα Κυβερνήτης τής αυτής έλληνο-άμερικα- 
νικής όργανώσεως, τήν όποια καί άντιπροσώπευσε κατά 
καιρούς σέ πλεϊστα όσα έθνικά κατά τόπους συνέδρια.

'Ως Διοικητής έξ άλλου τοΰ έλληνο-άμερικανικοΰ τμή
ματος 100 τής ’Αμερικανικής Λεγεώνος καί πρόεδρος τής 
«Πανθεσσαλικής Ένώσεως Δεντρόϊτ Μίτσ.» 
Ό κ. Κων. Διαμαντής άνέπτυξε άξιόλογη δράση, άποσπά- 
σας τή γενική άναγνώριση κι εκτίμηση έκ μέρους τών 
παραγόντων τών μεγάλων αυτών ’Οργανώσεων, γιά τις 
έξοχες άληθινά υπηρεσίες του.

Πάντως, ή ένεργός συμμετοχή του σέ όλες γενικά τής 
έθνικο-θρησκευτικές, έκπαιδευτικές καί κοινωνικές έκδη- 
λώσεις τής έλληνικής παροικίας Δετρόϊτ καί ό πρωτεύον
τας ρόλος του, σέ όλα τά άφορώντα τόν έλληνισμό τής
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’Αμερικής θέματα καί προβλήματα, τον ανύψωσαν στή συ
νείδηση τοϋ ομογενούς στοιχείου τής παροικίας του καί 
τόν επέβαλαν στήν αγάπη κ’ έκτίμηση τού έλληνισμοΰ γε- 
νικώτερα, στή μεγάλη αύτή χώρα τής Υπερατλαντικής δη
μοκρατίας.

Mr. Charles Ν. Diamonde 
18,911 Lindsay St. Detroit 35, Michigan 

(Στοιχεία κ. Γεωργ. Ράπτη) U.S.A.

ΚΩΝΣΤ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΙΩΤΗΣ

Ό κ. Κων. Ματαραγκιώτης—Cus MARTIN, δπως εί
ναι έκεϊ γνωστός ■— εκ Τρικάλων τής Θεσσαλίας καταγό
μενος καί άπό έτών πολλών εγκατεστημένος στή πόλη Des 
Moines Jowa των Ηνωμένων πολιτειών τής ’Αμερικής, χαί
ρει φήμης μεγάλου καί θερμού πατριώτου, μέ πλούσια 
άληθινά αισθήματα καί άξιοθαύμαστη κοινωνική καί πα
τριωτική δράση.

Σ’ αυτόν όφείλεται καί στις άοκνες καί επίπονες προσ
πάθειες κ’ ένέργειές του, ή συλλογή καί άποστολή — έξ 
ιδίων καί άτομικών του κατά τό πλεΐστον έξόδων — 60.000 
περίπου δεμάτων κάθε είδους ρουχισμού, υποδημάτων 
καί άλλων χρειωδών άνάγκης, πρός άνακούφιση τών 
βομβοπλήκτων Τρικάλων καί Καρδίτσης κατά τό 1941, 
δτε ή περιοχή αύτή ύπέστη τήν έπιδρομή καί τόν άγριο 
βομβαρδισμό έκ μέρους εχθρικών άεροπλάνων. Χάρις δέ 
στή μεγάλη έπιρροή πού άσκοΰσε καί άσκεΐ ή προσωπικό
τητά του στή περιφέρειά του, έπέτυχε δπως ό Διευθυντής 
τού Ραδιοφωνικού Σταθμού W.H.O. τής πολιτείας Des 
Moines έγκαινιάση καί θέση σέ λειτουργία — στόν Σταθμό 
του — τακτική ήμερήσια εκπομπή υπέρ τών θυμάτων τού 
βομβαρδισμού, μέ άποτέλεσμα τή συλλογή καί άποστολή 
δεμάτων βοήθειας έκ μέρους άμερικανικών οικογενειών, 
στήν άγωνιζομένη τότε Ελλάδα!

Τό Δημοτικό Συμβούλιο τού Δήμου Τρικκαίων, εις άνα- 
γνώριση τών ύπηρεσιών του, έτίμησε αύτόν, άπαθανατή- 
σαν τό δνομά του, μέ τήν μετονομασία μιας έκ τών ση- 
μαντικωτέρων άρτηριών τών Τρικάλων, εις οδόν Κ. Μα- 
ταραγκιώτη.

Ή Ελληνική έξ άλλου Κυβέρνηση, είσηγουμένου τού 
πρεσβευτοΰ της στήν Ούασιγκτώνα, έτίμησε τόν κ. Κ. 
Ματαραγκιώτη, παρασημοφορήσασα αύτόν, γιά τις δια
κεκριμένες πρός τή πατρίδα υπηρεσίες του.

Ό κ. Κων. Ματαραγκιώτης, τυγχάνει καί ένεργό μέλος
ής Ελληνικής κοινότητος στή πόλη Des Moines, έκλεγείς 

πολλάκις καί πρόεδρος αύτής, ώς καί τού τμήματος τής 
«ΑΧΕΠΑ» τής αύτής πολιτείας καί περιοχής τήν όποια 
καί άντεπροσώπευε κατά καιρούς, κατά τά έτήσια αυτής 
’Εθνικά Συνέδρια.

(Στοιχεία κ. Γεωργ. Ράπτη)

Mr. Gust Martin
640 38th St. Des Moines lea

Ευχής βέβαια έργο θά ήταν, εάν οί έπιφανεΐς αυτοί 
Θεσσαλοί πατριώτες πού κτέχουν θέση ήγετική άνάμεσα 
στις χιλιάδες τών άποδήμων συμπατριωτών μας, διατηρού
σαν στενώτερη σχέση κ’ έπαφή μέ τήν 'Ιστορική καί 
Ααογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών, πού 
άποτελεϊ τό Πνευματικό Κέντρο, άλλά καί τόν συνδετικό 
δεσμό τών άπανταχού τής Τής τέκνων τής Θεσσαλίας, 
γιά τήν ένίσχυση τού εθνικού αύτής έργου καί προα
γωγή τών κοινών σκοπών κ’ επιδιώξεων.

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΒΡΑΔΥΝΗ ΑΓΑΠΗ
Γ. ΑΝΘΟΥΣΗ

•

Γιατί νά έρθεις τόσο άργά, τώρα πού δέν μοΰ μένει 
μιά στάλα πίστης καί καρποί είναι σάπιοι τά όνειρά μου- 
μιά νέα ή ψυχή μου καλογριά, σ’ άδειο κελλί κλεισμένη 
καί πνίγει μές τις προσευχές τά λόγια τού έρωτά μου.

’Ώ νά μπορούσες μιά χαρά μέσα μου ν’ άναστήσεις 
νά μή τήν πνίξει ή έπίβουλη πικρή μου άμφιβολία, 
τήν άδεια υδρία τής καρδιάς μέ άγάπη νά γεμίσεις,
’Εσύ, πού είσαι ώς θλιβερή τού πόνου μου αρμονία.
Μά μήτε έσένα ή άνοιξη στό μέτωπό σου άνθίζει 
καί σένα ό πόνος — μέλισσα — σοΰ φίλησε τά χείλη· 
σβηστή ή φωτιά τής νιότης σου πού ώς μυγδαλιά λυγίζει 
τού καιρού ό άγέρας στό βουβό σκοτεινιασμένο δείλι.
Κι’ ή άγάπη μου δέν είναι πιά ή γεμάτη περηφάνεια 
κόρη πού έπόθει τό άπειρο στά χέρια νά κρατήσει· 
βαστά τού πόνου αίμάτινα τά θλιβερά στεφάνια 
καί μέ τά ρόδα τής πικρής καρδιάς τάχει στολίσει.
Πίσω μάς άφησε ή ζωή σά μιά κακιά μητέρα· 
δλα μάς κούρασαν γι’ αυτό κι’ ή άγάπη μας άς γίνει 
σά μιά γεμάτη θαλπωρή τού φθινοπώρου ήμέρα, 
μέ ήλιο θερμό τήν άρρωστη ψυχή μας νά πραΰνει.

Φ

ΚΟΡΑΣΙ
Δ. ΑΤΣΑΛΗ

•

Κοράσι δεκοχτάχρονο νεραϊδογεννημένο.
Όρφάνεια δέν έγεύτηκε σά μίσεψεν ό Κύρης, 
τί τήν έστάθηκ’ άδερφός, κύρης καί κηδεμόνας.
Πάνω στή νειότη τήν πολλή τόν Κωνσταντήν όρέχτη, 
τόν Κωνσταντή τής Κερατσώς πού τόνε κράζαν λύκο. 
Μά ό Κωσταντής ό καψερός άλλοΰθε ’ναι γερμένος.
Σ’ άπελπισμένον παλεμό μέ στοιχειωμένες φάρες.
Καί μιά μικρή διαβόλισσα μαύρισε τήν καρδιά του 
καί τοΰδωκε διπλόν καϋμό καί τόνε δέρν’ ό πόνος. 

'Όμως τ’ άδέρφι τό καλό τήν είχε κανακάρα.
Πιάνει μηνάει τού Κωσταντή νά ’ρθοΰνε σέ κουβέντα.

— «"Ακου, άδερφέ μου Κωσταντή, άκου καλέ μου φίλε.
'Η κοπελλιά μεγάλωσε κι’ άποζητά τόν άντρα.
Κάλλιο ’χω νάναι δάσκαλος ό Κωσταντής ό λύκος, 
κάλλιο ’χω νάναι μπεσαλής άφέντης στό κορμί της, 
παρά νά τηνε δώ στερνά σέ χέρια μολεμένα.»

— «Άκου καί σύ σταυραδερφέ, άκου καλέ μου φίλε.
Έχω τόν πόνο ’ξάδερφο τήν πίκρα μακαντάση, 
πουρνό μέ δέρν’ ό Χάροντας βράδυ τόν μακελλεύω, 
καί θέλω νάμαι λεύτερος νά κονταροχτυπιέμαι
μέ τά στοιχειά πού μέ πατούν στήν πλάτη καί στό

σβέρκο.
Κι’ είμαι σάν όρνιο νηστικό π’ όρέγεται ψοφίμια...
Μέ κυβερνάν τά πάθια μου, τήν άφεντιά μου τρέμω. 
Δέν έχω ’μπρος μου τόν καιρό, πίσω μου τό κουράγιο, 
νά ρίξω σ’ άμυαλη ποδιά τό νοΰ καί τήν καρδιά μου.
Μέ παραστέκεις δάσκαλο κι’ άφέντη στό κορμί της 
κι’ έγώ νογώ την μπιστικιά στή λύπη καί τόν πόνο, 
νά μοΰ γλυκαίνει τό χαμό στοΰ μακελλιοΰ τις μπάρες».

497
63

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:42:29 EEST - 107.22.115.94


