
’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».
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