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«Διάγομεν  εν  καλή  καταστάσει  επί  του  παρόντος  το  αυτό

και δι  υμάς ποθώ »

Είναι  η  στερεότυπη ε ισαγωγή μιας  σειράς επιστολών του 

μετανάστη Θεόφιλου Παρθενάκη στον αδελφό του Ιωάννη 

Παρθενάκη .

Θέμα μας  λοιπόν η  Υπερατλαντική αλληλογραφία ως 
πρωτογενής  πηγή της  μικρο ϊστορίας των μεταναστευτικών 
κοινοτήτων των Κρητών στο α΄  μισό του 20ου αιώνα.  
Μοναδική πηγή έμπνευσης οι  επιστολές του Θεόφιλου 
Παρθενάκη προς τον Ιωάννη Παρθενάκη ,  τον παππού μου τον
Παρθενογιάννη ,  στο  Απεσωκάρι  .
Τις  επιστολές του αδελφού του  Θεόφιλου απότο1913-1966 

διαφύλαξε ως το πιο πολύτιμο κειμήλιο ο παππούς μου ο 

Παρθενογιάννης σε  ένα λαγήνι  και  μου τ ις  παρέδωσε .

Για  μένα ε ίναι  μια ανεκτίμητη κληρονομιά .  Ελπίζω να 

δώσουν σήμερα κάτι  και  σε  σας.

Ο αγαπητός φίλος Δρ . Ιστορίας και Δ/ντής των 

Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Ηράκλειο 

Μανώλης Δρακάκης συγκινήθηκε ιδιαίτερα από το

περιεχόμενο τους . 

 Μανώλη ειλικρινά σ’ευχαριστώ από καρδιάς .

Η συνέχεια δική σου .
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“  Αγαπητέ  κουμπάρε  Ιωάννη,  μετά  μεγάλης  μου  λύπης  και

με  δάκρια  ε ις  τους  οφθαλμούς  σας  αναγγέλλω  τον  θάνατον  του

αγαπητού  σας  αδελφού Θεόφιλου.  Επέθανεν  εις  την  μίαν  η  ώρα

μετά τα μεσάνυκτα,  10 Νοεμβρίου,  ημέρα Πέμπτη. . . ’’ .

Έτσι  λυτά  ένας  κρητικός  της  Αμερικής,  ο  Μιχάλης

Κωστογιάννης,   ανακοινώνει  τον  βιολογικό  θάνατο  ενός

ξενιτεμένου συμπατριώτη του στους  οικείους του στην Κρήτη.

Ο  Θεόφιλος  Παρθενάκης  ή  Φιλίπ  Πάππας,  είχε  γεννηθεί  στο

χρονικό  μεσοστράτι  της  εποχής  της  Χαλέπας,  το  1885  δηλ. ,  σε

ένα   χριστιανοχώρι  της  Μεσαράς,  το  Απεσωκάρι ,  που  κείνη  την

εποχή,  με  βάση  την  απογραφή  του  Νικολάου  Σταυράκη  του

1881,  ε ίχε  115  χριστιανούς  και  μόλις  2  μουσουλμάνους

κατοίκους . 

Ο ίδιος, όταν πολύ αργότερα, προσπαθούσε να εξηγήσει πως

πέρασαν  τα  χρόνια,  ταλαιπωρημένος  από  την  ξενιτειά  και

διάφορες  αρρώστιες,  δεν  θα  θυμηθεί   με  ακρίβεια  τον  χρόνο

γέννησής του: « Λες πως εγέρασες», γράφει στις 6 Νοεμβρίου

1952, «Πόσον μάλλον εγώ, όπου δεν αμφιβάλλω, πλησιάζω τα

70.  Δεν  γνωρίζω  πόσο  χρονών  ακριβώς  είμαι,  αλλά  εκεί  θα

βαδίζω». 

Σύμφωνα με το σωζόμενο Μητρώο Αρένων της Κοινότητας,

γεννήθηκε το 1885 και ήταν τότε τρία χρόνια μικρότερος απ’ όσο

υπολόγιζε, 67 δηλ. χρονών. Δύο χρόνια νεότερος ήταν ο άλλος

παραπονούμενος για τα γερατειά του. Ο αδελφός του ο Ιωάννης

γεννήθηκε  στα  1887,  όταν  στην  Κρήτη  και  στη  Μεσαρά

«σφάζονταν» κομματικά, οι Ξυπόλητοι με τους Καραβανάδες.

Θεόφιλος  και  Γιάννης  Παρθενάκης,  οι  πρωταγωνιστές  μιας

ακόμα  ιστορίας  της  κρητικής  μετανάστευσης  του  περασμένου
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αιώνα,  που  ένας  απόγονος  τους,  ο  κάλλιστος  φίλος  και

συνάδελφος  στην  εκπαίδευση,  ο  Ραδάμανθυς  Νεονάκης,  μου

έδωσε τη χαρά και τη συγκίνηση να γνωρίζω, ξεφυλλίζοντας μαζί

τη  μεταξύ  τους  σωζόμενη  αλληλογραφία  30  και  πλέον  ετών

(1932-1966). Δευτεροπρωταγωνιστές στις 150 επιστολές που με

τόση ευλάβεια φύλαξε ο Παρθενογιάννης σε ένα λαΐνι, μαζί με

ό,τι  άλλο  πολύτιμο  είχε,  και  στη  συνέχεια  ο  εγγονός  του

Ραδάμανθυς  ταξινόμησε  και  κατέγραψε,   είναι  τρία  άλλα

συγγενικά τους πρόσωπα, μέλη κι αυτά της κρητικής κοινότητας

της  Αμερικής,  ο  Νικόλαος  Βάρδας  ή  Βαρδάκης,  ο  Μιχάλης

Κωστογιάννης,  ο  νονός  του  Γιώργη  Παρθενάκη,  του  γιου  του

Θεόφιλου, από τα Σελιά Μυλοποτάμου, κάτοικος Κολούμπια της

Νότιας Καρολίνας, και ο ξάδελφος, νονός της Μαρίας Ιωάννου

Παρθενάκη,  και,  το  κυριότερο,  συνέταιρος  για  35  χρόνια  του

Θεόφιλου  στην  κοινή  επιχείρησή  τους  στην  Χάνιμπαλ,  στην

πολιτεία του Μισσούρι, ο Κώστας Σφακιανάκης. Στα γράμματά

τους σκιαγραφούνται πρόσωπα, ιδέες, αντιλήψεις και νοοτροπίες

δυο τόσο μακρινών και διαφορετικών τόπων, δυο πατρίδων, της

Κρήτης και της «αχανούς» Αμερικής, που οι πρωταγωνιστές μας

έφεραν τόσο κοντά: η Αμαλία και ο Τζώρτζης Πάπας, η Μαρία

και  η  Αργυρώ Ιωάννου Παρθενάκη,  με  τους  γαμπρούς και  τα

παιδιά τους, η συμπαθεστάτη θεία Αικατερίνη, ο πατέρας, ο γερο-

Παρθενογιώργης, και, κυρίως, οι 4 αδελφές των πρωταγωνιστών

μας (Ανδρονίκη, Χρυσώ, Μαριγώ, Έλλη), με τους άνδρες και τα

παιδιά τους, καλοί και παράξενοι, γαμπροί κι ανίψια, έτσι όπως

τους βλέπει ο κουνιάδος και θείος από την Αμερική. 

Όμως για αυτούς τους τελευταίους, αδελφές και γαμπρούς, σε

μια άλλη μεταβατική περίοδο της νεότερης κρητικής ιστορίας, με

συνεχείς  μετακινήσεις  πληθυσμών  και  καταιγιστικά  πολιτικό-
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στρατιωτικά  γεγονότα,  το  1913,  ο  μεγαλύτερος  αδελφός,  ο

Θεόφιλος, 28 χρονών πια, «όπου δεν ήξευρε την γλώσσα»,1  θα

αναζητήσει  στην απέραντη ήπειρο την καλύτερη τύχη,  που θα

ανακούφιζε την υπόλοιπη πολυμελή οικογένειά του: « Το έβλεπα

πως δεν θα ηδυνάμην να ζήσω με την ολίγην περιουσίαν όπου

είχε  ο  πατέρας  μας  και  αναγκάσθηκα  και  εξενιτεύθηκα  δια

καλύτερον μέλλον...».2 

Πέρα από το έτος 1913, πότε ακριβώς έφυγε ο Θεόφιλος δεν

μας είναι γνωστό. Γενικότερα, αν θεωρήσουμε ως τομή στην 47

χρονη παραμονή του Θεόφιλου Παρθενάκη στην Αμερική το έτος

1933, έτος της μοναδικής του ολιγόμηνης επιστροφής του στην

Κρήτη, για την περίοδο 1913-1933, σώζονται μόλις 4 επιστολές,

από  τις  οποίες  οι  3   είχαν  ως  αποστολέα  τον  ξάδελφο  και

σύντεκνό τους Κωνσταντίνο Σφακιανάκη. 

Τόσο στις λιγοστές επιστολές της πρώτης περιόδου, όσο και

στις  δεκάδες  της  αμέσως  επόμενης  (1933-1966),  μοναδικός

σχεδόν παραλήπτης ήταν ο Ιωάννης Παρθενάκης. Δυστυχώς, ο

συνήθης  αποστολέας  τους  Θεόφιλος  Παρθενάκης,  αλλά  και  η

σύζυγός  του  Αμαλία,  όπως  οι  ίδιοι  ομολογούν,  δεν  έδειξαν

ανάλογη  ευαισθησία  στη  διατήρηση  και  διάσωση  της

αλληλογραφίας  που  λάμβαναν  όλα  αυτά  τα  χρόνια,  από  την

Κρήτη,  για  να  έχουμε  μια  πιο  ολοκληρωμένη  εικόνα  των

προσώπων και των τόπων της εποχής. Έτσι, έχουμε στη διάθεσή

μας τις σκέψεις και τις αντιδράσεις για μια ολόκληρη εποχή και

για δυο διαφορετικούς κόσμους, μόνο από την μία πλευρά, την

υπερατλαντική. 

1 Επιστολή 23.1.1959

2 Επιστολή 11.6.1949
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Οι 150 λοιπόν επιστολές, που αποτελούν το αντικείμενο της

παρουσίασής μας, έχουν ως αποδέκτη τον Ιωάννη Παρθενάκη,

από το Απεσωκάρι της Μεσαράς. 

Γραμμένες  με  ωραίους,  καλλιγραφικούς,  θα  έλεγε  κανείς

χαρακτήρες,  δεν  διεκδικούν  γραμματικούς  ή  ορθογραφικούς

επαίνους, αλλ’ ούτε μπορεί κανείς να ψέξει τον συντάκτη τους

για ένα, έστω και σταδιακό, εξαμερικανισμό της γλώσσας τους,

του γραπτού του λόγου. Ο Θεόφιλος, μπορεί από τα μέσα της

δεκαετίας του ’30 να υπογράφει διπλά ως Θεόφιλος Παρθενάκης

και  ο  Φίλιπ  Πάππας,  μπορεί  στην  όψη και  στην εμφάνιση  να

αμερικανοποιήθηκε, μπορεί συχνότατα να γράφει τις καταλήξεις

των ενεργητικών ρημάτων με -0-  αντί με –ω-, ή να γράφει τη

λέξη «εχθρός», ορθογραφικά πολύ επιθετικά, με « αι» δηλ., αλλά

η  σύνταξή  του  είναι  ομαλή,  σωστή,  οι  γραφικοί  χαρακτήρες

ευανάγνωστοι και καλλιγραφικοί,  η γλώσσα στρωτή, ελληνική,

με σπάνιες λέξεις του κρητικού ιδιώματος, και άλλο τόσο σπάνιες

αγγλικές  λέξεις  (μόνο  σε  τρεις  περιπτώσεις  χρησιμοποιεί

αγγλικές λέξεις κι αυτές σπεύδει να τις μεταφράσει).3 Επίσης, αν

και  δεν  υπήρχαν  οι  δυνατότητες  ούτε  ο  απαραίτητος  χρόνος,

προσπάθησε να μάθει και στον γιό του να γράφει και να διαβάζει

ελληνικά,  αλλά  χωρίς  συνέχεια.  Και  όπως  ήταν  επόμενο,  οι

απόγονοι  του  Θεόφιλου,  να  αποκοπούν  σταδιακά  από  τις

κρητικές, ελληνικές τους ρίζες. 

Ο αδελφός του λοιπόν, ο Παρθενογιάννης, ήταν ο παραλήπτης

των καλογραμμένων αυτών επιστολών,  γιατί  με  αυτόν  υπήρχε

μια βαθιά αδελφική και ειλικρινής σχέση, παρά το γεγονός πως

μετά  τα  πρώτα  τους  κοινά  εφηβικά  χρόνια  (1887-1913),

συναντήθηκαν μόλις μια φορά στα επόμενα 60 χρόνια. 

3 Επιστολή 28.1. 1946: γουήπε =κιρπάσσι)
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Ο Παρθενογιάννης, μετά την αναχώρηση του Θεόφιλου, στις

δύσκολες  κρητικές  και  ελληνικές  οικονομικές  και  πολιτικές

συνθήκες  του  α΄  μισού  του  20ου αιώνα,  επιφορτίστηκε  με  τις

ευθύνες  κηδεμονίας  του  πατέρα  τους,  η  μάνα  είχε  πεθάνει

σχετικά νωρίς, των αδελφήδων τους και των οικογενειών τους,

μιας θείας τους τυφλής, από την πλευρά της γυναίκας του, και

φυσικά των δύο του θυγατέρων, της Μαρίας και της Αργυρώς..

Στην  ανατροφή,  στην  επαγγελματική τους  αποκατάσταση,  στα

προξενιά,  στις  παντρειές  και  στις  θανές,  στις  χαρές  και  στις

θλίψεις τους, ο Γιάννης θα αναζητά πρώτα απ’ όλα τις συμβουλές

και  τη  γνώμη  του  αδελφού  του  Θεόφιλου  και  εκείνος

ανταποκρίνεται άμεσα.   

Έτσι για παράδειγμα, θα τον συμβουλεύσει να στείλει το παιδί

της αδελφής τους Μαρίας, που το είχε διώξει ο πατέρας του από

το σπίτι,   στο Ηράκλειο για να μαθητεύσει σε κάποιο έμπειρο

τεχνίτη και  να πηγαίνει  παράλληλα και  στο νυκτερινό σχολείο

και  όχι  να  καθίσει  στην  επαρχία,  δίπλα  σε  κάποιο  άπειρο

μάστορα-αγρότη4,  θα  προσπαθήσει  να  περιορίσει  την  προικώα

απλοχεριά  στους  γαμπρούς  του,  θυμίζοντας  του  πως  αυτοί

παντρεύτηκαν χωρίς να πάρουν καθόλου προίκα από τα πεθερικά

τους,5 θα εκφράσει τη γνώμη του για τους υποψήφιους άνδρες

αδελφήδων και ανιψιών: « Καινούργιο μου καλάθι και που να σε

κρεμάσω.  Καλά  και  κακά  προτερήματα  αργότερα

παρουσιάζονται.  Θα  ευχηθώ  όπως  αυτός  να  μην  του

παρουσιασθούν,  διότι η Έλλη δεν σηκώνει  στεναχώριες.  Όσον

αφορά δε δια τα οικονομικά του, το γνωρίζω από ανέκαθεν ότι

ήσαν  και  είναι  οι  Παπαδιανοί.  Και  τα  πολλά  πλούτη  δεν  με

4 Επιστολή 26.8.1934

5 Επιστολές: 16.6.1946,  18.2.1947, 6.5.1947, 5.5.1948, 16.1.1951
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ξυπάνε. Το μόνον όπου μου αρέσει είναι η καλή συμπεριφορά και

η καλή όρεξη. Τι θέλεις να έχεις του κόσμου τα καλά και να είσαι

δυσαρεστημένος και μελαγχολικός καθημερινώς...»6. 

Αλλά  και  σε  σοβαρότερα  ζητήματα  ο  Θεόφιλος  παίρνει

ξεκάθαρη  θέση.  Μετά  την  αποχώρηση  των  Γερμανικών

στρατευμάτων Κατοχής τον προτρέπει να αφήσει το χωριό  και

να  εγκατασταθεί  στο  Ηράκλειο,  όπου  υπήρχαν  καλύτερες  και

περισσότερες ευκαιρίες για τον ίδιο και τα παιδιά του7. Αντίθετα,

μετά το  ’50,  όταν οι  συνθήκες στην Κρήτη και  στην Ελλάδα,

γίνονται  πιο  σκληρές,  αποθαρρύνει  κάθε  σκέψη  του  για

μετανάστευση σε άλλη χώρα: «Το μόνον πράγμα όπου θα σου

συστήσω είναι το εξής. Εδώ και όπου να πάγεις δεν θα βρεις τα

καφενεία  και  τους  γλεντζέδες  όπου  βρίχνεις  αυτού.  Μόνον

δουλειά και σκασίλες.  Και εγώ που ξενιτεύτηκα μόνον εγώ το

ξεύρω. Να λαμβάνεις υπόψιν σου και το σπουδαιότερον. Εμείς

όπου  να  πάμε  το  τυχερόν  μας  παρακολουθεί.  Πάρα  πολλοί

πραγματικώς  εκάνανε  χρήματα  και  κάνουν,  αλλά,  όπως  σας

γράφω,  όσο  θέλεις  δούλευε  και  όσα  θέλει  ο  Θεός  θα  σου

στείλει...».8

Οι δεκαετίες του ’30 και του ’40, ίσως η πιο γόνιμη ηλικιακά

και  επαγγελματικά  περίοδος  του  Θεόφιλου,  συμπίπτουν  με  τη

διεθνή  οικονομική  κρίση,  το  Β΄  Παγκόσμιο  Πόλεμο  και  την

επίσης  σκληρή,  για  την  Ελλάδα,  την  Ευρώπη  και  τον  κόσμο

ολόκληρο, περίοδο της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης σε ένα

έντονο ψυχροπολεμικό κλίμα.  

6 Επιστολή 20.5.1936

7 Επιστολή: 28.7.1946

8 Επιστολή: 11.7.1952
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Ο Θεόφιλος, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, σε προσωπικό και

συλλογικότερο επίπεδο, προσπαθεί να συνδράμει οικονομικά τον

αδελφό  του  με  τα  τακτικά  εμβάσματα  των  45-100  $  των

Χριστουγέννων,  και  της  Λαμπρής,  σπανιότερα,  τα  οποία  ο

Γιάννης τα μοίραζε ως «κόλυβα», σε αδελφές, ανίψια και θείους.

Παράλληλα,  όσο του το επέτρεπαν οι  συνθήκες  και  τα  φτωχά

έσοδά  του,  προσπαθούσε  να  τον  βοηθήσει  να  αυξήσει  την

αγροτική περιουσία τους, με την κρυφή ελπίδα και της δικής του

επιστροφής.  

Όταν η γλυκειά νόστος της επιστροφής ήταν πιο έντονη, πιο

ζεστή,  οι  σχεδιασμοί  του  «πολυπαθούς»  ξεντιμένου  ήταν  πιο

φιλόδοξοι. 

Τη μεγαλύτερη επένδυση σε γη στην γενέτειρά του  θα κάνει

με  αφορμή  και  τη  δική  του  προσπάθεια  να  αλλάξει

επαγγελματική  δραστηριότητα,  αφήνοντας  την  επιχείρηση  του

καθαριστηρίου, και συνεργαζόμενος με τον κουμπάρο τους και

κοντοχωριανό Μιχαήλ Βάρδα στην λειτουργία ενός ξενοδοχείου

με εστιατόριο στην πόλη Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας. Στο

πλαίσιο  αυτής  της  συνεργασίας  δάνεισε  τον  Βάρδα  με  500  $

(περίπου  50.000  δρχ.)  και  ο  δανειολήπτης  συμφώνησε  να  τον

εξοφλήσει  με  την  μεταβίβαση  της  περιουσίας  που  είχε  στην

Μεσαρά, στον αδελφό του Θεόφιλου, στον Παρθενογιάννη.

Αυτή πιθανόν ήταν και η τελευταία μεγάλη επένδυση σε γη

του Θεόφιλου. 

Οι συνοδευτικές επιστολές των χρηματικών εμβασμάτων των

45  έως  100  $  που  ο  Θεόφιλος  έστελνε,  συνήθως  παραμονές

Χριστουγέννων,  στον  αδελφό  του  Ιωάννη,  ξεκινούσαν  με  την

καταγραφή  των  ονομάτων  των  συγγενικών  προσώπων  και  το

ποσό σε δραχμές που θα τους δινόταν. Και στη μικρή αυτή λίστα
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που  έγραφε  ο  ίδιος  ο  Θεόφιλος  σπάνια  υπήρχαν  αλλαγές  σε

πρόσωπα και σε ποσά:

- Του πατέρα : 500 δρχ.

- Της θείας Αικατερίνης, την τυφλή αδελφή της μητέρας: 500

- Της αδελφής Μαριγώς: 500 δρχ.

- Της Έλλης: 500 δρχ.

- Της αδελφής Χρυσώς: 500 δρχ.

- Της αδελφής Ανδρονίκης: 500 δρχ.

- Στον Βαγγέλη: 500 δρχ.

- Τα υπόλοιπα για τον Γιάννη και την οικογένειά του.

Όμως το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της Αμερικής του

Μεσοπολέμου και αμέσως μετά, της Μεταπολεμικής Αμερικής,

δεν επέτρεψαν στον Θεόφιλο να κάνει θαρραλέα επαγγελματικά

βήματα για να γίνουν πιο τακτικά και πιο απλόχερα αριθμητικά

τα εμβάσματα του, για να μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τον

αδελφό τους και τους δικούς του στην Κρήτη. Αντίθετα, μετά το

1938, όταν αποφασίζει, κάπως καθυστερημένα μάλιστα, να κάνει

τη  δική  του  οικογένεια,  τα  check από  την  Αμερική  θα

λιγοστέψουν  δραματικά  κι  ο  Θεόφιλος  αναγκάζεται  συχνά  να

απολογείται στον καλό του αδελφό. 

Την  κοινή,  συνεταιρική  επιχείρηση  του  καθαριστηρίου

ρούχων  και  καπέλων,  ο  Θεόφιλος  και  ο  εξάδελφος  Κώστας

Σφακιανάκης, την έστησαν στην αρχή της αμερικάνικης κρίσης,

το 1929: « Εδώ έχομε ένα μαγαζάκι μικρούλικο,  το οποίον το

έχομεν αγοράσει εις τον κεντρικότερον μέρος της πολιτείας και

καθαρίζομε  και  σιδερώνομεν  ρούχα,  γυναικεία  και  ανδρικά,

επίσης και καπέλα ανδρικά. Είναι σκληρά εργασία, αλλά τι  να

κάνουμε θα παλέψομεν...».9  

9 Επιστολή:14.10.1947
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Οι εξίσου σκληρές συνθήκες για τον μέσο, τον «εργατικό»,

όπως τον αποκαλεί, αμερικανό, μετά τη λήξη του Β΄ παγκοσμίου

πολέμου και στην πρώτη ψυχροπολεμική περίοδο (1950-1960),

θα  συρρικνώσουμε  ακόμα  περισσότερο  τη  δραστηριότητα  της

μικρής επιχείρησης στο Χάνιμπαλ των Παρθένη και Σφακιανάκη,

περιορίζοντας  ακόμα  πιο  δραματικά  τα  εισοδήματά  τους.  Η

γυναίκα  του  Θεόφιλου,  αν  και  με  προβλήματα  υγείας,  θα

αναγκασθεί  να  πιάσει  δουλειά  ως  μαγείρισσα  σε  τοπικό

νοσοκομείο και ο ίδιος ο Θεόφιλος συχνά γράφει στον αδελφό

του για την αγωνία του να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα των

πανεπιστημιακών  σπουδών  του  μοναδικού  τους  παιδιού,  του

Τζώρτζ,  που  ήταν  καλός  μαθητής  και  ήθελε  να  σπουδάσει

μηχανικός ραδιο-τηλεπικοινωνιών.  

 Και φαίνεται ότι είχε δίκιο. Ο Τζώρτζ κατάφερε να σπουδάσει

περισσότερο χάρη στη βοήθεια της κατά 10 χρόνια μεγαλύτερης

συζύγου του, που εργαζόταν και πλήρωνε τα δίδακτρά του και

λιγότερο από τα χρήματα που του έστελναν οι γονείς τους, που το

αντίστοιχο διάστημα, εκτός από το περιορισμένο εισόδημά τους,

αντιμετώπιζαν και οι δύο σοβαρά ιατρικά προβλήματα και είχαν

υποβληθεί  σε  συνεχείς  και  πολυδάπανες  χειρουργικές

επεμβάσεις.

«Μου  έρχεται  τρέλα  να  συλλογίζομαι   δια  πόσον  καιρόν

έφυγα και πόσον έχω καθίσει εις τον άτιμον κόσμον εδώ και τι

αποτέλεσμα έφερα; Τίποτε. Η ζωή δι’ εμέ είναι ένα μαρτύριον.

Εν η περιπτώσει ήθελον πεθάνει δεν θα είχον ούτε τα θαφτικά

μου... Αλλ΄ έχει ο Θεός».  

Η στενάχωρη οικονομική του κατάσταση,  θα κάνουν ήδη από

τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ’30,  ολοένα  και  πιο  μακρινό  και

άπιαστο το όνειρο της επιστροφής στην πατρίδα. 
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Παράλληλα, ο Θεόφιλος όχι μόνο απομακρύνεται και ψυχικά,

συναισθηματικά  από  τους  συγγενείς,  τους  συγχωριανούς,  τον

τόπο του, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιδρά με ιδιαίτερη

οξύτητα και καταγγέλλει συμπεριφορές τους. Θα ήθελε να τους

βοηθήσει. Δεν μπορεί. Εκείνοι περίμεναν πολλά κι όταν δεν τα

έχουν  δυσανασχετούν,  συκοφαντούν,  ξεχνούν.  Κι  αυτός,  μίλια

μακριά,  το  διαισθάνεται,  το  διαισθάνεται:  «  Πολλές  φορές

κάθομαι και σκέπτομαι και θυμάμαι όλα όσα είδα και  άκουσα

αυτού το ολίγον διάστημα που έκαμα, έπειτα από 47 χρόνια εις

την ξενιθειά και με τι τρόπο με μεταχειριστήκανε και μου έρχεται

να αυτοκτονήσω και λέγω ότι ούτε οι συγγενείς υπάρχουν πλέον

ούτε  φίλοι.  Εάν  έχεις  δολάρια,  έχεις  καλούς  συγγενείς  και

επιστήθιους φίλους. Από όλους έμεινα δυσαρεστημένος. Επίσης

και όλοι με κάνανε εχθρό, επειδή δεν τους φόρτωσα δολάρια...

Αλλά δόξα τω Θεώ....».10 

Εντιμότητα ζωής και το δυσμενές οικονομικό και πολιτικό

περιβάλλον δεν επέτρεψαν στον πρωταγωνιστή των αρχειακών

μας τεκμηρίων να μετατραπεί στο παραδεδομένο στερεότυπο του

πλούσιου  κρητικού  μετανάστη  της  Αμερικής.  Αυτά  άλλωστε

επικαλείται και ο ίδιος στις απολογητικού χαρακτήρα επιστολές

προς τον αδελφό του. Και την πολιτική και οικονομική συγκυρία

δεν τα χρησιμοποιεί μόνο ως αίτια της δικής του οικονομικής και

κοινωνικής καχεξίας. Αλλά στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής

και  οικονομικής  προσέγγισης  και  προσωπικής  ερμηνείας.

Γεννημένος και ζώντας στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο

1885-1913,  που  η  Κρήτη  και  η  Ελλάδα  παρακολουθούσε  τη

γέννηση και το ανάστεμα του μεγαλύτερου πολιτικού ηγέτη της

σύγχρονης  ιστορίας  τους,  του  Ελευθέριου  Βενιζέλου,  δεν

10 Επιστολή: 26.8. 1934, 1.3.1940
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μπορούσε να αποστειρωθεί πολιτικά, να αποβάλει τον πολιτικό

ον  από  μέσα  του,  παρά  τις  σκληρές  συνθήκες  της  δικής  του

προσωπικής εξόδου από το γενέθλιο τόπο και της αναγκαστικής

του διαμονής στην αχανή ήπειρο. Έτσι, διατηρώντας σε όλη του

τη  ζωή  τη  βενιζελική  κληρονομιά,  ως  σταθερή  πολιτική

παρακαταθήκη,  αγωνιά για την τύχη των οικείων και του τόπου

του  μετά  το  αποτυχημένο  Κίνημα του  ’35  :  «  αισθάνομαι  εις

ποίον σημείον είναι η πατρίς σήμερον ένεκα της επαναστάσεως

και ιδίως σεις οι Κρήτες.. Σας συλλυπούμαι πολύ11... Γράψε μου

παρακαλώ με τι τρόπο μεταχειρίζονται τους Βενιζελικούς τώρα,

διότι βλέπουμε εις τας εφημερίδας ότι πρόκειται  να κρεμάσουν

όλους τους αρχηγούς του Κινήματος και εάν πραγματικά αυτό

γίνει τότε αλίμονον εις  την Ελλάδα, ουδέποτε θα παύσει τους

εμφύλιους  πολέμους  και  σπαραγμούς...»12.  Και  λίγους  μήνες

αργότερα  θα  γράψει  με  σκωπτική  και  ταυτόχρονα

αυτοσαρκαστική διάθεση,  συνδέοντας την πολιτική κατάσταση

στην  Ελλάδα  με  τις  δικές  τους  προσωπικές  αγωνίες  και  το

φευγαλέο όνειρο της επιστροφής: «Όταν θα φέρουν τον Βασιλέα

στην Ελλάδα τότε θα έλθομεν και εμείς και ίσως να μας δώσει

καμίαν θέση  να  φάμε και  εμείς  ξεκουρασμένον  και  βασιλικόν

ψωμί, να μην έχομεν σκοτούρες τι να κάνομεν δια να κερδίσομεν

τον επιούσιον....χα...χα..χα..».13

Κι  όμως  ελπίζει...  Πρόσκαιρα  νομίζει  πως  θα  υπάρξει

μάλιστα  και  συνεργασία  μεταξύ  Βενιζέλου  και  Βασιλιά:  «

Διαβάζω  στις  εφημερίδες  πως  ο  Βασιλεύς  εργάζεται

δικαιωματικά και όχι κομματικά. Πιθανόν να συνεργαστεί και με

11 Επιστολή: 1.4.1935

12 Επιστολή: 1.4.1935

13 Επιστολή:15.8.1935
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τον μεγάλον αρχηγόν του Κόμματος, δηλ. τον Βενιζέλον, όπου

και νεκρός θα φροντίζει  δια την πατρίδα του.  Πολυχρόνιος ας

είναι..».14 

Δυστυχώς, η ευχή του Θεόφιλου για τον αρχηγόν του δεν

εισακούστηκε. Ένα μήνα μετά, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πεθαίνει

στο Παρίσι.

«Μου γράφεις κάτι για τον Βενιζέλο, αλλά έπρεπε να είναι

τρόπος  να  παρευρεθείς  εδώ  εις  τας  μεγαλουπόλεις  όπου  είναι

πολλοί Έλληνες να δεις τι μνημόσυνα του κάνουν και να φρίξει

το  πνεύμα  σου.  Εις  το  Σικάγο  όπου  είναι  πολλοί  Έλληνες

επήγανε στην Κυβέρνηση και τος επέτρεψε και ονομάσανε ένα

δρόμον, οδός Βενιζέλου

Φαντάσου  λοιπόν  οι  εγγλέζικες  εφημερίδες  ακόμα

εξακολουθούν και γράφουν δια τον Πατέρα της Ελλάδος. Έτσι

τον ονομάζουν. Ακριβώς την στιγμήν όπου έλαβα το γράμμα σου,

έλαβα και μία φωτογραφίαν του Βενιζέλου όπου μου έστειλε ο

εκδότης του «Εθνικού Κήρυκος» και την έχω εις το μαγαζί και

την  θαυμάζουν οι  Αμερικανοί...Αλλά  όλα μάταια...  Απέθανε  ο

αθάνατος...».15

Δύο  χρόνια  μετά  ζει  έντονα  το  φόβο  της  επερχόμενης

παγκόσμιας  σύγκρουσης και  ενημερώνει  τον  αδελφό του στην

Μεσαρά:  «  Ένεκα  της  ανωμαλίας  της  Ευρώπης  εδώ  έχουν

σταματήσει  τα  έργα  κυριολεκτικώς  και  είναι  επόμενον  εάν

αρχίσει ο πόλεμος η Αμερική είναι υποχρεωμένη να βοηθήσει τη

μία μεριά. Ως εκ τούτου περιμένουν κάθε λεπτό και εδώ υπάρχει

φόβος,  αλλά  και  εσείς  αυτού  αλίμονον  εάν  σας  παραλάβει  ο

Ιταλός...».16 

14 Επιστολή:7.2.1936

15 Επιστολή: 20. 5. 1936.

16 Επιστολή: 20.3.1939
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Κι όταν τα γεγονότα του ’40 θα τον διαψεύσουν ευχάριστα

θα γράψει, στην πρώτη επιστολή, με το χαρακτηριστικό σημάδι

της  λογοκρισίας  από  το  Ταχυδρομείο  των  Αθηνών:  «  Όλος  ο

κόσμος και ιδίως η Αμερική παινάει τους Έλληνας και θα τους

βοηθήσει  και  με  το  παραπάνω  και  εξάλλου  οι  Έλληνες  της

Αμερικής  μετά  μεγάλου  ζήλου  και  υπερηφάνειας  κάνουνε

μεγάλες συνεισφορές όπου και να βρίχνονται δια την ενίσχυσιν

των δεινοπαθούντων. Με την βοήθεια του Προέδρου Ρούσβελτ

είμαι  βέβαιος ότι θα μαζέψομεν μέχρι  10.000.000 δολάρια δια

πολεμοφόδια,  τρόφιμα,  φάρμακα  κλπ.  Εδώ  εις  την  μικράν

πολιτείαν όπου είμεθα, εγώ και ο κουμπάρους ο Κωστογιάννης

και την βοήθειαν του τραπεζίτη πιστεύω θα μαζέψομεν αρκετά

από τους αμερικανούς... Όπου υπάρχει Έλλην είναι διατεθειμένος

να βοηθήσει,  έστω και  με το  τελευταίον δολάριόν του δια  να

δυνηθείτε να πετάξετε τους Ιταλούς εις την θάλασσαν...».17

Μετά τον ενθουσιασμό και τους πανηγυρισμούς της νίκης,

ξεκινούν  οι  αγωνίες  της  μεταπολεμικής  ανασυγκρότησης,

οικονομικής,  κοινωνικής,  πολιτικής.  Και  για  τον  Θεόφιλο  τα

προβλήματα ήταν κοινά για την πρώτη και τη δεύτερη πατρίδα

του:  υψηλός  πληθωρισμός,  μαύρη   αγορά  τροφίμων,  ανεργία,

εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων : « Ίδων να μου γράφεις και

να λέγεις ότι ετύχαμεν σε καλήν πατρίδα. Ναι, το παραδέχομαι

ήτον, αλλά τώρα και εδώ είναι χειρότερα από αυτού υπ’ όλας τας

απόψεις ...και αλίμονον εις τον μικρόν λαόν...»18 « ... Οι φόροι

μας έχουν καταστρέψει. Κάθε μέρα και καινούργιοι φόροι, ένεκα

του πολέμου χρειάζονται δισεκατομμύρια δολάρια και πρέπει να

τα  μαζέψουν  από  όλους  τους  Αμερικάνους.  Εάν  βγάλεις  ένα

17 Επιστολή: 8.1.1941

18 Επιστολή: 7.2.1948
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δολάριο,  η κυβέρνηση παίρνει τα 60 λεπτά και σου αφήνει τα

40...  Όλα  τα  πράγματα  έχουν  υπερτιμηθεί  τόσον  πολύ  ούτως

ώστε με όλα τα πλούτη της Αμερικής οι περισσότεροι πεινάνε,

διότι ούτε χρήματα, ούτε δουλειά βρίχνει ο κοσμάκης...». 19 Εδώ

είναι η γη της επαγγελίας και μόλον τούτο περισσότεροι πεινάνε

εδώ από αυτού.,.»20.  Από την άλλη, «οι πλούσιοι βρήκαν τώρα

την εποχή και κάνουν την δουλειά τους. Και φοβάται ο κόσμος

ότι οι Τράπεζες πάλι θα κλείσουν όπως το 1933 και τότε ζωή στα

μουλάργια, γιατί εμείς δεν έχουμε ζωή».21 

Ο  ίδιος  μάλιστα  φαίνεται  ότι  λάμβανε  σοβαρά  υπόψη  το

ενδεχόμενο  ενός  τρίτου,  καταστροφικότερου,  παγκοσμίου

πολέμου,22 και  μια  εδαφική και  πολιτική επέκταση-επικράτηση

της Ρωσίας και της Κίνας:  «Και ιδίως όπως πάνε τα πράγματα

σήμερον θα έχομεν εδώ τους Ρώσους και θα τους έχετε και σεις

αυτού  και  ούτε  περιουσίες  θα  μας  χρειάζονται  ούτε  τίποτε

άλλο»23 «  ..  η  Ρωσία  να  μας  αφήσει  ήσυχους,  όπου  είναι

αδύνατον» .  

Στην Κορέα (1950-1953), θα εκτονωθεί το ψυχροπολεμικό

κλίμα  και  δεν  θα  επαληθευτούν   οι  φόβοι  του  Θεόφιλου  για

παγκόσμια σύγκρουση. 

Στα χρόνια που ακολουθούν (1953-1960) ο Θεόφιλος έχει να

αντιμετωπίσει  πολλά,  αλλά  λιγότερο  διεθνή,  ζητήματα:

αρρώστιες δικές του και της συζύγου του, θάνατο της αδελφής

19 Επιστολή: 16.1.1951

20 Επιστολή: 11.7.1952

21 Επιστολή: 9.8. 1949

22 Επιστολή: 12.10.1947, 12.5. 1949

23 Επιστολή 20.12.1950
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του  Μαρίας  και  του  συνεταίρου  του  Κώστα  Σφακιανάκη,

κληρονομικές διαμάχες με επίκεντρο την κοινή τους επιχείρηση. 

Στην επιστολή της 15 Οκτωβρίου του 1960, την τελευταία, το

χέρι  του συντάκτη της μαρτυρεί  ένα ελαφρύ τρεμούλιασμα.  Η

καρδιά του όμως είναι πιο ήρεμη: «.. Ο Γιώργης εξακολουθεί να

παγαίνει εις  το σχολείον.  Η επιστήμη όπου θα έχει  είναι αυτή

όπου φτιάνουνε τση ατομικές πόμπες και όλα τα καταστρεπτικά

μηχανήματα.. Δια την γυναίκα του περνάνε πολύ ωραία....Δια δε

την σύνταξιν όπου μου γράφεις, βεβαίως παίρνω, αλλά δεν είναι

αρκετή να συντηρηθώ, το όλον 78 $, τα οποία πληρώνω τα έξοδα

του σπιτιού και εάν δεν δούλευε η γυναίκα δεν ξεύρω τα χάλια

μας, διότι εγώ δεν έχω κάνη χρήματα...».24

Ο  ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ....  ΟΜΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΩΣ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΩΣ ΩΣ ΙΜΑΤΙΟΝ,  λειτουργούσε  μάλλον

ανταγωνιστικά  με  τους  ταπεινούς  στεγνοκαθαριστές  ρούχων-

ενδυμάτων-πιλών....Ένας  από  αυτούς,  ανάμεσα  στους  χιλιάδες

που  στις  αρχές  του  20ου αιώνα  έκανε  τη  δική  του  έξοδο,

αφήνοντας  την  γενέθλια  γη  και  αναζητώντας  τη  γη  της

επαγγελίας πέρα του Ατλαντικού, σε κάθε χαρά, αλλά προπαντός

σε κάθε δυσκολία, επικαλούνταν το όνομα Του. Έτσι, τον είχαν

μάθει οι γονείς του στο μικρό χωριό της Μεσαράς : « Αλλά δόξα

τω Θεώ. Να μην παραπονιούμαι, διότι εγώ είμαι Παρθένης και ο

μακαρίτης  ο  πατέρας  μας  έλεγε  να  πεθάνεις  φτωχός  αλλά

τίμιος..». 

ΑΠΟΔΟΧΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: 

Με αφορμή την εξόδιο ακολουθία, ο Νίκος Βάρδας, γράφει

στον Γιάννη: « Γνώριζε δε ότι όσον καιρό έζησε εδώ, έζησε με

όλα τα καλά και τις ευκολίες του κόσμου τούτου και χωρίς αυτό

24 Επιστολή: 15.10.1960
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ήτον και πάρα πολύ αγαπητός και από τους ομογενείς και από

τους αμερικανούς και εις την κηδείαν ετελέσθη μεγαλοπρεπώς.

Δεν  μπορώ  να  παραστήσω  πόσος  κόσμος  ομογενών  και

αμερικανοί παρέστησαν εις την κηδείαν του»25.  

25 Επιστολή: 20.11.1960
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