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Μνήμη Αιδεσιμότατου 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 

(1910 - 2005)

Ό Θόδωρος Θεοδωρίδης, ό σεβαστός «Πατέρας των 
Φαρασιωτών», ό αγαθός Λευίτης εκδήμησε, «ύπνωσε» 
όπως λένε οί Φαρασιώτες, πλήρης ημερών στις 13 
Φεβρουάριου 2005. Γεννήθηκε στό Βαρασό τό 1910. 
Τά Φάρασα ήταν «ένα ελληνικό κύτταρο» στα βάθη 
τής ’Ανατολής. Πατέρας του ό ’Αναστάσιος Θεοδωρί
δης από τό Καρσαντί, αποικία των Φαράσων. 'Υπηρε
τούσε ως γραμματοδιδάσκαλος στό Βαρασό, όπου 
γνώρισε καί παντρεύτηκε τή Φαρασιώτισσα ’Ανάστα. 
Σ’ αυτή τήν «άετοφωλιά», nid d’aigle όπως έλεγε τό 
1884 ό Reclus, «σύμβολο», ένα ελληνικό κύτταρο στά 

βάθη τής ’Ανατολής κατά τόν Octave Merlier*, δίδασκε τά ελληνικά γράμ
ματα καί έμφυσούσε τό ελληνικό πνεύμα στις ψυχές τών μικρών παιδιών. 
Ό Θόδωρος, όχτα) ετών όρφάνεψε από πατέρα καί ή μάνα του τόν πήγε στό 
’Ορφανοτροφείο τής Μονής Ίωάννου Προδρόμου στό Ζιντζί Τερέ (Φλαβια- 
νά). Εκεί λειτουργούσε καί ή Κατά Καισάρειαν ιερατική Σχολή, όπου φοι
τούσαν παιδιά από όλη τήν Καππαδοκία πού προορίζονταν για 'Ιεροδιδά
σκαλοι στις κοινότητες τής όμογένειας. Ιδρυτής τής Σχολής ήταν ό Παΐσιος 
Β', Διευθυντής από τό 1805 καί Μητροπολίτης Καισαρείας, από τό 1832 ως 
τήν έκδήμησή του τό 1871. Φαρασιώτης ό ίδιος, όρισε καί άφησε εντολή στή 
διαθήκη του, κάθε χρόνο έξι ορφανά από τά φαρασιώτικα χωριά να φοι
τούν δωρεάν στό ’Ορφανοτροφείο. .

Κατά τήν Ελληνοτουρκική σύρραξη ή ’Αμερικανική ’Αποστολή Near 
East Relief συγκέντρωσε στήν Καισάρεια καί περιέθαλψε 1.500 ορφανά, τά 
όποια μετέφερε στήν Ελλάδα μετά τήν καταστροφή. ’Εδώ ό Θόδωρος, ύστε
ρα άπό πέντε χρόνια, τό 1923, συνάντησε στήν Κόρινθο τή μητέρα του, τή

* Octave Merlier, Proverbes de Farassa, Collection de l’Institut Français d’Athè
nes, ’Αθήνα 1951, σ. 7.
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γιαγιά του Χατζή Δέσποινα καί τα αδέλφια του Ταμάμα καί Ευαγγελιστή. 
Τελείωσε τό Γυμνάσιο καί γράφτηκε στήν ’Οδοντιατρική Σχολή, όμως δέν 
του πήγαινε ή ’Οδοντιατρική, τον τράβηξε ή Εκκλησία καί φοίτησε στή Θεο- 
λογική Σχολή ’Αθηνών. Ό αοίδιμος Δαμασκηνός, Μητροπολίτης τότε 
Κορινθίας καί μετέπειτα ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος, 
ευλόγησε τόν γάμο του μέ τήν ’Ανατολή, ορφανή καί αυτή έκ Πόντου, τήν 
όποια είχε υπό τήν προστασία του. Χειροτόνησε τόν Θόδωρο Διάκονο, σέ 
ηλικία 24 ετών, καί κατόπιν σέ Πρεσβύτερο.

Ή πρεσβυτέρα ’Ανατολή «μοιράστηκε» τόν παπα-Θόδωρο μέ τις άλλες 
δύο αγάπες του : τήν Εκκλησία καί τά Φάρασα. Ό παπα-Θόδωρος είχε 
πάθος μέ τήν αλησμόνητη πατρίδα, αυτή τήν Πούλια τού Άντίταυρου μέ τά 
εφτά αστέρια: Βαρασό, Ξουρτζάιδι, Καρσαντί, Άφσάρι, Σατί, Κίσκα, Τσου- 
χούρι. Ή παπαδιά ύπέμενε αδιαμαρτύρητα τις δραστηριότητες τού πολυά
σχολου συζύγου της. Τού χάρισε τρία εξαιρετικά παιδιά, τά όποια άνέθρεψε 
μέ αυστηρές χριστιανικές άρχές. Τή Δέσποινα, στήν οποία έδωσε τό όνομα 
καί τήν αγάπη πού είχε στή γιαγιά του Χατζή Δέσποινα, τόν Άναστάση, πού 
χάθηκε πρόωρα καί πήγε να τόν ύποδεχτεΐ στο ξόδι του, καί τόν Βαγγέλη. 
Ευτύχησε νά χαρει γαμπρούς, νύφες καί έγγόνια, όλα προκομμένα.

’Υπηρέτησε στις ενορίες ’Αγία Παρασκευή (1937), Εσταυρωμένο Αιγά
λεω (1945), ’Άγ. Δημήτριο Ψειρή (1949), Προφήτη Ήλία Ριζουπόλεως 
(1969), στό Περιστέρι. Πρόσφερε τις υπηρεσίες του στό ΚΕΒΟΠ (1948-51), 
στο ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, στό ’Άσυλο Άγ. Άνδρέου Ν. Σμύρνης, 
στόν Άγ. Αθανάσιο Θησείου, στον Άγ. Φίλιππο καί στό Μερόπειο "Ιδρυ
μα Άγ. ’Ισιδώρου Χρυσοκαστριώτισσας. Αλλά κατάθεση ψυχής στό εξομο
λογητήριο Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πύλης Αγοράς «Παναγία ή Γρηγο- 
ροΰσα», από όπου πέρασε καί πήρε τις ευλογίες του ή μισή ’Αθήνα.

Ό παπα-Θόδωρος, όταν άφηνε τό Ευαγγέλιο, έπιανε τό καλέμι νά γρά
ψει λαογραφικά, τό μικρόφωνο καί τό κασετόφωνο νά έγγράψει τραγούδια, 
τή φωτογραφική μηχανή καί τήν κάμερα νά άποτυπώσει τελετές, χορούς, 
τραγούδια καί άλλες δραστηριότητες, τοπία από τις αλησμόνητες πατρίδες, 
τις όποιες επισκέφτηκε δύο φορές ώς συνεργάτης τού Κέντρου Μικρασια
τικών Σπουδών. Παράλληλα μέ τά ποιμαντικά του καθήκοντα ασχολήθηκε 
μέ τά λαογραφικά τών Φαράσων. Ή γνωριμία του, τό 1933, μέ τόν ελληνι
στή Richard Dawkins, πού έπισκέφπηκε τά Φάρασα τή δεκαετία 1910 καί 
έγραψε για τό γλωσσικό ιδίωμα τών Φαράσων καί παραμύθι, υπήρξε καθο
ριστική γιά τήν ενασχόληση τού Θόδωρου μέ τά Καππαδοκικά. Συνεργά
στηκε από τό 1935 μέ τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.) καί 
ήταν ό αγαπημένος φίλος τού ζεύγους Μέλπως καί Όκτάβ Μερλιέ. Τό 1955
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το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών τοϋ άπένειμε τιμητική πλακέτα για τήν 
προσφορά του.

Στο επιστημονικό Δελτίο τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών δημο
σίευσε μελέτες καί πρόσφερε στο Κέντρο πλούσιο χειρόγραφο λαογραφικό 
υλικό. ’Έχει δημοσιεύσει άρθρα στό επιστημονικό περιοδικό Λαογραφία 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, ή όποια τόν βράβευσε για τή δράση του καί για τό 
Λεξικό τής Φαρασιωτικής γλώσσας (7.000 λέξεις). Συνεργάστηκε μέ τήν 
'Ένωση Σμυρναίων, δημοσίευσε στα Μικρασιατικά Χρονικά, «Σύγγραμμα 
Περιοδικόν» τής Ένωσης Σμυρναίων, λαογραφικές μελέτες γιά τά ήθη καί 
τα έθιμα, τά τραγούδια, τά τοπωνύμια, τή γλώσσα τών Φαράσων. "Αρθρα 
δημοσίευσε στις έφημερίδες Προσφνγικός Κόσμος - :Αρχείο τοϋ Ελληνι
σμού τής !Ανατολής, Μικρασιατική Ήχώ τής 'Ένωσης Σμυρναίων, Νέα 
Μοσχάτου, Μακεδονία τής Θεσσαλονίκης. "Αφησε πλούσιο καί πολύτιμο 
άνέκδοτο χειρόγραφο υλικό γιά τό λεξικό τοϋ γλωσσικοΰ ιδιώματος τών 
Φαράσων κ.ά.

Ό παπα-Θόδωρος ύπήρξε ό Ιστορικός ηγέτης τών Φαρασιωτών πού 
εγκαταστάθηκαν στήν ’Αττική. Γιά δεκαετίες διετέλεσε Πρόεδρος τοϋ Συλ
λόγου «Τά Φάρασα τής Καππαδοκίας», τόν όποιο «άνασύστησε» τό 1953 
ύστερα από αδράνεια από τήν εποχή τής Κατοχής. Μέ πολλές καί επίπονες 
προσπάθειες κατά τις δεκαετίες τοϋ 1960-1980 'ίδρυσε τήν Εστία τών Φαρα- 
σιωτών, όπου εδρεύει καί ό Σύλλογος «Τά Φάρασα τής Καππαδοκίας», στό 
Μοσχάτο (Νάξου 3). Ή Γενική Συνέλευση τών μελών τοϋ Συλλόγου Φαρά
σων, τό 1994, τόν ονόμασε «Πατέρα τών Φαρασιωτών» καί τοϋ έπέδωσε 
ψήφισμα. 'Υπήρξε ιδρυτικό μέλος καί γιά δεκαετίες πρόεδρος τής Πανελλή
νιας 'Ομοσπονδίας Καππαδοκικών ’Οργανώσεων.

Μέ τόν «παπάκα» μου, έτσι άποκαλοΰσα τόν πνευματικό μου πατέρα, 
είχαμε ατέλειωτες συζητήσεις γιά τά Φάρασα τής Καππαδοκίας, άπό τό 
1961 πού τόν συνάντησα στήν ’Αθήνα. Ή γνωριμία μας προηγήθηκε κατά 
μια δεκαετία «δημοσιογραφικά» στις στήλες τής έφημερίδας Μακεδονία τής 
Θεσσαλονίκης. «Διαφωνούσαμε» γιά θέματα πού αφορούσαν τά Φάρασα 
Καππαδοκίας. Δέν είμαι βέβαιος πώς υπήρξα άντάξιος συνομιλητής, άλλά 
πιστεύω πώς ήμουν καλός ακροατής τοϋ χειμαρρώδους λόγου του. Ή 
επωδός σέ κάθε μας συζήτηση ήταν «Γιορτάνη, ον πρέπει νά συνεχίσεις τό 
έργο μου γιά τά Φάρασα». "Εκανα σημαντική προσπάθεια νά φανώ άντά
ξιος συνεχιστής. Δέν ξέρω σέ ποιο βαθμό τό πέτυχα. Εύελπιστώ πώς ή έγγο- 
νή του ’Ανατολή, φιλόλογος καί υποψήφια διδάκτωρ, νά είναι άξια συνεχι
στής, γιά νά ολοκληρώσει τό έργο πού άφησε ό αοίδιμος.

Οί Φαρασιώτες ’Αττικής σέ ένδειξη εύγνωμοσύνης καί αγάπης στό πρό
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σωπο τής Μέλπως Μερλιέ, σέ Γενική Συνέλευση των μελών τοϋ Συλλόγου, 
τήν ανακήρυξαν, μέ ψήφισμα, «Μεγάλη Μητέρα καί Πρώτη Φαρασιώτισσα» 
καί τής έπέδωσαν τό Δίπλωμα:

Ψήφισμα.
Μείς τον εϊμεστε σήν :Αθήνα τζαί σόν Πειραιά οί Βαρασώτοι σήμερο τήν Τζερετζή, 

σ’ 'Απρίλη τά 4 τοϋ 1954 σωρεύταμε σόν "Εζ. Πρόδρομο τοϋ Ρέντη νά όρτάσουμε τοϋ 
Έζ. Βαράση τζαί 'Ιωνά τήν όρτή. 'Ατό οί Άγιοι ήσαντε τοϋ χώρον μας ζ’ Έκκλεσίας 
οί Άγιοι τζαί όρτάσκαμέν τα κάτα χρόνο σοϋ Μάρτη τά 29.

Άτέ τή μία ηϋραμ αν καό σειράς, τσίπ μας ντάμα νά νανωστοϋμε τό γλυτζν μας τό 
Βαρασό! Ό Βαρασός μας πέμεινε σίς Τοϋρτζοι γιά μά χάβει, νε πάλι ζελμωνέθη! "Εν 
σήν καρντία μας πέσου άρό!

Αρωσές τα τσ’ ήφαρές τα άδέ Cv έ Μαντάμα Μέλπω Μερλιέ! Cv τά εβκαλες σή 
μέση, σόν κόσμο γνέντα τζαί σίς Ψαλτάροι! Mò Cv δώτζες σοϋ κόσμου τις άκρες άλία 
τού ήτουν ό Βαρασός ά Ρωμάκο χωρίος τον κράτσεν σώς στέρου τή Χριστενοσύνη 
τοϋ τζαί τό παλόν τό Ρωμάκον τή γουώσσα.

Απιδού στήν άκρα, τσίπ οί Βαρασώτοι, ποίκαμ μό τήν καρντία μας τό κατζί νά Cè 
είποϋμε τοϋ Βαρασοϋ μας τό ΜΕΓΟ Η ΜΑ τζαί ΤΟ ΠΡΩΤΙΝΟ Η BAPACQTCA

Οήν Αθήνα σ’ Απρίλη τά 4 τοϋ 1954
Αδέ τοίς Βαρασώτοι ή Επιτροπή

(Έμεις πού είμαστε στήν ’Αθήνα καί στον Πειραιά οί Βαρασώτες, σήμερα 
Κυριακή 4 ’Απριλίου 1954, συγκεντρωθήκαμε στον "Αγιο Πρόδρομο του Ρέντη να 
γιορτάσουμε τού 'Αγίου Βαράση καί ’Ιωνά τή γιορτή. Αυτοί οί Άγιοι ήταν τής 
Εκκλησίας τοϋ χωριού μας Άγιοι πού γιορτάζαμε κάθε χρόνο στις 29 τού Μάρ
τη. Αύτή τή φορά βρήκαμε μια καλή ευκαιρία όλοι μαζί τό γλυκό μας Βαρασό νά 
θυμηθούμε! Ό Βαρασός μας έμεινε στους Τούρκους, μά ούτε χάθηκε μήτε λησμο
νήθηκε. Είναι όλοζώντανος μέσα στήν καρδιά μας!

’Εσύ Μαντάμ Μέλπω Μερλιέ τόν άνάστησες καί τόν έφερες εδώ! Έσύ τόν 
παρουσίασες σ’ δλο τόν κόσμο καί ατούς λογίους! Μόνο σύ στα πέρατα τού 
κόσμου έστειλες μήνυμα πώς ό Βαρασός ήταν ένα Ρωμιοχώρι πού κράτησε ως τό 
τέλος τή Χριστιανοσύνη καί τήν αρχαία Ρούμικη γλώσσα. Έξ αιτίας αυτού, όλοι 
οί Βαρασώτες δώσαμε λόγο εκ βάθους καρδίας νά σέ είποΰμε τού Βαρασού μας ή 
ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΝΑ καί ΠΡΩΤΗ ΒΑΡΑΣΩΤΙΣΣΑ

’Αθήνα 4 Απριλίου 1954
Έδώ ή Επιτροπή τών Βαρασιωτών)

"Υστερα άπό σαράντα χρόνια ήλθε ή σειρά τού παπα-Θόδωρου. ’Έπρεπε 
οί Φαρασιώτες νά αποκτήσουν καί «Πατέρα». Οί Φαρασιώτες τής ’Αττικής, 
σέ Γενική Συνέλευση τό 1994, ανακήρυξαν τόν παπα-Θόδωρο «Πατέρα τών 
Φαρασιωτών» καί τού έπέδωσαν τό Ψήφισμα:
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Μοσχάτο, 3 :Απριλίου 1994
Σήμερο, Τζερετζή, τ’ ’Απρίλη στα τρία του 1994, μεΐς τού ήρταμι στο Βαρασό, τζαί 

στά πομινά τά χωρία Αφσάρι, Κίσκα, Σαττί, Τοουχούρι, Καρσαντί, άντροι, ναίτζες, 
γιοί, κόρες, γαμπροί, νυφάδες τζαί ’γγόνα, άδέ σό Μοσχάτο, σό Φαρασιωτών το 
Μαγαρά, μετ’ ε στόμα όρίζουμι Παπάκα μας τον αίδεσιμώτατο Θεόδωρο Θεοδωρί- 
δη. Ό παπά Θόδωρος ήτοννι κοντά μας έξήντα χρόνες, σά ζόρε τζαί σίς χαρές. Τά 
πουγά στ' εμάς βάπτισε, στεφάνωσε, ξομολόγησε τζαί δώκεν μας τή Θεία Τζοινωνία. 
Σαράντισε τις λεχώνες τζαί ποίκεν εϋχέλαιον σά σπίτα μας. Γονατίζουμι μπρό του, 
φιάμι τό σερί του τζαί εύχόμεστε νά ζήσει πουά χρόνες ντά χαροϋμε κοντά μας τζαί 
νά μάς ευλογεί.

(Μοσχάτο, 3 ’Απριλίου 1994. Σήμερα Κυριακή 3 ’Απριλίου 1994, εμείς πού 
ήρθαμε από τό Βαρασό καί τά λοιπά χωριά Άφσάρι, Κίσκα, Σαττί, Τσουχούρι καί 
Καρσαντί, άντρες, γυναίκες, γιοι, κόρες, γαμπροί, νύφες καί έγγόνια, εδώ στο 
Μοσχάτο, στο Μέγαρο τών Φαρασιωτών, μέ ένα στόμα ορίζουμε Πατέρα μας τον 
Αίδεσιμώτατο Θεόδωρο Θεοδωρίδη. Ό παπα-Θόδωρος ήταν κοντά μας έξήντα 
χρόνια, στις δυσκολίες καί στις χαρές μας. Τούς πολλούς από μάς βάπτισε, στεφά
νωσε, ξομολόγησε καί μάς έδωσε τή Θεία Κοινωνία. Σαράντισε τις λεχώνες καί 
έκαμε εύχέλαιο στά σπίτια μας. Γονατίζουμε μπρος του, φιλούμε τό χέρι του καί 
ευχόμαστε νά ζήσει πολλά χρόνια νά τόν χαροΰμε κοντά μας καί νά μάς εύλογεΐ.)

Ό παπα-Θόδωρος έζησε κοντά μας καί μάς ευλογούσε ακόμη δέκα χρό
νια. Στό ξόδι του απευθύναμε τόν ύστατο χαιρετισμό στή μητρική μας 
γλώσσα, τά Ρωμάκα:

Παπάκα μας! Έξήντα χρόνες ποίτσες τό χιζμέη τού Χριστού. Τζάς βρεθείς 
κοντά του ϋρεπ τζαί ποίταξέ μας τήν ευλογία του. Τζάς άντιέσεις τόν Άγιο ’Αρσέ
νιο τόν Χατζαή Έφεντή τού σά εβκαλην στην κολυ/ιπήθρα τζαί σά μύρωσε, δώς τά 
πουά σελάμα μας τζαί ϋρεπ τήν εϋσή του. Παπάκα μας κά νά ϋπάς σό μακρύ σου τή 
στράτα σίς μακαρισμένοι!

(Πατερούλη μας! Έξήντα χρόνια ύπηρέτησες τόν Χριστό. Σάν βρεθείς κοντά 
του ζήτα καί στείλε μας τήν ευλογία του. "Οταν συναντήσεις τόν Άγιο ’Αρσένιο 
πού σέ έβγαλε από τήν κολυμπήθρα καί σέ μύρωσε, δώσε του πολλά χαιρετίσματα 
καί ζήτα τήν ευχή του. Πατερούλη μας καλό κατευόδιο στή μακριά σου στράτα 
προς τούς μακαριό μένους!)

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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