Γράθει ο Θεολόγος – Εκκληζιαζηικός Ιζηορικός – Νομικός κ. Ιωάννης Ελ. ιδηράς
Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑ
ΣΗ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΩ ΣΟΤ ΩΣΗΡΟ ΚΑΡΤΔΙΑ
ΑΓΝΩΣΕ ΙΣΟΡΙΚΕ ΠΣΤΥΕ ΣΩΝ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ
ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΜΑΡΩΝΕΙΑ
Σελ πξώηε ηζηνξηθή γξαπηή καξηπξία γηα ηελ θνηλνηηθή θαη ελνξηαθή νξγάλσζε ηεο
Καξπδηάο (Κνπδινύθηντ ή Κνπδινύθηα) θαηά ην β΄ ήκηζπ ηνπ 19 νπ αηώλνο, καο παξαδίδεη
ζην ηζηνξηθό πόλεκά ηνπ, θαηά ην έηνο 1871, ν εμ Ηπείξνπ κόληκνο θάηνηθνο Μαξσλείαο Μ.
Μειίξξπηνο, Ιαηξόο ζην επάγγεικα, ν νπνίνο αλαθέξεη όηη ην Κνπδινύθηντ «θείηαη προς
βορράλ ηες Γηκοσρηδίλες θαη απέτεη ηαύηες κίαλ ώραλ, θείηαη επί αλωθερούς θαη ηερπλόηαηοσ
ζσζθίοσ πεδίοσ, οη θάηοηθοη όιοη γεωργοί, έτοσλ λεόδκεηολ εθθιεζίαλ θαη ζτοιείολ θοηλόλ,
θαηοηθείηαη εθ 30 τρηζηηαληθώλ οηθίωλ. Εληεύζελ πεγάδεη ηο ποηάκη (ηδάϊ) ηες Γηκοσρηδίλες».
Η Εθθιεζία ηνπ ρσξίνπ απηνύ (Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο) αλεγέξζε θαηά ην έηνο
1868, ζύκθσλα κε ηελ αλαγξαθόκελε πξνο ηνύην καξηπξία επί ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο
ιίζνπ, ν νπνίνο επξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή αλαηνιηθή πιεπξά ηεο θόγρεο ηνπ ηεξνύ
βήκαηνο. Η θαηαζθεπή ηνπ λανύ επεηεύρζε θαηόπηλ ησλ ελεξγεηώλ ηνπ ηόηε Μεηξνπνιίηνπ
Μαξσλείαο Αλζίκνπ (1865-1877), ν νπνίνο ελήξγεζε ηα δένληα πξνο ην Οηθνπκεληθό
Παηξηαξρείν θαη εδόζε ηειηθώο ε άδεηα θαη ην ζρεηηθό ζνπιηαληθό θηξκάλην από ηελ Τςειή
Πύιε. Η Εθθιεζία αλεγέξζε κε ηελ πξνζσπηθή εξγαζία ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξίνπ θαη ηα
πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ πέηξεο θαη αζβεζηνθνλίακα. Οη δε θίνλεο ηνπ λανύ
είλαη ιίζηλνη θαη δύν εμ απηώλ, νη νπνίνη ζώδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα εληόο ηνπ ηεξνύ
βήκαηνο είλαη μύιηλνη από επεμεξγαζκέλνπο θνξκνύο δέληξσλ. Η Εθθιεζία είλαη ηξίθιηηε
μπινζηεγήο βαζηιηθή θαη αξρηθώο δελ είρε θσδσλνζηάζην, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο απαγνξεύζεσο
ησλ νζσκαλώλ, νη νπνίνη δελ επέηξεπαλ ηελ αλέγεξζε θσδσλνζηαζίσλ ζηνπο ρξηζηηαληθνύο
λανύο, αιιά νύηε θαη ηελ θαηαζθεπή ηξνύισλ.
Σα ραξαθηεξηζηηθά αξρηηεθηνληθά γλσξίζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο Εθθιεζίαο, όπσο
θαη πνιιώλ άιισλ ηεο πεξηόδνπ εθείλεο (π.ρ. Παλδξόζνπ, ώζηνπ, Αζσκάησλ,
Καζζηηεξώλ, Κξσβύιεο, πθνξξάρεο θ.ά.) είλαη νη κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζε όγθν ηνίρνη, ηα
κηθξά παξάζπξα, ν κηθξόο θεγγίηεο ηεο θόγρεο ηνπ ηεξνύ θαη ν ζηαπξνεηδνύο ζρήκαηνο
θεγγίηεο ζηνλ αλαηνιηθό ππεξάλσ ηεο αςίδνο ηνπ ηεξνύ βήκαηνο εμσηεξηθό ηνίρν. Ο
ζεκεξηλόο λάξζεθαο (πξόλανο) ηνπ λανύ είλαη κεηαγελέζηεξε θηηξηαθή πξνζζήθε θαη
θαηαζθεπή.
Εηζεξρόκελνο ν πξνζθπλεηήο ζην λαό, ην βιέκκα ηνπ πέθηεη ζην απιό θαη θνκςό
μύιηλν ηέκπιν κε ηα παλέκνξθα «ιππεξά» θαη ηηο εθθξαζηηθέο εηθόλεο, νη νπνίεο είλαη
αγηνγξαθεκέλεο, όπσο θαη εθείλεο ησλ πξνζθπλεηαξίσλ, θαηά ηα δύν πξώηα έηε ιεηηνπξγίαο
ηεο Εθθιεζίαο (1868-1869) θαη θέξνπλ ηελ ππνγξαθή θάπνηνπ εληόπηνπ αγηνγξάθνπ
νλόκαηη Παλαγηώηνπ, ν νπνίνο είρε θηινηερλήζεη ζηνλ ηόηε Καδά Γθηνπκνπιηδίλαο ηηο
εηθόλεο θαη πνιιώλ άιισλ Εθθιεζηώλ ηεο ίδηαο πεξηόδνπ ηεο Οζσκαλνθξαηίαο, νη νπνίεο
ζώδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα (π.ρ. ώζηνπ, Κξσβύιεο, Παλδξόζνπ θ.ά.). Τπάξρνπλ βέβαηα
θαη κεηαγελέζηεξεο εηθόλεο, όπσο ηνπ 1889, νη νπνίεο είλαη θπξίσο κηθξώλ δηαζηάζεσλ, νη
ιεγόκελεο «θνξεηέο», θαη είλαη αγηνγξαθεκέλεο από ην ρέξη ηνπ ίδηνπ αγηνγξάθνπ.
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ην ζεκείν ηνύην αμίδεη λα αλαθεξζεί, ζύκθσλα θαη κε ηελ γξαπηή καξηπξία ηνπ
πξναλαθεξζέληνο ηαηξνύ Μ. Μειίξξπηνπ, όηη από ην έηνο 1868 ζηελ Εθθιεζία ηεο
Καξπδηάο εθθιεζηάδνληαλ θαη νη θάηνηθνη ησλ 20 ρξηζηηαληθώλ νηθνγελεηώλ ηνπ γεηηνληθνύ
ρσξίνπ ηεο Παλδξόζνπ (Δεξέθηντ), όπνπ δελ είρε αλεγεξζεί αθόκε Εθθιεζία θαη σο εθ
ηνύηνπ θαη ηα δύν ρσξία ζεσξνύληαλ σο κία εληαία ελνξία.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαλνθξαηίαο θαη εηδηθόηεξα κεηά ην έηνο 1880, ζηηο θαηά
θαηξνύο ζηαηηζηηθέο εθζέζεηο ησλ δηαθόξσλ δηδαζθάισλ θαη απεζηαικέλσλ ηνπ Πξνμελείνπ
Αδξηαλνππόιεσο, ην ρσξίν ηεο Καξπδηάο αλαθέξεηαη σο βνπιγαξηθό. ύκθσλα κε ηελ
ζσδόκελε ζηαηηζηηθή έθζεζε ηνπ δηδαζθάινπ ηεο επαξρίαο Μαξσλείαο Νηθνιάνπ Γ.
Υαηδνπνύινπ, ζην ρσξίν ηεο Καξπδηάο, θαηά ην έηνο 1882, θαηνηθνύζαλ πεξίπνπ 35
βνπιγαξηθέο ρξηζηηαληθέο νηθνγέλεηεο.
Ύζηεξα από ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ν. Ρνδόπεο, ζηηο 14 Μαΐνπ ηνπ 1920, θαη αθνύ
είρε ζπληειεζζεί θαη νινθιεξσζεί ε αλαγθαζηηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ (1923), ν
Γεληθόο Δηνηθεηήο Θξάθεο π. Δάζηνο ζπλέηαμε ιεπηνκεξή ζηαηηζηηθό πίλαθα, ππό
εκεξνκελία 7 Ινπλίνπ 1923, όπνπ αλαθέξεη όηη ζην ρσξίν ηεο Καξπδηάο είραλ εγθαηαζηαζεί
243 πξόζθπγεο, νη νπνίνη θαηά ηα επόκελα έηε δεκηνύξγεζαλ κε άνθλεο πξνζπάζεηεο θαη
κόρζν ην ζεκεξηλό κπξνβόιν ρσξίν ηεο ζύγρξνλεο Καξπδηάο. Η κεγάιε όκσο επινγία γηα
ηελ ελνξία απηή είλαη νκνινγνπκέλσο ε δηαηήξεζε ηνπ πξσηαξρηθνύ εθείλνπ ηζηνξηθνύ
λανύ ηεο Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο, ν νπνίνο επί 149 έηε δεζπόδεη ζην θέληξν ηεο
Καξπδηάο. Απηόο ν πάλζεπηνο λαόο απνηειεί θαη είλαη όλησο ε αλεμίηειε ζθξαγίδα ηεο
πάιαη πνηέ ηζηνξίαο ηνπ ρσξίνπ ηεο Καξπδηάο.
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