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             Η  καμπάνα  τοσ  ναού  τοσ  Αρταγγέλοσ  Μιταήλ της  Σύλλης 

 

 Πξηλ  απφ  ιίγνπο  κήλεο  ν  θίινο  ηεο  χιιεο  Σνχξθνο  

βπδαληηλνιφγνο   Ilker  Mete  Mimiroglu  καο  πιεξνθφξεζε  φηη  ζε  θάπνηα  

αλαζθαθή  πνπ  έγηλε  ζηε  χιιε  βξέζεθε  ζακκέλε  κέζα  ζην  ρψκα  κηα  

κεγάιε  θακπάλα.  Πξνθαλψο   ε  θακπάλα  απηή  ζα  πξέπεη  λα  αλήθε   ζηνλ  

« κέγηζην   θαη  πεξηθαιιή »  λαφ  ηνπ  Αξραγγέινπ (ή Αξρηζηξαηήγνπ)  Μηραήι  

ή  λαφ  ηεο  Αγίαο  Διέλεο, φπσο  εζθαικέλα  ηνλ  απνθαινχλ  ζήκεξα  νη  

Σνχξθνη.  Σελ  θακπάλα  απηή  είλαη  βέβαην  φηη ζα  ηελ  είραλ  ζάςεη  ζηα  

έγθαηα  ηεο  γε  νη   Έιιελεο.  φηαλ  εγθαηέιεηςαλ  ηελ  παηξίδα  ηνπο  σο  

αληαιιάμηκνη   ην  1924  γηα  λα   θαηαθχγνπλ,  αλέζηηνη  θαη  πέλεηεο, ζηνπο  

θφιπνπο  ηεο  πέξαλ  ηνπ  Αηγαίνπ  κεηέξαο – παηξίδαο  ηνπο, ( πνπ  ηνπο  

ζπκπεξηθέξζεθε   κάιινλ  ζαλ  κεηξπηά…).  

  Γλσξίδνπκε  φηη  θεχγνληαο  θαη άιια  ηεξά  αληηθείκελα είραλ  ζάςεη  

κέζα  ζηε   γελέζιηα  γε,  φπσο  π.ρ. θάησ  απφ  ηελ  Αγία  Σξάπεδα  ή  αιινχ, 

ζε  κέξε  πνπ  κφλν  απηνί  ήμεξαλ,  θαη  ηνχην  γηα  λα  κελ  πέζνπλ  ζε  

βέβεια  ρέξηα  αζεβψλ  εηεξνζξήζθσλ.  Ίζσο   κάιηζηα  θαη  επεηδή   

δηαηεξνχζαλ  ηελ  ειπίδα  φηη  θάπνηε  ζα  επέζηξεθαλ  ζηε  χιιε  θαη  ζα  ηα  

έθεξλαλ  πάιη  ζην  θσο  ηεο  εκέξαο.  

Ζ  αλαθάιπςε  απηήο  ηεο  θακπάλαο  καο  ζπκίδεη  φηη  ζχκθσλα   κε  ηηο  

αλακλήζεηο  ησλ  πιιαίσλ  ν  ήρνο   ησλ  θσδσλνθξνπζηψλ ηεο  « κεγάιεο  

γθιεζηάο »  ζπγθηλνχζε  ηνπο  ρξηζηηαλνχο  ηεο  παηξίδαο  ηνπο  θαη       

γαιβάληδε  ηελ   πίζηε  ζηε  ζξεζθεία  ηνπο. Δίλαη  ραξαθηεξηζηηθφ  φηη  ν  

ηειεπηαίνο   δήκαξρνο  ηεο  χιιεο  Ησάλλεο  Υξηζηνθνξίδεο  ζε  αλαθνξά  

ηνπ  κε  εκεξνκελία  17 - 5 - 1924   πξνο  ηνλ   Γεκ.  Οηθηάδε,  Έιιελα  

πιεξεμνχζην  ζηελ  8
ε
  Τπνεπηηξνπή  Αληαιιαγήο  Πιεζπζκψλ,   γξάθεη  ηα  

εμήο : 
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«… Μεηαμύ  άιισλ  ζώδνληαη  θαη  δύν  εθ  ησλ  πέληε  θσδώλσλ 

ξσζηθώλ, ηζηνξηθήο  αμίαο θαη  ζπαλίαο  κνπζηθήο  ζπκθσλίαο,  νύζηηλαο  

πξνηίζεκαη  λα  κεηαθέξσ  σο  γιπθείαλ  αλάκλεζηλ  δώζαλ ηνπ  16  

αηώλσλ  βίνπ  έρνληνο  θαζεδξηθνύ  λανύ  καο…».
1
 

 

Ο  Ησάλλεο  Υξηζηνθνξίδεο  φκσο  θαίλεηαη  φηη  δελ  θαηάθεξε  λα  

κεηαθέξεη  ηηο  θακπάλεο,  θαη  ίζσο  κηα  απφ  απηέο  λα  είλαη  απηή  πνπ  

αλαθαιχθζεθε  εζράησο. Οη  αληαιιάμηκνη ειιελνξζφδνμνη  ηεο  χιιεο  

αλαρψξεζαλ  γηα  ηελ  Διιάδα  θαη  ην  θσδσλνζηάζην  ηεο  εθθιεζίαο  

απέκεηλε  νξθαλφ  θαη   βνπβφ,  κέρξη  πνπ  θαηεδαθίζηεθε  θαη  απηφ  απφ  

ηνπο    κνπαηδίξεδεο , ηνπο  κνπζνπικάλνπο  αληαιιάμηκνπο  πνπ  ήξζαλ  απφ  

ηε  Μαθεδνλία  θαη  εγθαηαζηάζεθαλ  ζηε  χιιε. Μία  θαη  κνλαδηθή  

θσηνγξαθία   δηαζψζεθε  ζηελ  νπνία  θαίλεηαη  ην  θσδσλνζηάζην  απηφ,   πνπ  

απνηέιεζε φκσο  ζχκα  ηεο  θαηεδαθηζηηθήο  καλίαο  ησλ  κνπαηδίξεδσλ.  Απφ  

ηε  καλία  απηή  κφιηο  θαη  κεηά  βίαο  γιίησζε  ν  λαφο  ηνπ  Αξραγγέινπ  

Μηραήι  καδί  κε  ειάρηζηα, δπζηπρψο, ζπίηηα  ησλ  πάιαη  πνηέ  αθκαζάλησλ  

Διιήλσλ  ηεο  χιιεο.  

Ζ  γιπθεία  αλάκλεζηο  ηνπ  ήρνπ  ησλ  θσδσλνθξνπζηψλ  ηνπ  λανχ  ηνπ  

Αξραγγέινπ  Μηραήι, ηνπ  απνθιεζέληνο  απφ  ηνλ Ησ. Υξηζηνθνξίδε   

θαζεδξηθνύ  λανύ  ηεο  χιιεο,  καο   θηλεί  ην  ελδηαθέξνλ  λα  εμεηάζνπκε  ην  

επηηξεπηφλ  ή  φρη   ηεο  θακπάλαο  θαη  ησλ  θσδσλνθξνπζηψλ  ζηηο  

ρξηζηηαληθέο  εθθιεζίεο  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  ηνπξθνθξαηίαο. Δίλαη  γλσζηφ  

πσο  ε  ρξήζε  ηεο  θακπάλαο  ζηνπο  λανχο  πξνυπήξρε  ήδε απφ  ηελ  

ειιεληθή  θαη  ηε  ξσκατθή  αξραηφηεηα.  Σν   φλνκά  ηεο   φκσο  πξέπεη   λα  

είλαη  ιαηηλνγελέο,  επεηδή   ν  θαιχηεξνο  θαη  πιένλ  ιακπξφο  ήρνο  ηεο   

επηηπγραλφηαλ  φηαλ  νη  θαηαζθεπαζηέο  ηεο  ρξεζηκνπνηνχζαλ   ραιθφ  απφ  

ηελ  ηηαιηθή   Κακπαλία. 

                                                   
1 Σν  έγγξαθν  απηφ  είλαη  θαηαηεζεηκέλν  ζην  Ηζηνξηθφ  Αξρείν  ηνπ  Κέληξνπ  

Καππαδνθηθψλ  Μειεηψλ  Νέαο  Καξβάιεο, αξ. θσδ. 434.  
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  Όηαλ  ν  Μσάκεζ  ν  Β  ́ν  Πνξζεηήο  άισζε  ηελ  Πφιε,  παξαρψξεζε  

ηα  γλσζηά  πξνλφκηα  ζην  κηιιέη ( έζλνο ) ησλ  Διιήλσλ,  απαγφξεπζε  φκσο  

ηε  ρξήζε  ηεοο  θακπάλαο  ζηηο  εθθιεζίεο  ηνπο. «  Ταο   εθθιεζίαο  ησλ  λα  

ηαο  έρνπλ  θαη  λα  ηαο  ςάιινπλ,  κόλνλ  θακπάλαο  θαη  ζεκαληήξηα  λα  κεδέλ  

θηππνύλ ». 
2
 Σνχην  « δηα λα  κε  ηαξάζζεη ν  ήρνο  ηνπο  ηηο  ςπρέο  ησλ  

κνπζνπικάλσλ »  θαη  επεηδή   « ν  θώδσλ  είλαη  ην  κπζηηθόλ  όπινλ  ηνπ  

δηαβόινπ ». Οη  θακπάλεο  ησλ  εθθιεζηψλ  αλαρσλεχζεθαλ  θαη ην  κέηαιιφ  

ηνπο  ρξεζηκνπνηήζεθε  γηα  ηελ  θαηαζθεπή  ηνπξθηθψλ  ηειεβφισλ.  

 Ζ  απαγφξεπζε  απηή,  πνπ  αθνξνχζε  φρη  κφλν  ηνπο  νξζφδνμνπο  

αιιά  θαη  φινπο  γεληθά  ηνπο  ρξηζηηαλνχο,  είρε  ήδε  θαζηεξσζεί   απφ  ην  

έηνο  637,  φηαλ  ν  ραιίθεο  Οκάξ ν  Β  ́θαηέθηεζε  ηελ  Ηεξνπζαιήκ.  ηνλ  

αρηηλακέ  (δηάηαγκα  κε  πξνλνκηαθνχο  νξηζκνχο ) πνπ  εμέδσζε  ν  Οκάξ  

παξαρψξεζε  θάπνηα   πξνλφκηα  ζηνπο  ρξηζηηαλνχο  πνπ   είρε  ππνηάμεη 

πξνθεηκέλνπ  λα  ηεινχλ  ηα ζξεζθεπηηθά  ηνπο  θαζήθνληα, παξάιιεια  φκσο,   

κεηαμχ  ησλ  άιισλ, απαγφξεπζε   ξεηψο  ζηνπο  ρξηζηηαλνχο  ηεο  Παιαηζηίλεο  

« λα  θαινύλ  ην  ιαό  ζηηο  πξνζεπρέο  κε  θσδσλνθξνπζίεο ».
3
  Σνπο  

ππνρξέσζε  επίζεο  λα  θαηεβάζνπλ  ηνπο  ζηαπξνχο  απφ  ηηο  εθθιεζίεο,    λα  

δηαθέξεη  ε  ελδπκαζία ηνπο   απφ  απηή  ησλ  κνπζνπικάλσλ, ηα  ζπίηηα  ηνπο  

λα  κελ  είλαη  σξαηφηεξα  απφ  ηα  ζπίηηα  ησλ  κσακεζαλψλ  θ.ι.π. Σηο  

απαγνξεχζεηο  απηέο  επαλέθεξε  θαη  ν  αιαληίλ  φηαλ ζηα  ηέιε  ηνπ  12
νπ

  

αηψλνο  αλαθαηέιαβε  ηνπο  Αγίνπο  Σφπνπο  απφ  ηνπο  ζηαπξνθφξνπο.   

  Ζ  απαγφξεπζε  ησλ  θσδσλνθξνπζηψλ  ηεξήζεθε  απζηεξά  ζηα  

ρξφληα  ηεο  ηνπξθνθξαηίαο, θαη  νη  ξαγηάδεο ζα  ηνλ  είραλ  μεράζεη,  κε  

κνλαδηθή  εμαίξεζε  ηνπο  κνλαρνχο ηνπ  Αγίνπ  Όξνπο,  πνπ  είρε  επηηχρεη,  

κεηαμχ  ησλ  άιισλ,   ην  πξνλφκην  απηφ  κε   αρηηλακέ  ηνπ  ζνπιηάλνπ  

                                                   
2
 Λάκπξνο  π. Νένο  Ειιελνκλήκσλ, ηνκ. Δ΄, 1908, ζει. 67.  

3
 Ο  αρηηλακέο  απηφο  (  ή  ίζσο  θάπνην  αληίγξαθφ ηνπ )  θαηά  έλα  πεξίεξγν  θαη   

δπζεμήγεην  ηξφπν  θαίλεηαη  φηη  θπιαζζφηαλ  ζην  λαφ  ηνπ  Αξραγγέινπ  Μηραήι  ηεο  

χιιεο,  κέρξη  πνπ  ζηα  1902  « θάπνηνο  θαθφο επίηξνπνο »  ηνλ  πνχιεζε  ιάζξα  ζε  

θάπνην  ζπιιέθηε. βι.  αιθηηδφγινπ  Σ., Η  Σύιιε  ηνπ  Ιθνλίνπ., εθδ.  ΗΜΔ, 2005, ζει. 32.  
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Οξράλ  Γαδή  φηαλ  αθφκα   νη  Σνχξθνη  είραλ  πξσηεχνπζά  ηνπο  ηελ  

Πξνχζα.  Σν  πξνλφκην  απηφ  αλαλεψζεθε  θαη  απφ  ηνλ  ζνπιηάλν  Μνπξάη  

ηνλ  Β ,́ παηέξα  ηνπ  Πνξζεηή,  αιιά   θαη  απφ  ηνλ ίδην  ηνλ  Μσάκεζ  ηνλ  

Β .́ Αξγφηεξα  φκσο   άξρηζαλ  λα  ζεκεηψλνληαη   θάπνηεο  εμαηξέζεηο  απφ  ηνλ  

θαλφλα  ηεο  απαγφξεπζεο  ησλ  θσδσλνθξνπζηψλ  ησλ  ρξηζηηαληθψλ  λαψλ. 

΄Δηζη  νη  θακπάλεο  ερνχζαλ  ζηηο  πεξηνρέο  ησλ  Ησαλλίλσλ,  ζηα  

Εαγνξνρψξηα ,  πξάγκα  φκσο  πνπ  έπαπζε  λα  ηζρχεη  κεηά  ηελ  απνηπρία  

ηεο  επαλάζηαζεο  ηνπ  Γηνλπζίνπ  ηνπ  θπιφζνθνπ   ην  έηνο  1672.  Οη  

θσδσλνθξνπζίεο  επεηξάπεζαλ επίζεο  ζε  κεξηθά  λεζηά  ηνπ  Αηγαίνπ  

(  χξν,  Σήλν, Νάμν, Πάξν  θαη  Κίκσιν  )  θπξίσο  φκσο  ζηε  Υίν   φπνπ   ηα    

Μαζηηρνρψξηα  θαη ε  Νέα  Μνλή  απνιάκβαλαλ  εηδηθή  κεηαρείξηζε. Σα  

πξνλφκηα  απηά  ζπλεηέιεζαλ  ψζηε  ζηα  1669   ν  πεξηεγεηήο  Robert  de  

Dreux λα  απνθαιέζεη  ηε  Υίν  ηελ  πιένλ  ρξηζηηαληθή  πεξηνρή  ηεο  

Σνπξθίαο. 

 ηηο    ππφινηπεο  ηνπξθνθξαηνχκελεο  πεξηνρέο  ε  θσδσλναπαγόξεπζε    

ίζρπε  απαξεγθιίησο  ηνπιάρηζηνλ  κέρξη   ηε  πλζήθε  ησλ  Παξηζίσλ  ηνπ  

1856,  πνπ  ηεξκάηηζε  ηνλ  Κξηκατθφ  Πφιεκν.  Έθηνηε  επεηξάπε  ε  

ηνπνζέηεζε  θσδψλσλ  θαη  ε  αλέγεξζε  θσδσλνζηαζίσλ  ζηηο  ρξηζηηαληθέο  

εθθιεζίεο.  Σφηε  πξέπεη  λα  αλεγέξζε  θαη  ην  θσδσλνζηάζην  ηεο  χιιεο,  

θσηνγξαθία  ηνπ  νπνίνπ  δηαζψδεηαη  κέρξη  ζήκεξα. Σφηε  πξέπεη  λα  ήξζαλ  

απφ  ηε  Ρσζία  θαη  νη  πέληε  θακπάλεο  πνπ  ηνπνζεηήζεθαλ  εθεί,  ν  ήρνο  

ησλ  νπνίσλ  ζπγθηλνχζε  ηνπο  πιιαίνπο   θαη  γηα  ηηο  νπνίεο  θάλεη  ιφγν  ν  

ηειεπηαίνο  δήκαξρνο  ηεο  χιιεο  ζηελ   αλαθνξά  ηνπ   πξνο ηελ  

Τπνεπηηξνπή  Αληαιιαγήο  Πιεζπζκψλ.  

   Ζ  είδεζε  ηεο  αλαθάιπςεο   απηήο  ηεο  θακπάλαο   κέζα  ζην  έδαθνο  

ηεο  ζεκεξηλήο  χιιεο  ζα  θηλεηνπνηνχζε  ηε  ζπγθίλεζε  θαη  ηηο  αλακλήζεηο  

ησλ  Διιήλσλ  θαηνίθσλ  ηεο,  αλ  είραλ  θαηαθέξεη  λα  βξίζθνληαη  ζηε  δσή  

κέρξη  ηψξα.  Ο  ήρνο  ηεο  ζα  μαλαξρφηαλ  ζηε  κλήκε  ηνπο  καδί  κε  δηάθνξα   

ζπλαηζζήκαηα  πνπ  ζα  αλάβιπδαλ  απφ  ηελ  θαξδηά  ηνπο.  
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  Ίζσο  φκσο  ηα  παηδηά  θαη  ηα  εγγφληα  ησλ  εθπαηξηζζέλησλ  

πιιαίσλ  λα  ληψζνπλ  θαη  απηά   θάπνηνπο  παικνχο  απφ  ηε  ζπγθίλεζε  

πνπ  ζα   έλησζαλ  νη  πξφζθπγεο    πξφγνλνί  ηνπο…..  

                                                           Οθηψβξηνο  2015 

                                                    Τάκης  Α. Σαλκιτζόγλοσ      

   

      


