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 Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

Η ANAPTHΣH KAMΠANΩΝ ΣTIΣ EKKΛHΣIEΣ THΣ KYΠPOY KATA THN TOYPKOKPATIA (1571-

1878) 

 

 Η χρήση καμπάνων, κατά τις θρησκευτικές τελετές, είναι αρχαιότατη συνήθεια και 

συναντάται σε πολλές χώρες, όπως στην Αίγυπτο, την Ασσυρία, την Ελλάδα και την 

Ιουδαία, όπου οι αρχιερείς τοποθετούσαν μικρές καμπάνες στους μανδύες τους. Αλλού, 

όπως στη Ρώμη, η χρήση τους ήταν αποσυνδεδεμένη από τη θρησκευτική λατρεία και 

αποτελούσε το μέσο για τη σύγκληση των δημοσίων συνελεύσεων. Στις χριστιανικές 

κοινότητες δεν είναι ιστορικά εξακριβωμένο πότε χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά. 

Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, καμπάνες με μικρό σχήμα εμφανίστηκαν από τον 

4ο αιώνα, οπότε εκρούονταν κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, ώστε ο λαός να 

καθίσταται προσεκτικότερος. Όπως υποστηρίζεται, αναρτήθηκαν στους ναούς και 

γνώρισαν ευρεία διάδοση επί πάπα Ρώμης Σαβιανού, στις αρχές του 7ου αιώνα. Στη 

συνέχεια, όταν αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Μιχαήλ Γ΄ (842-867), ή κατά 

άλλους τον 11ο αιώνα, τοποθετήθηκαν και στους ναούς των χωρών της Ανατολής. Ο ήχος 

τους, έκτοτε, προσκαλεί τους πιστούς στις λειτουργίες και αναγγέλλει τα χαρμόσυνα ή 

πένθιμα γεγονότα της καθημερινής ζωής1. 

 Πριν την τοποθέτηση καμπάνων στους ναούς οι Χριστιανοί εκαλούντο στις 

λατρευτικές τους συγκεντρώσεις, είτε με προειδοποίηση από την προηγούμενη σύναξη, 

είτε από τους λεγόμενους λαοσυνάκτες ή θεοδρόμους, οι οποίοι περιέρχοντο τους χώρους, 

όπου διέμεναν, και τους ειδοποιούσαν. Αργότερα, όταν παρήλθε η εποχή των διωγμών, 

χρησιμοποιήθηκαν σήμαντρα, που αρχικά ήταν ξύλινα, κυρίως από καρυδιά για το σκληρό 

                                                 

1. Για την ιστορία της χρήσης της καμπάνας από τους αρχαίους λαούς, όπως και για την 

ανάρτηση της στους ναούς των Χριστιανών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κείμενο 

που δημοσιεύτηκε - αρχικά ανώνυμα και στη συνέχεια υπογεγραμμένο - σε κυπριακές 

εφημερίδες των αρχών του αιώνα μας. Βλ. Ανωνύμου, «Ο κώδων εις τους ναούς των 

εκκλησιών», Φωνή της Κύπρου, 29/12.10.1907· Μιχαήλ Λαμπρυνίδη, «Οι κώδωνες εις τους 

ναούς των Χριστιανών», Ελευθερία, 20/3.12.1910. 
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και ηχηρό του ξύλου της. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από μεγάλα τεμάχια μετάλλου, 

που είχαν συνήθως τη μορφή ημικυκλικού ελάσματος από σίδηρο ή ορείχαλκο και 

σπανιότερα από χαλκό, τα οποία εκρούονταν με ξύλινη ή μεταλλική ράβδο. Για μεγάλο 

χρονικό διάστημα οι καμπάνες χρησιμοποιούνταν μαζί με τα σήμαντρα, γεγονός άλλωστε 

που φανερώνεται και από τον δημώδη θρήνο της άλωσης: Πήραν και την Αγια Σοφιά / το 

μέγα μοναοτήρι / με τετρακόσια σήμαντρα / και εξηνταδυό καμπάνες / κάθε καμπάνα και 

παπάς / κάθε παπάς και διάκος. 

 Στις χώρες της Ανατολικής Ορθόδοξης Αυτοκρατορίας η χρήση της καμπάνας στους 

ναούς υπήρξε ιδιαίτερα περιπετειώδης, εξαιτίας της εμφάνισης του Ισλάμ, που επέβαλε 

απαγόρευση της κωδωνοκρουσίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των προνομίων, που 

παρεχώρησαν οι Άραβες Μουσουλμάνοι στις χριστιανικές κοινότητες, τις οποίες 

κατέκτησαν, δεν επιτρεπόταν τόσο η τοποθέτηση σταυρού στους ναούς, όσο και η 

κωδωνοκρουσία2. Παρόμοια στάση τήρησαν και οι πρώτοι Οθωμανοί Τούρκοι, οι οποίοι 

κατέστρεψαν τα καμπαναριά των εκκλησιών στις περιοχές που καταλάμβαναν3. Γι’ αυτό 

και αμυνόμενοι, όπως π.χ. οι Βενετοί, όταν εγκατέλειψαν τη Ρόδο (1522), το Ναύπλιο 

(1540) και τη Μονεμβασιά (1540) διαπραγματεύτηκαν και πήραν μαζί τους τα άρματα και 

τις καμπάνες τους4. Εντούτοις υπήρξαν Σουλτάνοι, οι οποίοι επέτρεψαν χρήση καμπάνας 

σε ορισμένες περιοχές, όπως ο Ορχάν ο Νικητής (1326-1359) στο Άγιον Όρος και ο Μουράτ 

                                                 

2. Κώστα Λαμέρα, «Περί του θεσμού των επί Τουρκοκρατίας Δημογεροντιών», 

Μικρασιατικά Χρονικά 3 (1940) 3-4. 

3. Για παράδειγμα στην κατάληψη του Αίνου (1456) μία από τις πρώτες ενέργειες των 

κατακτητών ήταν να καταστρέψουν τα καμπαναριά των εκκλησιών: «Τα άδεια σπίτια της 

πόλης (ο Σουλτάνος) τα έδωσε σε Μουσουλμάνους που ήρθαν από τις γύρω περιοχές. Τους 

άπιστους, που έμειναν στο μέρος εκείνο, τους άφησε εκεί. Τις εκκλησίες τους τις έκανε 

τζαμιά και κατέστρεψε τα καμπαναριά τους». Βλ. Friedrich Giese, Die altosmanische 

Chronik des Asikpasazade, Leipzig 1929, σ. 136. Το κείμενο μετέφρασε από την παλαιά 

οθωμανική γραφή ο συνάδελφος Θεοχάρης Σταυρίδης. 

4. Σπυρίδωνος Λάμπρου, Βραχέα Χρονικά, Αθήναι 1932, σ. 11, 72, 86. 
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Β΄ (1421-1451) στην πόλη των Ιωαννίνων5. Αλλά και μετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης (1453) επετράπη στους κατοίκους μερικών περιοχών να διατηρήσουν 

καμπάνες στους ναούς τους, όπως π.χ. στο Ζαγόριο της Ηπείρου, στο μοναστήρι του 

Προφήτη Ηλία της Κρήτης, στο μοναστήρι της Νέας Μονής και στα μαστιχοχώρια της Χίου 

και αλλού. Αναφέρονται, όμως, περιπτώσεις, που οι Οθωμανοί εξεμάνησαν από το σχετικό 

προνόμιο, όπως στην Κοζάνη, όπου επετράπη αρχικά η χρήση καμπάνας στον 

μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου, αλλά, το 1728, απαγορεύτηκε τελικά, εξαιτίας των 

διαμαρτυριών των κατοίκων κοντινών τουρκοχωριών6. Στο μεταξύ οι πιστοί των υπόλοιπων 

περιοχών εκαλούντο στην εκκλησία είτε από τον νεωκόρο, είτε από τον ήχο ξύλινου ή 

μεταλλικού σήμαντρου, όταν επετράπη το τελευταίο από την Υψηλή Πύλη. 

 Στην Κύπρο, μετά την κατάληψη της, το 1571, από τους Οθωμανούς, ακολουθήθηκε 

παρόμοια πρακτική στο θέμα της απαγόρευσης της κωδωνοκρουσίας. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τζιρόλαμο Νταντίνι, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί, το 1596, οι 

νέοι κατακτητές είχαν λειώσει το μέταλλο των καμπάνων και κατασκεύασαν με αυτό 

πυροβόλα7. Σύμφωνα με τον Ρώσο μοναχό Βασίλειο Μπάρσκυ (1701-1747), η μαρτυρία 

                                                 

5. Είναι χαρακτηριστικός ο ορισμός του Μουράτ, το 1438, για την πόλη των Ιωαννίνων: 

«Καί ≤νεκεν τούτου çμνύω ε¨ς τον θεόν τοÜ οéρανοÜ καί τόν προφήτην Μωάμεθ καί ε¨ς τά 

ëπτά  μουσάφια καί ε¨ς τούς ρκδ' χιλιάδας προφήτας τοÜ θεοÜ καί ε¨ς τήν ψυχήν μου καί 

ε¨ς τήν κεφαλήν μου καί ε¨ς τό σπαθί, ïποÜ ζώνομαι, ¬τι νά μηδέν öχετε κανένα φόβον, 

μήτε α¨χμαλωτισμόν, μήτε πιασμόν παιδι΅ν, μήτε âκκλησίας νά χαλάσωμεν, μήτε μασγίδι 

να ποιήσωμεν, àλλά καί αî âκκλησίαις σας να σημαίνουν, καθώς öχουν συνήθειαν». Βλ. 

Σπυρίδωνος Λάμπρου, «Η Ελληνική ως επίσημος γλώσσα των Σουλτάνων», Νέος 

Ελληνομνήμων 5 (1908) 64. 

6. Για το προνόμιο της χρήσης καμπάνας στις ιστορικές πατρίδες του Eλληνισμού κατά την 

Τουρκοκρατία βλ. Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, «Απαγόρευσις της κωδωνοκρουσίας και 

προνομιακή κατά τόπους χρήση εκκλησιαστικών κωδώνων και σήμαντρων επί 

Τουρκοκρατίας», Γρηγόριος Παλαμάς 42 (1959) 118-119, 212-213, 308. 

7. Αναφέρει χαρακτηριστικά για την πόλη της Λευκωσίας: «Οι πύργοι ή κωδωνοστάσια 

είναι ερειπωμένοι ή χωρίς καμπάνες, τις οποίες οι Τούρκοι μετέτρεψαν σε πυροβόλα». Βλ. 
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του οποίου, όμως, δίνεται το 1735, αρχικά απαγορεύτηκε και η χρήση σήμαντρων, με 

εξαίρεση τους ναούς χριστιανικών χωριών, που βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τις 

πόλεις8. Ο Μπάρσκυ αναφέρει επίσης ότι στα μοναστήρια που επισκέφθηκε, όπως στον 

Κύκκο9 και την Αγία Μονή10, υπήρχαν τόσο ξύλινα όσο και σιδερένια σήμαντρα. Πάντως, το 

1670, ο απεσταλμένος του αρχιεπισκόπου Κύπρου Νικηφόρου (περ. 1641-1674) 

διαβεβαίωνε το δούκα της Σαβοΐας, ότι οι Χριστιανοί του νησιού είχαν την ελευθερία της 

συνείδησης και τελούσαν ελεύθερα τη θεία λειτουργία, αλλά δεν είχαν το δικαίωμα να 

κτυπούν καμπάνες, γι’ αυτό και ο λαός εκαλείτο στις εκκλησίες με τον ήχο σήμαντρων11. 

                                                                                                                                                        

Άντρου Παυλίδη, Η Κυπρος ανά τους αιώνες μέσα από τα κείμενα ξένων περιηγητών της, τ. 

Β΄, Λευκωσία 1994, σ. 522. 

8. «Ας καταστεί γνωστόν ότι δεν ανευρίσκονται καμπάνες σε κανένα μοναστήρι της Κύπρου 

μόνο σήμαντρα παίρνουν τη θέση τους. Καμπάνες υπήρχαν προηγουμένως, αλλά 

απαγορεύτηκαν, όταν ήρθε η Μουσουλμανική κυριαρχία. Ακόμη και τα σήμαντρα είχαν 

απαγορευτεί στις ενοριακές εκκλησίες, με εξαίρεση μερικά χριστιανικά χωριά σε 

απομακρυσμένα μέρη, σε μεγάλη απόσταση από τις πόλεις». Βλ. Ά. Παυλίδη, Η Κυπρος ανά 

τους αιώνες, τ. Β΄, ό.π., σ. 698. 

9. «Δεν έχουν καμπάνες (οι μοναχοί) αλλά μόνο δύο σήμαντρα, ένα ξύλινο και ένα 

σιδερένιο, με τα οποία αναγγέλουν τις ανάγκες του μοναστηρίου». Βλ. Ά. Παυλίδη, Η 

Κυπρος ανά τους αιώνες, τ. Β΄, ό.π., σ. 681. 

10. «Στο προπύλαιο είναι στερεωμένο ένα ξύλινο σήμαντρο και ένα σιδερένιο, σύμφωνα 

με αρχαίο έθιμο». Βλ. Ά. Παυλίδη, Η Κυπρος ανά τους αιώνες, τ. Β΄, ό.π., σ. 698. 

11. «Ο απεσταλμένος του αρχιεπισκόπου Νικηφόρου απαντά ότι οι Χριστιανοί έχουν την 

ελευθερία της συνείδησης τους και λέγουν τη λειτουργία στις εκκλησίες τους και ότι στην 

Αμμόχωστο οι δυο πιο μεγάλες εκκλησίες έχουν γίνει η μία τζαμί, όπου οι Τούρκοι λένε τις 

προσευχές τους τρεις φορές την ημέρα, και η άλλη κατάντησε αποθήκη, όπου βάζουν τις 

προμήθειες για τις γαλέρες. Κατά τα άλλα οι υπόλοιπες εκκλησίες είναι ελεύθερες για τους 

Χριστιανούς, οι οποίοι πηγαίνουν να ακούσουν λειτουργία και έχουν κάθε ελευθερία 

συνείδησης, εκτός από το ότι δεν μπορούν να κτυπήσουν τις καμπάνες τους και για να 

καλέσουν τον κόσμο στη λειτουργία κτυπούν ένα σήμαντρο». Βλ. L. de Mas Latrie, Histoire 
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 Η πρώτη καμπάνα, που εισήχθη στην Κύπρο κατά την Τουρκοκρατία, είναι, 

πιθανότατα, αυτή του μοναστηριού του Τιμίου Σταυρού Ομόδους, η οποία, όπως 

πληροφορούμαστε από σχετική επιγραφή, χρονολογείται στα 1812: «\Aφιέρωμα ε¨ς τήν 

êγίαν καί îεράν μονήν τοÜ Τιμίου καί ΖωοποιοÜ ΣταυροÜ τοÜ δούλου τοÜ θεοÜ Δοσιθέου 

μοναχοÜ καί Ο¨κονόμου, 12 \Iουλίου 1812»12. Ο Δοσίθεος ενήργησε, μάλλον, χωρίς την 

έγκριση των Οθωμανικών αρχών, αφού δεν υπάρχει πληροφορία που να μαρτυρεί, ότι είχε 

διαφοροποιηθεί, την περίοδο αυτή, η μέχρι τότε στάση των διοικούντων. Η καμπάνα 

μπορούσε να χρησιμοποιείται με σχετική ασφάλεια, επειδή το μοναστήρι του Τιμίου 

Σταυρού ήταν σε απομακρυσμένη περιοχή και περιεβάλλετο από χωριά με αμιγή ελληνικό 

πληθυσμό - Όμοδος, Άρσος, Βάσα, Βουνί και Μανδριά. 

 Επόμενη ανάρτηση καμπάνας σε εκκλησία της Κύπρου έγινε, σύμφωνα με τοπική 

παράδοση της περιοχής Καρπασίας, από τον επαναστάτη καλόγερο Ιωαννίκιο, το 1833, στο 

χωριό Άγιος Ηλίας. Τη χρήση της, όμως, απαγόρευσε κάποιος Τούρκος, ο οποίος διέμενε 

στην τοποθεσία «Γναφκιάες», κοντά στο χωριό Μοναργά13. Ο Ιωαννίκιος δεν υπάκουσε και 

σε διαπληκτισμό, που ακολούθησε, σκότωσε τον Τούρκο. Στη συνέχεια κρύφτηκε στα 

βουνά της Καντάρας και λίγο αργότερα ηγήθηκε του ενός από τα τρία κινήματα, που 

ξέσπασαν στην Κύπρο τη χρονιά εκείνη, και στο οποίο έχασε τη ζωή του. 

 Μετά την έκδοση του μεταρρυθμιστικού διατάγματος Χάττι Σιερίφ, του 1839, 

υπήρξε εκ μέρους των τοπικών οθωμανικών αρχών ανοχή στην τοποθέτηση καμπάνων σε 

ορισμένους ναούς του νησιού. Τη χρονιά εκείνη, κάποιοι Χριστιανοί, οι οποίοι διέμεναν 

στη Βενετία, δώρησαν τρεις καμπάνες στα μοναστήρια του Αγίου Μαμά, της 

Αχειροποιήτου και του Αγίου Παντελεήμονα. Ζητήθηκε τότε από τον Αυστριακό πρόξενο 

στην Κύπρο Αντώνιο Καπράρα να μεσολαβήσει, ώστε να εκδοθεί σουλτανικός ορισμός, που 

να επιτρέπει την ανάρτηση και την ελεύθερη χρήση τους. Στον Καπράρα απάντησε ο 

                                                                                                                                                        

de l’ ile de Chypre, vol. III, Paris 1855, σ. 583-584, όπου το πρωτότυπο κείμενο είναι στη 

γαλλική γλώσσα. 

12. Νεοκλή Κυριαζή, «Ο κώδων της Φανερωμένης», Κυπριακά Χρονικά 8 (1931) 30· Αντρέα 

Ιεροδιακόνου, Το μοναστήρι του Τίμίου Σταυρού Ομόδους, Λεμεσός 1988, σ. 10. 

13. Γεώργιου Παπαχαραλάμπους, «Η επανάστασις του καλογήρου», Φιλολογική Κύπρος 3 

(1962) 60. 
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Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος Δ΄ (1840-1841, 1848-1852) με επιστολή του 

ημερομηνίας 2 Αυγούστου 1840, και τον ενημέρωσε ότι η Υψηλή Πύλη απαγόρευε τη 

χρήση καμπάνας «διά τό àσυνήθιστον τοÜ πράγματος» και ότι μόνο σήμαντρα 

επετρέποντο14. Όπως υποστηρίζεται από παράδοση, η οποία διασώθηκε ανάμέσα στους 

μοναχούς του Αγίου Παντελεήμονα, οι καμπάνες εισήχθησαν μέσω Βενετίας από τον 

πολυτεχνίτη γιατρό Γεώργιο Αρναούδη από την Άλωνα, ο οποίος εξασφάλισε για τον σκοπό 

αυτό την έγκριση του διοικητή του νησιού Τοπάλ Οσμάν. Ο ήχος τους, σύμφωνα με τους 

μοναχούς, ακούστηκε για πρώτη φορά στις 27 Ιουλίου 1839, ημέρα κατά την οποία 

πανηγύριζε το μοναστήρι. Στη συνέχεια, μετά από προτροπή του μητροπολίτη Κυρηνείας 

Χαράλαμπου (1824-1844), μία από τις τρεις καμπάνες μεταφέρθηκε στο μοναστήρι της 

Αχειροποιήτου, όπου και χρησιμοποιήθηκε τη μέρα της εορτής του αγίου Μανδηλίου, στις 

16 Αυγούστου. Ο ήχος της, όμως, ξεσήκωσε μεγάλες αντιδράσεις ανάμεσα στους 

Οθωμανούς κατοίκους της Λαπήθου, οπότε αγοράστηκε αμέσως από κατοίκους της 

Ακάνθου, που τη μετέφεραν στο χωριό τους15. 

 Την ύπαρξη δύο καμπάνων στον Άγιο Παντελεήμονα επιβεβαιώνει επιστολή του 

Γάλλου προξενικού πράκτορα στη Λευκωσία Λαφών προς το Γάλλο πρόξενο στη Λάρνακα, 

                                                 

14. «\Aνθίμου τοÜ Δ' τ΅ âν Κύπρω Αéστριακ΅ Προξένω \Aντωνίω Καπράρ÷α ζητήσαντι 

τήν öκδοσιν ^YψηλοÜ ^OρισμοÜ, ¬πως àναρτηθ΅σι καί κρούωνται âν τοÖς τρισί 

Μοναστηρίοις êγίου Μάμαντος, \Aχειροποιήτου καί êγίου Παντελεήμονος, αî •πό τινων 

Χριστιαν΅ν τÉς Βενετίας δωρηθεÖσαι αéτοÖς τρεÖς καμπάνες, ¬τι οé κατορθώθη ™ 

öκδοσις τοιούτου ïρισμοÜ διά τό àσυνήθιστον τοÜ πράγματος, σημάντρων μόνον 

âπιτρεπομένων, αωμ Aéγούστου β΄». Βλ. Καλλινίκου Δεληκάνη, Τα εν τοις κώδιξι του 

Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα, 

Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 624. Επίσης βλ. Λοΐζου Φιλίππου, Η Εκκλησία Κύπρου επί 

Τουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 148. Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αναφέρει, 

λανθασμένα, ότι οι προσπάθειες για την έκδοση του σουλτανικού ορισμού έγιναν από τον 

Πατριάρχη Γρηγόριο ΣΤ΄ (1835-1840 και 1867-1871). Βλ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Η 

Εκκλησία Κύπρον επί Τουρκοκρατίας, Αθήναι 1929, σ. 119. 

15. Η παράδοση δημοσιεύτηκε από τον λόγιο Ιεροδιάκονο του Αγίου Παντελεήμονα Κλήμη 

Φαρίδη, «Μία εξοχότης εκ των τέκνων της Κύπρου», Ισότης, 9.2.1929. 
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ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 1853, όπου εκφράζει την άποψη ότι δεν πρέπει να ζητηθεί 

άδεια για την ανάρτηση καμπάνας στο μαρωνίτικο μοναστήρι του Αγίου Ηλία16. Ο Λαφών 

τονίζει στην επιστολή του ότι ο διοικητής του νησιού δεν είχε τέτοια εξουσιοδότηση από 

την Υψηλή Πύλη και ότι έπρεπε να ακολουθηθεί το παράδειγμα του Αγίου Παντελεήμονα, 

που είχε δύο καμπάνες χωρίς άδεια. Ίσως δύο από τις τρεις καμπάνες, που εισήχθησαν από 

τη Βενετία, να παρέμειναν, τελικά, στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ η τρίτη, όπως υποστηρίζει 

η παράδοση, εστάλη στην Αχειροποίητο, από όπου μετεφέρθη στην Ακάνθου. Επιτόπια 

έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν επιγραφών στις καμπάνες, που θα διαφώτιζαν περαιτέρω 

το θέμα, είναι δυστυχώς αδύνατη, εξαιτίας των καταστροφών, που υπέστηκαν, λόγω της 

τουρκικής κατοχής, οι ναοί της Ακανθούς και της Μύρτου, όπου βρίσκεται το μοναστήρι 

του Αγίου Παντελεήμονα. 

 Μερικά χρόνια ύστερα από την έκδοση του Χάττι Σιερίφ, όπως πληροφορούμαστε 

από επιστολή του Γάλλου προξένου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του, 

ημερομηνίας 1 Σεπτεμβρίου 1843, ο ναός του μοναστηριού των Δυτικών της Τέρρα Σάντα 

στη Λευκωσία χρησιμοποιούσε καμπάνα για τις λειτουργικές του ανάγκες, γεγονός που 

ενοχλούσε μέρος του τουρκικού πληθυσμού της πόλης. Χρειάστηκε, για τον λόγο αυτό, να 

παρέμβει ο ίδιος ο διοικητής του νησιού, ώστε να μην πάρει διαστάσεις το ζήτημα και να 

συνεχιστεί η χρήση καμπάνας ανεμπόδιστα17. Παρόμοια αναταραχή παρατηρήθηκε και 

δύο χρόνια αργότερα, το 1845, οπότε κυκλοφόρησαν φήμες ότι προετοιμάζονταν επιθέσεις 

εναντίον των Χριστιανών, εξαιτίας της χρήσης σημάντρων, αφού φαίνεται ότι ο ήχος τους 

ήταν για ορισμένους Μουσουλμάνους εξίσου ενοχλητικός με αυτόν των καμπάνων18. 

Πάντως καμπάνες αναρτήθηκαν, την ίδια περίοδο, και σε άλλες εκκλησίες ή μοναστήρια 

                                                 

16. Ν. Κυριαζή, «Ο κώδων της Φανερωμένης», ό.π., σ. 30-31. 

17. «\Eπισόδειον àναφερόμενον ε¨ς τό ^Iσπανικόν μοναστήριον τÉς Terre Sainte âν 

Λευκωσί÷α, κατέστησεν àναγκαίας τάς •πηρεσίας μου. ^O ™γούμενος τοÜ Μοναστηρίου 

μοÜ öγραψεν ¬τι μέρος τοÜ τουρκικοÜ πληθυσμοÜ âλάμβανε àπειλητικήν στάσιν âναντίον 

τ΅ν μοναχ΅ν διά νά τούς âξαναγκάσFη νά καταπαύσουν τήν κροÜσιν τ΅ν κωδώνων. Εéτυχ΅ς 

δέν qσαν παρά •παινιγμοί. Σοβαρά παρατήρησις àπό τόν €διον τόν Κυβερνήτην âτερμάτισε 

τό ζήτημα». Βλ. Νεοκλή Κυριαζή, «Οι Μαρωνίται», Κυπριακά Χρονικά 6 (1929) 192. 

18. Ludwig Ross, A journey to Cyprus, Nicosia 1910, σ. 87. 
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της Κύπρου, όπως στον Μαχαιρά (1846)19 και στην Τέρρα Σάντα της Λάρνακας (1848)20. 

Φαίνεται ότι και στον ναό του Αγίου Λαζάρου της Λάρνακας χρησιμοποιούνταν καμπάνες, 

αντί για σήμαντρα. Από έγγραφο, στο οποίο καταγράφονται τα πρακτικά συνεδρίασης των 

εκκλησιαστικών επιτρόπων, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 1856, πληροφορούμαστε ότι 

προτάθηκε τότε να κτιστεί το κτήριο του κωδωνοστασίου στο μέρος, όπου ήταν 

αναρτημένες επί ξύλου οι καμπάνες του ναού21. Το κωδωνοστάσιο αποπερατώθηκε, το 

1857, και, σύμφωνα με μαρτυρίες «εκ στόματος γερόντων», σε αυτό τοποθετήθηκαν τρεις 

καμπάνες: δύο που ανήκαν στο παλαιό κωδωνοστάσιο και μία, η οποία δωρήθηκε στον 

ναό, το 1856. Επίσης, στις 3 Δεκεμβρίου 1857 λήφθηκε απόφαση για αγορά άλλης μιας 

καμπάνας22. 

 Στη Λεμεσό, σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας του 1891, που στηρίζεται σε 

προφορικές μαρτυρίες, ήχησε για πρώτη φορά καμπάνα το έτος 1853. Μετέβη τότε 

κάποιος Έλληνας καπετάνιος στον ναό της Αγίας Νάπας για να εκκλησιαστεί και, όταν 

διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε εκεί καμπάνα, μετέφερε αυτήν του πλοίου του, την οποία 

τοποθέτησε σε πρόχειρο κωδωνοστάσιο. Αναφέρεται χαρακτηριοτικά ότι «âδάκρυσεν 

àληθ΅ς ï κόσμος καί öκλαιεν âκ συγκινήσεως îερÄς καί öτρεχον àπό τά χωρία ¬λα, ¥να 

€δωσι καί àκούσωσί αéτήν», φράσεις που αποκαλύπτουν τη σύνδεση της χρήσης της 

                                                 

19. «ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΝΗΣ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΝ. ΚΑΜΠΑΝΑ ΕΦΕΡΘΗ ΕΠΙ 

ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΠΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΕ ΑΥΤΟΥ 

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ (ΧΑΡΙΝ) ΕΒΡΗΣΕΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. 1846 ΙΟΥΛΙΟΥ 9». Βλ. Ιωάννου 

Τσικνοπούλλου, Η Ιερά Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου του Μαχαιρά, Λευκωσία 1968, σ. 

147. 

20. George Hill, A History of Cyprus, vol. IV, Cambridge 21972, σ. 397. 

21. Νεοκλή Κυριαζή, «Η πόλις της Λάρνακος υπό το φως ιστορικών εγγράφων», Κυπριακά 

Χρονικά 6 (1929) 33. 

22. Ν. Κυριαζή, «Η πόλις της Λάρνακος υπό το φως ιστορικών εγγράφων», ό.π., σ. 34-35. 
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καμπάνας με τον πόθο των κατοίκων για ελευθερία και χωρίς περιορισμούς άσκηση των 

θρησκευτικών του εκδηλώσεων23. 

 Η απαγόρευση ανάρτησης καμπάνας στους ναούς των Χριστιανών ήρθη με την 

έκδοση του μεταρρυθμιστικού διατάγματος του Χάττι Χουμαγιούν, το 1856. Κοινότητες, οι 

οποίες είχαν αμιγή χριστιανικό πληθυσμό δεν υπόκειντο πλέον σε κανένα περιορισμό στην 

εξωτερική εξάσκηση της λατρείας. Χριστιανοί, όμως, οι οποίοι κατοικούσαν σε κοινότητες 

με μικτό πληθυσμό έπρεπε να περιορίζουν τις δραστηριότητές τους στις συνοικίες, όπου 

διέμεναν24. Παρά την ύπαρξη του διατάγματος, στη Λευκωσία μόλις το 1858 τοποθετήθηκε 

καμπάνα σε ορθόδοξο ναό. Ο τότε αρχιεπίσκοπος Μακάριος A΄ (1854-1865) ζήτησε αρχικά 

από το διοικητή του νησιού Κιανή πασά να επιτρέψει την ανάρτηση καμπάνας στον 

καθεδρικό ναό της πόλης. Ο διοικητής αποτάθηκε στον βεζύρη, ο οποίος, όμως, το 

απαγόρευσε με τη δικαιολογία του μικτού πληθυσμού της πόλης. Στο μεταξύ ο οικονόμος 

της Φανερωμένης, ενεργώντας χωρίς την έγκριση του αρχιεπισκόπου, τοποθέτησε 

καμπάνα στον αυλόγυρο του ναού25. Στη συνέχεια μετά από προτροπή του Λαφών, ο 

                                                 

23. Βλ. Σάλπιγξ, 1.6.1891. Το επεισόδιο αναφέρεται και από συγγραφείς, οι οποίοι 

ασχολήθηκαν με την ιστορία της πόλης. Ενδεικτικά βλ. Αγνής Μιχαηλίδη, Λεμεσός, η παλιά 

πολιτεία, Λευκωσία 1981, σ. 284. 

24. «\Eάν κοινότης τις ε•ρίσκηται μόνη öν τινι τόπω, χωρίς νά εrναι àναμεμιγμένη μετ’ 

ôλλων θρησκευτικ΅ν κοινοτήτων, ε¨ς οéδέν εrδος περιορισμοÜ θέλει •πόκεισθαι κατά τήν 

δημοσίαν καί âξωτερικήν âξάσκησιν τÉς λατρείας της. ^Ως πρός τάς πόλεις, τάς κωμοπόλεις 

καί τά χωρία, τά κατοικούμενα •πό κατοίκων διαφόρων θρησκευμάτων, ëκάστη κοινότης 

δύναται, âν τFÉ ¨διαίτερη συνοικί÷α ≥ν κατοικεÖ, νά âγκαινιάζFη καί διατηρFÉ τάς ëαυτÉς 

âκκλησίας, νοσοκομεÖα, σχολεÖα καί νεκροταφεÖα, συμμορφουμένη πρός τάς àνωτέρω 

τεθείσας àρχάς». Βλ. Δημήτριου Νικολαΐδη, Οθωμανικοί Κώδικες, Κωνσταντινούπολη 1890, 

τ. Γ΄, σ. 2861. 

25. Οι πληροφορίες αντλούνται από επιστολή του Λαφών προς τον Γάλλο πρόξενο, 

ημερομηνίας 4 Μαΐου 1858, όπου η Φανερωμένη αναφέρεται, λανθασμένα, ως ο 

καθεδρικός ναός της πόλης. Βλ. Ν. Κυριαζή, «Ο κώδων της Φανερωμένης», ό.π., σ. 31-32. 

Οι επιστολές, που δημοσίευσε ο Κυριαζής για το θέμα της κωδωνοκρουσίας, προέρχονται 

από το αρχείο του Γαλλικού προξενείου. 
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πρόξενος της Γαλλίας Νταρράς ανέλαβε να μεσολαβήσει στην Πύλη, ώστε να δοθεί άδεια 

χρήσης της καμπάνας της Φανερωμένης26. Έστειλε, για τον λόγο αυτό, επιστολή, 

ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 1858, στον Γάλλο πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη 

Θουβενέλ και ζήτησε τη βοήθεια του για την έκδοση σχετικού διατάγματος27. Στην ίδια 

επιστολή του σημείωνε επίσης, ότι οι τοπικές αρχές θεωρούσαν την πόλη τουρκική, παρά 

το γεγονός ότι ο χριστιανικός πληθυσμός της ήταν όσο και ο τουρκικός, καθώς και ότι οι 

μοναχοί της Τέρρα Σάντα χρησιμοποιούσαν καμπάνα στην εκκλησία τους. 

 Η μεσολάβηση του Θουβενέλ είχε θετική κατάληξη και, όπως έγραψε ο Νταρράς 

στον νέο διοικητή Ισχάκ πασά σε επιστολή του, ημερομηνίας 1 Οκτωβρίου 1859, η Υψηλή 

Πύλη θα εξέδιδε διαταγή και θα επέτρεπε τόσο τη χρήση καμπάνων, όσο και την αποδοχή 

χριστιανικών μαρτυριών στα δικαστήρια28. Τελικά, όπως ενημέρωσε ο Ισχάκ πασάς τον 

αρχιεπίσκοπο Μακάριο, επετράπη να αναρτηθεί μόνο μία καμπάνα29. Ο αρχιεπίσκοπος 

συνεκάλεσε, στις 14 Οκτωβρίου 1858, συνέλευση των προυχόντων, όπου αποφασίστηκε να 

αναρτηθεί η καμπάνα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη. Συντάχθηκε για το σκοπό 

αυτό το ακόλουθο έγγραφο: 

 «Κατά συνέπειαν τÉς •ψηλÉς καί ΣεβαστÉς ΒεζυρικÉς διαταγÉς πρός τήν Α. 

àξιότιμον âξοχότητα, τόν ΠασÄν âφένδην μας, καί τÉς âπιστολÉς τÉς Α. âξοχότητος πρός τήν 

Α. Πανσέβαστον Μακαριότητα, δι’ wς âπιστολÉς âρωτÄ ™ Α. âξοχότης τήν Α. Μακαριότητα 

                                                 

26. Επιστολή του Λαφών προς τον Γάλλο πρόξενο, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 1858. Βλ. Ν. 

Κυριαζή, «Ο κώδων της Φανερωμένης», ό.π., σ. 32. 

27. Ν. Κυριαζή, «Ο κώδων της Φανερωμένης», ό.π., σ. 32-34. 

28. Νεοκλή Κυριαζή, «Κώδων Φανερωμένης», Κυπριακά Χρονικά 9 (1933) 195-196. Οι 

επιστολές προέρχονται, επίσης, από το Γαλλικό προξενείο. 

29. Η σχετική αναφορά στον κατάλογο των προνομίων, που παραχωρήθηκαν με βάση τις 

διατάξεις του Χάττι Χουμαγιούν, όπως είναι καταγραμμένα στο Μεγάλο Κώδικα της 

Αρχιεπισκοπής. «\Eσυγχώρησεν τήν âξάρτησαν μεγάλου κώδωνος âφ’ •ψηλοÜ 

κωδωνοστασίου âπί τÉς âν Λευκωσί÷α àρχιεπισκοπικÉς âκκλησίας, κρουομένου âν τοÖς 

καθ’ ëκάστην îερουργουμένας τελετάς». Βλ. Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Κώδιξ Α΄, 

σ. 313. Δημοσιεύτηκε από τον Φίλιο Ζαννέτο, Ιστορία της νήσου Κύπρου, τ. Α΄, Λάρνακα 

1910, σ. 1187. 
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ε¨ς ποίαν τ΅ν \Eκκλησι΅ν τÉς Λευκωσίας âγκρίνει, ¥να àναρτηθFÉ εxς καί μόνον κώδων, 

προσκληθέντες οî •ποφαινόμενοι àποφαινόμεθα, ¬τι καί ™ εκκλησιαστική τάξις καί ™ 

φρόνησις καί ™ σύνεσις •παγορεύουσιν, ¥να àναρτηθFÉ καί τύπτηται âπί τÉς μεγάλης 

\Eκκλησίας μας, ≥τις âστίν ™ \Eκκλησία τÉς êγιωτάτης \AρχιεπισκοπÉς. Διό καί εéσεβάστως 

•ποφαινόμεθα. 

 \Eν τFÉ êγιωτάτFη \AρχιεπισκοπFÉ: 1858: 8βρίου 14. 

 Χ” Κυριάκος Πιερίδης, \Oνούφριος Μικελλίδης, Χριστοφάκης Χ” Γαβριήλ, Χ” 

Ζαχαρίας Χ” Σάββα, Μ. \Hλιασίδης, Γεώργιος Χριστοδούλου, ΧριστοδουλÉς ΘωμÄ, 

Θεοχάρης Παυλίδης, Γεώργιος \Iωαννίδης, Χ” Γιώργης Χ” Γιάννη»30. 

 Ακολούθησαν τρεις επιστολές του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς τον Νταρράς, 

ημερομηνίας 1731 και 1932 Οκτωβρίου 1858 οι δύο πρώτες, και 1933 Οκτωβρίου η τρίτη, την 

οποία υπέγραψαν επίσης οι Μητροπολίτες Κιτίου Μελέτιος και Κυρήνειας Μελέτιος, 

καθώς και οι Δημογέροντες Αντώνιος Τριανταφυλλίδης, Χατζή Κυριάκος Πιερίδης και 

Χριστοφάκης Χατζή Γαβριήλ, όπου τον ευχαριστούσε για τη βοήθειά του και τον ενημέρωνε 

για τις εξελίξεις των γεγονότων. Το ζήτημα, όμως, της ανάρτησης καμπάνας στις εκκλησίες 

της Λευκωσίας δεν είχε λήξει, αφού ο Λαφών θεωρούσε ότι με βάση τις σχετικές πρόνοιες 

του Χάττι Χουμαγιούν κάθε ναός είχε δικαίωμα να έχει δική του καμπάνα. Ο Λαφών, σε 

συνεννόηση με τον επίτροπο Χατζή Γιάννη Χαππάζ, ζήτησε από τον οικονόμο της 

Φανερωμένης να αναρτήσει και πάλιν την καμπάνα, που είχε ηχήσει πρώτη στη Λευκωσία, 

όταν διοικητής ήταν ο Κιανή πασάς, και στη συνέχεια παρακάλεσε το Νταρράς να 

μεσολαβήσει, ώστε να εκδοθεί η σχετική άδεια34. Ο Λαφών θεωρούσε ότι ο αρχιεπίσκοπος 

δεν ήταν ιδιαίτερα τολμηρός για να επιτρέψει στον οικονόμο της Φανερωμένης να 

                                                 

30. Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Βιβλίον Β΄, Μέρος Β΄, αρ. 132. 

31. Ν. Κυριαζή, «Ο κώδων της Φανερωμένης», ό.π., σ. 34-35. 

32. Ν. Κυριαζή, «Κώδων Φανερωμένης», ό.π., σ. 196-197. 

33. Η επιστολή δημοσιεύτηκε από το αρχείο του Γαλλικού προξενείου στην εφημερίδα 

Κήρυκας. Βλ. Ανωνύμου, «Ιστορικόν έγγραφον», Κήρυξ, 7.4.1916. 

34. Οι σχετικές πληροφορίες αντλούνται από δυο επιστολές, ημερομηνίας 23 και 26 

Οκτωβρίου 1858, που ο Λαφών έστειλε στον Γάλλο πρόξενο Νταρράς. Βλ. Ν. Κυριαζή, «Ο 

κώδων της Φανερωμένης», ό.π., σ. 35-39. 
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χρησιμοποιήσει την καμπάνα και να δημιουργήσει έτσι τετελεσμένο γεγονός, όπως είχε 

συμβεί παλαιότερα με την Τέρρα Σάντα. Στο μεταξύ ο Ισχάκ πασάς έγραψε, στις 26 

Οκτωβρίου, στον Γάλλο πρόξενο ότι ενημέρωσε τον αρχιεπίσκοπο για τη βεζυρική άδεια 

ανάρτησης καμπάνας35. 

 Ακολούθησε νέα επιστολή του Νταρράς προς τον αρχιεπίσκοπο, ημερομηνίας 28 

Οκτωβρίου 1858, με την οποία τον καλούσε να δώσει οδηγίες, ώστε κάθε εκκλησία να 

αποκτήσει τη δική της καμπάνα και τον διαβεβαίωνε ότι, αν είχε οποιοδήποτε πρόβλημα 

με τις τοπικές αρχές, θα φρόντιζε ώστε να σταλεί βεζυρική διαταγή36. Ο Μακάριος βέβαια, 

ως υπεύθυνος ηγέτης του χριστιανικού πληθυσμού του νησιού, δεν συμμεριζόταν τον 

ενθουσιασμό του Λαφών και ούτε βιαζόταν να ενεργήσει, κατά τις προτροπές του Γάλλου 

προξένου, και να προκαλέσει ενδεχομένως τη μήνιν της Οθωμανικής διοίκησης. 

 Στο μεταξύ ο Νταρράς με επιστολή του προς τον Λαφών, ημερομηνίας 30 

Οκτωβρίου, υπερασπιζόταν των ενεργειών του αρχιεπισκόπου και τον πληροφορούσε ότι 

θα μεριμνούσε για την ανάρτηση και της καμπάνας της Φανερωμένης37. Πράγματι, στις 2 

Νοεμβρίου, έστειλε νέα επιστολή προς τον Γάλλο πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη 

Θουβενέλ και τον παρακαλούσε να ασκήσει την επιρροή του, ώστε να επιτραπεί η 

χρησιμοποίηση καμπάνων σε όλους τους ναούς της Κύπρου38. Στη συνέχεια έστειλε για το 

ίδιο θέμα άλλες δύο επιστολες, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου, προς τον αρχιεπίσκοπο 

Μακάριο και τους προύχοντες της Λευκωσίας αφενός39 και τον δάσκαλο της Λευκωσίας 

Κυπριανό Οικονομίδη αφετέρου40, και τους διαβεβαίωνε ότι θα εξακολουθούσε τις 

προσπάθειές του για τη γενίκευση του διατάγματος, που επέτρεπε την κωδωνοκρουσία. 

 Μετά την έκδοση του Χάττι Χουμαγιούν άρχισαν να τοποθετούνται ελεύθερα 

καμπάνες στις εκκλησίες της Κύπρου. Έτσι στα Λεύκαρα ανηγέρθη καμπαναριό, το 1857, 

ενώ η καμπάνα και ο σταυρός, που τοποθετήθηκε στην κο-ρυφή του, δωρήθηκαν από 

                                                 

35. Ν. Κυριαζή, «Ο κώδων της Φανερωμένης», ό.π., σ. 39. 

36. Ν. Κυριαζή, «Κώδων Φανερωμένης», ό.π., σ. 197. 

37. Ν. Κυριαζή, «Κώδων Φανερωμένης», ό.π., σ. 197-198. 

38. Ν. Κυριαζή, «Κώδων Φανερωμένης», ό.π., σ. 198-200. 

39. Ν. Κυριαζή, «Ο κώδων της Φανερωμένης», ό.π., σ. 39. 

40. Ν. Κυριαζή, «Κώδων Φανερωμένης», ό.π., σ. 200-201. 
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Λευκαρίτες του εξωτερικού41. Στο μοναστήρι της Τροοδίτισσας χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά καμπάνα, το 1858, η οποία εισήχθη από τη Βενετία42. Στον Κύκκο ανηγέρθη 

επιβλητικό καμπαναριό, το 1882, στο οποίο τοποθετήθηκαν έξι καμπάνες43. Μία από αυτές 

ήταν ρωσικής κατασκευής, ζύγιζε 1280 κιλά και σύμφωνα με μαρτυρίες παλαιοτέρων 

μοναχών χρειάστηκε ένας μήνας για να μεταφερθεί από την παραλία στη μονή44. Στη 

Λεμεσό οι Χριστιανοί χρησιμοποιούσαν ελεύθερα καμπάνες από το 185845, ενώ σταδιακά 

το ίδιο έγινε για όλες τις κοινότητες του νησιού. Προσετέθηκαν τότε καμπαναριά σε όσες 

εκκλησίες είχαν ανεγερθεί στα χρόνια, που απαγορευόταν η κωδωνοκρουσία, και 

τοποθετήθηκαν οι πρώτες καμπάνες. Στη συνέχεια, προς το τέλος του 19ου αιώνα, 

αφίχθηκαν στο νησί και οι πρώτοι κατασκευαστές καμπάνων, καθώς και εξειδικευμένοι 

τεχνίτες, οι οποίοι ανελάμβαναν την επιδιόρθωση όσων παρουσίαζαν μικροπροβλήματα, 

όπως ραγίσματα ή θραύσματα46. Με τον ήχο τους εκαλούνταν πλέον οι πιστοί στις 

                                                 

41. Κώστα Κωνσταντινίδη - Δημήτρη Σάββα, Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα, 

Λευκωσία 21994, σ. 10. 

42. Σύμφωνα με τοπική παράδοση η Τροοδίτισσα είχε καμπάνα και πριν από το 1856. Βλ. 

Ιωάννου Τσικνοπούλλου, Η Ιερά Μονή της Τροοδιτίσσης, Λευκωσία 1954, σ. 46-48. 

43. Ηγουμένου Κύκκου Χρυσοστόμου, Η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή τον 

Κύκκου, Κύπρος 1969, σ. 66, όπου αναφέρεται η σωστή χρονολογία ανέγερσης του 

κωδωνοστασίου και όχι το 1822, που σημειώνει ο Νεοκλής Κυριαζής, Ιστορία της Ιεράς 

Μονής Κύκκου, Λάρνακα 1949, σ. 35. 

44. Οπωσδήποτε λανθάνεται η Στήβενσον, η οποία αναφέρει ότι η καμπάνα δωρήθηκε από 

την Τσαρίνα Αικατερίνη Β΄ (1762-1796). Βλ. E. Scott - Stevenson, Our home in Cyprus, 

London 1880, σ.181. 

45. Η πληροφορία αντλείται από επιστολή του Μουδίρη Λεμεσού Ιμπραήμ, ημερομηνίας 

23 Οκτωβρίου 1858, προς τον Γάλλο πρόξενο. Βλ. Ν. Κυριαζή, «Ο κώδων της 

Φανερωμένης», ό.π., σ. 35. 

46. Οι κατασκευαστές καμπάνων διαφήμιζαν τις ικανότητες τους στον τύπο της εποχής, 

από όπου και αντλούμε αρκετές πληροφορίες για τα πολλά προβλήματα που είχαν οι 

πρώτες καμπάνες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στις εκκλησίες του νησιού. Ενδεικτικά βλ. Το 

Έθνος, 10/22.5.1894· Αλήθεια, 3.9.1898. 
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εκκλησίες, υποδέχονταν στα χωριά και τα μοναστήρια τους επισκέπτες47, κατευοδώνονταν 

οι μετανάστες, οι οποίοι έφευγαν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή48, και 

προσκαλούνταν οι μαθητές στα σχολεία για την έναρξη των μαθημάτων τους. 

 

Δημοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τόμ. 24 (Λευκωσία 1998), 

σ. 211-221. 

                                                 

47. Ένα τέτοιο περιστατικό υποδοχής επισκέπτη με κωδωνοκρουσία είναι αυτό της 

επίσκεψης της Αγνής Σμιθ στο χωριό Κάμπος και στη Μονή Κύκκου. Βλ. Agnes Smith, 

Through Cyprus, London 1887, σ. 180,186. 

48. Στυλιανού Ζαρβού, Κτυπούν οι βουβές καμπάνες, Λευκωσία 1990, σ. 82. 


