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Άδεια γάμου παρεχομένη υπό του αρχιεπισκόπου
Κύπρου εις Μαρωνίτην ιερέα

Φίλιος  ΖΑΝΝΕΤΟΣ

Δελτίον XAE 9 (1908-1909), Περίοδος A'• Σελ. 53-56
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Α Δ Ε Ι Α Γ Α Μ Ο Υ 

Π Α Ρ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Η 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣ »ΑΡΩΝΙΤΗΚ ΙΕΡΕΑ 

*0 ιατρός και τέως Βουλευτής Κύπρου κ. Φίλιος Ζαννέτος 

απέστειλε δια την συλλογην τον Μουσείου της ημετέρας 'Εταιρείας 

χειρόγραφον τον 1787, καταγραφεν èv τφ κώδικι τον Μουοείον 

ΰπ* άριϋ. 5764. "Ιδον ώς έχει τοντο : 

παπα κυρ μανουήλ εφημέριε τον μαρονητον της κυορέας 

λαμβάνοντας το παρόν οηαπροσταγής του μακαριωτάτου 

ήμον δεσποτου ναστεφανόστ,ς κατά τοριτόνσου. τονηκόλα 

άλαπολητάνον μετήν άννούν, Ο'.γατε'ρα λούκα, είςγάμου 

χινονήαν προεξαλταξον κατά τους νο'μους τορίτόνσου περι-

τυγγενήας, και περίπου βαπτήςματος ίναμοί κατάτη 

κολίωνται. καΐ το Οηκέομα τοΟΟρόνου έλαβαμεντω 

1787 : ίουνηου : 28 : παπα χριστοδουλος κυθραιας 

τώ οε οικέομα το έοικονσου λαβέτω παραυτούς τον 

στεοάνον κατά την έοίκήν σας συνήθ'.αν : 

"Οπισ&εν δε δι9 ετέρας γραφής 

i 787 επαν τρεφικα 

29 : Ιουλίου 

Το χειρόγραφον δε τονιο συνώδευοε δια της επομένης αξιόλο

γου αντον επιστολής. 

Άξιότιιιε Κύριε Διενθιτντά τοϋ Χρ. 'Apjj, Movdciov, 

Λαμβάνω την τιμήν ν* αποστείλω ύμϊν εν χειρόγραφον, 

προερχόμενον εκ Κύπρου, το όποιον πιστεύω, on, δια τε το περιε-

χόμενον και τον τύπον του, την γλώσσα ν και χρονολογίαν τον, 

έχει ποιάν uva ιστορικην σημασίαν, κάί ώς τοιούτον άξιον έπομέ* 



— m s 
ν ως πιθανώτατα va καταλάβη μικράν τίνα γωνίαν τών ανλλογών 

του αξιόλογου Μουσείου της Χριστιανικ. * Αρχαιολογικής *Εταιρείας. 

Το χειρόγραφον τούτο, φέρον χρονολογίαν 28 'Ιουνίου 1787, 

είναι έγγραφος εκκλησιαστική άδεια γάμου, παρεχομένη υπό του 

Μακαριωτάτου 'Αρχιεπισκόπου Κύπρου (αλλ* ώς Μητροπολίτου 

Λευκωσίας εν τη προκειμένη περιπτώσει) δια του εν Κυθραία 

(κωμόπολις παρά την Λευκωσίαν) ορθοδόξου ιερέως Χριστοδούλου 

προς τον συγχώριόν του εφήμερων των Μαρωνιτών, κυρ Μανονήλ, 

όπως ούτος στεφάνωση εν ζεύγος Μαρωνιτών προφανώς. Τοιαύτη 

ή ουσία του έγγραφου, δι' ου επί πλέον μανθάνομεν δτι οι Μαρω-

νϊται, υπόχρεοι οντες να ζητώσι τας αδείας γάμων παρά τών 

ορθοδόξων Μητροπολιτών, ύπέκειντο και είς ώρισμένα δικαιώματα 

πληρωμής, και οτι οι ορθόδοξοι Μητροπολιται δεν ανεμιγνύοντο 

είς τους εκκλησιαστικούς θεσμούς τών Μαρωνιτών, ώς εξάγεται Μ 

τοΰ ("τι αφίεται είς τον Μαρωνίτην ιερέα να §ξετάση τα του γάμου 

κωλύματα κατά το ρ ι τ ό ν του. 

'Αλλ' ΐσο)ς ολίγαι επεξηγηματικά) επί του ζητήματος τούτου 

σημειώσεις δεν θα ήσαν δ).α)ς άσκοποι, διό ας μοί επιτραπη όπως 

προσθέσω ενταύθα συντόμως και όσας Ικ τοΰ προχείρου δύναμαι 

να γνωρίζω τοιαύτας. 

Οι Μαρωνϊται, ώς γνωστόν, πατρίδα εχουσι τον ιστορικόν της 

Συρίας Λίβανον. Ώς εκ της στενής γειτνιάσεως της πατρίδος των 

προς την Κύπρον, είναι πιθανόν οτι αείποτε, ώς και σήμερον, ϋζη 

hi ταύτης αριθμός τις εκείνων. Κατά μίαν όμως γνωστήν Ιστορικήν 

περίοδον, δ αριθμός αυτών ητο τόσω πολύς, ώστε δ του προπα-

ρελθόντος αιώνος (1788) Κύπριος ιστορικός 'Αρχιμανδρίτης 

Κυπριανός λέγει οτι «α£·τό ητο το πλέον πληθυσμένον γένος εις 

την Κύπρον μετά τους Ρωμαίους^. Πάντως όμως δεν πρέπει να 

ϋποτεθη ™ τούτου, οτι ό πληθυσμός τών Μαρωνιτών επλησίαζε 

καν τον Έλληνικον της Νήσου πληθυσμόν, διότι δ αυτός ιστορι

κός μας λέγει δτι το μέγα πλήθος τών Μαρωνιτών κατωκει εις 

χωρία, άλλα τα υπ' αυτών οικούμενα χωρία συμποσοϊ ε'ίς 30 

h Ηλο>, ?ν Μ ή Νήσος δεν είχε βεβαίως ολη>α'>τερα τών 600 χωρίων. 
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"Οπωσδήποτε όμως ή τοιαύτη αϋροωτέρα τότε παρουσία Μαρω-
νιτών είς την Κύπρον οφείλεται εις τα εξής γεγονότα. Τα έτος 
1192 οι Ναιται ίππόται, οΐτινες ήγόρασαν àvii 100 χιλιάδων δον 
κάζων την Νήσον από τον προοωρινον αυτής Κύριον τον *Άγγλον 
Ριχάρδον τον Αεοντόϋυμον, μη δυνάμενοι, ώς ίκ των δυσκολιών, 
«ς τοΊς παρεϊχεν δ μη ύποτασσόμενος 'Ελληνικός πληϋυσμός, να 
διοικήσωσιν αυτήν, την εξεχώρησαν είς τον Γουΐδον Λουζινιανον. 
Ό νέος ούτος Κύριος έγκαταστάς εν τή Νήσφ και έχων συμφέρον 
ν αυξήσΐ] όσον ήδύνατο πλειότερον τον ύπόφορον αϋτφ πλη&υ-
σμόν, προεκάλεσεν ισχυρον ρεϋμα μεταναστών εξωΰεν δια των 
ευκολιών, ας παρείχε τόΐς νέοις τούτοις κατοίκοίς της Κύπρου. 
Πολύ δ*άλλως εις τούτο συνετέλεσε και το δτι αϊ πέριξ χώραι 
εϋρίσκοντο èv τρικυμιώδει αναστατώσει υπό του διασήμου δορυ~ 
κτήτορος Σαλααδίν. 'Από της εποχής oh ταύτης και και?' ολην 
την διάρκειαν τής Φραγκοκρατείας οι Μαρωνϊται εϋρίσκοντο είς 
ικανδν άρι&μον ανά τήν Νήσον, ώστε και ίδιον Έπίοκοπον να 
εχωσιν. Ο 'Επίσκοπος των ούτος, όστις και «είχεν ενα χωριδάκι 
ιδικόν του με το Μοναστήριον τον άγ. Τεωργίου της 'Αττάλου 
προς τα βουνά τής Τραμουντάνας», εστέλλετο συνή&ως ΰπο του εν 
Λιβάνω εδρεύοντος Πατριάρχου τών Μαρωνιτών, άλλα «καμμίαν 
φοράν Ιζήτουν (οι Μαρωνϊται τής Κύπρου) τον Έπίσκοπόν των 
από τον Πάπα τής Ρώμης». Κα&9 ολην ταύτην τήν περίοδο ν 
ουδεμίαν, έξ δαων γνωρίζομεν εϊχον οι Μαρωνϊται σχέσιν προς 
τάς δρΰοδόξους 'Εκκλησιαστικός 'Αρχάς. 

Μετά τήν Τουρκικην όμως κατάκτησιν (1570—1571) οι 
Μαρωνϊται τής Κύπρου κατ' απόφασιν τής Υ. 77. έξηρτή&ησαν 
από τής Όρΰοδόξου 'Εκκλησίας τής Κύπρου. <ινΟσαι τών 
Μαρωνιτών εκκλησίαι ευρίσκονται είς χωρία υπόκεινται εις τους 
κατ' έπαρχίαν 'Αρχιερείς τών Ρωμαίων, κατά τα υπό του Σουλ
τάνου εις αυτούς Μπεράτια, υπ' αυτών λαμβάνουσι τας άρμοσίας 
και χωρισμούς τών ανδρογύνων του γένους των, και αντους Ιγνω-
ρίζουσιν 'Αρχιερείς των». (Κυπριανός). 

Το τοιούτον ϊσχυεν, ώς ην επόμενον, μέχρις εσχάτων, και οί 
οπωσδήποτε ηλικιωμένοι τών κατοίκων το ενΰυμοννται. Πότε 
ακριβώς επαυσεν ισχύον άγνοούμεν, φρονοΰμεν όμως ΰτι τούτο 
συνέβη δλίγφ πριν τής τελευταίας μεταπολιτεύσεως (1878). 

Βεβαίως δε χιλιάδες τοιούτων έγγραφων ϋά έξεδόϋησαν, 
άμφιβάλλομεν δμως αν και exv τοιούτο κατετέ&η προς φύλαξιν 
er τινι δημοσία συλλογή. Δώ καί μόλις ^πεδείχ&η μοι το naQÒv 
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παρά τίνος φίλον, δτε ενρισκόμην ειαέτι εν Κύπρος, τον παρεκά-
λ,εσα και μου το παρεχώρησεν, ευρίσκομαι δ " εις την εΟάρεοτον 
ΰέσιν και §γώ σήμερον να το προσφέρω εις το Μονσεΐον της 
Χ. Α. eΕταιρείας, επί τ// t/.πίδι δτι προσφέρω αϋτφ έλαχίστην 
μεν άλλα πάντως ποιάν τίνα §κδούλ.ευσιν ώς προς τον σκοπον 
και προορισμόν τον. 

θα. ητο όμως ουσιώδης φρονώ, παράληψις, αν, γενομένον 
όποίσδήποτε γενικώς του λόγον περί Μαρωνιτών, δεν ανέφερόν 
τι περί των σήμερον ευρισκομένων εν τ[) Νήσφ. Το ποσόν αυτών 
κατά την πρώτην από της Αγγλικής κατοχής άπογραφήν (1881) 
ανήρχετο μόνον εις 177. Κατά την τελ.ευταίαν όμως τοιαύτην 
(1901) ο πλί/ϋνσ/ιός των άνηλ&εν εις 1130. Και ευρίσκονται μϊν 
αρκετοί Μαρωνϊται εις τάς πόλεις, και ιδία. την Λάρνακα, αλλ' 
εις τας άπογραφας ôkv φαίνονται πάντες εκ της τάσεως, ην εχοναι 
να άποκτώσιν υπηκοότητα μιας τίνος Ευρωπαϊκής Δυνάμεως, 
αδίκως καΰ' ημάς περιφρονοΰντες την Ιδίαν εαυτών καταγωγήν. 
Ό μείζο>ν δμως πάντως πλ,ηΰνσμος είναι αγροτικός. ΟΙκοϋσι 
δ" ώς τα πο?.?Μ ιδία χωρία, και ιοιαϋτο εινε ίφ* όσων ε*ν&υμού-
μεϋα τα έξης : Κορμακίτης, 'Ασώματοι, Κοντεμένος, "Αγιος 
"Ηλίας, Καρπασία, και ει τι άλλο. Εινε λαός ήπιος και φιλή
συχος. Zfj h αρμονία μετά του "Ελληνικού πληθυσμού, του 
οποίου την γλώσσαν ομιλεί. "Ο προς τους "Ελληνας Μητροπο-
λίτας σεβασμός, παρ' δλας τας αναμίξεις του Λατινικού κλήρου, 
εϊ,ακολουϋεϊ υφιστάμενος. 'Οσάκις Μητροπολίτης "Ελλην διέλ&ΐ] 
του χωρίου των του γίνεται πάνδημος υποδοχή. 'Λνώτερον κλη-
ρικον δεν εχουσιν εν τϊ} Νήσφ. Οι ΐερέΐς των στέλλονται ύπο του 
Πατριάρχου των, δστις και κατά περιόδους τους επισκέπτεται εις 
εις την Νήσον. 

'Επί τούτοις δέξασϋε, αξιότιμε Κύριε, την διαβεβαίωσιν της 
εξαίρετου προς υμάς ΰπολήψεώς μον. 

'FA· *Α^ψοις ri; Maîov 1U06. 

. Ιιυτελώ ευπειϋέσιαιυς υμών ϋεράπων 
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ιατρός και τέοίς βουλευτής Κνπρον 
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