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Ο 39ος ΚΑΝΩΝ Τ Η Σ Π Ε Ν Θ Ε Κ Τ Η Σ 

Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Γ Ν Ο Δ Ο Τ (692) 

ΚΑΙ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η 

ΤΟΥ Ι Ο Υ Σ Τ Ι Ν Ι Α Ν Ο Υ Β' 

Το περιεχόμενο του κανόνα 39 της Πενθέκτης Οικουμενικής συνό

δου, την οποία συνεκάλεσε ό ίδιος ό αυτοκράτορας 'Ιουστινιανός Β' 

(685-695), άφορα πρώτον την μετοικεσία των Κυπρίων στην περιοχή 

τής Κυζίκου το 691 και δεύτερον τις αρμοδιότητες του αρχιεπισκόπου 

τής Νέας Ίουστινιανουπόλεως", όπως μετονομάσθηκε ό αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου μετά τήν εγκατάσταση του στην Κύζικο'. 

Πληροφορίες για το γεγονός τής μετοικεσίας των Κυπρίων στην Κύ

ζικο αντλούμε επίσης άπο τήν χρονογραφία του Θεοφάνη'^ καί άπο το 

σύγγραμμα του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου «Προς τον ίδιον υίον 

'Ρωμανόν» (De administrando imperio), γραμμένο στα χρόνια 948-952. 

Έ δ ώ υπάρχουν δύο κεφάλαια περί Κύπρου: το κεφάλαιο 47, με τίτλο 

Περί της των Κυπρίων μετχνχστάσεως έχει ή ιστορία τάδε, αναφέρει Ο

τι οι Κύπριοι δεν εγκαταστάθηκαν μόνον στην Κύζικο, άλλα και στα θέ

ματα Κιβυρραιωτών και θρακησίων(>, χρησιμοποιώντας βέβαια άναχρο-

1. Για τήν ονομασία Πενθέκτη που έλαβε ή Σύνοδος βλ. Σ π . Τρωιάνος, Ή Πενθέ

κτη Οικουμενική Σύνοδος καί το Νομοθετικό της έργο, 'Αθήνα 1992, σελ. 7. 

2. Βλ. Constance Head, Justinian II of Byzantium, Wisconsin 1972, σελ. 45 κ.έ. — 

'A.N. Στράτος, Tò Βυζάντιον στον Ζ'αιώνα, τόμ. ς ' , 'Ιουστινιανός Β\ 'Αθήνα 1977, 

σελ. 39-44. 

3. Mansi, XI, στ. 961 Α-C· Κ. Ράλλης - Μ. Ποτλής, Σύνταγμα των θείων καί ιε

ρών Κανόνων, Αθήνα 1852, τόμ. Β', σελ. 395-396. Βλ. J. Hackett - Χ.Ι . Παπαϊωάννου, 

'Ιστορία της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας της Κύπρου, τόμ. Α', 'Αθήνα 1923, σελ. 67. Ό ιε

ρομόναχος Παύλος Έ γ γ λ ε ζ ά κ η ς (Κύπρος, Νέα Ίουστινιανούπολις, Πολιτιστικό "Ιδρυ

μα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1990, σελ. 11-13) έχει εντοπίσει τήν Νέα Ίουστινια-

νούπολη στην Α ρ τ ά κ η . 

4. Βλ. Η. Ohme, Das Concilium Quinisextum und seine Bischofsliste. Studien zum 

Konstantinopoler Konzil von 692, (Arbeiten zur Kirchengeschichte 56), Βερολίνο - Ν. 

'Υόρκη 1990, σελ. 217 κ.έ. 

5. Θεοφάνης, σελ. 365 (De Boor). 

6. Άπέστειλεν δε και ό βασιλεύς βασιλικόν, και διεπέρασεν καί τους εν 'Ρωμανία 
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νιστικά τους παραπάνω Ορους' και το κεφάλαιο 48, Οπου καταχωρείται 

αυτούσιος ό κανόνας 39 της Πενθέκτης, όπως δηλώνεται άλλωστε καί 

στον τίτλο του κεφαλαίου: Κεφάλαιον λθ' τής άγιας έκτης συνόδου, της 

εν τω Τρουλλω του μεγάλου παλατιού γεγονυίας . 

Οι αιτίες πού προβάλλει ό συντάκτης του κανόνα για την μετοικε

σία τών Κυπρίων είναι οι ακόλουθες: οι βαρβαρικές επιδρομές καί ή απε

λευθέρωση των Κυπρίων άπο την δουλεία, .ώστε καθαρώς τοις σκη-

πτροις του χριστιανικωτάτου κράτους ύποταγηναί' το παραπάνω από

σπασμα υπαινίσσεται ασφαλώς το καθεστώς του βυζαντινο-αραβικου 

condominium πού ί'σχυε στο νησί . Παρόμοιους λόγους επικαλείται και 

οϊκήσαντας, ήγουν εν τε rfj Κυζίκω καί τω Κφυρραιωτών καί τώ Θρακησίων: De admi-

nistrando imperio, 47, σελ. 224 (= Constantine Porphyrogenitus De administrando impe

rio, έ'κδ. Gy. Moravcsik (CFHB 1) Dumbarton Oaks 1967). 

Για τήν προώθηση της νέας θεματικής διοίκησης στην περιοχή τής Βιθυνίας άπο 

τον 'Ιουστινιανό Β' βλ. J.F. Haldon, Byzantium in the seventh (Century: the transforma

tion of a culture, Cambridge U.P. 1990, σελ. 72-73, 213. — T. Lounghis, A Deo conser-

vandum imperiale obsequium. Some notes concerning field troops during the Dark Ages, 

Äs/52 (1991) , σελ. 56. 

7. Ή ίδρυση τών θεματικών αυτών ενοτήτων τοποθετείται μεταγενέστερα - πριν 

άπο το 732 το θέμα τών Κφυρραιωτών [βλ. Η. Geizer, Die Genesis der byzantinischer 

Themen Verfassung, Λιψία 1899, ανατ. "Αμστερνταμ 1966 , σελ. 32-34. — Ν. Oikono-

midès, Les listes de préséance byzantines des IVe et Xe siècle, Παρίσι 1 972, σελ. 3 5 1 . — 

Π.Α. Γιαννόπουλου, Ή οργάνωση του Αιγαίου κατά τή μεσοβυζαντινή περίοδο, Τριή

μερο Αιγαίου, Πρακτικά = Παρνασσός 32 (1990), σελ. 212. Πρβλ. όμως Μάρθας 

Γρηγορίου-Ίωαννίδου, Το ναυτικό θέμα τών Κιβυρραιωτών, Συμβολή στο πρόβλημα 

τής ιδρύσεως του, Βυζαντινά 11 (1982), σελ. 203 κ.έ.] καί πριν άπο το 741 τών Θρα-

κησίων βλ. Geizer, δ.π., σελ. 77. — Oikonomidès, δ.π., σελ. 348· πρβλ. δμω£ R.J. Lilie, 

Thrakien" und "Thrakesion". Zur bvzantinischen Provinzorganisation am Ende des 7. 

Jahrhunderts, JÖB26 (1977) , σελ. 6-47. 

Σφραγίδα πού φέρει τήν επιγραφή «τών βασιλικών κομμερκίων τής στρατηγίας 

τών Θρακησίων» τοποθετείται στο 741/2: βλ. G. Zacos - Α. Veglery, Byzantine Lead 

Seals, τόμ. Α', Βασιλεία 1972, άρ. 2 6 1 . 

8. De administrando imperio, 48, σελ. 224. Ή αυτούσια παράθεση του κανόνα 3 9 

στο αυτοκρατορικό σύγγραμμα, δπου αναγράφονται δλα τα προνόμια τής 'Εκκλησίας τής 

Κύπρου, έ'χει ερμηνευθεί δτι δικαιολογεί τήν επιχείρηση του Βασιλείου Α ' (867-886) να 

κατακτήσει τήν Κύπρο, βλ. Τ. Λουγγής, Κωνσταντίνου Ζ'Πορφυρογέννητου De admini

strando imperio (Προς τον ÏSiov υ'ιον Ρωμανόν). Μία μέθοδος ανάγνωσης, Θεσσαλονίκη 

1990, σελ. 122-124. 

9. 8ιά τε τάς βαρβαρικάς εφόδους, διά τε το της εθνικής έλευθερωθηναι δουλείας 

καί καθαρώς τοις σκήπτροις του χριστιανικωτάτου κράτους ύποταγηναί: Mansi, XI, στ. 

961 Α-Β. — Ράλλης-Ποτλής, δ.π., σελ. 395. 

10. Βλ. R. Jenkins, Gyprus between Byzantium and Islam, A.D. 688-695, Studies Pre

sented to D.M. Robinson, Washington University St. Louis 1953, σελ. 1007-1009 (= 
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ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, αναφέροντας επίσης δτι οι Σαρακη

νοί είχαν κατακτήσει το νησί, με αποτέλεσμα να παραμείνει ακατοίκητο 

για επτά χρόνια , μαρτυρία πού δεν ανταποκρίνεται στην βασιλεία του 

'Ιουστινιανού Β' . 

Ή χρονογραφία του Θεοφάνη, σχεδόν αποκλειστική πηγή του De 

administrando imperio για γεγονότα πριν άπο τον όγδοο αιώνα ', δεν α

ναφέρει ευθέως τις αιτίες για τήν ενέργεια αυτή του αυτοκράτορα, άλλα 

τον κατηγορεί —και δεν είναι ή μοναδική φορά ' — Οτι ό αυτοκράτορας 

ενήργησε αντίθετα προς κάθε λογική, χρησιμοποιώντας τήν λέξη «άλό-

γ ω ς » ' \ Ή εντύπωση πού αποκομίζει κανείς για το γεγονός, διαβάζον

τας τήν χρονογραφία του Θεοφάνη, Οτι, δηλαδή, οι Κύπριοι, ταλαιπω

ρημένοι άπο κακουχίες και αρρώστιες, ποτέ δέν έφθασαν στην Κύζικο ', 

είναι ή εχθρική διάθεση του χρονογράφου απέναντι στην έποικιστική ε

νέργεια του αυτοκράτορα 'Ιουστινιανού Β'. Ά λ λ α και στο αυτοκρατορι

κό σύγγραμμα διαφαίνεται ανάλογη διάθεση, να μειωθεί ή προσπάθεια 

αυτή του 'Ιουστινιανού Β', όπου μάλιστα τοΰ αποδίδεται κυπριακή κα

ταγωγή , μαρτυρία ή όποια, όμως, θεωρείται χωρίς βάση '. Ό 39ος κα

νόνας της Πενθέκτης πάντως μας διαβεβαιώνει ότι Οχι μόνον εγκαταστά

θηκε ό κυπριακός πληθυσμός, με τον αρχιεπίσκοπο τους 'Ιωάννη, στην 

Κύζικο, μόχθω του φιλοχρίστου και ευσεβούς ημών βασιλέως, άλλα και 

τους παραχωρήθηκαν και εκκλησιαστικά προνόμια , για τα όποια θα μι

λήσουμε στή συνέχεια. 

Studies on Byzantine History of the 9th and 10th Centuries, Variorum Reprints, Λονδίνο 

1970, άρ. X X I I ) . — R. Browning, Byzantium and Islam in Cyprus in the Early Middle A-

ges, ΈπετηρΊς τοΰ Κέντρου 'Επιστημονικών Ερευνών 9 (1979), σελ. 110-111. - C.P. 

Cyrris, The Nature of the Arab-Byzantine Relations in Cyprus from the middle of the 7th 

to the middle of the 10th Century A.D., Gracco-Aralma 3 (1984), σελ. 161-165. 

11 . De administrando imperio, 47, σελ. 224. Πρβλ. Λουγγής, δ.π., σελ. 121 κ.έ. 

12. Commentary, σελ. 181 (= Dvornik F., Jenkins R.J.Η., Lewis Β., Moravcsik Gy., 

Oholensky D., Runciman S., De administrando imperio. Commentary, Λονδίνο 1962). 

13. Λουγγης, δ.π., σελ. 45-49, 6 1 . 

14. Βλ. Fr. Η. Tinnefeid, Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historio

graphie von Prokop his Niketas Chômâtes, Μόναχο 1971, σελ. 58-59. — Αικατερίνης 

Χριστοφί,λοπούλου, Βυζαντινή 'Ιστορία 610-867, τόμ. Β1, 'Αθήνα 1981, σελ. 79-81. 

15. Θεοφάνης, σελ. 365 (De Boor). 

16. πλήθος Se Κυπρίων περώντων κατεποντίσθη, και άπο αρρώστιας ώλοντο' και οι 

λοιποί εστράφησαν εις Κύπρον: Θεοφάνης, σελ. 365 (De Boor). 

17. και γαρ και αυτός ό Ιουστινιανός ό βασιλεύς Κύπριος ην, καθώς και παρά τών 

παλαιών Κυπρίων ό λόγος μέχρι της σήμερον έπεκράτησεν: De administrando imperio, 

47, σελ. 224. Πρβλ. Έγγλεζάκης, δ.π., σελ. 13-14. 

18. Βλ. Commentary, σελ. 181. — Λουγγής, δ.π., σελ. 122. 

19. Mansi, XI, στ. 961 Α-C. Ράλλης-Ποτλης, δ.π., σελ. 395-396. 
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Ή ανακρίβεια, οσο κυρίως ή εμπάθεια, πού χαρακτηρίζουν το κεί

μενο του Θεοφάνη ακριβώς στο σημείο πού κάνει λόγο για την μεταφορά 

των Κυπρίων στην Κύζικο, γεννά ερωτηματικά για την παραποίηση των 

γεγονότων πού επιχειρείται άπο τον συγγραφέα, έτσι ώστε με τους ι

σχυρισμούς του να δημιουργηθεί ή εντύπωση Οτι ό πληθυσμός της Κυζί-

κου παρέμεινε αναλλοίωτος" , άφοΰ ποτέ δεν έφθασαν οί Κύπριοι εκεί. 

'Ανεξάρτητα άπο τους τυχόν λόγους πού θα μπορούσε κανείς να αναζητή

σει, υπάρχει κάτι πού αξίζει να επισημανθεί καί Ίσως απορρέει άπο την 

προσπάθεια της χρονογραφίας να παρουσιάσει την περιοχή της Κυζίκου 

ως αναλλοίωτη άπο τήν πλευρά του πληθυσμού: Οτι ό συγγραφέας του 

κειμένου συνδέεται άμεσα μέ τήν περιοχή, οπού εγκαταστάθηκαν οί κυ

πριακοί πληθυσμοί, καθώς ή μονή 'Αγρού, τήν οποία ίδρυσε ό ίδιος, ό

πως και άλλες μοναστηριακές κοινότητες πού είναι συνδεδεμένες μέ το 

ονομά του" , εντοπίζονται σχετικά κοντά στην περιοχή πού έγινε ή με

τοικεσία των Κυπρίων. 

Ή σύγχρονη έρευνα εντάσσει τήν μετοικεσία των Κυπρίων στα 

πλαίσια της ευρείας πολιτικής, της μεταφοράς των πληθυσμών, πού εΐχε 

εφαρμόσει ό αυτοκράτορας 'Ιουστινιανός Β', πολιτική ή οποία αρχικά α

πέβλεπε στην στρατιωτική ενίσχυση τών περιοχών, πού δέχονται τους 

μετανάστες. Τά πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ή μεταφορά ά

πο τήν μια τών Μαρδαϊτών"" στις ακτές της Μ. 'Ασίας καί της Ε λ λ ά 

δος" " καί άπο τήν άλλη τών Σλάβων στην Βιθυνία"'. Ή περίπτωση πού 

μας απασχολεί έ'χει ερμηνευθεί Οτι εξυπηρετούσε τις ίδιες ανάγκες ', 

20. Πρβλ. W. Brandes, Die Städte Kìeinasiens im 7. und 8. Jahrhundert, "Αμστερν

ταμ 1989, σελ. 115-117. 

2 1 . Βλ. R. Janin, Les églises et les monastères des grands rentres byzantins (Bithynie, 

Hellespont, Latros, Galésios, Trébizonde, Athènes, Thessalonique, Παρίσι 1975, σελ. 

195. — C. Mango - I. Sevcenko, Some Churches and Monasteries on the Southern Shore 

of the Sea of Marmara, DOP 27 (1973), σελ. 262, 267. — V. Ruggieri, Byzantine Re

ligious Arrhiteeture (582-867): its History and Structural Elements, (OCA 237), Ρ ώ μ η 

1991, σελ. 219-220. 

22. Θεοφάνης, σελ. 363, 364 (De Boor). 

23 . Βλ. C. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, Μόναχο 1963' , σελ. 

110. — Χρ. Μπαρτικιάν, Ή λύση του αινίγματος τών Μαρδαϊτών, Βυζάντιον. 'Αφιέρω

μα στον 'Ανδρέα Στράτο, τόμ. Α', 'Αθήνα 1986, σελ. 17-39. 

24. Θεοφάνης, σελ. 364 (De Boor)· Νικηφόρος, σελ. 36 (De Boor) — Νικηφόρος, 38 

(CFHB-Mango). Βλ. Χριστοφιλοπούλου, ό.π., σελ. 365-367. Πρβλ. Η. Ditten, Zur Be

deutung der Einwanderung der Slawen, Byzanz im 7. Jahrhundert. Untersuchungen zur Her

ausbildung des Feudalismus, (BBA 48), Βερολίνο 1978, σελ. 152 κ.έ. 

25. Βλ. Ostrogorsky, ό.π., σελ. 110. 
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καθώς είναι γνωστό - 1 ', ότι ή χερσόνησος της Κυζίκου είχε ερημωθεί κατά 

την διάρκεια της πρώτης πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης άπο τους 

"Αραβες (673-678). Πάντως οί Κυπριακοί πληθυσμοί επέστρεψαν στην 

πατρίδα τους γύρω στο 699, ενώ ή μητρόπολη Κυζίκου έπανέκτησε την 

παλαιά θέση της στην ιεραρχία - '. 

'Επανερχόμενοι στον κανόνα 39 θα ασχοληθούμε με τίς πληροφορί

ες πού μας προσφέρει ό κανόνας αυτός, σχετικά με τίς αρμοδιότητες της 

αρχιεπισκοπής της Νέας Ίουστινιανουπόλεως. 

«Με την πρόνοια του Θεού και τίς επίπονες προσπάθειες του αυτο

κράτορα» έφθασαν οί κυπριακοί πληθυσμοί στην Κύζικο και ή λίγο με

ταγενέστερη άπο το γεγονός αυτό Σύνοδος αποφάσισε τα ακόλουθα: 

Ή πρώτη απόφαση ήταν να διαφυλάξει άπαρασάλευτα τα προνόμια 

της νέας αρχιεπισκοπής, πού ί'σχυαν με τον όγδοο κανόνα της Γ ' Οικου

μενικής Συνόδου τής Εφέσου (431), ό όποιος Οριζε το αυτοκέφαλο τής 

εκκλησίας τής Κύπρου-*. 

Ή δεύτερη απόφαση Οριζε τίς αρμοδιότητες τής νέας αρχιεπισκο

πής· ανεξάρτητα άπο τα άκαινοτόμητα προνόμια πού ό αρχιεπίσκοπος 

τής Νέας Ίουστινιανουπόλεως διατηρούσε - , ή δικαιοδοσία του τέως 

αρχιεπισκόπου Κωνστάντιας τής Κύπρου και νυν αρχιεπισκόπου Νέας 

Ίουστινιανουπόλεως, διευρυνόταν με νέα καθήκοντα στην επαρχία Ε λ 

λησπόντου, με τον διορισμό του ώς προέδρου" των επισκόπων τής ε

παρχίας Ελλησπόντου" — χρέη προέδρου, μέχρι τότε, εκτελούσε ό μη

τροπολίτης Κυζίκου. Ε π ί σ η ς ή Νέα Ίουστινιανούπολις είχε Ολα τα δί

καια τής «Κωνστάντιας» ή «Κωνσταντινουπόλεως». Τα κείμενα, τα ό-

26. Θεοφάνης, σελ. 353 (De Boor). 

27. Βλ. Brandes, ο.π., σελ. 117-118. — Έγγλεζάκης, ο.π., σελ. 21-22. 

28. Ράλλης-Ποτλής, δ.π., σελ. 203. Βλ. Η.(λ Beek, Kirche und theologische Lite

ratur im byzantinischen Reich, Μόναχο 1977", σελ. 199-200. — Γ. Κονιδάρης, Tò αύ-

τοκέφαλον τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου, 'Ανάτυπο άπο τα Πρακτικά του ΙΕ'Διεθνούς 

Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, 'Αθήνα 1976, σελ. 1-29. - Του ΐδιου, Ή θέσις τής 

'Εκκλησίας τής Κύπρου εις τα 'Εκκλησιαστικά Τακτικά (Notitia Kpisoopatuum) άπο του 

Η' μέχρι και του I B ' αιώνος (Συμβολή εις την Ίστορίαν του Αυτοκέφαλου), Πρακτικά 

του Πρώτου Διεθνούς ΚυπρολογικοΰΣυνεδρίου, τόμ. Β', Αευκωσία 1972, σελ. 81-120. 

29. άκαινοτόμητα διαφυλαχθηναι τα παρά τών εν Έφέσω... παρασχεθέντα προνό

μια: Ράλλης-Ποτλής, ο.π., σελ. 203 . 

30. Ό όρος πρόεδρος χρησιμοποιείται κυρίως για τους μητροπολίτες βλ. V. 

Laurent, Le corpus des sceaux de l'empire bvzantin. L'église, τόμ. V 1, Παρίσι 1963, σελ. 

XXXI. 

3 1 . καί τον έπ' αύτγ} καθιστάμενον θεοφιλέστατον έπίσκοπον πάντων προεδρευειν 

τών της Έλλησποντίων επαρχίας: Ράλλης-Ποτλής, ο.π., σελ. 395. 
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ποία δίνουν πληροφορίες για το νέο καθεστώς και τις αρμοδιότητες της 

νέας επισκοπής, δίνουν διαφορετικές γραφές σχετικά με την πόλη, τα δί

καια της οποίας θα έπαιρνε ή Νέα Ίουστινιανούπολις. 

Στην έκδοση Mansi ", όπως και σέ αύτη των Ράλλη-Ποτλή ", ανα

γράφεται Οτι οί αρμοδιότητες της αρχιεπισκοπής τής Νέας Ίουστινια-

νουπόλεως θα ήταν ίδιες μέ αυτές τής έδρας τής Κωνσταντινουπόλεως: 

ώστε την νέαν Ίουστινιανουπολιν το δίκαιον έχει της Κωνσταντινουπό

λεως, μνεία πού θα μπορούσε να σημαίνει ότι ή Νέα Ίουστινιανούπολις 

αναγόταν σέ ιδιαίτερη εκκλησιαστική αρχή μέ ευρύτατες δικαιοδοσίες. 

Ό σ ο , όμως, και αν ό 'Ιουστινιανός Β' θεωρείται ένας ριζοσπάστης αυτο

κράτορας, πού πολέμησε μέ βαναυσότητα την κοσμική αριστοκρατία' ', 

καί πολύ πιθανόν και τήν εκκλησιαστική ', δέν μπορούμε να δεχθούμε Ο

τι μέ αυτοκρατορική παρέμβαση ή νέα επισκοπή αποκτούσε τις αρμοδιό

τητες πού είχε ή Κωνσταντινούπολη. 

Ό αυτοκράτορας συγγραφέας, Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, ό

που στο κεφάλαιο 48, όπως είπαμε, παραθέτει τόν κανόνα 39 τής Πενθέ-

κτης μέ τα προνόμια τής εκκλησίας τής Κύπρου, αναφέρει: την νέαν Ι

ουστινιανούπολιν το δίκαιον εχειν της Κωνσταντινεων πόλεως , από

σπασμα, τό όποιο οί έκδοτες μεταφράζουν the right of the city of the 

Constantinians, ενώ στο Index τήν τοποθετούν στην θέση τής Κωνστάν

τιας: Κωνσταντινεων πόλις, Constantia, city of Cyprus . 

Τα χειρόγραφα έχουν τήν γραφή Κωνσταντινεων πόλεως, Οπως εκ

δίδει ό Gy. Moravcsik, τό όποιο πιθανότατα προήλθε από τό Κωνσταντιέ-

ων πόλεως* άπό τήν πόλη Κωνστάντια τής Κύπρου (Κωνσταντιεις-

Κωνσταντιέων) και παρέμεινε στα χειρόγραφα άπό λάθος τών γραφέων 

ή γραφή Κωνσταντινεων' , ως πιο εύκολη καί κατανοητή, πού παραπέμ-

32. Mansi, XI, στ. 961 Β. 

33. Ράλλης-Ποτλής, ο.π., σελ. 395. 

34. Βλ. Fr. Winkelmann, Zur byzantinischen Staat (Kaiser, Aristokratie, Heer), By-

zanz im 7. Jahrhundert. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus, (BBA 48), 

Βερολίνο 1978, σελ. 205. — Τ.Κ. Λουγγής, Δοκίμιο για τήν κοινωνική εξέλιξη στή δι

άρκεια τών λεγόμενων «Σκοτεινών αιώνων», Σύμμεικτα 6 (1985), σελ. 154. 

35 . Βλ. Έλεωνόρας Κουντούρα-Γαλάκη, Ό βυζαντινός κλήρος κχτχ τους «σκοτει

νούς αιώνες», 'Αθήνα 1994 (ύπό εκτύπωση). 

36. De administrando imperio, 48, σελ. 226. 

37. De administrando imperio, σελ. 300. 

38. Αυτή τήν γραφή δέχεται καί ή έκδοση 'Ιωάννου - το 8ίκαιον εχειν της Κωνσταν-

τιεων πόλεως: P.P. Ioannou, Discipline generale antique ΙΓ-ΙΧ' s., Pontificia Commis

sione per la redazione del Codice di diritto canonico Orientale, τόμ. I. 1, Les canons des 

Conciles Oecuméniques, Ρ ώ μ η 1962-3. 

39. Βλ. καί σχετική υποσελίδια σημείωση στον Mansi, XI, 961-962. 
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πει φυσικά στην Κωνσταντινούπολη. Έξαλλου υπάρχει χειρόγραφο πού 

διασώζει την σωστή γραφή Κωνσταντιέων πόλεως, στο κείμενο των 

σχολίων του Βαλσάμωνα' . 

Ά λ λ α και οι κανονολόγοι Ζωναράς και Βάλσαμων θέτουν σέ αμφι

σβήτηση και απορρίπτουν τελικά τήν γραφή Κωνσταντινουπόλεως. Ό 

μεν Ζωναράς αμφισβητεί αν είχε εφαρμοσθεί ποτέ ή απόφαση του κανό

να 39, περί της χειροτονίας του επισκόπου Κυζίκου άπο τον αρχιεπί

σκοπο Νέας Ίουστινιανουπόλεως: Ει μεν ούν και εις έργον ήλθεν ή περί 

της Κυζίκου φήφός ποτέ, ουκ οΐδα . Και ό Βάλσαμων, λαμβάνοντας υπό

ψη του τις συνήθεις εκκλησιαστικές συνθήκες, αναρωτιέται πώς δημι

ουργήθηκε το πρόβλημα αυτό: Σήμερον 8ε ουδεμία άπο των εκκλησιών 

τούτων τγ} αρχιεπισκοπή Κύπρου υπόκειται, αλλ ' ουδέ τα δίκαια Κων

σταντινουπόλεως έχει και ζητητέον όπως τοϋτο γίνεται . Ό Άριστη-

νος καταλήγει στο αφελές συμπέρασμα ότι, επειδή είχε μεταφερθεί ή 

αρχιεπισκοπή Κωνστάντιας στην Κύζικο, προστέθηκαν νέες αρμοδιότη

τες στην νέα επισκοπή: Ούτος ό της Κυπρίων νήσου πρόεδρος... (αύτη 

γαρ εστί και νέα Ίουστινιανούπολις) μετανάστης της Κύπρου γενόμε

νος, και εις τήν των έλλησποντίων μετοικήσαι επαρχίαν, επετράπη το 

δίκαιον εχειν Κωνσταντινουπόλεως επί ταις Έλλησποντίαις έπισκο-

παΐς. 

Πιστεύω Οτι Ολη ή φιλολογία για τήν πόλη, τα δίκαια της οποίας θα 

έ'παιρνε ή Νέα Ίουστινιανούπολις, προήλθε άπο παρανάγνωση τών χει

ρογράφων και ότι ή σωστή γραφή είναι ή Κωνσταντιέων πόλεως. Ή αρ

χιεπισκοπή Νέας Ίουστινιανουπόλεως διατηρούσε τα προνόμια της ως 

αρχιεπισκοπή Κωνστάντιας της Κύπρου και παράλληλα της παραχωρή

θηκε το προνόμιο να χειροτονεί και τον επίσκοπο Κυζίκου, καθώς, ώς 

αρχιεπισκοπή, ήταν ανώτερη ιεραρχικά άπο τήν τέως μητρόπολη και νυν 

επισκοπή Κυζίκου''. 

40. Βλ. τήν σημείωση τών Ράλλη-Ποτλή, δ.π., σελ. 396, σημ. 3. Πρόκειται για το 
χειρόγραφο του μητροπολίτου Τραπεζουντος Δωροθέου (βλ, τήν εισαγωγή τών Ράλ
λη-Ποτλή; ό.π. τόμ. Α', σελ. ι'-ια'), το όποιο σήμερα βρίσκεται στην 'Εθνική Βιβλιο
θήκη της 'Αθήνας, άρ. 1372 (Σακκελίων)· βλ. Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος Χρύσαν
θου, Ή Εκκλησία Τραπεζοϋντος, 'Αθήνα 1973, ανατ. άπο Άρχεΐον Πόντου 4-5 (1933), 
σελ. 602-604. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Στ. Λαμπάκη για τις πολύτιμες υποδεί
ξεις του. 

41. Ράλλης-Ποτλής, ό.π., τόμ. Β', σελ. 396. 
42. Ράλλης-Ποτλής, ό.π., τόμ. Β', σελ. 397. 
43. Βλ. τήν εκκλησιαστική ιεραρχία όπως αποτυπώνεται στις Notitiae Episcopa-

tuum: J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae, Texte oriti-
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Ή τρίτη απόφαση του 39ου κανόνα καθόριζε Οτι ή χειροτονία του 

αρχιεπισκόπου Νέας Ίουστινιανουπόλεως θα γινόταν άπό τους οικείους 

επισκόπους, κατά. την άρχαίαν συνηθειαν. Ό όρος κατά την άρχαίαν συνη

θειαν, πού χρησιμοποιεί ό συντάκτης του κανόνα, παραπέμπει στις απο

φάσεις πού είχε πάρει ό Ογδοος κανόνας της τρίτης οικουμενικής συνό

δου, Οπου μαζί με τα παραχωρηθέντα προνόμια στην Εκκλησία της Κύ

πρου, προβλεπόταν Οτι κατά τους κανόνας των οσίων Πατέρων, και την 

άρχαίαν συνήθειαν, δι 'εαυτών τας χειροτονίας των ευλαβέστατων επι

σκόπων'. Ό Άριστηνός, άλλωστε, στα σχόλια του αναφέρει δύο φορές 

ότι ό αρχιεπίσκοπος Νέας Ίουστινιανουπόλεως χειροτονείται άπο τους 

επισκόπους, Οπως είχε θεσπίσει ή Γ ' Οικουμενική Σύνοδος: και υπό των 

οικείων επισκόπωνχειροτονείσθω ως οι εν Έφέσω εθεσπισαν... και ίδι-

αιτάτην αρχήν εχειν, και υπό των ιδίων επισκόπωνχειροτονεισθαι' κα

θώς και η εν Έφέσω σύνοδος ώρισεν*'. Ή επίκληση στην Γ ' Οικουμενι

κή Σύνοδο γίνεται πιθανότατα, επειδή επιδίωξη του συντάκτη του κανό

να είναι να αφαιρέσει άπό τήν μητρόπολη Κυζίκου, ή οποία είχε υποβι

βασθεί, κάθε έρεισμα προς τήν νέα αρχιεπισκοπή. 

Ό κανών 39 προέβλεπε, τέλος, το νέο καθεστώς της μητρόπολης 

Κυζίκου· υπόκειται στον αρχιεπίσκοπο τής Νέας Ίουστινιανουπόλεως, 

ό όποιος χειροτονεί τον επίσκοπο Κυζίκου, όπως και τους άλλους επι

σκόπους πού άνηκαν μέχρι τότε στην μητρόπολη τής επαρχίας Έ λ λ η -
ι 46 

σποντου . 

Ά π ο τήν ανάγνωση του κανόνα 39 προκύπτει ότι ή μεταφορά κυ

πριακών πληθυσμών στην Κύζικο άπο τον αυτοκράτορα 'Ιουστινιανό Β', 

περιελάμβανε επίσης τροποποιήσεις στην εσωτερική οργάνωση τής βυ

ζαντινής εκκλησίας. Ή έποικιστική ενέργεια του τελευταίου αυτοκρά

τορα τής δυναστείας του 'Ηρακλείου δεν αφορούσε μόνον στην ενίσχυση 

του πληθυσμού τής Κυζίκου άπό στρατιωτική και δημογραφική άποψη, 

άλλα ίσως να εντάσσεται στα πλαίσια τής γενικότερης εκκλησιαστικής 

πολιτικής του αυτοκράτορα αύτου. Εκείνο πού μπορεί εύκολα να δια-

que, introduction et notes, Παρίσι 1981, σελ. 204-207. Στην Notitia 3, τήν λεγόμε

νη των «είκονοκλαστών» (Notitia, 3.8), αίρεται το αυτοκέφαλο τής εκκλησίας τής Κύ

πρου και ή αρχιεπισκοπή Κωνστάντιας ανάγεται σε μητρόπολη και μάλιστα καταλαμβά

νει τιμητική θέση στην ιεραρχία βλ. Έλεωνόρας Κουντούρα-Γαλάκη, Συμβολή στην με

λέτη τής βυζαντινής εκκλησιαστικής ιεραρχίας κατά τήν περίοδο τής πρώτης εικονομα

χίας, Βυζαντιακά 14 (1994) (ΰπο εκτύπωση). 

44. Ράλλης-Ποτλής, δ.π., σελ. 2 0 3 . 

45. Ράλλης-Ποτλής, δ.π., σελ. 397. 

46. Ράλλης-Ποτλής, Ο.π., σελ. 395-396. 

τυπώθηκε τον 'Ιανουάριο 1994 
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κρίνει κανείς στον κανόνα 39 εϊναι ή βούληση του αυτοκράτορα 'Ιουστι

νιανού να υποβιβάσει την μητρόπολη Κυζίκου σέ απλή επισκοπή' και να 

αφαιρέσει κάθε δικαίωμα πού ενδεχομένως θα προέβαλε ή Κύζικος στην 

αρχιεπισκοπή τής νέας Ίουστινιανουπόλεως. 'Αξίζει να σημειώσουμε ό

τι στις συνεδρίες τής Πενθέκτης δεν υπογράφει κανένας μητροπολίτης ή 

επίσκοπος Κυζίκου, ενώ υπογράφει ό αρχιεπίσκοπος Νέας Ίουστινια-

νουπόλεως 'Ιωάννης' . 

"Ισως ό αυτοκράτορας δέν επέλεξε τυχαία τον κυπριακό πληθυσμό 

για να τον εγκαταστήσει στην περιοχή τής Κυζίκου, καθώς ήταν γνωστό 

οτι τα προνόμια τής κυπριακής Εκκλησίας είχαν διατηρηθεί άκαινοτό-

μητα άπό τον π έ μ π τ ο αιώνα και κανείς δέν μπορούσε να τα προσβάλει. 

Μεταφέροντας, λοιπόν, τους Κυπρίους στην Κύζικο επεδίωκε οχι μόνο 

να προασπίσει τα συμφέροντα τής κυπριακής εκκλησίας, δπως διατείνε

ται ό συντάκτης του κανόνα, άλλα πιθανότατα να αλλοιώσει την εκκλη

σιαστική φυσιογνωμία τής μητρόπολης τής Κυζίκου, προβάλλοντας τα α

παραχάρακτα εκκλησιαστικά προνόμια τής κυπριακής εκκλησίας υπερά

νω τής μητρόπολης αυτής. 

Ε Λ Ε Ω Ν Ο Ρ Α Κ Ο Υ Ν Τ Ο Ϊ Ρ Α - Γ Α Λ Α Κ Η 

47. Το 705/6 εξελέγη μητροπολίτης Κυζίκου ό λόγιος κληρικός της 'Αγίας Σοφίας 

και μετέπε ιτα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός, μία ιδιαίτερα δυναμική εκ

κλησιαστική προσωπικότητα τής εποχής· ή εκλογή του έγινε όταν ό 'Ιουστινιανός Β ' ά-

νακατέλαβε τον αυτοκρατορικό θρόνο καί πιθανώς συνδέεται μέ τήν αποκατάσταση των 

«δικαίων» τής μητρόπολης Κυζίκου. 

48. Mansi, XI, στ. 989 Α. Βλ. Ohme, ό.π., σελ. 145, 220. Έ χ ο υ ν διασωθεί δύο 

σφραγίδες του αρχιεπισκόπου 'Ιωάννη μέ τήν ιδιότητα του ως αρχιεπισκόπου Κύπρου, 

οι όποιες είχαν χαραχθεί μάλλον πριν άπό τό 6 9 1 , βλ. Laurent, ό.π., τόμ. V 2, Παρίσι 

1965, άρ. 1480-1481. 

Σ τ α Πρακτικά τής Πενθέκτης υπάρχουν επίσης οι παρακάτω υπογραφές επισκόπων 

άπό τήν επαρχία Ελλησπόντου - Παύλος επίσκοπος Γερμηνών τής Έλλησποντίων ε

παρχίας, 'Ιωάννης επίσκοπος 'Αβύδου τής Έλλησποντίων επαρχίας, 'Ανδρέας επίσκο

πος Μελιτουπόλεως τής Έλλησποντίων επαρχίας, Σταυράκιος επίσκοπος 'Αδρανείας 

τής Έλλησποντίων επαρχίας: Mansi, XI, στ."993Α. Βλ. Ohme, Ο.π., σελ. 152. 

Δ Ι Π Τ Υ Χ Α Τ' - 1 2 
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SUMMARY 

E l e o n o r a C o u n t o u r a - G a l a k e , The 39th Canon of the Quinisext 
oeconmenical Council (692) and the ecclesiastical policy of Justinian II. 

This paper attempts to show that the decisions of the 39th Canon of the 
Quinisext óecoumenical Council relating to the transfer of Cypriote to Kyzikos in 
the Opsikion theme are associated with the general ecclesiastical policy of Justi
nian II and.that their purpose, besides the military and demographic consolidati
on of this area, was to reduce the importance of the see of Kyzikos. The Νέα Ί -
ουστινιανούπολις, as the archdiocese of Cyprus was called after the enforced re
moval of the Cypriots to Kyzikos, was granted all the so-called δίκαια of the 
Κωνσταντιέων πόλις. 


