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ΠΔ ΞΝΗΑ ΓΛΑΠΡΔΗΑ ΒΟΗΠΘΝΚΑΠΡΔ;  

  

 Κεηά ην ηέινο ηεο δπλαζηείαο ηνπ 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ θαη ησλ δηαδόρσλ ηνπ 
αθνινπζεί : 

  Ζ ΠΟΗΑΘΖ ΓΛΑΠΡΔΗΑ (ΡΩΛ ΗΠΑΟΩΛ) 
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ΓΛΑΠΡΔΗΑ ΗΠΑΟΩΛ 

- Ιέσλ Γ΄                     717-741 

- Θσλζηαληίλνο Δ΄         741-775 

- Ιέσλ Γ΄  [Σάδαξνο]     775-780 

- Θσλζηαληίλνο  ΠΡ΄      780-797 

- Δηξήλε ε Αζελαία        797-802 
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Λόκηζκα κε ηηο κνξθέο ησλ 
απηνθξαηόξσλ Ιένληνο Γ θαη 

Θσλζηαληίλνπ Δ΄ 
 

 

 

 

   Νη δύν πξώηνη Ίζαπξνη ππήξμαλ ζε 
ζπλεξγαζία κε αλώηεξνπο θιεξηθνύο 

   νη πξσηεξγάηεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο 
Δηθνλνκαρίαο. 



Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

 Κε ηνλ όξν Εηθνλνκαρία ελλνείηαη κεγάιε 
κεηαξξπζκηζηηθή θίλεζε πνπ μέζπαζε ζην 
Βπδαληηλό Θξάηνο ηνλ 8ν θαη 9ν αη. πνπ από 
ζξεζθεπηηθή εμειίρζεθε θαη ζε πνιηηηθή δηακάρε 
γηα ηε ιαηξεία ησλ εηθόλσλ. Ζ Δηθνλνκαρία 
ηειηθά δίραζε ηνπο Βπδαληηλνύο ζε 
«Δηθνλνκάρνπο» (επίζεο, «Δηθνλνθιάζηεο») θαη 
«Δηθνλνιάηξεο» (επίζεο, «Δηθνλόθηινπο» θαη 
«Δηθνλόδνπινπο»). 

 Ζ εηθνλνκαρία άξρηζε πεξί ην 726 θαη ηειείσζε 
ην 843, κε απνθαηάζηαζε ησλ εηθόλσλ θαη 
πεξίιακπξεο ηειεηέο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/8%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/726
http://el.wikipedia.org/wiki/843


Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

 Αθνξκή ζηάζεθε έλαο ηζρπξόο θαηαζηξνθηθόο ζεηζκόο 
πνπ έγηλε ην 726 θαη είρε επίθεληξν ηνλ ζαιάζζην ρώξν 
κεηαμύ Θήξαο θαη Θεξαζηάο. Ν ζεηζκόο εξκελεύηεθε σο 
εθδήισζε ηεο ζείαο νξγήο ελαληίνλ ηεο ιαηξείαο ησλ 
εηθόλσλ. Ν Ιέσλ δηέηαμε έλαλ αμησκαηηθό ηνπ 
(ζπαζαξνθαλδηδάην) λα απνκαθξύλεη ηελ εηθόλα ηνπ 
Σξηζηνύ, πνπ ήηαλ αλαξηεκέλε ζηε Σαιθή πύιε ησλ 
αλαθηόξσλ, θαη λα αλαξηήζεη ζηε ζέζε ηεο ηνλ 
«ηξηζόιβην ηύπν ηνπ ζηαπξνύ». 

  Κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν δνθίκαδε ηηο δηαζέζεηο ηνπ ιανύ ηεο 
πξσηεύνπζαο πξνο ηελ εηθνλνκαρηθή ηνπ πνιηηηθή.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7


Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

 Ξξνθιήζεθε έθξεμε ηεο ιατθήο νξγήο θαη 
ην εμαγξησκέλν πιήζνο ζθόησζε ηνλ 
απηνθξαηνξηθό απεζηαικέλν επί ηόπνπ  



Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

 Πνβαξόηεξε ήηαλ ε αληίδξαζε πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ 
ειιαδηθό ρώξν, εμαηηίαο ηεο εηθνλνθιαζηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ απηνθξάηνξα. Ν ηνπξκάξρεο ηνπ 
ζέκαηνο ησλ Διιαδηθώλ Αγαιιηαλόο κε ην ζηόιν ηνπ 
Διιαδηθνύ ζέκαηνο θαζώο θαη ησλ Θπθιάδσλ 
εθζηξάηεπζε ελαληίνλ ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο. 
Δθδειώζεθε έηζη εμ αξρήο ε εηθνλόθηιε δηάζεζε ησλ 
επξσπατθώλ επαξρηώλ ηεο απηνθξαηνξίαο, πνπ δηήξθεζε 
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο Δηθνλνκαρίαο. Tα ειιαδηθά 
πινία θαηέπιεπζαλ κπξνζηά ζηε Βαζηιεύνπζα, όπνπ 
όκσο ε ρξήζε ηνπ πγξνύ ππξόο έδσζε ηελ άλεηε λίθε 
ζηνλ απηνθξάηνξα. Θάεθαλ πνιιά ειιαδηθά θαη 
θπθιαδηθά ζθάθε θαη πνιινί άλδξεο ηνπο πλίγεθαλ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1_(%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C_%CF%80%CF%85%CF%81
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Σρέζεηο κε ηε Δύζε 
 

 Ν Ιέσλ απέηπρε λα επηβάιιεη ηελ 
εηθνλνκαρία ζηελ απόκεξε Ηηαιία θαη νη 
ζρέζεηο Θσλζηαληηλνύπνιεο-Οώκεο 
επηδεηλώζεθαλ. Κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
εηθνλνθιαζηηθνύ δηαηάγκαηνο (730), πνπ 
θαηέζηεζε ηελ εηθνλνκαρηθή δηδαζθαιία 
επίζεκν δόγκα ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 
Δθθιεζίαο, ήηαλ πιένλ αλαπόθεπθηε ε 
αλνηθηή ξήμε, πνπ ππνδαπιηδόηαλ από 
θαηξό. 



Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

 Ρηο εηθνλνθηιηθέο απόςεηο ππεξαζπίζηεθε ζεσξεηηθά 
έλαο απ’ ηνπο κεγαιύηεξνπο ζενιόγνπο ηεο επνρήο ηνπ, 
ν Ησάλλεο Γακαζθελόο, έλαο Πύξηνο πνπ θαηείρε 
αλώηεξν αμίσκα ζηελ απιή ηνπ ραιίθε ηεο Γακαζθνύ 
θαη πνπ αξγόηεξα πεξηβιήζεθε ην κνλαρηθό ξάζν ζηε 
Κνλή αγίνπ Πάββα ζηα Ηεξνζόιπκα. Νη ηξεηο «Ξεξὶ 
εἰθόλσλ» ιόγνη ηνπ απνηεινύλ αλ όρη ην γλσζηόηεξν 
πάλησο ην πην πξσηόηππν θαη ινγνηερληθά αξηηόηεξν 
έξγν ηνπ Γακαζθελνύ. Ν Ησάλλεο απέθξνπζε ηελ 
θαηεγνξία όηη ε ιαηξεία ησλ εηθόλσλ απνηειεί αλαλέσζε 
ηεο εζληθήο εηδσινιαηξίαο θαη αλέπηπμε κηα ηδηόηππε 
εηθνλνζνθία, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε εηθόλα είλαη 
ζύκβνιν θαη κέζν κε ηε λενπιαησληθή έλλνηα.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikisource.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikisource.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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 Ρελ εηθόληζε ηνπ Σξηζηνύ ζπλδύαζε ν 
Ησάλλεο κε ην δόγκα ηεο ελζαξθώζεσο 
θαη κε ηνλ ηξόπν απηό ζπλέδεζε ην 
δήηεκα ησλ εηθόλσλ κε ηε δηδαζθαιία πεξί 
ζσηεξίαο. Ρν ζενινγηθό ζύζηεκα ηνύ 
Γακαζθελνύ θαζόξηζε απνθαζηζηηθά όιε 
ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 
εηθνλόθηισλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1_(%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
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 Κσλζηαληίλνο Ε' 

 Ζ έληαζε ηεο δηακάρεο εηθνλνκάρσλ θαη 
εηθνλνιαηξώλ θνξπθώζεθε επί 
Θσλζηαληίλνπ Δ’, ν νπνίνο εμαπέιπζε 
εθζηξαηεία ηξνκνθξάηεζεο ησλ κνλαρώλ 
θαη θαηαζηξνθήο ησλ κνλώλ πνπ ήηαλ 
πξνπύξγηα εηθνλνιαηξίαο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84_%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82


Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

 ν Θσλζηαληίλνο απέβιεπε ζηε ζύγθιεζε 
εθθιεζηαζηηθήο ζπλόδνπ πνπ ζα 
επηθύξσλε ηηο εηθνλνκαρηθέο αληηιήςεηο 
ηνπ. Ρνπνζέηεζε ινηπόλ ζηελ αλώηεξε 
εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία πξόζσπα κε 
εηθνλνκαρηθέο απόςεηο θαη ηαπηόρξνλα ν 
ίδηνο επηδόζεθε ζε ζπγγξαθηθή 
δξαζηεξηόηεηα ζε ζενινγηθά δεηήκαηα, 
ζπγγξάθνληαο πεξίπνπ δεθαηξείο 
πξαγκαηείεο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84_%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B9


Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

 Εηθνλνκαρηθή ζύλνδνο (754 κ.Χ.) 

 Πην αλάθηνξν ηεο Ηέξεηεαο ζηε κηθξαζηαηηθή 
αθηή ηνπ Βνζπόξνπ ζπγθιήζεθε ζύλνδνο κε 
ζπκκεηνρή 338 επηζθόπσλ, πνπ ρσξίο εμαίξεζε, 
ππνζηήξημαλ ηελ εηθνλνθιαζηηθή δηδαζθαιία, 
άιια ρσξίο ηελ παξνπζία εθπξνζώπσλ ησλ 
ζξόλσλ Οώκεο, Αιεμαλδξείαο, Αληηνρείαο θαη 
Ηεξνζνιύκσλ. Νη εηθνλόθηινη νλόκαζαλ ηε 
ζύλνδν εηξσληθά «αθέθαιε ζύλνδν», αιιά απηό 
δελ εκπόδηζε ηα κέιε ηεο λα δηεθδηθήζνπλ ην 
θύξνο νηθνπκεληθήο ζπλόδνπ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B9


Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

 πνζηεξίρηεθε εμ αξρήο ην αδύλαην ηεο 
απεηθνλίζεσο ηνπ Σξηζηνύ θαη κε ηε ρξήζε 
ρσξίσλ από ηελ Αγία Γξαθή θαη  θαηέιεμαλ ζηελ 
θαηαδίθε ησλ ηεξώλ εηθόλσλ θαη ηεο ιαηξείαο 
ηνπο κε ην αθόινπζν ζθεπηηθό: είλαη αλάμην γηα 
ηα ηεξά πξόζσπα λα απεηθνλίδεηαη ε κνξθή ηνπο 
ζε επηειή ύιε· ε κνξθή ηνπ Σξηζηνύ δελ είλαη 
δπλαηό λα απεηθνληζζεί, εθόζνλ νη δύν θύζεηο 
ηνπ είλαη ακέξηζηεο θαη αζύγρπηεο· επεηδή 
ππάξρεη θίλδπλνο λα ζεσξεζεί ε πξνζθύλεζε 
ησλ εηθόλσλ αλαβίσζε ηεο εηδσινιαηξίαο… 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
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 Δπηβιήζεθε ινηπόλ ε νινζρεξήο 
θαηαζηξνθή ησλ εηθόλσλ, 
αλαζεκαηίζηεθαλ νη νπαδνί ηεο 
εηθνλόθηιεο παξάηαμεο, όπσο ήηαλ ν 
παηξηάξρεο Γεξκαλόο, ν Ησάλλεο 
Γακαζθελόο θαη άιινη,  ελώ εμπκλνύηαλ ν 
απηνθξάηνξαο σο Ηζαπόζηνινο  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84_%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82


Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

 Πην επίθεληξν ησλ δησγκώλ βξέζεθαλ ηα 
κνλαζηήξηα θαη νη κνλαρνί. Νλνκαζηέο κνλέο, 
όπσο ηνπ Γαικάηνπ, κεηαηξάπεθαλ ζε 
ζηξαηώλεο ή δεκόζηνπο θαηαπιηζκνύο, άιιεο 
εξεηπώζεθαλ θαη νη πεξηνπζία ηνπο πεξηήιζε ζην 
θξάηνο. Νη κνλαρνί ππέζηεζαλ εμεπηειηζκνύο, 
θαθώζεηο, εμνξίεο. Πε πνιιέο πεξηπηώζεηο 
δηαπνκπεύηεθαλ, όπσο όηαλ ππνρξεώζεθαλ λα 
παξειάζνπλ ζηνλ θαηάκεζην Ηππόδξνκν ζηελ 
Θσλζηαληηλνύπνιε θξαηώληαο από ην ρέξη ν 
θαζέλαο κηα κνλαρή, θαζώο πβξίδνληαλ από ηνπο 
ζεαηέο ζηηο θεξθίδεο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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 Ωο ν πιένλ αλειεήο δηώθηεο ησλ κνλαρώλ 
αλαδείρηεθε ν ζηξαηεγόο ηνπ ζέκαηνο ησλ 
Θξαθεζίσλ Κηραήι Ιαραλνδξάθσλ. Όπσο 
αλαθέξεη ν Θενθάλεο ν Νκνινγεηήο, ν Κηραήι 
πνπινύζε ηηο πεξηνπζίεο ησλ κνλαζηεξηώλ, 
έξηρλε ηα ηεξά ηνπο βηβιία ζηελ ππξά θαη 
ηηκσξνύζε αλειέεηα ηνπο κνλαρνύο πνπ είραλ 
θαη πξνζθπλνύζαλ άγηα ιείςαλα ηπθιώλνληάο 
ηνπο θαη ζθνηώλνληάο ηνπο… Γηα ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ απηέο ν Θσλζηαληίλνο ηνλ επραξίζηεζε κε 
πξνζσπηθή επραξηζηήξηα επηζηνιή... 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%9B%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84_%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82
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 Φξαγκό ζηηο εηθνλνκαρηθέο απηέο δηώμεηο έβαιε ν 
ζάλαηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ ηνπ Δ’. Ρα πξνζσλύκηα 
«Θνπξώλπκνο» θαη «Θαβαιιίλνο» πνπ ηνπ πξνζήςαλ νη 
αληίπαινί ηνπ ήηαλ κόλν ε αξρή ηεο αληίδξαζεο, πνπ 
έθηαζε κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα απνκαθξπλζεί ην λεθξό 
ζώκα ηνπ απηνθξάηνξα από ηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ 
Απνζηόισλ, όπνπ βξίζθνληαλ νη ηάθνη ησλ Βπδαληηλώλ 
εγεκόλσλ. Ωζηόζν δε ιεζκνλήζεθαλ νη πνιεκηθέο 
επηηπρίεο θαη ηα εξσηθά ηνπ θαηνξζώκαηα. Όηαλ ζηηο 
αξρέο ηνπ 9νπ αηώλα ην Βπδάληην δνθηκαδόηαλ από ηελ 
πίεζε ησλ Βνπιγάξσλ, ν ιαόο ζπγθεληξώζεθε ζηνλ 
ηάθν ηνπ Θσλζηαληίλνπ Δ' θαη ηθέηεπε ην λεθξό 
απηνθξάηνξα λα αλαζηεζεί, γηα λα ζώζεη ηελ 
απηνθξαηνξία από ηελ ηαπείλσζε»… 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84_%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD_(%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD_(%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7)
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 Ζ  πεξίνδνο ηεο βαζηιείαο ηνπ Ιένληνο Γ’, 
γηνπ ηνπ Θσλζηαληίλνπ Δ’ δελ είρε ηελ 
έληαζε ησλ πξνεγνπκέλσλ εηώλ. Ν Ιέσλ, 
θύζεη κεηξηνπαζήο θπζηνγλσκία, 
εγθαηέιεηςε ηελ αληηκνλαζηηθή πνιηηηθή 
ηνπ παηέξα ηνπ, αλ θαη νη εηθνλνκαρηθέο 
δηώμεηο ζπλερίζηεθαλ, κε πνιύ κηθξόηεξε 
έληαζε θαη ζε πνιύ πεξηνξηζκέλε έθηαζε. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84_%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82


Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

  Ν πξόσξνο ζάλαηνο ηνπ Ιένληα Γ’  έθεξε 
ζην ζξόλν ην γην ηνπ Θσλζηαληίλν Πη’, ζε 
ειηθία κόιηο δέθα ρξνλώλ. Σξέε 
αληηβαζηιέσο αλέιαβε ε Δηξήλε, ζύδπγνο 
ηνπ Ιένληα θαη κεηέξα ηνπ Θσλζηαληίλνπ 
Πη’, πνπ θαηαγόηαλ από ηελ εηθνλόθηιε 
Αζήλα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7_%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%A4%27
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%A4%27
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

Λνκηζκα κε ηε κνξθή ηεο Δηξήλεο  
ηεο Αζελαίαο 

 



Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

ΓΗΑΡΗ ΛΑ ΘΚΝΚΑΠΡΔ ΡΖΛ ΔΗΟΖΛΖ 
ΡΖΛ ΑΘΖΛΑΗΑ;  

 Ρε ζπκόκαζηε γηαηί :  όηαλ νξγαλώζεθαλ  
πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο Δηξήλεο 
από ηελ εμνπζία (πνπ ελζαξξύλζεθαλ θαη από 
ηνλ γην ηεο Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο εγήζεθε ηνπ 
αγώλα), ε Δηξήλε, κε ηα πηζηά ζε απηήλ 
ζηξαηεύκαηα, πέηπρε λα εμνπδεηεξώζεη ηνπο 
ζηαζηαζηέο θαη λα ζπιιάβεη ηνλ γην ηεο, ηνλ 
νπνίν ππέβαιε ζηε ζθιεξή πνηλή ηεο ηύθισζεο 
(ηνπ έβγαιαλ ηα κάηηα), όπσο πξνβιεπόηαλ από 
ην Βπδαληηλό Γίθαην γηα ηνπο ζηαζηαζηέο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF


Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

Ζ πνηλή ηεο ηύθισζεο εθηειέζηεθε ζηελ πεξίθεκε 
αίζνπζα ηεο Ξνξθύξαο ηνπ παιαηηνύ, ζηελ 
νπνία ν Θσλζηαληίλνο είδε ην θσο ηεο δσήο κε 
ηε γέλλεζή ηνπ από ηελ ίδηα ηελ Δηξήλε. Ζ 
Δηξήλε έκεηλε έηζη κόλε «απηνθξάησξ ησλ 
Οσκαίσλ» (15 Απγνύζηνπ 797). Κηα έθιεηςε 
ειίνπ θαη έλα ζόισκα ζηελ αηκόζθαηξα πνπ 
θξάηεζε δεθαεπηά κέξεο απνδόζεθε από ην ιαό 
ζηελ νξγή ηνπ ζενύ γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
ε Δηξήλε κεηαρεηξίζηεθε ην γην ηεο. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/797
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7_%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7_%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85


Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

 Ζ Δηξήλε ζέινληαο λα εμαζθαιίζεη εξεκία ζην 
θξάηνο ζπγθάιεζε ηελ Ε΄Νηθνπκεληθή Πύλνδν 
ζηε Λίθαηα Ζ ζύλνδνο θαηαδίθαζε σο αίξεζε ηελ 
Δηθνλνκαρία, απνθάζηζε ηελ θαηαζηξνθή ησλ 
εηθνλνθιαζηηθώλ ζπγγξακκάησλ θαη αλαζηήισζε 
ηηο εηθόλεο επηηξέπνληαο ηελ πξνζθύλεζή ηνπο, 
ζύκθσλα κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Ησάλλε 
Γακαζθελνύ όηη ε πξνζθύλεζε δελ απνδίδεηαη 
ζηελ εηθόλα άιια ζην εηθνληδόκελν ηεξό 
πξόζσπν   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1_%CE%92%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
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 Ζ Δηξήλε ζα βαζίιεπε γηα πέληε ρξόληα, από ην 797 έσο ην 802. Ζ 
ελζξόληζή ηεο πξνθάιεζε εμειίμεηο ζηε Γύζε. Ν Ξάπαο Ιέσλ Γ΄, 
πνπ ρξεηαδόηαλ ππνζηήξημε ελαληίνλ ησλ ερζξώλ ηνπ ζηε Οώκε, 
ζεσξνύζε όηη ν ζξόλνο ήηαλ θελόο ρσξίο άληξα απηνθξάηνξα, θαη 
έηζη έζηεςε ηνλ Θαξινκάγλν απηνθξάηνξα ηεο Αγίαο Οσκατθήο 
Απηνθξαηνξίαο ην έηνο 800. Απηό απνηέιεζε πξνζβνιή γηα ηελ 
αλαηνιηθή απηνθξαηνξία θαη πξνθάιεζε πεξαηηέξσ έληαζε ζηηο 
ζρέζεηο κεηαμύ ηεο Αλαηνιηθήο Νξζόδνμεο Δθθιεζίαο θαη ηεο 
Οσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Ξαξόια απηά, ε Δηξήλε ιέγεηαη όηη 
δηαπξαγκαηεύηεθε ην γάκν ηεο κε ηνλ Θαξινκάγλν· ζύκθσλα όκσο 
κε ηνλ Θενθάλε ηνλ Δμνκνινγεηή, πνπ είλαη ν κόλνο πνπ αλαθέξεη 
ην γεγνλόο, ην ζρέδηό ηεο ζακπνηάξηζε ν ζύκβνπιόο ηεο Αέηηνο, 
πνπ ζθόπεπε λα θάλεη απηνθξάηνξα ηνλ αδεξθό ηνπ Ιένληα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%93%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
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 Β’ Πεξίνδνο ηεο Εηθνλνκαρίαο (814-842) 

 Ζ δεύηεξε θάζε ηεο εηθνλνκαρίαο εγθαηληάζηεθε 
από ηνλ Ιένληα Δ' ηνλ Αξκέλην ν νπνίνο 
ζεώξεζε όηη γηα ηελ ήηηα ησλ Βπδαληηλώλ 
ζηξαηεπκάησλ επζπλόηαλ ε εηθνλνιαηξία. Θαη 
απηή ε θάζε ηεξκαηίζηεθε από κηα γπλαίθα ηελ 
απγνύζηα Θενδώξα, κεηέξα ηνπ αλήιηθνπ 
Κηραήι Γ'. Ζ ζύλνδνο ηνπ 843 πξνρώξεζε ζηελ 
νξηζηηθά απνθαηάζηαζε θαη αλαζηήισζε σλ 
εηθόλσλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%B1_(9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%93%CE%84
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 Δίλαη ε γηνξηή πνπ γηνξηάδεηαη ηελ 
Θπξηαθή ηεο Νξζνδνμίαο, δειαδή, ηελ 
πξώηε Θπξηαθή ηεο Κεγάιεο 
Ρεζζαξαθνζηήο. 
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ΠΔ ΞΝΗΑ ΓΛΑΠΡΔΗΑ ΑΛΖΘΝΛ ΝΗ 
ΞΟΩΡΑΓΩΛΗΠΡΔΠ ΡΖΠ 

ΑΛΑΠΡΖΙΩΠΖΠ ΡΩΛ ΔΗΘΝΛΩΛ;  
 

     Πηε δπλαζηεία ηνπ ΑΚΝΟΗΝ  

   

  (Ακόξην : πεξηνρή ηεο Κ. Αζίαο, από όπνπ 
θαηαγόηαλ ν ηδξπηήο ηεο Κηραήι Β΄- 
παληξεύηεθε ζε δεύηεξν γάκν ηελ κνλαρή 
Δπθξνζύλε, θόξε ηνπ Θσλζηαληίλνπ ΠΡ΄) 



Ηζηνξία Β΄Ιπθείνπ, Αζεκαθνπνύινπ Αιεμάλδξα 

ΓΛΑΠΡΔΗΑ ΑΚΝΟΗΝ 

- Ληθεθόξνο Α΄             802-811 

- Πηαπξάθηνο                 811 

- Κηραήι Α΄Οαγθαβέο     811-813 

- Ιέσλ Δ΄                     813-820 

- Κηραήι Β΄                  820-829 

- Θεόθηινο (+Θενδώξα) 829-842 

- Κηραήι Γ΄   ν Κέζπζνο 842-867 
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ΡΔΙΗΘΑ,   
ΞΝΗΑ   ΡΑ ΑΗΡΗΑ ΡΖΠ 

ΔΗΘΝΛΝΚΑΣΗΑΠ;  
 
Θα κπνξνύζε λα ππνζηεξηρηεί όηη ηα αίηηα είλαη 

πνιιά κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ ζπλνςίδνληαη ζηα 
εμήο: 

  
  1) ε πξνζπάζεηα ησλ Ηζαύξσλ λα πξνζεγγίζνπλ 

θαη λα ζπκθηιησζνύλ κε ηνπο απνκαθξπζκέλνπο 
αγξνηηθνπο πιεζπζκνύο ηεο Κ. Αζίαο, νη νπνίνη 
ππεξεηνύζαλ ζηνπο ζεκαηηθνύο ζηξαηνύο θαη  -
ιόγσ ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε ηνπο Άξαβεο - είραλ 
αλεηθνληθέο αληηιήςεηο 
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   2) ε πξνζπάζεηα ησλ Ηζαύξσλ λα εμνπζηάζνπλ 
ηελ εθθιεζία,  

   3) ηα νηθνλνκηθά αίηηα γηαηί νη κεγάιεο 
κνλαζηεξηαθέο πεξηνπζίεο δελ πιήξσλαλ θόξνπο 
θαη δεκίσλαλ ην θξάηνο ,  

  4) ηα πνιηηηθά αίηηα, δηόηη νη κνλαρνί αζθνύζαλ 
επηξξνή ζηηο ιατθέο ηάμεηο, ηδίσο κέζσ  ηεο 
θνηλσληθήο πξόλνηαο πνπ αλέιαβε ε εθθιεζία κε 
ηελ ίδξπζε λνζνθνκείσλ, γεξνθνκείσλ θ α  
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Ζ ΘΟΗΠΗΚΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΞΔΟΗΠΡΑΠΔΩΛ  
ΡΝ  ΒΕΑΛΡΗΛΝ ΘΟΑΡΝΠ 

  Θαηά ηνλ 8ν αη. ην Βπδ. Θξάηνο έρεη λα 
αληηκεησπίζεη : 

- Άξαβεο πνπ νξγώλνπλ κε ηα πινία ηνπο ηε 
Κεζόγεην, ηα λεζηά, παξαθσιύνπλ ην 
εκπόξην θαη απεηινύλ ηελ ίδηα ηελ 
Βαζηιεύνπζα (717) 

- Πιάβνη 

- Βνύιγαξνη (λένο ερζξόο) 
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ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ  

 
 Η αμηνιόγεζε ηεο εηθνλνκαρίαο είλαη δύζθνιε, γηαηί έρνπλ 

δνζεί δηάθνξεο εξκελείεο θαη απόςεηο. Οξηζκέλνη είδαλ ηελ 
εηθνλνκαρία σο πξνζπάζεηα βίαηνπ εμαλαηνιηζκνύ ηεο 
ειιελνρξηζηηαληθήο παξάδνζεο ηνπ Βπδαληίνπ, άιινη σο 
θνηλσληθή κεηαξξύζκηζε, άιινη σο ζύκπησκα ελόο 
βαζύηεξνπ ηαμηθνύ αγώλα, άιινη σο κηα πξνζπάζεηα 
δηνηθεηηθήο αλαλέσζεο, άιινη σο πξννπηηθή κηαο 
αλαζεώξεζεο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο κε επίθεληξν ηελ 
κνλαζηεξηαθή πεξηνπζία, άιινη σο θαζαξά ζξεζθεπηηθή 
έξηδα. Είλαη βέβαην όηη πνιιά ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ 
εξκελεηώλ ζπλππάξρνπλ ζηελ εμέιημε ηεο εηθνλνκαρίαο, 
αιιά θαλέλα από ηα ζηνηρεία απηά δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 
θαη ην κνλαδηθό θξηηήξην εξκελείαο ηνπ ηζηνξηθνύ 
θαηλνκέλνπ.  
 


