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Γ.Θ. 2.  Η κεηαβαηηθή επνρή: Οη έξηδεο γηα ην δήηεκα ησλ εηθόλσλi 

 

Όξνη – θιεηδηά 

Εηθνλνκαρία – αλεηθνληθέο αληηιήςεηο – εηθνλνκάρνη – εηθνλόθηινη – Θσάλλεο Δακαζθελόο – ηηκεηηθή 

πξνζθύλεζε – αλαζηήισζε εηθόλσλ – απαγόξεπζε παξάζηαζεο ζείσλ πξνζώπσλ – θαηαζηξνθή 

έξγσλ ηέρλεο 

 

α. Οξηζκόο, πξσηεξγάηεο θαη παξάγνληεο 

 Εηθνλνκαρία: ε πλεπκαηηθή θίλεζε (αξρέο 8νπ έσο κέζα 9νπ αη.) πνπ ζπλδέζεθε κε ην 

εξώηεκα: «Δίλαη ζύκθσλε κε ηηο παξαδόζεηο ηεο Οξζνδνμίαο ή όρη ε ιαηξεία ησλ εηθόλσλ;» 

 Απηνί πνπ ήηαλ ππέξ ηεο ιαηξείαο ησλ εηθόλσλ νλνκάζηεθαλ εηθνλόθηινη (εηθνλνιάηξεο). 

 Απηνί πνπ ήηαλ θαηά ηεο ιαηξείαο ησλ εηθόλσλ νλνκάζηεθαλ εηθνλνκάρνη (εηθνλνθιάζηεο). 

 Πξσηεξγάηεο ηεο εηθνλνκαρηθήο θίλεζεο: 

 Λέσλ Γ΄ (717-741) 

 Κσλζηαληίλνο Δ΄ (741-775) 

 Παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απαγόξεπζε ησλ εηθόλσλ: 

 Ο Λέσλ Γ΄ θαη ν γηνο ηνπ Κσλζηαληίλνο Δ΄ θαηάγνληαλ από ηε Β. πξία θαη είραλ επεξεαζηεί από 

ηηο αλεηθνληθέο αληηιήςεηο ηεο ηνπδατθήο θαη ηεο ηζιακηθήο ζξεζθείαο. 

 Οη δύν απηνί απηνθξάηνξεο απέξξηπηαλ ηε ιαηξεία ησλ εηθόλσλ σο εθδήισζε εηδσινιαηξηθή. 

 Οη αγξνηηθνί πιεζπζκνί ηεο Μ. Αζίαο πνπ ήηαλ θνληά ζηνπο Άξαβεο είραλ επεξεαζηεί από ηηο 

αλεηθνληθέο αληηιήςεηο ησλ Αξάβσλ. 

 Οη δεηζηδαηκνλίεο θαη νη ππεξβνιέο πνπ είραλ εθδεισζεί ζρεηηθά κε ηηο εηθόλεο. 

 Οη Ίζαπξνη (Λέσλ Γ΄, Κσλζηαληίλνο Δ΄ θ.ά.) ήζειαλ λα πεξηνξίζνπλ ηε δύλακε ησλ κνλαρώλ. 

 Η ηδέα όηη νη επηηπρίεο ησλ ερζξώλ ηνπ Βπδαληίνπ πξνέξρνληαλ από ηελ νξγή ηνπ ζενύ γηα ό,ηη 

ζπλέβαηλε κε ηε ιαηξεία ησλ εηθόλσλ. 

 

β. Φάζεηο 

Πξώηε θάζε ηεο Δηθνλνκαρίαο (726-787) 

 Η πξώηε εηθνλνκαρηθή ελέξγεηα ήηαλ ε απνκάθξπλζε ηεο εηθόλαο ηνπ Χξηζηνύ από ηε Χαιθή Πύιε 

ηνπ Παιαηηνύ ζηελ Πόιε (726) από ηνλ Λένληα Γ΄. Πξνθάιεζε ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ ιανύ. 

 Σν πξώην απηνθξαηνξηθό δηάηαγκα θαηά ησλ εηθόλσλ δεκνζηεύηεθε ην 730, από ηνλ Λένληα Γ΄. 

 Οη εηθνλόθηινη ηηκσξήζεθαλ κε εμνξίεο, θπιαθίζεηο θαη δεκεύζεηο πεξηνπζηώλ. 

 Σελ ππόζεζε ησλ εηθνλνθίισλ ππεξαζπίζηεθε ν ζενιόγνο Ισάλλεο Δακαζθελόο. 

 Ο απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Δ΄ (741-775): 

 Τξνκνθξάηεζε ηνπο κνλαρνύο. 

 Καηέζηξεςε κνλαζηήξηα-πξνπύξγηα ηεο εηθνλνιαηξίαο. 

 Η πξώηε θάζε ηειείσζε κε ηελ Ζ΄ Οηθνπκεληθή Σύλνδν (Νίθαηα, 787), κε πξσηνβνπιία ηεο 

απηνθξάηεηξαο Εηξήλεο ηεο Αζελαίαο (780-802), ε νπνία απνθαηέζηεζε ηηο εηθόλεο κε ηε δηεπθξίληζε 

όηη απνλέκεηαη ζ’ απηέο κόλν ηηκεηηθή πξνζθύλεζε. 

 

Δεύηεξε θάζε ηεο εηθνλνκαρίαο (815-843) 

 Η δεύηεξε θάζε άξρηζε κε ηνλ Λένληα Ε΄ ηνλ Αξκέλην, ν νπνίνο απέδσζε ηηο ήηηεο ησλ Βπδαληηλώλ 

ζηελ εηθνλνιαηξία. 

 Η θάζε απηή ηεξκαηίζηεθε από ηελ απγνύζηα Θενδώξα (κεηέξα ηνπ απηνθξάηνξα Μηραήι Γ΄) κε ηε 

Σύλνδν ηνπ 843, ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε αλαζηήισζε ησλ εηθόλσλ. 

 Η νξηζηηθή αλαζηήισζε ησλ εηθόλσλ γηνξηάδεηαη από ηελ Δθθιεζία ηελ Κπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο. 
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γ. Σεκαζία ηεο ήηηαο ησλ εηθνλνθιαζηώλ 
 Η απνθαηάζηαζε ησλ εηθόλσλ ζεσξείηαη λίθε ηεο ειιεληθήο πλεπκαηηθήο παξάδνζεο θαηά ηεο 

αλεηθνληθήο αζηαηηθήο παξάδνζεο. 

 Με ηελ αλαζηήισζε ησλ εηθόλσλ: 

 Τεξκαηίζηεθαλ νη ζξεζθεπηηθέο δηακάρεο. 

 Εγθαηληάζηεθε πεξίνδνο γόληκεο ζπλεξγαζίαο ηνπ θξάηνπο κε ηελ εθθιεζία. 

 Σα κνλαζηήξηα άξρηζαλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη λα πινπηίδνπλ. 

 Πεξηνξίζηεθαλ νη ππεξβνιέο ζηε ιαηξεία ησλ εηθόλσλ θαη ησλ ιεηςάλσλ. 

 

δ. Σπλέπεηεο ηεο εηθνλνκαρίαο 
 Η εηθνλνκαρία είρε ζπλέπεηεο: 

 Α) ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή: 

 Η Δθθιεζία ηεο Ρώκεο, δπζαξεζηεκέλε από ηνπο εηθνλνκάρνπο απηνθξάηνξεο, απνκαθξύλζεθε 

από ην Βπδάληην θαη αλαδήηεζε ζηήξημε ζηνπο Φξάγθνπο. 

 Β) ηνλ πνιηηηζκό: 

 Απαγνξεύηεθε ε παξάζηαζε ζείσλ πξνζώπσλ ζηνπο ηνίρνπο ησλ εθθιεζηώλ θαη ζε εηθόλεο. 

 Καηαζηξάθεθαλ πνιιέο εηθόλεο θαη ηνηρνγξαθίεο (έξγα ηέρλεο). 

 Οη εθθιεζίεο δηαθνζκήζεθαλ κε δώα, θπηά θαη δηαθνζκεηηθά κνηίβα. 

 Υπνρώξεζε ε ελαζρόιεζε κε ηα γξάκκαηα 

 Καηαζηξάθεθαλ πνιιά θείκελα ησλ εηθνλνκάρσλ, κεηά ηελ επηθξάηεζε ησλ εηθόλσλ. 

 
Επηρεηξήκαηα εηθνλνιαηξώλ θαη εηθνλνκάρσλ 

Οη εηθνλνιάηξεο ππνζηήξηδαλ:  Οη εηθνλνκάρνη ππνζηήξηδαλ: 

- Δθόζνλ πξνζθπλνύκε θαη ζεβόκαζηε ηνλ ζηαπξό, ηε ιόγρε, 

ην θαιάκη θαη ηνλ ζπόγγν, κε ηα νπνία νη Ινπδαίνη 

πξνζέβαιαλ θαη ζθόησζαλ ηνλ Χξηζηό, κπνξνύκε λα 

πξνζθπλνύκε θαη λα ζεβόκαζηε θαη ηηο εηθόλεο ηηο νπνίεο 

θαηαζθεπάδνπλ νη πηζηνί κε θαιή πξόζεζε θαη κε ζθνπό ηε 

δνμνινγία ηνπ Χξηζηνύ. 

- Δθόζνλ πξνζθπλνύκε ηελ εηθόλα ηνπ ζηαπξνύ, πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη από νπνηνδήπνηε πιηθό, κπνξνύκε λα 

πξνζθπλνύκε θαη ηελ εηθόλα ηνπ Χξηζηνύ πνπ έθαλε ηνλ 

ζηαπξό ζύκβνιν ζσηεξίαο. 

- Δίλαη θαλεξό όηη δελ πξνζθπλνύκε ηελ ύιε, γηαηί, αλ 

θαηαζηξαθεί ην εθηύπσκα ηνπ ζηαπξνύ πάλσ ζην μύιν, 

πεηάκε ην μύιν ζηε θσηηά. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

εηθόλεο, όηαλ θαηαζηξαθνύλ. 

 - Οη εηθόλεο αλαπιεξώλνπλ ηα είδσια θαη 

επνκέλσο απηνί πνπ ηηο πξνζθπλνύλ είλαη 

εηδσινιάηξεο. 

- Γελ πξέπεη λα πξνζθπλνύκε 

θαηαζθεπάζκαηα αλζξώπηλσλ ρεξηώλ θαη 

θάζε είδνπο νκνίσκα. 

- Ο Θεόο απαγνξεύεη ηελ πξνζθύλεζε 

αλζξώπηλσλ θαηαζθεπαζκάησλ. 

 

[4η εντολή: «Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς 

ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω 

καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς».] 

 

Εξσηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 35, Δξσηήζεηο 1, 2, 3, 4. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηνη ήηαλ νη πξσηεξγάηεο ηεο εηθνλνκαρηθήο θίλεζεο θαη από πνύ επεξεάζηεθαλ γηα λα έρνπλ απηή ηελ 

αληίζεζε πξνο ηηο εηθόλεο; 

2. Πνηα κέηξα πήξαλ νη απηνθξάηνξεο Λέσλ Γ΄ θαη Κσλζηαληίλνο Δ΄ θαηά ησλ εηθνλόθηισλ; 

3. Πώο έθιεηζε ε Α΄ θάζε ηεο Δηθνλνκαρίαο; 

4. Πώο ηειείσζε ε Β΄ θάζε ηεο Δηθνλνκαρίαο; 

5. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ήηηαο ησλ εηθνλνθιαζηώλ; 

6. Ση γηνξηάδνπλ νη ρξηζηηαλνί ηελ Κπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο; 
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