
Ηεθάιαηο 3

Περίοδος ηες μεγάιες αθμής ηοσ Βσδακηίοσ 

(717-1025)



Ζ. Παγίωζε ηες Βσδακηηκής θσρηαρτίας 
ζηα Βαιθάκηα θαη ηε Ι. Αζία

2. Ε μεηαβαηηθή εποτή: 

οη έρηδες γηα ηο δήηεμα ηωκ εηθόκωκ



Α. Ορηζμός, πρωηεργάηες θαη 
παράγοκηες

(ανπέξ) 8ος - (μέζα) 9ος αηώκαξ: Γηθοκοματία
(= δηαμάπε γηα ηηξ εηθόκεξ: κα ιαηνεύμκηαη ή 
όπη;)  Απαγόνεοζε εηθόκςκ 

Γηθοκομάτοη
(εκάκηημη: μη εηθόκεξ είκαη είδςια) 

≠ 
Γηθοκοιάηρες

(οπεναζπηζηέξ: ιαηνεύεηαη ημ πνόζςπμ θαη
όπη ημ ακηηθείμεκμ «εηθόκα»)





Γηθοκομάτοη   ≠  Γηθοκοιάηρες
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Α. Ορηζμός, πρωηεργάηες θαη παράγοκηες

Γηθμκμμάπμη : Λέςκ Γ΄ θαη Κςκζηακηίκμξ Γ΄:

Λόγμη: 1. Τπμζηενίδμοκ ηεκ ακεηθμκηθή ακηίιερε 
(επίδναζε από Ιμοδασζμό + Ιζιάμ)

2. Δεηζηδαημμκίεξ + οπενβμιέξ ζπεηηθά με ηε 
ιαηνεία ηςκ εηθόκςκ

3. Θέιμοκ κα πενημνίζμοκ ηεκ επηννμή ηςκ 
μμκαπώκ 

4. Ακηίιερε όηη μη κίθεξ ηςκ επζνώκ ημο 
Βοδακηίμο είκαη ε δίθαηε μνγή ημο Θεμύ γηα 
ηεκ Γηθμκμμαπία

Γηθμκμιάηνεξ: Ιςάκκεξ μ Δαμαζθεκόξ (μεγάιμξ ζεμ-
ιόγμξ ηεξ επμπήξ)



Θέωκ Γ΄ θαη Ηωκζηακηίκος Γ’ 





Β. Φάζεης Γηθοκοματίας

Ζ. Πρώηε θάζε (726-787):

1. Απμμάθνοκζε ηεξ εηθόκαξ ημο Υνηζημύ από 

ηε Υαιθή Πύιε ηεξ Κςκζηακηηκμύπμιεξ 

δηαμανηονίεξ ιαμύ  αοημθναημνηθό 

δηάηαγμα θαηά ηςκ εηθόκςκ  ελμνίεξ, 

θοιαθίζεηξ θαη δεμεύζεηξ πενημοζηώκ ηςκ 

εηθμκμιαηνώκ (ή εηθμκόθηιςκ)





Β. Φάζεης Γηθοκοματίας

2. Ο Κςκζηακηίκμξ Γ΄: 

α/ ηνμμμθναηεί ημοξ μμκαπμύξ

β/ θαηαζηνέθεη ηηξ μμκέξ πμο οπμζηενίδμοκ 
ηηξ εηθόκεξ

3. Δ΄ Οηθμομεκηθή ύκμδμξ (787): 
Απμθαηάζηαζε ηςκ εηθόκςκ από ηεκ 
αοημθνάηεηνα Γηνήκε ηεκ Αζεκαία 
Σημεηηθή (μόκμ) πνμζθύκεζε ηςκ εηθόκςκ (= 
πνμζθοκάμε ημ πνόζςπμ πμο απεηθμκίδεηαη 
θαη όπη ημ ακηηθείμεκμ «εηθόκα»)

Ζ. Πρώηε θάζε (726-787):



Ο Ηωκζηακηίκος Γ΄ δηαηάδεη ηεκ θαηαζηροθή μοκαζηερηού



Δ’ Οηθοσμεκηθή΄Σύκοδος



Γηρήκε ε Αζεκαία 
(μεηέρα ηοσ Ηωκζηακηίκοσ Ση΄)



Β. Φάζεης Γηθοκοματίας

ΖΖ. Δεύηερε θάζε (815-843):

1. Λέςκ Γ΄ μ Ανμέκημξ: ε εηθμκμιαηνία 
θηαίεη γηα ηηξ ήηηεξ ημο Βοδακηίμο 

2. ύκμδμξ ημο 843: απμθαηάζηαζε θαη 

ακαζηήιςζε ηςκ εηθόκςκ από ηεκ 

αογμύζηα Θεμδώνα



Θεοδώρα 
(μεηέρα ηοσ Ιηταήι Γ΄)



Γ. Σεμαζία ηες ήηηας ηωκ 
εηθοκομάτωκ (ή εηθοκοθιαζηώκ)

Απμθαηάζηαζε + ακαζηήιςζε ηςκ εηθόκςκ =

1. Νίθε ηεξ ειιεκηθήξ πκεομαηηθήξ 
πανάδμζεξ

2. Σενμαηηζμόξ ζνεζθεοηηθώκ δηαμαπώκ

3. Καιή ζοκενγαζία Κνάημοξ + Γθθιεζίαξ

4. Αύλεζε θαη πιμοηηζμόξ μμκαζηενηώκ

5. Πενημνηζμόξ οπενβμιώκ ζηε ιαηνεία 
εηθόκςκ θαη ιεηράκςκ





Δ. Σσκέπεηες ηες εηθοκοματίας
Δηπαζμόξ Βοδακηίμο: ζοκέπεηεξ;

1. Καθό ακηίθηοπμ ζηεκ ελςηενηθή πμιηηηθή

2. Δοζανέζθεηα Γθθιεζίαξ ηεξ Ρώμεξ 

α/ δηαθμπή ζπέζεςκ με ημοξ εηθμκμμάπμοξ βοδα-
κηηκμύξ αοημθνάημνεξ

β/ ζηνμθή πνμξ ημοξ Φνάγθμοξ εγεμόκεξ (= κέα πμ-
ιηηηθή δύκαμε ηεξ Δύζεξ)

3. Καηαζηνμθή εηθόκςκ (= ένγα ηέπκεξ) θαη ακηηθαηά-
ζηαζή ημοξ με δηάθμνεξ δηαθμζμήζεηξ (θοηά, δώα 
θιπ.)

4. Μηθνόηενμ εκδηαθένμκ γηα ηα γνάμμαηα

5. Καηαζηνμθή ζεμακηηθώκ θεημέκςκ ηςκ εηθμκμμάπςκ










