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Εικονομαχία είναι ο όρος που προσδιορίζει το κίνημα που στράφηκε κατά της κατασκευ-

ής και της λατρείας των εικόνων που απεικόνιζαν τον Χριστό ή τους Αγίους. Το αντίθετο 

κίνημα που αναπτύχθηκε ενάντια σε αυτό της Εικονομαχίας ήταν εκείνο της Εικονολα-

τρείας. Η αρχή της εικονομαχικής έριδας συνδέεται με το πρόσωπο του αυτοκράτορα του 

Βυζαντίου Λέοντα Γ’ Ίσαυρο1 (717-740 μ.Χ.). Ο Λέων «ακολούθησε» το παράδειγμα του 

χαλίφη Yazid B’ (720-724 μ.Χ.) ο οποίος εξέδωσε διάταγμα που απαγόρευε την ανόρθωση 

εικόνων στις χριστιανικές εκκλησίες του κράτους του. Η επίσημη αυτοκρατορική καταδί-

κη των εικόνων στο Βυζάντιο έγινε στις 17 Ιανουαρίου 730 όταν ο αυτοκράτορας συγκά-

λεσε σύναξη όλων των ανώτερων κοσμικών και εκκλησιαστικών αξιωματούχων, το λε-

γόμενο «σιλέντιον» από το οποίο ζήτησε να προσυπογράψουν το διάταγμα που θα εξέδι-

δε εναντίον των εικόνων. Ο Πατριάρχης Γερμανός που αρνήθηκε να το υπογράψει καθαι-

ρέθηκε, ενώ τη θέση του ανέλαβε ο Αναστάσιος. Σύμφωνα με τον βίο του Αγ. Στεφάνου 

του Νέου, ο Λέων Γ’, «το άγριο θηρίο, πρόσταξε όλους τους υπηκόους του να συγκεντρω-

θούν και βρύχθησε σαν λιοντάρι ανάμεσά τους καθώς ξέρασε από την οργισμένη καρδιά 

του φωτιά και θειάφι όπως το ηφαίστειο της Αίτνας ξεστομίζοντας τα θλιβερά λόγια: η 

κατασκευή των εικόνων είναι ειδωλολατρική τέχνη και οι εικόνες δεν πρέπει να λατρεύο-

νται». Ουσιαστικά το πρώτο σοβαρό επεισόδιο της εικονομαχικής έριδας ξεκίνησε με την 

απόφαση του αυτοκράτορα να στείλει τον αξιωματούχο του Ιουβίνο να καταστρέψει την 

εικόνα του Χριστού η οποία κοσμούσε τη μεγάλη Χαλκή Πύλη των ανακτόρων (Ιστ. του 

Ελλην. Έθνους σελ. 28). Μια απόφαση που προκάλεσε την έκρηξη της λαϊκής οργής με 

αποτέλεσμα το θάνατο του σπαθαροκανδιδάτου Ιουβίνου αλλά και την αιματηρή κατα-

στολή της εξέγερσης. Τι παρακίνησε τον Λέοντα Γ’ να απαγορεύσει τη λατρεία των εικό-

νων; Σύμφωνα με τη χρονογραφία του ιστορικού του 9ου αιώνα Θεοφάνη (404.3-9, 405.1-14) 

ο αυτοκράτορας χρησιμοποίησε την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας το 726, με τρόπο 

ευνοϊκό για τον εαυτό του και σήκωσε πόλεμο εναντίον των αγίων και σεπτών εικόνων, 

έχοντας σύμμαχο τον Βισίρ που ήταν άπιστος και εξίσου παράλογος. Ο άνθρωπος του 

Μεσαίωνα δημιουργούσε πάντα συσχετισμούς στο μυαλό του ανάμεσα σε ασυνήθιστα 

γεγονότα και τον Θεό, ενώ εκλάμβανε τις φυσικές καταστροφές ως τιμωρία του Μεγαλο-

δύναμου στην αμαρτία και την ανυπακοή. Η απάντηση της Θεολογίας σε αυτή την πρω-

                                                             
1 Ο Λέων Γ' ο Ίσαυρος, ο αρχηγέτης της δυναστείας των Ισαύρων, είχε γεννηθεί στην Γερμανία της βόρειας Συρίας αλλά καταγόταν από την Ισαυρία (ανατολική επαρχία της Μικράς Ασίας). 
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τοβουλία του Λέοντος εκφράστηκε από τον μοναχό Ιωάννη Δαμασκηνό ο οποίος, έχοντας 

καταφύγει με ασφάλεια στην Παλαιστίνη στην Ιερά Μονή του Αγ. Σάββα, υποστήριζε τα 

οφέλη που πηγάζουν από τις εικόνες: «Αποκαλύπτουν ό,τι είναι ορατό ή απόμακρο ή ε-

περχόμενο και φανερώνουν τη Θεία Παρουσία», «όπου υπάρχει το σύμβολο του Χριστού 

υπάρχει κι Αυτός». 

 

Νόμισμα που απεικονίζει τον Λέων ΄Γ ,΄Ίσσαυρο. 

 

Αυτή η προσέγγιση του Ιωάννη του Δαμασκηνού έμελλε να αποτελέσει και τη βάση της 

μελλοντικής Θεολογίας που θα αναπτυσσόταν κατά τη διάρκεια της διαμάχης (Cyril 

Mango, Η ιστορία του Βυζαντίου σελ. 216). Στη συνέχεια, ο γιος και διάδοχος του αυτοκρά-

τορα Λέοντος, Κωνσταντίνος Ε’ (741-791) προσπάθησε να συστηματοποιήσει τη θεολογική 

βάση της διδασκαλίας των εικονομάχων και να αντικρούσει τη θεολογική επιχειρηματο-

λογία όπως αυτή είχε διατυπωθεί στους λόγους του Ιωάννη Δαμασκηνού. Ο Κωνσταντί-

νος συγκάλεσε το 754 Οικουμενική Σύνοδο στην Ιέρεια με τη συμμετοχή 38 επισκόπων. 

Από σωζόμενα μικρά αποσπάσματα των πραγματειών τις οποίες συνέταξε ο αυτοκράτο-

ρας, καθώς και από τα αντιρρητικά χωρία μαζί με τις απόψεις των εικονομάχων, η Σύνο-

δος αποφάσισε ότι είναι αδύνατον να απεικονιστεί η μορφή του Χριστού όπως και ότι εί-

ναι ανάξιο να απεικονίζονται μορφές από τα ιερά πρόσωπα σε ευτελή ύλη. Έτσι, τάχθηκε 

εναντίον των εικόνων και της απονομής λατρείας σε αυτές. Παρά τις αποφάσεις της Οι-

κουμενικής Συνόδου, η εικονοκλαστική πολιτική δεν βρήκε την αναμενόμενη απήχηση 

στα λαϊκά στρώματα, αντίθετα προς τον στρατό που φαίνεται ότι πρωτοστάτησε σε όλες 

τις εκδηλώσεις του καταναγκασμού των εικόνων. Τη μεγαλύτερη αντίσταση κατά αυτών 

των αποφάσεων προέβαλε ο μοναχισμός που ήταν πιο φανατικός και αδιάλλακτος. Η 

θανάτωση του ηγουμένου της Μονής Αυξεντίου, Αγ. Στεφάνου και η διαπόμπευση των 
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μοναχών που υποχρεώθηκαν να παρελάσουν στον κατάμεστο ιππόδρομο της πρωτεύου-

σας κρατώντας έκαστος από το χέρι μια γυναίκα «εμπτυόμενοι και υβριζόμενοι υπό πα-

ντός του λαού» ήταν ο προάγγελος της αναβίωσης των μαρτύρων της εποχής των διωγ-

μών. Οι μονές μεταβλήθηκαν σε στρατώνες, η περιουσία των μοναστικών ιδρυμάτων που 

καταργήθηκαν περιήλθε στο κράτος και οι μοναχοί υπέστησαν εξευτελισμούς, κακώσεις, 

θανάτους και εξορίες. Εγκαταλείποντας τα μοναστικά κέντρα, οι μοναχοί κατέφυγαν 

στην κεντρική και νότια Ιταλία όπου δημιούργησαν νέες πνευματικές και καλλιτεχνικές 

εστίες. Για ποιο λόγο νίκησαν τελικώς οι εικονόφιλοι;  

 

Νόμισμα που απεικονίζει την Βασίλισσα Είρήνη 

 

Η επικράτησή τους οφειλόταν σε δύο αντιβασίλισσες, την Ειρήνη και τη Θεοδώρα, το 780 

και το 842 αντίστοιχα. Το 780 η Ειρήνη ανέλαβε την εξουσία ως επίτροπος και συναυτο-

κράτειρα του ανήλικου γιου της Κωνσταντίνου Στ’ , ύστερα από τον θάνατο του συζύγου 

της αυτοκράτορα Λέοντα Δ’. Αμέσως στελέχωσε τις δημόσιες θέσεις με εικονόφιλους, 

προώθησε στον πατριαρχικό θρόνο τον εικονόφιλο Ταράτιο το 784 και συγκάλεσε δύο Οι-

κουμενικές Συνόδους για την αποκατάσταση της θέσεως των εικόνων. Η πρώτη Σύνοδος 

συνήλθε στην Κων/πολη στον ναό των Αγ. Αποστόλων το 786 και διαλύθηκε αμέσως λό-

γω της αντίδρασης των στρατιωτικών μονάδων που ήταν πιστές στην κληρονομιά του 

Κωνσταντίνου Ε’. Η δεύτερη (Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος) έγινε στον ναό της Αγ. Σοφίας στη 

Νίκαια από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου 787, κέρδισε την αναγνώριση του 

Πάπα και ανέτρεψε τις αποφάσεις της εικονοκλαστικής Συνόδου. Καταδικάστηκε λοιπόν 

η εικονομαχία ως αίρεση, αποφασίστηκε η καταστροφή της εικονομαχικής φιλολογίας 

και η αναστήλωση των εικόνων χωρίς να γίνει διάκριση στο υλικό κατασκευής τους ή στο 

χώρο που ήταν εκτεθειμένες. Αξιοσημείωτο της Συνόδου είναι και το γεγονός ότι, εκτός 
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από τους 350 επισκόπους, παρευρέθηκαν και 100 μοναχοί των οποίων η παρουσία δεν ή-

ταν αναγκαία! Στο τέλος, όλοι αποκαταστάθηκαν στις θέσεις τους (συμπεριλαμβανομέ-

νων των εξόριστων μοναχών) και η Ορθοδοξία επικράτησε μέχρι το 815. Όσον αφορά 

στον βίο της Θεοδώρας είναι αυτή που έδωσε και την τελική λύση στο εικονομαχικό προ-

βλήμα που ταλάντευε για δεύτερη φορά την αυτοκρατορία (815-843) χαρακτηριστικό της 

πολιτικής της ήταν η αναστήλωση των εικόνων και την εγκαθίδρυση της Κυριακής της 

Ορθοδοξίας (Μάρτιος 843) που τιμάται μέχρι και σήμερα. Η Εικονομαχία ως γεγονός είναι 

δύσκολο να αποτιμηθεί και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της λόγω της απόφασης της Ζ’ 

Οικουμενικής Συνόδου της μη διάσωσης των εικονομαχικών κειμένων και διατάξεων. Η 

απόφαση αυτή δεν επιτρέπει να γνωρίζουμε με αρτιότητα όλες τις λεπτομέρειες για τη 

θεολογική θεμελίωση της διαμάχης. Για την αποκατάστασή της μπορούμε να στηριχθού-

με μόνο στα αποσπάσματα τα οποία περιελάμβαναν τα εικονολατρικά συγγράμματα με 

σκοπό την αντίκρουσή της. Με τα πρακτικά της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου ανασυγκροτού-

νται δύο πραγματείες, εκείνη του Κωνσταντίνου περί της συλλογιστικής του αυτοκράτορα 

και εκείνη των εικονολατρών επιφανών θεολόγων όπως του Ιωάννη Δαμασκηνού και του 

Πατριάρχη Νικηφόρου. Ιστορικά η καταδίκη των ιερών εικόνων είχε ιουδαϊκή προέλευση 

και ήταν κυρίαρχη στην εκκλησία των πρώιμων χρόνων. Οι θεολόγοι που γνώριζαν την 

ελληνική φιλοσοφία όπως πχ. ο Ωρυγένης και ο Κλήμης Αλεξανδρείας την επαναδιατύ-

πωσαν με θεολογικούς όρους του ειδωλολατρικού νεοπλατωνισμού, ενώ η χρήση της χρι-

στιανικής εικονογραφίας δικαιολογήθηκε για τη διδακτική της αξία ως η Βίβλος των α-

γραμμάτων.  

Ερμηνεύοντας απλά τη διαμάχη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εικονομαχία ξεκίνησε 

εναντίον της θρησκοληψίας και της υπερβολής στη λατρεία των εικόνων και των αγίων 

λειψάνων που είχε πάρει γιγάντιες διαστάσεις. Ο χριστιανισμός λοιπόν παρέπεμπε σε 

κάτι που θύμιζε αρκετά τον «πολυθεϊσμό». Η Εικονομαχία συνοψίζεται συνήθως ως μια 

διαμάχη με θεολογικό κυρίως υπόβαθρο και χαρακτηρίζεται από διωγμούς ιδιαίτερα κατά 

των μοναχών. Οι διωγμοί αυτοί όμως φαίνεται ότι οφείλονταν περισσότερο σε πολιτικούς 

παρά σε θρησκευτικούς λόγους. 

Σήμερα πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι οι ρίζες της Εικονομαχίας προήλθαν από την προ-

σπάθεια των Ισαύρων να εξουσιάσουν την εκκλησία και να επωφεληθούν από την πε-
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ριουσία των μοναστηριών. Οι εικονομάχοι αυτοκράτορες χρησιμοποίησαν την πρόφαση 

της λατρείας των εικόνων, αλλά στην πραγματικότητα σκοπό είχαν να αποσπάσουν το 

λαό από την επιρροή της εκκλησίας και να τονώσουν τη μοναρχική εξουσία. Η απήχηση 

δε των εικονομάχων αυτοκρατόρων στον στρατό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, όπως άλ-

λωστε και η διάθεσή τους για σκόπιμη προσκόλληση της λαϊκής μάζας στο πρόσωπο του 

αυτοκράτορα.  

 

 

O σταυρός που σώζεται στην Αγ. Ειρήνη στην Κων/πολη. 

 

Η Ε. Γλύκατζη-Αρβελέρ στο βιβλίο της «Η πολιτική ιδεολογία του Βυζαντινού Κράτους» 

σελ.34, αποδίδει την εικονομαχία σε πολιτικοστρατιωτικούς λόγους άμυνας του Βυζαντί-

ου: «μέσα σε αυτές τις συνθήκες γινόταν όλο και πιο φανερό ότι η σωτηρία της αυτοκρα-

τορίας εξαρτιόταν από τους αγροτικούς πληθυσμούς του εσωτερικού της Μ. Ασίας… δεν 

υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η εικονομαχική πολιτική που ήταν εντελώς αντίθετη σε ό,τι 

θύμιζε τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και την παλιά ιδεολογία θα μπορούσε να συμφι-

λιώσει την Κων/πολη με τους αγροτικούς πληθυσμούς της ανατολικής Μ. Ασίας που εξα-

θλιωμένοι και πάμφτωχοι αποζούσαν από τη γη, που τώρα όφειλαν να υπερασπιστούν 

από τους επιδρομείς». Η βυζαντινολόγος Τζούντιθ Χέριν στο βιβλίο της «Τι είναι το Βυζά-

ντιο» σελ. 221, εκτιμά ότι ο Λέων ο Γ’ είχε κατανοήσει πλήρως τις μουσουλμανικές μεθό-

δους που εξασφάλιζαν πειθαρχία και αποτελεσματικότητα στο πεδίο της μάχης. Η πιο 

άμεση συνέπεια του εικονομαχικού ζητήματος αφορούσε την εξέλιξη της βυζαντινής τέ-

χνης. Εάν είχε επικρατήσει η εικονομαχία, οι απεικονίσεις των εκκλησιών θα είχαν πιθα-



 
 

 

7  

νόν περιοριστεί σε παραστάσεις αντλημένες από τη φύση και το φυτικό βασίλειο, όπως 

συμβαίνει στα σύγχρονα τεμένη των Ομμεϋάδων. Θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε 

ποια θα ήταν η νέα διακόσμηση των ναών ως προς τα θέματα και τις ιδέες που μπορεί να 

εκπροσωπούσαν. Την απάντηση στα ερωτήματα αυτά δίνουν λίγα μόνο μνημεία που σώ-

θηκαν από την εποχή αυτή, πχ. ο λιτός σταυρός με τη μεγάλη επιγραφή του ψαλμού 64 

που σώζεται στην Αγ. Ειρήνη στην Κων/πολη και στολίζει το ημιθόλιο του Ιερού, ενώ στην 

Αγ. Κυριακή Νάξου στην κόγχη του Ιερού υπάρχει διάλιθος σταυρός πλαισιωμένος από 

παράσταση κλώσας με κλωσόπουλα. Αυτό όμως που συνέβη στο Βυζάντιο με τη δεύτερη 

Σύνοδο της Νίκαιας (Ζ’ Οικουμενική) είναι ότι όχι μόνο αποκαταστάθηκε η λατρεία των 

εικόνων, αλλά οι καλλιτέχνες αγιογράφοι αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν καθιερωμέ-

νους αποδεκτούς τύπους χωρίς την παραμικρή απόκλιση. Διαφορετικά, οι εικόνες οι οποί-

ες θα φιλοτεχνούσαν δεν θα ήταν «αληθινές». Εκτός όμως από την μετέπειτα αγιογραφί-

α, η καταστροφή των προεικονομαχικών παραστάσεων αποτελεί πλήγμα καθώς αφήνει 

ένα κενό στην καλλιτεχνική δραστηριότητα και στην εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης. Συ-

νοψίζοντας, όποια και να ήταν τα κίνητρα της εικονομαχίας (θρησκευτικά, πολιτικά, 

στρατιωτικά, οικονομικά κλπ.), το κίνημα δε μπορεί να δικαιολογηθεί από χριστιανικής 

απόψεως μιας και επιβλήθηκε από την πολιτική και στρατιωτική εξουσία χωρίς τις απα-

ραίτητες νόμιμες εκκλησιαστικές διαδικασίες. Η αποκατάσταση της νομιμότητας με τη Ζ’ 

Οικουμενική Σύνοδο ήταν απλώς το επιστέγασμα της επιστροφής σε όσα υπήρχαν κατα-

γεγγραμμένα στις κατακόμβες, στους ναούς και στα εκκλησιαστικά χειρόγραφα. 
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