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Εικονομαχία  

• Οριςμόσ: κρθςκευτικό  κίνθμα από τισ αρχζσ του 8ου ωσ τισ αρχζσ του 
9ου αιϊνα που ςυγκλόνιςε τθν αυτοκρατορία και προκάλεςε 
ςυγκροφςεισ ςχετικά με το ηιτθμα τθσ λατρείασ των εικόνων. Είχε 
κοινωνικζσ και πολιτικζσ προεκτάςεισ. 

• Πρωτεργάτεσ :Λζων Γϋκαι ο γιοσ του Κωνςταντίνοσ Εϋ.Ανικαν ςτθ 
δυναςτεία των Ιςαφρων και κατάγονταν από τθ υρία, άρα είχαν 
επθρεαςτεί από τισ ανεικονικζσ αντιλιψεισ τθσ περιοχισ αυτισ 



Δπιχειρήματα τωμ εικομομάχωμ 

   Οι εικόμεπ αμαπληοώμξσμ ςα είδχλα και άοα ασςξί πξσ 

ςιπ ποξρκσμξύμ είμαι ειδχλξλάςοεπ [...]. Όμχπ δεμ 

ποέπει μα ποξρκσμξύμε καςαρκεσάρμαςα ςχμ 

αμθοώπιμχμ υεοιώμ και κάθε είδξσπ ξμξίχμα [...]. 

Πληοξτόοηρέ με πξιξπ μαπ κληοξδόςηρε ασςή ςημ 

παοάδξρη, δηλαδή μα ρεβόμαρςε και μα ποξρκσμξύμε 

καςαρκεσάρμαςα υεοιώμ, εμώ ξ Θεόπ απαγξοεύει ςημ 

ποξρκύμηρη, και εγώ θα ρσμτχμήρχ όςι ασςό είμαι 

μόμξπ ςξσ Θεξύ. 

Από επιστολή του Λέομτος Γ' στομ πάπα Γρηγόριο Β', 

Travaux et memoires 3 (1968) 279. 



Δπιχειρήματα τωμ εικομολατρώμ 

    Ετόρξμ ποξρκσμώ και ρέβξμαι ςξ ρςασοό και ςη 

λόγυη, ςξμ κάλαμξ και ςξμ ρπόγγξ, με ςα ξπξία ξι 

θεξκςόμξι Ιξσδαίξι ποξρέβαλαμ και ρκόςχραμ ςξμ Κύοιό 

μξσ, γιαςί όλα ασςά ρςάθηκαμ όογαμα ςξσ έογξσ ςηπ 

ρχςηοίαπ ςχμ αμθοώπχμ, πώπ μα μημ ποξρκσμήρχ και 

ςιπ εικόμεπ πξσ καςαρκεσάζξσμ ξι πιρςξί με αγαθή 

ποξαίοερη και με ρκξπό ςη δξνξλξγία και ςημ αμάμμηρη 

ςχμ παθημάςχμ ςξσ Χοιρςξύ; Και ετόρξμ ποξρκσμώ ςημ 

εικόμα ςξσ ρςασοξύ πξσ καςαρκεσάζεςαι από 

ξπξιξδήπξςε σλικό, πώπ μα μημ ποξρκσμήρχ ςημ εικόμα 

ςξσ Χοιρςξύ πξσ καςέρςηρε ρχςήοιξ ςξμ ρςασοό; Όςι δεμ 

ποξρκσμώ ςημ ύλη είμαι ταμεοό, διόςι, αμ καςαρςοατεί 

ςξ εκςύπχμα εμόπ ρςασοξύ πξσ είμαι καςαρκεσαρμέμξπ 

από νύλξ, παοαδίδχ ςξ νύλξ ρςη τχςιά. Τξ ίδιξ 

ρσμβαίμει και με ςξ νύλξ ςχμ εικξμιρμάςχμ, όςαμ ασςά 

καςαρςοατξύμ. 

Ιωάμμης Δαμασκημός, Περί εικόμωμ, Λόγος δεύτερος, 

κεφ. 19, Migne, Patrologia Graeca, τ. 94, στήλη 1305. 



Αίτια τθσ εικονομαχίασ 

• Οι αυτοκράτορεσ Λζων Γϋκαι Κωνςταντίνοσ Εϋκατάγονταν από τθ 
υρία και επθρεάςτθκαν από τισ ανεικονικζσ αντιλιψεισ (αντίκετεσ 
με τθ λατρεία των εικόνων) του Ιουδαϊςμοφ και του Ιςλαμιςμοφ , 
κρθςκειϊν που γειτόνευαν με τθ γενζκλια γθ τουσ. Γι’αυτό 
απζρριπταν τθν προςκφνθςθ των εικόνων ωσ ειδωλολατρικι 
εκδιλωςθ. 

• Οι ανεικονικζσ αντιλιψεισ ιταν πολφ διαδεδομζνεσ ανάμεςα ςτουσ 
αγρότεσ τθσ γειτονικισ με το Ιςλάμ Μικράσ Αςίασ, οι οποίοι είχαν 
αναλάβει και τθν άμυνα κατά των Αράβων ςτα ανατολικά ςφνορα. 
Άρα οι αυτοκράτορεσ ικελαν με κάκε τρόπο να ευνοιςουν αυτοφσ 
τουσ πλθκυςμοφσ. 

 

 



• Είχαν επικρατιςει υπερβολζσ ςχετικά με τθ λατρεία των εικόνων και 
οι δειςιδαιμονίεσ είχαν ευρφτατα διαδοκεί ανάμεςα ςτον αμόρφωτο 
λαό. 

• Οι Κςαυροι ικελαν να περιορίςουν τθ δφναμθ των μοναςτθριϊν. 

• Είχε διαδοκεί ευρφτατα θ ιδζα ότι οι εχκροί του Βυηαντίου 
πετφχαιναν νίκεσ λόγω τθσ δίκαιθσ οργισ του Θεοφ για ό,τι ςυνζβαινε 
ςον χϊρο τθσ λατρείασ των εικόνων. 



Δικομομάχοι καλύπτουμ τημ εικόμα του Χριστού με 

ασβέστη. Ψαλτήρι Χλουμτόφ (περί το 830). Μόσχα, 
Ιστορικό Μουσείο. 





Φάςεισ τθσ Εικονομαχίασ 
• Αϋφάςθ(726-787) 
1.Αφορμι: ςειςμόσ ςτον καλάςςιο χϊρο τθσ Θιρασ (726)>δικεν ζκφραςθ κεϊκισ οργισ για τθν 
υπερβολικι εικονολατρία που ζφτανε τα όρια τθσ ειδωλολατρίασ 

2.Απομάκρυνςθ τθσ εικόνασ του Χριςτοφ από τθ Χαλκι Πφλθ τθσ Πόλθσ το 726 ανάμεςα 
ςε ζντονεσ αντιδράςεισ του λαοφ τθσ πρωτεφουςασ 

4.Ζκδοςθ του πρϊτου αυτοκρατορικοφ διατάγματοσ κατά τθσ λατρείασ των εικόνων το 730 

5.Οι εικονόφιλοι (=οπαδοί των εικόνων) τιμωροφνται με εξορίεσ, φυλακίςεισ και 
δθμεφςεισ των περιουςιϊν τουσ. 

6.Κορφφωςθ των διϊξεων των εικονολατρϊν από τον Κωνςταντίνο Εϋ που εξαπζλυςε 
εκςτρατεία τρομοκράτθςθσ των μοναχϊν και καταςτροφισ των μονϊν που ιταν 
προπφργια τθσ εικονολατρίασ. 

7.Σζλοσ τθσ Αϋφάςθσ με τθ ΗϋΟικουμενικι φνοδο (787) που ςυγκάλεςε θ Ειρινθ θ 
Ακθναία(708-802) και αποκατζςτθςε πανθγυρικά τισ εικόνεσ διευκρινίηοντασ ότι ςε αυτζσ 
πρζπει να αποδίδουν μόνο τιμθτικι προςκφνθςθ.  

8.Τπζρμαχοσ των εικονολατρϊν ιταν ο Ιωάννθσ Δαμαςκθνόσ , ςπουδαίοσ κεολόγοσ τθσ 
εποχισ, που υπεραςπίςτθκε κεωρθτικά τισ εικόνεσ και ζηθςε ςτθν περιοχι του Χαλιφάτου 
(πζκανε περίπου το 750)  





Θ Χαλκι Πφλθ 
Πάνω από τθν πφλθ αυτι των βαςιλικϊν ανακτόρων βριςκόταν εικόνα του Χριςτοφ, 
αντικείμενο κερμισ λατρείασ. Ζνασ αξιωματικόσ τθσ φρουράσ επιχείρθςε να τθν καταςτρζψει 
αλλά πλικοσ λαοφ, κυρίωσ μοναχοί και γυναίκεσ, ζτρεξαν να τον εμποδίςουν, τον γκρζμιςαν 
από τθν ςκάλα και τον ςκότωςαν κακϊσ και τουσ ςτρατιϊτεσ που τον ςυνόδευαν. Υςτερα 
όρμθςαν ςτο πατριαρχείο αλλά ο νζοσ πατριάρχθσ πρόλαβε να ςωκεί ςτο Παλάτι. Σελικά θ 
φρουρά αποκατζςτθςε τθν τάξθ αλλά θ καταςτολι υπιρξε αιματθρι. 
 
 
Ιωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ 
Μεγαλφτεροσ κι από τον πάπα κι από τον εικονόφιλο λαό αντίπαλοσ του Λζοντοσ ιταν ο 
Ιωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ, ο αποκαλοφμενοσ Χρυςορρόασ για τθν ευγλωττία του, ο κεωρθτικόσ 
των εικονοφίλων. Άνδρασ μεγάλθσ μόρφωςθσ,υιόσ του ζργιου που κατείχε μεγάλθ κζςθ ςτο 
χαλιφάτο κατά τθν περίοδο του χαλίφθ Αμπτζλ- Μαλζκ (685-705), υπουργόσ και ο ίδιοσ του 
χαλίφθ Ουαλίντ (705-715) ςτθν Δαμαςκό για ζνα διάςτθμα, μόναςε μετά και ζγραψε τουσ 
τρεισ απολογθτικοφσ του λόγουσ Προς τους διαβάλλοντας τας αγίας εικόνας. Σο ιςχυρότερο 
επιχείρθμά του : «Τπόμνθμα γάρ εςτιν θ εικϊν, και όπερ τοισ γράμμαςι μεμυθμζνοισ θ βίβλοσ, 
τοφτο και τοισ αγραμμάτοισ θ εικϊν». Θ επιρροι του υπιρξε κακοριςτικι. 



Β΄φάςθ (815-843) 
1.Αναηωπφρωςθ τθσ ζνταςθσ από τον Λζοντα Εϋτον Αρμζνιο που 
απζδωςε ςτουσ εικονολάτρεσ τισ ιττεσ των βυηαντινϊν ςτα πεδία των 
μαχϊν. 

2.Σερματιςμόσ αυτισ τθσ φάςθσ από τθν αυτοκράτειρα Θεοδϊρα, 
μθτζρα του ανιλικου Μιχαιλ Γ.υγκάλεςε ςφνοδο το 843 και 
προχϊρθςε ςτθν οριςτικι και πανθγυρικι αποκατάςταςθ και 
αναςτιλωςθ των εικόνων. 





Απόψεις Λέομτος Δ' για τημ εικομολατρία 

    Γιαςί ξι Χοιρςιαμξί παθαίμξσμ ήςςεπ από ςξσπ εθμικξύπ; 

Επειδή λαςοεύξμςαι ξι εικόμεπ [...]! Γι' ασςό ρκξπεύχ μα 

ςιπ καςαρςοέφχ. [...] Οι ασςξκοάςξοεπ πξσ δέυςηκαμ και 

λάςοεφαμ ςιπ εικόμεπ πέθαμαμ ρςημ ενξοία ή ρςη μάυη. 

Ασςξί όμχπ πξσ δεμ ςιπ λάςοεφαμ πέθαμαμ ρςξ κοεβάςι 

ςξσπ και ςάτηκαμ με ςιμέπ ρςξσπ ασςξκοαςξοικξύπ 

ςάτξσπ κξμςά ρςξ μαό ςχμ Αγ. Απξρςόλχμ. Εγώ επιθσμώ 

μα μιμηθώ ςη δεύςεοη καςηγξοία και μα ςιπ καςαρςοέφχ, 

για μα μακοξημεοεύρχ και εγώ και ξ γιξπ μξσ και η 

δσμαρςεία μαπ μα βαριλεύρει χπ ςημ 4η και 5η γεμιά. 

      Scriptor incertus de Leone Bardae filio, 

έκδ. I. Bekker, Bonn 1842, 349. 





Συνζπειεσ τθσ Εικονομαχίασ 

• Θ αποκατάςταςθ των εικόνων ιταν μια νίκθ τθσ ελλθνικισ 
πνευματικισ παράδοςθσ ,που ευνοοφςε τθ ηωγραφικι παράςταςθ 
των κείων μορφϊν, πάνω ςτθν ανεικονικι αςιατικι τεχνοτροπία.  

• Θ αναςτιλωςθ των εικόνων τερμάτιςε τισ κρθςκευτικζσ διαμάχεσ και 
ζφερε τθ γόνιμθ ςυνεργαςία κράτουσ και εκκλθςίασ 

• Θ εκκλθςία αφοςιϊκθκε ςτο ιεραποςτολικό τθσ ζργο  

• Σα μοναςτιρια πολλαπλαςιάςτθκαν και πλοφτιςαν αλλά 
περιορίςτθκαν οι υπερβολζσ ςτθ λατρεία εικόνων και λειψάνων 

 



• Θ εικονομαχία δίχαςε τον βυηαντινό λαό. 

• Είχε ολζκριεσ ςυνζπειεσ ςτθν εξωτερικι πολιτικι, γιατί θ εκκλθςία 
τθσ Ρϊμθσ, δυςαρεςτθμζνθ από τουσ εικονομάχουσ αυτοκράτορεσ, 
απομακρφνκθκε από το Βυηάντιο και ηιτθςε ςτιριξθ από τουσ 
θγεμόνεσ των Φράγκων, που αποκτοφςαν τότε ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ 
μεγάλθ δφναμθ. 

• Κατά τθ διάρκεια τθσ εικονομαχίασ απαγορεφτθκε θ παράςταςθ 
κείων προςϊπων ςτουσ τοίχουσ των εκκλθςιϊν και θ ανάρτθςθ 
εικόνων και διατάχκθκε θ καταςτροφι τουσ.Σότε πολλά ζργα τζχνθσ 
καταςτράφθκαν και οι ναοί διακοςμικθκαν με ηϊα, φυτά κλπ. 

• Τποχϊρθςε θ εναςχόλθςθ με τα γράμματα. Μετά τθ νίκθ των 
εικόνων καταςτράφθκαν κείμενα των εικονομάχων. 





ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Ποια εποχι εκδθλϊκθκε θ Εικονομαχία; Δϊςτε τον οριςμό τθσ. 

2. Ποιοι βυηαντινοί αυτοκράτορεσ υπιρξαν πρωτεργάτεσ τθσ εικονομαχικισ κίνθςθσ και από ποφ 
είχαν επθρεαςτεί ωσ προσ τθ λατρεία των εικόνων; 

3. Ποιοι βυηαντινοί πλθκυςμοί ακολουκοφςαν τισ ανεικονικζσ αντιλιψεισ και γιατί τουσ 
υποςτιριηαν οι Κςαυροι; 

4. Πϊσ είχε εξελιχκεί θ λατρεία των εικόνων; 

5. Πϊσ αντιμετϊπιηαν οι Κςαυροι τουσ μοναχοφσ; 

6. Ποια ιδζα είχε επικρατιςει ςχετικά με τισ επιτυχίεσ των εχκρϊν του Βυηαντίου και τθν 
παρζμβαςθ του Θεοφ; 

7. Αϋ φάςθ:πότε ξεκίνθςε και με ποια αφορμι, ποιοσ αυτοκράτορασ τθν υποκίνθςε και πϊσ 
ζκλειςε; 

8. Ποιοσ ιταν ο ρόλοσ του Ιωάννθ Δαμαςκθνοφ; 

9. Βϋφάςθ:πότε ξεκίνθςε και με ποια αφορμι,ποιοσ αυτοκράτορασ τθν υποκίνθςε και πϊσ 
τερματίςτθκε; 

10. Ποιο ιταν το νόθμα τθσ αναςτιλωςθσ των εικόνων; 

11. Ποιεσ ιταν οι ςυνζπειεσ τθσ Εικονομαχίασ για θτν εξωτερικι πολιτικι του κράτουσ και για τον 
πολιτιςμό; 


