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Εικονομαχία 

Ορισμός 
1 

Η Εικονομαχία ήταν μια πνευματική κίνηση, η οποία εκδηλώθηκε στο 

Βυζάντιο από τις αρχές του 8ου ως τα μέσα του 9ου αι. και  έθετε το 

ερώτημα αν η λατρεία των εικόνων είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις της 

Ορθοδοξίας. 

 
Πρωτεργάτες 2 Λέων Γ' (717-741) και Κωνσταντίνος Ε' (741-775). 

Λόγοι 3 

1. Ο Λέων, ο οποίος καταγόταν από την Γερμανίκεια της Β. Συρίας, και 

ο γιος του Κων/νος Ε΄ φαίνεται ότι είχαν επηρεαστεί από 

τις ανεικονικές (αντίθετες στη λατρεία των 

εικόνων) αντιλήψεις της ιουδαϊκής και της ισλαμικής θρησκείας και 

γι' αυτό απέρριπταν τη λατρεία των εικόνων ως εκδήλωση 

ειδωλολατρική. 

2. Οι ανεικονικές αντιλήψεις ήταν πολύ διαδεδομένες στους αγρότες 

της γειτονικής με το Ισλάμ Μ. Ασίας, που σήκωναν το κύριο βάρος 

της άμυνας κατά των Αράβων. Οι Ίσαυροι είχαν κάθε λόγο να 

ευνοήσουν τους πληθυσμούς αυτούς. 

3. Οι δεισιδαιμονίες και οι υπερβολές, που είχαν εκδηλωθεί γύρω 

από τη λατρεία των εικόνων. 

4. Η επιθυμία των Ισαύρων να περιορίσουν την επιρροή των 

μοναχών. 

5. Η ιδέα ότι οι επιτυχίες των εχθρών του Βυζαντίου, προέρχονταν από 

τη δίκαιη οργή του Θεού για ό,τι συνέβαινε στο χώρο της λατρείας. 

Α΄φάση εικονομαχίας 

726 - 787 
4 

Αφορμή: απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από την Χαλκή Πύλη 

Αποτέλεσμα: διαμαρτυρίες του λαού της πρωτεύουσας 

730: Έκδοση αυτοκρατορικού διατάγματος κατά της λατρείας των 

εικόνων. 

Τιμωρία εικονόφιλων με εξορίες, φυλακίσεις, δημεύσεις περιουσιών. 

Υποστηρικτής των 

εικονόφιλων 
5 Ιωάννης Δαμασκηνός (μέγας θεολόγος της εποχής). 

Ένταση της Α΄φασης 6 

Επί Κων/νου Ε΄: 

Εκστρατεία τρομοκράτησης των μοναχών και καταστροφής των μονών 

που ήταν προπύργια εικονολατρίας. 

Τερματισμός της 

Α΄φάσης 
7 

Με την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο (787). Συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της 

αυτοκράτειρας Ειρήνης της Αθηναίας (780-802), αποκατέστησε 

πανηγυρικά τις εικόνες, διευκρινίζοντας ότι στις εικόνες απονέμεται 

μόνο τιμητική προσκύνηση. 
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Β΄φάση (Έναρξη – 

τερματισμός) 
8 

Αυτοκράτορας: Λέων Ε΄Αρμένιος 

Λόγοι: Οι ήττες των Βυζαντινών στα πεδία των μαχών οφείλονται στη 

λατρεία των εικόνων. 

Τερματισμός: Αυγούστα Θεοδώρα. Η σύνοδος του 843 προχώρησε στην 

οριστική και πανηγυρική αποκατάσταση και αναστήλωση των εικόνων. 

Σημασία ήττας των 

εικονομάχων 
9 

1. Νίκη της ελληνικής πνευματικής παράδοσης, που ευνοούσε την 

απόδοση της θείας μορφής πάνω στην ανεικονική ασιατική 

παράδοση. 

2. Η αναστήλωση των εικόνων τερμάτισε τις θρησκευτικές 

διαμάχες. 

3. Ξεκίνησε μια περίοδος γόνιμης συνεργασίας του κράτους με την 

εκκλησία, που αφοσιώθηκε στο ιεραποστολικό της έργο. 

4. Πολλαπλασιασμός μοναστηριών. 

5. Περιορισμός των υπερβολών στη λατρεία των εικόνων. 

Συνέπειες 

εικονομαχίας 
10 

1. Διχασμός 

2. Ολέθριες συνέπειες στην εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου. 

3. Η Εκκλησία της Ρώμης απομακρύνθηκε από το Βυζάντιο και 

στράφηκε στους Φράγκους. 

4. Καταστράφηκαν πολλά έργα τέχνης (οι εκκλησίες 

διακοσμήθηκαν με ζώα, φυτά και διακοσμητικά μοτίβα). 

5. Υποχώρησε η ενασχόληση με τα γράμματα, 

6. Καταστράφηκαν πολλά σημαντικά κείμενα των εικονομάχων. 


