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  «Τὴ παραδόσει τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας   ἐξηκολουθήσαμεν καὶ οὔτε ὕφεσιν οὔτε 

πλεονασμὸν ἐποιησάμεθα, ἀλλ’ ἀποστολικῶς διδαχθέντες, κρατοῦμεν τὰς παραδόσεις ἂς 

παρελάβομεν, ὀσάπερ ἡ ἁγία καθολικὴ Ἐκκλησία ἀρχῆθεν τῶν χρόνων ἀγράφως καὶ 

ἐγγράφως παρέλαβεν,ἐξ ὧν εἰσὶν καὶ αἳ ὑποτυπώσεις τῶν εἰκονικῶν ἀναζωγραφήσεων »   

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιος (Μansi 13,96) 
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      ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

          Θέμα της παρούσας εργασίας αποτελεί η Εικονομαχία μέσα από την ιστορία 

των συνόδων του 8
ου

 αιώνα.  Ο λόγος για τον οποίο επελέγη αυτό το θέμα είναι διότι 

η πρώτη περίοδος ( 717-787 ) της Εικονομαχίας, υπήρξε μία περίοδος έντονης 

σύγκρουσης σε πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο μεταξύ των αντίπαλων μερίδων. 

Οι αυτοκράτορες Λέων Γ και ο γιός του Κωνσταντίνος Ε πρόσφεραν σημαντικές 

υπηρεσίες στο κράτος και του έδωσαν τη δυνατότητα να σταθεροποιηθεί ως ισχυρή 

δύναμη. Επίσης, το αναμόρφωσαν εσωτερικά με την αναδιοργάνωση των επαρχιών 

και των θεμάτων, ενώ εξέδωσαν και νέα νομοθεσία, την Εκλογή, με την οποία 

εισήγαγαν τροποποιήσεις πιο φιλάνθρωπες στο ποινικό δίκαιο, το οποίο επηρέασε 

τόσο το μεταγενέστερο δίκαιο, όσο και των σλάβικων λαών. Μέσα στο πολιτικό 

πλαίσιο αυτό προσπάθησαν να επιβληθεί το κράτος στην εκκλησία, να υποβληθεί 

στον έλεγχο του αυτοκράτορα, ο οποίος έλεγε «βασιλεύς καί ἰερεύς εἰμί». 

 

            Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα γεγονότα που 

οδήγησαν στην σύγκληση των δύο συνόδων, εξετάζοντας παράλληλα το πολεμικό 

μένος της μίας παρατάξεως και την ρωμαλέα αντίδραση της άλλης, καθώς και τις 

ιδεολογικές και θρησκευτικές απόψεις των δύο αντιπάλων. 

 

             Όσον αφορά στη διάρθρωση της εργασίας αυτή έχει ως εξής: στην εισαγωγή 

παρουσιάζεται συνοπτικά μία ανάλυση του φαινομένου της Εικονομαχίας. Δεν θα 

πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι η έρευνα δεν έχει καταλήξει ακόμη σε οριστικά 

συμπεράσματα για τα αίτια της εικονομαχίας και ένας σοβαρός λόγος γι’ αυτό είναι 

ότι δεν σώθηκαν έργα εικονομαχικά. Όλα όσα ξέρουμε για την κίνηση αυτή 

προέρχονται από τους εικονόφιλους, οι οποίοι καταπολέμησαν την εικονομαχία. Το 

πρώτο κεφάλαιο περιγράφει τις αντιδράσεις εναντίον των εικόνων από την απαρχή 

του Χριστιανισμού έως την έναρξη της εικονομαχίας. Το δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζει το ιστορικό πλαίσιο της πρώτης περιόδου της Εικονομαχίας και τα 

γεγονότα που οδήγησαν στην σύγκληση της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια 

από την αυτοκράτειρα Ειρήνη. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στη σύνοδο της Ιέρειας, ενώ 

το τέταρτο θα αναλύσει την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο. Στο τέλος θα επιχειρηθεί μία 

σύνοψη της συμβολής των εικονόφιλων πεποιθήσεων στο ορθόδοξο δόγμα. 
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         Σε όλη την προσπάθεια, μου είναι αδύνατον να μην αναφερθώ στους 

ανθρώπους που με την αμέριστη συμπαράσταση και την καθοδήγηση τους με 

βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας : Στους ελλογιμότατους κ.κ 

Καθηγητές του Ιστορικού τομέα της Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. 

Καραθανάση, κ.Τρίτο, κ. Χρήστου, κ. Μπάκα, ιδιαιτέρως στον σύμβουλο καθηγητή 

μου κ. Βασίλειο Κουκουσά, καθώς επίσης σε όλο το διδακτικό και εργασιακό 

προσωπικό της παρούσης σχολής. 

 

 

 

 

                                                                              Σπάρτακος-Χρήστος Ραπτόπουλος 

 Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2013                                                                
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EIΣΑΓΩΓΗ 

Το φαινόμενο της Εικονομαχίας          

 

 Το μεγάλo γεγονός της εσωτερικής ζωής του Βυζαντίου κατά τη βασιλεία των 

Ισαύρων, υπήρξε η εικονομαχική κρίση της οποίας οι αφορμές, ο χαρακτήρας, οι 

ροπές και το πνευματικό περιεχόμενο κέντρισαν το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών.  

 Ιστορικοί, θεολόγοι και κοινωνιολόγοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το 

φαινόμενο. Κάποιοι διείδαν στην εικονομαχία, κίνηση νεωτεριστική, 

μεταρρυθμιστική, που αποσκοπούσε στην αναμόρφωση της Βυζαντινής κοινωνίας σε 

υγιέστερες βάσεις, ενώ άλλοι διέγνωσαν κίνητρα πολιτικά ή οικονομικά. Μάλιστα, 

κάποιοι ιστορικοί μίλησαν για την αντίδραση των κοσμικών δυνάμεων και 

στρωμάτων, ιδιαίτερα των στρατιωτικών, εναντίον μερίδας του κλήρου και των 

μοναχών που ζούσαν στην χλιδή των πλουσιοπάροχα προικισμένων μοναστηριών, 

χωρίς να συμμερίζονται τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο λαός και χωρίς βέβαια να 

πάψουν να αναμιγνύονται στις υποθέσεις του κόσμου. 

 Η πολιτική ζωή της αυτοκρατορίας χαρακτηρίζεται από τον αδιάκοπο αγώνα 

μεταξύ της κεντρικής εξουσίας και της αριστοκρατίας της γης. Στον αγώνα αυτό, που 

υπέβοσκε και μερικές φορές ήταν ανοιχτός και παρουσίαζε ανάλογα με τις 

περιστάσεις μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση ή και στιγμές ανάπαυλας, 

συμπλέκονταν και συνέβαλλαν οι διάφοροι εξωοικονομικοί παράγοντες, 

θρησκευτικοί και γενικότερα ιδεολογικοί, καθώς και οι φιλοδοξίες των ατόμων και 

των ομάδων παράγοντες που ο ρόλος τους είναι δύσκολο να καθοριστεί. Τέτοιο 

χαρακτήρα έχουν τα κινήματα της περιόδου που ακολουθεί μετά το θάνατο του 

Ηρακλείου (610-641) και ως την άνοδο στο θρόνο του Λέοντα Γ΄ (717-741). Η 

εικονοκλαστική κρίση είχε αναμφισβήτητα έντονα θρησκευτικό χαρακτήρα, στον 

οποίο και οι σύγχρονες και μεταγενέστερες πηγές, γραμμένες άλλωστε από 

εικονόφιλους, έδωσαν το μεγαλύτερο βάρος.  

           Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές ενδείξεις, πως με την άνοδο στο θρόνο του 

Λέοντα Γ΄ η στρατιωτική αριστοκρατία, η οποία βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη, 

ανέλαβε την εξουσία. Πράγματι, η πολιτική της δυναστείας των Ισαύρων δεν 

παρουσιάζει στοιχεία βαθειάς κοινωνικής μεταρρύθμισης υπέρ των λαϊκών τάξεων. 

Το θρησκευτικό και πνευματικό νόημα της εικονομαχίας μπορεί να θεωρηθεί ως 

αριστοκρατική ιδεολογία αυστηρών στρατιωτικών, επηρεασμένη από τη δογματική 

καθαρότητα του μονοφυσιτισμού στην αντίληψη της θρησκείας
1
. Αυτή η αντίληψη 

δεν έγινε ποτέ κατανοητή από τα λαϊκά στρώματα.  

                                                           
1
Βλ. Κ.  Παπαρηγόπουλος, Iστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.Η’, Βυζαντινός 

Ελληνισμός-Μεσοβυζαντινοί χρόνοι, κεφ.Εικονομαχία, εκδ.Αθηνών, Αθήνα 1979, 

σ.211 
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        Η ιστοριογραφία των αρχών του 20
ου

 αιώνα, ξεκινώντας από τις αντιλήψεις που 

επικρατούσαν εκείνη την εποχή και θεωρώντας αδιανόητη την ύπαρξη επαναστατικής 

κινήσεως, ανεξάρτητα από κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, αναζητούσε προεκτάσεις. Πιο 

συγκεκριμένα ο ιστορικός Ιωάννης Κορδάτος αναφέρει ότι « το εικονομαχικό κίνημα 

πρέπει να το δούμε σαν πάλη της κεντρικής κυβερνητικής εξουσίας ενάντια στην 

εκκλησιαστική – καλογερική ιδιοκτησία που αναπτύσσονταν σε βάρος της μικρής 

αγροτικής και κοινοτικής ιδιοκτησίας»
2
. 

 

 Η σύγχρονη ιστοριογραφική αντίληψη απαλλαγμένη από 

προκατασκευασμένες ιδέες εντάσσει την κατανόηση των γεγονότων και των 

κοινωνικών φαινομένων στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Σύμφωνα μάλιστα με την 

βυζαντινολόγο Γλύκατζη – Αρβελέρ, η εικονομαχική έριδα είναι περισσότερο 

έκφραση λειτουργικού και όχι δογματικού προβλήματος. Συνεχίζει μάλιστα λέγοντας 

ότι η εικονομαχία είναι η εκκλησιαστική μορφή πολιτισμικών, αλλά και κοινωνικό-

οικονομικών διαφορών και τάσεων, που λόγω των ιστορικών παραδόσεών τους, είχαν 

διαφορετική τοποθέτηση στο πρόβλημα της απεικόνισης του θείου
3
. Γι’ αυτό και 

βλέπουμε τις ανατολικές επαρχίες του κράτους να έχουν ανεικονικές κυρίως 

διαθέσεις, εν αντιθέσει με τις δυτικές επαρχίες που είχαν ισχυρή εικονοφιλική 

παράδοση.  

 Η απόφαση της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου για την εξαφάνιση της 

εικονομαχικής φιλολογίας, δεν επέτρεψε να γνωρίσουμε με λεπτομέρειες τη 

θεολογική θεμελίωση της εικονομαχικής διδασκαλίας. Για την αποκατάστασή της, 

στηριζόμαστε στα αποσπάσματα, τα οποία περιέλαβαν τα εικονολατρικά 

συγγράμματα, με σκοπό την αντίκρουσή τους. Έτσι, με τα πρακτικά της Ζ΄ 

Οικουμενικής Συνόδου, είναι δυνατή η γνώση των αποφάσεων της εικονοκλαστικής 

Συνόδου της Ιέρειας. Πληροφορίες αντλούμε επίσης από τα έργα του Πατριάρχη 

Νικηφόρου, που περιέχουν τις δύο πραγματείες του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε΄ 

(741-775), οι οποίες παρουσιάζουν τις βασικές δογματικές απόψεις των εικονομάχων. 

 Τις εικονολατρικές αντιλήψεις τις γνωρίζουμε ακόμη από τα αντιρρητικά έργα 

επιφανών θεολόγων, όπως του Ιωάννη Δαμασκηνού και του Πατριάρχη Νικηφόρου. 

Σημαντική όμως είναι και η συμβολή των βίων διαφόρων εκκλησιαστικών προσώπων 

που αγωνίστηκαν για την εικονολατρεία, οι οποίοι μας διαφωτίζουν για το 

                                                           
2
 Βλ. Γ. Κορδάτος, Ακμή και παρακμή του Βυζαντίου, εκδ. Μπουκουμάνης, Αθήναι 

1979, σ.35. 
3
 Βλ. Ε. Γλυκατζή-Αρβελέρ, Γιατί το Βυζάντιο, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 

2009, σ.σ 86 και 92. 
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αγωνιστικό φρόνημα των πιστών, τον κοινωνικό και κοινοβιακό βίο και γενικά το 

πολιτιστικό βήμα της εποχής.
4
  

 Το περιγραφόμενο ιστορικό φαινόμενο της εικονομαχίας δεν είναι καθόλου 

εύκολο αν θελήσει κανείς να καταλάβει τα βαθύτερα αίτια που το προκάλεσαν και το 

διατήρησαν επί 120 χρόνια στην επικαιρότητα. Έχουν κατά καιρούς προταθεί πολλές 

ερμηνείες, απλούστερες ή πιο περίπλοκες και συνδυαστικές. Τα τελευταία χρόνια 

ειδικά, επιχειρήθηκε εκ νέου η αναγωγή του φαινομένου της εικονομαχίας κυρίως σε 

κοινωνικά αίτια και παρουσιάστηκε ως κίνημα ανανεωτικό με διαστάσεις κοινωνικές. 

Σύμφωνα με την επικρατέστερη σήμερα γνώμη, τόσο η αντιμοναχική πολιτική, όσο 

και τα νομοθετικά μέτρα τα οποία πήρε η πολιτεία εις βάρος της εκκλησιαστικής και 

μοναστηριακής περιουσίας, υπήρξαν φαινόμενα δευτερογενή, τελείως ασύνδετα, με 

τον πρωτογενή χαρακτήρα του διωγμού των εικόνων. Τα μέτρα επιβλήθηκαν εκ των 

υστέρων εξαιτίας της αντίδρασης των μοναχών στην αυτοκρατορική πρωτοβουλία, 

βέβαια ήταν τόσο σκληρά, που κάποιοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή ως 

¨μοναχομανία¨.
5
 

 Η σημερινή έρευνα αποκλείει κίνητρα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά, 

και θεωρεί πρωτογενή το θρησκευτικό και πνευματικό παράγοντα
6
. Αφού αναζήτησε 

τις ιστορικές ρίζες του φαινομένου, ανέτρεξε σε παλαιότερα συγγράμματα Πατέρων, 

οι οποίοι αποδοκίμαζαν την απεικόνιση ιερών προσώπων, σύμφωνα άλλωστε και με 

τις επιταγές της Παλαιάς Διαθήκης
7
. Προς τη Γραφή εναρμονίστηκε και η 

παλαιοχριστιανική τέχνη, που περιορίστηκε σε συμβολικές και αλληγορικές 

παραστάσεις. 

 Η συνύπαρξη χριστιανικών κοινοτήτων και αρχαίων θρησκειών και η 

διαμόρφωση της χριστολογικής θεολογίας επέδρασαν στην ανάπτυξη εικονικών 

παραστάσεων από την Αγία Γραφή που είχαν ως προορισμό να διαφωτίσουν και να 

                                                           
4
 Βλ. G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Β’, εκδ. Βασιλόπουλος, 

Αθήνα 1997,  σ. 14. Βλ. επίσης, Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία: Απ΄ αρχής μέχρι 

την Εικονομαχία, Αθήνα 2002, σ. 769. Βλ. επίσης, Ιω. Αναστασίου, Εκκλησιαστική 

Ιστορία, τ. Α’, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 406.  
5
 Βλ. G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Β’, ό.π, σ. 24. Βλ. επίσης, 

Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία: Απ΄ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 787 
6
 Σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι πιο διακεκριμένοι Βυζαντινοί ιστορικοί απέρριψαν τα 

πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια και θεωρούν πρωτογενή τον θρησκευτικό 

παράγοντα,βλ Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία:Απ’αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 772. Βλ. επίσης, G.  Ostrogorsky,Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ.Β’, ό.π, σ. 

26. Βλ επίσης,  Ε. Γλύκατζη- Αρβελέρ, Η ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 

Εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 1988, σ. 67. Βλ.επίσης,  Στ. Ράνσιμαν,Ο βυζαντινός 

Πολιτισμός, Εκδ. Ερμείας, Αθήνα 1978, σ. 52 
7
Βλ. Έξοδος 20,στ 4-5, «Οὐ Ποιήσεις σεαυτώ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα,ὅσα ἐν 

τῷ οὐρανώ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τὴ γῆ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω της γής.Οὐ 

προσκυνήσεις αὐτοις,οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αυτοίς»  
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διδάξουν τον μη μορφωμένο πιστό. Η προσκύνηση των Αγίων, προπάντων των 

λειψάνων των μαρτύρων, και η πίστη ότι οι εικόνες είναι θαυματουργές συνέβαλαν 

στην απονομή λατρείας και σ’ αυτές. Οι εικονόφιλοι θεολόγοι των πρώτων αιώνων 

φρόντισαν να καταστήσουν φανερό τον εποικοδομητικό χαρακτήρα της εικόνας.  

 Η χριστιανική εικονογραφία διαδόθηκε και επιβλήθηκε νωρίς στην ελληνο-

λατινική Δύση και στις μικρασιατικές παράλιες περιοχές με πληθυσμό αμιγώς 

εξελληνισμένο.
8
 Τον 8

ο
 αιώνα που ξέσπασε η έριδα είχαν ήδη διαμορφωθεί και από 

την εικονόφιλη και από τη εικονομαχική πλευρά οι βασικές αρχές της σχετικής με τις 

εικόνες θεολογίας, με κέντρο τη χριστολογική διδασκαλία. 

  Ακόμη και για τα αίτια της εικονομαχίας υπάρχει πλήθος απόψεων και 

ερμηνειών, που διατυπώθηκαν στη μακρόχρονη ιστορική έρευνα προκειμένου να 

εξηγηθεί το φαινόμενο. Για το λόγο αυτό η εικονομαχία συνεχίζει να παραμένει ένα 

από τα πιο συζητημένα θέματα της βυζαντινολογίας
9
. 

 Τα αίτια της διαμάχης δεν είναι σαφή. Διατυπώθηκαν υποθέσεις που 

υποπίπτουν σε μία σύγχυση αιτιών και συνεπειών. Έχουν καθιερωθεί από την 

ιστοριογραφία τα εξής: α) οι τάσεις κοινωνικής μεταρρυθμίσεως του Λέοντα Γ΄ και η 

επονομασία του ως ¨τολμηρός οραματιστής¨
10

, β) η εικονομαχία αποτελούσε μία 

απλή αναζήτηση πνευματικότερης εκφράσεως της λατρευτικής ζωής των χριστιανών 

με την καταπολέμηση κάθε παγανιστικής τάσεως,
11

 γ) η εικονομαχία υποκρύπτει 

ταξικό αγώνα λόγω της τεράστιας εκκλησιαστικής περιουσίας,
12

 δ) αποτελεί μία 

ριζική αναθεώρηση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας με κριτήριο τις 

                                                           
8
 Βλ. Talbot Rice, Η Βυζαντινή τέχνη, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1994, σ. 71, Βλ. επίσης, 

Titus Barckhard, Η ιερή τέχνη σε Ανατολή και Δύση.Αρχές και μέθοδοι, εκδ. 

Πεμπτουσία, Αθήνα 1991  
9
 Βλ. Αρχιμανδρίτης Π. Τσορμπατζόγλου, Εικονομαχία και κοινωνία στα χρόνια του 

Λέοντος Γ΄  του Ισαύρου: Συμβολή στην διεύρυνση των αιτιών, Εκδ. Επέκταση, 

Θεσσαλονίκη 2007, σ. 77. 
10

 ό.π σελ 80, Βλ. επίσης, W. Durant, The story of civilization,The age of faith, εκδ. 

Simon and Schuster, New York 1950, σ. 506, ο Durant επισημαίνει για τον 

αυτοκράτορα ότι ως στρατηγός ενίκησε,συχνά,υπέρτερες σε αριθμό μουσουλμανικές 

δυνάμεις και ως πολιτικός έδωσε στην αυτοκρατορία του σταθερούς και δίκαιους 

νόμους,οι οποίοι εφαρμόζονταν χωρίς διακρίσεις. Μεταρρύθμισε τη 

φορολογία,ελάττωσε τον αριθμό των δουλοπαροίκων,έδωσε στους χωρικούς 

γαίες,συνέβαλε στον αναπληθυσμό ερημωμένων εδαφών και αναθεώρησε 

εποικοδομητικώς τους νόμους. Bλ. επίσης  Ε. Γλυκατζή- Αρβελέρ, ιδεολογία της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ό.π, σ. 30, όπου τονίζει ότι ο αυτοκράτορας με την 

νομοθεσία του,έλαβε μέριμνα για την προστασία των αδυνάτων από τις πιέσεις των 

ισχυρών. 

 
11

 Βλ. Αρχιμανδρίτης Π. Τσορμπατζόγλου, Εικονομαχία και κοινωνία στα χρόνια του 

Λέοντος Γ του Ισαύρου: Συμβολή στην διεύρυνση των αιτιών, ό.π, σ. 81. 
12

 Ό.π, σ. 81. Βλ επίσης, Γ. Κορδάτος, Ακμή και παρακμή του Βυζαντίου, ό.π, σ. 42. 
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θεοκρατικές αντιλήψεις του Λέοντα Γ΄ (βασιλεὺς εἰμὶ καὶ ἱερεὺς)
13

, ε) η αγροτική 

μεταρρύθμιση βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την εικονομαχία, στ) είναι μία 

προσπάθεια περιορισμού των θρησκειακών αντιθέσεων, η τάση συνδιαλλαγής μεταξύ 

των βιβλικών θρησκειών,
14

 ζ) διαπιστώνεται η προσπάθεια βίαιου εξανατολισμού του 

ελληνοχριστιανικού Βυζαντίου με την υποβάθμιση της εκκλησιαστικής 

παραδόσεως
15

, και τέλος, η) υπάρχει  ο ακραιφνής θεολογικός χαρακτήρας της 

εικονομαχικής έριδας.
16

  

 Όλες οι ανωτέρω τάσεις συνδέθηκαν με την εικονομαχία αλλά δεν υπήρξαν 

και τα πρωταρχικά ή τα γενεσιουργά αίτια της αιφνίδιας εκρήξεώς της. Τα 

πρωταρχικά αίτια πρέπει να τα αναζητήσουμε στην ξαφνική έκρηξη του προβλήματος 

και στην ακόμη πιο ξαφνική σιγή του. Η έκρηξη της εικονομαχίας οφείλεται καθαρά 

στην άποψη του αυτοκράτορα Λέοντα Γ΄ ότι η λατρεία των εικόνων έχει εκτραπεί σε 

υπερβολές και ότι οι πιστοί έχουν οδηγηθεί στην ειδωλολατεία προσκυνώντας τις 

εικόνες. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα αίτια που διατυπώθηκαν είναι αρκετά και 

προκαλούν μία σύγχυση. Μπορούμε όμως να τα ομαδοποιήσουμε σε τρεις μεγάλες 

κατευθύνσεις
17

. Η πρώτη, δέχεται την εικονομαχία να προέρχεται από την υπερβολή 

της λατρείας των εικόνων κατά τα τέλη του 7
ου

 και αρχές του 8
ου

 αιώνος.
18

 Μία 

δεύτερη ερμηνεία αρκετά διαδεδομένη και αυτή, υποστηρίζει ότι η εικονομαχία 

άρχισε όταν ανήλθε στην εξουσία η δυναστεία των Ισαύρων, η οποία προερχόταν από 

περιοχές με έντονη επίδραση των ιουδαϊκών και αραβικών αντιλήψεων.
19

 Μία τρίτη 

άποψη, λιγότερο διαδεδομένη, δέχεται ότι η εικονομαχία συνιστά απάντηση των 

Ισαύρων στη φθίνουσα δύναμη της αυτοκρατορικής εξουσίας με αντίστοιχη αύξηση 

                                                           
13

Βλ. Αρχιμανδρίτης Π. Τσορμπατζόγλου, Εικονομαχία και κοινωνία στα χρόνια του 

Λέοντος Γ΄ του Ισαύρου: Συμβολή στην διεύρυνση των αιτιών, ό.π, σ. 82. Βλ. επίσης, 

Βλ. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ.769, 

(Άλλοι συνέδεσαν την εικονομαχία προς την τάση μίας ριζικής αναθεωρήσεως των 

σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας με κριτήριο τις θεοκρατικές αντιλήψεις του 

Λέοντα,οι οποίες διακηρύχθηκαν με την επίσημη δήλωση του προς τον Πάπα Γρήγοριο 

Β ,ότι ήταν φορέας τόσο της βασιλικής όσο και της ιερατικής εξουσίας). 
14

 Ό.π ,σ. 771. 
15

 Βλ. Αρχιμανδρίτης Π. Τσορμπατζόγλου, Εικονομαχία και κοινωνία στα χρόνια του 

Λέοντος Γ του Ισαύρου: Συμβολή στην διεύρυνση των αιτιών, ό.π, σ. 82. Βλ επίσης Θ. 

Ζήσης, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Εκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 

16. 
16

 Βλ. Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία,Απ΄ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 771, 

Βλ. επίσης, Θ. Ζήσης, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ό.π, σ. 16. 
17

 Βλ. Τηλ. Λούγγης, Περ. Σύμμεικτα, Η Βυζαντινή ιστοριογραφία μετά το μεγάλο 

χάσμα, τεύχ. 6 (1985), Δοκ, σ.σ 139-222, «Η διαμάχη,οφείλεται στην αυξανόμενη 

δύναμη του στρατού και στην προσπάθεια της Εκκλησίας να διατηρήσει την ισχύ της» 
18

 Βλ. G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 25. Βλ. επίσης, 

Ιωάννης Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 408, Βλ.επίσης, Ιωάννης 

Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 135, 
19

 Βλ. Τηλ. Λούγγης, περ. Σύμμεικτα, Η Βυζαντινή ιστοριογραφία μετά το μεγάλο 

χάσμα, ό.π, σ. 153. Βλ.επίσης, G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π 

σ. 25. Βλ.επίσης, Ιω. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, ό.π, σ. 133 
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της εκκλησιαστικής και παρίσταται ως αντίδραση για την αποκατάσταση της 

αυτοκρατορικής εξουσίας.
20

 

 Η συσχέτιση εικονομαχίας, μεταρρυθμίσεως, δεν παρέμεινε όμως μόνο στο 

θεολογικό επίπεδο, αλλά ερμηνεύτηκε και σαν μία πρόδρομη κοινωνική 

μεταρρύθμιση της μεσαιωνικής κοινωνίας. 

 Όλο το φάσμα των κοινωνικών προσεγγίσεων του εικονομαχικού φαινομένου 

βρήκε υπό την επίδραση των διαφόρων κοινωνικών ρευμάτων των αρχών του 20
ου

 

αιώνα και ιδιαίτερα της μαρξιστικής ιδεολογίας την τελειοποίηση στην εξεύρεση των 

ιδεολογικών αρχών των διαφόρων πολιτικών ρευμάτων και τάσεων της άρχουσας 

τάξης. Έτσι, οι θεολογικές διαμάχες, όπως η εικονομαχία, δεν είναι τίποτα άλλο από 

πολιτικές αμφισβητήσεις και οι αιρέσεις κοινωνικές διεκδικήσεις των μη 

προνομιούχων αγροτικών μαζών απέναντι στην αριστοκρατία
21

. 

 Έτσι οδηγηθήκαμε και σε απόψεις που δεν υποστηρίζουν ότι η άνοδος στην 

εξουσία του Λέοντος δεν ήταν καρπός των φιλοδοξιών, αλλά συνειδητή ενέργεια των 

θεματικών στρατών, Ανατολικών, Αρμενιακών, και Οφικίου, έτσι ώστε να 

αντιμετωπιστεί νικηφόρα η διαμάχη ανάμεσα στο στρατό και τον μοναχικό κλήρο. 

Έτσι,  ο αυτοκράτορας να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κατάσχεση της 

μοναστηριακής ιδιοκτησίας υπέρ των αγροτών, που αποτελούσαν την κυριότερη 

δύναμη των θεματικών στρατών
22

. 

 Όπως διαπιστώνουμε, πέρα από το κοινό σημείο εκκινήσεως που δεν μπορεί 

να είναι άλλο από το γεγονός της εικονομαχίας, δεν υπάρχει ομοφωνία στην 

κατανόηση των πηγών και στην ερμηνευτική προσέγγιση.  

 Την ισχυρότερη αμφιβολία για την ορθότητα της θεωρίας ότι τα αίτια της 

εικονομαχίας ήταν κάποιες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, την προκαλούν δύο 

σημαντικά δεδομένα.      

 Το ένα εντοπίζεται στην παραβίαση των βασικών ηθικών πλαισίων μέσα στα 

οποία έπρεπε να ασκεί την εξουσία του ο βυζαντινός αυτοκράτορας, ώστε να γίνεται 

κοινωνικά αποδεκτός: Πρώτον «να μην είναι ηγεμόνας αυθαιρεσίας αλλά πριν από 

καθετί άλλο λειτουργός της πολιτείας με κύριο σκοπό και αποστολή του, την αδιάκοπη 

φροντίδα για τους υπηκόους του»
23

. Δεύτερον, « να συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις 

                                                           
20

 Βλ. Τηλ. Λούγγης, περ. Σύμμεικτα, Η Βυζαντινή ιστοριογραφία μετά το μεγάλο 

χάσμα, ό.π, σ.155. 
21

 Βλ. Ιω. Καραγιαννόπουλος, Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών,Εκδ. Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη 2000,  σ.σ. 25-26. Βλ.επίσης, Γ. Κορδάτος, Η ακμή και παρακμή του 

Βυζαντίου, ό.π, σ. 36 
22

 Βλ. Ιω. Καραγιαννόπουλος, Η πολιτική θεώρια των Βυζαντινών, ό.π, σ.26. 

  
23

 Βλ. Αρχιμανδρίτης Π. Τσορμπατζόγλου, Η κοινωνική διάσταση της Εικονομαχίας, 

Εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 9 
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αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας και ηθικής»
24

. Άρα θα ήταν « πολύ λογικό οι 

Ίσαυροι, όπως και όλοι οι αυτοκράτορες να θέλουν να συνδέσουν τη μνήμη τους με την 

προάσπιση των ιδανικών αυτών»
25

. Αντιθέτως, όμως, βλέπουμε μία ¨εμμονή¨ στην 

εικονομαχία, ακόμη και έπειτα από τη διαπίστωση της αντίθεσης σε αυτή της 

μεγάλης πλειοψηφίας των λαϊκών μαζών και των πνευματικών ηγετών. 

 Το δεύτερο δεδομένο το οποίο δημιουργεί κενό στη θεωρία των κοινωνικών 

μεταρρυθμίσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται και εξαφανίζεται η 

εικονομαχία. Αν επρόκειτο για ένα ¨επαναστατικό κίνημα¨ δεν θα έπρεπε οι 

¨επαναστάτες¨ να καθοδηγούνται από μία βαθιά θεωρητική γνώση των ιστορικών 

προβλημάτων, μέσα στα οποία καλούνται να εντάξουν το δικό τους ιστορικό αίτημα , 

και να βρίσκονται αδιάκοπα σε μια αγωνία για τη θεμελίωση των επαναστατικών 

τους προτάσεων και των ιστορικών τους ευθυνών
26

;  Μάταια όμως ψάχνει κανείς να 

βρει προεικονομαχικά κείμενα ή αναλύσεις, οι οποίες να φωτίζουν και να εξηγούν για 

ποιούς λόγους επιχειρήθηκε η εικονομαχία και πιο ήταν το ιστορικό αίτημα που 

εκπλήρωνε. Αδίκως  αναζητεί κανείς πώς και με ποιά ιστορικοκοινωνικά κριτήρια 

πήρε τις αποφάσεις ο Λέων Γ΄ ώστε να ξεκινήσει αυτή τη διαμάχη, ενώ είναι 

δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τα κίνητρά του
27

, καθώς όλες οι υποθέσεις που 

έχουν διατυπωθεί δε δύνανται να εξηγήσουν επαρκώς την αιφνίδια κήρυξη της 

εικονομαχίας. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην αναζήτηση των αιτιών 

πρέπει να απομονωθεί η προσωπικότητα του  εισηγητή της εικονομαχίας, 

αυτοκράτορα Λέοντα Γ΄ και να αναζητηθούν μόνο τα αίτια των πρώτων αποφάσεών 

του εναντίον των ιερών εικόνων. 
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Ό.π σ. 16 
25

 Ό.π,σ. 17 
26

 Βλ. Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία,Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ.769. 

Βλ επίσης Ιω.Καραγιαννόπουλος, Η πολιτικη θεωρία των Βυζαντινών, ό.π, σ. 30. 
27

 Βλ. Γ Φλορόφσκυ, Οι Βυζαντινοί Πατέρες του 6, 7 και 8
ου

  αιώνα, εκδ. Πουρναρά, 

θεσσαλονίκη 2001, σ. 442. 
28

  Βλ. Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 

770 
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η Εικονολατρεία πριν την Εικονομαχία. 

 

         Από τους πρώτους ακόμη αιώνες, οι χριστιανοί παρουσίαζαν γραφικά 

διάφορα θέματα της χριστιανικής πίστης. Η τέχνη των κατακομβών έχει ένα 

χαρακτήρα συμβολικό, περιγράφοντας τη σαρκική παρουσία της χριστιανικής 

μύησης και της λύτρωσης, όπως για παράδειγμα ο καλός ποιμένας, το 

περιστέρι, ο ιχθύς, το κλήμα η λύρα, η άγκυρα, η κιβωτός και κυρίως ο 

σταυρός.
29

  

       Όταν αργότερα άρχισαν να χτίζονται  ναοί, ζωγράφισαν στο εσωτερικό 

τους παραστάσεις από την Αγία Γραφή και ιερά πρόσωπα ή κατασκεύαζαν 

ανάγλυφα με παραστάσεις του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων. Πολλές 

από αυτές τις παραστάσεις εξακολουθούσαν να έχουν συμβολικό χαρακτήρα.
30

  

       Την παραμονή της περιόδου (312-337) του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η 

Σύνοδος της Ελβίρας, το 300μ.Χ, στον 36
ο
 κανόνα της, καταδίκασε ενεργά τη 

χρήση των εικόνων στις εκκλησίες πιθανώς για να μην προκαλέσει τους 

χλευασμούς και τις προσβολές των ειδωλολατρών, εκεί όπου οι τύποι λατρείας 

δεν ήταν ασφαλείς κατά τη διάρκεια των διωγμών. 

         

        Από το θρίαμβο του χριστιανισμού το 313 με το διάταγμα των Μεδιολάνων, που 

εκδόθηκε από τους συναυτοκράτορες Μεγάλο Κωνσταντίνο και Λικίνιο, 

αναπτύσσεται το έθιμο της απεικόνισης του Χριστού και των Αγίων καθώς και η 

τοποθέτηση των εικόνων στις Εκκλησίες. Ήδη ο Μέγας Βασίλειος από την 

Καισάρεια, στον πανηγυρικό του λόγο για τον μάρτυρα Βαρλαάμ, προτρέπει τους 

χριστιανούς ζωγράφους να δοξάζουν με τα έργα τους τον μεγάλο άγιο.
31

 Ένας άλλος 

                                                           
29

 Bλ. T.Price, Η Βυζαντινή τέχνη, ό.π, σ.73, βλ.επίσης, Ch.Delvoye, Βυζαντινή τέχνη, 

ό.π, σ. 23. 
30

 Βλ. Κ.Παπαρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Η’, Βυζαντινός 

Ελληνισμός-Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, κεφ. Εικονομαχία, ό.π, σ.252, βλ. επίσης, 

Ch.Delvoye, Βυζαντινή τέχνη, ό.π, σ. 25 
31

 Βλ. Μ. Βασιλείου, Εις Βαρλαάμ μάρτυρα, P.G, τ. 31, 489, «Ἀναστητὲ μοὶ νῦν, ὢ 

λαμπροὶ τῶν ἀθλητικῶν κατορθωμάτων ζωγράφοι,τὴν τοῦ στρατηγοῦ κολοβωθείσαν 

εἰκόνα ταῖς ὑμετέραις μεγαλύνατε τέχναις. Ἀμαυρότερον παρ’ ἐμοῦ τὸν στεφανίτην 

γραφέντα τοῖς τῆς ὑμετέρας σοφίας περιλάμψατε χρώμασιν.Ἀπέλθω τὴ τῶν 

ἀριστευμάτων τοῦ μάρτυρος παρ’ ὑμων νενικημένος γραφή, χαίρω τὴν τοιαύτην τῆς 

ὑμετέρας ἰσχύος σήμερον νίκην ἡττώμενος. Ἴδω τῆς χειρὸς πρὸς τὸ πῦρ ἀκριβέστερον 

παρ’ ὑμων γραφομένην τὴν πάλην, ἴδω φαιδρότερων ἐπὶ τῆς ὑμετέρας τὸν παλαιστὴν 
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λόγος του Μεγάλου Βασιλείου είχε ξεχωριστή τύχη και έγινε ένα από τα 

παραδοσιακά και πλέον αποφασιστικά επιχειρήματα των υπερασπιστών των ιερών 

εικόνων: «ἡ τῆς εἰκόνας τιμή ἐπί τό πρότυπον διαβαίνει».
32

 

        Οι τρεις μεγάλοι Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας, διαποτισμένοι πέρα ως 

πέρα με ελληνική παιδεία, ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός και ο 

Γρηγόριος ο Νύσσης ισχυρίζονταν ότι η εικονιστική διακόσμηση των ναών έπρεπε να 

παιδαγωγεί τους πιστούς με παραστάσεις από την Αγία Γραφή.
33

 

  Ομοίως, ο Πάπας Γρηγόριος Α΄(590-604) προσκαλούσε τον Σερένο, επίσκοπο 

της Μασσαλίας να επανατοποθετήσει στις Εκκλησίες τις εικόνες που είχε 

αποκαθηλώσει : «Δεν είναι χωρίς αιτία που η αρχαιότητα επέτρεψε να ζωγραφιστεί 

στις εκκλησίες η ζωή των Αγίων. Υπερασπίζοντας την λατρεία αυτών των εικόνων, 

είστε άξιοι επαίνου, καταστρέφοντάς τες, είστε άξιοι μομφής. Είναι άλλο πράγμα να 

γνωρίζεις διαμέσου της εικόνας σε ποιον πρέπει να απευθύνεται η λατρεία, Άρα ότι 

είναι η Γραφή για αυτούς που γνωρίζουν ανάγνωση, είναι η εικόνα για τους 

αγράμματους».34 

 Μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο κάθε φορά που χτιζόταν ελεύθερα εκκλησίες, 

αναπτυσσόταν και η εσωτερική διακόσμηση. Την εποχή όμως αυτή, αλλά και 

αργότερα, υπήρχαν ακόμη πολλοί ειδωλολάτρες που ασκούσαν ελεύθερα τη λατρεία 

τους με τα αγάλματα και τους ναούς τους, ενώ παράλληλα υπήρχαν και οι 

απαγορεύσεις της Παλαιάς Διαθήκης για την απεικόνιση του Θεού. Για αυτό τον 

                                                                                                                                                                      

γεγραμμένον εἰκόνος. Κλαυσάτωσαν δαίμονες, καὶ νῦν ταῖς τοῦ μάρτυρος ἐν ὑμιν 

ἀριστείαις πληττόμενοι. Φλεγομένη πάλιν αὐτοῖς ἡ χεὶρ καὶ νικωσα δεικνύσθω. 

Ἐγγραφέσθω τῷ πίνακι καὶ ὁ τῶν παλαισμάτων ἀγονωθέτης Χριστὸς». 

32
 Βλ. Μ. Βασίλειος, Προς Αμφιλόχιον, περί του Αγίου Πνεύματος,  PG 32, στ. 149. 

Πρβλ. επίσης R.P. Bobriskoy, Σύντομη ανασκόπηση της Εικονομαχίας, εκδ. 

Μυριόβιβλος, Αθήνα 1997, σ.45 
33

 Αρκετοί Πατέρες της Εκκλησίας παρέθεσαν επιχειρήματα υπέρ της χρήσεως των 

εικόνων,Ο Μέγας Βασίλειος,Ο Γρηγόριος Θεολόγος (κυρίως στην Ομιλιά Β΄ Περί 

Υιού),ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Λόγος προς τους διαβάλλοντας τάς αγίας Εικόνας),ο 

Γρηγόριος Νύσσης (Ομιλίες περί της θεότητος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος),και 

ο Κύρριλος Αλεξανδρείας (Ομιλία προς τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο), πρβλ. 

Λ.Ουσπένσκυ, Η θεολογία της Εικόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Εκδ.Αρμός, 

Θεσσαλονίκη 1993, σ.83, βλ. επίσης Γρ. Νύσσης, P.G 46,στ. 737, πρτθ στο 

Λ.Ουσπένσκυ, ό.π,« ἐπέχρωσε δὲ καὶ ζωγράφος τὰ ἄνθη τῆς τέχνης ἐν εἰκόνι 

διαγραψάμενος,τὰς ἀριστείας τοῦ μάρτυρος,τοῦ ἀγωνοθέτου Χριστοῦ τῆς ἀνθρωπίνης 

μορφῆς τὸ ἐκτύπωμα». Πρβλ. επίσης Ch. Delvoye, Η Βυζαντινή τέχνη, εκδ. Δημ. 

Παπαδήμας, Αθήνα 1999, σ. 236, 

34
 Βλ. R.P. Bobrinskoy, Σύντομη ανασκόπηση της Εικονομαχίας, ό.π, σ. 11, το 

πρωτότυπο κείμενο είναι γράμμενο στα Λατινικά και βρίσκεται στις επιστολές του 

Πάπα Γρηγορίου Α΄(590-604), Βλ επιστ 1.9, P.L, LXXVII, στ.949, 
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λόγο βλέπουμε ότι η δυσπιστία απέναντι στις εικόνες και ο φόβος της ειδωλολατρίας 

εξακολουθούσαν να ισχύουν. Ο Ευσέβιος Καισαρείας μάλιστα ονομάζει ως 

ειδωλολατρικό έθιμο την ύπαρξη φορητών εικόνων του Χριστού ή των Αποστόλων.
35

 

Ο ίδιος μάλιστα, όταν η αδελφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ζήτησε να της στείλει 

μια εικόνα του Χριστού, αρνήθηκε και με επιστολή του της εξηγούσε ότι είναι 

δύσκολο να παρασταθεί η δόξα του Χριστού με εικόνες.
36

 Ο Επιφάνιος Κύπρου είχε 

παρόμοιες απόψεις,
37

 όμως οι αντιρρήσεις του για το θέμα αυτό δε βρήκαν απήχηση 

στους πιστούς και η συνήθεια της τιμής των εικόνων επιβλήθηκε. 

 Με το πέρασμα των αιώνων επερχόταν σύγχυση στο λαό σχετικά με την τιμή 

στην εικόνα και το εικονιζόμενο πρόσωπο. Γι’ αυτό κατά τον 6
ο
 αιώνα, η λατρεία των 

εικόνων πιστοποιείται από πολυάριθμα μνημεία και μαρτυρίες εκκλησιαστικών 

συγγραφέων. Έτσι, ο Λεόντιος, επίσκοπος Νεαπόλεως Κύπρου, απάντησε στους 

Ιουδαίους, που ισχυρίζονταν ότι οι χριστιανοί ήταν ειδωλολάτρες, διότι τιμούν τις 

εικόνες και τον σταυρό, λέγοντας ότι η τιμή είναι σχετική και κατευθύνεται στο 

εικονιζόμενο πρόσωπο. Πιο συγκεκριμένα γράφει : « Τή γάρ πολλή καί ἀφάτω πρός 

αυτόν στοργή ένθα ἐπέβη, ή κεκάθηκεν ή ἐπέφανεν, ή ήψατο, ή όλως έπεσκίασε, 

σεβόμεθα, καί  προσκυνούμεν ώς τόπον θεού, ου τόν τόπον, ουδέ τόν οίκον, ουδέ τήν 

χώραν , ή τήν πόλιν, ή τούς λίθους τιμώντες, αλλά τόν ἐν αὐτοίς ἀναστρεφέντα καί 

ἐπιφανέντα καί γνωρισθέντα σαρκί καί ημάς τής πλάνης ἐλευθερώσαντα Χριστόν τόν  

θεόν ἠμών,καί δία τόν Χριστόν καί τά Χριστού πάθη ἐν ἐκκλησίαις, καί εν οίκοις». 
38

 

                                                           
35

 Βλ. Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, VII,  στ.680 «οἴα σωτήρα ἐθνικὴ συνήθεια 

παρ’ αὐτοῖς τούτου τιμᾶς εἰώθησαν τὸν τρόπον».  

Πρβλ.  Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 404 

36
 Βλ. Ευσέβιος, επιστολή προς Κωνστάντια την Βασίλισσα, P.G 30, στ. 1545-1549,« 

Ἐπεῖ δὲ καὶ περὶ τίνος εἰκόνος ὡς δὴ τοῦ Χριστοῦ γέγραφας, εἰκόνα βουλομένη σοὶ 

ταύτην ὓφ΄ὑμων  πεμφθῆναι τίνα λέγεις καὶ ποίαν ταύτην , ἢν φὴς τοῦ Χριστοῦ εἰκόνα.»  

37
 Βλ. Επιφάνιος Κύπρου, Επιστολή προς τον Θεοδόσιο τον Βασιλέα. 

38
  Βλ.  P.G 94, στ.1597-1600:« Ἐκπροσωπῶ τὸ Χριστὸ καὶ τὸ πάθος του στὶς 

ἐκκλησίες καὶ στὰ σπίτια καὶ στοὺς δημόσιους χώρους καὶ στὶς εἰκόνες, στοὺς πίνακες, 

στὰ κελάρια, στὰ ροῦχα, σὲ κάθε μέρος οὕτως ὥστε μόλις τὶς βλέπουμε νὰ θυμόμαστε 

γιατί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ποὺ κατέχουμε εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, εἶναι στὸ Χριστὸ καὶ 

στοὺς μάρτυρές του ποὺ ὑποκλινόμαστε. Ἐκεῖνος ποὺ φοβᾶται τὸν Θεό, τιμάει καὶ κατὰ 

συνέπεια συλαβεῖται καὶ λατρεύει ὡς Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Κύριο καὶ Θεὸ Ἠμῶν Ἰησοῦ 

Χριστὸν καὶ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ Σταυροῦ Του καὶ τὶς εἰκόνες τῶν Ἁγίων του.» 

Πρβλ.επίσης Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄ αρχής μέχρι την Εικονομαχία , 

ό.π, σ.766. 



17 

 Στην Πενθέκτη Σύνοδο στον Τρούλο το 691 οι Πατέρες ανακήρυξαν 

σεβαστές τις εικόνες αλλά εξέδωσαν έναν κανόνα, τον κανόνα 82, όπου διατάζουν να 

μην παρουσιάζεται πλέον ο Ιησούς με την μορφή του αμνού.
39

  

 Λίγο πριν την έναρξη της Εικονομαχίας η κριτική έναντι των εικόνων έγινε 

πολύ έντονη. Αυτήν την κριτική την ασκούσαν κυρίως οι Ιουδαίοι και οι 

Μονοφυσίτες (γιατί αν χρησιμοποιούσαν εικόνες θα έπρεπε να δεχτούν ότι ο Χριστός 

είχε και ανθρώπινη φύση) και κυρίως οι Μουσουλμάνοι. Βέβαια, η λατρεία των 

εικόνων αναμιγνύεται συχνά με προκαταλήψεις και πρακτικές που εξηγούν εν μέρει 

τις όποιες αντιδράσεις. Μάλιστα ο Ρώσος ιστορικός Βασίλιεφ αναφέρει : « Πολλοί 

πιστεύουν ότι το Βάπτισμα τιμάται αρκούντως από αυτούς που εισέρχονται στο Ναό και 

ασπάζονται όλες τις εικόνες, χωρίς να δίνουν προσοχή στη λειτουργία και στην θεία 

ιεροπραξία. Επίσης πολλοί άνθρωποι επιλέγουν τις εικόνες των Αγίων για αναδόχους 

των παιδιών τους. Μερικοί ιερείς έχουν τη συνήθεια ν’αποξένουν το χρώμα των 

εικόνων, να αναμιγνύουν τη σκόνη αυτή με τα όστια και το κρασί, ώστε να 

διαμοιράσουν το μείγμα στους πιστούς μετά τη λειτουργία». 
40

 

            Έτσι, η ύπαρξη των αρνητικών απόψεων έναντι των εικόνων, στις οποίες ο 

καθαρά πνευματικός χαρακτήρας του χριστιανισμού έμοιαζε ασυμβίβαστος με τη 

λατρείας τους, ήταν πρόδηλος κυρίως στις ανατολικές περιφέρειες της 

αυτοκρατορίας, όπου διατηρούνταν σημαντικά υπολείμματα μονοφυσιτών. 

Χρειάστηκε όμως η επαφή με τον αραβικό κόσμο για ν’ ανάψει η εικονοκλαστική 

πυρκαγιά.  

        Οι Άραβες που διέσχιζαν για δεκαετίες τη Μικρά Ασία ως κατακτητές ή 

έμποροι, έφεραν τον πολιτισμό τους και μαζί με αυτόν τις απόψεις του Ισλάμ για την 

απεικόνιση του ανθρώπινου προσώπου. Έτσι, λοιπόν γεννάται η εικονομαχία στις 

ανατολικές επαρχίες του κράτους, με μία μοναδική διασταύρωση της τάσης για 

καθαρή πνευματικότητα χριστιανικής πίστης, με τα εικονοφοβικά δόγματα, τις 

                                                           
39

 Βλ. P.G 98, στ. 80. «Ἓν τισὶ τῶν σεπτῶν εἰκόνων γραφαις,ἀμνὸς δακτύλω τοῦ 

Προδρόμου δεικνύμενος ἐγχαράττεται, ὃς εἰς τόπον παρελήφθη τῆς χάριτος,τὸν 

ἀληθινὸν ἠμιν διὰ νόμου προυποφαίνων ἀμνὸν Χριστὸν τὸν θεὸν ἠμῶν». 

 Πρβλ. Λ.Ουσπένσυ, Η θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ό.π, σ.136, 

βλ.επίσης Αn.Grabar, L’ iconoclasme byzantine, edit.Dossier Archeologique, college 

de France, Paris 1957, σ.σ 77-79,βλ. επίσης Απ.Γλαβίνας, ιστορία της Εκκλησίας από 

τις πηγές, τ.Β΄, εκδ. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Θεσσαλονίκη, σ.114, βλ. 

Γ.Γκαβαρδίνας, Η πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος και το νομοθετικό της έργο, εκδ. 

Επέκταση, Κατερίνη 1998,   

40
 Βλ. Α.Α.Βασίλιεφ, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τ.Β΄, εκδ. Πελεκάνος, 

Αθήναι 2006, σ.87 
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έννοιες παλαιών χριστολογικών αιρέσεων και τέλος με τις επιδράσεις του ιουδαϊσμού 

αλλά και του Ισλάμ.
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                                                           
41

 Βλ. G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ.σ 189-190. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ 

 

 1. Η εικονομαχία την περίοδο της δυναστείας των Ισαύρων. 

 

1.1 Εισαγωγή  

         Στο 20
ο
  κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται : 

«οὐ ποιήσεις σὲ αὐτω εἴδωλο, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῶ ἄνω καὶ ὅσα 

ἐν τὴ γῆ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω της γής. Οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ 

μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς».
42

Με την Αγία Γραφή εναρμονίστηκε και η παλαιοχριστιανική 

τέχνη, η οποία όπως παρουσιάσαμε περιορίσθηκε σε συμβολικές και αλληγορικές 

παραστάσεις. Στη διάρκεια των αιώνων βέβαια, η λατρεία των ιερών εικόνων 

διαδόθηκε ευρέως στο βυζαντινό κράτος, ιδίως κατά την εποχή μετά τον Ιουστινιανό 

Α’(527-565) και αποτέλεσε σημαντική έκφανση της ευσέβειας των Βυζαντινών. Από 

την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και μέσα στην εκκλησία εικονοκλαστικές τάσεις, 

ιδιαίτερα ισχυρές στις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας, όπου υπήρχαν 

σημαντικά υπολείμματα μονοφυσιτών και κέρδιζε συνεχώς έδαφος ο 

Παυλικιανισμός, μία αίρεση εχθρική προς κάθε μορφή εκκλησιαστικής λατρείας.
43

 

Επίσης η επαφή με τον αραβικό κόσμο και οι ιδέες που εκπορεύονταν από αυτόν επί 

του θέματος, επιτάχυναν τις εξελίξεις. 

 

 

 

 

1.2. Λέων ο «πρωτεργάτης». 

         Κατά τη διάρκεια του 8
ου

 αιώνα άρχισε να συζητείται έντονα το θεολογικό 

ερώτημα, αν είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις της ορθοδοξίας η λατρεία των 

                                                           
42

 Bλ. Εξ, 20, 4-5 
43

 Βλ. Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 767, 

βλ. επίσης, Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 425, βλ. επίσης, 

Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 215 
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εικόνων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, με την πάροδο του χρόνου δεισιδαίμονες 

προλήψεις συνδέθηκαν με την προσκύνηση των εικόνων. Πιστοί των λαϊκότερων 

κυρίως στρωμάτων και μοναχοί, αφελείς και απαίδευτοι, απέδιδαν ολοένα και 

μεγαλύτερη σημασία στην προστατευτική δύναμη όχι πια του εικονιζόμενου 

προσώπου αλλά του ίδιου του αντικειμένου, δηλαδή του υλικού της φορητής εικόνας. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τέλεση παράλογων πράξεων που θύμιζαν 

ειδωλολατρικές πρακτικές. Για παράδειγμα, κατά τη βάπτιση έφερναν την εικόνα 

στην θέση του αναδόχου, έπαιρναν από το χρώμα ξύσμα, το αναμίγνυαν στη θεία 

μετάληψη ή το μεταχειρίζονταν για θεραπευτικούς σκοπούς.
44

  

           Η συνύπαρξη χριστιανικών κοινοτήτων και αρχαίων θρησκειών και η 

διαμόρφωση της χριστολογικής θεολογίας, επέδρασαν στην ανάπτυξη εικονικών 

παραστάσεων συμφώνων με αφηγήσεις της Γραφής, που είχαν προορισμό να 

διαφωτίσουν και να διδάξουν τον ανίδεο πιστό. Η παράσταση του Χριστού τον 7
ο
 

αιώνα προσαρτάται στην μοναρχική εικονογραφία, ώστε ν’ αποδοθεί εικονογραφικά 

η σχέση ανάμεσα στον Θεό και τον ηγεμόνα.
45

  

           Η χριστιανική εικονογραφία διαδόθηκε και επιβλήθηκε όπως παρουσιάσαμε 

νωρίς στην ελληνο-λατινική Δύση και στις μικρασιατικές παράλιες περιοχές με 

πληθυσμό από την αρχαία εποχή ελληνικό. Τον 8
ο
 αιώνα είχαν διαμορφωθεί ήδη από 

την εικονόφιλη και την εικονομαχική πλευρά οι βασικές αρχές της σχετικής με τις 

εικόνες θεολογία με κέντρο τη χριστολογική διδασκαλία.  

 Τα δάνεια και οι περικοπές του πολιτιστικού περίγυρου, περσικού και 

αραβικού, ήταν συνεχή και πολύμορφα στην περιφέρεια του μικρασιατικού συνόρου. 

Το γεγονός ότι ο Λέων ο Γ΄ πολέμησε εναντίον των Αράβων, δεν αποκλείει τη 

δεκτικότητα των πολιτισμικών αντιλήψεων ξένων λαών, όταν μάλιστα ο τόπος της 

καταγωγής του αυτοκράτορα και η διοικητική του θέση ως στρατηγού των 

ανατολικών περιοχών τον έφερε σε συνεχή επικοινωνία με τους Άραβες. Οι 

συγγραφείς της εικονόφιλης παράταξης, χαρακτηρίζουν τον Λέοντα, ως 

«ιουδαιόφρονα» και «σαρακηνόφρονα», αναγνωρίζοντας τη δεκτικότητα του 

αυτοκράτορα στις αντίστοιχες επιρροές.
46

  

                                                           
44

Βλ. Κ.Παπαρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Η΄, Βυζαντινός 

Ελληνισμός-Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, κεφ. Εικονομαχία, ό.π, σ.28, πρβλ. επίσης Β. 

Φειδάς, Εκκλησιαστικη Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 771, πρβλ 

επίσης, Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τ.Β΄, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 

1998, σ.108, 
45

Βλ. Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ.772, 

βλ. επίσης Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ.109 
46

 Δύο είναι τα έργα πάνω στα οποία βασίζονται, αποκλειστικά σχεδόν , οι 

πληροφορίες μας για την πρώτη και σπουδαιότερη περίοδο της Εικονομαχίας:Η 

Χρονογραφία του Θεοφάνη του Ομολογητή και η Ιστορία Σύντομος του πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρου Α΄. Ο Νικηφόρος μολονότι εικονόφιλος παραμένει 

αρκετά ψύχραιμος και αντικειμενικός, εν αντιθέσει με τον Θεοφάνη, ο οποίος είναι 

εκτενέστερος και χρησιμοποιεί σε όλο σχεδόν το έργο του,τους χαρακτηρισμούς 
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 Το εικονοκλαστικό κίνημα ξεκίνησε από τη Μικρά Ασία, όπου ο χαλίφης 

Yezid δημοσίευσε το 723 ένα διάταγμα για την καταστροφή όλων των εικόνων, είτε 

αυτές βρίσκονταιν σε ναούς, είτε σε δημόσια κτίρια, είτε σε σπίτια.
47

 Η άγρια 

εκστρατεία καταστροφής διαδόθηκε ταχύτατα ανάμεσα στους επισκόπους των 

ανατολικών επαρχιών και έφτασε στην αυτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου 

 Πρωτεργάτες της εικονομαχικής κίνησης στην αυτοκρατορία υπήρξαν ο 

αυτοκράτορας Λέων Γ΄. Ο Λέων ο οποίος καταγόταν από τη Γερμανικεία της βόρειας 

Συρίας, φαίνεται ότι είχε επηρεαστεί από τις ανεικονικές, τις αντίθετες δηλαδή με τη 

λατρεία των εικόνων αντιλήψεις, της ιουδαϊκής και της ισλαμικής θρησκείας. Γι’ 

αυτό τον λόγο απέρριπτε τη λατρεία των εικόνων ως ειδωλολατρική εκδήλωση.
48

 

 Οι ανεικονικές αντιλήψεις ήταν πολύ διαδεδομένες στους αγρότες της 

γειτονικής με το Ισλάμ, Μικράς Ασίας. Οι Ίσαυροι είχαν κάθε λόγο να ευνοήσουν 

τους πληθυσμούς αυτούς, από τους οποίους επανδρώνονταν οι θεματικοί στρατοί και 

σήκωναν το κύριο βάρος της άμυνας κατά των Αράβων. Έκανε λοιπόν την εμφάνισή 

της μία εικονοκλαστική κίνηση στις περιοχές αυτές, όπου σχηματίστηκε ένα ισχυρό 

κόμμα με επικεφαλείς ανώτερους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, όπως ήταν ο 

μητροπολίτης Κλαυδιουπόλεως, Θωμάς και ο επίσκοπος Νακωλείας, Κωνσταντίνος. 

Ο τελευταίος αποτελούσε τον πραγματικό υποκινητή της βυζαντινής εικονομαχίας 

για τον λόγο αυτό οι ορθόδοξοι Βυζαντινοί τον ονόμασαν «αιρεσιάρχη»
49

. 

 Η πρώτη ξεκάθαρη εχθρική εκδήλωση του Λέοντα Γ΄ εναντίον της λατρείας 

των εικόνων έλαβε χώρα το 726, έπειτα από παρότρυνση των εικονομάχων 

επισκόπων της Μικράς Ασίας, οι οποίοι είχαν μεταβεί πριν από λίγο χρόνο στην 

Κωνσταντινούπολη. Αφορμή στάθηκε ένας ισχυρός καταστροφικός σεισμός που 

έγινε την ίδια χρονιά και είχε επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Θήρας και 

Θηρασιάς. Ο σεισμός ερμηνεύτηκε ως εκδήλωση της θείας οργής εναντίον της 

λατρείας των εικόνων.
50

 Ο Λέων διέταξε έναν αξιωματούχο του 

(σπανθαροκανδιδάτο) να απομακρύνει την εικόνα του Χριστού που ήταν 

αναρτημένη στην Χαλκή Πύλη των ανακτόρων και να αναρτήσει στην θέση της τον 

«τρισόλβιο τύπο του σταυρού», καθώς και ένα εγχάρακτο επίγραμμα. Με αυτόν τον 

                                                                                                                                                                      

«ιουδαιόφρων» και «σαρακηνόφρων» για να περιγράψει τον αυτοκράτορα Λέοντα: 

«Κωνσταντίνον τον Ἰδουαιόφρονα μακαρίζοντες ὠς προφήτην καί νικητήν και τήν 

κακοδοξίαν έπ’ ἀνατροπή τής ἐνσάρκου οἰκονομίας».Βλ. Θεοφάνη σ. 501 
47

Βλ. Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ.771. 

Ακριβώς αυτό το γεγονός στάθηκε η αφορμή για να χαρακτηρισθεί ο Λέοντας 

«σαρακηνόφρων» από τον Θεοφάνη, διότι οι μουσουλμάνοι θεωρούσαν τις εικόνες 

ειδωλολατρικές. 
48

Βλ. G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ.26, βλ. επίσης 

Ιων.Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, ό.π, σ. 135 
49

Βλ. Θεοφάνης, 404,3. 

 Πρβλ, Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, 

σ.772, βλ.επίσης G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ.26 
50

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ.σ. 621-622, «Ὠς τήν κατ’ αὐτού θείαν ὀργήν ὐπέρ 

ἐαυτού λογισάμενος» 
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τρόπο επιθυμούσε να βολιδοσκοπήσει τις διαθέσεις του λαού της πρωτεύουσας 

απέναντι στην εικονομαχική του πολιτική. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί η 

έκρηξη της λαϊκής οργής και το εξαγριωμένο πλήθος να σκοτώσει τον αυτοκρατορικό 

απεσταλμένο επί τόπου
51

.  

   

1.2.1 Η αντίδραση του Ελλαδικού Θέματος 

          Σοβαρότερη ήταν η αντίδραση που προκλήθηκε στον ελλαδικό χώρο εξαιτίας 

της εικονοκλαστικής συμπεριφοράς του αυτοκράτορα. Ο τουμάρχης του θέματος των 

Ελλαδικών, Αγαλλιανός, με το στόλο του θέματος καθώς και των Κυκλάδων, 

εκστράτευσε εναντίον της Κωνσταντινουπόλεως. Εκδηλώθηκε έτσι εξαρχής η 

εικονόφιλη διάθεση των ευρωπαϊκών επαρχιών της αυτοκρατορίας, που διήρκεσε 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εικονομαχίας. Στις 18 Απριλίου 727 τα ελλαδικά πλοία 

κατέπλευσαν μπροστά στην βασιλεύουσα.  Όμως η χρήση του υγρού πυρός έδωσε 

την νίκη στον αυτοκράτορα. Κάηκαν πολλά ελλαδικά και κυκλαδικά σκάφη και 

πολλοί άνδρες πνίγηκαν. Η επανάσταση κατεστάλη γρήγορα από τον Λέοντα, όμως η 

εξέγερση μιας ολόκληρης επαρχίας ήταν μία σοβαρή προειδοποίηση των αναταραχών 

που θα ακολουθούσαν
52

. 

  

 

1.2.2 ΣΙΛΕΝΤΙΟΝ 

 Ήταν φανερό ότι η αυτοκρατορική πρωτοβουλία προσέκρουε στο κοινό 

αίσθημα, ιδίως του λαού της πρωτεύουσας και του πληθυσμού των ευρωπαϊκών 

επαρχιών. Προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του ο Λέων επεδίωξε να κερδίσει τη 

συμπαράσταση του Πάπα Ρώμης και του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Ο 

                                                           
51

 Ό.π , σ. 623,  «Τίνας βασιλικοὺς ἀνθρώπους ἀνεῖλον καθέλοντας τὴν τοῦ Κυρίου 

εἴκονα τὴν ἐπὶ τῆς μεγάλης Χαλκῆς Πύλης» 

.Πρβλ. Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 

773 

52
Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής σ. 405, βλ. επίσης, Νικηφόρος,  σ. 65. 

 Σύμφωνα με την Βυζαντινολόγο Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η αντίδραση του 

θέματος της Ελλάδος δεν οφείλεται μόνο στην εικονομαχική πρωτοβουλία του 

Λέοντα, άλλα και στην αύξηση των φόρων που επέβαλε ο αυτοκράτορας ένα χρόνο 

πριν, και ότι τα ελλαδικά μέρη κλονίζονταν από την επανάσταση του Έξαρχου 

Κοσμά από το 727, ο οποίος μάλιστα είχε αυτοανακυρηχθεί και αυτοκράτορας.Βλ. 

Ελ.Γλύκατζη-Αρβελέρ, Γιατί το Βυζάντιο, ό.π, σ.36. Πρβλ. επίσης, G.Ostrogorsky, 

Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 27, βλ. επίσης, Αικ. Χριστοφιλοπούλου, 

Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 109, Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 408 
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Πατριάρχης Γερμανός (715-730) όμως τήρησε από την αρχή άκαμπτη στάση,
53

 ενώ 

εικονόφιλες διαθέσεις είχε και το μεγαλύτερο μέρος του κλήρου, όπως και ο Πάπας 

Γρηγόριος Β΄ (715-731) με τον οποίο ήρθε σε επαφή δι’ αλληλογραφίας
54

 ο 

αυτοκράτορας. Αν και ο Πάπας απέρριψε τις εικονοκλαστικές αντιλήψεις λέγοντάς 

του μάλιστα, ότι τα δόγματα τις Εκκλησίας δεν είναι δική του δουλειά
55

. Απέφυγε 

όμως να έρθει σε οριστική ρίξη με το Βυζάντιο, την προστασία του οποίου 

χρειαζόταν για να αποτρέψει τον κίνδυνο που αποτελούσαν οι Λογγοβάρδοι.  

 Οι αντιδράσεις αυτές έκαναν πολύ δύσκολη τη σύγκληση Οικουμενικής 

Συνόδου για το θέμα
56

. Τότε ο Λέων αποφάσισε να συγκαλέσει μία ευρεία σύσκεψη, 

ένα ‘‘σιλέντιον’’ στις 7 Ιανουαρίου 730, για να απαλύνει την δυσάρεστη εντύπωση 

που προκάλεσε η επιμονή  της κοσμικής εξουσίας να επιβάλλει στην Εκκλησία 

προσωπικές απόψεις για το σπουδαίο αυτό θεολογικό ζήτημα. Έπειτα λοιπόν από 

βασιλική πρόσκληση έλαβαν μέρος σε αυτό κρατικοί λειτουργοί, αυλικοί και ο 

Πατριάρχης με τους συνοδικούς του. Ο Πατριάρχης Γερμανός αντιτάχθηκε με σθένος 

και αξίωσε τη σύγκλιση Οικουμενικής Συνόδου, η οποία θα συζητούσε τη δογματική 

καινοτομία
57

. Μετά από πείσμονα άρνηση του να δεχτεί τις αυτοκρατορικές απόψεις, 

ο Πατριάρχης οδηγήθηκε σε παραίτηση. Βγάζοντας το ωμοφόριό του δήλωσε: 

«Χωρὶς γὰρ  Οἰκουμενικῆς Συνόδου καινοτομῆσαι πίστην ἀδύνατον μοί, ὢ Βασιλεῦ »
58

. 

Νέος Πατριάρχης χειροτονήθηκε ο σύγκελλος Αναστάσιος (730-754)
59

 στις 22 
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 Βλ. Μαν.Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες – Ειδήσεις, Ιστορικαί,Βιογραφικαί περί των 

Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, εκδ. Ωφέλιμο Βίβλιο, Αθήναι 1996, σ.169, βλ. 

επίσης, G.Ostrogorsky, Iστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 27, βλ. επίσης, 

Ι.Ανστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 419, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 774. 
54

Βλ. Μansi 12, 959A-982B, Επιστολή του Πάπα Γρηγορίου Β΄ προς τον Λέοντα. 

Πρβλ επίσης Β.Γιαννόπουλος, Ιστορία και Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων, 

εκδ. Έννοια, Αθήνα 2011, σ.419 
 
55

Βλ. Μansi 12, 959-982, Επιστολή του Πάπα Γρηγορίου Β΄ προς τον Λέοντα. 

 Πρβλ επίσης, Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 778. 

56
 Σύμφωνα με την Εκκλησιαστική παράδοση, για να ισχύσει μία καινοτομία στην 

Λατρεία, πρέπει να συγκληθεί σύνοδος και οι συμμετέχοντες να την υπερψηφίσουν, 

βλ Κ. Μπουρδάρα, Εικονομαχία και Δίκαιο: Νομική θεώρηση των αγιολογικών 

κειμένων, εκδ.Σάκκουλας, Αθήνα 2004, σ. 17 
57

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ. 629 
58

Βλ.  Νικηφόρος,  σ. 65. 

 Πρβλ, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 

778, βλ. επίσης, Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 109. 

 
59

Βλ. Μαν.Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες – Ειδήσεις, Ιστορικαί, Βιογραφικαί, περί 

των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, ό.π, σ.169 
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Ιανουαρίου 730. Ενισχυμένος από το ‘‘σιλέντιον’’, όπου αποφασίστηκε η καθαίρεση 

των εικόνων από τους χώρους λατρείας, ο Λέων καθιέρωσε το διωγμό των εικόνων 

ως επίσημο δόγμα του κράτους και της Εκκλησίας.  Τότε εξέδωσε το πρώτο διάταγμα 

με το οποίο οριζόταν η απαγόρευση και η καταστροφή των εικόνων, διότι αποτελούν 

είδωλο απολύτως καταδικαστέο από την Αγία Γραφή: « Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ βασιλεὺς 

ἀθροίζει  πλεῖστον λαὸν τῆς πόλεως περὶ τή βασιλεία, καὶ συγγράφειν κατὰ τῆς 

καθαιρέσεως τῶν εἰκόνων τῶν ἁγίων ἠνάγκαζεν
60

».  

    

 

1.2.3 Σχέσεις με την Δύση 

     Όπως και στην εποχή των χριστολογικών ερίδων, έτσι και τώρα οι νέες ιδέες 

βρήκαν μεγαλύτερη απήχηση στις επαρχίες της Ανατολής, όπου και ο θεολογικός 

αντίλογος υπήρξε ζωηρότερος. Η Ελλάδα και η ιταλική χερσόνησος, περιοχές με 

διαφορετική πνευματική παράδοση, αντέδρασαν και εκδήλωσαν έντονα την 

αποδοκιμασία τους. Ο Λέων απέτυχε να επιβάλλει την εικονομαχική του πολιτική 

στην απόμερη Ιταλία και οι σχέσεις Κωνσταντινούπολης – Ρώμης όπως είδαμε 

επιδεινώθηκαν
61

. Μετά τη δημοσίευση του εικονομαχικού διατάγματος που 

κατέστησε την εικονομαχική διδασκαλία επίσημο δόγμα του κράτους και της 

Εκκλησίας, ήταν πλέον αναπόφευκτη η ανοικτή ρήξη που υποδαυλιζόταν καιρό. Ο 

Πάπας Γρηγόριος Γ’ (731-741) αποφάσισε τη σύγκλιση μίας συνόδου το 731. Η 

σύνοδος αποφάσισε ότι:  «Στο μέλλον, οποιοσδήποτε ξεσηκώνει, καταστρέφει, ατιμάζει 

ή προσβάλλει τις εικόνες του Κυρίου ή της Αγίας Μητέρας ή των Αποστόλων, δεν θα 

μπορεί να λαμβάνει το Σώμα και Αίμα του Κυρίου και θα αποκλειστεί από την 

Εκκλησία»
62

. Ο αυτοκράτορας συνέλαβε το νόημα της αντιθέσεως, την οποία 

μετέφερε από το δογματικό στο πολιτικό πεδίο. Ως πρώτο μέτρο, διέταξε την 

φυλάκιση των απεσταλμένων του Πάπα. Την πολιτική διαφωνία ακολούθησε η 

πολιτική αποξένωση. Δεύτερο μέτρο, ριζικό και βαρυσήμαντο, υπήρξε η απόσπαση 
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 Βλ. Νικηφόρος,  σ. 67 
61 Ο Πάπας ήταν εικονόφιλος και αρνήθηκε κατηγορηματικά να αναγνωρίσει τον νέο 

πατριάρχη, καταδίκασε δε την παρέμβαση του αυτοκράτορα σε ζητήματα πίστεως. 

Αποδοκίμασε τις εναντίον των εικόνων αποφάσεις και διακήρυξε ότι « Οὐκ εἰσὶ τὰ 

δόγματα τῶν βασιλέων, ἀλλὰ τῶν ἀρχιερέων», βλ. Mansi 12,978.  Η στάση του Πάπα 

εξόργισε τον αυτοκράτορα, ο οποίος εξαπέλυσε και απειλές προς τον Πάπα με 

ιδιαίτερη οξύτητα «Ἀποστέλω ἐν Ρώμη καί τού ἀγίου Πέτρου τήν εἰκόνα κατακλάσω 

καί Γρηγόριον τόν ἐκείσε ἀρχιερέα δεδεμένον ἀνακομίσω», βλ. Μansi 12, 971 

62
Βλ. I.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 408, το πρώτοτυπο κείμενο είναι 

γράμμενο στα Λατινικά, P.L XVV, στ. 432, βλ. επίσης, Αικ.Χριστιφιλοπούλου, 

Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 110, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, 

σ. 28, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 778 
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από την ρωμαϊκή Εκκλησία των επαρχιών της Καλαβρίας, Σικελίας καθώς και του 

Ιλλυρικού και την υπαγωγή του στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.
63

 

 

 

 

1.2.4 Ιωάννης ο Δαμασκηνός       

 Τις εικονοφιλικές απόψεις υπερασπίστηκε σε θεωρητικό επίπεδο ένας από 

τους μεγαλύτερους θεολόγους της εποχής του, ο Ιωάννης Δαμασκηνός,
64

 ένας Σύρος 

που κατείχε ανώτερο αξίωμα στην αυλή του χαλίφη της Δαμασκού και που αργότερα 

περιβλήθηκε το μοναχικό ράσο στη Μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα. Οι 

τρείς «περί εἰκόνων»
65

 λόγοι του αποτελούν αν όχι το γνωστότερο, σίγουρα πάντωςτο 

πιο πρωτότυπο και λογοτεχνικά αρτιότερο έργο του. Σε αυτούς τους λόγους δηλώνει 

ότι δεν ανήκει στον αυτοκράτορα η οριστική τακτοποίηση του ζητήματος της 

νομιμότητας των εικόνων.
66

  

 Ο Ιωάννης απέκρουσε την κατηγορία ότι η λατρεία των εικόνων αποτελεί 

ανανέωση της εθνικής ειδωλολατρείας και ανέπτυξε μία ιδιότυπη εικονοσοφία, 

σύμφωνα με την οποία η εικόνα είναι σύμβολο και μέσον με τη νεοπλατωνική έννοια. 

Την  απεικόνιση του Χριστού συνδύασε ο Ιωάννης με το δόγμα της ενσάρκωσης και 

με τον τρόπο αυτό συνέδεσε το ζήτημα των εικόνων με τη διδασκαλία περί σωτηρίας. 

Επίσης, η βάση της λατρείας των εικόνων σύμφωνα με τον Ιωάννη, είναι το 

Χριστολογικό δόγμα. Η σωτηρία συνδέεται με την Ενσάρκωση του Θείου Λόγου, 

κατά συνέπεια με την ύλη, αφού η σωτηρία πραγματοποιείται με την ένωση στον 
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Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, στ. 631. Πρβλ Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική 

Ιστορία,Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία ό.π, σ.778, βλ. επίσης Ι. Αναστασίου, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ.432, βλ. επίσης G. Ostrogorsky,  Ιστορία του 

Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ.29. Ο Λέοντας θέλοντας να επιβάλει την θέληση του στον 

Πάπα, οργάνωσε μία εκστρατεία η οποία όμως απέτυχε «ναυαγήσαντος του στόλου εις 

τό Αδριατικόν πέλαγος», κατάφερε όμως με την απόσπαση των επαρχιών από  την 

Ρωμαϊκή Εκκλησία  σημαντική οικονομικής φύσεως καινοτομία. Αφενός υπέβαλε τον 

πληθυσμό των επαρχιών σε κεφαλικό φόρο και αφετέρου μεταβίβασε τα παπικά 

κτήματα στο οικουμενικό Πατριαρχείο. 
64

 Βλ. P.G 94, σ. 497. 

 Πρβλ επίσης, Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, τ. Ε΄, εκδ. Κυρομάνος, 

Θεσσαλονίκη 2005, σ. 312, βλ. επίσης, Γ. Φλορόφσκυ, Οι Βυζαντινοί Πατέρες του 6
ου

, 

7
ου

 και 8
ου

 αιώνα, ό.π, σ.239, 
65

 Βλ. P.G 94, 1232A-1420B, «Προς τους διαβάλλοντας τας αγίας εικόνας», 

βλ.επίσης, Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, 

(απόδοση – σχόλιο Ν.Ματσούκας), εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2007. 
66 Βλ. P.G, 94 1301c, « Συνόδων ταύτα, οὐ βασιλέων», και « Βασιλέων ἐστὶν ἡ 

πολιτικὴ εὐταξία, ἡ δὲ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις ποιμένων καὶ διδασκάλων» 
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Χριστό της Θείας φύσης με την ανθρώπινη σάρκα: «Πάλαι μὲν ὁ Θεὸς ὁ ἀσώματος τὲ 

καὶ ἀσχημάτιστος οὐδαμῶς εἰκονίζετω, νῦν δὲ σαρκὶ ὀφθέντος Θεοῦ τὸ ὀρωμενον. Οὐ 

προσκυνῶ τὴ ὕλη, προσκυνῶ δὲ τὸν τῆς ὕλης δημιουργόν, τὸν ὕλιν δὶ’ ἐμὲ γενόμενον 

καὶ ἐν ὕλη κατοικῆσαι καταδεξάμενον καὶ δὶ’ ὕλης τὴν σωτηρίαν μου ἐργασάμενον καὶ 

σέβον οὗ παύσομαι τὴν ὕλην, δὶ’ ἢς ἡ σωτηρία μου εἴργασται»
67

.  

 Το θεολογικό σύστημα του Δαμασκηνού καθόρισε αποφασιστικά ήδη τη 

μετέπειτα εξέλιξη της διδασκαλίας των εικονόφιλων.
68

 

 

 

 

1.2.5 Διαμάχη με τον Αρτάβασδο. 

 Ο Λέων πέθανε στις 18 Ιουνίου 740, τον διαδέχθηκε στον θρόνο ο νεαρός γιός 

του Κωνσταντίνος Ε΄ (741-775). Η εικονοκλαστική καταδίωξη έφτασε στο 

αποκορύφωμά της, κάτω από τη βασιλεία του Κωνσταντίνου του Ε΄, υιού του 

Λέοντος. Θεωρήθηκε ως ο πλέον επικίνδυνος και μανιοδέστερος εχθρός της λατρείας 

των εικόνων, εξαπολύοντας εκστρατεία τρομοκράτησης των μοναχών και 

καταστροφής των μονών που ήταν τα προπύργια της εικονολατρείας.  

 Κατά την περίοδο αυτή στο προσκήνιο βρέθηκε ο Αρτάβασδος, που ως 

στρατηγός του θέματος των Ανατολικών, είχε βοηθήσει παλαιότερα τον Λέοντα να 

καταλάβει τον θρόνο και είχε λάβει ως ένδειξη ευχαριστίας την κόρη του για σύζυγο. 

Επίσης, έλαβε και άλλες υψηλες ανταμοιβές, όπως ήταν η απονομή του τίτλου του 

κουροπαλάτη και ο διορισμός του ως κόμης του θέματος Οφικίου69
. Ο Αρτάβασδος 

εμφανίστηκε ως οπαδός των εικονόφιλων και λόγω της θέσης του ως διοικητή των 
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 Βλ. P.G, 94 1365. 

 Πρβλ. επίσης Λ. Ουσπένσυ, Η θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ό.π, σ. 
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68

Βλ. G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ.28, βλ. επίσης Β. 

Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ.775, βλ. 

επίσης, Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 408. 
69

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ.σ 638-640, «τῷ οὒν Ἰουνίω μηνὶ κζ΄ τῆς ἐπέκτεινα ἰ΄  

ἰνδικτιῶνος ἐξελθῶν ἐν τοῖς μέρεσι τοῦ Ὀψικίου κατὰ τῶν Ἀράβων», βλ. επίσης 

Νικηφόρος σ.σ. 67-70.  

Πρβλ επίσης  G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, σ. 30, βλ. επίσης, 

Α.Α. Βασίλιεφ, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατοριάς, ό.π, σ. 202, 
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στρατευματων του μεγαλύτερου και σπουδαιότερου θέματος αποτόλμησε τον 

σφετερισμό του θρόνου
70

.  

 Τον Ιούνιο του 742 ο Κωνσταντίνος εκστράτευσε εναντίον των Αράβων, και 

περνώντας με τον στρατό του από το θέμα του Οφικίου, δέχθηκε επίθεση από τον 

Αρτάβασδο και ηττήθηκε. Ο τελευταίος ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας μετά από 

διαπραγματεύσεις με τον Θεοφάνη Μονωτή, τον οποίο ο Κωνσταντίνος είχε διορίσει 

αντιβασιλέα στην Κωνσταντινούπολη
71

. Ο Αρτάβασδος εισήλθε με τον στρατό του 

στην πρωτεύουσα και δέχθηκε το στέμμα από τον Πατριάρχη Αναστάσιο κάτω από 

τις επευφημίες του λαού και πολλών ανωτέρων αξιωματούχων. Το γεγονός 

αποδεικνύει ότι η εικονοκλαστική πολιτική δεν είχε υιοθετηθεί πλήρως ούτε από τους 

πιο στενούς συνεργάτες του αυτοκράτορα
72

. Ιερές εικόνες αποκαταστάθηκαν πάλι 

στην Κωνσταντινούπολη και η περίοδος της Εικονομαχίας φάνηκε ότι έκλεισε 

οριστικά
73

. 
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Βλ. Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ.779, 

βλ. επίσης, G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 32, βλ. επίσης, 

Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 113, Από την ιστορική έρευνα δεν 

μας είναι απολύτως ξεκάθαρο, αν η επανάσταση του Αρτάβασδου έκρυβε και άλλα 

κίνητρα εκτός από τα προαναφερόμενα. Μία εξήγηση θα μπορούσε να είναι ο 

σφετερισμός του θρόνου από τον Αρτάβασδο λόγω της συγγένειας του με τον 

Κωνσταντίνο. Πάντως σύμφωνα με τον Θεοφάνη η επανάσταση εξελίχθηκε σε 

εμφύλιο πόλεμο, όπου ο θρησκευτικός φανατισμός κορυφώθηκε σε όλα τα στρώματα 

του δημοσίου και κοινωνικού βίου.« τέκνα κατὰ γονέων καὶ ἀδελφοὺς κατὰ ἀδελφῶν 

συγκινηθεῖσαι ἀφειδῶς εἰς σφαγὴν καὶ ἀνηλεῶς ἐμπυρίζειν τὰς ἀλλήλοις ὑπαρχούσας 

στάσεις τὲ καὶ οἰκίας», βλ. Θεοφάνης, 416-421, 

71
Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ.420, βλ. επίσης Νικηφόρος,  σ. 62, «Ἀρτάβασδος  δὲ 

γράφει πρὸς Θεοφάνην τὸν πατρίκιον καὶ μάγιστρον ἐκ προσώπου ὄντα  ἐν τὴ πόλει διὰ 

Ἀθανασίου σιλεντιαρίου τὰ πραχθέντα» 

72
Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ.422, «Ὁ δὲ προσκείμενος τῷ Ἀρταβάσδω , σωρεύσας  

τὸν λαὸν  ἐν τοῖς κατηχουμενίοις τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, καὶ διὰ τῶν γραμμάτων καὶ 

τοῦ λεχθέντος Ἀθανασίου πείθει πάντας , ὡς ὁ βασιλεὺς  τέθνηκεν, Ἀρτάβασδος  δὲ ὑπὸ 

τῶν θεμάτων ἀνηγορεύθη βασιλεὺς.» Οι πιο στενοί συνεργάτες του Κωνσταντίνου 

δέχτηκαν με χαρά τον νέο αυτοκράτορα. Βέβαια αυτή η κίνηση μπορεί να εξηγηθεί 

λαμβάνοντας ως κριτήριο τον φόβο που είχαν οι αξιωματούχοι για ενδεχόμενα 

αντίποινα του Αρτάβασδου προς το πρόσωπό τους.  

Πρβλ, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 

779, βλ. επίσης, Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 112 

73
Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ.420, «ὁ δὲ Ἀρτάβασδος κατὰ πάσαν τὴν πόλιν τὰς 

ἱερᾶς εἰκόνας ἀνεστήλωσεν». 
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1.2.6 Αντίδραση Κωνσταντίνου Ε’ 

 Ένα χρόνο μετά τα γεγονότα αυτά τον Μάιο, του 743, ο Κωνσταντίνος με τη 

βοήθεια εικονομαχικών στρατευμάτων νίκησε τους αντιπάλους του στις Σάρδεις και 

στις 2 Νοεμβρίου του ιδίου έτους εισήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να πάρει 

αμέσως άγρια εκδίκηση από τους αντιπάλους του. Ο Αρτάβασδος και οι δύο γιοι του 

που ήταν ανιψιοί του Κωνσταντίνου, τυφλώθηκαν στον Ιππόδρομο ύστερα από 

δημόσιο εξευτελισμό.
74

  Οι συνεργάτες τους είτε εκτελέστηκαν, είτε 

ακρωτηριάστηκαν με τύφλωση και κόψιμο των χεριών και των ποδιών. Ο πατριάρχης 

Αναστάσιος σύρθηκε στον Ιππόδρομο πάνω σε γαϊδούρι, όμως ύστερα από τον 

εξευτελισμό, του επιτράπηκε να παραμείνει στον θρόνο του, γεγονός που 

αποσκοπούσε οπωσδήποτε στη δυσφήμιση του ανωτάτου εκκλησιαστικού αξιώματος. 

Έτσι τελείωσε η βασιλεία του Αρτάβασδου, που είχε κρατήσει το στέμμα δεκάξι 

ολόκληρους μήνες και που μάλιστα είχε αναγνωριστεί ως αυτοκράτορας και από τη 

Ρώμη
75

.  

 Μετά την οριστική του επικράτηση, ο Κωνσταντίνος  ανέλαβε συστηματική 

προετοιμασία, διοικητική και ψυχολογική, για τη συγκρότηση εκκλησιαστικής 

συνόδου. Έτσι, άρχισε να μεταβάλλει πρώτα τη σύνθεση της ανώτερης 

εκκλησιαστικής διοικήσεως με την τοποθέτηση προσώπων με εικονομαχικές 

αντιλήψεις σε μητροπόλεις και επισκοπές που παρέμειναν ακέφαλες ύστερα από τον 

φυσικό θάνατο των ιεραρχών τους. Έπειτα κατήργησε επισκοπές και ίδρυσε νέες ή 

διαχώρισε τις ήδη υπάρχουσες ώστε να καθαιρεθούν οι εικονολάτρες επίσκοποι και 

να αντικατασταθούν με εικονομάχους
76

. Με αυτό τον τρόπο ο αυτοκράτορας 

εξασφάλισε ομόφρονη ιεραρχία έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιβάλλει τις 

εικονομαχικές του θέσεις στη μέλλουσα σύνοδο. Ταυτόχρονα ο ίδιος επιδόθηκε σε 

συγγραφική δραστηριότητα σε θεολογικά ζητήματα συγγράφοντας περίπου δεκατρείς 

πραγματείες, οι δύο ίσως, οι σπουδαιότερες διασώθηκαν σε αποσπάσματα
77

. Σε αυτές 

                                                                                                                                                                      

 Πρβλ  επίσης Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 780, Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 112. 

74
Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 421, βλ. επίσης Νικηφόρος,  σ. 66. 

 Πρβλ.  Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 

779, βλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 32, βλ. 

επίσης, Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 112. 
75

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 422, βλ. επίσης Νικηφόρο, σ. 67.  

Πρβλ. G. Ostrogorsky, Iστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 32, βλ. επίσης, 

Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 779, βλ. 

επίσης, Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 410. 
76

Βλ.  G. Ostrogorsky, Iστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 37, βλ. επίσης Αικ. 

Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 112, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία. ό.π, σ. 779 
77

Βλ. Μansi 13, 250. 
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τις πραγματείες ο Κωνσταντίνος, επηρεασμένος από ανατολικές αντιλήψεις, 

υποστήριξε την πλήρη ταυτότητα ακόμη και την ομοουσιότητα της εικόνας με το 

πρωτότυπο και απέρριπτε την δυνατότητα της πραγματικής απεικονίσεως του 

Χριστού επιμένοντας στη Θεία του φύση. Εν αντιθέσει, οι εικονόφιλοι  ο Ιωάννης 

Δαμασκηνός και ο πατριάρχης Γερμανός, στήριξαν την απεικόνιση της μορφής του 

Χριστού στο γεγονός της ενσάρκωσης. Πρόκειται στην ουσία για αναβίωση παλαιών 

χριστολογικών ερίδων με νέα μορφή και ανάδυση του μονοφυσιτισμού
78

.  

 

 

1.2.7 Η Σύνοδος της Ιέρειας.   

 Ο Κωνσταντίνος Ε’ επέλεξε τον κατάλληλο χρόνο για την σύγκλιση της 

Συνόδου. Οι επαρχίες της αυτοκρατορίας βρίσκονταν σε ηρεμία, οι Άραβες είχαν 

εμπλακεί σε εσωτερικές διαμάχες και είχαν ηττηθεί επανειλημμένα από τα 

αυτοκρατορικά στρατεύματα, στα ιεραρχικά αξιώματα είχαν τοποθετηθεί 

ομοφρονούντες αρχιερείς. Τέλος το έτος 751 ο Κωνσταντίνος εδραίωσε την 

δυναστεία του , χρίζοντας συμβασιλέα τον γιό του Λέοντα.
79

  

 Στους μήνες που ακολούθησαν ο αυτοκράτορας ενθάρρυνε τις συζητήσεις 

ανάμεσα στους αντιφρονούντες, οι οποίες όμως κατέληγαν σχεδόν πάντοτε στη 

σύλληψη του εικονόφιλου συζητητή.  

 Από τις 10 Φεβρουαρίου 754 ως τις 8 Αυγούστου του ιδίου χρόνου στο 

ανάκτορο της Ιέρειας
80

, στην μικρασιατική ακτή του Βοσπόρου, συγκλήθηκε σύνοδος 

                                                                                                                                                                      

 Πρβλ. επίσης Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 780, βλ. επίσης, G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ.38, 

βλ. επίσης, Β. Γιαννόπουλος, Ιστορία και Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων, ό.π, 

σ. 420 
78

Βλ. Μansi 13, 256, «Εἰ κατὰ τοὺς ὀρθοδόξους πατέρας σὰρξ ἅμα Θεοῦ Λόγου, σὰρξ 

μηδέποτε μερισμοῦ ἔννοιαν δεχομένη, ἂλλ΄ ὅλη ὅλως τὴ θεία φύσει προσληφθεῖσα καὶ 

ὁλοκλήρως θεωθεισα, πῶς διχασθήσεται ἢ ἰδιοσυσταθήσεται παρὰ τῶν ἀσεβῶν τοῦτο 

δρᾶν ἐπιχειρούντων;Εἰ τοίνυν ἐν τῷ πάθει ἀχώριστος τούτων ἔμεινεν ἡ θεότης, πὼς οἱ 

ἀνόητοι καὶ πάσης ἀλογίας πεπληρωμένοι διαιρουσι τὴν σάρκα τὴ θεότητι 

συμπλακείσαν καὶ θεωθείσαν καὶ δῆθεν ὡς ψιλοῦ ἀνθρώπου εἰκόνα γράφειν 

πειρώνται»  

79Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ.σ 644-645. 

Πρβλ επίσης Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ.113 
80

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 655, βλ. επίσης, Νικηφόρος,  σ. 113, βλ.επίσης 

Μansi 12, σ. 975. 

 Πρβλ. Β. Γιαννόπουλος, Αι χριστολογικαί αντιλήψεις των εικονομαχών, εκδ. Έννοια, 

Αθήναι 1975, σ.σ 49-80, βλ. επίσης,  Λ. Ουσπένσκυ, Η θεολογία της εικόνας στην 
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με τη συμμετοχή 338 επισκόπων, που χωρίς εξαίρεση υποστήριζαν την 

εικονοκλαστική διδασκαλία
81

, ανάμεσα στους οποίους πρωτεύουσα θέση είχαν ο 

Θεοδόσιος, επίσκοπος Εφέσου, γιος του πρώην αυτοκράτορα Αψιμάρου, και ο 

επίσκοπος Πέργης Παστιλάς  αλλά χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των θρόνων της 

Ρώμης, της Αλεξανδρείας, της Αντιοχείας και των Ιεροσολύμων
82

. Οι εικονόφιλοι 

ονόμασαν τη σύνοδο ειρωνικά ¨ακέφαλη¨ σύνοδο, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τα μέλη 

της να διεκδικήσουν το κύρος της οικουμενικής συνόδου
83

. Η τελευταία συνεδρίαση 

έγινε στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών παρουσία του αυτοκράτορα, ο οποίος 

παραβαίνοντας την εκκλησιαστική τάξη , προέβη σε πλήρωση του οικουμενικού 

θρόνου
84

  

 Στη σύνοδο αυτή υποστηρίχθηκε εξαρχής το αδύνατο της απεικονίσεως του 

Χριστού. Παράλληλα με τη χρήση χωρίων από την Αγία Γραφή και την Πατερική 

Γραμματεία, οι συμμετέχοντες κατέληξαν στην καταδίκη των ιερών εικόνων και της 

λατρείας τους διότι είναι ανάξιο για τα ιερά πρόσωπα να απεικονίζεται η μορφή τους 

σε ευτελή ύλη, η μορφή του Χριστού δεν είναι δυνατόν να απεικονιστεί εφόσον οι 

                                                                                                                                                                      

Ορθόδοξη Εκκλησία, ό.π, σ. 125, βλ. επίσης G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού 

Κράτους, ό.π, σ. 39 
81

 Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 659, βλ. επίσης, Νικηφόρος, σ. 72,( κατά τον Πατριάρχη 

Νικηφόρο οι συμμετέχοντες ήταν 338).  

Πρβλ. επίσης G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 39, βλ. επίσης 

Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Από την Εικονομαχία μέχρι τη Μεταρρύθμιση, ό.π, 

σ 781, Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 114. 
82

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ. 660, βλ.επίσης Νικηφόρος  σ. 73, «τῷ δ΄ αὐτω ἔτει 

καὶ Κωνσταντῖνος ὃ δυσσεβῆς κατὰ τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων παράνομον 

συνέδριον τλὴ΄ ἐπισκόπων συνέλεξεν  ἐν τῷ τῆς Ἱέρειας παλατίω, ὧν ἐξηρχε Θεοδόσιος 

ὃ Ἐφέσου, υἱὸς Ἀψιμάρου, καὶ Παστιλλᾶς ὃ Πέργης» 

.Πρβλ. επίσης Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, 781, βλ. επίσης, Ι.Αναστασιού, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 410. 

83
Βλ. Μansi 13, σ. 209 ΑΒ: «διότι τοπικώς ὡς ἐν παραβύστω τὰ αὐτῶν ἐλαλήθη καὶ 

οὐκ ἐπάνω του τῆς Ὀρθοδοξίας ὅρους, οὐδὲ εἰς πάσαν τὴν γῆν ἀποστολικώς ἐξήλθεν ὁ 

φθόγγος αὐτῶν, ἢ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν, ὥσπερ τῶν ἓξ 

οἰκουμενικῶν συνόδων, πᾶν γὰρ ἕβδομον ταττόμενον τῶν πρὸ αὐτοῦ ἀριθμήσει 

προκειμένων πραγμάτων ἀκόλουθον ὀφείλει εἶναι». 

 Πρβλ. Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 

781, βλ. επίσης, Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 410, Αικ. 

Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 114. 

84
 Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ. 659:«ἀνήλθε Κωνσταντίνος ἐν τω άμβωνι κρατών 

Κωνσταντίνον μοναχόν, ἐπίσκοπον γενόμενον του Συλλαίου». 

Πρβλ. Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 

783, βλ. επίσης, Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 412, βλ. επίσης, 

G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 40. 
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δύο φύσεις του είναι αμέριστες και ασύγχιτες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί η 

προσκύνηση των εικόνων αναβίωση της ειδωλολατρίας, γι’ αυτό πρέπει να 

αποκλειστεί
85

. Επιβλήθηκε λοιπόν η ολοσχερής καταστροφή των εικόνων, 

αναθεματίστηκαν οι οπαδοί της εικονόφιλης παράταξης, όπως ο Πατριάρχης 

Γερμανός, ο Ιωάννης Δαμασκηνός και άλλοι, ενώ εξυμνήθηκε ο αυτοκράτορας ως 

ισαπόστολος.
86

  

 

 

1.2.8 Αντιδράσεις μοναχών 

 Στις 29 Αυγούστου 754 δημοσιεύθηκαν στην αγορά της Κωνσταντινούπολης 

οι αποφάσεις της συνόδου. Η παρουσία του αυτοκράτορα, ο οποίος συνοδευόταν από 

τον πατριάρχη Κωνσταντίνο (754-768), που μόλις είχε χειροτονηθεί και από τους 

επισκόπους δείχνει τον πανηγυρικό χαρακτήρα της γνωστοποίησης αυτής
87

. 

 Παρά την αυτοκρατορική κάλυψη, η εικονοκλαστική πολιτική δε βρήκε την 

αναμενόμενη απήχηση στα λαϊκά στρώματα, αντίθετα προς τον στρατό, που φέρεται 

ότι πρωτοστάτησε σε όλες τις καταστροφές. Αμέσως μετά την σύνοδο άρχισε η 

καταστροφή των ιερών εικόνων και η αντικατάσταση τους με διακοσμητικές 

παραστάσεις ζώων ή και φυτών ή εικόνες του αυτοκράτορα και σκηνές από 

ιπποδρομίες, πολέμους και κυνήγια. Από την άλλη, οι εικονόφιλοι συσπειρώθηκαν 

γύρω από τους μοναχούς, που ήταν πιο φανατικοί και αδιάλλακτοι στις πεποιθήσεις 

τους
88

. 
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 Βλ. Κ. Παπαρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.Η΄,Βυζαντινός 

Ελληνισμός – Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, κεφ. Εικονομαχία, σ.30, βλ. επίσης 

G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ.40, βλ. επίσης, Ι.Αναστασίου, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ.412 
86

 Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ. 660:«Οὐτοι ἐξεφώνησαν τήν ἐαυτών κακόδοξον 

αἰρεσιν ἐνώπιος παντός του λαού, αναθεματίσαντες Γερμανόν τόν αγιώτατον καί 

Γεώργιον τόν Κύπριον καί Ιωάννην τόν Χρυσορρόαν Δαμασκηνόν». 

 Πρβλ Αικ.Χριστοφιλοπούλου,Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ.114, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 783 
87

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 661. 

 Πρβλ. Β. Φειδάς, Εκκλησιαστικη Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 

786, βλ. επίσης, Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 114.  
88

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ.σ 661-662, βλ. επίσης, Νικηφόρος, σ. 75. 

 Πρβλ επίσης, Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ.786,  βλ. επίσης, Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 412. Κατ’ 

αρχάς ο αυτοκράτορας ζήτησε την έγγραφη αποδοχή των αποφάσεων της συνόδου 

από όλους τους επισκόπους, τον κλήρο και τους μοναχούς της αυτοκρατορίας, αλλά 

πολλοί μοναχοί αποδοκίμασαν τόσο τη σύνοδο, όσο και τις εικονομαχικές αποφάσεις 

της. 
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 Ο ηγέτης των εικονόφιλων βρέθηκε στο πρόσωπο του Στεφάνου του Νέου, 

ηγουμένου της μονής στο όρος Αυξέντιο κι άρχισε ένας  αγώνας, μεταξύ των δυο 

πλευρών που έφτασε στο απόγειό του στη δεκαετία του 760. Το Νοέμβριο του 767 ο 

Στέφανος κατακρεουργήθηκε στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης από τον 

εξαγριωμένο όχλο, κάτι που όπως αντιλαμβανόμαστε, συσχετίζεται με την εποχή των 

μαρτύρων και των διωγμών.
89

 Η αντίσταση όμως κατά των ενεργειών του 

Κωνσταντίνου εξακολούθησε αμείωτη, κι αυτό φαίνεται από την απόφαση του 

αυτοκράτορα να εκτελέσει δεκαεννέα ανώτερους αξιωματούχους πολιτικούς και 

στρατιωτικούς
90

.    

  Στο επίκεντρο των διωγμών βρέθηκαν τα μοναστήρια και οι μοναχοί. 

Ονομαστές μονές, όπως του Δαλματού, μετατράπηκαν σε στρατώνες ή δημόσιους 

καταυλισμούς, άλλες ερειπώθηκαν και οι περιουσίες τους περιήλθαν στο κράτος. Σε 

πολλές περιπτώσεις οι μοναχοί διαπομπεύτηκαν, όπως όταν υποχρεώθηκαν να 

παρελάσουν στον κατάμεστο ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης κρατώντας στο ένα 

χέρι ο καθένας μία μοναχή, καθώς υβρίζονταν από τους θεατές στις κερκίδες
91

.  

 Στον πιο ανηλεή και αδίστακτο διώκτη των μοναχών αναδείχθηκε ο 

στρατηγός του θέματος των Θρακησίων Μιχαήλ Λαχανοδράκων. Όπως αναφέρει ο 

Θεοφάνης ο Ομολογητής, ο Μιχαήλ πουλούσε τις περιουσίες των μοναχών, έριχνε τα 

ιερά τους βιβλία στην πυρά και τιμωρούσε ανελέητα τους μοναχούς, οι οποίοι 

προσκυνούσαν άγια λείψανα, τυφλώνοντάς και σκοτώνοντάς τους
92

. Έτσι, λοιπόν, οι 
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 Βλ. Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 

787, βλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 41. 
90

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ.σ 676-677, βλ. επίσης Νικηφόρος, σ. 83. 

 Πρβλ. επίσης G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 41. Μεταξύ 

των οποίων τον πρωτοστράτορά του, το λογοθέτη του δρόμου, το δομέστικο των 

εσκουβιτών, τον κόμη του θέματος Οψικίου και τους στρατηγούς της Θράκης και της 

Σικελίας. 
91

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ.676,« καὶ τὴ κὰ’ τοῦ Αὐγούστου μηνὸς ἰνδικτιῶνος 

ἐστηλίτευσε  καὶ ἠτίμασε τὸ σχῆμα τῶν μοναχῶν ἐπὶ τοῦ ἱπποδρομίου 

παρακελευσάμενος ἕνα ἕκαστον ἀββᾶ κρατειν γυναίκα τὴ χειρὶ καὶ οὕτω παρέλθειν 

αὐτοὺς τὸ ἱπποδρόμιον». 

Πρβλ. επίσης Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 786, βλ. επίσης, G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 41, 

βλ. επίσης, Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 412. 

92
Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 689,« Ὁ τῶν θρακησίων στρατηγὸς Μιχαὴλ 

Λαχονοδράκων ἐπρασσε πάντα τὰ μοναστήρια ,ἀνδρειὰ τὲ καὶ γυναικεία καὶ πάντα τὰ 

ἱερὰ σκεύη καὶ βιβλία καὶ κτήνη καὶ ὅσα ἢν εἷς ὑπόστασι αὐτῶν, καὶ τὰς τούτων τιμᾶς 

εἰσεκόμισε τῷ Βασιλει».  

Πρβλ. επίσης G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 42, βλ. επίσης, 

Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 412. 
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μοναχοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την βυζαντινή αυτοκρατορία και να 

καταφύγουν στη εικονόφιλη Νότια Ιταλία και Σικελία, μεταλαμπαδεύοντας τα 

ελληνικά γράμματα, ενισχύοντας τον ελληνόφωνο πληθυσμό και δημιουργώντας νέες 

πνευματικές και καλλιτεχνικές εστίες.
93

 Αυτή την εποχή συγκλήθηκαν διάφοροι 

σύνοδοι της δύσης, ευνοϊκές προς τη λατρεία των εικόνων (στο Elnitlly το 767 και 

στο Latman το 769).
94

  

 Εν τω μεταξύ, ο διωγμός που εξαπέλυσε ο Κωνσταντίνος ξεπέρασε ακόμη και 

τις αποφάσεις τις Συνόδου της Ιέρειας, όχι μόνο στράφηκε εναντίον των εικόνων και 

των λειψάνων των αγίων, αλλά απαγόρευσε τη λατρεία των αγίων και της 

Θεοτόκου
95

.  

 Φραγμό στις εικονομαχικές αυτές διώξεις έβαλε ο θάνατος του Κωνσταντίνου 

Ε΄ στις 19 Σεπτεμβρίου του 775. Η πολιτική του εναντίον των εικονολατρών όπως 

αναλύσαμε είχε ξεπεράσει κατά πολύ τις αποφάσεις της συνόδου της Ιέρειας. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να μείνει στην ιστορία με τα άκρως υποτιμητικά προσωνύμια 

¨Κοπρώνυμος¨ και ¨Καβαλλινός¨ που του πρόσαψαν οι αντίπαλοί του
96

. Μάλιστα 

αυτή η αντίδραση έφτασε μέχρι του σημείου να απομακρυνθεί το νεκρό σώμα του 

αυτοκράτορα από την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, όπου βρίσκονταν οι τάφοι 

των βυζαντινών ηγεμόνων. Ωστόσο, ασήμαντες εκ πρώτης όψεως λεπτομέρειες 

αποκαλύπτουν την ανταπόκριση που βρήκε στους απλούς πολίτες η πολεμική δράση 

του ηγεμόνα. Όταν στις αρχές του 9
ου

 αιώνα, το Βυζάντιο δοκιμαζόταν από την πίεση 

των γειτόνων του και οι διαδοχοί του εικονόφιλοι αυτοκράτορες έχαναν τις μάχες, ο 

λαός συγκεντρώθηκε στον τάφο του Κωνσταντίνου και ικέτευε το νεκρό 

αυτοκράτορα να αναστηθεί και να οδηγήσει την αυτοκρατορία σε λαμπρές νίκες
97

.  
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 Βλ. Ch.Delvoye, H Βυζαντινή τέχνη, ό.π, σ. 251. 
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Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ. 691. 

 Πρβλ. επίσης, Λ. Ουσπένσκυ, Η θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ό.π, 

σ. 138, βλ. επίσης, Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 413, βλ. επίσης, 

Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ, 787. 
95

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ. 672. 

 Πρβλ. επίσης G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 42, βλ. επίσης 

Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ.785, βλ. 

επίσης, Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 413. 
96

Βλ. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτά τα προσωνύμια δόθηκαν στον Κωνσταντίνο 

από τον χρονογράφο Θεοφάνης, ο οποίος ήταν ένθερμος αντίπαλος της 

εικονομαχικής πολιτικής του Αυτοκράτορα. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Δημ. 

Χατζημιχαήλ, Τα παρωνύμια των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, εκδ. Σταμούλης, 

Θεσσαλονίκη 2007,  σ.σ 111-150. 
97

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 773, «μακαρίζοντες Κωνσταντῖνον  τὸν θεοβδέλυκτον 

καὶ τρισάθλιον, ὡς κατὰ Βουλγάρων ἀριστεύσαντα, ἀναστηθι καὶ βοήθησον τὴ πολιτεία 

ἀπολλυμένη». 

 Πρβλ. επίσης G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 42, βλ.επίσης, 

Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 788 Το 



34 

1.3 Αναστήλωση εικόνων 

 Μεταβατική περίοδο από τον θάνατο του Κωνσταντίνου του Ε΄ έως την 

αναστήλωση των εικόνων επί Ειρήνης της Αθηναίας, αποτελεί η περίοδος της 

βασιλείας του Λέοντος Δ΄ (775-780), υιού του Κωνσταντίνου. Ο Λέων δεν είχε 

κληρονομήσει τον ισχυρό χαρακτήρα των βασιλικών του προγόνων, αν και οι 

εικονομαχικές διώξεις συνεχίστηκαν με πολύ μικρότερη ένταση και σε πολύ 

περιορισμένη έκταση. Οι μόνοι που τιμωρήθηκαν ως εικονόφιλοι ήταν ανώτεροι 

αυλικοί (κουβικουλάριος, πρωτοσπαθάριος, παρακειμώμενος, παπίας), για τους 

οποίους δεν είναι γνωστό ποια σχέση είχαν με τη σύζυγο του αυτοκράτορα Ειρήνη. Ο 

πρόωρος θάνατος του Λέοντα στις 8 Σεπτεμβρίου του 780, έφερε στον θρόνο τον γιο 

του, Κωνσταντίνο ΣΤ΄ σε ηλικία μόλις δέκα χρονών
98

. Χρέη αντιβασιλέως ανέλαβε η 

Ειρήνη, σύζυγος του Λέοντα και μητέρα του Κωνσταντίνου ΣΤ΄, που καταγόταν από 

την εικονόφιλη Αθήνα. Αφού κατέστειλε μία συνομωσία που προερχόταν από 

εικονομαχικά στοιχεία
99

, προχώρησε στο αποφασιστικό βήμα για την επαναφορά της 

λατρείας των εικόνων. Οι αλλαγές που επήλθαν έγιναν έπειτα από αργές, αλλά 

σταθερές και αποφασιστικές κινήσεις.  

 

1.3.1 Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος 

 Η παύση του διωγμού των εικονολατρών επί Λέοντος Δ’ έδειχνε τη νέα 

θρησκευτική τοποθέτηση της δυναστείας, η οποία έγινε σαφέστερη μόλις η Ειρήνη  η 

Αθηναία (780-802), ανέλαβε την εξουσία ως επίτροπος του ανήλικου γιού της 

Κωνσταντίνου ΣΤ΄ (780-797).  

                                                                                                                                                                      

843 μ.Χ, ο Βούλγαρος ηγεμόνας Κρούμος  είχε κατατροπώσει πολλάκις τα βυζαντινά 

στρατεύματα και λεηλατούσε τις επαρχίες του Κράτους. Ο λαός έντρομος 

συγκεντρώθηκε στον τάφο του νεκρού αυτοκράτορα, ενθυμούμενος τις λαμπρές νίκες  

του Κωνσταντίνου εναντίον των εχθρών της αυτοκρατορίας. Για περισσότερες 

πληροφορίες βλ. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 117 

98
Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ. 699. 

 Πρβλ. επίσης, G. Ostrogorsky, Iστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 45, βλ. 

επίσης Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ.132, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 788. 
99

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ.697. 

 Πρβλ. επίσης, Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 788, G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 45, βλ. επίσης, 

Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 132. Η συνομωσία εκδηλώθηκε 

υπέρ του καίσαρα Νικηφόρου (αδελφού του Λέοντα ΣΤ΄). Η Ειρήνη όμως κατόρθωσε 

να καταστείλει γρήγορα το ανατρεπτικό κίνημα που σύμφωνα με τις πηγές 

εκδηλώθηκε από εικοκλαστικά στοιχεία και περιελάμβανε πολλούς αξιωματούχους, 

και ανάγκασε τους αδελφούς του συζύγου της να δεχθούν το ιερατικό σχήμα. 
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 Η αναστήλωση των εικόνων απαιτούσε χρόνο και μεθοδική προετοιμασία από 

τη στιγμή που συνδέθηκε και με πολιτικά θέματα όπως συχνά συμβαίνει με τις 

ιδεολογικές κρίσεις. Η Ειρήνη ήταν φανερό ότι είχε επίγνωση της βαρύτητας των 

πολιτικών επιπτώσεων του εικονομαχικού προβλήματος, καθώς και της δύναμης της 

εικονομαχικής παράταξης, η οποία επί πεντηκονταετίας ήταν κυρίαρχη στο στρατό, 

τον κρατικό μηχανισμό και την διοίκηση της Εκκλησίας.  

 Μετά τον θάνατο του εικονομάχου πατριάρχη Παύλου (780-784)
100

, στις 21 

Αυγούστου 784, η Ειρήνη προσπάθησε να δώσει στην εκλογή νέου πατριάρχη 

χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Κάλεσε λοιπόν όλο τον λαό στο ανάκτορο στην 

Μαγναύρα, όπου εξελέγη στις 25 Δεκεμβρίου 784, πατριάρχης ο γραμματέας της 

αυτοκράτειρας Ταράσιος
101

. Αμέσως άρχισαν οι προετοιμασίες για την σύγκλιση 

Οικουμενικής Συνόδου που θα ακύρωνε τις αποφάσεις της Συνόδου της Ιέρειας. Ο 

Πάπας Ρώμης και οι υπόλοιποι πατριάρχες χαιρέτησαν τις θετικές εξελίξεις και 

έστειλαν αντιπροσώπους. Η Ειρήνη ήταν εντελώς αφοσιωμένη στην υπόθεση των 

ιερών εικόνων και δεν ασχολήθηκε με την μείωση της ισχύος των εικονομάχων. Έτσι, 

η πρώτη προσπάθεια για να συγκληθεί μια σύνοδος στον ναό των Αγίων Αποστόλων 

στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 786, κατέληξε σε αποτυχία που οφειλόταν 

στην εξέγερση από πιστές στην εικονομαχία ομάδες όπως ήταν οι στρατιωτικές 

μονάδες της Πρωτεύουσας. Ο Πατριάρχης Ταράσιος και οι υπόλοιποι ομοφρονούντες 

με αυτόν επίσκοποι ενώθηκαν με τους στρατιώτες και φώναζαν ¨νενικήκαμεν
102

¨. 

 Η Ειρήνη, που κατάλαβε το πρόωρο της ενέργειάς της και την ατελή 

προετοιμασία στον στρατιωτικό τομέα, έσπευσε με το πρόσχημα της εκστρατείας 

στην Ανατολή να αντικαταστήσει τα στρατεύματα τις πρωτεύουσας με στρατεύματα 

της Θράκης, περιοχής με εικονόφιλη παράδοση.  

                                                           
100

Βλ. Μ.Γεδεών,  Πατριαρχικοί Πίνακες- Ειδήσεις, Ιστορικαί, Βιογραφικαί, περί των 

Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, ό.π, σ.173, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική 

Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 789, βλ. επίσης, G.Ostrogorsky, 

Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 45, βλ. επίσης, Β.Σταυρίδης, Εκκλησιαστική 

Ιστορία, ό.π, σ. 261. 
101

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 709, «Τούτω τῷ ἔτει συναγαγουσα ἡ βασίλισσα  

Εἰρήνη πάντα τὸν λαὸν εἰς τὴν Μαγναύραν, ἐξέλεξεν Πατριάρχην Ταράσιον». 

 Πρβλ. επίσης Μ.Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες- Ειδήσεις, Ιστορικαί, Βιογραφικαί, 

περί των, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, ό.π, σ. 174, βλ. επίσης, G. Ostrogorsky, 

Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 42, βλ. επίσης,  Ι. Καραγιαννόπουλος, Το 

Βυζαντινό Κράτος, ό.π, σ. 184, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ 

αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 789. 

102Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. σ 714-715, βλ. επίσης, Μαnsi, 13 1127B-1131A. 

Πρβλ επίσης Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, 

σ. 790, βλ. επίσης, Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 138, βλ. επίσης, 

Β.Σταυρίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 261, Ι.Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό 

Κράτος, ό.π, σ. 138. 
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 Έτσι όταν η κατάσταση ομαλοποιήθηκε, η σύνοδος συνήλθε τελικά στη 

Νίκαια, όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε συγκαλέσει την πρώτη Οικουμενική 

Σύνοδο. Υπό την προεδρία του πατριάρχη Ταράσιου, πολυάριθμοι επίσκοποι 

(περίπου 350), δύο παπικοί αντιπρόσωποι
103

, ένας εκπρόσωπος από την εκκλησία της 

Αντιόχειας και ένας της Αλεξάνδρειας,καθώς και πλήθος μοναχών, έλαβαν μέρος 

στις εργασίες της Συνόδου,που διήρκησαν  από τις 24 Σεπτεμβρίου ως τις 13 

Οκτωβρίου του 787 μ.Χ
104

. Εφαρμόζοντας συνετή πολιτική, οι εικονόφιλοι δέχτηκαν 

στους κόλπους της Εκκλησίας και τους επισκόπους που είχαν αναπτύξει 

εικονοκλαστική δραστηριότητα, μετά από προηγούμενη αποκήρυξη της αίρεσης και 

πλάνης τους. Σε αυτό αντέδρασαν πολλοί σκληροπυρηνικοί μοναχοί με αποτέλεσμα 

την πρόκληση συγκρούσεων: από τη μία πλευρά εκπρόσωποι της συντηρητικής 

μετριοπαθούς παρατάξεως και από την άλλη οι αποκαλούμενοι ζηλωτές, οι 

προσηλωμένοι στην αυστηρή μοναστηριακή παράδοση. Στη Σύνοδο της Νίκαιας 

επικράτησε τελικώς η μετριοπαθής στάση
105

. 

 Στα θέματα πίστεως αντίθετα, επικράτησε ομοφωνία στην συνόδο
106

. Αμέσως 

μετά τη δεύτερη περίοδο οι πατέρες της Συνόδου εκφράζονταν ευνοϊκά προς τη 

λατρεία των εικόνων. Η Σύνοδος καταδίκασε ως αίρεση την εικονομαχία, αποφάσισε 

την καταστροφή των εικονοκλαστικών συγγραμμάτων και την αναστήλωση των 

εικόνων επιτρέποντας την προσκύνησή τους, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιωάννη 

Δαμασκηνού. Η τελευταία όριζε ότι η προσκύνηση δεν αποδίδεται στην εικόνα, αλλά 
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 Και οι δύο παπικοί αντιπρόσωποι ονομάζονταν Πέτρος, βλ. Μansi 13, 1119E-

1127A. 

 Πρβλ. επίσης, Β. Γιαννόπουλος, Ιστορία και Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων, 

Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 790, 

Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 416. 
104

Βλ Θεοφάνης Ομολογητής, σ..σ 716-717, «ἐξῆλθε Ταράσιος, ὁ ἁγιώτατος 

ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἐν τὴ Νικαέων πόλει καὶ ἐκροτήθη ἡ ἁγία καὶ 

οἰκουμενικὴ ζ΄ σύνοδος παρουσίαν τν΄ ἐπισκόπων.». 

 Πρβλ. επίσης Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 790, βλ. επίσης, Α.Α.Βασίλιεφ, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ό.π, 

σ.222, βλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της 

ορθοδόξου Εκκλησίας, Στοκχόλμη 1990, σ. 302, βλ. επίσης, Β.Σταυρίδης, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 261, βλ. επίσης, Β.Κουκουσάς, Βυζαντινός Δόμος, περ. 

Μεσαιωνικής Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, τ.17-18, ό.π, σ. 493.  

105
Βλ. Μansi 13, σ.σ 205-364. Η μετριοπαθής στάση της Ειρήνης και του Ταρασίου 

προς τους εικονομάχους προκάλεσε την οξύτατη αντίδραση των Στουδιτών, οι οποίοι 

επέμειναν στην αυστηρή τιμωρία όλων των παρασυρθέντων στην εικονομαχία 

κληρικών. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, 

Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 792, 
106

Βλ. Μαnsi, 13 σ.σ 373-377. 

 Πρβλ. επίσης, G. Ostrogorsky, Iστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 47, βλ. 

επίσης, Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 139. Τα πρακτικά της 

Συνόδου θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο παρακάτω κεφάλαιο. 
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στο εικονιζόμενο ιερό πρόσωπο και δεν έχει σχέση με την λατρεία, που αναφέρεται 

αποκλειστικά και μόνο στον Θεό. Σε πανηγυρική συνεδρία στις 23 Οκτωβρίου 787, 

στο ανάκτορο της Μαγναύρας, επικυρώθηκαν οι αποφάσεις της Συνόδου και 

υπογράφτηκαν από την Ειρήνη και τον γιό της Κωνσταντίνο «Καὶ προκαθίσαντες οἳ 

βασιλεῖς  σὺν τοῖς ἐπισκόποις ἐν τὴ Μαγναύρα ὑπανεγνώσθη ὃ τόμος, καὶ ὑπέγραψεν 

κυρώσαντες εὐσέβειαν».
 107

. 

 Παρόλα αυτά, οι πράξεις της Συνόδου της Νίκαιας πέρασαν στη Δύση 

μεταφρασμένες λανθασμένα και προκάλεσαν τη βίαιη αντίδραση και την εχθρότητα 

του Καρλομάγνου (771-824)  και των Φράγκων θεολόγων του. Παρά τη διαθεσή του, 

ο Πάπας Αδριανός (772-795) αναγκάστηκε τελικά να υποχωρήσει μπροστά στην 

πίεση του Καρλομάγνου. Για τον λόγο αυτό συγκλήθηκε η σύνοδος στην 

Φραγκφούρτη, το 794, που ήθελε να τοποθετηθεί ως διαιτητής ανάμεσα στην 

Εικονοκλαστική Σύνοδο το 754 και την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο, και αποφάσισε να 

μην καταστρέφονται οι εικόνες αλλά ούτε και να τιμώνται
108

.  
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Βλ. Θεοφάνης, σ. 717, βλ. επίσης, Mansi 13, σ. 416. 

 Πρβλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 47, βλ. 

επίσης, Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 417, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 791. 

108 Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 418. Οι αποφάσεις της Συνόδου δεν 

έγιναν δεκτές στο βασίλειο των Φράγκων όταν ο Πάπας Αδριανός τις έστειλε στον 

Καρλομάγνο,ο οποίος τις παρέδωσε στους θεολόγους της αυλής του που τις έκριναν 

αρνητικά και την κριτική τους τη διατύπωσαν στα Καρολίνεια βιβλία (781-791).Βλ. 

αναλυτική ανάλυση στο παρακάτω κεφάλαιο. 
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TΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η Σύνοδος της Ιέρειας 

 

1. Οι προετοιμασίες της Συνόδου 

 Αμέσως μετά το Θάνατο του Λέοντα Γ΄ το 741 μ.Χ. στο βυζαντινό θρόνο 

ανέβηκε ο γιός του Κωνσταντίνος ο ΣΤ΄ (741-775). Ο νέος αυτοκράτορας συνέχισε 

με μεγαλύτερο φανατισμό την εικονομαχική πολιτική του πατέρα του. Θεωρήθηκε ως 

ο πλέον επικίνδυνος εχθρός της λατρείας των εικόνων. Όταν ανέβηκε στον θρόνο ο 

Κωνσταντίνος οι ευρωπαϊκές επαρχίες ήταν ακόμη αφιερωμένες στη λατρεία των 

εικόνων, ενώ οι επαρχίες της Μ. Ασίας, είχαν ήδη ανάμεσα στον πληθυσμό τους και 

αρκετούς εικονομάχους. Ο Κωνσταντίνος πέρασε τα δύο πρώτα χρόνια της βασιλείας 

του σε ένα διαρκή αγώνα με τον αδελφό της γυναίκας του και στρατηγό του θέματος 

των Ανατολικών, Αρτάβασδο, ο οποίος ηγείτο μιας επανάστασης που απέβλεπε στην 

υπεράσπιση των εικόνων. Ο Αρτάβασδος όπως αναφέραμε παραπάνω πέτυχε να 

αναγκάσει τον Κωνσταντίνο να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα και να κηρυχτεί 

αυτοκράτορας. Στη διάρκεια του έτους της βασιλείας του αποκατέστησε τη λατρεία 

των εικόνων. Ο Κωνσταντίνος όμως κατόρθωσε να τον εκθρονίσει, να πάρει πίσω τον 

θρόνο και να τιμωρήσει αυστηρά τους υποκινητές της επανάστασης. Το εγχείρημα 

του Αρτάβασδου έδειξε στον Κωνσταντίνο ότι η λατρεία των εικόνων ήταν δυνατόν 

να αποκατασταθεί δίχως μεγάλες δυσκολίες, ενώ συγχρόνως τον ανάγκασε να 

προχωρήσει πιο αποφασιστικά στην λήψη μέτρων που θα δυνάμωναν στη συνείδηση 

του λαού το κύρος  των εικονομάχων
109

. 

 Η θεαματική επανενθρόνιση του Κωνσταντίνου προσέφερε εκτός από τον 

ενθουσιασμό στρατιωτών και κατοίκων, τη διαβεβαίωση υποστηρίξεως και 

συνεχίσεώς του στον αγώνα του κατά των εικόνων. Ο Κωνσταντίνος κατανοούσε ότι 

με διατάγματα και απαγορεύσεις δε λύνονται οι θρησκευτικές διαφορές και για τούτο 

επιδίωξε επίσημη εκκλησιαστική αντίκρουση των εικονολατρικών απόψεων και 

συγχρόνως σύσταση Θεολογικής υποδομής για την εικονομαχική επιχειρηματολογία.  

 Ο Κωνσταντίνος έπρεπε να αντικρούσει τη επιχειρηματολογία των 

εικονολατρών. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μοναχός του αγίου Σάββα στην 

Παλαιστίνη, με το έργο του ¨Λόγους περί εικόνων¨
110

, παρέχει   στους υπερασπιστές 

των εικόνων μία θεολογική βάση που έπρεπε να αντικρουστεί. Σε αυτούς τους 

Λόγους δηλώνει ότι δεν ανήκει στον αυτοκράτορα η οριστική τακτοποίηση του 
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Βλ. Ι. Δαμασκηνού, Περί εικόνων, P.G 94, στ. 1232Α- 1420Β, 
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ζητήματος της νομιμότητας των εικόνων : ¨Συνόδων ταῦτα, οὐ βασιλέων¨
111

, 

¨Βασιλέων ἐστὶν ἡ πολιτικὴ εὐταξία, ἡ δὲ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις ποιμένων καὶ 

διδασκάλων¨
112

. Η εικονόφιλοι δικαιολογούσαν την απεικόνιση του Χριστού με βαση 

την ενσάρκωση ενώ την παράσταση του Σωτήρος στην ανθρώπινη μορφή του, την 

χρησιμοποιούσαν σαν επιβεβαίωση του γεγονότος της ενσαρκώσεως. Η ορθόδοξη 

εικόνα για τους εικονομάχους είναι απαράδεκτη και απορριπτέα επειδή υπενθύμιζε τη 

¨μέθεξη¨ αλλά και την ¨ουσία¨ μιας εσωτερικής ζωής. Γι’ αυτούς υπάρχει η τάση 

αντικαταστάσεως από την παραδοσιακή εικόνα, με μια τυφλή και γυμνή τυπολατρεία  

 Η χρωματική διαζωγράφιση των θείων και ιερών προσώπων της Εκκλησίας 

αποκτά βάση θεολογική και εξέλιξη δογματική. Οι εικονομάχοι επίσκοποι έθεσαν 

τους εικονόφιλους μπροστά στο δίλλημα: ¨Ἢ συμπεριγράφοντες τὴ εἰκόνι τὸ 

ἀπερίγραπτον, ἢ τὴν σάρκαν ἐκ τῆς τῆς θεότητος κατανέμοντες, κακῶ τὸ κακὸν 

διορθούμενοι¨ και ο Δαμασκηνός απαντά ¨Εἶδον οἱ Ἀπόστολοι τὸν Κύριον σωματικοῖς 

ὀφθαλμοῖς, καὶ τοὺς Ἀποστόλους ἕτεροι , καὶ τοὺς Μάρτυρας ἕτεροι. Ποθῶ καγῶ 

τούτους ὁρᾶν ψυχὴ τὲ καὶ σώματι … ἐπεῖ ἄνθρωπος εἰμί, καὶ σῶμα περικεῖμαι, ποθῶ 

σωματικῶς ὁμιλεῖν, καὶ ὁρᾶν τὰ ἅγια¨
113

. Η διδασκαλία του Δαμασκηνού περικλείεται 

στα εξής: α) Οι εικόνες δεν τιμώνται οι ίδιες , όπως συμβαίνει με τα είδωλα, αλλά η 

τιμή προς αυτές ανάγεται στο πρωτότυπο, β) το εικονιζόμενο στην εικόνα πρόσωπο 

είναι υπαρκτό και όχι ανύπαρκτο όπως στα είδωλα παρά το γεγονός ότι η απόδοση 

του φυσικού προσώπου του εικονιζόμενου αγίου δεν ήταν αυστηρός κανόνας στη 

σκέψη του αγιογράφου
114

.  

 Ο εικονομαχικός αγώνας έγινε περισσότερο μεθοδικός στη διάρκεια της 

βασιλείας του Κωνσταντίνου. Αμέσως μετά το 750 μ.Χ, ο αυτοκράτορας άρχισε να 

κατασταλάζει στις απόψεις του. Οι αντιδράσεις όμως που συνάντησε τον παρέσυραν 

σε μεγάλες εκτροπές. Απαγόρευσε όχι μονάχα να εικονίζεται η Παρθένος, αλλά 

ακόμη και να την επικαλούνται οι πιστοί. Ομιλούσε γι’ αυτήν με υβριστική ειρωνεία, 
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 Πρβλ. επίσης, Β.Γιαννόπουλος, Ιστορία και θεολογία των Οικουμενικών συνόδων, 
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ό.π, σ. 779 
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περιφρονούσε τη λατρεία των αγίων και διέταξε να πετούν στη θάλασσα τα λείψανά 

τους
115

. 

 Σκοπός του Κωνσταντίνου ήταν η προπαρασκευή, από θεολογική άποψη, 

συνόδου, η οποία θα ρύθμιζε τη μετέπειτα τύχη του κινήματος και θα έδινε τη 

γραμμή πλεύσης για τον αγώνα. Ο αυτοκράτορας γνωρίζοντας τις εικονολατρικές 

θέσεις αποφάσισε να προχωρήσει στη συγγραφή 12 πραγματειών
116

. Τις πραγματείες 

του Κωνσταντίνου τις βρίσκουμε στις πηγές ως Πλεύσεις, Συντάγματα, 

Συγγράμματα
117

, κατά τον Νικηφόρο ή Προγράμματα
118

, κατά τον Θεοφάνη 

Ομολογητή. Από αυτές τις θεολογικές πραγματείες, έχουν διασωθεί μόνο δύο και 

αυτές σε αποσπάσματα. Οι υπόλοιπες καταστράφηκαν όπως όλα τα εικονομαχικά 

συγγράμματα, από τους εικονολάτρες αμέσως μετά την επικράτησή τους. Οι 

πραγματείες του Κωνσταντίνου συνέβαλλαν ουσιαστικά στη θεμελίωση της 

εικονοκλαστικής διδασκαλίας. Στα αποσπάσματα όμως, παρατηρούνται πολλές 

ασάφειες, κενά, χάσματα και αντιφάσεις
119

. 

 Στις πραγματείες του ο αυτοκράτορας, προκειμένου να στηρίξει τις θέσεις του 

στην παράδοση της Εκκλησίας, παρουσιάζει ως θιασώτες των εικονομαχικών 

αντιλήψεων, τους εξής Πατέρες: Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Νανζιανζηνό, Μέγα 

Αθανάσιο, Κύριλλο Αλεξανδρείας, Ιωάννη Χρυσόστομο, Γρηγόριο Νύσση και τον 

Επιφάνειο Κύπρου
120

. Προφανώς, ο Κωνσταντίνος επανέλαβε όλα τα προγενέστερα 

επιχειρήματα κατά των εικόνων από την Αγία Γραφή, την εκκλησιαστική Παράδοση 

και των σύγχρονών του. Οπωσδήποτε όμως καινοτόμησε υποστηρίζοντας την πλήρη 

ταυτότητα ακόμη και την ομοουσιότητα της εικόνας με το πρωτότυπο. Ιδιαίτερα 

όμως αντέδρασε στην απεικόνιση του Χριστού, στηριζόμενος στις παλαιές 

Χριστολογικές αντιλήψεις και ξεπερνώντας με τον τρόπο αυτό τα επιχειρήματα των 

προγενέστερων εικονομάχων, οι οποίοι πολεμούσαν την λατρεία των εικόνων σαν 

αναβίωση της ειδωλολατρείας. Ο Κωνσταντίνος κατηγορούσε τους εικονόφιλους ως 
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Βλ. Θεοφάνης,  σ. 667. 

 Πρβλ. επίσης, Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 412, βλ. επίσης, 

Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 412, βλ. επίσης, Ν.Πάσσας, Η 
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Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 781. 
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Βλ. Ν.Πάσσας, Η βυζαντινή διαμάχη εικονόφοβων και εικονόφιλων, ό.π, σ. 46, βλ. 

επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Από την Εικονομαχία μέχρι τη 

Μεταρρύθμιση, ό.π, σ.780, βλ. επίσης Β.Γιαννόπουλος, Αι χριστολογικαι αντιλήψεις 

των εικονομαχών, ό.π, σ. 46, 
117

Βλ. Νικηφόρος, στ. 845 «Τῶν γὰρ ἐν τοῖς ἀνοσίοις συγγράμμασιν αὐτοῦ 

ἐμφερομένων χρήσεων» 
118

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, στ. 674, «Προγγράμματα κατὰ πάσαν ἐπαρχίαν 

ἐξεπέμπετο» 
119

Βλ. G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ.38, βλ. επίσης 

Ν.Πάσσας, Η βυζαντινή διαμάχη εικονόφοβων και εικονόφιλων, ό.π, σ.46. 
120

Βλ. Μansi 13, στ. 254. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχἠς μέχρη την Εικονομαχία, 

ό.π, σ.781. 
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¨νεστοριανίζοντες¨, γιατί με την εξεικόνιση μόνο της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, 

την αποχώριζαν από την θεία φύση. Η βαριά αυτή κατηγορία καθιστούσε την τιμή 

των εικόνων αντίθετη προς το δόγμα της αχώριστης και αδιαίρετης ένωσης των δύο 

φύσεων του Χριστού και προέβαλλε τους εικονόφιλους ως αιρετικούς
121

. Οπότε κατά 

τον Κωνσταντίνο, οι εικονόφιλοι όταν υποστήριζαν ότι στην εικόνα παρίσταται μόνο 

η ανθρώπινη φύση του Χριστού, τότε κατηγορούνται ως νεστοριανοί, γιατί χώριζαν 

τις αχώριστες και αδιαίρετες ενωμένες δύο φύσεις, ενώ εάν έθεταν ως βάση της 

εικόνας την ανερμήνευτη υποστατική ένωση των δύο φύσεων, τότε κατηγορούνται 

ως μονοφυσίτες, γιατί έτσι συνέφυραν τις δύο φύσεις. Ως μόνη αληθινή εικόνα του 

Χριστού ο Κωνσταντίνος θεωρούσε την θεία Ευχαριστία, αφού ¨καὶ εἰκών ἐστι τοῦ 

σώματος ἐκείνου, ὂν λαμβάνομεν, μορφάζων τὴν σάρκα αὐτοῦ, ὡς εἰς τύπον τοῦ 

σώματος ἐκείνου γινόμενος’’
122

. 

 Τις πραγματείες ο Κωνσταντίνος τις απέστειλε στους εξέχοντες κατά τόπους 

υποστηρικτές του, αρχιερείς και στρατιωτικούς ηγέτες, προκειμένου να λάβουν τα 

μέτρα τους για την κατάλληλη προβολή και ευρεία διάδοση των θέσεών του, προς 

εξασφάλιση της επιτυχίας της επερχόμενης συνόδου. Όπως ο Λέων Γ’ είχε 

επικυρώσει το διάταγμα εναντίον των εικόνων από το αυτοκρατορικό συμβούλιο, 

έτσι και ο γιός του, αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ΣΤ’, θέλησε να νομιμοποιήσει την 

εικονοκλαστική του πολιτική με τη σύγκληση μίας Συνόδου. Για να εξασφαλίσει 

συμπαγές μέτωπο μέσα στη Σύνοδο, ο αυτοκράτορας φρόντισε να καλύψει τις 

επισκοπικές έδρες με ομοϊδεάτες του. Επίσης, ίδρυσε και νέες επισκοπές, στις οποίες 

διόρισε οπαδούς της εικονοκλαστικής διδασκαλίας. Παράλληλα, σε πολλά μέρη της 

αυτοκρατορίας γίνονταν δημόσιες συγκεντρώσεις, όπου ηγετικά στελέχη της 

εικονοκλαστικής παράταξης εκφωνούσαν λόγους στον λαό, ενώ μερικές φορές 

γίνονταν ζωηρές συζητήσεις και διαπληκτισμοί μεταξύ εικονομάχων και 

εικονολατρών. Μετά το τέλος των συζητήσεων οι εκπρόσωποι των εικονολατρών 

βέβαια, φυλακίζονταν έτσι ώστε να μην προκαλέσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια 

της συνόδου
123

.  

 Έτσι, ο Κωνσταντίνος με συστηματικές και προσεκτικές κινήσεις, κατάφερε 

να προετοιμάσει τη δημιουργία της Συνόδου, η οποία θα ανακήρυττε την 

εικονομαχική διδασκαλία και τις θέσεις του αυτοκράτορα ως επίσημο δόγμα της 

Εκκλησίας και του κράτους. 
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2.Η Σύνοδος της Ιέρειας. 

            Ο Κωνσταντίνος όπως αναλύσαμε παραπάνω επέλεξε τον κατάλληλο χρόνο 

για την σύγκληση της συνόδου. Όταν η αυτοκρατορία ευημερούσε οικονομικά και οι 

εχθροί δεν απειλούσαν την συνοχή της αυτοκρατορίας. Πιο συγκεκριμένα οι Άραβες 

είχαν εμπλακεί με εσωτερικά ζητήματα, και οι Βούλγαροι είχαν κατ’ επανάληψιν 

ηττηθεί από τους Βυζαντινούς και την Πεντηκοστή του 751μ.Χ είχε στεφθεί 

συμβασιλέας ο υιός του Κωνσταντίνου, Λέοντας
124

. 

           Επίσης ο Κωνσταντίνος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στον λαό και στον στρατό. 

Είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν αήττητος, λόγω των νικηφόρων πολέμων 

που είχε  διεξάγει εναντίον των έχθρων του Βυζαντίνου κράτους και είχε προσφέρει 

στην αυτοκρατορία δόξα και αίγλη, ενώ ο στρατός, του  έτρεφε απόλυτη 

εμπιστοσύνη. Ακόμη, ο αυτοκράτορας με τη συγγραφή των 12 πραγματειών 

κατάφερε να αιτιολογήσει τα επιχειρήματα των εικονομάχων «Εἰ κατὰ τοὺς 

ὀρθοδόξους Πατέρας σὰρξ ἅμα τοῦ Θεοῦ, σὰρξ μηδέποτε μερισμοῦ ἔννοιαν δεχομένη, 

ἀλλὰ ὅλη ὅλως τὴ Θεία φύση προσληφθεῖσα καὶ ὁλοκλήρως θεωθεῖσα, πῶς 

διχασθήσεται ἢ ἰδιοσυσταθήσεται παρὰ τῶν ἀσεβῶν τοῦτο δρᾶν ἐπιχειρούντων; Εἰ 

τοίνυν ἐν τῷ πάθει ἀχώριστος τούτων ἔμεινεν ἡ Θεότης, πῶς διχασθήσεται ἢ 

ἰδιοσυσταθήσεται παρὰ τῶν ἀσεβῶν τοῦτο δρᾶν ἐπιχειρούντων; Εἰ τοίνυν ἐν τῷ πάθει 

ἀχώριστος τούτων ἔμεινεν ἡ Θεότης, πῶς οἱ ἀνόητοι καὶ πάσης ἀλογίας πεπληρωμένοι 

διαιρούσι τὴν σάρκα τὴ θεοτητι συμπλακείσαν καὶ θεωθείσαν καὶ δῆθεν ὡς φιλοῦ 

ἀνθρώπου εἰκόνα γράφειν πειρῶνται».
125

. 

 Έχοντας όλα αυτά κατά νου, ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να καλέσει μία 

σύνοδο που θα έθετε τις βάσεις μιας εικονοκλαστικής πολιτικής, θα εξασφάλιζε το 

κύρος της και θα δημιουργούσε, με τον τρόπο αυτό, στο λαό την πεποίθηση ότι τα 

μέτρα του αυτοκράτορα εναντίον των εικόνων ήταν δίκαια. 

 Η σύνοδος συνήλθε την 10
ην

 Φεβρουαρίου του 754μΧ, στο παλάτι της 

Ιέρειας, στη μικρασιατική πλευρά του Βοσπόρου. Σ’ αυτήν μετείχαν 338 επίσκοποι 

υπό την προεδρία του επισκόπου Εφέσου, Θεοδοσίου. Συμμετείχαν επίσης στην 

προεδρία και οι επίσκοποι Σισίννιος, Παστιλλάς Πέργης της Παμφυλίας και ο 

Βασίλειος Αντιοχείας της Πισιδίας
126

. Δεν συμμετείχαν όμως οι Πατριάρχες Ρώμης, 
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Βλ. Μansi 12, σ. 975, βλ. επίσης, Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 655, βλ. επίσης, 

Νικηφόρος, σ. 113. 

 Πρβλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 39, Β. Φειδάς, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 781, βλ. επίσης, 

Λ.Ουσπένσκυ, Η θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 133 
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Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, διότι οι μεν 

τέσσερις θρόνοι είχαν ταχθεί εναντίον της εικονομαχίας, ο δε Θρόνος της 

Κωνσταντινουπόλεως είχε χηρεύσει τον προηγούμενο χρόνο μετά το θάνατο του 

Πατριάρχη Αναστασίου
127

. Το γεγονός αυτό, για το οποίο οι Ορθόδοξοι ονόμασαν 

ειρωνικά τη σύνοδο ¨ακέφαλη¨, δεν εμπόδισε τα μέλη της να διεκδικήσουν το κύρος 

της οικουμενικής συνόδου. Η μη εκλογή του νέου πατριάρχη, μαρτυρεί κατά τον 

πλέον εύγλωττο τρόπο τα ανόσια μέσα, τα οποία χρησιμοποιούσε ο αυτοκράτορας 

προς επιβολή της θελήσεώς του. Δυστυχώς δε γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα, περί του 

τρόπου διεξαγωγής των εργασιών της συνόδου, διότι αμέσως μετά την έβδομη 

Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια και την επικράτηση των εικονόφιλων οδηγήθηκαν 

στην πυρά όλα τα εικονομαχικά συγγράμματα. Προφανώς, ο περισσότερος χρόνος 

αναλώθηκε στην προσαγωγή και ανάγνωση πατερικών ρήσεων που δεν 

συμφωνούσαν με την προσκύνηση των εικόνων.  

            Η θέση της συνόδου έναντι των εικόνων είχε καθοριστεί εκ των προτέρων με 

τα συγγράμματα του αυτοκράτορα. Η σύνοδος είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε 

ορισμένες τροποποιήσεις, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Κωνσταντίνου διότι ήταν 

αδύνατο να λάβει όμως αποφάσεις αντίθετες προς τις θέσεις του
128

. Στη σύνοδο ο 

αυτοκράτορας επεδίωξε την εκκλησιαστική αναγνώριση της εξουσίας του 

αυτοκράτορα, τη δυνατότητα να εισηγείται ζητήματα πίστεως και ιδιαίτερα των 

συγκεκριμένων θέσεων του περί των εικόνων. Πράγματι, η σύνοδος δε διέψευσε τις 

προσδοκίες του Κωνσταντίνου. Οι παρευρισκόμενοι επίσκοποι δεν περιορίστηκαν 

μόνο στην δουλοπρεπή συμπεριφορά τους απέναντι στον αυτοκράτορα, αλλά 

υιοθέτησαν πλήρως όλες τις θεολογικές θέσεις του περί εικόνων, τις οποίες είχε 

περιλάβει στην πραγματεία του. Βέβαια, η στάση αυτή των επισκόπων υποβάθμισε το 

συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας και περιόρισε το ρόλο των οικουμενικών συνόδων 

σε βήμα ανακοινώσεως θέσεων του αυτοκράτορα για την πίστη προς ¨καταρτισμόν¨ 

και ΄΄διδασκαλίαν΄΄ του σώματος των επισκόπων και της Εκκλησίας γενικότερα
129

. 

            Οι συζητήσεις στράφηκαν γύρω από το χριστολογικό πρόβλημα
130

. Οι 

εικονομάχοι επίσκοποι κατηγόρησαν τους αντιπάλους τους ως αιρετικούς. Έθεσαν 

στους εικονόφιλους το εξής δίλλημα: στην εικόνα απεικονίζεται μόνη η ανθρώπινη     
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 Ο Πατριάρχης Αναστάσιος είχε πεθάνει το καλοκαίρι του 753 μ.Χ από φυσικά 

αίτια. Ο Κωνσταντίνος, που εκείνη την περίοδο προετοίμαζε την σύγκλιση της 

συνόδου, αποφάσισε να αφήσει τον πατριαρχικό θρόνο χωρίς διάδοχο τουλάχιστον 

μέχρι την διεξαγωγή της συνόδου,καθώς αυτό θα εξυπηρετούσε τους σκοπούς του. 

Βλ. Λ.Ουσπένσκυ, Η Θεολογία της εικόνας, ό.π, σ. 123 
128

 Ο χρονογράφος Νικηφόρος κατηγόρησε αργότερα τον Κωνσταντίνο ότι επέβαλε 

τις απόψεις του στη σύνοδο,« Σύνοδον τε ιερέων ανοσίων, συνεκρότησε καί τό ασεβές 

της εαυτου αθείας δόγμα εξέθετο». Βλ. P.G 100, σ. 532 
129

 Οι κυριότερες θέσεις της συνόδου της Ιέρειας διασώθηκαν στα πρακτικά της Ζ’ 

Οικουμενικής συνόδου.Από τα πρακτικά οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι 

επίσκοποι στην Ιέρεια  ύμνησαν τον Κωνσταντίνο ως εφάμιλλο των αποστόλων και 

ως εκκλησιαστική αυθεντία. Βλ. Mansi 13, σ.σ  225-263. 
130

Βλ. Mansi 13, σ. 269, βλ. επίσης, Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 428, 
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φύση του Χριστού, οπότε αυτή διακρίνεται από τη θεία όπως υποστηρίζουν οι 

νεστοριανοί ή κατά την ανθρώπινη φύση εικονίζεται και η θεία, οπότε οι ασύγχιτες 

και αμέριστες φύσεις του Χριστού συγχέονται σε μία, όπως δέχονται οι μονοφυσίτες. 

Κατά την εικονόφιλη άποψη, η ενανθρώπιση του Θεού – Λόγου αποτελεί ικανή 

αιτιολογία για την απεικόνιση του Χριστού. Διότι κατά την ενανθρώπιση του Κυρίου 

η ύλη καθαγιάστηκε και κατέστη άδεια να αποδοθεί σε αυτή η μορφή του Χριστού, η 

προσκύνηση της εικόνας σημαίνει ακριβώς την ομολογία του καθαγιασμού αυτού
131

. 

Η σύνοδος υποστήριξε την αρχή για το αδύνατο της απεικόνισης του Χριστού, 

απέφυγε όμως προσεκτικά να έλθει σε αντίθεση με τους όρους των προηγούμενων 

Οικουμενικών Συνόδων. Στις συζητήσεις χρησιμοποιήθηκαν σειρές χωρίων από την 

Αγία Γραφή και την πατερική γραμματεία για να καταλήξουν στην καταδίκη όλων 

των ιερών εικόνων και της λατρείας τους. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν 

από την Αγία Γραφή πηγάζουν από τα εξής χωρία: Ιω4,24, Ιω9,18, Ιω20,29, 

Έξοδος20,4, Δευτερονόμιο4,12, Ρωμ1,23, Β’Κορ5,16, Β’Κορ5,7, και Ρωμ10,17, 
132

  

καθώς και από την πατερική γραμματεία, κυρίως από τους εξής Πατέρες: Επιφάνιο 

Κύπρου, Γρηγόριο Θεολόγο, Ιωάννη Χρυσόστομο, Μέγα Βασίλειο, Μέγα Αθανάσιο, 

Αμφιλόχιο Ικονίου, Θεόδοτου Αγκύρας και Ευσέβιο Καισαρείας
133

.  

        Επίσης οι εικονομάχοι θέλησαν να στηρίξουν την επιχειρηματολογία τους στο 

δόγμα της Χαλκηδόνας, όπως και οι αντίπαλοί τους, αλλά τους έλειπε η σαφής 

διάκριση της φύσης και του προσώπου στον Χριστό. Είναι αδύνατο και βλάσφημο 

λένε, να απεικονίζεται η θεϊκή φύση. Οι ζωγράφοι στις εικόνες δεν απεικονίζουν 

παρά τη σάρκα του Χριστού και τη διαχωρίζουν από την θεϊκότητά της. Οι επίσκοποι 

συμπεραίνουν ότι « Εὐφρανθήτωσαν καί ἀγαλλιάσθωσαν, καί παρρησιαζέσθωσαν οἰ 

τήν ἀληθή τού Χριστού εἰκόνα εἰλικρενεστάτη ψυχή ποιούντες καί ποθούντες καί 

σεβόμενοι, καί εἰς σωτηρίαν ψυχής καί σώματος προσφερόμενοι, ήν αὐτός ο 

ιἐροτελεστής καί θεός, τό ημών ὀλικώς άναλαβόμενος φύραμα, κατά τόν καιρόν του 

εκουσίου πάθους εἰς τόπον καί ἀνάμνησιν ἐναργεστάτην τοίς αὐτού μύσταις 

παραδέδωκε, μέλλων γάρ αὐτόν ἐκουσίως εκδιδόναι τω ἀοιδίμω καί ζωόποιω θανάτω 

αυτού, λαβών τόν άρτον εὐλόγησε, και εὐχαριστήσας ἐκλασε, καί μεταδούς είπε, λάβετε, 

φάγετε είς άφεσιν άμαρτιών. Τουτό μου ἐστί τό αίμα, τούτο ποιείτε εἰς τήν ἐμήν 

ἀνάμνησιν ως οὐκ άλλου είδους ἐπιλεχθέντος παρ’ αυτού ἐν τη υπ’ οὐρανόν, ή τύπου, 

εἰκονίσαι τήν αὐτού σάρκωσιν δυναμένου.Ιδού ουν ἠ εἰκών του ζωοποιού σώματος 

αὐτού, η ἐντίμως καί τετιμένως πραττομένη, τί γάρ ἐμηχανήσατο εν τούτω ο πάνσοφος 

θεός; Οὐχ ἐτερόν τί, ή δείξαι καί τρανώσαι φανερώς ἠμίν τοίς ἀνθρώποις τό 

πραγματευθέν μυστήριον ἐν τή κατ’ αὐτόν οικονομία, ότι ώσπερ ό εξ’ ημων ἀνελάβετο, 

ύλη μόνη ἐστίν ἀνθρωπίνης οὐσίας κατά πάντα τελείας, μή χαρακτεριζούσης 
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Βλ. Μansi 13, σ.σ. 269-271, « ἀνόητον ἐπιπνοιαν τοῦ σκαιοφράφου, δὶ’ οἰκτρᾶν 

αἰσχροκέρδειαν ἐπιτηδεύσαντος τὸ ἀνεπίδευτον, τὰ καρδία πιστευόμενα καὶ στόματι 

ὁμολογούμενα χερσὶ βεβήλοις διαμορφῶσαι». 

 Πρβλ. επίσης Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 782 
132

Βλ. Mansi 13, σ.σ  280 DE,284C,285 BC. 
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Βλ. Mansi 13, σ.σ  292 DE-313ABCD. 
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ιδιοδύστατον πρόσωπον, ίνα μή προσθήκη προσώπου ἐν τή θεότητι παραμπέση, ούτω 

και τήν εικόνα ύλην εξαίρετον, ήγουν άρτου ουσίαν προσέταξεν προσφέρεσθαι, μή 

σχηματίζουσαν ανθρώπου μορφήν, ίνα μή ειδωλολατρεία παρεισαχθη.Ώσπερ ούν το 

κατά φύσιν του Χριστου σώμα άγιον,ως θεοθέν, ούτως δηλον και τό θέσει, ήτοι η εικών 

αυτου αγία, ως διά τινος αγιασμού χάριτι θεουμένη. Τουτο γάρ και επραγματεύσατο, ως 

έφημεν, ο δεσπότης Χριστός, όπως καθάπερ τήν σάρκα, ήν ανέλαβε, τω οικείω κατά 

φύσιν αγιασμω εξ αυτής ενώσεως εθέωσεν, ομοίως και τόν της ευχαριστίας άρτον, ως 

αψευδη εικόνα της φυσικης σαρκός διά της του ἀγίου πνεύματος ἐπιφοιτήσεως 

ἀγιαζόμενο, θείον σώμα εὐδὀκικησε γίνεσθαι, μεσιτεύοντος του ἐν μετενέξει ἐκ του 

κοινού πρός τό άγιον τήν ἀναφοράν ποιουμένου ιερέω. Λοιπόν η κατά φύσιν έμψυχος 

καἰ νοερά σάρξ τοὐ κυρίου ἐχρίσθη πνεύματι ἀγἰω τήν θεότητα. Ωσαύτως καἰ ἠ 

θεοπαράδοτος εἰκών τής σαρκός αυτού, ὀ θείος άρτος επληρώθη πνεύματος ἀγίου σύν 

τω ποτηρίω του ζωηφόρου αίματος τής πλευράς αὐτου. Αύτη οὐν ἀποδέδεικται ἀψευδής 

εἰκών τής σαρκός αυτού, ὀ θείος άρτος ἐπληρώθη πνεύματος ἀγίου σύν τω ποτηρίω του 

ζωηφόρου αίματος τής πλευράς αύτου. Αὐτή ουν ἀποδέδεικται ἀψευδής εἰκών τἰς 

ἐνσάρκου οἰκονομίας Χριστού τού θεού ημών, καθώς προλέλεκται ήν αυτός ἠμίν ὀ 

ἀληθινός τής φύσεως ζωοπλάστης οἰκειοφώνος παραδέδωδεν.»
134

 

 

        Εκτός από τη γενική σημασία της προκήρυξης, η αναγγελία αυτή είναι σπουδαία 

επειδή καθιστά όλους όσους υποπίπτουν στο σφάλμα της εικονολατρείας, ένοχους 

και άξιους τιμωρίας με βάση τους νόμους του αυτοκράτορα, θέτοντας έτσι τους 

εικονολάτρες στη διάθεση και κρίση των εγκόσμιων δυνάμεων. Το γεγονός αυτό 

χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τα μέλη της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου ως μία 

εγγύηση της εξαιρετικά σκληρής συμπεριφοράς μερικών αυτοκρατόρων, προς την 

Εκκλησία και τους μοναχούς. Η περί της Θεότητας του Χριστού ομολογία της 

συνόδου είναι σαφής και κατά πάντα Ορθόδοξος. Δεν μπορεί όμως να λεχθεί και το 

ίδιο περί της ανθρωπότητας αυτού, καθόσον ο Χριστός δεν ομολογείται ως τέλειος 

άνθρωπος και ομοούσιος κατά την ανθρωπότητα. Δηλαδή, αντί κλασσικών 

διατυπώσεων του ορθοδόξου δόγματος, βλέπουμε τις εκφράσεις: «Σάρκα λαβῶν τὴν 

ἠμὶν ὁμοούσι» και «ὕλη μόνη ἐστὶν ἀνθρωπίνης οὐσίας κατὰ πάντα τελείας»
135

. 

 Ο όρος της συνόδου πρέπει να είχε κατά τα κύρια σημεία του τα εξής: «Ἐκ 

τούτων οὒν θεοπνεύστων καὶ μακαρίων γραφῶν τὲ καὶ πατέρων βεβαίως 

οἰκοδομηθέντες καὶ ἐπὶ τὴ πέτρα τῆς ἐν πνεύματι Θείας λατρείας τοὺς πόδας 

ἐδράσαντες, ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας, ὑπερουσίου καὶ ζωαρχικὴς Τριάδος μίας γνώμης 

γενόμενοι ἅπαντες, ἠμεῖς οἱ τὸ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα περικείμενοι, ὁμοφώνως 

ὁρίζομεν ἀπόβλητον εἶναι καὶ ἀλλότριαν καὶ ἐβδελυγμένην ἐκ τῆς τῶν χριστιανῶν 
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Βλ. Mansi 13, σ.σ  202- 204. 

 Πρβλ. επίσης Απ.Γλαβίνα, Ιστορία της Εκκλησίας από τις πηγές, ό.π, σ. 173. 
135

Βλ. Μαnsi 13, σ.  320. 

 Πρβλ. επίσης Λ.Ουσπένσκυ, Η θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 

138, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 783. 
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Ἐκκλησίας πάσαν εἰκόνα ἐκ παντοίας ὕλης καὶ χρωματουργικὴς τῶν ζωγράφων 

κακοτεχνίας πεποιημένης …. Μηκέτι τολμᾶν ἄνθρωπον τὸν οἱονδήποτε ἐπιτηδεύειν τὸ 

τοιοῦτον ἀπὸ τοῦ παρόντος κατασκευᾶσαι εἴκονα ἢ προσκυνῆσαι ἢ στῆσαι ἐν ἐκκλησία 

ἢ ἐν ἰδιωτικῶ καθαιρείσθω … Εἰ δὲ τίς, λαβῶν παρὰ Θεοῦ δύναμιν, θελήσειε 

μεταποιῆσαι τὰ αὐτὰ σκεύη ἢ καὶ ἐνδυτᾶς, μὴ τολμᾶν αὐτὸν ἄνευ γνώμης καὶ εἰδήσεως 

τοῦ ἁγιωτάτου καὶ μακαριωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου καὶ ἐπιτροπῆς τῶν 

εὐσεβεστάτων καὶ φιλοχρίστων βασιλέων ἠμῶν τοῦτο πράξαι, ἴνα μὴ τὴ προφάσει 

ταύτη ὁ διάβολος τὰς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ ταπεινώη μήτε δὲ τινὰ τῶν ἀρχώντων ἢ τῶν 

ὑπ’ αὐτούς, ἤτοι τοῦ λαϊκοῦ τάγματος, τὴ αὐτὴ προφάσει ἐπιβάλλειν τὴν χείρα ἐπὶ τοὺς 

θείους ναοὺς καὶ τούτους αἰχμαλωτίζειν, καθὼς τοιαῦτα ὑπὸ τινῶν ἀτάκτως φερόμενων 

προγέγονε»
136

. 

 Η τελευταία συνεδρία έλαβε χώρα την 8
η
 Αυγούστου του ιδίου έτους στον 

ιερό ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη συνεδρία ο 

Κωνσταντίνος ανακήρυξε Οικουμενικό Πατριάρχη τον επίσκοπο Συλαίου 

Κωνσταντίνο (754-767)
137

. Έπειτα όλοι οι επίσκοποι, ο πατριάρχης και ο 

αυτοκράτορας μετέβησαν στο πιο κεντρικό σημείο της Κωνσταντινούπολης, στον 

Φάρο και εκεί ανέγνωσαν τις αποφάσεις της Συνόδου. Μεταξύ άλλων αναθεμάτισαν 

τον Πατριάρχη Γερμανό και τον Ιωάννη Δαμασκηνό, τον επιρρεπή προς 

Μουσουλμανισμό, τον εχθρό της αυτοκρατορίας, τον διδάσκαλο της ασεβείας και τον 

διαστρεβλωτή των γραφών
138

. 

 Η ομόθυμη απόφαση της συνόδου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο λαό. 

Πολλοί που είχαν θορυβηθεί με την εντύπωση ότι οι εικονομάχοι έσφαλλαν, 

μπορούσαν τώρα να ησυχάσουν και πολλοί που είχαν πριν ταλαντευτεί μεταξύ των 

δύο κινήσεων, μπορούσαν τώρα, με βάση τα επιχειρήματα των αποφάσεων της 

συνόδου, να δεχθούν αποφασιστικά τις απόψεις των εικονομάχων. Έτσι ο λαός 

κλίθηκε να ορκιστεί ότι δε θα λατρεύει πλέον τις εικόνες. 

 Ο θρίαμβος της εικονομαχικής θεολογίας του Κωνσταντίνου στην σύνοδο της 

Ιέρειας θεωρείται ως ένας θρίαμβος της εικονομαχικής πολιτικής των Ισαύρων 

βέβαια όπως αναφέρει και ο ιστορικός κ. Φειδάς, «η σύγκληση της εικονομαχικής 

συνόδου της Ιέρειας αποτελούσε σε τελευταία ανάλυση μία ήττα και οπωσδήποτε όχι 
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Βλ. Mansi 13, σ.σ 324 – 328. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 783, βλ. επίσης, Απ. Γλαβίνας, Ιστορία της εκκλησίας από τις πηγές, ό.π, σ.σ 

169 – 177. 
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Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 658.  

Πρβλ. επίσης Μ.Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες-Ειδήσεις, Ιστορικαί, Βιογραφικαί περί 

των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, ό.π, σ.170  
138

Βλ. Mansi 13, σ. 356, « Γερμανώ τῷ δίγνωμω καὶ φαλσοφράφω Μανσοὺρ 

ἀνάθεμα», βλ.επίσης, Θεοφάνης Ὁμολογητὴς, σ.659. 

 Πρβλ. επίσης Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 784 
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θρίαμβο της πολιτικής των εικονομάχων»
139

. Η αξίωση όμως του αυτοκράτορα να 

καλέσει μία σύνοδο οικουμενικού χαρακτήρα, η οποία θα διευθετούσε το ζήτημα των 

εικόνων, απέτυχε. Η σύνοδος της Ιέρειας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

χαρακτηριστεί οικουμενική, διότι δεν εξέφραζε την συνείδηση της καθολικής 

Εκκλησίας και την καθολική πίστη. Ο Πάπας και η Δύση δε δέχτηκαν τις αποφάσεις 

της συνόδου, ούτε απέστειλε τοποτηρητές ή ομολογία πίστεως, όπως απαιτεί η 

συνοδική απόφαση
140

. 

 Ακόμη και οι υπόλοιποι πατριάρχες δε δέχτηκαν τον οικουμενικό χαρακτήρα 

της συνόδου. Επομένως πρόκειται περί τοπικής συνάξεως, διότι δε συμφωνεί με τις 

προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους
141

.  

 

3. Συνέπειες της Συνόδου 

        Ενδυναμωμένος από την επικύρωση μίας συνόδου που αποκαλέστηκε 

¨οικουμενική¨, ο Κωνσταντίνος έβαλε σε εφαρμογή τις αποφάσεις του δια πυρός και 

σιδήρου. Αμέσως μετά τη σύνοδο της Ιέρειας η αρχική ενέργεια του αυτοκράτορα 

ήταν η ¨υπερύψωση¨ των εικόνων, ελπίζοντας ότι με την απόσταση θα σταματούσε η 

λατρεία τους
142

. Δε διέταξε όμως την παντελή καθαίρεσή τους. Όταν όμως προέκυψε 

έντονη αντίδραση ο αυτοκράτορας προχώρησε στην κατάργησή τους, αλλά και 

λοιπών συγγενών στοιχείων, απτόμενων της ειδωλολατρείας. 

         Προχώρησε στην κατάργηση των τιμών προς τα πρόσωπα της Παναγίας, των 

Αγίων και των λειψάνων τους, ενώ συγχρόνως κατήργησε με νόμους του κράτους τις 

αγρυπνίες και άλλες ακολουθίες, τις νηστείες και τις γιορτές. Ακόμη, ο Κωνσταντίνος 

συντόμευσε τη θεία Λειτουργία , απλούστευσε τη δίαιτα των μοναχών, επέβαλε τη 

δήμευση της κτηματικής περιουσίας των μονών, περιόρισε τον αριθμό των ιερέων και 

μοναχών και νομοθέτησε την υποβολή των επισκοπικών εκλογών στην επικύρωση 

της συγκλήτου.
143

  

                                                           
139

Βλ. Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 783 
140

Βλ. G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ.40, βλ. επίσης, 

Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 114, βλ. επίσης, Ι.Αναστασίου, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 412, 
141

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 661. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 783 
142

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 664.  

Πρβλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 40  
143

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 665.  

Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 786, βλ. επίσης, Λ.Ουσπένσκυ, Η θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη 

εκκλησία, ό.π, σ. 124 
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          Οι συνέπειες των αποφάσεων της συνόδου ήταν πολλές και καταστροφικές. 

Παντού καταστράφηκαν οι ιερές εικόνες και αντικαταστάθηκαν με κοσμικούς 

πίνακες. Για την διακόσμηση των κρατικών κτηρίων αλλά και των ιερών ναών, 

χρησιμοποιήθηκαν διακοσμητικές παραστάσεις με θέματα από τον κόσμο των ζώων 

και των φυτών. Κυρίως όμως εικόνες του αυτοκράτορα και σκηνές από κυνήγια, 

πολέμους και ιπποδρομίες. Μόνο η κοσμική τέχνη επιτρεπόταν να καλλιεργηθεί. Ο 

Κωνσταντίνος απέρριπτε την εκκλησιαστική τέχνη και την λατρευτική της χρήση. Οι 

εικόνες κομματιάζονταν, καίγονταν και εκτίθονταν σε διάφορες προσβολές. Πολλοί 

εικονολάτρες διώχθηκαν, βασανίστηκαν ή φυλακίστηκαν χάνοντας συγχρόνως την 

περιουσία τους, ενώ άλλοι εξορίστηκαν σε μακρινές επαρχίες. Σύμφωνα με τη 

βιογραφία του Στέφανου του Νεοτέρου, ο Ναός της Παναγίας των Βλαχερνών στην 

Κωνσταντινούπολη, γυμνώθηκε από την παλαιά του μεγαλοπρέπεια για να καλυφθεί 

με νέες εικόνες και να μετατραπεί σ’ ένα οπωροπωλείο και πτηνοτροφείο. Κατά τη 

διάρκεια της καταστροφής των εικόνων και των γλυπτών, χάθηκαν πολλά αξιόλογα 

μνημεία τέχνης. Μεγάλος υπήρξε επίσης ο αριθμός των εικονογραφημένων 

χειρογράφων που καταστράφηκαν.
144

 

            Την καταστροφή των εικόνων συνόδευσε επίσης και η καταστροφή των 

λειψάνων. Ο Κωνσταντίνος έδειξε μία εξαιρετική ακαμψία στη συμπεριφορά του 

προς τα μοναστήρια και διεξήγαγε μία σταυροφορία εναντίον των μοναχών, τους 

οποίους θεωρούσε ¨ειδωλολάτρες και οπαδούς του σκότους¨
145

. Ο αγώνας του 

εναντίον του μοναχισμού έφτασε σε τέτοιο σημείο έντασης, που δυσκόλευσε τους 

επιστήμονες να καθορίσουν τις μεταρρυθμίσεις της περιόδου αυτής. Κατά πόσο 

δηλαδή ήταν ένας αγώνας κατά των εικόνων ή μία μάχη κατά των μοναχών. Οι 

διωγμοί των μοναχών έγιναν με βάση πολλά διατάγματα και διάφορα μέτρα. 

Υποχρεώθηκαν να φορούν πολιτική ενδυμασία, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν  με τη βία ή 

με απειλές να παντρευτούν. Ο χρονογράφος Θεοφάνης αναφέρει ότι ένας κυβερνήτης 

της Μ. Ασίας συνάθροισε τους μοναχούς και τις μοναχές της επαρχίας του, στην 

Έφεσο, και τους υποχρέωσε να παντρευτούν « ἕνα ἕκαστον ἀββᾶ κραττειν γυναίκα τὴ 

χειρὶ  καὶ οὕτω παρέλθειν αὐτοὺς χειρὶ  καὶ οὕτω παρέλθειν αὐτοὺς παντρεύειν»».
 146

             

         Μετα από όλους τους διωγμούς του αυτοκράτορα κατά των μοναχών,  τα 

μοναστήρια μεταβλήθηκαν σε στρατώνες και οπλοστάσια, οι περιουσίες τους 

κατασχέθηκαν, ενώ απαγορεύτηκε η προσέλευση σ’ αυτά. Όλα αυτά τα μέτρα είχαν 

ως αποτέλεσμα μία εκτεταμένη μετανάστευση των μοναχών σε περιοχές που δεν 

επηρεάζονταν από τους εικονοκλαστικούς διωγμούς του αυτοκράτορα. Σύμφωνα με 

τη  γνώμη μερικών ιστορικών, την εποχή του Κωνσταντίνου, η Ιταλία δέχτηκε 

                                                           
144

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 676. 

 Πρβλ. επίσης, Ch.Delvoye, Η Βυζαντινή τέχνη, ό.π, σ. 237, βλ. επίσης, Αικ. 

Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 114. 
145

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 677.  

Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 786, βλ. επίσης G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 41. 
146

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ. 680,  
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περίπου 50.000 από αυτούς τους πρόσφυγες
147

. Το γεγονός αυτό υπήρξε πολύ 

σημαντικό για την τύχη της μεσαιωνικής Ιταλίας, επειδή συνετέλεσε στην ενίσχυση 

του ελληνικού στοιχείου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147

Βλ. G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 41, βλ. επίσης, 

Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 115, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 786. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η ΕΒΔΟΜΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

 

Οι προετοιμασίες της Συνόδου 

          Στις 14 Σεπτεμβρίου 775 απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Ε’ και τον διαδέχτηκε ο 

υιός του Λέοντας Β’ (775-780), ο οποίος κληρονόμησε μία χαώδη εκκλησιαστική 

κατάσταση και την έκδηλη δυσφορία του λαού για τα επαχθή φορολογικά μέτρα του 

πατέρα του. Το πιο αξιομνημόνευτο γεγονός της βασιλείας του ήταν η κατάπαυση 

του διωγμού των εικονολατρών, στις 14 Σεπτεμβρίου 780. Η βασιλεία του αποτελεί 

τη μεταβατική περίοδο από την έξαρση της εικονομαχίας, στην αποκατάσταση της 

λατρείας των εικόνων. Ο ίδιος μετριοπαθής από την φύση του και αντίθετος προς την 

οξύτητα του πατέρα του έναντι των εικόνων και των εικονόφιλων, προχώρησε στη 

μείωση της βαριάς φορολογίας και ευνόησε την εκτόνωση του θρησκευτικού 

φανατισμού. Επίσης ανέστειλε τα μέτρα εναντίον της Θεοτόκου και εγκατέλειψε την 

αντιμοναστική τακτική που είχε εφαρμόσει ο πατέρας του. Δε δίστασε ακόμη και να 

ανεβάσει μοναχούς σε σπουδαίους επισκοπικούς θρόνους
148

 και ανέχθηκε την άμεση 

επιστροφή στις μονές όλων των μοναχών, οι οποίοι είχαν φύγει ή εξοριστεί. Οι μόνοι 

που τιμωρήθηκαν κατά την περίοδο της βασιλείας του Λέοντα ως ¨Προσκυνοῦντες τὰς 

ἁγίας καὶ σεπτᾶς εἰκόνας¨, ήταν ανώτεροι αυλικοί (κουβικουλάριος, πρωτοσπαθάριος, 

παρακοιμώμενος, παπίας)
149

, για τους οποίους δεν είναι γνωστό ποια σχέση είχαν με 

την αυτοκράτειρα Ειρήνη που προετοίμαζε μεθοδικά την αναστήλωση των εικόνων. 

          Το 780μ.Χ, αμέσως μετά το θάνατο του Πατριάρχη Νικήτα (766-780), ο Λέων 

υπέδειξε ως διάδοχό του τον αναγνώστη Παύλο (780-784),
150

 υπό τον όρο όμως ότι κι 

αυτός θα ορκιζόταν να μην αναστηλώσει τις εικόνες.
151

 Όμως στις 8 Σεπτεμβρίου του 

                                                           
148

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 698. 

 Πρβλ επίσης, G. Ostrogorsky, Iστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 43, βλ. επίσης, 

Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 130 
149

Βλ Θεοφάνης Ομολογητής, σ. σ 699-700. 

 Πρβλ. επίσης, G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 43, βλ. 

επίσης, Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 

788, βλ. επίσης, Κ. Παπαρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Η΄, 

Βυζαντινός Ελληνισμός-Μεσοβυζαντινοί χρόνοι, κεφ. Εικονομαχία, ό.π, σ. 36  
150

Βλ. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες-Ειδήσεις,Ιστορικαί,Βιογραφικαί περί των 

Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, σ. 173. 
151

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 701.  

Πρβλ. επίσης, Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 130, βλ. επίσης, 

Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 788.Ο 

όρος αυτός αποδεικνύει ότι μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου το ζήτημα της 
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ιδίου έτους, ο αυτοκράτορας πέθανε πρόωρα και η εξουσία περιήλθε στον υιό του, 

Κωνσταντίνο ΣΤ’, σε ηλικία μόλις δέκα ετών.
152

 

              Την αντιβασιλεία ανέλαβε η μητέρα του νεαρού αυτοκράτορα, Ειρήνη η 

Αθηναία
153

. Η Ειρήνη ήταν γνωστή εικονόφιλη, οπότε η ανάληψη της εξουσίας από 

αυτήν, προκάλεσε την αντίδραση των εικονομάχων αξιωματούχων, οι οποίοι 

οργάνωσαν ένα ανατρεπτικό κίνημα με στόχο την ανακήρυξη ως αυτοκράτορα τον 

Νικηφόρο, υιό του Κωνσταντίνου Ε’. Η δραστήρια όμως αυτοκράτειρα κατόρθωσε 

να καταστείλει γρήγορα τη συνομωσία και ανάγκασε τον Νικηφόρο να δεχθεί το 

ιερατικό σχήμα.
154

 Με την ανάληψη της κρατικής εξουσίας από την Ειρήνη έγινε και 

το αποφασιστικό βήμα για την αποκατάσταση της λατρείας των εικόνων. Ωστόσο, 

δεν έσπευσε να θέσει αμέσως ζήτημα αναστήλωσης των εικόνων, επειδή γνώριζε ότι 

θα προσέκρουε στην αντίδραση των στρατιωτικών αξιωματούχων. Άλλωστε μια 

απότομη αλλαγή της εκκλησιαστικής πολιτικής ήταν εντελώς αδύνατη, γιατί το 

εικονοκλαστικό σύστημα είχε επικρατήσει απόλυτα για περισσότερο από μισό αιώνα, 

εξάλλου τα σημαντικότερα κρατικά και εκκλησιαστικά αξιώματα κατείχαν άνδρες με 

εικονομαχική πεποίθηση, ενώ ένα μεγάλο μέρος του στρατού ήταν υπέρμαχο της 

εικονομαχίας.  

          Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την σύγκλιση μίας συνόδου που θα 

μετέβαλλε τη θρησκευτική πολιτική, η Ειρήνη έστρεψε την προσοχή της στην 

ικανοποίηση του λαϊκού αισθήματος και στην επίδοση σε έργα κοινής ωφέλειας. Η 

κάμψη του διωγμού των εικονολατρών επί Λέοντος Δ’ (775-780) έδειχνε τη νέα 

θρησκευτική τοποθέτηση της δυναστείας, η οποία έγινε σαφέστερη μόλις η Ειρήνη, 

ανέλαβε την εξουσία ως συμβασιλέας του υιού της. Η Ειρήνη αποφάσισε να 

προετοιμάσει το έδαφος και ενίσχυσε τις τάξεις των εικονόφιλων της 

Κωνσταντινούπολης, ενώ προώθησε στις ανώτατες θέσεις εικονόφιλους, 

συμφιλιώθηκε με τους ισχυρούς αυλικούς και απέκτησε τον πλήρη έλεγχο των 

κινήσεων του στρατού.  Οι μοναχοί επέστρεφαν ομαδικώς στα μοναστήρια της 

πρωτεύουσας και ανέκτησαν την προγενέστερη επιρροή τους στους κατοίκους της. Ο 

πατριάρχης Παύλος το 784, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση
155

 . Πρώτο και καίριο ήταν 

                                                                                                                                                                      

αποκαταστάσεως της τιμής των εικόνων ήταν πλέον μία καθαρώς εκκλησιαστική 

υπόθεση, ή τουλάχιστον δεν ήταν πλέον μία αποκλειστική υπόθεση του αυτοκράτορα. 
152

 Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 699. 

 Πρβλ. επίσης, Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 132, βλ. επίσης, 

G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 45 
153

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 697. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 788, βλ. επίσης, Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 133, 

«κατεχούσης ἰδίω ὀνόματι τὴν ἐξουσίαν ὡς βασιλεύς, ἐπὶ ὀχήματος χρυσοῦ ἐποχουμένη 

τέσσαρσιν ἴπποις λευκοις συρομένου καὶ ὑπὸ τεσσάρων πατρικίων κρατουμένου»  
154

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 697. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ.788, βλ. επίσης, Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 414, 
155

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 705. 
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η πλήρωση του πατριαρχικού θρόνου με κατάλληλη προσωπικότητα. Η Ειρήνη 

θέλησε να δώσει στην εκλογή του νέου πατριάρχη το χαρακτήρα δημοψηφίσματος 

και γι’ αυτό συγκάλεσε στο Ανάκτορο της Μαγναύρας ένα συμβούλιο  που θα 

βοηθούσε στην εκλογή. 

       Εξελέγη ο Ταράσιος,
156

 που ήταν γραμματέας της αυτοκράτειρας. Η 

αυτοκράτειρα κατέφυγε σε πρόσωπο κοσμικό και γνωστό για τα εικονόφιλα 

αισθήματά του. Ο Ταράσιος δέχτηκε την πρόταση μόνο υπό τον όρο ότι η Ειρήνη θα 

προωθούσε την σύγκληση κανονικής Οικουμενικής Συνόδου για την εκκλησιαστική 

διευθέτηση του ζητήματος της εικονομαχίας. Ο Ταράσιος ήταν πολυμαθέστατος, 

μετριοπαθής, με πολιτικό αισθητήριο, γνώστης των κρατικών συμφερόντων και 

πρόθυμος να συμβάλλει στη συνεργασία Κράτους – Εκκλησίας.  

           Μετά τη χειροτονία του Πατριάρχη Ταράσιου (784-806) στις 25 Δεκεμβρίου 

784
157

, άρχισαν οι προετοιμασίες για τη σύγκληση της Οικουμενικής Συνόδου. Η 

αντίδραση εναντίον της εκλογής από τους εικονομάχους υπήρξε υποτονική. Αμέσως 

μετά την ενθρόνιση του, ο Ταράσιος έστειλε συνοδικά γράμματα προς τους 

πατριάρχες Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, ζητώντας τη συμπαράσταση 

τους και την αποστολή αντιπροσώπων για την επερχόμενη σύνοδο.
158

 Ακόμη, τα 

συνοδικά γράμματα περιελάμβαναν, κατά τον καθιερωμένο τύπο, ομολογία πίστεως 

και καταδίκαζαν τη σύνοδο της Ιέρειας. Επίσης η κυβέρνηση του Βυζαντίου ήρθε σε 

συνεννοήσεις με τη Ρώμη. Ο Πάπας Αδριανός Α΄(772-792) έλαβε από τον 

αποκρισάριο Λέοντα ένα βασιλικό γράμμα, το οποίο υπέγραψαν ο Κωνσταντίνος ΣΤ’ 

και η Ειρήνη
159

. Με το γράμμα αυτό αποδοκιμαζόταν η εικονομαχία και ζητούνταν η 

                                                                                                                                                                      

 Πρβλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 45, βλ. 

επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία,Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 

789, 
156

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ. 709, «συνάγουσα πάντα τὸν λαόν,παντός του 

εὐαγοῦς κλήρου, καὶ τῆς ἱερᾶς συγκλήτου, καὶ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς θεοφυλάκτου 

ταύτης καὶ βασιλίδος πόλεως». 

 Πρβλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 46 
157

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 709. 

 Πρβλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 46, βλ. επίσης 

Μ.Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες-Ειδήσεις,Ιστορικαί,Βιογραφικαί περί των 

Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, ό.π, σ. 174, βλ. επίσης Ι.Αναστασίου, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 415, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, 

Απ’αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 789, Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία, 

ό.π, σ. 261, Β.Κουκουσάς, Βυζαντινός Δόμος, ό.π, σ. 492 
158

Βλ. Μansi 12, σ.σ 1119-1127. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία. Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 789, βλ. επίσης, Β. Στεφάνίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 261, βλ. επίσης, 

Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 137. 
159

Βλ. Μansi 12, σ. 1079, «Τὰς αὐτᾶς ἁγίας ἔξι συνόδους δέχομαι, μετὰ πάντων τῶν 

κανόνων,τῶν ἐνθέσμως καὶ θειωδως ἐκφωνηθέντων παρ’ αὐτῶν, ἐν οἶς ἐμφέρεται,ἓν  

τισὶ τῶν σεπτῶν εἰκόνων γραφαις». 
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αποστολή αντιπροσώπων του Πάπα στη μέλλουσα Οικουμενική Σύνοδο που θα είχε 

ως στόχο  την αποκατάσταση της τιμής των εικόνων. Ο Πάπας Αδριανός εξέφρασε 

την χαρά του για την αποκατάσταση της Ορθοδοξίας, αλλά συγχρόνως διατύπωσε 

επιφυλάξεις ως προς τον τίτλο ¨Οικουμενικός Πατριάρχης¨, τον οποίο χρησιμοποίησε 

ο Ταράσιος στη συνοδική του επιστολή. Οι πατριάρχες της Ανατολής δεν μπορούσαν 

να αποστείλουν απαντητική επιστολή λόγω της κατοχής τους από τον αραβικό ζυγό. 

Ωστόσο οι σύγκελλοι Θωμάς και Ιωάννης (ο πρώτος εκπροσωπούσε την Αλεξάνδρεια 

και ο Ιωάννης την Αντιόχεια) μετέφεραν στην πρωτεύουσα τη συνοδική επιστολή του 

αποθανόντος πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοδώρου, την οποία είχαν αποδεχθεί οι  

Πατριάρχες Αλεξανδρείας και Αντιοχείας, για την σαφέστερη απόδειξη της υπέρ των 

εικόνων τοποθετήσεως των πατριαρχικών θρόνων της Ανατολής
160

. 

             Όλα ήταν έτοιμα για την έναρξη της Οικουμενικής Συνόδου. Η Σύνοδος 

άρχισε τις εργασίες της στις 31 Ιουλίου 786 στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην 

Κωνσταντινούπολη
161

 μετά από δογματική προετοιμασία. Μόλις άρχισαν οι 

διαβουλεύσεις και παρά την παρουσία της Ειρήνης, μεσολάβησε ένα γεγονός που 

έδειξε ότι χρειαζόταν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στην προετοιμασία της Συνόδου, 

από όση είχαν επιδείξει η Ειρήνη και ο Ταράσιος. Η στρατιωτική ηγεσία, πιστή στην 

εικονομαχική διδασκαλία επενέβει σκληρά. Στρατιώτες της αυτοκρατορικής φρουράς 

της πρωτεύουσας και των πλησιέστερων επαρχιών (σχολάριοι και εξκουβίτορες), 

όρμησαν με υψωμένα ξίφη στο ναό και διέλυσαν την Σύνοδο κάτω από τις 

ενθουσιώδης επευφημίες ¨Ἐξῆλθον βοῶντες τὸ νενικήκαμεν¨
162

 ορισμένων από τους 

συγκεντρωμένους επισκόπους. Βιαιότητες δεν έγιναν, αλλά η Σύνοδος διαλύθηκε.  

         Η αποτυχία αυτή δεν αποθάρρυνε την αυτοκράτειρα. Η Ειρήνη, που κατάλαβε 

το πρόωρο της ενέργειάς της και την ατελή προετοιμασία στον στρατιωτικό τομέα, 

έσπευσε να μεταβάλει τη σύνθεση των στρατευμάτων στην Κωνσταντινούπολη. Με 

                                                                                                                                                                      

 Πρβλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας, ό.π, σ.300, βλ. επίσης Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία,Απ΄αρχής μέχρι 

την Εικονομαχία, ό.π, σ. 789 
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Βλ. Mansi 12, σ. 1128. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς,Εκκλησιαστική Ιστορία,Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, 

σ.790, βλ. επίσης, Β.Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 261. 

Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική Εισαγωγή, ό.π, σ. 308, βλ. επίσης, Κ.Μπουρδάρα, 

Εικονομαχία και Δίκαιο, ό.π, σ. 17 
161

Βλ. Mansi 12, σ.σ 951-992, βλ.  επίσης, Θεοφάνης Ομολογητής, σ.σ 714-715. 

Πρβλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, ό.π, σ. 46, 

Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ό.π, 

σ.σ. 306-307, Β.Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ.260, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 790, Ν.Πάσσας, 

Βυζαντινή διαμάχη εικονοφόβων και εικονοφίλων, ό.π, σ.σ 74-75, βλ. επίσης, 

Β.Κουκουσάς, Βυζαντινός Δόμος, ό.π, σ. 493, υποσ. 231. 
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Βλ. Mansi 12, σ.σ 1127Β-1131Α, βλ. επίσης, Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 715. 

Πρβλ. επίσης, Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 137, βλ. επίσης, 

Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 415, βλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία 

του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 46, 
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το πρόσχημα μίας εκστρατείας εναντίον των Αράβων έστειλε τα εικονομαχικά 

στρατεύματα στην Μ. Ασία, ενώ ταυτόχρονα μετέφερε εικονόφιλο στρατό από την 

Θράκη, περιοχή με εικονόφιλη παράδοση, στην Κωνσταντινούπολη. Γι’ ακόμη 

μεγαλύτερη ασφάλεια μετέθεσε την έδρα της συνόδου στη Νίκαια, όπου ο Μέγας 

Κωνσταντίνος είχε συγκαλέσει την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τον Μάιο του 787 

στάλθηκαν νέες προσκλήσεις για την Σύνοδο και η επιμελής δογματική προετοιμασία 

επέτρεψε την ταχεία σύγκλιση της Συνόδου.
163

 

 

 

2. Η έβδομη Οικουμενική Σύνοδος   

          Η Σύνοδος συγκλήθηκε τελικά τον Σεπτέμβριο του 787μΧ.
164

 Στη Νίκαια της 

Βιθυνίας. Οι παπικοί αντιπρόσωποι ανακλήθηκαν από την Σικελία, αλλά δεν ήταν 

πλέον δυνατή η νέα πρόσκληση και των πατριαρχικών θρόνων της Ανατολής, λόγω 

της Αραβικής κατοχής. Παρόλα αυτά οι κομιστές του πατριαρχικού γράμματος, 

σύγκελλοι Θωμάς και Ιωάννης, θεωρήθηκαν από τη Σύνοδο ως εκπρόσωποι του ήδη 

εκπεφρασμένου φρονήματος των Εκκλησιών τους και έμμεσοι αντιπρόσωποι των 

πατριαρχών Αλεξανδρείας Πολιτιανού, Αντιοχείας Θεοδωρήτου και Ιεροσολύμων 

Ηλία. Ακόμη υπήρχαν και εκπρόσωποι από την Εκκλησία της Κύπρου
165

. 

             Στη Σύνοδο συμμετείχαν 350 περίπου επίσκοποι, πολλοί αρχιμανδρίτες, 

ηγούμενοι και μοναχοί χωρίς, όμως, δικαίωμα ψήφου. Πρόεδρος της Συνόδου 

ορίστηκε ο Πατριάρχης Ταράσιος, ο οποίος είχε προετοιμάσει τις εργασίες μέχρι και 

την τελευταία λεπτομέρεια. Ο πατριάρχης Ταράσιος κατά την εναρκτήρια ομιλία του, 

αναφέρθηκε στα παρακάτω: «Τω περυσίνω χρόνω κατά τάς καλάνδας τού Αὐγούστου 

μηνός ἐν τω σεπτώ ναω τω σαλπίγγων του Πνεύματος,ἀγίων καί πανευφήμων 

Ἀποστόλων,ἐκινήθη πολύανδρος ὀχλος θυμού καί πικρίας γέμων, χείρας ἠμιν 

ἐπιβάλειν. Ἐξ’ οὐ χειρί θεού ἐρρύσθημεν, έχοντες εἰς συμμαχίαν καί τινάς εὐαρίθμους 

ἐπισκόπους, ων τά ὀνόματα ἐκών ὐπερβήσομαι, ως παρά πάντων γινωσκόμενα καί 

πρός βραχύ έδοξαν κωλύσαι τού λαληθήναι καί βεβαιωθήναι τόν τής ἀληθείας εὐσεβή 
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Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 716. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία,Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 790, βλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ.46, βλ. 

επίσης, Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 136, βλ. επίσης, 

Ι.Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, ό.π, σ. 138 
164

Βλ. Θεοφάνης Ομολογητής,  σ. 717. 

 Πρβλ. επίσης, Νικ. Μοναχού, Πηδάλιον της νοητής νηός της μίας Αγίας Καθολικής 

και αποστολικής Εκκλησίας, εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1970, σ. 314, βλ. επίσης, 

Β.Γιαννόπουλος, Ιστορία και θεολογία των Οικουμενικών συνόδων, ό.π, σ. 430, βλ. 

επίσης, H.Leclerq, Histoire des consiles, ό.π, σ.σ 741-798. 
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Βλ. Μansi 12, σ.σ.  962-985. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 790, βλ. επίσης, 

Λ.Ουσπένσκυ, Η θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 126 
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λόγον, ἀλλ’ οὐν οἰ παρά τού θεού ὀδηγούμενοι πραοτάτοι ἠμών Βασιλει, ώς όντες τής 

μέν ὀρθοδοξίας ὐπέρμαχοι, τής δέ κακοδοξίας ἀντίμαχοι, οὐκ έδωκαν, οὐδέ δώσωσιν 

ύπνον τοίς ὀφθαλμοίς αὐτών καί τοίς βλεφάροις νυστωμόν, έως άν τό σκήνωμα τού 

θεού, ήτοι τήν ἐκκλησίαν αὐτού εἰς έν ἀποκαταστήσαιεν καί εἰρηνικήν δίαιταν ταύτη 

παράσχοιεν».
166

 Από την έναρξη της Συνόδου στις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 13 

Οκτωβρίου με γρήγορο ρυθμό πραγματοποιήθηκαν επτά συνεδρίες, γεγονός που 

φανερώνει τη σοβαρή προετοιμασία της Συνόδου. Ο σκοπός της Συνόδου ήταν η 

άμεση καταδίκη των διαταγμάτων της εικονομαχικής συνόδου της Ιέρειας, η 

δημιουργία απολογητικής των εικόνων, η ελευθερία της λατρείας τών, βασισμένη στη 

βιβλική και πατερική αυθεντικότητα καθώς επίσης και ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο 

της Εκκλησίας, της οποίας η τάξη είχε διασαλευθεί από μέρους της εικονόφοβης 

λαίλαπας. Η Σύνοδος εξέδωσε 22 κανόνες νομοθετικού και διοικητικού περιεχομένου 

καθώς και 5 δογματικού – συμβολικού χαρακτήρα
167

. 

          Κύριο θέμα των πρώτων συνεδριών ήταν η κανονική συγκρότηση της Συνόδου 

και η αντιμετώπιση του ζητήματος της συμμετοχής των γνωστών εικονομάχων 

επισκόπων. Η Σύνοδος έπρεπε να πάρει μία σοβαρή απόφαση εκκλησιαστικής 

πολιτικής σχετικά με τους επισκόπους εκείνους, που είχαν αναπτύξει εικονοκλαστική 

δραστηριότητα, χωρίς όμως να έχουν περιθώρια για διαφορετική στάση, όσο 

κυβερνούσαν οι εικονομάχοι αυτοκράτορες
168

. Πράγματι, παρουσιάστηκαν στη 

Σύνοδο ως υπόδικοι οι επίσκοποι Βασίλειος Αγκύρας, Θεόδωρος Μύρων και 

Θεοδόσιος Αμορίου. Οι υπόδικοι επίσκοποι ζήτησαν συγνώμη και ανέγνωσαν μία 

ορθόδοξη Ομολογία Πίστεως περί των εικόνων και αμέσως μετά αναγνώσθηκε 

βασιλική διαταγή περί ελεύθερης διατύπωσης των απόψεων από κάθε μέλος της 

Συνόδου. Έπειτα, παρουσιάστηκαν οι αναμειχθέντες στις ταραχές του προηγούμενου 

έτους, εικονομάχοι επίσκοποι Υπάτιος Νικαίας, Γρηγόριος Πισσινούντος, Λέων 

Ρόδου, Λέων Καρπάθου, Γεώργιος Πισιδίας, Νικόλαος Ιεραπόλεως Φρυγίας και 

Λέων Ικονίου
169

. Η Σύνοδος εφαρμόζοντας συνετή πολιτική, δέχτηκε στους κόλπους 

                                                           
166

Βλ. Mansi 12, σ.σ 999-1002. 

 Πρβλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας, ό.π, σ 308 
167

Βλ. Mansi 13, σ.σ 417-439. 

 Πρβλ. επίσης, Αμ.Αλιβιζάτος, Οι ιεροί κανόνες και οι εκκλησιαστικοί νόμοι, εκδ. 

Αποστολική διακονία, Αθήνα 1949, σ.σ 12-133, βλ. επίσης, Αμ. Ηλιάδη, Εικονομαχία 

και αντιμοναχική στροφή, ό.π, σ. 48, βλ. επίσης, Απ.Γλαβίνας, Ιστορία της Εκκλησίας 

από τις πηγές, ό.π, σ.σ 127-136. Πιο αναλυτικά οι κανόνες της συνόδου αφορούσαν: 

α)  θέματα εκκλησιαστικής ευταξίας (κανόνες 2, 4, 5, 9, 14, 16,), β) θέματα 

εκκλησιαστικής διοικήσεως (κανόνες 1,3,6,10,13,15,17,), γ) θέματα προσελεύσεως 

και επιστροφής στην ορθόδοξη εκκλησία (κανόνας 8), δ) θέματα εκκλησιαστικής 

περιουσίας (κανόνες 11,12), ε) θέματα θείας λατρείας και λειτουργικής, (κανόνας 7), 

στ) θέματα μοναχικού βίου (κανόνες 18,19,20,21,22) 
168

Βλ. Μansi 12, σ. 991. 

 Πρβλ. επίσης, Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 790, βλ. επίσης, G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, ό.π, σ. 47 
169

Βλ. Mansi 12, σ.σ 991-1015, βλ. επίσης, Θεοφάνης Ομολογητής, σ. 732.  
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της Εκκλησίας τους πρώην εικονομάχους επισκόπους. Η μετριοπαθής αυτή στάση 

δεν υιοθετήθηκε από τους εκπροσώπους των μοναχών με αποτέλεσμα να προκληθούν 

έντονες συγκρούσεις. Από τη μία πλευρά βρίσκονταν οι λεγόμενοι ζηλωτές όπου 

προσηλωμένοι στην αυστηρή μοναστική τάξη, ζητούσαν με αδιαλλαξία την τήρηση 

των κανόνων και απέκρουαν τελείως κάθε συμβατική λύση. Από την άλλη η 

μετριοπαθής παρατάξη των λεγόμενων πολιτικών, οι οποίοι αναγνώριζαν την ανάγκη 

της προσαρμογής στις κρατικές σκοπιμότητες και ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν με 

τους φορείς της κρατικής εξουσίας και να δεχθούν συμβιβασμούς. 
170

 

       Κατά τη δεύτερη και τρίτη συνεδρία έγινε δεκτός ο εικονομάχος επίσκοπος 

Νεοκαισαρείας, Γρηγόριος και αναγνώστηκαν τα γράμματα του Πάπα της Ρώμης και 

η συνοδική επιστολή του πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόδωρου.
171

 

        Κατά την τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη συνεδρία, εξετάστηκε το θέμα των 

εικόνων και ψηφίστηκε ο δογματικός Όρος της Συνόδου. Η όγδοη και τελευταία 

συνεδρία έγινε μετά από επιθυμία της αυτοκράτειρας Ειρήνης, στο παλάτι της 

Κωνσταντινουπόλεως, όπου αναγνώστηκε ο Όρος και υπογράφτηκαν από τους 

βασιλείς τα πρακτικά της Συνόδου.
172

 

          Στα θέματα πίστεως επεκράτησε απόλυτη ομοφωνία στην ορθόδοξη 

πλειοψηφία της Συνόδου. Πρώτα αναφέρθηκαν πολλά χωρία από την Αγία Γραφή και 

τα πατερικά συγγράμματα ως αποδεικτικό υλικό για την κανονικότητα της λατρείας 

των εικόνων και ακολούθησε η ανάγνωση των αποφάσεων της Συνόδου του 754 και 

μίας ανασκευής τους, που όπως φαίνεται έγραψε ο πατριάρχης Ταράσιος
173

.  

                                                                                                                                                                      

Πρβλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας, ό.π, σ. 310, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι 

την Εικονομαχία, ό.π, σ. 791,  
170

Βλ. Μansi 12, σ.σ 1007-1015. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ.791, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας, ό.π, σ. 310 
171

Βλ. Μansi 12 σ.σ 1051-1111. 

 Πρβλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας, ό.π, σ. 313, βλ. επίσης Αμ.Ηλιάδη, Εικονομαχία και αντιμοναχική στροφή, 

ό.π, σ. 49 
172

Βλ. Μansi 13 σ.σ 92-313. 

 Πρβλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας, ό.π, σ. 314, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι 

την Εικονομαχία, ό.π, σ. 791 
173

Βλ. Mansi 13, σ. 196, «Ἤδη ἐκορέσθημεν ἐκ τῶν πατρικῶν χρήσεων καὶ ἐπέγνωμεν 

ὅτι ἀρχαία παράδοσις ἐστὶν ἡ τῶν σεπτῶν εἰκόνων ἀναστήλωσις,ἀκόλουθι οὒν ἐσμὲν 

ἁγίων Πατέρων.». 

 Πρβλ. επίσης, Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ.138, βλ, επίσης, 

Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 791, βλ. 

επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας, ό.π, σ. 308. 
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         Στη συνέχεια η Σύνοδος καταδίκασε την εικονομαχία ως αίρεση, διέταξε την 

καταστροφή των εικονοκλαστικών συγγραμμάτων και αποκατέστησε την 

προσκύνηση των εικόνων. Η Σύνοδος συνέδεσε το θέμα των εικόνων σύμφωνα με τη 

διδασκαλία του Δαμασκηνού και υπογράμμισε την αρχή, ότι η προσκύνηση δεν 

αποδίδεται στην εικόνα, αλλά στο εικονιζόμενο ιερό πρόσωπο και δεν έχει σχέση με 

τη λατρεία που αναφέρεται αποκλειστικά και μόνον στο Θεό. Ανέφεραν τα ονόματα 

των πρωταγωνιστών της τιμής των εικόνων, του Πατριάρχη Γερμανού 

Κωνσταντινουπόλεως και του Ιωάννη Δαμασκηνού και οι επίσκοποι αναίρεσαν το 

ανάθεμα
174

.  

           Παρουσιάζοντας αναλυτικά τα όσα συνέβησαν  κατά τις συνεδρίες έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα παρακάτω: Κατά την έναρξη της  Οικουμενικής Συνόδου στις 

24/9, οι σύνεδροι αντιμετώπισαν την αξίωση της εικονομαχικής συνόδου της Ιέρειας 

να ονομάζεται οικουμενική και  μάλιστα έβδομη. Αποφασίστηκε όμως ότι δεν είναι 

δυνατόν να ονομάζεται μεγάλη και οικουμενική μία σύνοδος που «ἢν οὔτε ἐδέξαντο, 

οὔτε συνεφώνησαν οἳ τῶν λοιπῶν ἐκκλησιῶν πρόεδροι, ἀλλ’ ἀναθέματι ταύτην 

παρέμψαν».
175

 Οι αποφάσεις της είχαν τοπική σημασία διότι δεν συμφωνήθηκαν 

«ἐπάνω του τῆς Ὀρθοδοξίας ὅρους, οὐδὲ εἷς πάσαν τὴν γῆν ἀποστολικῶς ἐξῆλθεν ὁ 

φθόγγος αὐτῆς ἢ εἷς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῆς ὥσπερ τῶν ἐξ ἁγίων 

οἰκουμενικῶν συνόδων
176

». Ούτε μπορεί επίσης να αριθμείται ως έβδομη, διότι δε 

συμφωνεί με τις προηγούμενες ως προς την πίστη.  

         Η εικονομαχία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Συνόδου που αποδέχεται και η 

σύγχρονη έρευνα, γεννήθηκε από ποικιλία επιδράσεων που ασκήθηκε επί του 

χριστιανισμού από τη μία πλευρά από εξωχριστιανικά θρησκεύματα, όπως ο 

ιουδαϊσμός και ο ισλαμισμός, και από την άλλη χριστιανικές αιρέσεις, κυρίως ο 

Μονοφυσιτισμός και ο Μανιχαϊσμός. Στο χριστιανισμό επιφυλάξεις για την χρήση 

εικόνων παρατηρήθηκαν σε μονοφυσιτικούς κύκλους των ανατολικών επαρχιών που 

γειτόνευαν με ισλαμικές χώρες και σε γνωστές Μανιχαϊκές κοινότητες. Οι 

μονοφυσίτες υπερτονίζοντας τη θεϊκή φύση του Χριστού μέσα στην οποία 

απορροφήθηκε η ανθρώπινη, θεωρούσαν αδύνατη και ανεπίτρεπτη την περιγραφή με 

εικονικές παραστάσεις την απερίγραπτη θεϊκή φύση του Χριστού, ενώ οι Μανιχαίοι 
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Βλ. Μansi 13, σ.σ 200-214.  

Πρβλ. επίσης, Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 417, βλ. επίσης, 

Θ.Ζήσης, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 35, βλ. επίσης, 

Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ. 138, βλ. επίσης, Β.Φειδάς, 

Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 791. 
175

Βλ. Μansi 13, σ. 208. 

 Πρβλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας στην Ορθόδοξη 

εκκλησία, ό.π, σ.315, 
176

Βλ. Μansi 13, σ.σ. 208-209. 

 Πρβλ. επίσης Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας στην Ορθόδοξη 

εκκλησία, ό.π, σ. 316, Θ.Ζήσης, Οι εικόνες, στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 13, 

Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι την Εικονομαχία, ό.π, σ. 791. 
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λόγω των δυαρχικών του απόψεων που καταδίκαζαν κάθε τι το υλικό κατέληξαν στη 

διδασκαλία ότι ο Χριστός δεν προσέλαβε αληθινή ανθρώπινη φύση που θα μπορούσε 

να περιγράψει με εικόνες.
177

  

         Οι σύνεδροι κατέληξαν ότι η εικονομαχία οδηγεί στην άρνηση της θείας 

ενανθρωπίσεως της θείας οικονομίας, και των συνεπειών της, εφόσον αρνείται τη 

δυνατότητα περιγραφής της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, αλλά και τον αγιασμό 

και τη δόξα του σώματος και γενικά της ύλης. Σ’ αυτήν, οι Πατέρες της Συνόδου 

είδαν μία συμπερίληψη όλων των προηγούμενων αιρέσεων και αναίρεση του 

Χριστιανισμού.
178

  

           Η πρώτη σίγουρη και ασφαλής κίνηση των Πατέρων, που διασφάλιζε την 

παραμονή στην Ορθοδοξία, ήταν η έρευνα και η διαπίστωση της θέσεως που είχε 

παράδοση πάνω στο θέμα των εικόνων. Με πλήθος μαρτυριών από συγγράμματα 

Πατέρων και Αγίων αποδείχθηκε ότι η χρήση των εικόνων στις Εκκλησίες είναι 

αρχαιότατη συνήθεια, εναντίον της οποίας ουδέποτε υπήρξε αντίδραση.
179

  

          Το πιο σταθερό, το πιο μόνιμο στοιχείο στα πρακτικά της Ζ’ Οικουμενικής 

Συνόδου είναι η έξαρση της αξίας της παραδόσεως, που ταυτίζεται προς την 

Ορθοδοξία. Το σπουδαιότερο κριτήριο αποτελεί ο σεβασμός προς την παράδοση. Οι 

εικονομάχοι περιφρονώντας την παράδοση των εικόνων αποκηρύττουν το 

Χριστιανισμό.  

          Στην έβδομη συνεδρία, όπως αναφέραμε, αναγνώστηκε ο Όρος της Συνόδου 

όπου και πάλι η εμμονή στην παράδοση, δικαιολογείται εκ του ότι το Άγιο Πνεύμα τη 

δημιουργεί, διότι  ενοικεί στην εκκλησία
180

. Στην όγδοη και τελευταία συνεδρία οι 

παρευρισκόμενοι διακηρύσσουν θριαμβευτικά για τις αποφάσεις των: «Αὐτὴ ἢ πίστις 

τῶν Ἀποστόλων, αὐτὴ ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὐτὴ ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων».
181

   

                                                           
177

Βλ. Μansi 13, σ. 117, «Οὕτω ἐπὶ εἰκόνων ἑλληνικῶν καὶ χριστιανικῶν νοήσωμεν, 

ὅτι ἐκεῖνοι μὲν εἰς λατρείαν τοῦ Διαβόλου, ἠμεῖς δὲ ὡς δόξαν Θεοῦ καὶ ὑπόμνησιν». 

Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 791, βλ. επίσης, Ι.Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ. 415, βλ. επίσης, 

Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, σ.138 
178

Βλ. Μansi 13, σ. 157, «Οὐκουν κατὰ τὴν αὐτῶν παράνοιαν οἴχεται πάσα ἐπιστήμη 

καὶ τέχνη δοθεῖσα παρὰ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὲ τὴν αὐτοῦ δόξαν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς 

ἡμετέρας ζωῆς» 

 Πρβλ.. επίσης, Θ.Ζήση, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 17. 
179

Βλ. Μansi 13, σ. 377, «Τὴν βασιλικὴν ὥσπερ ἐρχόμενοι τρῖβον, ἐπακολουθοῦντες τὴ 

θεηγόρω διδασκαλία τῶν ἁγίων πατέρων ἠμων καὶ τὴ παραδόσει τῆς καθολικῆς 

ἐκκλησίας, τοῦ γὰρ ἐν αὐτὴ οἰκήσαντος Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ταύτην γινώσκομεν». 

Πρβλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας, ό.π, σ. 314 
180

Βλ. Μansi 13, σ. 362. 

 Πρβλ. επίσης, Θ.Ζήση, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ.69, 
181

Βλ. Μansi 13, σ. 128. 

 Πρβλ. επίσης, Θ.Ζήση, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 55 



59 

   Η επίκληση της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ως του πρώτου θεολογικού 

επιχειρήματος υπέρ της χρήσεως των Αγίων εικόνων δεν σημαίνει ότι απέφυγαν οι 

σύνεδροι να δικαιώσουν θεολογικά και σωτηριολογικά τη σημασία του. Αυτή όμως η 

θεολογία ξεκινάει με αποδοχή της παραδόσεως και όχι με αμφισβήτησή της. Η 

Σύνοδος διδάσκει ότι ο επισειώμενος κίνδυνος της ειδωλολατρείας είναι ανύπαρκτος. 

Ο Ιησούς έσωσε άπαξ δια παντός τους ανθρώπους από την πλάνη των ειδώλων. Οι 

εικόνες δεν έχουν καμία σχέση με τα είδωλα και ο  σεβασμός προς αυτές δεν έχει 

λατρευτικό χαρακτήρα. Τα είδωλα παριστάνουν ανύπαρκτα όντα, ανύπαρκτους 

θεούς, που έρχονται στην ύπαρξη μόνο με τις απεικονίσεις και εξαφανίζονται αμέσως 

μόλις τα είδωλα καταστραφούν. Με τα είδωλα οι άνθρωποι δημιουργούν 

ανύπαρκτους θεούς και θεοποιούν ανθρώπους ακόμη και υλικά αντικείμενα. Οι 

χριστιανικές εικόνες αντιθέτως παριστάνουν υπαρκτά πρόσωπα και γεγονότα, τον 

Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Όλες οι σκηνές από το βίο και τη δράση του 

Χριστού είναι ιστορικά γεγονότα, οπότε η παράστασή τους δεν έχει καμιά σχέση 

προς το ψεύδος των ειδώλων, «Των θεοφθόγγων Πατέρων αἰ διδασκαλίαι ἠμάς 

διωρθώσαντο ἐξ αὐτών ἀρυσάμενοι τήν ἀλήθειαν ἐποτίσθημεν αὐτοίς 

κατακολουθήσαντες τό ψεύδος ἐδιώξαμεν παρ’ αὐτών διδαχθέντες, σεπτάς εἰκόνας 

ἀσπαζόμεθα.Πατέρες κηρύττουσι, τέκνα ὐπακοής ἐσμέν καί ἐγκαυχώμεθα ἐν προσώπω 

μητρός τη παραδόσει τής καθολικής Ἐκκλησίας. Ἠμείς τοὐς θεσμούς τών Πατέρων 

φυλάττομεν. Ἠμίις τούς προστιθέντας τί ή άφαιρούντας ἐκ τής καθολικής 

ἀναθεματίζομεν».
182

 

           Όταν οι πιστοί προσκυνούν τις εικόνες των Αγίων δεν προσφέρουν λατρεία 

που ανήκει μόνο στον Θεό, αλλά τιμή, σεβασμό και δόξα, προς τους Αγίους, τους 

οποίους τους δόξασε ο Θεός. Δεν πρόκειται για μετάθεση της τιμής από τον Θεό στις 

εικόνες. Η εικόνα έχει τριαδολογική θεολογική έννοια, παραπέμπει στον Θεό διότι ο 

άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Η τιμή αυτή ουδέποτε μεταπίπτει σε λατρεία και 

θεοποίηση των Αγίων: «Εἰκών τού Θεού ἐστίν ὀ κατ’ εἰκόνα Θεού γεγονώς ἀνθρωπος 

καί μάλιστα Πνεύματος Ἀγίου ἐνοίκησιν δεξάμενος. Δικαίως οὐν τήν εἰκόνα των τού 

Θεού δούλων τιμώ καί προσκυνώ καί τόν οίκον του Ἀγίου Πνεύματος δοξάζω, ἀλλ’ 

ἠμεις οὐκ ἰνδάλματα δαιμόνων ποιούμεν, ἀλλά τού ἐνανθρωπήσαντος Θεού Λόγου 

ποιούμεν εἰκόνας καί των αὐτού ἀγίων, οὐ μέντοι θεοποιούμεν αὐτάς».
183

 

          Το βάρος της διδασκαλίας των συνέδρων πέφτει στην κατοχύρωση των 

μυστηρίων της ενανθρωπίσεως του Θεού και στις αγιαστικές και σωτηριώδεις 

επενέργειές τους το σώμα και την ύλη. Ο Χριστός προσέλαβε ολοκληρωμένη 

ανθρωπινή φύση, έδρασε ως ιστορικό πρόσωπο δεν ήταν φανταστική ύπαρξη. Η 

απεικόνιση του επομένως υποδεικνύει την πραγματικότητα της ενανθρωπίσεως, 

«Οὐχί κατά φαντασίαν καί σκιωδώς τήν ἠμετέραν φύσιν ήνωσεν ἐαυτώ, καθώς τίνες 
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Βλ. Μansi 13, σ. 216. 

 Πρβλ. επίσης Λ.Ουσπένσκυ, Η θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 

188, 
183

Βλ. Μansi 13, σ.σ  48 κ 188. 

 Πρβλ. επίσης Θ.Ζήσης, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 26  
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των ἀρχαίων αἰρετικων πλανηθέντες ἐδογμάτισαν, ἀλλ’ ότι αὐτω πράγματι καί ἀληθεία 

άνθρωπος γέγονε τέλειος κατά πάντα, δίχα μόνης της ἐπισπαρείσης ἠμιν ἐκ του ἐχθρού 

ἀμαρτίας».
184

  

         Η Σύνοδος απέκρουσε την άποψη των εικονομάχων οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι 

η εικόνα, επειδή δεν καθαγιάζεται με ειδική ευχή, δεν έχει τον χαρακτήρα του ιερού 

και του αγίου. Σύμφωνα με τη Σύνοδο υπάρχουν πολλά άλλα αντικείμενα μέσα στη 

λατρεία, όπως ο Σταυρός και τα ιερά σκεύη, τα οποία χωρίς να καθιερώνονται με 

ευχή, είναι αφ’ εαυτών πλήρη αγιασμού και χάριτος. Το ίδιο ισχύει και με την εικόνα, 

«Ασπαζόμενοι ταύτην καί τιμητικώς προσκυνούντες μεταλαμβάνομεν αγιασμου,ἐπεί καί 

ἰερά διάφορα σκεύη έχοντες ταύτα ἀσπαζόμεθα καί περιπτυσσόμεθα καί αγιασμόν τινά 

εἰληφέναι παρ’ αὐτων ἐλπίζομεν, ή καί τόν σταυρόν καί τά ἰερά σκεύη φληναφήσουσι 

κοινά καί άτιμα είναι, ὠς ἀπήρτισεν αὐτά ὀ τέκτων καί ὀ ζωγράφος καί ο ὐφάντης, 

ἐπειδάν οὐκ έχουσιν εὐχήν ἰεράν ἀγιάζουσαν αὐτά, ή καί τάς σεπτάς εἰκόνας ὠς ἰεράς 

καί ἀγίας καί τιμίας ἀποδέξονται».
185

 

      Ακόμη, η Σύνοδος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μεγάλη διδακτική και 

παιδαγωγική σπουδαιότητα των εικόνων, στηριγμένων και πάλι σε μαρτυρίες 

Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας. Η σπουδαιότητα αυτή δεν περιορίζεται 

μόνο στο ότι δίδεται η δυνατότητα στους μη μορφωμένους, βλέποντας τις εικόνες να 

μαθαίνουν τα σωτηριώδη γεγονότα της ζωής του Χριστού και τα μαρτύρια των 

Αγίων. Η παιδαγωγική σπουδαιότητα των εικόνων επεκτείνεται σε όλους, διότι η 

ακοή δεν είναι η μόνη οδός μαθήσεως για τον άνθρωπο, υπάρχει και η όραση. Οι 

λέξεις ακοή και όραση, λόγος και εικόνα κυριαρχούν στις συζητήσεις της Συνόδου, 

διότι οι σύνεδροι επιθυμούν δια της θέας και δια της οράσεως να μετέχει ο πιστός, 

ώστε να φθάνει στον νου πλούσιο υλικό από πολλές κατευθύνσεις
186

.  

        Στη Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο ήταν τόσο άφθονη η προσφορά πατερικού υλικού 

κατά τις συζητήσεις και τόσο αποτελεσματική ως προς την άποψη ότι οι εικόνες 

χρησιμοποιούνταν σταθερά από την Εκκλησία ανά τους αιώνες, ώστε ο πρόεδρος της 

Συνόδου, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιος, ζήτησε να μην παρουσιαστούν 

άλλα πατερικά συγγράμματα: « Ἠδη ἐκορέσθημεν ἐκ των πατρικών χρήσεων καί 

ἐπέγνωμεν ότι ἀρχαία παράδοσίς ἐστίν ἠ των σεπτών εἰκόνων ἀναστήλωσις, ἀκόλουθοι 

οὐν ἐσμέν ἀγίων Πατέρων. Η ἀγία σύνοδος εἰπεν, ἀκόλουθοι καί σύμφωνοι».
187

 Τα 

θεολογικά πλαίσια και τα επιχειρήματα υπέρ της χρήσεως των εικόνων πάνω στα 
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Βλ. Μansi 13, σ.σ 101-106. 

 Πρβλ. επίσης, Θ.Ζήσης, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη εκκλησια, ό.π, σ. 27. 
185

Βλ. Μansi 13, σ.σ  269-271. 

 Πρβλ. επίσης, Θ.Ζήσης, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 28. 
186

Βλ. Mansi 13, σ. 220. 

 Πρβλ. επίσης, Θ.Ζήσης, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 29 
187

Βλ. Μansi 13, σ. 196. 

 Πρβλ. επίσης, Κ.Παπαρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Βυζαντινός 

Ελληνισμός-Μεσοβυζαντινοί χρόνοι, ό.π, σ.255, βλ. επίσης, Θ.Ζήσης, Οι εικόνες στην 

Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 60 
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οποία κινήθηκαν οι συζητήσεις και οι αποφάσεις στη Σύνοδο ήταν οι διδασκαλίες του 

Πατριάρχη Γερμανού, του Γεωργίου Κύπρου και του Ιωάννη Δαμασκηνού, οι οποίοι 

πολεμήθηκαν και συκοφαντήθηκαν από την εικονομαχική σύνοδο της Ιέρειας, η 

διδασκαλία τους όμως αποκαταστάθηκε και αναγνωρίστηκε από τη Σύνοδο της 

Νίκαιας.  

          Ο Πατριάρχης Ταράσιος κατεύθυνε με επιτυχία τις εργασίες της Συνόδου, 

επεμβαίνοντας στις συζητήσεις και δίνοντας λύσεις. Μάλιστα, αρκετοί μελετητές 

θεωρούν ότι η ¨ανασκευή¨ του Όρου της εικονομαχικής συνόδου του 754 είναι δικό 

του έργο. Ο Ασηκρήτης Λέων όταν την παρουσίασε στη Σύνοδο τη χαρακτήρισε ως 

¨Ἔντεχνον καὶ δραστηκοτάτην ἀνατροπήν, ἢν τὸ πνεῦμα τὸ Ἅγιον παρέσχετο¨
188

. 

 Ακόμη σαν επιχειρήματα χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο απαντητικές 

επιστολές του Πάπα Ανδριανού προς τον Πατριάρχη και την αυτοκράτειρα. Ο Πάπας 

συνιστά να αποκατασταθεί η Ορθοδοξία και να επανέλθουν οι εικόνες στη λατρεία. 

Μάλιστα, έδωσε και παραδείγματα Πατέρων που είχαν αφήσει λεπτομερείς μαρτυρίες 

περί της τιμής των εικόνων όπως ο Αυγουστίνος, ο Γρηγόριος Νύσσης, ο Μέγας 

Βασίλειος, Μέγας Αθανάσιος, Αμβρόσιος και Επιφάνειος
189

. 

 Στη Σύνοδο της Νίκαιας, μετά την ανάγνωση των πατριαρχικών επιστολών, 

ακολούθησε η ανάγνωση χωρίων του παρελθόντος ώστε να διαφυλαχθεί η παράδοση 

της Εκκλησίας. Προηγήθηκε η ανάγνωση χωρίων από την Αγία Γραφή. 

Αναγνώστηκαν εδάφια από την Έξοδο, τους Αριθμούς, από τον προφήτη Ιεζεκιήλ, 

και η παράλληλη αφήγηση της Προς Εβραίους Επιστολής, στα οποία παρουσιάζεται 

η λατρεία στα ανθρωπόμορφα Χερουβείμ, τις πλάκες της Διαθήκης και τη ράβδο του 

Ααρών
190

. Μετά τη σύντομη αναφορά στην Αγία Γραφή, παρουσιάστηκαν κάποια 

χωρία των Πατέρων ως μαρτυρίες υπέρ της τιμής των εικόνων.  

          Σπουδαία αποδεικτική αξία για την χρήση των εικόνων έχει ο 82
ος

 κανόνας της 

Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου και γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκε από τη Σύνοδο
191

. 
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Βλ. Mansi 13,σ. 290. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 791, βλ. επίσης, Αικ.Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π, 138 
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Βλ. Μansi 12, σ.σ 1078-1111. 

 Πρβλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας, ό.π, σ. 314, βλ. επίσης, Θ.Ζήσης, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη  εκκλησία, ό.π, 

σ. 59. 
190

Βλ. Μansi 13, σ.σ  4-8. 

 Πρβλ. επίσης, Λ.Ουσπένσκυ, Η θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, 

σ. 190, βλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική Εισαγωγή εις τους κανόνας της 

Ορθοδόξου εκκλησίας, ό.π, σ. 314. 
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Βλ. P.G 98, σ.σ 80-81, « Τοὺς οὒν παλαιοὺς τύπους, καὶ τὰς σκίας, ὡς 

παραδεδομένους κατασπαζόμενοι, τὴν χάρην προτιμώμεν, καὶ τὴν ἀλήθειαν, ὡς 

πλήρωμα νόμου τούτων ὑποδεξάμενοι.». 

 Πρβλ. επίσης Λ. Ουσπένσυ, Η θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 

136, βλ. επίσης, Απ.Γλαβίνας, Ιστορία της Εκκλησία από τις πηγές, ό.π, σ. 114, 
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Ο κανόνας αναφέρεται στην παλαιοχριστιανική συνήθεια της συμβολικής 

απεικόνισης του Χριστού ως αμνού, η οποία εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται από 

κάποιους ζωγράφους ακόμη στις εικόνες. Ο κανόνας συνιστά αντί του αμνού ως 

σύμβολο, να εικονογραφείται ο ίδιος ο Χριστός κατά την ανθρώπινη μορφή του. Ο 

κανόνας αναγνώστηκε ολόκληρος στη Σύνοδο από τον πρωτοπρεσβύτερο Ηλία ο 

οποίος αποκήρυξε τις εικονομαχικές του πεποιθήσεις μόλις ανέγνωσε τον κανόνα. 

Στην τρίτη συνεδρία ανακοινώθηκε η εγκύκλιος επιστολή του Ταρασίου και η 

ομολογία πίστεως του ιδίου προς τους Πατριάρχες της Ανατολής.
192

 Στην ομολογία 

αυτή παρουσιάζονται ως υπαίτιοι της θεωρίας των εικόνων οι αιρετικοί, οι Μανιχαίοι, 

Γνωστικοί και Αντιοχιανοί, χριστολόγοι, «ἀλλά θείον άγκιστρον γέγονέ μοι ὀ παρών 

χάρτης, ἐν ὠ ὐπέγραψαν οἰ πατέρες τής έκτης συνόδου καί είλκυσαν μέ εἰς τήν τής 

ὀρθοδοξίας πίστην. Οὐ μόνον δέ, ἀλλά καί ὀ ἀγιώτατος πατριάρχης, ὠ παρόσχοι ὀ 

Θεός τόν ὐπέρ ἐμού μισθόν»
193

 

 Στην τέταρτη συνεδρία, άρχισε η Σύνοδος το θεολογικό της έργο. Στην αρχή 

αναγνώστηκαν οι απαντητικές επιστολές του Πάπα και των υπολοίπων Πατριαρχών, 

όπου διαπιστώθηκε η ενότητα στην πίστη. Έπειτα αναγνώστηκαν χωρία από την Αγία 

Γραφή σχετικά με τις εικόνες και στη συνέχεια παρουσιάστηκε άφθονο υλικό από τα 

πατερικά συγγράμματα. Από το υλικό αυτό προέκυψαν για τους συνοδικούς πολύ 

χρήσιμες επισημάνσεις σχετικά με τις επιδράσεις των εικονομάχων, όπως ο 

ιουδαϊσμός και ο μωαμεθανισμός
194

. 

           Στην αρχή της πέμπτης συνεδρίας ο πατριάρχης Ταράσιος, ενημέρωσε τους 

συνέδρους ότι θα μελετούσαν τα συγγράμματα που επηρέασαν τους εικονομάχους. 

Προσήχθησαν πράγματι βιβλία των αιρετικών και ιδιαιτέρως από την απόκρυφη 

γραμματεία των Γνωστικών. Ο Πατριάρχης και οι σύνεδροι μετά από κάθε ανάγνωση 

επιμένουν να δείξουν τις σοβαρές σωτηριολογικές συνέπειες που έχει η εικονομαχία, 
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 Βλ. Μansi, 12, σ.σ 1119-1135. 

 Πρβλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας, ό.π, σ. 314. 
193

Βλ. Mansi 13, σ. 220. 

 Πρβλ. επίσης, Θ.Ζήσης, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, σ. 51, 
194

Βλ. Μansi 13, σ. 92-156. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 791, βλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της 

Ορθοδόξους εκκλησίας, ό.π, 314. Στην τέταρτη συνεδρία που διεξήχθει στις 1/10, 

υπήρξε η θεολογική θεμελίωση της διδασκαλίας της εκκλησίας περί τιμητικής 

προσκυνήσεως των εικόνων.Έπειτα ακολούθησε η ανάγνωση των εξής γραμμάτων: 

α)Γρηγόριου Β΄ προς Γερμανό Α΄ Mansi 13, σ.σ 92-100,P.G 98, σ.σ 148-156, 

β)Γερμανός προς Ιωάννη Συναδών,Mansi 13, σ.σ 100-105,P.G 98, σ.σ 156-

161,γ)Γερμανός προς Νακωλείας Κωνσταντίνο,Μansi 13, σ.σ 105-108, P.G 98, σ.σ 

161-164,δ)Γερμανός προς Κλαυδιουπόλεως Θωμά,Mansi 13, σ.σ  108-128, P.G 98, 

σ.σ 164-188. 



63 

αφού προέρχεται από επιδράσεις αιρετικών που αρνούνται την ένσαρκη οικονομία 

του Σωτήρος, συνδέοντας έτσι την τιμή των εικόνων με τη Χριστολογία.
195

 

 Στην έκτη συνεδρία η Σύνοδος κινήθηκε σε υψηλότερο θεολογικό επίπεδο. 

Διαβάστηκε η ¨ανασκευή¨ του Όρου της συνόδου της Ιέρειας. Στην ¨ανασκευή¨ 

κυριαρχεί η χριστολογική θεμελίωση της τιμής των εικόνων, διότι οι εικονομάχοι στη 

σύνοδο της Ιέρειας έδωσαν χριστολογικές διαστάσεις στο θέμα κατηγορώντας τους 

εικονολάτρες ότι με τη λατρεία των εικόνων περιπίπτουν στην αίρεση των 

Μονοφυσιτών και των Νεστοριανών.
196

 

 Στην έβδομη συνεδρία διαβάστηκε σε πανηγυρική κλίμακα ο όρος της 

Συνόδου, καθιερώνοντας έτσι τη λατρεία των εικόνων στην ορθόδοξη λατρεία. 

Ακολούθησαν οι αναθεματισμοί κατά των πρωτεργατών της εικονομαχικής αιρέσεως 

και η αποκατάσταση της μνήμης των Πατριάρχη Γερμανού, Ιωάννη Δαμασκηνού και 

Γεωργίου Κυπρίου.
197

Αμέσως μετά οι  αυτοκράτορες Ειρήνη και Κωνσταντίνος 

υπέγραψαν τα πρακτικά της συνόδου και ακολούθησε η επίσημη τελετή για την 

αναστήλωση της εικόνας του Χριστού της Χάλκης. Οι επίσκοποι επευφημούσαν 

συνεχώς την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο τον ΣΤ’. Η αυτοκράτειρα μάλιστα 

ονομάστηκε ιερώνυμος και ειρηνόδωρος
198

, ενώ έδωσε δώρα στους επισκόπους και η 

Σύνοδος διαλύθηκε. 

Παρατίθεται ο δογματικός όρος της Συνόδου έτσι όπως διακηρύχτηκε από τους 

Πατέρες της συνόδου: «Τούτων οὕτως ἐχόντων, τὴν βασιλικὴν ὥσπερ ἐρχόμενοι 

τρῖβον, ἐπακολουθοῦντες τὴ Θεηγόρω διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρωνημων καὶ τὴ 

παραδόσει τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, (τοῦ γὰρ ἐν αὐτὴ οἰκήσαντος Ἁγίου Πνεύματος 

εἶναι ταύτην γιγνόσκωμεν), ὁρίζομε νοῦν ἀκριβεία πάση καὶ ἐμμελεία παραπλησίως τῷ 

τύπω τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ ἀνατίθεσθαι τὰς σεπτᾶς καὶ ἁγίας εἰκόνας, τὰς 

ἐκ χρωμάτων καὶ ψηφίδος καὶ ἐτέρως ὕλης ἐπιτηδείως ἐχούσης, ἐν ταῖς ἁγίαις τοῦ 

Θεοῦ ἐκκλησίαις, ἐν ἱεροῖς σκεύεσι καὶ ἐσθήσι, τοίχοις τὲ καὶ σανίσιν οἴκοις τὲ καὶ 

ὀδοῖς τῆς τὲ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆτρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰκόνας, καὶ τῆς 
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Βλ. Μansi 13, σ.σ 157-201. 

 Πρβλ. επίσης Π.Μενεβίζογλου, Ιστορίκή εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας, ό.π, σ. 314, 
196

Βλ. Μansi 13, σ.σ  129-364, «Ἀνασκευὴ καττυθέντος καὶ ψευδῶς ὀνομασθέντος 

ὄρου παρὰ τῆς ὀχλαγωγηθείσης πληθύος τῶν χριστιανοκαγόρων». 

 Πρβλ. επίσης, Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας, ό.π, σ. 314, βλ. επίσης, Θ.Ζήσης, Οι εικόνες στην Ορθόδοξη εκκλησία, ό.π, 

σ. 68. 
197

Βλ. Mansi 13 365-439. 

 Πρβλ. επίσης, Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ΄αρχής μέχρι την Εικονομαχία, 

ό.π, σ. 790. 
198

Βλ. Mansi 13, σ.σ 413-419. 

 Πρβλ. επίσης Π.Μενεβίζογλου, Ιστορική εισαγωγή εις τους κανόνας της Ορθοδόξου 

εκκλησίας, ό.π, σ. 315, βλ. επίσης Ι.Αναστασίου,Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π, σ.417, 

βλ. επίσης Β.Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, Από την Εικονομαχία μέχρι τη 

Μεταρρύθμιση, ό.π, σ. 791 
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ἀχράντου δεσποίνης ἠμῶν τῆς ἁγίας Θεοτόκου, τιμίων τεαγγέλων καὶ πάντων ἁγίων 

καὶ ὁσίων ἀνδρῶν. Ὄσω γὰρ συνεχῶς δὶ’ εἰκονικῆς ἀνατυπόσεως ὀρῶνται, τοσούτον 

καὶ οἱ ταύτας θεώμενοι διανίστανται πρὸς τὴν τῶν προτοτύπων μνήμην τὲ καὶ 

ἐπιπόθησιν καὶ ταύτας ἀσπασμὸν καὶ τιμητικὴν προσκύνησιν ἀπονέμειν, οὗ ὂν τρόπον 

τῷ τύπω τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ καὶ τοῖς ἁγίοις εὐαγγελίοις καὶ τοῖς λοιποῖς 

ἱεροῖς ἀναθήμασι, καὶ θυμιαμάτων καὶ φώτων προσαγωγὴν πρὸς τὴν τούτων τιμὴν ἐπὶ 

τὸ πρωτότυπον διαβαίνει, καὶ ὁ προσκυνῶν τὴν εἰκόνα, προσκυνεῖ ἐν αὐτὴ τοῦ 

ἐγγραφομένου τὴν ὑπόστασιν. 

  Οὕτω γὰρ κρατύνεται ἢ τῶν ἁγίων Πατέρων ἠμῶν διδασκαλία, εἴτουν 

παράδοσις τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἀπὸ περάτων εἷς πέρατα δεξαμενῆς τὸ 

εὐαγγέλιον. Τοὺς οὒν τολμώντας ἐτέρως φρονεῖν ἢ διδάσκειν, ἢ κατὰ τοὺς ἐναγεῖς 

αἱρετικοὺς τὰς ἐκκλησιαστικᾶς παραδόσεις ἀθετεῖν καὶ καινοτομίαν τινὰ ἐπινοεῖν, ἢ 

ἀποβάλλεσθαι τί ἐκ τῶν ἀνατεθειμένων τὴ ἐκκλησία, εὐαγγέλιον ἢ τύπον τοῦ σταυροῦ ἢ 

εἰκονικὴν ἀναζωγράφησιν ἢ ἅγιον λείψανον μάρτυρος, ἢ ἐπινοεῖν σκολιῶς καὶ 

πανούργως πρὸς τὸ ἀνατρέψαι ἓν τί τῶν ἐνθεσμῶν παραδόσεων τῆς Καθολικῆς 

Ἐκκλησίας, ἔτι γὲ μὴν ὡς κοινοῖς χρῆσθαι τοῖς ἱεροῖς κειμηλίοις ἢ τοῖς εὐαγέσι 

μοναστηρίοις, ἐπισκόπους μὲν ὄντας ἢ κληρικοὺς καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν 

μονάζοντας δὲ ἢ λαϊκούς  της κοινωνίας ἀφορίζεσθαι
199

» 

 

3.Οι αντιδράσεις μετά τη Σύνοδο 

 

          Στην Κωνσταντινούπολη έγιναν δεκτές με ανακούφηση οι αποφάσεις της 

Συνόδου. Η νίκη των εικονόφιλων οφειλόταν κυρίως στην αντίσταση των μοναχών 

και γι αυτό ζητούσαν αυστηρή τιμωρία των εικονομάχων, την οποία όμως η Ειρήνη 

και ο Πατριάρχης Ταράσιος δεν επιθυμούσαν. Ωστόσο τα εικονοκλαστικά στοιχεία 

δεν είχαν τελείως εκριζωθεί. Όταν ο Κωνσταντίνος ΣΤ’ είχε πια ενηλικιωθεί, η 

Ειρήνη δεν ήθελε να του παραδώσει την εξουσία. Ο νεαρός αυτοκράτορας 

συσπείρωσε γύρω του την εικονοκλαστική αντιπολίτευση και εξεγέρθηκε την άνοιξη 

του 790.
200

Η Ειρήνη όμως πέτυχε να καταπνίξει αυτήν την συνωμοσία, γεγονός που 

την ενθάρρυνε στην απόφασή της να επιτύχει την επίσημη νομιμοποίηση της 

μονοκρατορίας της. Οι μοναχοί συνέχιζαν να ζητούν την παραδειγματική τιμωρία 

των εικονομάχων κληρικών. Κέντρο της αντιδράσεως ήταν η μονή Σακκουδίωνος, με 
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επικεφαλή τον ηγούμενο Πλάτωνα και τον ανιψιό του Θεόδωρο που τόνιζαν την 

ανεξαρτησία της Εκκλησίας και υποστήριζαν ότι ο αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα 

να επεμβαίνει στα ζητήματα της Εκκλησίας.
201

 

            Σε αντίθεση με την Ανατολή, στη Δύση οι αποφάσεις της συνόδου όπως 

αναλύσαμε δεν έγιναν δεκτές στο βασίλειο των Φράγκων. Ο Πάπας Ανδριανός τις 

έστειλε στον Καρλομάγνο, ο οποίος τις παρέδωσε στους θεολόγους της αυλής του. Οι 

θεολόγοι απέρριψαν με σφοδρή πολεμική, που βρήκε την τελική έκφραση στα 

Καρολίνεια Βιβλία, τόσο την εικονοκλαστική θέση της συνόδου της Ιέρειας όσο και 

την εικονόφιλη στάση της συνόδου της Νίκαιας. Οι θεολόγοι ισχυρίστηκαν ότι οι 

πιστοί δεν πρέπει να προσκυνούν τις εικόνες αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 

στόλισμα των ναών και ανάμνηση των προσώπων και των γεγονότων του 

παρελθόντος. Στην σύνοδο που διεξήχθη στην Φρανκφούρτη το 794 έγιναν δεκτές 

αυτές οι απόψεις και απέρριψαν τη Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο.
202
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 ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

 

   Οι εικόνες του Χριστού, της Θεοτόκου και των αγίων, που κοσμούν τις Ορθόδοξες 

εκκλησίες, αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της ταυτότητος της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας, αφού την παρουσιάζουν αδιαίρετα ενωμένη και ομοφρονούσα με την 

Εκκλησία της πρώτης χιλιετηρίδας, χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας ήταν 

επίσης ο σεβασμός προς τις αγίες εικόνες. 

 

     Η σημασία βεβαίως των αγίων εικόνων δεν έγκειται μόνον στο ότι αποτελούν 

στοιχείο της παραδόσεως, στην οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία δίδει ιδιαίτερο βάρος, 

αλλά και στην μεγάλη σωτηριολογική και παιδαγωγική τους σημασία. Αποδεικνύουν 

ότι ο Χριστός ήταν και πραγματικός ορατός άνθρωπος, που μπορούμε να τον 

εικονίσουμε και να το περιγράψουμε. Γίνονται επίσης άριστο μέσο εποπτικής 

διδασκαλίας, όχι μόνο για αυτούς που δεν μπορούν να διαβάσουν, αλλά και για τους 

εγγράμματους, αφού ο νους του ανθρώπου επικοινωνεί με το περιβάλλον και 

μαθαίνει με υλικό που του προσκομίζει όχι μόνο η ακοή αλλά και η όραση. 

 

   Οι Πατέρες που συμμετείχαν στην Έβδομη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας 

προσπάθησαν με πολύ μόχθο και χρόνο να αναλύσουν και να παρουσιάσουν τα 

επιχειρήματα που αποδείκνυαν την ιστορική και πνευματική συνέχεια των εικόνων 

στο Ορθόδοξο δόγμα. Γι αυτό και το πρώτο που έκαναν ήταν η έρευνα και η 

διαπίστωση της θέσεως που είχε η παράδοση πάνω στο θέμα των εικόνων. Με πλήθος 

μαρτυριών από συγγράμματα Πατέρων και αγίων αποδείχθηκε ότι η χρήση των 

εικόνων στις εκκλησίες είναι αρχαιότατη συνήθεια, εναντίον της οποίας υπήρξαν 

μόνο μεμονωμένες αντιδράσεις. 

 

    Οι πρώτοι, που χρησιμοποίησαν εικόνες του Χριστού, ήταν οι Γνωστικοί και 

ειδικότερα οι Καρποκρατιανοί. Οι Γνωστικοί προέβαλλαν τις εικόνες αυτές ως 

αντικείμενο προσκυνήσεως μαζί με τις εικόνες των φιλοσόφων Πυθαγόρα, Πλάτωνα 

και Αριστοτέλη. Η Εκκλησία είχε ήδη αρχίσει από τον Γ΄ αιώνα να υιοθετεί την ιδέα 

της εξεικονίσεως του προσώπου του Χριστού. Η χριστιανική εικονογραφία 

συνδέθηκε κατά αρχάς μόνο με τις ακμάζουσες μεγάλες τοπικές εκκλησίες και δεν 

επεκτάθηκε στις επαρχίες. Κατά τον Δ΄ αιώνα διαδόθηκε ευρέως η διακόσμηση των 

ναών με εικόνες, παρά τις μεμονωμένες αντιδράσεις. Μέχρι την ενθρόνηση του 

Λέοντα Γ΄ του Ισαύρου το 717 μ.Χ, η χρήση των εικόνων είχε διαδοθεί ευρύτατα στο 

χώρο της λατρείας. 
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     Η συμβολή της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου στην αποκατάσταση των εικόνων 

υπήρξε τεράστια. Τα επιχειρήματα των εικονομάχων εξετάστηκαν και 

αντικρούστηκαν με διδασκαλίες που πήγαζαν από χωρία της Αγίας Γραφής και την 

παράδοση της Εκκλησίας. Μάλιστα, τα επιχειρήματα των εικονόφιλων ήταν τόσο 

πειστικά, που από την αποκατάσταση της λατρείας των εικόνων το 843 μ.Χ, δεν 

ξαναεμφανίστηκαν στο προσκήνιο αντιδράσεις για την χρήση των εικόνων. 

 

         Από θεολογική ανάλυση προκύπτει ότι η Έβδομη Οικουμενική Σύνοδος 

διασώζει το σωτηριώδες έργο του Χριστού και προφυλάσσει τον Χριστιανισμό από 

αιρέσεις και παραποιήσεις. Η κοσμολογία, η ανθρωπολογία και η χριστολογία 

διατήρησαν τον ενωτικό τους χαρακτήρα, αποφεύγοντας τις διαιρέσεις και τις 

συγχύσεις. 

 

       Ακόμη και σήμερα οι εικόνες αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι πιστοί αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα τους και τις τιμούν 

αναλόγως. Η διδασκαλία των εικονόφιλων, μας έμαθε ότι εκείνο που εικονίζεται στην 

εικόνα δεν είναι η φύση αλλά η υπόσταση του πρωτότυπου. Η αναφορά της εικόνας 

στο πρωτότυπο αποτελεί το θεμέλιο κατανοήσεως της όλης δογματικής διδασκαλίας 

για τις εικόνες. Χωρίς την αναφορά αυτή οι εικόνες αυτονομούνται και 

ειδωλοποιούνται, πράγμα που σημαίνει ουσιώδη αλλοίωση της πίστεως. Η 

εικονογραφία της Ορθοδοξίας έχει θεολογικές προυποθέσεις. Είναι μέσο που 

εκφράζει το δόγμα και την πνευματική εμπειρία της και επειδή συνοψίζει την 

Ορθόδοξη πίστη, την ζωή και το ήθος της Εκκλησίας, αποτελεί την κατεξοχήν 

έκφραση της Ορθοδοξίας. 

 

        Η εικονογράφηση του Χριστού θεμελιώνεται πάνω στην πραγματικότητα της 

ενανθρωπίσεως. Έτσι η εικόνα του Χριστού βεβαιώνει και διακηρύσσει την 

ενανθρώπίση του. Ο Χριστός εικονίζεται υποστατικά, δεν εικονίζεται δηλαδή το 

ανθρώπινο σώμα του, χωρισμένο από την ενωμένη μ΄ αυτό υπόσταση του Θεού 

Λόγου. Εικονίζοντας η Εκκλησία τον Χριστό μετά την ανάσταση του, βεβαιώνει ότι 

η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν έγινε άκτιστη, αλλά παρέμεινε μέσα στα πλαίσια 

του κτιστού. Οι εικόνες αποτελούν αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας, αφού η χάρη του 

Αγίου Πνεύματος δεν περιορίζεται στα εικονιζόμενα πρωτότυπα αλλά επεκτείνεται 

και στις εικόνες τους. Στις εικόνες οι πιστοί συναντούν την έκφραση της 

ολοκληρώσεως του ανθρώπινου προσώπου, που την συνθέτουν η ασύγχυτη ένωση 

της ανθρώπινης φύσεως με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. 
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