
Η εικονομαχία ξεκίνησε από τον Λέοντα Γ’ τον Ίσαυρο.Η 
Ισαυρία ήταν μια επαρχία στην Ανατολία (Μικρά Ασία).Τότε 
στην Ανατολία κυριαρχούσε ο Μονοφυσιτισμός,μία αίρεση που 
ξεκίνησε από την Αλεξάνδρεια.Παράλληλα με την επέκταση 
των Αράβων,φυσικά.Ο χαλίφης της Συρίας Γιαζίντ έβγαλε 
διάταγμα κατά των εικόνων,δηλαδή απαγόρευε στους 
χριστιανούς της χώρας του να προσκυνούν εικόνες.Οι 
Ανατολίτες ενθουσιάστηκαν:μαζί και ο Λέων ο Ίσαυρος.Μια 
ωραία πρωία του 726,αποφάσισε ότι το θέμα των εικόνων 
έπρεπε να τελειώσει και στο Βυζάντιο.Αίφνης,έβγαλε την 
εικόνα του Χριστού από την είσοδο της Χάλκης (της πύλης του 
παλατιού) και ανέθεσε σε κάποιους άντρες την καταστροφή και 
επίθεση στην εικόνα.Το οργισμένο πλήθος που τα 
παρακολουθούσε όλα αυτά έσπασε τις πύλες και σκότωσε την 
ομάδα που κατέστρεφε την εικόνα του Μεσσία.Το επίσημο 
δόγμα της Αυτοκρατορίας ήταν πλέον η εικονομαχία.Οι 
πατριάρχηδες άλλαζαν συνεχώς.Η σοβαρότερη αντίδραση 
υπήρξε στη Ελλάδα και γενικά το ελλαδικό Θέμα.Οι Έλληνες 
εξεστράτευσαν και πολιόρκησαν 2 φορές την 
Κωνσταντινούπολη και δεν πλήρωναν τους φόρους τους,αλλά 
το υγρό πυρ έδωσε άνετη νίκη στον Λέοντα.Η επανάσταση 
καταπνίγηκε γρήγορα,αλλά η εξέγερση μιας ολόκληρης 
επαρχίας ήταν μια προειδοποίηση.Όσο για τον κλήρο,η 
συντριπτική του πλειοψηφία (συμπεριλαμβανομένου και του 
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού Α’ και του πάπα 
Γρηγορίου Α’) ήταν εικονόφιλη.Το 730 κυκλοφορεί διάταγμα 
κατά των εικόνων και των εικονόφιλων.
Η αντίδραση της Ιταλίας ήταν σαφής.Ο πάπας Γρηγόριος 
εμπόδισε την αποστολή φόρων στον Λέοντα και καταδίκασε το 
όλο θέμα σε σύνοδο.Οι σχέσεις Ρώμης και Κωνσταντινούπολης 
ήταν πλέον ανοιχτή ρήξη.Σε αντίποινα,ο Λέων φυλάκισε τους 
απεσταλμένους του Γρηγόριου.Πλέον είχε μειωθεί η θέση του 
Βυζαντίου στην Ιταλία.
Ο Κωνσταντίνος Ε’ ο Κοπρώνυμος ήταν ο χειρότερος 
εικονοκλάστης.Έκαιγε μοναστήρια,έσφαζε μοναχούς…χάος.Ο 
στρατηγός του θέματος της Ανατολίας Αρτάβασδος είχε 
εικονοφιλικές διαθέσεις.Όσο ο Κωνσταντίνος Κοπρώνυμος 



περνούσε από την Ανατολία για να εκστρατεύσει κατά των 
Αράβων,δέχτηκε επίθεση από τον Αρτάβασδο και ηττήθηκε.Ο 
δεύτερος ανέβηκε στο θρόνο και η εικονομαχία φάνηκε ότι 
έκλεισε.
Λάθος:Ο Κωνσταντίνος επιστρέφει και επαναφέρει την 
εικονομαχία.Σκοτώνει τον Αρτάβασδο και την οικογένειά 
του,για παν ενδεχόμενο.Ο Κωνσταντίνος τοποθετεί 
εικονομάχους στον κλήρο και συγκαλεί «εικονομαχική σύνοδο» 
το 754.Αποτέλεσμα:Νέες ταραχές τη δεκαετία του 760-
770.Πάντως,ο θάνατός του το 775 έβαλε φραγμό στην 
εικονομαχία και τα κατορθώματά του στον πόλεμο δεν 
ξεχάστηκαν.Κάποιοι ιερόσυλοι απομάκρυναν τον τάφο του από 
την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων,ωστόσο τον 9ο αιώνα οι 
Κωνσταντινουπολίτες είχαν συγκεντρωθεί στον τάφο του και 
τον ικέτευαν να αναστηθεί για να τους σώσει από τους 
Βούλγαρους.
Ενδιάμεσος στάθηκε ο Λέων Δ’ ο Χάζαρος.Δεν τον ενδιέφεραν 
τα θεολογικά ζητήματα,και έτσι η ειρήνη αποκαθιστάται για 5 
χρόνια στην Αυτοκρατορία.Όμως μετά πεθαίνει.Και ποιος 
αναλαμβάνει;
Η Ειρήνη η Αθηναία.Σύζυγος του Λέοντα Γ’ και μητέρα του 
Κωνσταντίνου του Κοπρώνυμου.Η Αθήνα ήταν Ελλάδα,ήταν 
Ευρώπη,άρα εικονόφιλη.Έτσι και η Ειρήνη.Η Ειρήνη καλεί νέο 
πατριάρχη και συγκαλεί την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο στη 
Νίκαια.Αποτέλεσμα:Η εικονομαχία είναι αιρετική.Πλέον είναι 
οι εικονομάχοι που διώκονται.Αλλά η Ειρήνη είναι 
υπερβολική.Τυφλώνει μέχρι και τον άλλο της γιο επειδή πίστευε 
ότι ήταν εικονομάχος.Ανώτεροι αξιωματούχοι τη συλλαμβάνουν 
και τη σκοτώνουν.
Ο Νικηφόρος Α’ αποκαθιστά την οικονομία.Η εικονομαχία 
σταμάτησε μεν,αλλά δε οι φανατικοί που ακόμα συγκρούονται 
και απειλούν την ενότητα της Αυτοκρατορίας διώκονται 
ανεξαρτήτως πλευράς.Δυστυχώς,ο Νικηφόρος πέφτει στη μάχη 
της Πλίσκας με τους Βούλγαρους.
Ο Μιχαήλ Α’ Ραγκαβές είναι τελείως ανίκανος.Τελικά 
εξαναγκάζεται να παραιτηθεί.Λάθος.



Ο Λέων Ε’ ο Αρμένιος είναι Αρμένιος,άρα Ανατολίτης,άρα 
εικονομάχος.Επαναφέρει την εικονομαχία και γίνονται τα 
γνωστά…Η Σύνοδος της Νίκαιας ακυρώνεται και επαναφέρεται 
η εικονοκλαστική σύνοδος του 754.Ο Λέων πεθαίνει από 
δολοφονία
Ποιος τώρα;Ονομάζεται Μιχαήλ Β’.Που δολοφόνησε τον 
Λέοντα.Εκείνος βαρέθηκε κάθε μέρα να βλέπει όχλους.Από δω 
και στο εξής,ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.Δεν έκανε τίποτα 
υπέρ κανενός.Ξεψυχεί το 829.
Ο Θεόφιλος τον διαδέχεται.Πάλι εικονομαχία.Ο πατριάρχης 
Ιωάννης ο Γραμματικός φταίει,αλλά κανείς δεν το 
αντιλαμβάνεται.Όντας μέντορας του Θεόφιλου,από εκεί 
ξαναξεκίνησε η εικονομαχία.
Τελικά ο Μιχαήλ Γ’ είναι ο διάδοχος.Όμως ανήλικος.Έτσι,η 
βασίλισσα Θεοδώρα ασκεί την πραγματική εξουσία.Είναι 
Ελληνίδα,άρα εικονόφιλη.Αλλά όλοι θυμούνται την Ειρήνη,κι 
έτσι έχουν επιφυλάξεις.Τελικά επανέφερε τη Σύνοδο της 
Νίκαιας και εξόρισε τον Ιωάννη τον Γραμματικό.Η εικονομαχία 
σταμάτησε το 843 και δεν ξαναεκδηλώθηκε.Η αίρεση των 
Παυλικιανών στην Ανατολία εξαφανίστηκε επειδή συγγένευαν 
με τους εικονομάχους.Εκατό χιλιάδες αιρετικοί σφάχτηκαν.Οι 
υπόλοιποι κατέφυγαν στην Αραβία.
Χάρη στην εικονομαχία,η Βενετία αποσχίστηκε από το 
Βυζάντιο και δημιούργησε τη Δημοκρατία της,προπύργιο των 
ναυτικών δημοκρατιών της Ιταλίας.Το Βυζάντιο έχασε 
δύναμη,εδάφη,την Ιταλία,και την ίδια του τη ζωή απ’ αυτό.Η 
Βενετία είναι εκείνη που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη το 
1204,που κατέστρεψε το Βυζάντιο.Άρα η εικονομαχία φταίει 
για όλα.Το μόνο που θυμάται κανείς πια είναι μια σκοτεινή και 
αιματηρή περίοδος και όλοι λησμόνησαν τα καλά που 
πρόσφεραν οι Ίσαυροι στην Αυτοκρατορία.Αυτό,γιατί το κακό 
ήταν μεγαλύτερο.


