
Η εικονογραφία ως τέχνη λειτουργική 

Η εξάπλωση στον χώρο και στον χρόνο 

Αναζητήστε πληροφορίες για τον βίο των Μανουήλ Πανσέληνου, Θεοφάνους του 

Κρητός, Θεοφάνους του Έλληνα, Αντρέι Ρουμπλιώφ, Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, 

Φώτη Κόντογλου, Ράλλη Κοψίδη, π. Σταμάτη Σκλήρη. 

 

Μανουήλ Πανσέληνος 

Παυλίδου Ελένη, Ταρασίδου Θ., Σινάπη Σ. 

 Η βιογραφία του μας είναι άγνωστη. Ο Μανουήλ Πανσέληνος, αναφέρεται στη 

γραπτή παράδοση, για πρώτη φορά, από τον ιερομόναχο και αγιογράφο 

Διονύσιο από τον Φουρνά 

Ευρυτανίας, στο βιβλίο του 

«Ερμηνεία της ζωγραφικής 

τέχνης» (1728-1733).  

Με βάση το βιβλίο, ο 

Πανσέληνος κατάγεται από τη 

Θεσσαλονίκη και εργάστηκε στο 

Άγιο Όρος.  Θεωρήθηκε  ο 

κυριότερος εκπρόσωπος της 

εποχής των Παλαιολόγων και 

της μακεδονικής σχολής.  Η  

παράδοση τον ζωγράφο του 

Πρωτάτου ταυτίζει με τον «εκ Θεσσαλονίκης δίκην σελήνης λάμψαντα κυρ 

Μανουήλ τον Πανσέληνον». 

Τα έργα του χαρακτηρίζονται από τη λιτότητα των χρωματισμών τους, την ευρύτητα 

του.  

Στο ναό του Πρωτάτου υπερέχουν 

οι τοιχογραφίες που αφορούν τη 

ζωή του Χριστού, όπως η 

«Γέννηση», η «Βάπτιση», ο 

«Νιπτήρας», η «Σταύρωση», η 

«Υπαπαντή», η «Προδοσία», η 

«Ανάσταση», οι μορφές των 

τεσσάρων ευαγγελιστών, 

διάφορων αγίων, προγόνων του 

Χριστού κ.ά. Σημαντικότερη είναι 

η τοιχογραφία του Χριστού «εν 

ετέρα μορφή».  

 



Θεοφάνης ο Κρητικός 

Τσακίρη Γ 

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θεωρείται πιθανό πως το πραγματικό του 

όνομα ήταν Θεοφύλακτος, καθώς και ήταν κοινή πρακτική το όνομα του μοναχού να 

διατηρεί το πρώτο γράμμα του κοσμικού ονόματος. Ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπός 

της Κρητικής τέχνης.  Η συνεισφορά του  στην Εικονογραφία της Εκκλησίας μας  είναι 

πολύ μεγάλη.  Η  πρώτη αναφορά του ονόματος του συναντάται σε μια κτητορική 

επιγραφή της μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά στα Μετέωρα με την αναφορά χειρ 

Θεοφάνη μοναχού του εν τη Κρήτη Στρελίτζας. 

Δίδαξε την τέχνη του σε αρκετούς μαθητές, ανάμεσα στους οποίους ήταν και 

ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Από το 1535 ο ίδιος μαζί με τους γιούς του, έγιναν 

μοναχοί στο Αγιο Όρος. 

Έζησε  για ένα διάστημα της ζωής του στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στη Μονή 

του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου στην Πάφο. Σημαντικά στοιχεία για το 

"πέρασμα" από την Κύπρο και τα έργα του Θεοφάνους του Κρητός στο νησί 

προσκομίζει ο Κύπριος αγιογράφος- ερευνητής Γιώργος Πέτρου. 

 

Θεοφάνης ο  Έλληνας 

Πασχούλης Ν. 

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά έζησε 

το μεγαλύτερο μέρος του βίου του 

στη Φεουδαλική Δημοκρατία του Νόβγκοροντ και 

τη Μόσχα. Την εποχή αυτή τόσο  στην 

Βασιλεύουσα όσο  και στη Ρωσία 

διαδραματίζονταν καθοριστικά, για τις δύο 

χώρες, γεγονότα, τα οποία σημάδεψαν τη ψυχή 

του Έλληνα καλλιτέχνη για αυτό και  έγινε ο 

τραγικός προφήτης της Αλώσεως, καθώς οι ίδιες 

οι μορφές των αγίων του, μαρτυρούσαν αυτό που 

θα ερχόταν. 

Σταθμοί στην πορεία του αποτέλεσαν η 

Κωνσταντινούπολη, η Χαλκηδόνα, ο Γαλατάς και 

η Κάφφα. Η εργασία του όμως εκεί μας είναι 

άγνωστη.  

Στο  Νόβγκοροντ, τον πρώτο του  σταθμό  στη Ρωσία, γύρω στο 1378,  ιστόρησε την 

εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Την τέχνη του την βλέπουμε και σε 

άλλες εκκλησίες, όπως αυτή του αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη και της Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου , στο Βολοτόβο, αλλά και στη Μόσχα, όπου το 1405 ζωγράφισε την 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%89%CF%81%CE%B1


εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μαζί  του εργάστηκαν ο Πρόχoρος και ο 

Αντρέι Ρουμπλιόφ.  

Ο Θεοφάνης εκτός από τοιχογραφίες , αγιογραφούσε και εικόνες, ήταν όμως και  

μικρογράφος. Υπάρχουν πολλά Ευαγγέλια που φανερώνουν την τέχνη του.  

Η τεχνοτροπία του θεωρείται απαράμιλλη σε έκφραση. Οι  

σύγχρονοί του τον περιέγραφαν ως «ζωγράφο με σκούπα», 

γιατί είχε την ικανότητά  να δημιουργεί τοιχογραφίες πολύ 

μεγάλου μεγέθους.  

Ο Θεοφάνης υπήρξε η πηγή έμπνευσης για πολλούς Ρώσους 

καλλιτέχνες. Ο Αντρέι Ρουμπλιόφ ήταν ένας από εκείνους 

που γνώρισαν το έργο του, διδάχτηκαν τη Βυζαντινή τέχνη 

και αφομοίωσαν πολλά από την καλλιτεχνική του 

δημιουργία. 

H συνολική έκταση της εργασίας του είναι πολύ μεγάλη. 

Δυστυχώς, όμως, πολύ λιγότερη έχει εκτιμηθεί και 

διασωθεί. Πολλά από τα έργα του θεωρούνται θεμελιακά 

για τη ρωσική αγιογραφία. 

  

Αντρέι Ρουμπλιώφ 

Παυλίδου Ε. 

Ο Αντρέι Ρουμπλιόφ  Ρώσος αγιογράφος του Μεσαίωνα. Λίγα είναι γνωστά για τη 

ζωή του. Η πρώτη αναφορά στο όνομά του γίνεται το 1405 σε ένα έγγραφο, το οποίο 

αναφέρει ότι ανέλαβε την εικονογράφηση του Ναού του Ευαγγελισμού 

στο Κρεμλίνο μαζί με τον Θεοφάνη τον Έλληνα. 

Ο Αντρέι Ρουμπλιόφ υπήρξε ο επιφανέστερος Ρώσος 

αγιογράφος και θεωρείται ένας από τους 

μεγαλύτερους του κόσμου. Η  εικόνα της Αγίας 

Τριάδος θεωρείται  αριστούργημα της ρωσικής 

εικονογραφικής τέχνης. Διακρίνεται  για τη σύνθεση, 

τον ρυθμό, τον φωτισμό, την αρμονία, την 

καθαρότητα και την απλότητα. 

Στο έργο του διακρίνονται επιδράσεις από το έργο 

του Θεοφάνη του Έλληνα. Η τεχνική του συνδυάζει 

ασκητισμό και αρμονία κατά το βυζαντινό πρότυπο. 

Τα έργα του διακρίνονται από ηρεμία και γαλήνη και 

θεωρούνται πρότυπο ορθόδοξης εικονογραφίας. 

Το 1988, ανακηρύχθηκε άγιος από τη Ρωσική Εκκλησία ως Άγιος Ανδρέας ο 

Εικονογράφος και η μνήμη του τιμάται στις 4 Ιουλίου. 
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Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 

Σλατίντσης Γ., Τσακαλίδου Α. 

Σπουδαίος ζωγράφος της Αναγέννησης, με καταγωγή από την Κρήτη. Έζησε και 

δούλεψε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην Ισπανία, εξ ου και το  El Greco (Ο 

Έλληνας), με το οποίο είναι γνωστός. 

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε το 1541 στον Χάνδακα της  Κρήτης. Είχε  τη 

δυνατότητα να σπουδάσει βυζαντινή ζωγραφική στη γενέτειρά του και να 

εξοικειωθεί με τη δυτική τέχνη. Το 1567 ταξίδεψε στην Ιταλία και μαθήτευσε στα 

εργαστήρια των ζωγράφων Μπασάνο, Τιτσιάνο και Τιντορέντο.  

Το 1576 να εγκαταστάθηκε αρχικά στη Μαδρίτη και τον 

επόμενο χρόνο στο Τολέδο, όπου η καλλιτεχνική του 

παραγωγή έφθασε στην κορύφωσή της. Διακόσμησε με 

πίνακες τον ναό του Αγίου Δομηνίκου, το ανάκτορο του 

Εσκοριάλ και τη μητρόπολη του Τολέδου. Σπουδαίοι 

πίνακες του είναι η «Ανάληψη της Θεοτόκου», «Η Αγία 

Τριάδα», «Η Ανάσταση του Σωτήρος», «Το μαρτύριο του 

Χριστού», «Εσπόλιο» (σκηνή από τα πάθη του Χριστού), 

«Ο Λαοκόων» και «Η Πεντηκοστή». 

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πέθανε στις 7 

Απριλίου του 1614, σε ηλικία 73 ετών και τάφηκε στο 

ναό του Αγίου Δομήνικου στο Τολέδο. 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα το έργο του άρχισε να αναγνωρίζεται και σήμερα 

θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εικαστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, που 

επηρέασε ζωγράφους της μοντέρνας τέχνης. Πίνακες του Γκρέκο κοσμούν τα 

μεγαλύτερα μουσεία και ιδιωτικές συλλογές και η αξία κάποιων από αυτούς είναι 

αμύθητη.  

 

Φώτης  Κόντογλου 

Σιδηροπούλου Σ., Χαλκίδης Σ.  

Μικρασιάτης λογοτέχνης, ζωγράφος και αγιογράφος. Μαθητές του υπήρξαν οι 

διακεκριμένοι ζωγράφοι Σπύρος Βασιλείου, Γιάννης Τσαρούχης και Νίκος 

Εγγονόπουλος. 



Γεννήθηκε στο Αϊβαλί 

το 1895. Ανατράφηκε  από 

τη μητέρα του και τον θείο 

του ιερομόναχο Στέφανο 

Κόντογλου. Το συγγραφικό 

και εικαστικό του τάλαντο 

άνθισε νωρίς. Μαθητής  

Γυμνασίου, ακόμη,  εξέδιδε 

το περιοδικό «Μέλισσα» με 

κείμενα δικά του και των 

συμμαθητών του, τα οποία εικονογραφούσε ο ίδιος. 

Το 1913 και μετέβη στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Εγκατέλειψε  τη Σχολή και έφυγε για την Ευρώπη. Μετά από μικρά παραμονή στη 

Μαδρίτη, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Γρήγορα έγινε γνωστός στους εικαστικούς 

κύκλους της γαλλικής πρωτεύουσας. 

Ο Κόντογλου εμπνέεται από την ελληνική παράδοση και προσηλώνεται με 

φανατισμό σε ό,τι θεωρεί καθαρά ελληνικό, βγαλμένο από την παράδοση του 

Βυζαντίου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.  

Στις φορητές του εικόνες χρησιμοποίησε τη μέθοδο της ωογραφίας. Αγιογράφησε 

πολλές εκκλησίες. Φιλοτέχνησε τοπία, σχέδια βιβλίων, περιοδικών, ποιητικών 

συλλογών, πορτραίτα, ενώ το σημαντικότερο έργο στην κοσμική ζωγραφική είναι οι 

βυζαντινοπρεπείς νωπογραφίες του στο Δημαρχείο Αθηνών, με θέματα και πρόσωπα 

από την Ελληνική Ιστορία. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην αποκατάσταση των 

τοιχογραφιών στον Μυστρά. 

 Ο Φώτιος Κόντογλου πέθανε το 1965. Θεωρείται από τους σημαντικότερους 

εικαστικούς καλλιτέχνες, που άνοιξε νέους δρόμους στην ελληνική ζωγραφική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ράλλης Κοψίδης 

Τζάτζη Κ. 

Ο Ράλλης Κοψίδης ήταν ζωγράφος, αγιογράφος, χαράκτης και πεζογράφος. 

Γεννήθηκε στο Καστρο Λήμνου το 1929. Το 1945, η οικογένεια Κοψίδη 

εγκαταστάθηκε στην 

Αλεξανδρούπολη. Εκεί γνώρισε τη 

σύζυγό του Μαρία, τη ζωγράφο Σοφία 

Κοψίδη. Φοίτησε στην Παιδαγωγική 

Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως και στη 

συνέχεια σπούδασε στην Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών.  Από το 1953 ως 

το 1959 μαθήτευσε κοντά στο Φώτη 

Κόντογλου και συνεργάστηκε μαζί του 

στην εικονογράφηση εκκλησιών. 

 

Στο έργο του συνδυάζει τα βιώματα 

από τη λαϊκή, μεταβυζαντινή 

παράδοση και τις σπουδές του κοντά 

στους τεχνίτες του χρωστήρα. Αντλεί την έμπνευσή του από το πνεύμα της 

ορθοδοξίας. Οι αγιογραφίες του έχουν χαρακτήρα λαϊκής ζωγραφιάς. 

Ο Κοψίδης ασχολήθηκε με την αγιογράφηση εκκλησιών στην Ελλάδα, στο Βέλγιο 

(μοναστήρι Cheverogne) και στη Γενεύη, στο ναό του Ορθοδόξου Κέντρου του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Chambesy.  

Εκτός από ζωγράφος και χαράκτης ο Ράλλης Κοψίδης είναι δόκιμος πεζογράφος με 

αξιόλογη επίδοση στην συγγραφή και εικονογράφηση βιβλίων. Από το 1972 έως το 

1974 ασχολήθηκε με την έκδοση του περιοδικού Κάνιστρο. 

Στη συγγραφική του δράση συγκαταλέγονται και πολλά άρθρα σε διάφορα περιοδικά 

καθώς και κείμενα για φυλλάδια που εκδόθηκαν με την ευκαιρία των ατομικών του 

εκθέσεων.  

Πέθανε στις 14 Αυγούστου του 2010. 

 

π. Σταμάτης Σκλήρης. 

Τζάτζης Στ., 

Ο πατήρ Σταμάτης Σκλήρης 

γεννήθηκε στον Πειραιά το 

1946. Σπούδασε Ιατρική και 

Θεολογία στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Παρακολούθησε 

μαθήματα τέχνης και Ιστορίας 



της Τέχνης στο Παρίσι και στο Βελιγράδι. Το 1979 χειροτονήθηκε ιερέας. 

Έχει λάβει μέρος σε διάφορες ομαδικές και ατομικές εκθέσεις. Ως ζωγράφος έχει 

δημιουργήσει προσωπικό ύφος, συνδυάζοντας την   παραδοσιακή με τη σύγχρονη 

τέχνη. 

´Εχει γράψει βιβλία και λευκώματα για τη βυζαντινή ζωγραφική. 
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