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Ένας μεγάλος καλλιτέχνης γεννιέται αλλά και δημιουργείται. Το πώς γεννιέται, αυτό ανήκει 

στο μυστήριο του Θεού που περιβάλλει με τον ανέγγιχτο γνόφο Του την ανθρώπινη ύπαρξη 

στην σπαρακτική ώρα  που πλάθεται. Το πως όμως δημιουργείται, δηλαδή το πώς, από ποιες 

αιτίες και με ποια μέσα διαμορφώνεται η προσωπικότητά του, το πώς ανθίζει η δημιουργική 

του συνείδηση και καρπίζει το θεόδοτο ταλέντο του, όλα αυτά αποκαλύπτονται σε εκείνους 

που αποφασίζουν να κατακτήσουν και να ερμηνεύσουν ένα συνολικό καλλιτεχνικό έργο. 

Το μέγα χάρισμα των δημιουργημάτων μιας καλλιτεχνικής μεγαλοφυΐας είναι ακριβώς τούτο: 

να προσφέρονται πολυεδρικά, να διαθέτουν φανερές και κρυφές θέες, να αναδείχνονται κάθε 

τόσο μυστηριώδη, ανεξερεύνητα και ανεξάντλητα. 

Σας καλούμε λοιπόν μέσα στις σελίδες αυτού του συλλογικού τόμου να προσεγγίσουμε ένα 

τέτοιο μυστηριώδες και ανεξάντλητο έργο. Κάνοντας ένα μακρύ ταξίδι, ελπίζουμε  ωφέλιμο 

και ευχάριστο, μέσα στο χρόνο, στην τέχνη, στο χρώμα, στο φως και στον κόσμο ενός 

παγκόσμιου Έλληνα, του Γκρέκο. 
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έγιναν από τους κ . Κυριακουλόπουλο Ευάγγελο και Καννά Ελένη 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Τετρακόσια χρόνια από το θάνατο του Γκρέκο. 

 Ευκαιρία για να θυμηθούμε ότι το μεγαλείο του βγαίνει πάνω από την αισθητική αξία του 

έργου του. Ευκαιρία να αναψηλαφήσουμε σε αυτό ένα μοναδικού ύφους διάλογο της 

Ανατολής με το πνεύμα της Δύσης. Και ότι από αυτό το ευτυχές αγώνισμα της ζωγραφικής 

του μεγαλοφυΐας, γεννήθηκε χάρη σε μια τρομερή και αγωνιώδη εκκαμίνευση ένα έργο 

μεγάλης ηθικής οδύνης για εκείνους  που μπορούν ορθά να το αναγνώσουν. Και  που 

σήμερα, ύστερα από τέσσερις αιώνες, μας φαίνεται μοντέρνο, επίκαιρο, γεμάτο από την 

αγωνία που αναστατώνει τον αιώνα μας.  

     Βέβαια, η αγωνία του σημερινού κόσμου πηγάζει από την μεταφυσική ερήμωση των 

ψυχών. Η αγωνία όμως του Γκρέκο, είναι αγωνία διαλόγου, αγωνία εκλογής ανάμεσα από 

τις σφοδρές δυνάμεις δύο διαφορετικών αισθητικών διαλέκτων. Αγωνία αρνητική η δική 

μας, αγωνία δημιουργική, θετική η δική του. Αυτή όμως η αγωνία πρωτόγευστη και 

παράδοξη για μια εποχή σαν τη δική του με τις σίγουρες φόρμες και με τη συγκροτημένη 

ερμηνεία του κόσμου, είναι το σταυρικό σημείο όπου σήμερα, εμείς οι εσωτερικά 

ταλαιπωρημένοι από τον ασεβή αιώνα μας, τον συναντούμε. Αυτή η αγωνία και η μάχη 

δύο διαφορετικών παραδόσεων μέσα στο δημιουργικό κύτταρο του Θεοτοκόπουλου, 

οφείλεται αρχικά στη σύγκρουση και κατόπιν στο διάλογο  της βυζαντινής ζωγραφικής 

παιδείας με το κοσμικό πνεύμα της αναγεννησιακής ζωγραφικής.  

     Ο Γκρέκο αναζητά την ουσία στην Τέχνη του. Προτιμά την αλήθεια από την 

αληθοφάνεια, το πνεύμα της θεϊκής ψυχής από την υλική σάρκα. «Θα παλέψω, στη 

Φραγκιά που πάω, με τους πιο τρανούς, για να ζορίσω την ψυχή μου ή να χαθεί ή να 

νικήσει. Θα δεις. Θα δεις. Και πρώτα- πρώτα θα τα βάλω με τον Μιχαήλ Άγγελο. Δεν μου 

αρέσει… όχι δεν μου αρέσει. Ανασταίνει τη σάρκα, γεμίζει ο κόσμος πάλι κορμιά, δεν τα 

θέλω» στα λόγια αναγνωρίζει κανείς ένα πρόμαχο της πνευματικής Ανατολής, που 

σηκώνει το ανάστημα στο αντίπαλο δέος της υλικής Δύσης, που μεταφέρει στην ψυχή του 

την υπερχιλιόχρονη παράδοση και το μεγαλείο μιας λεηλατημένης αυτοκρατορίας.  

   Μέσα σε λίγες μόνο λέξεις κατορθώνει να αποκαλύψει την πνευματική του αγωνία. «.. 

σκίζω τις μάσκες, ανασηκώνω τα κρέατα, δε γίνεται, λέω, κάτι αθάνατο υπάρχει κάτω από 
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τα κρέατα, αυτό ζητώ, αυτό θα ζωγραφίσω. Όλα τα άλλα, μάσκες, ομορφιές, τα χαρίζω 

στους Τιτσιάνους και Τιντορέτους, με γεια τους, με χαρά τους». 

   Το ακάματο πνεύμα του αναζητά, μόνο αυτό που μπορεί να είναι αντάξιο σε ένα πνεύμα 

ζωής, την αθανασία πίσω από τη φθορά της ύλης.  Για να το διαπιστώσεις αυτό αρκεί να 

μελετήσεις στην τέχνη του το φως. Το φως του μεταμορφώνει εσωτερικά το έργο του, το 

φέγγος της αθάνατης ψυχής μεταμορφώνει τα πρόσωπά του, διαπερνά τα σώματα και 

ενδύματα, πυρακτώνει τα μάτια,  εξουθενώνει τη σάρκα. Είναι φως άλλου κόσμου, φως 

προσωπικής θεολογικής αγωνίας που εγκαθιστά το έργο του «μεταξύ γης και ουρανού» 

     Κάτω από τα πενιχρά γεγονότα που μας έριξε στην αγκαλιά η ροή του χρόνου, 

νιώθουμε την υπερηφάνεια της αγωνίας του Ελ Γκρέκο να εκφράζεται εύγλωττα, 

μοναδικά, με τιμή και σεμνότητα, κατά τη βυζαντινή αξίωση, αιώνια σφραγίδα.  

 

                                                                                           Πάτρα, 5 Μαΐου 2014 

                                                                                         Κυριακουλόπουλος Βαγγέλης 
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Χρονολόγιο 

 

 

 

 

                         Δομήνικος Θεοτοκόπουλος                                          Η πορεία του Γκρέκο                                        
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1541 

Γεννιέται στο Χάνδακα της Κρήτης (=Ηράκλειο) ο Κυριάκος Θεοτοκόπουλος , ο 

επονομαζόμενος μετέπειτα Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 

1563 

Σε έγγραφο της Ενετικής Διοίκησης της Κρήτης ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 

αποκαλείται «μαΐστρος», δηλαδή επαγγελματίας ζωγράφος.. 

1566 

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος υπογράφει ως μάρτυρας σε έγγραφο 

συμβολαιογράφου του Χάνδακα ως "μαΐστρος  Μένεγος Θεοτοκόπουλος 

σγουράφος".  Ζητά άδεια από τις Βενετικές αρχές να δημοπρατήσει μια εικόνα με 

την αναπαράσταση του Πάθους του Χριστού. Η εικόνα εκτιμάται σε ογδόντα και 

πωλείται έναντι εβδομήντα δουκάτων, ποσό πολύ υψηλό για την εποχή, αλλά 

αδιάψευστη μαρτυρία της φήμης του μεγάλου ταλέντου του.  

1567/8 

Ο Δομήνικος αναχωρεί για την Βενετία. Η παρουσία του εκεί είναι βεβαιωμένη τον 

Αύγουστο του 1568, όπου και μαθητεύει στο εργαστήριο του ονομαστού ζωγράφου 

Τισιανού (Tiziano). 

1570 

Ο Δομήνικος αναχωρεί για τη Ρώμη, όπου συνδέεται με τους μαικήνες Farnese και 

διαμένει στο palazzo της οικογένειας αυτής. Συνδέεται με ουμανιστές λογίους και 

ζωγράφους της Ρώμης , όπως το Μιχαήλ Άγγελος και το Ραφαήλ. 

1572 

Ο Dominico Greco εγγράφεται στην συντεχνία των ζωγράφων της Ρώμης την 

Accademia di San Luca, ως "pictor a cartibus" και ανοίγει δικό του ζωγραφικό 

εργαστήριο. 

1576 

Ο Δομήνικος αναχωρεί για την Ισπανία,  μέσω διασυνδέσεων της αυλής των Farnese. 

1577 

Αρχικά εγκαθίσταται για δύο χρόνια περίπου στη Μαδρίτη και κατόπιν  μεταβαίνει 

στο Τολέδο, όπου μέχρι το τέλος της ζωής του εργάζεται ακατάπαυστα.. 
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1578 

Γεννιέται ο γιος του Δομήνικου, Jorge Manuel. Ο καλλιτέχνης δεν θα παντρευτεί 

ποτέ τη μητέρα του παιδιού του Jeronima de las Cuevas. 

1580 

Στις 25 Απριλίου ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος Β' δίνει εντολή στον Ελ Γκρέκο 

να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου «Το μαρτύριο του Αγίου Μαυρίκιου»  

1588 

Ολοκληρώνεται «Η Ταφή του Κόμη Οργκάθ» στο ναό του Santo Tome στο Τολέδο. 

1597 

Ο Δομήνικος υπογράφει συμβόλαιο για την εικονογράφηση του παρεκκλησίου του 

San Jose στο Τολέδo. 

1603 

Ο Χόρχε Μανουήλ Θεοτοκόπουλος  μνημονεύεται στο εξής ως συνεργάτης του 

πατέρα του και ως ζωγράφος και ο ίδιος. Ο Luis Tristan de Escamilla, φίλος του 

Γεωργίου -Μανουήλ, εργάζεται ως μαθητευόμενος στο εργαστήριο του Δομήνικου 

και θα αποβεί ο συνεχιστής της τέχνης του Greco στην Ισπανία. 

1606 

Ο Δομήνικος αρνείται να καταβάλει φόρους, επειδή θεωρεί ότι ο ζωγράφος είναι 

ελεύθερος επαγγελματίας. Υπήρξε ο πρώτος καλλιτέχνης που πέτυχε να εξαιρεθεί 

της καταβολής φόρων στην Ισπανία. 

1612 

Ο Δομήνικος ζωγραφίζει την «Προσκύνηση των Μάγων» που προοριζόταν για τον 

οικογενειακό του τάφο στην εκκλησία του Santo Domingo el Antiguo, στο Τολέδο. 

1614 

O Δομήνικος πεθαίνει (7 Απριλίου). Στην απογραφή των ευρισκόμενων στο 

εργαστήριό του, την οποία συνέταξε ο γιος του, αναφέρονται τρεις πάγκοι εργασίας, 

εκατόν σαράντα τρεις πίνακες, δεκαπέντε προπλάσματα από γύψο, τριάντα 

προπλάσματα από πηλό και κερί, είκοσι επτά ελληνικά βιβλία, εξήντα επτά ιταλικά 

βιβλία, δεκαεπτά ισπανικά βιβλία, δεκαεννιά βιβλία αρχιτεκτονικής, εκατόν πενήντα 

σχέδια, τριάντα προσχέδια και διακόσιες χαλκογραφίες. 
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Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 

Βιογραφία 

 

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος παγκοσμίως γνωστός ως El Greco , γιός  του Γεωργίου 

Θεοτοκόπουλου γεννήθηκε στο Χάνδακα (=Ηράκλειο) Κρήτης στις 5 Νοεμβρίου του 

1541 και ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Ο μεγαλύτερος αδερφός του 

ονομαζόταν Μανούσος. Η ημερομηνία γέννησής του αποτελεί μυστήριο, ωστόσο 

σύμφωνα με ιδιόχειρη σημείωσή του, στην οποία αναγράφεται ότι το 1606 ο ίδιος 

ήταν 65 ετών,  οι ερευνητές συμπέραναν πως η αναγραφόμενη ημερομηνία είναι και 

η επικρατούσα. Στην Κρήτη βαπτίστηκε Κυριάκος, αλλά όταν ξενιτεύτηκε το 

Κυριάκος καθώς έμοιαζε με το «Κύριος», μεταφράστηκε στα λατινικά Dominus - και 

σε συνέχεια Dominico (Δομήνικος). Έτσι στη θετή του πατρίδα, την Ισπανία, έμεινε 

σαν Δομήνικος ο Έλληνας, Ντομένικο ελ Γ κρέκο ή και μόνο Ελ Γκρέκο. 

     Η καταγωγή της οικογένειας Θεοτοκόπουλου λένε πως ξεκινάει από παλιά και πως 

εγκαταστάθηκε στην Κρήτη πριν ακόμη την καταλάβουν οι Βενετοί. Ο πατέρας του 

ήταν γνωστός έμπορος και φοροσυλλέκτης.  Η ταυτότητα της μητέρας      του παραμένει 

άγνωστη, ενώ ανεπιβεβαίωτη είναι η άποψη για μια πρώτη Ελληνίδα σύζυγο, η οποία 

βασίζεται στο ότι ποτέ δεν παντρεύτηκε τη μόνιμη σύντροφο της ζωής του και μητέρα 

του μοναχογιού του Χερόνιμα. 

Ο Θεοτοκόπουλος σπούδασε αγιογράφος στο Ηράκλειο, γεγονός που πιστοποιείται από 

ένα δημόσιο έγγραφο του 1563. Παράλληλα πρέπει να μελέτησε από νεαρή ηλικία την 

αρχαία ελληνική και κλασική γραμματεία, κρίνοντας από την πλούσια βιβλιοθήκη που 

κληροδότησε μετά το θάνατό του.  O πρώτος του δάσκαλος ζωγραφικής δεν είναι 

τεκμηριωμένα γνωστός, αν και το όνομα του Ιωάννη Γριπιώτη (1516-69) φαίνεται να 

είναι αυτό που επικρατεί. Η έντονη αίσθηση και η τάση προς την αφαίρεση, 

χαρακτηριστικά της Βυζαντινής τέχνης και της Κρητικής αγιογραφικής Σχολής του 16ου 

αιώνα, θα παραμείνουν οι μόνιμοι στόχοι σε όλο το μήκος της ζωγραφικής του πορείας. 

Στην Κρήτη, που από το 1211 αποτελούσε μέρος της Ενετικής επικράτειας, οι ζωγράφοι 

και οι αγιογράφοι  συνθέτουν την Βυζαντινή παραδοσιακή Τέχνη με τις Δυτικές 

επιρροές, δημιουργώντας άρτια εναρμονισμένες φορητές εικόνες και από αυτό τον 

συγκερασμό προήλθε η  Κρητική Σχολή. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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 Στο Χάνδακα εργάζονταν κατά το 16ο αιώνα περίπου διακόσιοι ζωγράφοι, οργανωμένοι 

σε συντεχνίες σύμφωνα με τα ιταλικά πρότυπα. Ο Θεοτοκόπουλος εξοικειώθηκε από 

νωρίς με έργα καλλιτεχνών της Αναγέννησης που κυκλοφορούσαν στη 

βενετοκρατούμενη Κρήτη και από το 1563 εξασκούσε επίσημα το επάγγελμα του 

ζωγράφου. Η πληροφορία αυτή εκμαιεύεται από μία αναφορά στο όνομα του σε επίσημο 

έγγραφο της εποχής, στην οποία περιγράφεται ως δάσκαλος (maestro Domenigo). Μία 

από τις πρώτες πληροφορίες που διαθέτουμε για κάποιο έργο του προέρχεται επίσης από 

άλλο έγγραφο του 1566, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε στον Θεοτοκόπουλο άδεια για να 

πουλήσει με λαχνό μία εικόνα που εκτιμήθηκε στα 70 δουκάτα, ποσό ιδιαίτερα 

σημαντικό για την εποχή και ειδικότερα για έναν νέο καλλιτέχνη.  

     Λόγω της ένταξης της Κρήτης στην σφαίρα επιρροής της Δύσης, στο νησί 

επικρατούσαν και οι Ορθόδοξοι αλλά και οι Καθολικοί γεγονός που δεν ξεκαθαρίζει την 

λατρευτική πίστη στην οποία ανήκε η οικογένειά του. Θεωρείται πιθανότερο πως ήταν 

Ορθόδοξη, εκδοχή που στηρίζεται σε ορισμένα οικογενειακά έγγραφα , σύμφωνα με τα 

οποία ένας θείος του ήταν Ορθόδοξος ιερέας, ενώ επιπλέον το όνομα του Δομήνικου 

Θεοτοκόπουλου δεν καταγράφεται στα αρχεία των βαφτίσεων της Καθολικής 

Εκκλησίας στην Κρήτη. Διαφορετικές πηγές κάνουν επίσης λόγο για πιθανή καταγωγή 

του από Καθολική οικογένεια. Ορισμένοι μελετητές εκτιμούν πως ο Θεοτοκόπουλος 

ασπάστηκε αργότερα το καθολικό δόγμα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθήκη του, στην 

οποία ανέφερε πως υπήρξε «πιστός Καθολικός». Η διαθήκη αυτή πάντως έχει 

αμφισβητηθεί, συνυπολογίζοντας την υποχρέωση του να τη συντάξει σύμφωνα με τις 

επιταγές της Ιεράς Εξέτασης και για αυτό είναι επικρατέστερη τη άποψη πως ήταν και 

πέθανε Ορθόδοξος. 

 Kρήτη 

 Σε ποια κατάσταση βρισκόταν η Κρήτη ύστερα από την κατάλυση της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας; Οι Φράγκοι μοίρασαν τις διάφορες επαρχίες της. Ο Βονιφάτιος ο 

Μομφερρατικός πήρε την Κρήτη που αργότερα (1204) την πούλησε στους Ενετούς για 

χίλια αργυρά μάρκα. Τα παζαρέματα για την πώληση της Κρήτης αργούσαν και οι 

Γενουάτες βρήκαν την ευκαιρία να την καταλάβουν αιφνιδιαστικά. Οι Ενετοί όμως είχαν 

δώσει «προκαταβολή» και αναγκάστηκαν να πολεμήσουν, για να πάρουν τη μεγαλόνησο 

(1210). Η Κρήτη γίνεται Ενετική επαρχία και η ζωή της πια αρχίζει ν' αλλάζει με τις 

μεταρρυθμίσεις που επιβάλλουν οι κατακτητές. Ο άρχοντας του βασιλείου της Κρήτης 

http://el.wikipedia.org/wiki/16%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1563
http://el.wikipedia.org/wiki/1566
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%95%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
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εγκαταστάθηκε στο Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο) και όλα τα αξιώματα τα πήραν οι 

ξένοι. Έτσι, για τα προσχήματα, άφησαν μερικά σκιώδη κατώτερα αξιώματα στους 

Κρητικούς. Ήρθε Λατίνος αρχιεπίσκοπος και χωρίστηκε το νησί σε δέκα επισκοπές στις 

οποίες ορίστηκαν Λατίνοι επίσκοποι. Ωστόσο δεν έθιξαν ούτε τα μοναστήρια, ούτε τον 

Ορθόδοξο κλήρο και  αναγνώρισαν την Ορθόδοξη Εκκλησία των Κρητών. Διαίρεσαν 

όμως κοινωνικά τους Κρητικούς και επειδή οι Λατίνοι είχαν ανθηρά οικονομικά μέσα, 

οι Κρητικοί αγρότες θεωρούνταν ως κατώτερη κοινωνική τάξη. 

  Η επαφή της Κρήτης με τη Βενετία κι ο ερχομός πολλών μορφωμένων Βυζαντινών, 

ύστερα από την άλωση της Πόλης, δημιούργησαν ένα καλλιτεχνικό κλίμα. Έτσι, το 

θέατρο, η ζωγραφική, η μουσική και η τυπογραφία αναπτύχθηκαν αρκετά από τους 

Κρητικούς. Προπαντός η ζωγραφική, που ανθούσε πιο καλά στα πολλά μοναστήρια και 

επεκτεινόταν με τις αγιογραφίες και τις τοιχογραφίες των πάμπολλων Εκκλησιών. Η 

ζωγραφική είχε περάσει σ' όλο τον κόσμο. Και έδινε εκτός από τη δόξα και χρήματα. Το 

γεγονός άλλωστε πως δεν υπήρχαν συγκροτημένα σχολεία συνετέλεσε και αυτό στην 

άνθιση της ζωγραφικής και στη δημιουργία της Κρητικής ζωγραφικής Σχολής. Τα 

Κρητικόπουλα μάθαιναν να διαβάζουν το ψαλτήρι, στα μοναστήρια. Ύστερα θα έπρεπε 

να βγάλουν το ψωμί τους στα χωράφια ή μαθαίνοντας κάποια τέχνη. Πώς να βγάλουν 

όμως το ψωμί τους αφού οι κατακτητές Ενετοί απομυζούσαν τους χωρικούς και τους 

επιβάρυναν με τεράστιους φόρους; Η κατάσταση αυτή τους ανάγκαζε να δουλεύουν για 

τους φόρους διαφορετικά  εγκατέλειπαν το νησί. 

    Η φυγή των τεχνιτών προς τη Δύση και κυρίως προς τη Βενετία, η πλημμελής 

καλλιέργεια των αγρών και η ανακάλυψη της Αμερικής και του θαλάσσιου δρόμου προς 

τις Ινδίες, συντέλεσαν στο να χάσει την οικονομική της κυριαρχία και υπεροχή η 

Βενετία και φυσικά η Κρήτη. 

 Βενετία 

     Ο Θεοτοκόπουλος έφυγε από την Κρήτη, παλικάρι δεκαεννιά χρόνων έχοντας μεγάλη 

φήμη και εμπειρία στη ζωγραφική. Αρκετό καιρό πριν (14ο αιώνα) η Κρητική Σχολή 

ζωγραφικής με κορυφαίους εκπροσώπους τον Θεοφάνη Στρελίτζα, Αντώνιο Κρη, 

Τζώρτζη κ.α είχε μεσουρανήσει. Πολλοί ζωγράφοι πήγαιναν στη Βενετία και από αυτή 

την όσμωση  δημιουργήθηκε η Βενετοκρητική Σχολή. Όμως η «αφαίμαξη» έφερε 

κατάπτωση στην Κρητική Σχολή και  γι' αυτό λόγο φαίνεται οτι ο Θεοτοκόπουλος, 

διψασμένος για κάτι πλατύτερο, εγκατέλειψε την πατρίδα του. 
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   Με δεδομένο πως η Κρήτη ανήκε στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βενετίας, 

ήταν φυσιολογική η εγκατάστασή του στη Βενετία για την επαγγελματική του 

σταδιοδρομία. Η ακριβής χρονολογία άφιξής του δεν είναι γνωστή, ωστόσο εκτιμάται 

πως εγκατέλειψε την Κρήτη μεταξύ 1560 και 1567. Έζησε στη Βενετία περίπου μέχρι το 

1570 επιχειρώντας να ακολουθήσει τα πρότυπα των καλλιτεχνών που κυριαρχούσαν στη 

καλλιτεχνική ζωή της πόλης, μεταξύ αυτών του Τιτσιάνο και του Τιντορέτο.  

   Πιάνει αμέσως δουλειά και ζωγραφίζει ακατάπαυστα, ενώ είναι σίγουρο ότι δεν ήρθε 

σε καμία επαφή με την ελληνική παροικία της πόλης. Σιγά-σιγά η επίδραση μεγάλων 

Βενετών ζωγράφων (Πάλμα, Βέκιο, Τιντορέττο, κ.α.) δημιουργεί τη «Βελτιωμένη 

Βυζαντινή Σχολή», που είναι κράμα τεχνοτροπιών ή αν θελήσουμε να τη 

χαρακτηρίσουμε αλλιώς, η Βυζαντινή εμπλουτισμένη από την τολμηρότητα και τα 

φυσικά χρώματα. Στα έργα του ο Κρητικός ζωγράφος δε μπορούσε ν' απαλλαγεί απ' τη 

Βυζαντινή γι' αυτό κι όταν ζήτησε να μαθητεύσει στα εργαστήρια του Τιντορέττο και 

του Τιτσιάνο δεν έγινε δεκτός διότι οι δύο αυτοί μεγάλοι καλλιτέχνες ήταν 

αντιπαθούσαν τη Βυζαντινή τεχνοτροπία. 

  Αναζητώντας ύστερα απ' αυτόν τον αποκλεισμό τον πρώτο του δάσκαλο, πήγε στο 

διάσημο Ιάκωβο Δαπόντε που είχε το εργαστήριό του 80 χιλιόμετρα μακριά από τη 

Βενετία, στο Bassano. Ο Δαπόντε δέχτηκε το Θεοτοκόπουλο και τον κράτησε μαζί του 

δέκα ολόκληρα χρόνια. Εκεί διαμόρφωσε οριστικά το ταλέντο του, και έγινε Βενετός 

καλλιτέχνης. Ο Ιάκωβος Δαπόντε κατέχει σημαντική θέση στη διαμόρφωση του 

προσωπικού στυλ του Θεοτοκόπουλου. Οι πειραματισμοί του με τους ισχυρούς 

φωτισμούς προβληματίζουν τον νεαρό ζωγράφο και του ανοίγουν νέους δρόμους για την 

μετέπειτα εξέλιξη της ζωγραφικής του πορείας. Εκτός από τις παραγγελίες που εκτελεί 

με το δάσκαλό του, ζωγραφίζει και έργα για τη δική του ευχαρίστηση. Την ίδια περίοδο 

υιοθέτησε την τεχνική της ελαιογραφίας, ζωγραφίζοντας πλέον σε μουσαμά και 

εγκαταλείποντας το ξύλο. Ένα από τα έργα που αποτυπώνουν τη μετάβαση του 

Θεοτοκόπουλου από το Βυζαντινό στο Δυτικό ιδίωμα είναι το Τρίπτυχο της Μοντένα (π. 

1560-1565), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία εμφανώς εμπνευσμένα από τα πρότυπα που 

κυριαρχούσαν στην Ιταλία, συνυφασμένα με θέματα επηρεασμένα από την 

ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. 

    Στα 1570 ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, καθιερωμένος πια σαν Γκρέκο, εγκαταλείπει 

το Bassano και γυρίζει στη Βενετία. Εδώ δεν έμεινε για πολύ και αυτό το λίγο διάστημα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1567
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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πολλοί βιογράφοι του λένε πως εργάστηκε κοντά στον Τιτσιάνο. Τη γνώμη τους αυτή τη 

στηρίζουν στο γεγονός πως υπάρχει κάποια συγγένεια ανάμεσα στα έργα των δύο 

ζωγράφων και ειδικότερα στο «Φλωρεντινό πατρίκιο», στον «Άγιο Δομήνικο», στην 

«Προσκύνηση των Ποιμένων» και τον «Ευαγγελισμό». Φυσικά ο Γκρέκο θαύμαζε τον 

Τιτσιάνο και μελέτησε τα έργα του, όμως δεν αφήνει κανένα ίχνος από το πέρασμά του 

κοντά στο μεγάλο αυτό δημιουργό. Πρέπει να σημειωθεί ακόμα πως όταν ο Γκρέκο 

ανέβαινε τη σκάλα της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, ο Τιτσιάνο ήταν γέρος, 

ιδιότροπος, φτασμένος και ίσως τελειωμένος αφού τα χέρια του είχαν αρχίσει να 

τρέμουν. Κοντά στον Ιταλό καλλιτέχνη αυξάνει σημαντικά τις γνώσεις του στη 

συνθετική σύνδεση των θεμάτων, διδάσκεται την αρμονική κατανομή των μορφών στον 

πίνακα και την ένταξή τους στον φυσικό χώρο, πλουτίζει την χρωματική του 

ευαισθησία, ελαφρώνει και εξευγενίζει το σχέδιο και την πινελιά και δίνει ενότητα στο 

σύνολο φωτίζοντάς το με ένα θερμό έγχρωμο φως. Η επιρροή του Θεοτοκόπουλου από 

τον Τισιανό γίνεται εμφανής από την επιτυχημένη επίδοσή του στις προσωπογραφίες, 

που πολλοί τις θεωρούσαν έργα του Τισιανού.  

Ρώμη  

Το 1570 βρέθηκε στη Ρώμη, γεγονός που μας αποκαλύπτεται από σχετική επιστολή του 

ζωγράφου Τζούλιο Κλόβιο, σημαντικού μικρογράφου της Βενετίας, μέσα από την οποία 

συστήνει τον Θεοτοκόπουλο στον προστάτη του, καρδινάλιο Αλεσάντρο Φαρνέζε, 

περιγράφοντάς τον ως έναν «νεαρό από το Χάνδακα, μαθητή του Τιτσιάνο» και «σπάνιο 

ταλέντο στη ζωγραφική».  

Προς τον καρδινάλιο Φαρνέζε Βιτέρμπο. 

«Στη Ρώμη έφτασε ένας νέος Κρητικός μαθητής του Τιτσιάνο, που κατά τη γνώμη μου 

είναι από τους λίγους που διακρίνονται στη ζωγραφική. Εκτός από τ' άλλα έργα του, μια 

προσωπογραφία του κατέπληξε όλους τους ζωγράφους της Ρώμης. Επιθυμία μου είναι να 

τεθεί υπό την προστασία της Αγίας εκλαμπρότητος και μακαριότητά σας. Δεν θέλει τίποτε 

άλλο παρά ένα δωμάτιο στο ανάκτορο έως ότου μπορέσει να ταχτοποιηθεί καλύτερα. Γ ι' 

αυτό σας ικετεύω να ευδοκήσετε να γράψετε στον οικονόμο σας κόμητα Λουδοβίκο να του 

παραχωρηθεί ένα από τα δωμάτια του ανακτόρου σας. Κατ' αυτόν τον τρόπο η Εξοχότητά 

σας θα κάνει έργο αντάξιό της και εμένα θα υποχρεώσει πολύ. Ασπαζόμενος τη χείρα της 

εκλαμπροτάτης και μακαριοτάτης εξοχότητός σας ταπεινός δούλος σας».  (16 Νοεμβρίου 

1570) 
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                                                                                                      Ντον Τζούλιο Κλόβιο. 

    Πιθανά προκειμένου να ανταποδώσει την εξυπηρέτηση ο Ελ Γκρέκο δημιούργησε μία 

ημίσωμη προσωπογραφία του Κλόβιο, η οποία αποτελεί και την παλαιότερη 

προσωπογραφία του που διασώζεται μέχρι σήμερα. Στη Ρώμη γίνεται γνωστός στους 

καλλιτεχνικούς κύκλους και εργάζεται ακατάπαυστα. Μιλάνε παντού γι' αυτόν τον νέο 

Κρητικό σπάνιο ταλέντο. Ένα χειρόγραφο του ιδιαίτερου γιατρού του πάπα Ουρβανού 

του Η΄ αναφέρει τα παρακάτω: 

«Τον επιλεγόμενο Ιλ Γκρέκο. 

Κατά την εποχή της αγίας μνήμης του πάπα Πίου του Ε' έφτασε στη Ρώμη και έγινε 

διάσημος…. Προόδευσε στο επάγγελμά του και την τεχνοτροπία του. Στη Βενετία την 

εποχή αυτή ζούσαν πολλοί ζωγράφοι και κανένας από αυτούς δεν  είχε την τεχνοτροπία, τη 

σοβαρότητα και τη δροσερότητα του Γκρέκο. Η ζωγραφική του έγινε διάσημη ύστερα από 

επιτυχίες μερικών ιδιωτικών παραγγελιών. Ορισμένα από τα έργα αυτά βρίσκονται στου 

δικηγόρου Λαντσιλότι και πολλοί τα θεωρούν έργο του Τιτσιάνο...  

                                                                                              Τζούλιο Τσέζαρε Μαντσίνι». 

  Στο Παλάτσο Φαρνέζε  γνώρισε τον ουμανιστή βιβλιοθηκάριο του Φαρνέζε, Φούλβιο 

Ορσίνι, ο οποίος υπήρξε υποστηρικτής του Γκρέκο και στη συλλογή του βρέθηκαν 

αργότερα επτά έργα του. Δουλεύοντας στην υπηρεσία του Αλεσάντρο Φαρνέζε, δεν είχε 

σημαντικές ευκαιρίες να αναδείξει το ταλέντο του και ανέλαβε τελικά λίγες παραγγελίες. 

Το 1572 αποπέμφθηκε τελικά από το Παλάτσο Φαρνέζε, γεγονός που πιστοποιείται από 

μία επιστολή του Θεοτοκόπουλου, με ημερομηνία 6 Ιουλίου 1572, στην οποία 

διαμαρτύρεται για την άδικη εκδίωξή του από το παλάτι. Στις 18 Σεπτεμβρίου της ίδιας 

χρονιάς, κατέθεσε αίτηση για να γίνει μέλος της συντεχνίας ζωγράφων του Αγίου 

Λουκά, με το όνομα Domenico Greco, αποφασίζοντας προφανώς να ακολουθήσει 

σταδιοδρομία ανεξάρτητου και αυτόνομου καλλιτέχνη. Συνολικά, οι πίνακες που 

φιλοτέχνησε στην Ιταλία ακολούθησαν τα αναγεννησιακά πρότυπα του 16ου αιώνα στη 

Βενετία, ειδικότερα σε ότι αφορά την απόδοση του φωτός ή την έμφαση στο χρώμα, 

παραμερίζοντας το βυζαντινό ιδίωμα και υιοθετώντας μία διαφορετική τεχνική και 

στοιχεία του μανιερισμού. 

     Στη Ρώμη ο Θεοτοκόπουλος, όπως και άλλοι διακεκριμένοι ζωγράφοι, ήρθε 

αντιμέτωπος με τον σκληρό ανταγωνισμό που επικρατούσε την εποχή εκείνη, την ίδια 
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στιγμή που δέσποζε η παρουσία του Τιτσιάνο και εξακολουθούσε να ασκεί επίδραση το 

έργο του Μιχαήλ Άγγελου, έξι χρόνια μετά το θάνατό του. Η σχέση του Γκρέκο με το 

έργο του τελευταίου παραμένει αμφιλεγόμενη. Σύμφωνα με μία ανεκδοτολογική 

αναφορά που δεν επιβεβαιώνεται, πρότεινε στον πάπα Πίο Ε' να φιλοτεχνήσει δικό του 

έργο πάνω στην Δευτέρα Παρουσία του Μιχαήλ Άγγελου, με την οποία είχε 

διακοσμήσει την Καπέλα Σιξτίνα. Όταν αργότερα τού ζητήθηκε να εκφέρει την άποψή 

του για τον Μιχαήλ Άγγελο, ο Θεοτοκόπουλος απάντησε πως τον θεωρούσε έναν καλό 

άνθρωπο, ο οποίος όμως δεν γνώριζε να ζωγραφίζει. Ο Φρανθίσκο Πατσέκο επίσης 

αναφέρει δυσμενή σχόλια του Γκρέκο, για τον Μιχαήλ Άγγελο, κατά τη διάρκεια 

συνάντησής τους στο Τολέδο, λίγο πριν το θάνατο του. Από την άλλη πλευρά η 

επίδραση που του άσκησε ο τιτάνας της αναγεννησιακής ζωγραφικής  θεωρείται 

δεδομένη. Οι προσωπογραφίες των Τιτσιάνο, Μιχαήλ Άγγελου, Κλόβιο και Ραφαήλ που 

φιλοτέχνησε μέσα στο έργο του «Η εκδίωξη των εμπόρων» έχουν ερμηνευτεί ως 

επιθυμία του να αποδώσει ένα φόρο τιμής σε αυτούς, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό 

την αξία τους. Φαίνεται ωστόσο πως ο Γκρέκο έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο 

δυναμισμό του Κορέτζιο και την κομψότητα των έργων του Παρμιτζανίνο. 

     Πάντως είναι γεγονός ότι η υποτιμητική εκτίμηση  του Θεοτοκόπουλου για το έργο 

του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλλα Σιξτίνα θεωρήθηκε σαν πρόκληση προς τους 

άλλους ζωγράφους και πριν απ' όλα ως έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη ενός μεγάλου 

καλλιτέχνη. Ξεσηκώθηκε τεράστιος θόρυβος ύστερα από αυτό και ο Γκρέκο, ξένος όπως 

ήταν, στάθηκε αδύνατο να αντιπαραταχθεί στην πολεμική και την συκοφαντία όχι μόνο 

των άλλων ζωγράφων αλλά και του πλήθους. Αυτή η αναπάντεχη εχθρότητα που, για να 

είμαστε δίκαιοι, προήλθε από τις απερίσκεπτες και εγωιστικές διακηρύξεις του, τον 

ανάγκασε να αναζητήσει καταφύγιο σ' άλλη χώρα. 

    Εξάλλου στην Ιταλία οι επιλογές του Θεοτοκόπουλου ήταν δύο. Ή θα συνέχιζε να 

ζωγραφίζει μέσα στο αναγεννησιακό περιβάλλον το οποίο είχε επιφέρει κόπωση στη 

Τέχνη ή θα αναζητούσε νέους καλλιτεχνικούς δρόμους…     

Ισπανία 

    Το 1575 ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, κουβαλώντας μαζί του τις Βυζαντινές μνήμες 

και την Ιταλική παιδεία και γνώση, θα εγκατασταθεί στη Ισπανία. Εκεί θα μείνει αρχικά 

ένα σύντομο χρονικό διάστημα στη Μαδρίτη και αργότερα, το 1577, θα εγκατασταθεί 

στο Τολέδο, όπου  θα παντρευτεί και θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του. Αρχικά 
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επεδίωξε να συμμετάσχει στο εικονογραφικό πρόγραμμα για το Ανάκτορο του 

Εσκοριάλ, το οποίο υπήρξε ενδεχομένως και ο κύριος λόγος για τον οποίο 

εγκαταστάθηκε στην Ισπανία, επιδιώκοντας να κερδίσει την εύνοια του βασιλιά 

Φιλλίπου Β΄. Ο Φίλιππος Β' της Ισπανίας είχε επιλέξει το ζωγράφο Χουάν Φερνάντες δε 

Ναβαρέτε να διακοσμήσει την εκκλησία του Αγίου Λαυρεντίου, ωστόσο μετά το θάνατό 

του, ανέθεσε το έργο στον Θεοτοκόπουλο. Εκείνος ολοκλήρωσε το έργο «Το Μαρτύριο 

του Αγίου Μαυρίκιου» (1580-82), το οποίο όμως δεν ικανοποίησε το βασιλιά, με 

αποτέλεσμα να μην τοποθετηθεί στην εκκλησία του Εσκοριάλ, πιθανώς γιατί δεν ήταν 

συμβατός με το πνεύμα που επιζητούσε ο ίδιος να κυριαρχεί. Στην αυλή του Φιλίππου 

εργάστηκε πολλά χρόνια. Η τέχνη του όμως δεν έμοιαζε με την τέχνη των αυλικών 

ζωγράφων. Έφερνε κάτι νέο και αναμφισβήτητα ήταν ο πρόδρομος της νεώτερης τέχνης. 

Οι άλλοι ζωγράφοι δεν είδαν με καλό μάτι το νέο συνάδελφό τους, μάλιστα φοβήθηκαν  

πως θα τους επισκίαζε γρήγορα. Μερικοί Φλαμανδοί μαζί με τον Πελεγκρίνι ντα 

Μπολόνια και το Φεντερίκο Τσούκκαρο έπεισαν το Φίλιππο πως δεν αξίζει τίποτα και η 

γνώμη τους αυτή έγινε και γνώμη του βασιλιά. Σε λίγο ο Γκρέκο αναγκάστηκε να 

εγκαταλείψει την αυλή αφού άλλωστε ποτέ δεν είχε προσκληθεί. Το γεγονός πως δεν 

κατάφερε να αποτελέσει μέλος της βασιλικής αυλής, τον οδήγησε τελικά στη σύσφιξη 

των σχέσεών του με την πόλη του Τολέδου. 

     Στη Μαδρίτη ο Γκρέκο έκανε πολλές προσωπογραφίες διασήμων ανθρώπων  καθώς 

και το εικονοστάσι του Σαν Ντομίγκο ελ Αντίγου. Αφού διέπρεψε σε λίγο διάστημα ως 

σχεδιαστής κοντά στον αρχιτέκτονα Ερρέρε, φεύγει για το Τολέδο. Εκεί μαθαίνουμε πως 

ασχολήθηκε και με την αρχιτεκτονική γιατί πεθαίνοντας άφησε και βιβλία 

αρχιτεκτονικά. Ο Παραβιθίνο τόνισε τη στενή σχέση του με την ισπανική πόλη, σε ένα 

σονέτο που συνέθεσε το 1614 προς τιμή του Θεοτοκόπουλου, όπου αναφέρει πως «ζωή 

πήρε από την Κρήτη και χρωστήρες, πιο ωραία πατρίδα βρήκε στο Τολέδο, απ' όπου 

ξεκινά την αιωνιότητα να κατακτήσει διά του θανάτου». Στο Τολέδο θα αποκτήσει ένα 

γιο, τον Χόρχε Μανουέλ (Γεώργιος Εμμανουήλ), με την Χερόνιμα ντε λας Κουέβας 

(Dona Jeronima de Las Cuevas) και θα συνεργαστεί με αρκετούς παραγγελιοδότες, όπως 

τον μοναχό και καθηγητή ρητορικής Ορτένσιο Φέλιξ Παραβιθίνιο (1580-1633), το 

νομομαθή Χερόνιμο δε Θεβάγιος (1562-1644) ή τον φίλο του και λόγιο της εποχής 

Αντόνιο δε Κοβαρούμπιας (1524-1602). 

Τολέδο 
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     Κατά την διαμονή του στην Μαδρίτη, ο El Greco θα αντιληφθεί πως η  ζωγραφική 

του δεν αρέσει στον βασιλιά Φίλιππο και έτσι αποφασίζει να μετακομίσει στο Τολέδο, 

πόλη που αποτελούσε τότε θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της Ισπανίας, με περίπου 

62.000 κατοίκους το 1571. Μια μικρή πόλη με έντονο τότε το συναίσθημα της 

θρησκευτικής κατάνυξης και του μυστικισμού, όπου θα βρει πρόσφορο έδαφος για να 

εκφράσει την τέχνη του ο υπερήφανος Κρητικός αναλαμβάνοντας μεγάλες παραγγελίες 

και ζωγραφίζοντας πολλά και θαυμαστά έργα. Μετά την άφιξή του στο Τολέδο, οι 

πρώτες παραγγελίες που ανέλαβε, από τον αρχιδιάκονο του καθεδρικού  ναού  Ντιέγο δε 

Καστίγια ,αφορούσαν τρία ρετάμπλ για τη μοναστηριακή εκκλησία του Αγίου 

Δομήνικου του Παλαιού (Santo Domingo el Antiguo) και μία ελαιογραφία με θέμα τον 

διαμερισμό των ιματίων του Χριστού, γνωστή ως El Espolio(1577-79), για τον 

καθεδρικό ναό της πόλης. Ένα έργο το οποίο υπήρξε  σημαντικότατο  και «σταθμός» για 

την καλλιτεχνική του πορεία στο Τολέδο. Επίσης για την εκκλησία του Αγίου 

Δομήνικου, ο Γκρέκο φιλοτέχνησε την Ανάληψη της Παναγίας, έργο που πλαισιωνόταν 

από τις απεικονίσεις του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, του Αγίου Ιωάννη του 

Ευαγγελιστή , του Αγίου Βερνάρδου και του Αγίου Βενέδικτου. Η Ανάληψη της 

Παναγίας, που τοποθετήθηκε στο κεντρικό ρετάμπλ της αγίας τράπεζας, όπως και η 

Αγία Τριάδα, αναδεικνύουν την ικανότητα του Γκρέκο να συνδυάζει στοιχεία από τον 

Τιτσιάνο και τον Μιχαήλ Άγγελο, παραδίδοντας τελικά μία πρωτότυπη σύνθεση. Εκτός 

από τα έργα ζωγραφικής, ανέλαβε επίσης το αρχιτεκτονικό σχέδιο των ρετάμπλ και 

άλλα διακοσμητικά στοιχεία τους. 

     Στο Τολέδο  συνέχισε να δημιουργεί τα πιο γνωστά έργα της ώριμης περιόδου του 

και γνώρισε την καθιέρωση. Μετά το αριστούργημα «Ο Διαμερισμός των Ιματίων» που 

μεταφέρθηκε στο σκευοφυλάκιο του καθεδρικού ναού της πόλης, τo 1586 ο ιερέας της 

ενορίας του Αγίου Θωμά, του ανέθεσε την παραγγελία για τον πίνακα «Η Ταφή του 

Κόμη Οργκάθ», που συνιστά μέχρι σήμερα το δημοφιλέστερο έργο του. Η Ταφή του 

κόμη Οργκάθ μαρτυρά την τάση του να υιοθετεί συχνά υπερβολικά χαρακτηριστικά  

προκειμένου να αποδώσει υπερφυσικά στοιχεία, απομακρυνόμενος από τα 

αναγεννησιακά πρότυπα.  

    Στις σημαντικότερες παραγγελίες που ανέλαβε στο Τολέδο ανήκει επίσης ένα 

ρετάμπλ που φιλοτέχνησε για το Ίδρυμα της Doña María de Aragon στη Μαδρίτη, 

καθώς και η διακόσμηση του παρεκκλησίου του Αγίου Ιωσήφ (Capilla de San Jose), 

που προέβλεπε δύο θρησκευτικές συνθέσεις και δύο γλυπτά των Δαβίδ και 
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Σολομώντα. Ο Θεοτοκόπουλος διακρίθηκε τόσο σε θρησκευτικές συνθέσεις όσο και 

σε προσωπογραφίες. Διασώζεται ένας μεγάλος αριθμός προσωπογραφιών του, 

προσωπικοτήτων κυρίως του στενού περιβάλλοντός του, όπως του λόγιου Αντόνιο δε 

Κοβαρούμπιας, του μοναχού Φέλιξ Ορτένθιο Παραβιθίνο, του ιατρού Ροδρίγο δε λα 

Φουέντε  και άλλων. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η Προσωπογραφία του 

Καρδινάλιου (Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης), έργο για το οποίο ο Γκρέκο 

οδηγήθηκε ενώπιον της Ιεράς Εξέτασης, εξαιτίας της, ασυνήθιστης για την εποχή, 

επιλογής του να ζωγραφίσει τον ιερωμένο, πιθανότατα πρόκειται για τον Φερνάνδο 

Νίνιο δε Γκεβάρα, φορώντας γυαλιά. Ανάμεσα στα πάμπολλα έργα του διασώζονται 

μόλις τρεις τοπιογραφίες του Γκρέκο, οι δύο από τις οποίες απεικονίζουν το Τολέδο 

και μόνο η σύνθεση «Λαοκόων» με μυθολογικό θέμα. . 

 Έργα της περιόδου αυτής είναι: "Η Μετάσταση της Θεοτόκου", "Η Αγία τριάδα", "Ο 

Ιωάννης ο Πρόδρομος", "Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής", "Ο Χριστός που σηκώνει το 

Σταυρό", "Η Ανάσταση τού Χριστού", και πολλά άλλα. 

Στην περίοδο αυτή ανήκουν και τα πιο ονομαστά έργα του, μερικά από τα οποία 

είναι: "Η ταφή τού Κόμητος Οργκάθ", "Εσπόλιο", δηλαδή ο διαμερισμός των ιματίων 

τού Χριστού, "Το Μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου", "Ο Θάνατος τού Λαοκόοντα", 

"Η Πέμπτη σφραγίδα της Αποκαλύψεως", "Η Προσκύνηση τού Αγίου Ονόματος του 

Ιησού Χριστού", "Το Τολέδο σε καιρό καταιγίδας" και πολλά άλλα.  

      Το εργαστήριό του γνώρισε μέγιστη ακμή κατά την περίοδο 1600-1607, ενώ 

συνεργάτης του υπήρξε από το 1597 και ο γιος του, το όνομα του οποίου αναφέρεται σε 

αρκετά έγγραφα της εποχής. Την περίοδο 1603-07, ο Θεοτοκόπουλος ανέλαβε να 

φιλοτεχνήσει ορισμένα έργα που προορίζονταν για το νοσοκομείο Καριδάδ στο 

Ιγιέσκας, παραγγελία που οδήγησε τελικά σε μία οικονομική διαμάχη, καθώς οι 

παραγγελιοδότες δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Η τελευταία 

παραγγελία που ανέλαβε ο Θεοτοκόπουλος ήταν για το νοσοκομείο Ταβέρα του 

Τολέδου, για την οποία συνεργάστηκε με το γιο του. Πέθανε στις 7 Απριλίου του 1614, 

πριν ολοκληρώσει το έργο …. 

Τέλος της ζωής του. 

    Ο Γκρέκο παρέμεινε στο Τολέδο ως το τέλος της ζωής του, αλλά μέσα του έμεινε 

πάντα  Έλληνας και Κρητικός. Σε μια συνομιλία του με ένα μορφωμένο θρησκευτικό 

ηγέτη Κοβαρούμπιας λέει απερίφραστα: «για μένα, δε θα ήθελα να είμαι παρά μονάχα 



 

29 
 

Έλληνας. Στην Κρήτη ονειρευόμουν την Ιταλία, στην Ιταλία ονειρευόμουν την Ισπανία, 

αλλά τώρα μου φαίνεται πως πρέπει να εύχομαι να γυρίσω πίσω στην Κρήτη».  

  Από μια ανάκριση της Ιεράς Εξέτασης μαθαίνουμε αρκετές λεπτομέρειες της ιδιωτικής 

του ζωής. Όταν ανακρινόταν ο Γκρέκο, ο αιδεσιμώτατος Ιεροεξεταστής του είπε: 

-«Διαβάζω εδώ εκτός από τ' όνομα του θείου σας Μανούσου Θεοτοκόπουλου, πολλές 

φορές το όνομα Θεοτοκόπουλος. Ώστε λοιπόν Θεοτοκόπουλος και όχι Θεοτοκόπουλι 

καθώς σας λένε οι Ισπανοί..».  

 Ο ζωγράφος τα ΄χασε μπροστά στο «μέγεθος» της κατηγορίας, που ήρθε να προστεθεί 

και σε μια άλλη επίσης βαριά κατηγορία που τον ήθελε να τρώει κρέας ημέρα νηστείας. 

Αλλά ο Ιεροεξεταστής, ήξερε τα οικογενειακά του Γκρέκο: «Λοιπόν Δομήνικε 

Θεοτοκόπουλι, εκτός από το θείο σας που μένετε μαζί υπάρχει σπίτι σας η Χερόνιμα δε λας 

Κονέβα, «μεθ' ής συμβιείτε εν παλλακεία», η θεία της Ευφροσύνη δε λας Κονέβας και το 

αγοράκι σας, που αναγνωρίσατε καθώς διαβάζω εδώ, μετά τη γέννηση του Χόρχε - 

Μανουέλ Θεοτοκόπουλος λοιπόν...» 

      Οι πληροφορίες οι σχετικές με το θάνατό του είναι συγκεχυμένες. Το βέβαιο είναι 

πως στα αρχεία του Αγίου Βαρθολομαίου του Τολέδου, γράφονται τα παρακάτω: «Στις 

7 Απριλίου 1914 πέθανε ο Δομήνικος Γκρέκο, χωρίς διαθήκη. Ενταφιάστηκε στον Άγιο 

Ντομίγκο Ελ Αντίγονο. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του». Ο Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος πέθανε στις 7 Απριλίου του 1614, πριν ολοκληρώσει το έργο του και 

αρχικά θάφτηκε στην εκκλησία του Αγίου Δομήνικου στο Τολέδο. Το 1619, ο γιος του 

μετέφερε το λείψανό του στην εκκλησία του Σαν Τορκουάτο, η οποία αργότερα 

κατεδαφίστηκε με αποτέλεσμα να χαθεί το φέρετρό του. Στην απογραφή που συνέταξε ο 

γιος του μετά το θάνατο τού Γκρέκο, αναφέρονταν 143 ολοκληρωμένοι πίνακες, 45 

γύψινα ή πήλινα προπλάσματα, 150 σχέδια, 30 σχέδια για ρετάμπλ καθώς και 200 

χαρακτικά έργα. 

    Η τέχνη του Δομήνικου ξεχώριζε από τη δύναμη της επιβολής της, που 

εκπροσωπούσε έναν καλλιτέχνη με εκρηκτική και έντονα μυστική ιδιοσυγκρασία, με 

υπερήφανο αλλά και ταυτόχρονα ατίθασο χαρακτήρα, που δεν ανήκε σε καμία Σχολή, δε 

μιμήθηκε ποτέ κανέναν καλλιτέχνη και με μία εθνική ταυτότητα που τη διεκδικούσαν 

τρεις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. Τετρακόσια χρόνια από το θάνατό του, ο 

Δομήνικος αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την παγκόσμια τέχνη, με τη 
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δημιουργική του δράση και την αξιόλογη και καταξιωμένη πορεία του. Υπήρξε 

αδιαμφισβήτητα ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους της εποχής του, που κατάφερε 

να επηρεάσει πολλούς ζωγράφους αλλά και κινήματα όπως τους εξπρεσιονιστές του 

20ου αιώνα.  

      Την εθνικότητα του μεγάλου αυτού ζωγράφου έχουν διεκδικήσει και οι τρεις 

πατρίδες του, η Κρήτη, η Ιταλία, η Ισπανία. Όποια και αν είναι η εθνική του ταυτότητα, 

πάντως, γεγονός αδιαμφισβήτητο είναι πως ανήκει στους πιο μεγάλους ζωγράφους που 

έχει να επιδείξει το ανθρώπινο πνεύμα και ψυχή. Οπουδήποτε εκτίθενται τα έργα του 

στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Αμερική, κερδίζουν το θαυμασμό και το σεβασμό 

απέναντι στο μεγάλο ζωγράφο που συνδύασε τις τεχνικές με το δικό του αξεπέραστο 

τρόπο, ξεχωρίζοντας από τους ομότεχνούς του ταυτίζοντας το ανθρώπινο δράμα με το 

δράμα του Θεανθρώπου. 

Μελετώντας κανείς την καλλιτεχνική του πορεία και δημιουργία, αντιλαμβάνεται ότι 

μικρή σημασία έχει η αντιδικία των τριών πατρίδων του, αφού η Τέχνη ανήκει στον 

άνθρωπο. Άλλωστε, το διεθνώς αποδεκτό όνομα του ζωγράφου «EL GRECO» 

καθρεφτίζει μοναδικά την ταυτότητά του: el (Ισπανία) Greco (Ιταλία) με τη σημασία «ο 

Έλληνας». 

   Θάφτηκε στο Τολέδο την τελευταία του πατρίδα, εκεί όπου καταξιώθηκε και άφησε 

την καλλιτεχνική του παρακαταθήκη στην ανθρωπότητα, νικώντας τον ίδιο το θάνατο, 

αφού τα μοναδικά έργα με τα πανανθρώπινα μηνύματά τους αγγίζουν κάθε υποψιασμένο 

και φιλότεχνο θεατή μέχρι σήμερα.  

«Ω διαβάτη, αυτός ο ωραίος τάφος, ο θόλος από πορφυρίτη, απ' το 

σύμπαν κλέβει το πιο περίφημο πινέλο, αυτό που έκαμε τη ζωή να 

σφύζει στο ξύλο και στο πανί. 

Το όνομα αυτό, που είναι άξιο για μια πνοή πιο ισχυρή από εκείνη που 

γεμίζει τη σάλπιγγα της Φήμης, απλώνεται και λάμπει πάνω σ' αυτό το 

μάρμαρο το βαρύ. Γονάτισε και προχώρησε. 

Εδώ βρίσκεται ο Γκρέκο. Η μελέτη του έδωσε τα μυστικά της Τέχνης, η 

Τέχνη του αποκάλυψε τα μυστικά της φύσεως, η Ίρις του έδωσε το χάρισμα 

των χρωμάτων, ο Φοίβος το δώρο του φωτός και ο Μορφέας του χάρισε τις 

σκιές του». 

(Από τον τάφο του Γκρέκο). 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΟΥ 

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της Ελλάδας με τον 

ευρωπαϊκό εικαστικό πολιτισμό. Υπήρξε άνθρωπος με  έντονες φιλοσοφικές και 

θρησκευτικές αντιλήψεις τις οποίες προβάλλει έντονα στα έργα του. Κρήτη, 

Βενετία, Ρώμη, Μαδρίτη, Τολέδο, αποτελούν για τον Θεοτοκόπουλο πόλεις 

σταθμούς και ορίζουν τα ιστορικά του πλαίσια. Η τέχνη του είναι καρπός των 

ιστορικών συνθηκών της εποχής του, της όλης προπαιδείας και της μεγαλοφυΐας 

του. Τα καλλιτεχνικά των χωρών καθώς και οι πολιτικές και θρησκευτικές 

συνθήκες της εποχής του, επέδρασαν στη διαμόρφωσή του. Αναμφισβήτητα και 

άλλοι έζησαν την ίδια εποχή υπό αυτές τις συνθήκες,  αλλά μόνο ο 

Θεοτοκόπουλος μπόρεσε να αποδώσει την καλλιτεχνική έκφραση της εποχής του 

και να την ερμηνεύσει με τον δικό του προσωπικό, αλλά και απαράμιλλο τρόπο.  

       Η Αναγέννηση με την προβολή της ομορφιάς και την εστίαση στον φυσικό 

κόσμο επέφερε ήδη κόπωση στην τέχνη και γι΄ αυτό στράφηκε προς την 

απεικόνιση της αντιρρεαλιστικής πραγματικότητας την οποία άριστα μπορούσαν 

να  εκφράσουν τα εξωκόσμια οράματα της θρησκείας,. Η τεχνική του 

ιμπρεσσιονισμού με την έντονη αντίθεση του φωτός και της σκιάς, η ανήσυχη 

στάση των σωμάτων και η αδιαφορία προς τη φυσικότητα του χώρου, 

δημιουργούν την ατμόσφαιρα της νέας τέχνης, η οποία  φέρει το όνομα του 

Μανιερισμού. Στη Βενετία ο Τιτσιάνο, ο Τιντορέττο, ο Ντα Πόντε (Μπασσάνο), ο 

Βερονέζε και προηγουμένως στη Ρώμη ο Βαζάρι, στην Τοσκάνη ο Pantormo, στην 

Φλωρεντία ο Rosso και άλλοι καλλιτέχνες, γίνονται δημιουργοί του μανιεριστικού 

κινήματος. Ο Θεοτοκόπουλος εντάσσεται σ' αυτό το κλίμα αλλά το υπερβαίνει 

υιοθετώντας στην τέχνη του  χαρακτηριστικά των τριών ευρωπαϊκών κέντρων από 

τα οποία διήλθε.  

Ο Θεοτοκόπουλος δεν ανήκε σε καμία σχολή, αν και διδάχθηκε τη Βυζαντινή και την 

Αναγεννησιακή ζωγραφική δεν τις μιμήθηκε ποτέ. Παρουσιάζοντας τις μορφές των 

εικόνων του να κινούνται κατάφερε να μετατρέψει τη ζωγραφική από στατική 

απεικόνιση σε εξωτερική έκφραση συναισθημάτων. Κυριαρχείται από την αγωνία του 

να υποτάξει την ύλη. Προσπαθεί με διάφορες προσεγγίσεις να απαλλάξει τις μορφές 
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του από την ύλη, την φθαρτότητα, τους περιορισμούς της σάρκας και να ανυψώσει το 

πνεύμα και το μεγαλείο της ψυχής.  

Καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του Θεοτοκόπουλου υπήρχε η αμφιβολία σε όποιον 

αντίκριζε τα έργα του σχετικά με το αν είχε επιρροές ή όχι από την Βυζαντινή 

παράδοση. Ένα κομμάτι του πληθυσμού υποστηρίζει ότι ο Δομήνικος είχε 

παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με τη Βυζαντινή τέχνη ενώ άλλοι ότι απλά την 

γνώρισε χωρίς κάποια ιδιαίτερη επιρροή από αυτήν στα έργα του. Ωστόσο 

μεγαλύτερη απήχηση βρίσκει η πρώτη άποψη. Όσοι υποστήριξαν τη δεύτερη άποψη 

στηρίχτηκαν στο γεγονός ότι βρίσκουμε στα έργα του Θεοτοκόπουλου και επιδράσεις 

από άλλα ευρωπαϊκά ρεύματα όπως των Ιταλών ζωγράφων καταλήγοντας στο κλίμα 

του ισπανικού μανιερισμού. Πάντως ο Θεοτοκόπουλος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

δημιουργός της Βυζαντινής τέχνης αν και στα έργα του ανευρίσκονται πολλές  

ομοιότητες με ανάλογα έργα της Ορθόδοξης αγιογραφίας. ( Η ταφή του κόμη 

Οργκάθ). 

    Ο Θεοτοκόπουλος άφησε την τέχνη των φορητών εικόνων της Κρητικής σχολής 

και εφάρμοσε την τέχνη της ελαιογραφίας. Τα θέματά του είναι θρησκευτικά και 

μάλιστα τα επαναλαμβάνει πολλές φορές πράγμα που δείχνει ότι τα έργα του  έχουν  

εκκλησιαστική χρήση και δεν τα θεωρεί κατεξοχήν καλλιτεχνήματα. Στην Ιταλία 

αφήνει πίσω του την αυστηρή Βυζαντινή αγιογραφία. Προτιμά το φως, την σκιά, τις 

έντονες αντιθέσεις και τα εντάσει στα έργα του με έναν ιδιαίτερο και πρωτοπόρο 

τρόπο. Επίσης δοκιμάζει το χρώμα... φεύγει από το χρυσό φόντο του Βυζαντίου και 

εκφράζεται μέσω του χρώματος, ενώ ταυτόχρονα θέτει φυσικό τοπίο ως φόντο και 

χρησιμοποιεί την προοπτική. Τα έργα του της Βενετικής περιόδου έχουν τα 

χαρακτηριστικά της Αναγέννησης και της ιμπρεσσιονιστικής τεχνικής. Με τις 

αντιθέσεις του φωτός και της σκιάς στα νέφη και τα χρώματα στα ενδύματα 

δηλώνουν το βενετσιάνικο μανιερισμό. 

Στην Ισπανία, η τέχνη του Θεοτοκόπουλου βρίσκει την τέλειά της έκφραση. Στο 

αυστηρό καθολικό της περιβάλλον με τον φανατικό Φίλιππο τον Β΄ η 

μεταρρύθμιση  θριάμβευε. Οι Ιησουΐτες με αρχηγό τον Ιγνάτιο Λογιόλα, με  

φανατισμό για την καθολική πίστη, εξαίρουν το μαρτύριο και την εκ τούτου 

«θέωση» των ηρώων της πίστης. Έτσι, η μυστική φύση του Θεοτοκόπουλου και τα 

καλλιτεχνικά του βιώματα βρήκαν το κατάλληλο κλίμα στην Ισπανία να 
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αναπτυχθούν.  Στο Τολέδο, παλιά αριστοκρατική πόλη, με πλήθος από οχυρά, 

θρυλικές μορφές μοναχών, λαϊκών τύπων, αρχόντων, βρήκε το κατάλληλο κλίμα 

να εκφράσει τις παράφορες εμπνεύσεις του. 

Στο Τολέδο η ζωγραφική κατά την πρώτη περίοδο παραμονής του  χαρακτηρίζεται 

από την Βενετσιάνικη τέχνη, τόσο στο χρώμα, όσο και στη σύνθεση. Σε όλα τα 

επίπεδα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η ελεύθερη και προσωπική ερμηνεία των 

πραγμάτων που χαρακτήριζε τους Μανιεριστές, ανάμεσα στους οποίους και τον 

Γκρέκο, είχε αντικατασταθεί από την αυστηρότητα του φορμαλιστικού 

ορθολογισμού. 

     Για τον μυημένο άνθρωπο στους πίνακές του οι μορφές φαίνονται σαν οπτασίες, 

σαν οράματα της στιγμής και ατενίζοντάς τες ο θεατής καλείται να  συλλάβει τον 

υπερβατικό τους χαρακτήρα. Οι άγιοί του καθώς και οι προσωπογραφίες του έχουν 

βλέμμα πέρα των γήινων. Μορφές ελλειπτικές και μετεωριζόμενες, σώματα 

μακρύτερα από το φυσικό, με το «γραφικό» ρυθμό, με τα ακαθόριστα περιγράμματα, 

με τις ιριδιάζουσες ευρείες πτυχές των ενδυμάτων και την έντονη φωτοσκίαση, 

συνιστούν τη δύναμη του καλλιτέχνη, τη «μυστική μαγεία» της σύνθεσης. Στη 

μυστική σύλληψη του περιβάλλοντος και του όλου χώρου εντάσσεται ο ίδιος, οι φίλοι 

του, οι θρησκευτικές και κοσμικές μορφές και τα διάφορα γεγονότα. Ο 

απροσδιόριστος παλμός του χρωστήρα του ενδυναμώνει το όραμα μιας άλλης 

πραγματικότητας και πλαισιώνει το όλο του σχέδιο και την αξιοθαύμαστη ανατομία 

των μορφών του. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς λεπτομέρειες στα πρόσωπα των 

έργων του για να αντιληφθεί την σημασία που έχει γι’ αυτόν η κίνηση του χρωστήρα. 

Πάντως είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο χρωστήρας του εκφράζεται με απόλυτο τρόπο 

στις  ευρείες πτυχώσεις του. Η πλούσια, η πληθωρική πτύχωση, η οποία δεν 

διασπάται σε πολλές μικρότερες, αλλά διατηρεί την ενότητά της με το άφθονο φως το 

οποίο την διαγράφει στην αντίθεσή του προς τη σκιά, είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

του Θεοτοκόπουλου. Αδιαφορεί τελείως για την πραγματικότητα και συγκεντρώνει 

την προσοχή του αποκλειστικά σε ό,τι είναι απαραίτητο για να μεταδώσει το 

πνευματικό του μήνυμα. Καθετί περιττό το εγκαταλείπει. Τα σώματα που ζωγραφίζει 

δεν είναι πια ανθρώπινα κορμιά, αλλά μοιάζουν περισσότερο με φλόγες που 

υψώνονται προς τον ουρανό. Παραμορφώνει τα μέλη, επιμηκύνει υπερβολικά τα 

σώματα, εξαϋλώνει τα ρούχα και τα χρώματα και γενικά υποτάσσει τα πάντα και τα 

αναγκάζει να υποβάλλουν την αίσθηση της τέλειας μεταρσίωσης.  
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    Είναι κατόπιν και η ουσία του φωτός στο Θεοτοκόπουλο. Στο χειρισμό του 

συναντάμε τη βασική αρχή της βενετικής ζωγραφικής που είναι η απότομη μετάβαση 

από το φως στη σκιά. Αλλά στη θυελλώδη ιδιοσυγκρασία του Θεοτοκόπουλου το 

φως καθίσταται αυτόνομο στοιχείο της συνθέσεως. Διαμορφώνει τα σχήματα, 

διαμορφώνει τα πρόσωπα και τα πράγματα ανάλογα προς την υφή του κα γνωρίζει να 

δημιουργεί ζωηρή την εντύπωση του ανάγλυφου στις μορφές του. Ο Θεοτοκόπουλος   

δεν δέχεται αντικειμενικά το φως στα έργα του, αλλά σ’ αυτό δίνει τη δικιά του αξία 

και το καθιστά στοιχείο ουσιαστικής διάπλασης του πίνακα. Δεν ακολουθεί αυτό τη 

φυσική πορεία στον πίνακα, δε φωτίζει ως φυσική πηγή φωτός τα αντικείμενα. Άρα 

είναι φως αφύσικο και η ουσία του βρίσκεται  έξω από την πραγματικότητα. Το φως 

του μορφοποιεί τα πρόσωπα, τα στοιχεία του περιβάλλοντος. Με τις ζωηρές κηλίδες 

του στα σώματα, με τη ρευστότητα του στις πτυχώσεις, με την διάλυσή του στις 

ακμές των κυβικών οικιών ή πολυγωνικών πύργων, ή με την κυρίαρχη παρουσία του 

δια μέσου των μελανών ουρανών στα τοπία, γίνεται στοιχείο άλλοτε τραγικότητας 

και άλλοτε δημιουργίας της υψηλής και μεγαλειώδους μεταφυσικής ατμόσφαιρας των 

πινάκων. Δεν θα ήταν υπερβολικό να λέγαμε πως τα κορμιά του Γκρέκο ασήμαντα 

περιβλήματα που φωτίζονται από ένα εσωτερικό φως και θαρρείς πως έχουν ήδη 

αρχίσει να εγκαταλείπουν τη γη εξορμώντας προς τον επουράνιο κόσμο του Θεού. 

Αυτός τώρα ο κατ’ ουσία υποκειμενικός φωτισμός, είναι σύμφωνος προς τα μυστικά 

οράματα του καλλιτέχνη, συνιστά δηλαδή το δικό του, το «εσωτερικό του φως» για 

το οποίο μιλά σε μια επιστολή του ο μικρογράφος Κλόβιο: «Χθες επισκέφτηκα τον 

Γκρέκο για να περπατήσουμε μαζί στην πόλη. Ο καιρός ήταν πολύ ωραίος, ο δε 

γλυκύτατος ήλιος του Απριλίου χάριζε σε όλο τον κόσμο χαρά. Εξεπλάγην όταν εισήλθα 

στο εργαστήριο του Γκρέκο και είδα τα παραπετάσματα των παραθύρων κατεβασμένα 

εντελώς, ώστε μόλις να διακρίνεις τα αντικείμενα... Ο Γκρέκο δεν θέλησε να μου 

ανοίξει επειδή το φως της ημέρας ενοχλούσε το εσωτερικό φως».  

       Με το φως σχετίζονται και τα χρώματα του Δομήνικου, διότι εκείνο δίνει τις 

ανταύγειες των χρωμάτων, των προσώπων και των αντικειμένων. Προσφιλή του 

χρώματα είναι το ερυθρό στις αποχρώσεις του, το κυανό, το κίτρινο (θείο), το λευκό, 

το χαλκοπράσινο, το πορτοκαλί (μίνιο), το ιώδες και όλα τα χρώματά του έχουν την 

σκληρότητα του υαλώδους που κάποιο τρόπο θυμίζουν τα βυζαντινά ψηφιδωτά. 

Αλλά αυτό είναι σύμφωνο στην τέχνη του μεγάλου ζωγράφου  με την όλη 

αντιρρεαλιστική του προσέγγιση. Ο Θεοτοκόπουλος θέλει να πλάσει τη φόρμα με το 
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χρώμα, αλλά συνάμα να δείξει τη δύναμη της χρωματικής σαγήνης και να φτάσει σε 

όσο γίνεται μεγαλύτερη πλαστικότητα. Την διάθεση του αυτή εκφράζουν οι κινήσεις 

και οι χειρονομίες των προσώπων. Ιδιαίτερα εξαίρει τη φυγή από την πραγματικότητα 

η κυρτή κίνηση των σωμάτων. Με μεταφυσική διάθεση διαγράφονται οι παλάμες 

τους και πολύ σωστά, ο Unamuno χαρακτήρισε τα δάχτυλα του Γκρέκο ως τα πιο 

αποκαλυπτικά όργανά του.  

     Το γνωστότερο ή τουλάχιστον το εντυπωσιακότερο χαρακτηριστικό είναι τα, 

υπέρ το δέον, επιμήκη σώματα. Αυτά συναντώνται κυρίως στα έργα της ισπανικής 

περιόδου. Υπολογίζεται ότι τα σώματα του Θεοτοκόπουλου έχουν μήκος έντεκα 

κεφαλών, ενώ ο βυζαντινός «κανόνας» εν προκειμένω είναι εννέα και μισό περίπου 

κεφάλια. Επιμήκη ζωγραφίζει και τα πρόσωπα με τα ιδιαζόντως μεγάλα βλέφαρα 

και τις μεγάλες μύτες. Τα κεφάλια κρατούν μεγάλοι λαιμοί με τονισμένο καμιά φορά 

το τρίγωνο των τενόντων. Αυτές οι αφύσικες επιμηκύνσεις των σωμάτων στο έργο 

του έγιναν αφορμή να γίνει λόγος περί αλλοφροσύνης και ανισορροπίας του από 

τους εγκεφαλικούς  Γερμανούς (Ricardo Jorge)  και να υποστηριχθεί ότι έπασχε από 

αστιγματισμό και στα δύο μάτια του. Αλλά, εάν το πρώτο είναι αφελές και πρόχειρο, 

το δεύτερο είναι και επιστημονικά απαράδεκτο γιατί υπάρχουν πίνακες του 

ζωγράφου, ακριβώς της ιδίας περιόδου, με κανονικές τις αναλογίες των 

εικονιζόμενων. Είναι ηθελημένες οι επιμηκύνσεις και παραμορφώσεις του 

ζωγράφου και η αιτία αυτών πρέπει αλλού να αναζητείται. Και βρίσκεται στην 

πρόθεση και τη δύναμή του να εξαϋλώνει τις μορφές για να εκφράζει μέσω του 

χρωστήρα του το φυσικό μεταφυσικό πάθος το οποίο τον συνέπαιρνε. Αυτή ακριβώς 

η εξαΰλωση των μορφών και η δημιουργία μιας υπερβατικής ατμόσφαιρας 

χαρακτηρίζει ολάκερο το έργο του Θεοτοκόπουλου. 

     Στα έργα του προτίμησε τη στενόμακρη φόρμα. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε την 

υπέρβαση της φυσικής πραγματικότητας και τη δημιουργία της ψευδαίσθησης ότι οι 

μορφές αιωρούνται. Ο Δομήνικος επιδιώκει να μεταδώσει ένα πνευματικό μήνυμα 

και για αυτό τα σώματα  που ζωγραφίζει δεν είναι ανθρώπινα κορμιά αλλά μοιάζουν 

με φλόγες που υψώνονται στον ουρανό. Παραμορφώνει τα μέλη, επιμηκύνει τα  

σώματα και εξαϋλώνει τα  ρούχα και τα χρώματα. Όλα τα υποτάσσει και τα 

αναγκάζει να προβάλλουν την ανάγκη της τέλειας μεταρσίωσης.  

      Μέσα σε όλο το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου διακρίνεται ένας έντονος 

δυϊσμός, ο διαχωρισμός του υλικού από τον ουράνιο κόσμο, του γήινου από τον 
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υπερβατικό. Οι σκηνές διαδραματίζονται πάντα σε δύο επίπεδα. Το ανώτερο είναι  

του ουρανού και το κατώτερο της γης. Πρόκειται για την πρωταρχική αγωνία του 

καλλιτέχνη να ξεφύγει από τη φυσική αναπαράσταση των πραγμάτων και να 

αναδείξει την αναζητούμενη, εκείνη την εποχή, υπερφυσική ή μεταφυσική 

πραγματικότητα. Τα υπερμεγέθη σώματα των προσώπων του ανώτερου επιπέδου 

δείχνουν την πίστη του στην ουράνια ιεραρχία, μια αρχή που υποστήριξε ο Διονύσιος 

Αρεοπαγίτης. Μεταξύ γης και ουρανού υφίσταται απόσταση αλλά  η υφιστάμενη 

απόσταση γεφυρώνεται με το στοιχείο του φωτός. Το φως είναι εκείνο το οποίο μέσα 

στους πίνακες επιτυγχάνει την ενοποίηση του γήινου με το ουράνιο και ταυτόχρονα 

γίνεται το μέσο μεταφοράς του γήινου προς την ουράνια μεταφυσική σφαίρα. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: Να δημιουργήσουν την 

ατμόσφαιρα του θαύματος. Μορφές αιωρούμενες, εκφράσεις εκστατικές, 

εκπληκτικός χειρισμός του φωτός, δημιουργία διάχυτης κατάστασης, χρώματα 

εκτυφλωτικά, συνύπαρξη γήινου και ουράνιου, όλα δημιουργούν την αίσθηση του 

θαύματος, δηλαδή της θέας και της προοπτικής εισόδου στην υπερκόσμια 

πραγματικότητα του Θεού. 

   Αλλά που διδάχθηκε και πότε ο Θεοτοκόπουλος την τέχνη αυτή; Ποια διδάγματα 

τροφοδότησαν και καλλιέργησαν την ευαισθησία της ιδιοσυγκρασίας του στην 

παράσταση της εξαΰλωσης των μορφών του, στην ανύψωση αυτών σ' έναν κόσμο 

ονείρου, μέσω της τεχνοτροπίας των επιμηκύνσεων και των παραμορφώσεων; Αυτά 

τα γνωρίζει και ο μανιερισμός αλλά και η βυζαντινή τέχνη, οπότε εδώ αναφύεται και 

η σχέση της τέχνης του Θεοτοκόπουλου προς τη βυζαντινή παράδοση και γενικότερα 

της ανασκόπησης των χαρακτηριστικών της τέχνης του σε σύγκριση με την 

εικονογραφία και μορφολογία της βυζαντινής ζωγραφικής. 

    Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος προώθησε την τέχνη πέρα από την απλή 

απεικόνιση προσώπων και τόπων, έδωσε πνευματικότητα και εσωτερικότητα στα 

έργα του. Στο θρησκευτικό και μυστικιστικό περιβάλλον της Ισπανίας 

χρησιμοποίησε την εναλλαγή του φωτός και τη σκιάς, προκειμένου να αναδείξει 

το εσωτερικό αίσθημα, την αγωνία του ανθρώπου.  

    Στο έργο του είναι διάχυτη η αγωνία του να υποτάξει την ύλη στο πνεύμα. 

Αυτό επιδιώκεται άλλοτε με δυναμισμό, άλλοτε με θυμό, άλλοτε πάλι με 

παράφορο πάθος. Γι΄ αυτό τα πρόσωπα των Αγίων είναι αποσαρκωμένα, 
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απαλλαγμένα από κάθε τι υλικό και φθαρτό και φανερώνουν την ανωτερότητα 

του πνεύματος, την επικράτησή του μέσα σ' ένα μεταφυσικό πλαίσιο. 

     Χαρακτηριστική είναι στο έργο του Θεοτοκόπουλου η τραγικότητα των 

προσώπων ή των καταστάσεων που απεικονίζονται. Σε μια λεπτομέρεια του 

«Εσπόλιο», η Απογύμνωση του Χριστού από τα ιμάτιά του, απεικονίζεται η 

προετοιμασία του Σταυρού. Η μορφή του Χριστού εμφανίζεται τραγική.  Ένας 

τεχνίτης ετοιμάζει τα καρφιά, κάποια γυναικεία πρόσωπα κοιτούν με αγωνία, ενώ 

ο ζωγράφος αφήνει να φανεί η άκρη του ποδιού του Ιησού, που θα καρφωθεί στο 

Σταυρό. Η αγωνία της σκηνής αυτής ξεπερνά τα όρια του πίνακα, εξαπλώνεται 

στον καθένα συμβολίζοντας την πανανθρώπινη αγωνία μπροστά στο μοιραίο, το 

θάνατο. 

Τα χρώματα χρησιμοποιούνται περίτεχνα με αντιθετικές εναλλαγές μπλε και 

άσπρου για την απεικόνιση του ουρανού, το κόκκινο για το χιτώνα και το Σταυρό 

του Χριστού και για τους αγγέλους άλλοτε το κίτρινο κι άλλοτε το κόκκινο. 

 Ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος σε όλες του τις απεικονίσεις μεγαλούργησε, η μορφή 

του Ιησού δεν είναι άψυχο υλικό, στον πόνο του και στο απογοητευτικό βλέμμα του 

απεικονίζεται ολόκληρη η Ανθρωπότητα, που αγωνιά, θλίβεται για τα δεινά της. Την 

μορφή του Θεανθρώπου την παρουσιάζει μονίμως τραγική και στο πρόσωπο Αυτού 

απεικονίζονται όλη η θλίψη και η αγωνία της ανθρωπότητας για τα δεινά της. Τέλος 

τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι εκθαμβωτικά και παρουσιάζουν αντιθέσεις. 

    Στα αγαπημένα του θέματα ανήκει η Παναγία σε διάφορες στιγμές της ζωής της. 

«Η Παρθένα με το θείο βρέφος» 1597-99, «Η Αγία Οικογένεια και η Μαρία η 

Μαγδαληνή» 1590-95, «Η Πεντηκοστή» 1596-1600, η «Άσπιλη Σύλληψη» 1607-

1613, είναι από τα αντιπροσωπευτικότερα και στα περισσότερα η Παναγία 

απεικονίζεται με έντονα θλιμμένο βλέμμα, απόμακρο και σε άλλες περιπτώσεις 

αγωνιώδες για την τύχη του Υιού Της. Αλλά η Παναγία με την απαράμιλλη 

εκφραστικότητα και την τραγικότητά της γίνεται πρόσωπο-σύμβολο στα μάτια του 

θεατή, αφού εκφράζει την βαθιά αγάπη και αιώνια αγωνία της Μητέρας, της κάθε 

μητέρας. 

     Ο Θεοτοκόπουλος διαχώρισε την καλλιτεχνική του έμπνευση και δημιουργία 

από όλες τις Σχολές, αφού δύσκολα μπορεί να εντάξει κανείς το Θεοτοκόπουλο σε 

μια από αυτές. Στα έργα του θα βρει κανείς τη βυζαντινή παράδοση αδιαφορώντας 
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για το φυσικό χώρο και τις αναλογίες των προσώπων, θα βρει αναγεννησιακά 

στοιχεία και επίδραση από το μανιερισμό. Και από αυτά όλα όμως 

διαφοροποιήθηκε, αντιτάσσοντας την αντίθεση και το απροσδόκητο του 

μανιερισμού απέναντι στον ορθολογισμό της Αναγέννησης. Ούτε, όμως, και το 

μανιερισμό εφάρμοσε, αφού οι δικές του καλλιτεχνικές μορφές ήταν γνωστά 

πρόσωπα, Άγιοι, πρόσωπα της Καινής Διαθήκης, άνθρωποι υπαρκτοί και όχι 

φανταστικές μορφές, που επέβαλλε η τεχνοτροπία αυτή. 

Ο Δομήνικος δεν υπήρξε μόνο εξαιρετικός ζωγράφος, αλλά και αρχιτέκτονας και 

γλύπτης. Ως αρχιτέκτονας σχεδίασε τα εικονοστάσια των οποίων ανέλαβε τη 

διακόσμηση με γλυπτά και ζωγραφικούς πίνακες. Στο Σκευοφυλάκιο της 

Μητρόπολης του Τολέδο σώζεται το πολύχρωμο σήμερα σύμπλεγμα: Η Παναγία 

και τέσσερις άγγελοι φέρνουν τα άμφια στον Άγιο Ιλδεφόνσο. Σπουδαιότερο είναι 

το εικονοστάσιο της Ιλιέσκας με τα αγάλματα της Ελπίδας, της Πίστης, του 

προφήτη Ησαΐα και του Συμεών. Το 1611 φιλοτέχνησε το Κενοτάφιο της 

βασίλισσας Μαργαρίτας. 

     Στο Τολέδο ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος θα συνδεθεί με πολλούς αριστοκράτες, 

σοφούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς και θα φιλοτεχνήσει τα πορτρέτα τους. 

Ταυτόχρονα, αποκτά και θερμούς θαυμαστές από τον πολιτικό, καλλιτεχνικό και 

πνευματικό χώρο, όπως τον καρδινάλιο Γκουεβάρα, το γλύπτη Πομπέιο Λεόνι, το 

στρατιωτικό Χουλιάν Ρομέρο, τον ποιητή και ρήτορα Παραβιθίνιο. Ο τελευταίος 

μάλιστα, του έχει αφιερώσει τέσσερα συνολικά σονέτα, ιδιαίτερα εγκωμιαστικά για 

το πρόσωπο του «Έλληνα του Τολέδο». Επίσης, συνδέθηκε φιλικά και με πολλούς 

Έλληνες, κυρίως Κρητικούς, αλλά και από άλλα πρώην Βενετοκρατούμενα μέρη 

της Ελλάδας, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Ισπανία, μετά την ήττα των Βενετών στη 

ναυμαχία του Ναβαρίνου και την επικράτηση των Τούρκων. 

Ο Γκρέκο, όπως προαναφέρθηκε, δεν ανήκει σε καμία Σχολή, δε μιμήθηκε, 

αντίθετα στάθηκε πρότυπο μίμησης για τους μαθητές του, όπως το γιο του ή το 

ζωγράφο Λουίς Τριστάν. Επιπλέον, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, πως με τις 

καινοτομίες και τον ιδιαίτερο τρόπο που πραγματεύτηκε τις μορφές και τα 

χρώματα, καθώς και την κίνηση των προσώπων στο χώρο, υπήρξε ο πρόδρομος 

του εξπρεσιονισμού , μεταβάλλοντας την Τέχνη από στατική απεικόνιση σε 

εξωτερική έκφραση συναισθημάτων και μεταφυσικών ανησυχιών.   
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     Ο Θεοτοκόπουλος οδήγησε τη δική του προσωπική ερμηνεία της τέχνης της 

ζωγραφικής στη λογική της κατάληξη, απομακρυσμένος όσο το δυνατόν 

περισσότερο από την πραγματικότητα και την παρατήρηση των άμεσων 

φαινομένων. Η τέχνη του προκάλεσε αντιδράσεις θαυμασμού λόγω της 

πρωτοτυπίας των επιλογών του τόσο για τις ζωγραφικές παραστάσεις όσο και για 

τον συμβατικό σχεδιασμό  ισπανικών τριπτύχων, που είχαν κυρίως αφηγηματικό 

χαρακτήρα. Μέσα της συνδυάζονται μνήμες από την μεσαιωνική εικονογραφία 

που περιέχει  στοιχεία μανιεριστή, βυζαντινά και αναγεννησιακά, όλα χρωματικά 

δοσμένα με απαράμιλλη τέχνη. 

    Ο Θεοτοκόπουλος με το έργο του, αφήνει αλλεπάλληλα την εντύπωση πως πέρασε 

κι έζησε στον κόσμο αυτό με τη συνείδηση και τη μοναξιά ενός ξένου, αφοσιωμένου 

στο αιώνιο, στον ουρανό. …Όλοι οι πίνακες είναι πλημμυρισμένοι από ουρανό. Δεν 

πρόκειται μονάχα για τα σύννεφα τους, που αεικίνητα, αγριεμένα, κολπώνονται 

αδιάκοπα σαν κύματα παφλάζοντας. Είναι και για τα κυματοειδή ενδύματα, για τα 

αλλόκοσμα πρόσωπα, για τα χέρια που έχασαν το βάρος της ύλης κι απόχτησαν την 

μεταφυσική ευγλωττία της ψυχής, για τα έκθαμβα, γεμάτα λάμψεις μεγαλωμένα 

μάτια, για τα υπερβατικά εκείνα τοπία. 

Υπάρχει στο έργο του Θεοτοκόπουλου και μια τρίτη, μυστική διάσταση. Όχι μόνο η 

Ανατολή με τη βυζαντινή απάθεια και με την άρνηση του τυχαίου και του πενιχρού 

στη θεματογραφία της. Όχι μόνο η Δύση με τα περίπαθα χρώματα της. Υπάρχει μια 

προσωπική μεταφυσική βεβαιότητα, μια αγωνιώδης, διαρκής ζύμωση της εσωτερικής 

ζωής με τα εγκόσμια δια μέσου της τέχνης. Είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, το έργο 

του Θεοτοκόπουλου, για να θυμίζει αιώνια την αγωνία του ανθρώπου και για να τον 

ενθαρρύνει πως μπορεί να νικάει τα υλικά, για να του αποκαλυφθούν, ύστερα από 

δοκιμασίες και οδύνες, τα πνευματικά.  

      Η τέχνη του Θεοτοκόπουλου ήταν αρκετά προσωπική και αυτόνομη, έτσι ώστε να 

μην ευνοηθεί η «συνέχειά» της, ενώ καθοριστικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε και η 

νέα μπαρόκ τεχνοτροπία που εκτόπισε τον μανιερισμό του 16ου αιώνα, με 

αποτέλεσμα το έργο του Θεοτοκόπουλου να είναι ελάχιστα γνωστό κατά την περίοδο 

του μπαρόκ. Στη διάρκεια του 17ου αιώνα, με την άνθιση του κλασικισμού, και στις 

αρχές του 18ου, οι πίνακές του θεωρούνταν «υπερβολικοί» και «επιτηδευμένοι», ενώ 
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η εκκεντρικότητά του συχνά ταυτίστηκε με ενδεχόμενη «παραφροσύνη». Αργότερα, 

κατά την περίοδο του ρομαντισμού, τα έργα του επανεξετάστηκαν. 

    Συνοπτικά η ζωγραφική του χαρακτηρίζεται από υψηλή πνευματικότητα και 

ανταποκρίνεται στον θρησκευτικό της ρόλο. Οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές του 

αντιλήψεις αντανακλώνται συχνά στα έργα του με βαθιά εσωτερικότητα και έντονο 

το συμβολικό στοιχείο. Και αν επιδιώκαμε να βάλουμε στο έργο του Δομήνικου 

Θεοτοκόπουλου ένα τίτλο, αυτός που θα του άρμοζε είναι: «μεταξύ ουρανού και 

γης».  
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ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ  

 ΚΑΙ  ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ. 

    Από τους κριτικούς της τέχνης, τους ιστορικούς , τους καλλιτέχνες και τους 

ειδικούς άλλοτε υποστηρίχθηκε και άλλοτε αμφισβητήθηκε η σχέση του 

Θεοτοκόπουλου με την βυζαντινή ζωγραφική παράδοση . Συγκεκριμένα, άλλοι τον 

ήθελαν καλλιτέχνη ταυτισμένο με την βυζαντινή τέχνη , άλλοι ισχυρίζονται οτι απλά 

την γνώριζε και άλλοι διακρίνουν στο έργο του ίχνη  εικονογραφικής  συγγένειάς του 

με την τέχνη της Ορθόδοξης αγιογραφίας. Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι «η 

ψυχή του Θεοτοκόπουλου είναι βυζαντινή». Πιο συγκεκριμένα, ο Κ. Μέρτζιος, 

αρχειοθέτης και ερευνητής στην Βενετία, τον σχολιάζει ως   «συνεχιστή της 

βυζαντινής εικονογραφίας»  ισχυριζόμενος  ότι «ήρθε στην Βενετία περιβεβλημένος 

την πανοπλία της βυζαντινής μαεστρίας». Από την άλλη πλευρά πάλι  ο Α.Μayer 

θεωρεί το έργο του αποτέλεσμα των επιδράσεων των Ιταλών ζωγράφων Τιντορέττο, 

Τιτσιάνο κ.λ.π  και ότι τελικά διαμορφώθηκε στο κλίμα του ισπανικού μανιερισμού. 

Ο Μανιερισμός είχε ως καταγωγή την Ιταλία, με κέντρα τη Ρώμη και 

τη Φλωρεντία και αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο μία αντίδραση στην αισθητική της 

ώριμης Αναγέννησης, σηματοδοτώντας παράλληλα την μετάβαση 

στην μπαρόκ εποχή. Οι Dworak και Kehrer διαβλέπουν στο Θεοτοκόπουλο το 

λαμπρότερο παράδειγμα ευρωπαϊκού μανιερισμού.  

       Η σχέση του με τη Κρητική Σχολή, είναι δύσκολο να διευκρινιστεί, αν και είχε 

διδαχθεί την τέχνη της φορητής εικόνας με την Κρητική τεχνοτροπία, όπως 

αποδεικνύει το έργο του «Κοίμηση της Θεοτόκου» που βρίσκεται στην Ερμούπολη 

της Σύρου. Πάντως η αρχική καλλιτεχνική αντίληψη του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 

διαμορφώθηκε στο πολιτιστικό περιβάλλον της Κρήτης  με έντονη τη βυζαντινή 

επίδραση, στα πρώιμα τουλάχιστον έργα του, μιας και τότε ξεκίνησε να υπογράφει με 

το βυζαντινό τρόπο. Από την Κρητική Σχολή, πήρε τη βυζαντινή αισθητική   και  τις 

βάσεις που είχε σε όλα τα έργα του που τον κάνουν να ξεχωρίζει από όλους του 

υπόλοιπους ζωγράφους της Δυτικής τέχνης, όπως για παράδειγμα  την τάση της 

παραμόρφωσης που γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τεχνοτροπικού ύφους της.  

    Κατ' αρχάς, παρόλο που υπάρχουν ομοιότητες, πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να 

ταυτίσει εικονογραφικά τον Γκρέκο προς τη βυζαντινή τέχνη. Πρέπει πολύ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA
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προσεχτικά να μελετήσουμε τα πράγματα για να παραδεχτούμε εικονογραφική 

εξάρτησή του από τη βυζαντινή ζωγραφική. Βέβαια πολλές ομοιότητες 

εντυπωσιάζουν, αλλά η νηφάλια έρευνα δεν θα συμφωνήσει στο ότι αυτός 

ακολουθεί πιστά τη βυζαντινή εικονογραφία. Απ' την άλλη πλευρά δεν πρέπει να 

είμαστε απόλυτοι στις εικονογραφικές μας κρίσεις, γιατί υπάρχουν και πίνακες του 

Θεοτοκόπουλου οι οποίοι ανακαλούν τη βυζαντινή εικονογραφία, όπως π.χ. «Η 

ταφή του κόμη Οργκάθ». Ο Θεοτοκόπουλος ζωγράφισε το έργο αυτό κατά 

παραγγελία του πρωθιερέα της εκκλησίας του Αγίου Θωμά. Η εκκλησία αυτή είχε 

κερδίσει μια σπουδαία δίκη και θέλησαν να γιορτάσουν το γεγονός με ένα μεγάλο 

έργο που θα απαθανάτιζε ένα θρύλο του 14ου αιώνα. Σύμφωνα με το θρύλο αυτό, 

όταν το 1323 πέθανε ο ευλαβικός Δον Γκονζάλο Ρουίθ, κόμης του Οργκάθ, 

κατέβηκαν από τον ουρανό ο Άγιος Αυγουστίνος και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος 

και μετέφεραν με τα χέρια τους το πτώμα στον τάφο του. Ο Γκρέκο ζωγράφισε για 

το θέμα αυτό ένα καταπληκτικό αριστούργημα. Την αρχική του έμπνευση πρέπει 

να την οφείλει σε κάποια ανάμνηση από τις βυζαντινές αγιογραφίες, που 

παρίσταναν την «Κοίμηση της Θεοτόκου». Όπως στις βυζαντινές αγιογραφίες που 

Απόστολοι κρατούν οριζόντιο το σώμα της Παναγίας, ενώ την περιστοιχίζουν οι 

άλλοι Απόστολοι και ο Χριστός παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του που 

μοιάζει με μικρό βρέφος, έτσι και στο έργο αυτό ο Άγιος Αυγουστίνος και ο 

πρωτομάρτυρας Στέφανος σηκώνουν τον νεκρό Οργκάθ για να τον βάλουν στον 

τάφο, ενώ γύρω στέκουν πλήθος οι Ισπανοί ευγενείς. Το πάνω μισό του πίνακα 

εικονίζει ένα θρόνο, όπου ο Χριστός κάθεται με όλη την μεγαλοπρέπεια και 

μπροστά του δεξιά και αριστερά έχει την Παναγία, τον Άγιο Ιωάννη και άλλους σε 

στάση δεητική. Ο πίνακας δείχνει πως για μια στιγμή τα ουράνια άνοιξαν για να 

δεχτούν την ψυχή του Οργκάθ που μοιάζει με ένα μικρό μωρό και ανεβαίνει μέσα 

σε φωτεινό στρόβιλο προς το θρόνο του Θεού. Κάτω στη γη κανείς δε φαίνεται να 

παραξενεύεται γι' αυτό το θαύμα. Όλη η έμφαση της ευλαβικότητάς του βρίσκεται 

σε αυτή ακριβώς την ηρεμία που επικρατεί κατά την ώρα της ταφής. Ήταν τόσο 

αγαπητός στο Χριστό ο Οργκάθ, ώστε όλοι το βρίσκουν φυσικό να ανοίγουν οι 

ουρανοί κατά την ώρα της κηδείας. Σε αντίθεση με την ηρεμία της γης, όλα στον 

ουρανό έχουν δυναμισμό, ένταση και δραστηριότητα. Η ψυχή του Οργκάθ 

φαίνεται να περνάει την Παναγία και τους άλλους αγίους για να φθάσει στο 

Χριστό, ενώ ένας άνεμος χαράς μοιάζει να ανεμίζει τα φορέματα των Αγίων, να 

φυσάει στα πρόσωπά τους. Ο Χριστός ανοίγει τους κόλπους του και μικρά 



 

47 
 

αγγελούδια πετούν ολόγυρα. 

Ό,τι λείπει από τη γη βρίσκει την έκφρασή του στον ουρανό. Αλλά εάν η 

εικονογραφία του Θεοτοκόπουλου  έχει επηρεαστεί, ως κατά το μεγαλύτερο μέρος 

της από τη βυζαντινή παράδοση, δεν ισχύει το ίδιο και για το καλλιτεχνικό ύφος 

του και την όλη μορφολογία των έργων του.     

     Η βαθιά πνευματικότητα της βυζαντινής ζωγραφικής, και τεχνοτροπικά της 

στοιχεία όπως η χρωματική κλίμακα, η αρχιτεκτονική διάταξη των εικόνων, ακόμα 

και οι συνθέσεις των μορφών σε ένα πίνακα ή οι πτυχές των ρούχων, γίνονται 

ασυναίσθητα, αλλά πάντως αποτελεσματικότατα, οδηγοί του στο μεγάλο του έργο. 

Ως εκ τούτου ο Θεοτοκόπουλος  είναι   βυζαντινός ζωγράφος, γιατί απέδωσε όσο 

κανένας άλλος τη θρησκευτική υψηλοφροσύνη της βυζαντινής ζωγραφικής, ενώ, 

ταυτόχρονα, έχει απαλλάξει τη ζωγραφική αυτή από όλα τα περιοριστικά βάρη 

των τεχνικών κανόνων και κρατώντας μόνο ό,τι ήταν αληθινά ουσιαστικό την 

ανανέωσε από τις ρίζες της. Η ανανέωση αυτή φαίνεται καθαρότερα στα έργα που 

ζωγράφισε ο Θεοτοκόπουλος  κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του γιατί τότε 

και η επιστροφή του στις βυζαντινές πηγές γίνεται ολοκληρωτική. 

    Πρώτα απ' όλα, οι υπερβολικές επιμηκύνσεις των σωμάτων του και οι λοιπές 

παραμορφώσεις τους, προϋπόθεταν καθαρά τη βυζαντινή επίδραση στον 

καλλιτέχνη. Στον Θεοτοκόπουλο βρίσκουμε ακριβώς την αφύσικη, την άμετρη 

επιμήκυνση. Οι δάσκαλοί του και το όλο καλλιτεχνικό κλίμα του μανιερισμού 

καλλιέργησε ό,τι προϋπήρχε σ' αυτόν, με άλλες λέξεις έγιναν η αιτία να εκδηλωθεί 

η εκρηκτική ιδιοσυγκρασία του χωρίς ποτέ να είναι η αφορμή την ιδιοσυγκρασίας 

αυτής. Αλλά βλέπουμε ότι και στο μανιερισμό και στον Γκρέκο παρατηρείται η 

υπερβολή αντί της αρμονίας των αναλογιών και του μέτρου, η ανησυχία αντί της 

γαλήνης.  

    Ο Ισπανός καθηγητής Jose Gamon Aznar παρατηρεί: «οι επιμηκύνσεις στα 

σώματα του Δομήνικου δεν έχουν το χαρακτήρα των έργων των Ιταλών 

μανιεριστών, διότι εκφράζουν το εκτάκτως ανήσυχο, το φρενιώδες και 

εμψυχώνονται από την ιδιάζουσα σε παλμό τεχνική του ιμπρεσσιονισμού. Αλλά 

αυτό δε σημαίνει πάλι ότι ο Θεοτοκόπουλος ανήκει στο Baroque όπως υπέθεσε 

παλιότερα ο Wulff. Διότι στις συνθέσεις του δεν υπάρχουν οι αντιθέσεις φωτός και 

σκιάς, του είδους εκείνου το οποίο παρατηρείται στα έργα του Μπαρόκ. Εκεί το 

φως είναι άλλης ποιότητας, έντονα φυσικό. Στο Δομήνικο, όμως, το φως δεν είναι 

το φυσικό, αλλά είναι φως ιδιαζόντως μεταφυσικό. Έπειτα ο παροξυσμός των 
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κινήσεων χαρακτηρίζει βεβαίως το Μπαρόκ και τις μορφές του Γκρέκο. Αλλά στο 

Μπαρόκ η κίνηση επιβάλλεται έξωθεν, η επιφάνεια πάλλεται με το διακοσμητικό 

φόρτο της. Η ανησυχία είναι για την εντύπωση χωρίς λογισμό και μέτρο. Ενώ στο 

Γκρέκο «ο δυναμισμός των μορφών είναι εσωτερικός και ουσιώδης στην 

πραγματικότητά τους». 

    Αυτή η εσωτερική εντελέχεια η οποία εκτείνει τις αναλογίες «υπέρ τα κοινά 

μέτρα», είναι χαρακτηριστικό της βυζαντινής τέχνης και  ιδιαίτερα της 

Παλαιολόγειας Αναγέννησης.  

Τελικά, ούτε ο μανιερισμός, ούτε το μπαρόκ μπορούν να ερμηνεύσουν τη 

μορφολογία της τέχνης του Γκρέκο, δηλαδή τη μοναδική έκφραση του ύφους του 

(styl), το μεταφυσικό του φως, τις ασύμμετρες αναλογίες, τη διάπλαση των 

φυσιογνωμιών, με μια λέξη την τεχνοτροπία του. Μια κοινή ζωγραφική όμως, την 

οποία γνώρισε ασφαλέστατα στην Κρήτη, παρέχει την απόδειξη και δικαιολόγηση 

όλων αυτών. Εκείνη δίδαξε σ' αυτόν την αισθητική της, το βαθύτερο νόημά της. Και 

το νόημά της βρέθηκε σύμφωνο προς την καλλιτεχνική του αφόρμηση και αποτέλεσε  

το υπόστρωμα της τέχνης του που παρέμεινε πάντοτε η παράδοσή του. Βέβαια στη 

Βενετία και στη Ρώμη επηρεάζεται (είναι νέος εξάλλου) απ' την τεχνοτροπία των 

ρευμάτων της τέχνης των εκεί σχολών, αλλά κατόπιν στην Ισπανία, ώριμος, 

επανέρχεται στη μορφολογία της βυζαντινής ζωγραφικής την οποία, εκφράζει με δικό 

του τρόπο.  

      Οι κριτικοί της Τέχνης μελετώντας τα έργα της τελευταίας περιόδου μίλησαν περί 

«επαναβυζαντινισμού» του κατά την περίοδο αυτή και περί «κελεύσματος του 

ελληνικού αίματος». Στην Ισπανία  ως ώριμος καλλιτέχνης εμψυχώνει το έργο του με 

την παράδοση της βυζαντινής ζωγραφικής και το προσαρμόζει με την τέχνη των 

χρόνων  της Κρήτης. Τα επιμήκη σώματα, οι μεγάλοι οφθαλμοί, οι μεγάλες μύτες και 

οι αντιπραγματικές αναλογίες, είναι βεβαίως βυζαντινά. Η ασυμμετρία στις 

αναλογίες των σωμάτων με μικρές κεφαλές σε σχέση με τα υπέρμετρα επιμήκη 

σώματα είναι γνήσια γνωρίσματα της Ορθόδοξης εικονογραφίας. Τα χρώματά του με 

τη φωτεινή λάμψη τους και την κρυστάλλινη υφή τους απηχούν  και αυτά βυζαντινές 

αναμνήσεις. Το φως του στα πρόσωπα και τα σώματα, όπως πέφτει όλως ιδιόρρυθμο, 

υποκειμενικό, αφύσικο, υπενθυμίζει το φως των αγίων της βυζαντινής αγιογραφίας 

και ότι  « οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες». Επιπλέον η παράθεση του φωτός 

κατά σχηματικό τρόπο στη σκιά, συμβάλλει στη δημιουργία της υπερβατικής 

ατμόσφαιρας την οποία υπηρέτησε με μοναδικό και απόλυτο τρόπο η βυζαντινή 
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τέχνη.  Απηχήσεις της βυζαντινής αγιογραφίας αποτελούν η αδιαφορία του για την 

τρίτη διάσταση, το βάθος, αλλά  και η φροντίδα του για την οργάνωση των 

συνθέσεών του κατά τρόπο μνημειώδη και ρυθμικό. Ο χώρος ειδικότερα στους 

πίνακες του δεν είναι ο πραγματικός, αλλά ο συμβατικός της βυζαντινής ζωγραφικής, 

αδιάφορα βεβαίως εάν αποδίδεται κατά τον τρόπο της συλλήψεως του οράματός του 

από τον ζωγράφο.  

Αλλά και η μέθοδός του «να περνά και να ξαναπερνά με το χρώμα τις ζωγραφιές του 

φέρνει στη μνήμη τη βυζαντινή τεχνική που δουλεύει το χρώμα σε απανωτά 

στρώματα, ξεκινώντας από το σκοτεινό προπλασμό για να φτάσει, ολοένα ανοίγοντας 

τον τόνο, στα φωτίσματα. Και ως συνισταμένη όλων αυτών έρχεται στη συνέχεια  η 

εξαΰλωση των μορφών, πάλι κατά τη βυζαντινή παράδοση.  

    Επομένως, στο έργο του Θεοτοκόπουλου διαπιστώνουμε επιδράσεις της Κρητικής 

ζωγραφικής τέχνης  οι οποίες αναπτύχθηκαν και ωρίμασαν στην ξένη γη και οι 

οποίες ενώ φέρουν τις επιδράσεις του περιβάλλοντος της Δύσης, στην ουσία τους 

παρέμειναν αναλλοίωτοι. Βρίσκουμε δηλαδή, στην τεχνική  του «βυζαντινισμό του 

πνεύματος», ο οποίος "ολίγον κατ' ολίγον, ως υπόγειος καταρράκτης διαποτίζει το 

υπέδαφος του έργου του Γκρέκο", κατά την παρατήρηση του P.Guinard. Ο Π. 

Πρεβελάκης σημείωσε ότι η βυζαντινή τέχνη είναι η «αρχική ρίζα» του 

Θεοτοκόπουλου, ενώ ο L. Reau θεωρεί ότι η πρωτοτυπία του «βρίσκεται στην έντονη 

πνευματικότητα των μορφών του που είχε κληρονομιά απ' τη ζωγραφική των 

βυζαντινών εικόνων. 

      Ένας ακόμα λόγος που βεβαιώνει τη βαθιά βυζαντινή επίδραση στην τεχνοτροπία 

του Θεοτοκόπουλου και ο οποίος ατυχώς δεν εξετάστηκε από τους ειδικούς όσο θα 

έπρεπε είναι ο «συμπυκνωτικός λειτουργικός τρόπος και χρόνος» παράστασης των 

σκηνών του. Η βυζαντινή λατρεία και η ζωγραφική υψώνουν τα γεγονότα της ιερής 

Ιστορίας υπεράνω της χρονικής στιγμής, λαμβάνουν χώρα σήμερα, διότι σ' αυτά δεν 

υφίσταται η διάκριση παρελθόντος και μέλλοντος. Ο χρόνος δηλαδή παύει να 

εννοείται, σε ένα μυστικό βίωμα του παρόντος. Κατ' αυτό τον τρόπο ο αγιογράφος 

και ζωγράφος δεν αναμιμνήσκεται απλά, αλλά ζει και μετέχει ο ίδιος πραγματικά στα 

γεγονότα της Θείας οικονομίας. Η βυζαντινή αγιογραφία απαλλάσσεται από περιττά 

εικονογραφικά στοιχεία, προσπαθεί όσο είναι δυνατό να τα «ωθήσει» προς εμάς 

ιστάμενα και επομένως προσωπικά με εμάς συνδεόμενα. 

Ο θεατής νομίζει ότι τώρα λαμβάνει χώρα αυτό που εικονίζεται καθώς ο ίδιος 

μετέχει στο γεγονός. Αυτό έχει την έννοια ότι ο ζωγράφος «λειτουργεί» το γεγονός 
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που λαμβάνει χώρα επί των ημερών του. 

     Το βυζαντινό αυτό πνεύμα «συμπυκνώσεως» γεγονότων δημιουργεί και ο 

Θεοτοκόπουλος στο Espolio. Το παρομοίασαν με τη σκηνή της προδοσίας αλλά 

αυτό είναι η θεία ταπείνωση. Το Espolio είναι δημιουργία του Γκρέκο εντελώς 

άσχετο με την προδοσία του Ιούδα. Δεν εικονίζει μια σκηνή, τη σύλληψη ή απλά 

τον διαμερισμό των ιματίων του, αλλά συναιρεί σ' αυτόν τον πίνακα τα επεισόδια 

των τελευταίων στιγμών του Κυρίου κατά τις διηγήσεις των Ευαγγελίων. Ο 

Χριστός στο μέσο της σκηνής παριστάνεται τη στιγμή που «οι στρατιώτες του 

ηγεμόνος» αφού «ενέπαιξαν, εξέδυσαν αυτόν την χλαμύδα την πορφυρήν και 

απήγαγον εις το σταυρώσαι αυτόν». (Ματθ. κζ' 27-31, Μαρκ. ιε',20). «Ανοίγει εις 

τον χαμαί σταυρόν τας οπάς διά τους ήλους του και εκατέρωθεν του Χριστού 

κατόπιν προβάλουν οι δύο κακούργοι, διότι κατήγοντο... σύν αυτώ αναιρεθήναι» 

(κγ ,32). «Αι γυναίκες, αι μακρόθεν θεωρούσαι» (Μαρκ. ιε', 40) βρέθηκαν εμπρός 

στο πρώτο επίπεδο και δεν παρακολουθούν τον απογυμνωμένο Χριστό, ούτε το 

χυδαίο όχλο. Κατά την όψιν και των τριών στρέφονται προς τον ετοιμαζόμενο 

Σταυρό και η  σταύρωση δημιουργεί οδύνη στα πρόσωπα τους. Αυτό έγινε από τον 

Θεοτοκόπουλο για να εξαρθεί ο βαθύτατος πόνος, ο οποίος ζωγραφίζεται στα 

πρόσωπα στη θέα του μαρτυρίου της Σταύρωσης. Είναι έργο με ανώτερο στυλ, 

συγκεντρωμένο γύρω από την ευγενική θλίψη του Χριστού. 

      Το «Espolio» πρώτ' απ' όλα είναι πίνακας στον οποίο ο Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος  απέδωσε ελεύθερα τη δραματικότητα της ευαγγελικής διήγησης. 

Το κέντρο κατέχει ο Χριστός, φυσιογνωμία με πολλή γαλήνη  και ευγένεια, ενώ 

γύρω από αυτόν συνωθούνται οι βάναυσες μορφές των λογχοφόρων στρατιωτών 

και του όχλου. Πίσω ακριβώς απ' τους ώμους του Χριστού προβάλλουν ημίγυμνοι 

και οι δύο ληστές οι οποίοι «ήγοντο σύν αυτώ αναιρεθήναι» (Λουκά κγ' 32). Κάτω 

αριστερά ο καλλιτέχνης ιστόρησε τις τρεις Μαρίες, την Θεοτόκο, την μητέρα των 

υιών Ζεβεδαίου και τη Μαγδαληνή. Και οι τρεις παρακολουθούν έναν υπηρέτη ο 

οποίος ανοίγει οπή στον κατά γης Σταυρό για την προσήλωση του Κυρίου. Ο 

πόνος και η οδύνη έχουν αποτυπωθεί και ευγενικά τους πρόσωπα. Το φως όπως 

πέφτει άφθονο στο ερυθρό ένδυμα του Χριστού με την αντίθεση της σκιάς των 

πλαισίων και των ωραίων πτυχώσεων, εξαίρει τη φυσιογνωμία του, η οποία 

κατέχει τον κεντρικό άξονα της σύνθεσης, δεσπόζει αμέσως και επιβάλλεται.          

Ανίκανοι οι επίτροποι της Μητροπόλεως του Τολέδου να εννοήσουν τον πίνακα, 

δημιούργησαν ζητήματα στην πληρωμή του, με αποτέλεσμα ο καλλιτέχνης να 
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καταφύγει στα δικαστήρια και να εξοφληθεί η αμοιβή του μετά από δύο χρόνια 

περίπου. Αξιοσημείωτη είναι και η αντίδραση των  παπικών  θεολόγων, οι οποίοι 

δεν ενέκριναν η θέση του Ιησού να είναι στο ίδιο ύψος με τις μορφές των δύο 

κακούργων, ούτε τη θέση των τριών  γυναικών  στο πρώτο επίπεδο εφόσον 

αναφέρονται στο Ευαγγέλιο από μακρόθεν «εστώσαι». Πάντως το προσφιλές του 

Espolio επανέλαβε κατόπιν ο Θεοτοκόπουλος και τα έξοχα αντίγραφά του 

κοσμούν σήμερα την Πινακοθήκη του Μονάχου. 

        Πρέπει να σημειώσουμε στο τέλος της παραγράφου αυτής ότι άλλο 

χαρακτηριστικό βυζαντινισμού του ζωγράφου είναι οι υπογραφές του καλλιτέχνη 

στα ελληνικά: «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος εποίει». Τον τίτλο ορισμένων πινάκων  

μπορούσε ίσως να την έθετε σε ισπανικά γράμματα, γιατί αυτή αφορούσε αυτούς 

που παράγγελναν, ενώ την υπογραφή του, η οποία ενδιέφερε μόνο αυτόν, την έθετε 

πάντα στα ελληνικά, δηλαδή όπως ακριβώς και οι Έλληνες αγιογράφοι. Οι 

Έλληνες αγιογράφοι έθεταν μεν τις επιγραφές στα σέρβικα, για να κατανοούν οι 

μοναχοί το περιεχόμενο των τοιχογραφιών, ενώ τις υπογραφές τους, ελεύθεροι και 

αδέσμευτοι, τις έθεταν στη μητρική τους γλώσσα.  

Η άποψη που θέλει να είναι η βυζαντινή τέχνη, θεμελιακή βάση της ζωγραφικής του 

Γκρέκο, δικαιολογείται μόνο από το ζέον αίσθημα πατριωτισμού των υποστηρικτών 

της και όχι από τα δεδομένα ολόκληρης της αλήθειας. Η ζωγραφική του Γκρέκο, 

παρόλο που διατηρεί πάντα τα στοιχεία της βυζαντινής καταβολής του, έχει 

ολοκληρωθεί με την επίδραση των ιταλικών προτύπων ζωγραφικής , με την 

υιοθέτηση του σκιοφωτισμού , την προσήλωση στην υλιστική απεικόνιση και την 

προοπτική του χώρου. Γενικότερα τα έργα του είναι επηρεασμένα από τους σταθμούς 

που είχε περάσει στην ζωή του Κρήτη, Ιταλία, Βενετία, Ισπανία. Από την Κρητική 

Σχολή πήρε την τάση της παραμόρφωσης και την υπέρβαση των αναλογιών, βάσεις 

που τον κάνουν να ξεχωρίζει από όλους του υπόλοιπους ζωγράφους της Δυτικής 

τέχνης. Από την Ρώμη έμαθε το σχέδιο και το περίγραμμα, την στάση, την κίνηση 

των μορφών. Στην Βενετία έμαθε να χειρίζεται το χρώμα και σε αυτήν οφείλονται οι 

αντιθέσεις του φωτός ,οι σκιές,  τα έντονα χρώματα στα ενδύματα. 
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      Αν δεν μετέβαινε όμως στην Ισπανία, ο Θεοτοκόπουλος που ξέρουμε, δεν θα 

υπήρχε σίγουρα. Εδώ έχουμε κλίμα ομόλογο με το πνευματικό κλίμα της Κρήτης. 

Άνθρωποι αυστηροί, άκαμπτοι στην πίστη τους , έντονος μυστικισμός, η αυστηρή 

παράδοση του ένθεου πάθους  και λόγω της αντιμεταρρύθμισης κοχλάζουσες 

μεταφυσικές αναζητήσεις. Η Ισπανία είναι  ένας τόπος όπου η Αντιμεταρρύθμιση έχει 

επιβάλλει τους κανόνες της Καθολικής Εκκλησίας, τόπος όπου το πνεύμα υπερτερεί 

του σαρκικού φρονήματος.  

      Για τον Θεοτοκόπουλο η Ισπανία αποδεικνύεται δώρο του Θεού. Σε μια στιγμή 

που σα να τον είχε η κοσμική ζωγραφική γκρεμίσει  από τον χρυσό βυζαντινό 

τρούλο, κι εκεί, πριν πέσει στο χώμα, τον αρπάζει άγγελος και προστατεύοντας τη 

φλόγα της αγωνίας του, τον ακουμπά σ' ένα βράχο του Τολέδο μεταξύ ουρανού και 

γης .  

      Στο Τολέδο ζωντανεύει μέσα του σιγά σιγά μια κρίση συγκλονιστική. Αρνείται 

από τη ζωγραφική της Αναγέννησης την εμμονή της στην απεικόνιση του φυσικού 

κάλλους και θέτει τον χρωστήρα του στην υπηρεσία της υπερκόσμιας 

πραγματικότητας. Αρνείται να υπηρετήσει το γήινο κόσμο και τάσσεται στην 

απόδοση του ουράνιου. Στο Τολέδο υιοθέτησε  ένα στυλ μόνιμης και 

αδιαμφισβήτητης ποιότητας και με αυτό δημιούργησε τα περισσότερα έργα του στα 

οποία αποτύπωσε όλες τις επιρροές που είχε δεχτεί. Έτσι, αναμειγνύοντας την 

βυζαντινή υπερβολή , τα χρώματα της Ιταλίας ,την μανιεριστική τάση αλλά και το 

μυστήριο της Ισπανίας διαμόρφωσε την ζωγραφική του. 

       Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, όπως προαναφέρθηκε, δεν ανήκει σε καμία Σχολή, 

δε μιμήθηκε, αντίθετα στάθηκε πρότυπο μίμησης για τους μαθητές του, όπως το γιο 

του ή το ζωγράφο Λουίς Τριστάν. Επιπλέον, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, πως 

με τις καινοτομίες και τον ιδιαίτερο τρόπο που πραγματεύτηκε τις μορφές και τα 

χρώματα, καθώς και την κίνηση των προσώπων στο χώρο, υπήρξε ο πρόδρομος του 

εξπρεσιονισμού , μεταβάλλοντας την Τέχνη από στατική απεικόνιση σε εξωτερική 

έκφραση συναισθημάτων και μεταφυσικών ανησυχιών. 
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Οι βυζαντινές καταβολές του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.  

 

Ο Θεοτοκόπουλος ανήκει στους καλλιτέχνες εκείνους που πάσχισαν να ανοίξουν 

δρόμους στην τέχνη σε μια εποχή που η Αναγέννηση είχε υποστεί κόπωση, αφού 

προηγουμένως είχε κατακτήσει την ομορφιά και τελειότητα. Για τους νέους 

ζωγράφους  υπήρχε το δίλημμα: θα μιμηθούν και θα εξιδανικευτούν στην αντιγραφή 

ή θα χαράξουν νέους δρόμους και νέους τρόπους τέχνης. Στο δίλημμα ο 

Θεοτοκόπουλος θα απαντήσει δημιουργικά με έργα που αποπνέουν βυζαντινή 

παράδοση, αλλά και γνώση που θα αποκτήσει στους νέους τόπους που θα μεταβεί. 

     Σε ένα δημόσιο έγγραφο που εξέδωσαν οι Βενετικές αρχές στο Χάνδακα της 

Κρήτης στις 28 Σεπτεμβρίου 1563, για την προστασία της οικογένειας 

Θεοτοκόπουλου από κάποιον γείτονά τους Μανέα Μπαλεστρά, αποκαλύπτεται η 

ύπαρξη του εικοσιδυάχρονου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου ο οποίος ήταν ήδη 

«μαέστρος», δηλαδή επαγγελματίας ζωγράφος. Σε ένα δεύτερο έγγραφο που 

συντάχθηκε στις 6 Ιουνίου 1566  φαίνεται η ιδιόχειρη υπογραφή του Δομήνικου ο 

οποίος υπογράφει ως «μαΐστρος (=δάσκαλος) Μένεγος Θεοτοκόπουλος, σγουράφος».  

     Ο Κρητικός ζωγράφος έζησε στην πατρίδα του σε μια εποχή όπου εκεί 

διασταυρώθηκαν γόνιμα οι πολιτιστικές παραδόσεις του Βυζαντίου και της Δύσης. Σε 

μια εποχή όπου η Παλαιολόγεια ζωγραφική της Ανατολής είχε αφομοιώσει στοιχεία 

της Ιταλικής Αναγεννησιακής Τέχνης. Πρόκειται φυσικά για την εποχή της ώριμης, 

μεστής και πολύπλευρα εκφραζόμενης Κρητικής Αναγέννησης, η  οποία 

χαρακτηρίζεται από την ανάγκη της ανανέωσης της αγιογραφίας. Μέσα στη μικτή 

αυτή πολιτισμική κατάσταση δημιουργεί και ο Θεοτοκόπουλος, οποίος είναι φανερό 

ότι μαθήτευσε σε κάποιο από τα εργαστήρια της Κρητικής αγιογραφικής τέχνης. 

Σύγχρονοί του είναι ο Μιχαήλ Δαμασκηνός και ο Γεώργιος Κλόντζας, ενώ είναι 

ορατές οι καλλιτεχνικές του συνάφειες με τον κορυφαίο, των Κρητικών ζωγράφων, 

Θεοφάνη Στρελίτζα. Από τις αρχειακές μελέτες έγινε σαφές ότι ο Θεοτοκόπουλος 

στην Κρήτη είναι τέλειος επαγγελματίας ζωγράφος και επομένως γνωρίζει αλλά και 

δημιουργεί σύμφωνα με τις αρχές της Βυζαντινής αγιογραφίας.  

    Στην Κρητική περίοδο ανήκουν τέσσερα έργα του τουλάχιστον τα οποία είναι 

πιστοποιημένα και αρκούντως ικανά για να αναδείξουν την αρχική καλλιτεχνική 

αντίληψη του Θεοτοκόπουλου με την έντονη βυζαντινή επίδραση στις τεχνοτροπικές 
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εφαρμογές. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι ένα έργο πιθανόν πριν το 1567 και δείχνει 

την ωριμότητα του τεχνίτη της βυζαντινής τεχνοτροπίας αλλά και την ορθόδοξη 

πνευματικότητά του. Σε αυτό συνδυάζονται στοιχεία της Κρητικής σχολής και του 

μανιερισμού. Πρόκειται για μια σύνθεση με Παλαιολόγεια βάση και αρκετά Δυτικά 

στοιχεία όπως για παράδειγμα το στέμμα της Παναγίας, η διακόσμηση του κεντρικού 

κηροπηγίου και η όλη σκηνή η οποία καταυγάζεται από λαμπρό θείο φως στο κέντρο 

της «δόξας» που περιβάλλει το Χριστό. Στην παράσταση του ευαγγελιστή Λουκά 

παρουσιάζονται επίσης οι προσμίξεις των δύο καλλιτεχνικών ρευμάτων Ανατολής και 

Δύσης. Η στάση με την οποία αποδίδει το Λουκά είναι κατά τα βυζαντινά πρότυπα 

εικόνισης των ευαγγελιστών, ενώ ο ιπτάμενος ημίγυμνος άγγελος αποτελεί μίμηση 

της μορφής της νίκης που αποδίδεται στον Μπατίστα ντ΄ Άντζελι.  Η  προσκύνηση 

των μάγων διαπνέεται από πειραματισμούς σε νέους τρόπους έκφρασης και 

οπωσδήποτε είναι απομακρυσμένη από τη βυζαντινή παράδοση. Έχει σε μεγάλο 

βαθμό υιοθετήσει τις αρχές της Βενετσιάνικης τέχνης σχετικά με τη χρήση του φωτός 

και έχει στραφεί σε αναγεννησιακά και μανιεριστικά πρότυπα. Η πολλαπλότητα των 

προτύπων του φανερώνει τις αναζητήσεις του νεαρού καλλιτέχνη και παράλληλα την 

ευνοϊκή ματιά του προς τη Δυτική τέχνη, γεγονός που θα διευκολύνει και τη 

μετακίνησή του σε νέους τόπους. Στο μεταίχμιο ανάμεσα στην Κρητική και τη 

Βενετσιάνικη περίοδο ανήκει το τρίπτυχο της Μόδενας. Η τέχνη της Μόδενας 

συμπυκνώνει το τέλος της Κρητικής διαδρομής του καλλιτέχνη και την έναρξη της 

προσωπικής του έκφρασης που εμφανίζει την οικειότητά του με τα ιδιώματα της 

Βενετσιάνικης τέχνης. 

Από καλλιτέχνες , ιστορικούς, κριτικούς της τέχνης υποστηρίχτηκε ή αμφισβητήθηκε 

η σχέση του Θεοτοκόπουλου με τη βυζαντινή παράδοση. Οι περισσότεροι δέχονται 

ότι το έργο του έχει μια μορφολογική συγγένεια με την τέχνη της Ορθοδοξίας, 

πιστεύεται ότι η ψυχή του είναι Βυζαντινή, αλλά και ότι είναι συνεχιστής της 

βυζαντινής εικονογραφίας που ήρθε στη Βενετία περιβεβλημένος την πανοπλία της 

βυζαντινής μαεστρίας. Παράδειγμα της εμφορούμενης βυζαντινής εκδοχής αποτελεί 

ο περίφημος πίνακας «η ταφή του κόμητος Οργκάθ» ο οποίος αποτελεί ανάκληση της 

βυζαντινής εικονογραφίας αφού αποτελεί μίμηση βυζαντινών αγιογραφιών που 

παρίσταναν την κοίμηση της Θεοτόκου. 

   Ο Θεοτοκόπουλος είναι βυζαντινός ζωγράφος ο οποίος απέδωσε άρτια το 

θρησκευτικό μεγαλείο της βυζαντινής ζωγραφικής με τη βαθιά πνευματικότητα, τη 
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χρωματική κλίμακα, την αρχιτεκτονική διάταξη των εικόνων, τις οργανωμένες 

συνθέσεις, τις παραμορφώσεις και υπερβολές. Αρχικά οι μεγάλες επιμηκύνσεις των 

σωμάτων και όλες οι παραμορφώσεις προϋποθέτουν την απόλυτη βυζαντινή 

επίδραση στον καλλιτέχνη. Στο Δομήνικο συναντάμε την αφύσικη και άμετρη 

επιμήκυνση, όπου παρατηρείται η υπερβολή αντί της αρμονίας των αναλογιών και 

του μέτρου, η ανησυχία αντί της γαλήνης.  

   Συνάμα το φως όπως το χειρίζεται δεν είναι φως φυσικό, αλλά φως ιδιαζόντως 

μεταφυσικό. Αυτά τα  στοιχεία: το μεταφυσικό φως του, οι ασύμμετρες αναλογίες, η 

διάπλαση των φυσιογνωμιών, διαμορφώνουν το ύφος του, την τεχνοτροπία του αλλά 

και αποδεικνύουν τη συγγένειά του με την Κρητική τεχνοτροπία. Μόνο η Κρήτη 

μπορεί να δικαιολογήσει τη τεχνοτροπική αντίληψη του Θεοτοκόπουλου διότι εκείνη 

του δίδαξε την αισθητική της , το βαθύτερο νόημά της και βέβαια αποτέλεσε το 

υπόστρωμα της τέχνης του στην Ιταλία και εντονότερα στην Ισπανία όπου επεδίωξε 

τον επαναβυζαντινισμό του. 

    Τα επιμήκη σώματα, τα μεγάλα μάτια, οι μεγάλες μύτες και οι αντιρρεαλιστικές -

ασύμμετρες αναλογίες, όπως είναι αυτές των μικρών  κεφαλιών  σε σχέση με τα 

υπέρμετρα σώματα, οι εξαϋλωμένες μορφές  είναι όλα βυζαντινά τεχνοτροπικά 

στοιχεία.  Ύστερα τα χρώματα με την εκπληκτική λάμψη τους και την κρυστάλλινη 

ποιότητά τους και η προτίμηση των δύο χρωμάτων, του  πορτοκαλί και μινίου, 

φέρνουν στη θύμηση βυζαντινή ατμόσφαιρα. Αλλά και η τοποθέτηση των χρωμάτων 

γίνεται σύμφωνα με το  αξίωμα της βυζαντινής τέχνης όπου «το σκοτεινό 

απομακρύνει και το φωτεινό πλησιάζει». Τούτο το επιτυγχάνει διότι περνά και 

ξαναπερνά το χρώμα σε απανωτά στρώματα ξεκινώντας από το σκοτεινό προπλασμό 

για να φτάσει στους ανοικτούς τόνους.  Υπάρχουν έργα του περασμένα δύο φορές, τα 

γένεια και τα μαλλιά ζωγραφίζονται με υπομονή σε γραμμές παράλληλες σύμφωνα 

με τη βυζαντινή τακτική της διπλοκοντυλιάς.  

   Το φως του Θεοτοκόπουλου στα πρόσωπα , στα σώματα, στα ρούχα, παντού μέσα 

στη σύνθεση είναι φως ιδιαίτερο, μη φυσικό, υποκειμενικό όπως ακριβώς το φως των 

αγίων στις βυζαντινές εικόνες. Επίσης η  υπερβατική –μεταφυσική κατάσταση που 

επιδιώκει να απεικονίσει με την αδιαφορία του προς το βάθος την τρίτη διάσταση, 

την απουσία του ορίζοντα, την αφαίρεση του χώρου και την απόδοσή του ως μη 

πραγματικού αλλά συμβατικού, αντικατοπτρίζουν τις βυζαντινές καταβολές. 
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    Η τέχνη του δεν έχει πρόθεση να πετύχει ένα αισθητικό αποτέλεσμα αλλά 

εξυπηρετεί πάντα κάποιο θρησκευτικό σκοπό και απευθύνεται στην ψυχή και όχι στις 

αισθήσεις. Είναι εμφανές αυτό από την τακτική της αποσάρκωσης με την οποία 

παρουσιάζει τις μορφές. Τη σάρκα τη ζωγραφίζει πάνω σε γκρίζο προπλασμό όπου 

πάνω της ξανοίγεται το ρόδινο και το άσπρο μοιάζοντας έτσι χωρίς αίμα και ανίκανη 

για πάθη, ετοιμασμένη για κατοικητήριο της εκστατικής ψυχής. 

    Ένας επιπλέον λόγος που στηρίζει την ουσιαστική επίδραση της βυζαντινής τέχνης 

στον Θεοτοκόπουλο είναι ο συμπυκνωμένος λειτουργικός τρόπος απόδοσης των 

σκηνών. Η βυζαντινή ζωγραφική καταργεί την έννοια του χρόνου και τη διάκριση 

μεταξύ παρελθόντος παρόντος και μέλλοντος και συνθέτει στο ίδιο έργο γεγονότα 

άλλου χώρου και άλλου χρόνου. Δεν προβάλλει τα γεγονότα ιστορικοαφηγηματικά 

αλλά εντοπίζοντας το βαθύτερο περιεχόμενο το δεικνύει διαχρονικά και εκάστοτε ως 

γεγονός βίωσης και μετοχής του οποιουδήποτε θεατή. Έτσι ο αγιογράφος αφήνει όλα 

τα περιττά στοιχεία και προωθεί ό,τι εκφράζει την πνευματικότητα και το βαθύτερο 

περιεχόμενο του γεγονότος. Δεν ξαναθυμάται απλά και μόνο αλλά ζει και μετέχει ο 

ίδιος πραγματικά σε αυτό συμπαρασύροντας και κάνοντας συμμέτοχους όλους τους 

πιστούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας συμπύκνωσης του χρόνου, τον οποίο 

μιμείται στα έργα του ο Θεοτοκόπουλος αποτελεί και το θαυμάσιο έργο Εspolio του 

Θεοτοκόπουλου μέσα στο οποίο αποδίδεται οπωσδήποτε η σκηνή της προδοσίας, 

υποσημαίνεται το πάθος του Χριστού, αποδίδονται  συναισθήματα, αλλά  ταυτόχρονα 

με τον πόνο και τη θλίψη των προσώπων δηλώνεται και ο πανανθρώπινος πόνος  και 

η πανανθρώπινη αγωνία μπροστά στο θάνατο.  

   Η παραπάνω ζωγραφική προτίμηση αποδεικνύει ότι ο Θεοτοκόπουλος δεν θεωρεί 

τη ζωγραφική τέχνη αλλά, όπως και η βυζαντινή παράδοση , λειτούργημα 

εκκλησιαστικό. Αυτός ο ισχυρισμός θα μπορούσε να ενισχυθεί επιπλέον και από το 

γεγονός ότι συχνά επαναλαμβάνει τα θέματά του, όπως οι βυζαντινοί αγιογράφοι. Ο  

Θεοτοκόπουλος δεν αντιλαμβάνεται τα έργα του ως καλλιτεχνήματα, αλλά ως 

αντικείμενα εκκλησιαστικής χρήσης στη  λατρεία και προσευχή.  Τέλος επιπλέον 

βυζαντινό  χαρακτηριστικό αποτελεί και  η υπογραφή όλων των έργων του στα 

ελληνικά. 
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 Η μεγαλοσύνη του Θεοτοκόπουλου υπερβαίνει την αισθητική αξία του έργου του. 

Έγκειται στο μοναδική δύναμη του διαλόγου που αναπτύσσει μεταξύ του πνεύματος 

της Ανατολής και του πνεύματος της Δύσης. 

Όλο το έργο του Θεοτοκόπουλου το διαπερνά η υφιστάμενη  ένταση  και η μάχη των 

δύο διαφορετικών παραδόσεων. Συνάμα και μια αγωνία προσωπικής του διάσωσης  

μέσα από τις τιτάνιες δυνάμεις των δύο διαφορετικών αισθητικών εκδοχών, της 

βυζαντινής εικονογραφικής αντίληψης με το κοσμικό αναγεννησιακό πνεύμα.  

Ο μαΐστρος μένεγος , ο Κρητικός σγουράφος έμαθε στη γενέτειρά του με τη 

βυζαντινή αγιογραφική καλλιέργεια να αποθεώνει τον άνθρωπο και αποδίδοντας την 

αγιότητά του να τον μεταρσιώνει στους ουρανούς. Στην Ιταλία την οποία διαπερνά 

σύσσωμη το ανθρωποκεντρικό φρόνημα της Αναγέννησης ζει  μια  συγκλονιστική 

κρίση . Προτείνει την καταστροφή των έργων του Μιχαήλ Άγγελου από την Καπέλλα 

Σιξτίνα.  

Ο Θεοτοκόπουλος προκαλεί και συνάμα αρνείται . Είναι ολοφάνερο ότι  αρνείται τη 

λατρεία της γυμνής σάρκας της Αναγεννησιακής τέχνης και ο θαυμασμός των 

καλλιτεχνών για το γυμνό σώμα φαίνεται ότι ξενίζει τον Θεοτοκόπουλο που κουβαλά 

τα βυζαντινά ιδιώματα και δεν αντέχει την υλοποίηση των βιωμάτων της 

θρησκεύουσας ψυχής.  

Ο Θεοτοκόπουλος γνωρίζει ότι βασικό μέλημα της αγιογραφίας είναι να απτοποιήσει 

το θείο και ότι ο αγιογράφος παλεύει να συλλάβει με το σχέδιο και το χρώμα το 

αόρατο και να το κάνει εικόνα, δηλαδή να το κάνει ορατό.  Θυμάται ότι η Βυζαντινή 

τέχνη δημιουργεί για να λατρέψει το Θεό και τώρα βλέπει ότι Αναγεννησιακή τέχνη 

δημιουργεί για να αθανατίσει την ανθρώπινη ομορφιά. Αντιλαμβάνεται ότι οι Ιταλοί 

τεχνίτες έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον εξωτερικό άνθρωπο και αδιαφορούν 

για την απόδοση της εσωτερικότητας του βυζαντινού ανθρωπολογικού μοντέλου. 

Επίσης ότι η Τέχνη των αισθητών έχει αντικαταστήσει παντελώς την Τέχνη των 

υπεραισθητών και ότι οι όγκοι και τα σώματα έχουν εκτοπίσει τις αιώνιες ψυχές που 

κρύβονται πίσω από τα εγκόσμια σχήματα.  

Η κρίση που βιώνει ο Θεοτοκόπουλος είναι δυνατή. Το χρώμα της Αναγέννησης τον 

έχει θαμπώσει αλλά η Βυζαντινή του παιδεία τον καλεί να θεολογίσει με τα  χρώματά 

του και να κάνει να μιλήσουν για την ψυχή και όχι για το σώμα.  Ως καλλιτέχνης 
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καλείται να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: Θα  συμπαρασυρθεί στον 

εξανθρωπισμό του Θεού ακολουθώντας  την Αναγεννησιακή τέχνη ή θα θεώσει τον 

άνθρωπο και θα απτοποιήσει το Θεό με τη δύναμη της Βυζαντινής παιδείας;  Στον  

Θεοτοκόπουλο συμπλέκονται τα δύο ρεύματα που ήταν πολιτιστικά και ήθους ζωής 

ρεύματα. Δύο διαφορετικοί κόσμοι ανταγωνίζονται στο ποιος θα τον κερδίσει. Ο ένας 

με προσανατολισμό ουράνιο και ο άλλος κολλημένος στη γη έμελλε να βρουν μια 

δημιουργική σύνθεση μέσα στο έργο της μεγαλοφυίας του Θεοτοκόπουλου. Ο 

καλλιτέχνης που είχε μάθει να αψηφά τις συμβάσεις , να περιφρονεί το τέλειο σχέδιο, 

την αρμονία, την ομορφιά και την προοπτική δεν έχει θέση στην Ιταλία. 

     Και εδώ έρχεται η Ισπανία να παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη σύνθεση των 

δύο κόσμων. Τη στιγμή που η βυζαντινή καλλιέργεια αρχίζει να κλονίζεται και οι 

δημιουργίες του χάνουν την πνευματικότητά τους, εξαιτίας του υλικού –κοσμικού 

φρονήματος της Δύσης , φεύγει για την Ισπανία. Στην Ισπανία η ατμόσφαιρα είναι 

ανάλογη εκείνης της Κρήτης. Άνθρωποι αυστηροί, ακλόνητοι στην πίστη τους, με 

έντονο μυστικισμό και προβολή του ήρωα-μάρτυρα της πίστη. Μεταβαίνει στο 

Τολέδο,  όπου υπερτερεί το πνεύμα του σαρκικού φρονήματος. 

     Αν θέλαμε να δώσουμε ένα τίτλο στο έργο του ο πιο κατάλληλος θα ήταν: 

«μεταξύ γης και ουρανού». Με τη Βυζαντινή παράδοση, η οποία τον είχε αναθρέψει 

με τον ιδεαλισμό και αντιρεαλισμό της,  είχε αγγίξει τον ουρανό, ενώ μέσα στην  

Αναγεννησιακή ατμόσφαιρα με την ανθρωποκεντρική και κοσμική της  

προτεραιότητα, είχε δεθεί με τη γη. Κουβαλώντας τους δύο κόσμους ο 

Θεοτοκόπουλος έκανε την προσωπική του σύνθεση , γεμάτη αγωνία και ένταση, 

αλλά μοναδική και ανεπανάληπτη.  

Αν ο Θεοτοκόπουλος όλη τη ζωή του έμενε στην Κρήτη, αν δεν γνώριζε τη 

Βενετσιάνικη τέχνη, αν δεν κατέληγε στο Τολέδο, σίγουρα την αγωνία και την 

ένταση των δύο κόσμων που διαπερνά το έργο του δεν θα την είχε καταγράψει ποτέ ο 

χρωστήρας του. 

Τελικά είναι ο Θεοτοκόπουλος βυζαντινός ή αναγεννησιακός ζωγράφος;  Ο 

Θεοτοκόπουλος είναι αποκλειστικά ο εαυτός του, μοναδικός και ιδιόρρυθμος. Με τις 

Βυζαντινές  καταβολές του, με το γήινο πνεύμα της Δύσης,  με την μοναδική 

προσωπική του αγωνιώδη σύνθεση στην οποία χειρίζεται  το φως ώστε να 
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μεταμορφώνει τον άνθρωπο, να πνευματοποιεί την ύπαρξη και να αποδίδει το 

μεταφυσικό υπεραισθητό κόσμο του ουρανού.  

 Ο  Καζαντζάκης βλέπει στο Θεοτοκόπουλο ένα πρόμαχο της Ανατολής που σηκώνει 

το ανάστημά του στο αντίπαλο δέος της υλικής Δύσης. «Σκίζω τις μάσκες, 

ανασηκώνω τα κρέατα, δε γίνεται, λέω, κάτι αθάνατο υπάρχει κάτω από τα κρέατα, 

αυτό ζητώ, αυτό θα ζωγραφίσω. Όλα τα άλλα μάσκες, κρέατα, ομορφιές, τα χαρίζω 

στους Τιτσιάνους και Τιντορέτους, με γειά τους με χαρά τους».   

   Το ακούραστο πνεύμα του Δομήνικου αναζητά μόνο την αθανασία που βρίσκεται 

πίσω από τη φθορά της ύλης.  
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Από την Κρήτη στο Τολέδο με ενδιάμεση στάση 

στη Βενετία.  ( Αφιέρωμα στη θρησκευτική 

ζωγραφική του Γκρέκο) 

 

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γεννιέται στο Ηράκλειο της Κρήτης , ζει στη Βενετία, 

στη Ρώμη, στη Μαδρίτη και καταλήγει  στο Τολέδο, όπου θα ζωγραφίσει με μελάνι 

ανεξίτηλο την ιστορία αυτής της επαρχιακής, αλλά κοσμοπολίτικης, αριστοκρατικής 

και πρωτίστως βαθιά Καθολικής πόλης. Καθώς στέκεται στο σταυροδρόμι τριών 

πολιτισμών, του Βυζαντινού, του Ιταλικού και του Ισπανικού, αποτελεί μια από τις 

πιο ξεχωριστές περιπτώσεις στην Ιστορία της Τέχνης. 

Στη ζωή και την τέχνη του διακρίνονται τρεις μεγάλες περίοδοι: Η πρώτη αφορά τα 

νεανικά του χρόνια στην Κρήτη και την επίδραση της Βενετσιάνικης τέχνης, η 

δεύτερη την Ιταλική  Βενετο-ρωμαϊκή  περίοδο, και η τρίτη και σημαντικότερη την 

Ισπανική.  

Διακρίθηκε τόσο για τις προσωπογραφίες όσο και για τις θρησκευτικές συνθέσεις, τα 

θέματα των οποίων αντλούσε κυρίως από την Καινή Διαθήκη και τα βιβλικά 

γεγονότα. Οι φιλοσοφικές και θρησκευτικές του αντιλήψεις αντανακλώνται σε όλα 

του τα έργα, όπου μέσα από τον τελετουργικό χαρακτήρα των παραστάσεων και την 

έντονη ιεραρχία κατάφερνε να ενώσει σταδιακά το γήινο με το υπερβατό, 

εξαϋλώνοντας παράλληλα τις μορφές των συνθέσεών του και ανυψώνοντάς τες προς 

το πνευματικό στοιχείο. 
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Ηράκλειο Κρήτης 

Στους πρώτους μικρούς πίνακες που του αποδίδονται και χρονολογούνται τη δεκαετία 

του 1560, είναι φανερές οι πρώτες επιρροές στην τέχνη του Δομήνικου. Ο Δομήνικος, 

γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ενετοκρατούμενη Κρήτη, θαυμάζει τα έργα των 

μεγάλων ζωγράφων της Δύσης που κοσμούν τις επαύλεις του νησιού, καθώς και τα 

έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού.   Από τα πιο γνωστά έργα της περιόδου είναι « Ο 

Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγραφίζει την Παναγία τη 

Βρεφοκρατούσα».  Πρόκειται για αυγοτέμπερα  

που δημιουργήθηκε το 1567 και σήμερα 

βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη. 

 Η τεχνική και η χάρη θυμίζει παλαιολόγεια 

αναγέννηση, ενώ η επιμονή στις λεπτομέρειες 

και στη σχολαστική απεικόνιση της κίνησης 

μαρτυρούν ιταλική επιρροή, με μοτίβα σύνθεσης 

παρμένα από τις χαλκογραφίες του Τιτσιάνο. 

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 

Θεοτοκόπουλος κατάφερε να δημιουργήσει ένα μοναδικής σύλληψης έργο 

απεικονίζοντας έναν πίνακα (την Παναγία Οδηγήτρια) μέσα σ’ έναν άλλο πίνακα. 

Στο έργο αυτό, ο μεγάλος καλλιτέχνης φαίνεται να έχει υπερβεί τα όρια του απλού 

ζωγράφου. Ωστόσο, είναι φανερές οι 

ανεπάρκειες στην τεχνική του, που έχει το 

χαρακτήρα μιας επαρχιώτικης 

έκφρασης. 

Η Προσκύνηση των Μάγων 

αυγοτέμπερα σε ξύλο, 1567, Μουσείο 

Μπενάκη. Η  προοπτική απόδοση των 

οικοδομημάτων και του χώρου, ζωηρή, 

ταραγμένη κίνηση των αλόγων και το 

πλάσιμο των μορφών με φως και χρώμα 

χωρίς περιγράμματα φανερώνουν ιταλικές επιδράσεις  
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Η Κοίμηση της Παναγίας (1560-1566, 

Εκκλησία της Παναγίας των Ψαριανών). 

Ανακαλύφθηκε στη Σύρο το 1983, με την 

υπογραφή «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο 

Δείξας». , Ερμούπολη, Εκκλησία της 

Κοίμησης της Παναγίας 

Η Κοίμηση της Θεοτόκου ωστόσο 

θεωρείται σε σχέση με τα άλλα πρώιμα 

έργα του έργο πιο ώριμο, με όμορφες 

χρωματικές αρμονίες και πλούσιες 

συνθέσεις. Η τεχνική του φανερώνει τόσο 

τη βαθιά γνώση της ιταλικής τέχνης της εποχής, όσο και της βυζαντινής τεχνοτροπίας 

της Παλαιολόγειας Αναγέννησης. Ο Θεοτοκόπουλος ζωγραφίζει ένα πολύ γνωστό 

θέμα βάζοντας όμως τη δική του πινελιά: ο Χριστός δε στέκεται ακίνητος, αλλά 

σκύβει επάνω στη μητέρα του. 

Βενετία 

 

Μετά την εγκατάστασή του στη Βενετία το 1566 και τη μαθητεία του στο εργαστήριο 

του ηλικιωμένου πλέον Τιτσιάνο, η μαγεία του τονικού χρώματος, οι καινούριες 

αναζητήσεις  του μανιερισμού, γοητεύουν το Δομήνικο. Το περίφημο πολύπτυχο 

στην Γκαλλερία Εστένσε της Μοντένα αποτυπώνει τη μετάβασή του από το 
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βυζαντινό ιδίωμα στη Δυτική τέχνη. Διακρίνονται αδιαμφισβήτητα τα βυζαντινά 

εικονογραφικά στοιχεία, τα έντονα, ζεστά χρώματα και η αέρινη κίνηση 

παραπέμπουν ωστόσο στις αναζητήσεις που χαρακτηρίζουν τις μετέπειτα συνθέσεις 

του. 

 

Το τρίπτυχο περιέχει στην κύρια όψη τρεις σκηνές, τη στέψη του Χριστιανού ιππότη, 

την Προσκύνηση των ποιμένων και τη Βάπτιση του Χριστού. Στην πίσω όψη , 

απεικονίζονται μια άποψη του όρους Σινά, ο Ευαγγελισμός και οι Πρωτόπλαστοι.  

Ο Μυστικός Δείπνος (1568, Εθνική Πινακοθήκη Μπολόνιας). Στον πίνακα αυτό, είναι 

εμφανής η διάθεσή του να 

αναπαραστήσει με φυσικότητα 

την κίνηση και τη θέση των 

σωμάτων. Δεσπόζει η μορφή του 

Ιησού, γύρω από τον οποίο οι 

μαθητές συνομιλούν σε κλίμα 

έντασης, ενώ ξεχωρίζει η 

μελανόμορφη φιγούρα του Ιούδα, 

που στέκεται απέναντι στο 

δάσκαλό του. 

 Η Θεραπεία του εκ γενετής τυφλού, 1567, πινακοθήκη Δρέσδης 
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Στα τελευταία χρόνια παραμονής 

του στη Βενετία, ανήκει ο 

πίνακας της Θεραπείας του 

τυφλού, έργο που χαρακτηρίζεται 

από την επιρροή του Τιντορέττο 

κυρίως ως προς τις μορφικές 

αναζητήσεις του Θεοτοκόπουλου 

αλλά και την απόδοση των 

κτιρίων που φαίνονται στο βάθος.  

 

 

Ρώμη  

                                                                                     

Η εκδίωξη των εμπόρων από το 

Ναό. Αυγοτέμπερα σε ξύλο 1560-

1565 Εθνική πινακοθήκη, 

Λονδίνο. Από το 1970 έως το 

1977 περίπου ζει στη Ρώμη, σε 

μια περίοδο που επικρατεί 

σκληρός ανταγωνισμός, την ίδια 

στιγμή που δεσπόζει η παρουσία 

του Τιτσιάνο και το έργο του 

Μιχαήλ Αγγέλου ασκεί μεγάλη 

επιρροή, 6 χρόνια μετά το 

θάνατο του.  
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Ο Ευαγγελισμός (1570), Μουσείο  Πράδο, Μαδρίτη. Αυγοτέμπερα σε ξύλο. Στα 

τελευταία έργα της ιταλικής περιόδου, 

φαίνονται καθαρά οι επιδράσεις του 

Τιτσιάνο (ζεστότερο χρώμα, 

ελαφρύτερη πινελιά, μεγαλύτερος 

παλμός). Όλη η παραγωγή σε Βενετία 

και Ρώμη διεύρυνε τους καλλιτεχνικούς 

του ορίζοντες και του παρείχε τη 

δυνατότητα να καλλιεργήσει σε 

τεράστιο βαθμό το καλλιτεχνικό μέσο 

που ταίριαζε περισσότερο στην 

ιδιοσυγκρασία του:  Το χρώμα. Ο Greco 

απεικονίζει στα έργα του αυτά τα 

σώματα επιμήκη και ασύμμετρα με τα 

μικρά κεφάλια, τα μάτια μεγάλα, τα χρώματα γεμάτα φως και λάμψη. Συχνά φαίνεται 

να αδιαφορεί για την τρίτη διάσταση, γεγονός που μαρτυρεί τη βυζαντινή επιρροή 

στα έργα του.  Στον Ευαγγελισμό 

ειδικότερα, ένα ακόμη  δείγμα που  

δείχνει τη επίδραση της βυζαντινής 

ζωγραφικής στην τεχνοτροπία του 

είναι ο συμπυκνωμένος λειτουργικός 

τρόπος απεικόνισης  των σκηνών 

του, και η μη τοποθέτηση των 

παραστάσεων σε συγκεκριμένο 

χώρο. Έτσι, ο θεατής αποκτά την 

αίσθηση ότι το γεγονός εξελίσσεται 

και συμβαίνει μπροστά στα μάτια 

του. 

 Η Πιετά (Η αποκαθήλωση του 

Χριστού). Μεταξύ 1577 -1584. 

Μουσείο Τέχνης (Φιλαδέλφεια, Η.Π.Α.) Αυγοτέμπερα σε πλαίσιο. 
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Μαδρίτη 

Υπάρχουν κείμενα που επιβεβαιώνουν πως, όταν ακόμη ήταν στη Ρώμη, ο 

Θεοτοκόπουλος συναναστράφηκε  με 

τους ουμανιστές του Τολέδο, ανάμεσα 

τους με τον Πέδρο Τσακόν, διάσημο 

ελληνιστή, που τον παρότρυνε να 

μεταβεί στην Ισπανία. Ο 

Θεοτοκόπουλος, φτάνοντας στην 

Ισπανία, παρέμεινε για μικρό χρονικό 

διάστημα στη Μαδρίτη, όπου μάταια 

περίμενε να παρουσιαστεί στους 

κύκλους του βασιλιά. Για να 

απαλύνουν τη μεγάλη του 

απογοήτευση, φίλοι και γνωστοί του παράγγελναν τις προσωπογραφίες τους, έργα 

απαράμιλλης τέχνης. Η 

τεχνική του 

Θεοτοκόπουλου διατηρεί 

ακόμα ιταλικές 

επιδράσεις, καθώς 

δεσπόζουσα θέση έχουν το 

χρώμα και η βαθιά 

συναισθηματικότητα. Ο 

Θεοτοκόπουλος φοβάται 

να ελευθερώσει ακόμα 

περισσότερο την πινελιά 

του, παρά τη θερμότητα 

που εκπέμπουν τα 

χρώματα που χρησιμοποιεί 

και τη συχνά απότομη 

εναλλαγή χαμηλών και 

υψηλών τόνων. Ίσως ο                                                                                  

ρετάμπλ του Αγίου Δομήνικου, Τολέδο, 1577       
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μοναδικός θρησκευτικός πίνακάς του κατά την παραμονή του στη Μαδρίτη-η 

μετανοούσα Μαγδαληνή συμπληρώνει την  εκεί παραγωγή του Θεοτοκόπουλου. 

Η εμπειρία της Μαδρίτης ήταν απογοητευτική για το Δομήνικο, ο οποίος αποφασίζει 

να πάει στο Τολέδο, απ’ το οποίο καταγόταν η γυναίκα του. Εκεί θα ζήσει ως τα 

βαθιά του γεράματα, σαν άρχοντας, συνδεδεμένος στενά με τους λόγιους και 

κληρικούς ουμανιστές της εποχής, προτού χτυπηθεί από τη φτώχεια και το θάνατο. 

Στο Τολέδο θα συναντήσει τα τόσο εκφραστικά πρότυπα που απεικονίζει στα έργα 

του. 

Τολέδο 

Η τέχνη του Δομήνικου γνωρίζει τεράστια άνθιση, αυτή που ο ίδιος γύρευε στην 

πολύχρονη περιπλάνησή του. Δέχεται πολλές σοβαρές παραγγελίες. Ο Ντιέγκο ντε 

Καστίλλια παραγγέλνει 8 πίνακες για το μεγάλο εικονοστάσιο του μοναστηριού του 

Αγίου Δομήνικου . Στα έργα αυτά, παρ’ ότι διατηρεί τις ιταλικές του μνήμες και το 

χρωματικό τους πλούτο, είναι έκδηλη η διάθεση του Δομήνικου να προχωρήσει σε 

ένα εντελώς προσωπικό του ύφους και να κάνει το πρώτο βήμα προς μια ανεξαρτησία 

σκέψης, που βρήκε την ολοκληρωμένη έκφραση της στα μεταγενέστερα έργα του. 

 «Ο Διαμερισμός των ιματίων του Ιησού», Καθεδρικός Ναός  Αγίας Μαρίας του Τολέδο 

(1579) 

Στη δεύτερη μεγάλη παραγγελία που 

δέχθηκε και εκτέλεσε, είναι αισθητές οι 

μανιεριστικές επιδράσεις και έχουν τέλεια 

αφομοιωθεί. Ο Θεοτοκόπουλος έχει 

πετύχει έντονα υποβλητικά εφέ, τονίζοντας 

με το ζωηρό πορφυρό χρώμα της  

τηβέννου τη σιλουέτα του Χριστού και 

προκαλώντας έντονη συγκίνηση με την 

ποικιλία της έκφρασης των προσώπων, το 

καθένα απ’ τα οποία αποτελεί ένα 

ψυχολογικό πορτραίτο. Το φως είναι η ίδια 

η ουσία του πίνακα και οι αντιθέσεις 

ανάμεσα στις ζεστές και τις ψυχρές χρωματικές αποχρώσεις είναι έντονες. Ο πίνακας 
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αυτός προκάλεσε αντίθεση στους θρησκευτικούς κύκλους. Οι εκπρόσωποι του ναού 

εξέφρασαν έντονες αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενό του, γεγονός που οδήγησε σε 

διαφωνίες σχετικά με την αμοιβή του ζωγράφου. 

  

«Ο Κύριος Αίρει το 
Σταυρό»,1580,Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης  
Νέα Υόρκη.  

Η Μετάνοια του Αγίου Πέτρου. 1580 Μουσείο 
BOWES Μ. Βρετανία. Ελαιογραφία σε καμβά.  
 

  

«Η Σταύρωση του Χριστού και οι δύο δωρητές», 
περ. 1580 , Μουσείο Λούβρου, Παρίσι 

 

Η Αγία Βερενίκη (1576-1579), 84Χ91 εκ. 
Μουσείο της Σάντα Κρούζ, Τολέδο 

 

Το μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου (1580-82) (Νέα μουσεία Εσκοριάλ) 
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Ο Θεοτοκόπουλος, από τη στιγμή της άφιξής του 

στην Ισπανία ανυπομονούσε να κατακτήσει την 

εύνοια του βασιλιά. Το 1580 του ανατέθηκε να 

ζωγραφίσει ένα από τα παρεκκλήσια του 

Εσκοριάλ, με θέμα το μαρτύριο του Αγίου 

Μαυρικίου. Η απόδοση του θέματος ωστόσο δεν 

άρεσε στο Φίλιππο Β’, ο οποίος φαίνεται ότι 

τρόμαξε από το νεωτεριστικό χαρακτήρα της 

ερμηνείας, ανίκανος να συλλάβει το εσώτερο 

νόημα του έργου, που ήταν αντίθετο με τα 

γούστα και τη θρησκοληψία του. Η ατμόσφαιρα 

του πίνακα δίνει έναν άυλο και απόκοσμο χαρακτήρα, ενώ τα πρόσωπα είναι 

αποδοσμένα ρεαλιστικά. 

Στις 18 Μαρτίου του 1586, ο Θεοτοκόπουλος 

αναλαμβάνει, με διορία μισού χρόνου, να 

εκτελέσει τον πίνακα που θεωρείται ευρέως το 

αριστούργημα του, την Ταφή του κόμη ντε 

Οργκάθ (Εκκλησία του Αγίου Θωμά, Santo 

Tome, Τολέδο.) Το έργο αυτό είναι το θεμέλιο, 

όχι μόνο της ζωγραφικής του Θεοτοκόπουλου, 

αλλά και ολόκληρης της ισπανικής ζωγραφικής. 

Ο ζωγράφος έχει αποτινάξει τα τελευταία 

κατάλοιπα των ιταλικών του αναμνήσεων και 

αποκτά ένα δικό του ύφος. Βρίσκεται σε πλήρη 

καλλιτεχνική ωριμότητα και εκφράζεται με όλη 

τη σιγουριά που του δίνει η πείρα και τα χαρίσματά του.   Στο κάτω μέρος του πίνακα 

εικονογραφείται η σκηνή της ταφής, ενώ το επάνω μέρος είναι αφιερωμένο στην 

ανάληψη του νεκρού ανάμεσα στα σύννεφα και στους αγγέλους, δημιουργώντας έτσι, 

με την τεχνική των έντονων φωτοσκιάσεων, ένα απόκοσμο όραμα. Στο κάτω μέρος, 

σε μια σειρά από σπάνια πορτραίτα, απεικονίζονται σύγχρονοί του άρχοντες και 

ιερωμένοι. Ανάμεσά τους ο άγιος Στέφανος, με βλέμμα αδιαφορίας και ο άγιος 

Αυγουστίνος σηκώνουν το σώμα του νεκρού για να το βάλουν στον τάφο. Το νεαρό 

αγόρι, αριστερά, με το χέρι στραμμένο προς τη σκηνή της ταφής, είναι ο οκτάχρονος 
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τότε γιος του ζωγράφου. Το πρόσωπο που διακρίνουμε μετρώντας από αριστερά επτά 

μορφές είναι ο ίδιος ο Θεοτοκόπουλος. Τα πρόσωπα των αρχόντων είναι σιωπηλά και 

η στάση τους εκφραστική. Δεξιά στον πίνακα σε πρώτο πλάνο φαίνεται ο ιερέας να 

διαβάζει τις προσευχές της κηδείας. Το επάνω μέρος του πίνακα αρχίζει με ένα 

άγγελο που πετάει προς το ουράνιο βασίλειο μεταφέροντας θολή μορφή που μοιάζει 

με νεογέννητο. Ψηλά εικονίζεται ο Ιησούς και λίγο κάτω του η Παρθένος Μαρία και 

ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής κάνοντας νεύμα στον Άγιο Πέτρο (επάνω αριστερά) να 

ανοίξει τον παράδεισο για να μπει η ψυχή του κόμη. Επάνω στο βάθος δεξιά ένα 

πλήθος μακαρίων κοιτάει προς το Σωτήρα Χριστό με συγκινημένο βλέμμα. Στο 

επάνω μέρος η κίνηση είναι ταραγμένη και ο ρυθμός της σύνθεσης έντονος, ενώ 

καθώς οδηγούμαστε προς τα κάτω ηρεμεί. Όλο το έργο χαρακτηρίζεται από έντονες 

αντιθέσεις: ουρανός και γη, ζωγραφικός πλούτος και λιτότητα, μορφές απομονωμένες 

και σύνολα. Η ταφή γνώρισε τεράστια επιτυχία και εδραίωσε το κύρος του 

Θεοτοκόπουλου ανάμεσα στους ευγενείς και στους εκκλησιαστικούς κύκλους του 

Τολέδο. Απολάμβανε τεράστια εκτίμηση, που εκφράστηκε μέσα από πολυάριθμες 

παραγγελίες προσωπογραφιών και αναθέσεις θρησκευτικών έργων.  

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Θεοτοκόπουλος εκτέλεσε πέντε βασικές σειρές 

αποστόλων, πάμπολλες σειρές αγίων (Φραγκίσκος, Πέτρος, Δομήνικος), 

θρησκευτικές συνθέσεις (απόστολοι, άγιες οικογένειες, κ.α.), παρθένους, πίνακες για 

εικονοστάσια.  

  
   
 
Μαγδαληνή μετανοούσα (1590) 
 

 
“H Στέψη της Θεοτόκου’’, 1599, Μουσείο Ελ 

Γκρέκο, Τολέδο 
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Ο Άγιος Ανδρέας και ο Άγιος Φραγκίσκος, 

1595, μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

πνευματικότητα, γεγονός που μαρτυρεί 

ότι ο Γκρέκο ποτέ δεν απέβαλε τις αρχές 

της βυζαντινής ζωγραφικής που έχει 

διδαχτεί νέος στην Κρήτη.  

Οι δύο δεκαετίες που ακολούθησαν την 

Ταφή αποτελούν μια περίοδο βαθιάς μεταβολής στην οπτική του Θεοτοκόπουλου. Το 

προσωπικό καλλιτεχνικό του ύφος έχει πια διαμορφωθεί: σχήματα και πρόσωπα 

στενόμακρα πλανώνται σε μια φασματική ατμόσφαιρα, σε μια χρωματική ποικιλία 

τολμηρή. Με την τέχνη του καταφέρνει να υπερβεί τα όρια της πραγματικότητας και 

πετυχαίνει έναν εκφραστικό δυναμισμό. Πρόκειται για έναν ασυνήθιστο μετά 

αναγεννησιακό μανιερισμό, διαφορετικό από το μανιερισμό των Ιταλών, που 

διατηρούν πάντα την πλαστικότητα της κλασσικής ανατομίας. Αυτή η νέα τροπή της 

τέχνης του οδηγεί το Θεοτοκόπουλο στο να ενοποιήσει τις συνθέσεις του, 

δημιουργώντας ένα μυστικιστικό κλίμα.  

  
Αγία Οικογένεια, 1592 

 
H Σταύρωση (1595~1600) 
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Με τις επαναστατικές συνθέσεις του παρεκκλησίου του San Jose (Στέψη της 

Παναγίας, ο Άγιος Μαρτίνος με τον επαίτη, ο Άγιος Ιωσήφ με το μικρό Χριστό), η 

αντινατουραλιστική ροπή του Θεοτοκόπουλου γίνεται ακόμα πιο έντονη, ενώ η 

ζωγραφική του αποκτά λυρισμό και μια υποκειμενική θεώρηση του κόσμου και της 

πραγματικότητας. 

  
Ο άγιος Μαρτίνος με τον επαίτη'', 1599, Εθνική 
Πινακοθήκη, Ουάσινγκτον 

 

«Ο Άγιος Ιωσήφ και ο μικρός Χριστός», 1599 

 

  
«Η προσκύνηση των ποιμένων», 1600 
 

«Η Βάπτιση», 1602 
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Στην τελευταία φάση της δουλειάς του, οι μορφές του Θεοτοκόπουλου ξεφεύγουν 

από κάθε έννοια γλυπτικής πλαστικότητας, αποσαρκώνονται. Η πινελιά, γρήγορη και 

ελεύθερη, εξαφανίζει κάθε περίγραμμα, καταστρέφει τους παραδοσιακούς «κανόνες 

της ζωγραφικής». Οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις καθιστούν το τοπίο απόκοσμο 

και δυναμώνουν το φως, το οποίο γίνεται ο βασικός συντελεστής τους. Οι  πίνακες 

του Κολλεγίου της Dona Maria de Aragon  προαναγγέλλουν την τελευταία αυτή 

φάση της δουλειάς του ζωγράφου. Στον ίδιο κύκλο ανήκει και το εικονοστάσι του 

Νοσοκομείου του Ελέους στην Ιλλιέσκας, που περιλαμβάνει πέντε πίνακες, την 

Παναγία του Ελέους, τον Ευαγγελισμό, τη Στέψη της Παναγίας, τη Γέννηση του 

Χριστού και ένα βασικό έργο, τον Άγιο Ιντελφόνσο μαζί με ένα Γάμο της Παναγίας 

που χάθηκε κατοπινά. 

 

  
«Η Παναγία του Ελέους», 1603-1605, 
Νοσοκομείο του Ελέους στην Ιλλιέσκα, Τολέδο, 
Ισπανία 

«Η Πεντηκοστή», 1610-1614,Μουσείο Πράδο 
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«Ο Άγιος Ιντελφόνσος», 1603-1605, 
Νοσοκομείο του Ελέους στην Ιλλιέσκα, Τολέδο, 

Ισπανία. 
 

«Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» 1603-1605, 
Νοσοκομείο του Ελέους στην Ιλλιέσκα, Τολέδο, 
Ισπανία 

 

Ο Θεοτοκόπουλος, βαδίζοντας προς το δοξασμένο τέλος του, αντιμετωπίζει οικονομικά 

προβλήματα και προσωπικές δυστυχίες. Οι προσωπογραφίες του δείχνουν έναν άνθρωπο 

αδύνατο, με τραβηγμένα χαρακτηριστικά και ονειροπόλο, με βλέμμα διαπεραστικό. Αλλά και 

η περίφημη άποψη του Τολέδο (περ.1595), απεικονίζει την αγαπημένη του πόλη, 

εκφράζοντας το μυστικό προσωπικό δράμα του ζωγράφου. 

 

«Άποψη του Τολέδο», 1608-1614, Μουσείο Γκρέκο, Τολέδο, Ισπανία. 
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Σε αυτή την ατμόσφαιρα που προμηνύει το τέλος, ο Θεοτοκόπουλος οδηγείται σε 

νέες αναζητήσεις. Ξαφνικά προβάλλουν οι αναμνήσεις από το παρελθόν. Ανανεώνει 

το καλλιτεχνικό του ύφος, συμφιλιώνεται και πάλι με τη μακρινή Ιταλία και την 

Κρήτη. Συνθέτει την περίοδο εκείνη, έργα εφιαλτικά, όπως η Πεντηκοστή, η 5
η
 

σφραγίδα της Αποκάλυψης, η Βάπτιση του Χριστού, που αποτελούν τμήματα ενός 

συνόλου για το παρεκκλήσιο του νοσοκομείου Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, και που 

δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Για το ίδιο νοσοκομείο προοριζόταν και ο 

Ευαγγελισμός (Τράπεζα Urquillo, Μαδρίτη), το επάνω μέρος του οποίου  είναι η 

«Συναυλία των αγγέλων». 

 

«Η Πέμπτη Σφραγίδα της Αποκαλύψεως» (1608-14), Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο. 

Η ζωή του Γκρέκο, γεμάτη από αντιφάσεις και αινίγματα, τελειώνει με τα τελευταία 

αυτά αριστουργήματα σε μια αποθέωση δόξας. Απαλλαγμένος πια από κάθε 

περισπασμό, δίνει στα τελευταία του έργα όλη την πεμπτουσία της τεχνικής του, 

φτασμένης στο απόγειό της, την πείρα μισού αιώνα, τη λύτρωση από τα προβλήματα 

που τον απασχόλησαν και τη γενική εικόνα της σοφίας του. Ενδεικτικά, στον πίνακα 

με φόντο το τοπίο του Τολέδο με το Αλκαζάρ, τα τείχη και τους κυματιστούς 

λόφους, τα πάντα βρίσκονται σε μια υπερκόσμια ατμόσφαιρα. Οι νευρώδεις 
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πινελιές, ο χρωματισμός του απειλητικού ουρανού καθιστούν το έργο ένα 

αριστούργημα. 

 

«Η συναυλία των αγγέλων», 1613, Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα  

 

Ο Θεοτοκόπουλος πεθαίνει στις 7 Απριλίου 1614 ύστερα από μακρόχρονη αρρώστια. 

Ο θάνατος του μεγάλου ζωγράφου έχει αντίκτυπο σε όλους τους καλλιτεχνικούς και 

θρησκευτικούς κύκλους της εποχής. Με την εμφάνιση  ωστόσο νέων αισθητικών 

ιδεωδών, το όνομά του θα σκεπαστεί σιγά σιγά με το πέπλο της λήθης, για να 

ξυπνήσει πάλι, μετά την επικράτηση του ρομαντισμού, το ενδιαφέρον καλλιτεχνών 

και ποιητών. Ο 20
ος

 αιώνας ωστόσο είναι εκείνος που πραγματικά ανακάλυψε το 

Θεοτοκόπουλο, ένα πνεύμα ανήσυχο, που δεν υποτάχθηκε και ξέφυγε από κάθε 

προσπάθεια ορισμού ή κατάταξής του σε οποιαδήποτε τάση της εποχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
  

 

 

ΚΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΤΟΥ ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 

                           Καταγραφή των έργων του. 

 

     Έργα της νεανικής ηλικίας του Γκρέκο, δηλαδή πριν την εποχή της μετάβασής 

του στη Βενετία θεωρούνται: «Η Προσκύνηση των Μάγων» του Μουσείου 

Μπενάκη στην Αθήνα, ένα τρίπτυχο στην Gabria Estense της Μοδένας με την 

παράσταση της προσκύνησης των Ποιμένων, τη Βάπτιση και στο μέσο το Χριστό 

να στέφεται σε δόξα μάρτυρα της πίστεως του Όρους Σινά κ.ά. Τα παραπάνω είναι 

γνήσια έργα του, όπως και «ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγραφίζων την Θεοτόκον», 

στο οποίο διασώζεται  η υπογραφή του Δομήνικου. Άλλα νεανικά έργα του 

ζωγράφου που ανήκουν σ' αυτήν την περίοδο της παραμονής του στη Βενετία 

θεωρούνται: «Η Δευτέρα Παρουσία», «Η προσκύνησις των Ποιμένων» της 

συλλογής Willumsen. Πίνακες της ίδιας περιόδου θεωρούνται: «Η θεραπεία του 

Τυφλού» της Πινακοθήκης της Δρέσδης, «Ο Στέφανος» της Βιέννης, «Η Βάπτιση 

του Χριστού» της συλλογής Κουκ στην Αγγλία, «Το Παιδί με το κάρβουνο» στην 

Πινακοθήκη Νεάπολης Ιταλίας, «Η αρπαγή της Περσεφόνης» της Πινακοθήκης 

Ντόρια στη Ρώμη και η «προσωπογραφία μιας Κρητικιάς», η λεγόμενη αλλιώς 

«Κυρία με την ερμίνα» είναι έργο μάλλον του 1580-82. Επίδραση του Τιτσιάνο 

αναγνωρίζουν οι κριτικοί στα έργα του Δομήνικου: «Ευαγγελισμός» του Πράδο 

στη Μαδρίτη, «ο Άγιος Φραγκίσκος δεχόμενος τα στίγματα» της συλλογής 

Θουλοάγκα, στην «Προσωπογραφία του Κλόβιο» στο Μουσείο της Νάπολης και 

στην προσωπογραφία του «Αναστάτζι», συλλογή Frick Ν. Υόρκη. Κατά την 

παραμονή του στη Ρώμη, με την ανάμνηση όμως του Τιντορρέτο, ο Γκρέκο θα 

ζωγραφίσει την «Θεραπεία του Τυφλού», της Πινακοθήκης της Πάρμας και την 

«Εκδίωξη των εμπόρων από  το Ναό» του Ινστιτούτου Τέχνης στη Μινεάπολη των 

Η.Π.Α. 

Αλλά τα καλύτερα έργα του Θεοτοκόπουλου ανήκουν στην Ισπανική περίοδο, που 

ήρθε και η πλήρης ωρίμανσή του. Από τα πρώτα του έργα στη χώρα αυτή είναι οι 

εικόνες του εικονοστασίου του Αγ. Δομίγκου του Παλαιού στο Τολέδο, καθώς και 

η Κοίμηση της Θεοτόκου, η Αγία Τριάδα, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Ιωάννης ο 

Ευαγγελιστής κ.ά. Ακολουθούν κατόπιν οι πίνακες: «Pieta», της συλλογής 

Χούντικτον στη Ν. Υόρκη, «ο Άγιος Σεβαστιανός» της μητρόπολης της Βαλένθια 
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στην Ισπανία, η «προσωπογραφία του Ντον Κοβαρρούμπιας» στο μουσείο 

Τολέδου, η «Προσωπογραφία του γλύπτη Λεόνη», στη συλλογή Μάξγουελ 

Σκωτίας, «ο Άγιος Ιερώνυμος ως καρδινάλιος» της Πινακοθήκης του Λονδίνου, 

«ο Ιππότης με το χέρι εις το στήθος» της συλλογής του Βερολίνου. 

Με τη ζωή του Θεοτοκόπουλου στο Τολέδο συνδέονται σπουδαιότατοι πίνακες. 

Μεταξύ αυτών: «Πέτρος και Παύλος», «Χριστός αίρων τον Σταυρόν» (περί το 

1594) στο Πράδο της Μαδρίτης, «επί νεφελών Θεοτόκον» (περί το 1597) στη 

Βαρκελώνη, «Ανάσταση του Χριστού» (περί το 1598) στο Πράδο, 

«Προσωπογραφία του καρδιναλίου Nino de Guevarass (περί το 1600), «η εκδίωξη 

των εμπόρων» (περί το 1604) στο Gabridge Mass των Η.Π.Α., «Προσωπογραφία 

του Don Diego Covarrubias» περί το 1604 του μουσείου Καλών τεχνών 

Βουδαπέστης, «Άγιος Ανδρέας» (περί το 1604) στη μητρόπολη του Τολέδο, 

«Άγιον Ιλδεφόνσον γράφοντα καθ' υπαγόρευσιν της Θεοτόκου» (1608 περίπου) 

στην εκκλησία του νοσοκομείου de la Caridad του Illescas, «Δείπνο του Ιησού εις 

την οικίαν του Σίμωνος» (περί το 1608) στην Κούβα, και ο ανάλογος πίνακας της 

συλλογής Winterborthom των Η.Π.Α. 

Στην τελευταία αυτή περίοδο του Γκρέκο ανήκουν και τα μεγάλα και 

ονομαστότερα έργα του. Αυτά είναι: το «Espolio» ή αλλιώς ο διαμερισμός των 

ιματίων του Χριστού (περί το 1579) της Μητρόπολης του Τολέδου, το «Μαρτύριο 

του Αγίου Μαυρικίου και των σύν αυτώ» (1580) στη συνοδική αίθουσα του 

Εσκοριάλ. Η «Προσκύνηση του Αγίου ονόματος του Ιησού Χριστού» στο 

Εσκοριάλ (1580). Η «ταφή του κόμητος Οργκάθ», πίνακας που βρίσκεται στο ναό 

του αγίου Θωμά στο Τολέδο με χρονολογία του ζωγράφου το 1586. Ο «Θάνατος 

του Λαοκόοντα» (1610-1614) της Εθνικής Πινακοθήκης της Ουάσιγκτον. Η 

«Πέμπτη σφραγίδα της Αποκάλυψης» (1610-1614) στο Μουσείο Θουλοάγκα της 

Zumaya. Το «Τολέδο εν καιρώ καταιγίδος» (περί το 1610) στο Μητροπολιτικό 

Μουσείο της Ν. Υόρκης, κ.ά. Άλλοι πίνακες της ίδιας περιόδου είναι: η 

«Μετάσταση της Θεοτόκου» (περί το 1606) του Μουσείου San Vicenie στο 

Τολέδο, ο «Χριστός εις το όρος των Ελαιών» (περί το1610) της συλλογής A. 

Sachs στη Ν. Υόρκη, η «Πεντηκοστή» (περί το 1610) στο Πράδο, η «Προσκύνηση 

των ποιμένων» (περί το 1610) στο Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης και η 

«Βάπτιση του Χριστού» (περί το 16101614) στο νοσοκομείο του Αγίου Ιωάννη 

του Τολέδου. 

Πολύ γνωστός είναι ο πίνακας «Άποψη του Τολέδου» (περί το 1608). Κατάπληξη 
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προκαλεί η δεκαεπτάστιχη επιγραφή σε αυτό τον πίνακα. Νομίζει κανείς ότι 

ακούει τον Θεοτοκόπουλο να συλλογίζεται: 

«Έπρεπε να βάλω το νοσοκομείο 

του Δον Ζουάν Ταβέρα σε ξεχωριστό μέρος 

γιατί όχι μόνο έκρυβε την πόρτα του Βιζάρα, 

αλλά και ο θόλος του ανέβαινε με τέτοιο τρόπο 

ώστε ξεπερνούσε την πόλη και έτσι 

αν το βάλω εδώ θα δείξει καλύτερα 

την πρόσοψη από το άλλο μέρος...». 

 

Αυτοί οι στίχοι μας βοηθούν να κατανοήσουμε το πώς δηλαδή ο πιστός μαθητής 

των μεγάλων πρωτοπόρων της ενετικής τέχνης έγινε «παράξενος» καλλιτέχνης. 

Με αυτούς τους στίχους προχωρούμε βαθύτερα στις ψυχικές κρίσεις του, από τις 

οποίες ξεπήδησε η «τρέλα» του, που θα ήταν προτιμότερο να την ονομάσουμε 

μεγαλοφυία. 

 

Στο «Τολέδο εν καιρώ καταιγίδος» ο Γκρέκο πραγματοποιεί ένα απ' τα τελευταία 

ρωμαλέα έργα του. Μπροστά πράσινοι θάμνοι και ποταμός, πίσω το Τολέδο την 

ώρα κατά την οποία αστραπές διασχίζουν το μελανό ουρανό φωτίζοντας τις 

οικοδομές του και ξεσπά η καταιγίδα στο βάθος. Και εδώ ο ζωγράφος εργάστηκε 

με πολλή ελευθερία, δηλαδή, δεν αντέγραψε πιστά το τοπίο του, αλλά αυτό υπήρξε 

απλά αφορμή για να εκφράσει το όραμα το οποίο είχε συλλάβει η καλλιτεχνική 

του φύση. Το έργο διακρίνεται για τον ονειροπόλο χαρακτήρα του, την υπέροχη 

πνευματικότητά του και την έκφραση των σπασμών της ψυχής με τρόπο ρεαλιστικό. 

Διαπιστώνουμε ότι τα έργα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου ανήκουν σε προσωπικές 

συλλογές σε διάφορα μέρη της γης, Κοπεγχάγη, Ν. Υόρκη, Γλασκόβη, Βουδαπέστη, 

ενώ τα περισσότερα βρίσκονται στην Ισπανία στους ναούς που φιλοτέχνησε ή στο 

Μουσείο προς τιμήν του στο Τολέδο (Casa del Greco), στο Εθνικό Μουσείο του 

Πράδο στη Μαδρίτη, στο Επαρχιακό Μουσείο της Σεβίλλης και στο Σκευοφυλάκιο 

του Καθεδρικού Ναού στο Τολέδο. Επίσης, έργα του εκτίθενται και στην Ιταλία, στο 

Εθνικό Μουσείο ντι Καποντιμόντε, στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, καθώς 

και στις Η.Π.Α. στην Εθνική Πινακοθήκη του Τολέδο στην Ουάσιγκτον, στο 

Ινστιτούτο Τέχνης στη Μιννεάπολη, στο Μουσείο Τέχνης στο Οχάιο, στο Young 
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Memorial Museum στο Σαν Φρανσίσκο και στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη 

Ν. Υόρκη. 

 

ΚΡΗΤΗ 

Ο ευαγγελιστής Λουκάς ζωγραφίζοντας την Παναγία (1566). Μουσείο Μπενάκη, 

Αθήνα 

Η Κοίμηση της Θεοτόκου (1566). Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου, Ερμούπολη    

Η προσκύνηση των ποιμένων (1560-66). 

Το Πάθος του Χριστού (1560-66).   

ΙΤΑΛΙΑ 

Πιετά (1568-70) Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα  

Πιετά (1570-72) 

Πιετά (1566) Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 

Η θεραπεία του τυφλού (1565-67)  

Η θεραπεία του τυφλού (1570-75) Εθνική Πινακοθήκη, Πάρμα  

Τρίπτυχο της Μοδένα (1560-65) Πινακοθήκη Εστένσε, Μοδένα 

Η εκδίωξη  των εμπόρων απ’ τον Ναό (1570-72) Εθνική Πινακοθήκη Ουάσιγκτον  

Η εκδίωξη των εμπόρων απ’ τον Ναό (1575-76) Ινστιτούτο Καλών Τεχνών, Μινεάπολη  

Μυστικός Δείπνος (1568) Εθνική Πινακοθήκη, Μπολόνια 

Προσωπογραφία του Τζούλιο Κλόβιο (1571-72) Μουσείο Καποντιμόντε, Νεάπολη 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (1576) 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (1570) 

Αγόρι που ανάβει κερί (1570-75) Μουσείο Καποντιμόντε, Νεάπολη 

Μαρία Μαγδαληνή μετανοούσα (1576-78) Μουσείο Καλών Τεχνών, Βουδαπέστη 



 

89 
 

Άποψη του Όρους Σινά (1570) Ιστορικό μουσείο, Ηράκλειο 

Η Βάπτιση του Χριστού(1567-70) Ιστορικό μουσείο, Ηράκλειο 

Προσκύνηση των ποιμένων (1570) Συλλογή Μπονόμι, Μιλάνο  

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (1597-1600) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (1596-1600) Μουσείο Ντύσεν-Μπορντέμισα, Μαδρίτη 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (1600-05) 

Γέννηση (1603-05) 

Προσκύνηση των ποιμένων (1575) Μουσείο Τέχνης Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια  

Προσκύνηση των ποιμένων (1612-14) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Προσκύνηση των ποιμένων (1603)  

Προσκύνηση των ποιμένων (1605)  

Η Βάπτιση του Χριστού (1597-1600) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Η εκδίωξη των εμπόρων απ’ τον ναό (1600)  Εθνική Πινακοθήκη, Λονδίνο 

Ο Διαμερισμός των Ιματίων του Χριστού (1577-79) Σκευοφυλάκιο του Καθεδρικού 

του Τολέδο 

Ο Διαμερισμός των Ιματίων του Χριστού (1580-85) Παλαιά Πινακοθήκη, Μόναχο 

Η προσευχή στον Κήπο της Γεσθημανή (1590-95) Μουσείο Καλών Τεχνών, Τολέδο 

Η προσευχή στον Κήπο της Γεσθημανή (1590) Εθνική Πινακοθήκη, Λονδίνο 

Ο Χριστός το Σταυρό (1590-95) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Ο Χριστός κρατώντας τον Σταυρό (1590-95) Μητροπολιτικό Μουσείο, Νέα Υόρκη 

Ο Χριστός κρατώντας τον Σταυρό (1590-95) 

 Η Σταύρωση (1590-1600) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 
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Η Σταύρωση (1595-1605) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Η Σταύρωση (1600) 

Η Σταύρωση (1590-95) Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα 

Ο Εσταυρωμένος με δύο δωρητές (1585-90) Λούβρο, Παρίσι 

Πιετά (1592) Συλλογή Σταύρου Νιάρχου, Παρίσι 

Ανάσταση (1577-79) 

Ανάσταση (1600) 

Πεντηκοστή (1600) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Ευπατρίδης με το χέρι στο στήθος (1577-79) 

Αυτοπροσωπογραφία Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (1595-1600) 

Προσωπογραφία του Καρδινάλιου (1600) 

Η ταφή του κόμητος Οργκάθ (1586) Ναός του Αγίου Θωμά, Τολέδο 

Τέμπλο καθεδρικού ναού του Τολέδο (1577-79): 

Η Αγία Τριάδα (1577-79) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Ανάληψη της Παναγίας (1577-79) Ινστιτούτο Τέχνης, Σικάγο 

Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής (1577-79) 

Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής (1577-79) 

Άγιος Βερνάρδος (1577-79) 

Άγιος Βενέδικτος (1577-79) 

Σωτήρας (1610-14) 

Χριστός (1590-95) 

Η λατρεία του ονόματος του Ιησού (1578-79) Μοναστήρι του Εσκοριάλ  

Μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου (1580-82) Μοναστήρι του Εσκοριάλ 
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Η Πέμπτη σφραγίδα της Αποκαλύψεως (1608-14) 

Λαοκόων (1610) 

Βιτσέντζο Αναστάζι (1578-80) 

Πορτρέτο άνδρα (1585-90) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Πορτρέτο του Ντιέγκο Κουβαρούμπιας (1600) 

Πορτρέτο του Χόρχε Μανουέλ Θεοτοκόπουλου (1600-05) 

Ο Άγιος Λουκάς (1600) 

Ο Άγιος Ματθαίος (1600) 

Ο Άγιος Φίλιππος (1602-05) 

Ο Άγιος Θωμάς (1602-05) 

Ο Άγιος Θωμάς (1610-14) 

Ο Άγιος Ιερώνυμος (1584-1610) 

Ο Άγιος Ιερώνυμος (1595-1600) 

Η έκσταση του Αγίου Φραγκίσκου (1580)  

Το μήνυμα του Αγίου Φραγκίσκου (1585-90) 

Ο Άγιος Φραγκίσκος προσεύχεται (1585-90) 

Ο Απόστολος Ιούδας Θαδδαίος (1600-07) 

Ο Άγιος Πέτρος (1605) 

Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1580) 

Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) 

Ο Απόστολος Παύλος (1610-14) 

Ο Άγιος Πέτρος (1610-14) 

Ο Άγιος Σίμων (1610-14) 
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Ο Απόστολος Παύλος (1610-14) 

Ο Άγιος Ιντελφόνσο του Τολέδο (1600-08) 

Ο Άγιος Ιντελφόνσο (16050-10) Μοναστήρι Εσκοριάλ 

Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος (1587-92) Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη 

Οι Άγιοι Ανδρέας και Φραγκίσκος (1590-95) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Ο Άγιος Ανδρέας (1610-14) 

Ο Άγιος Βαρθολομαίος (1610-14) 

Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος (1610-14) 

Ο Άγιος Ματθαίος (1610-14) 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και ο Άγιος Φραγκίσκος (1600) Μουσείο Ουφίτσι, 

Φλωρεντία 

Ο Άγιος Μαρτίνος και ο ζητιάνος (1597-99) Εθνική Πινακοθήκη, Ουάσινγκτον 

Ο Άγιος Δομήνικος (1586-90) 

Ο Άγιος Σεβαστιανός (1577-79)  

Ο Άγιος Σεβαστιανός (1610-14) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Ο Άγιος Αντώνιος της Παδούα (1580) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Το όραμα του Αγίου Λαυρεντίου (1587-90)  

Η Αγία Αικατερίνη (1610-14) 

Ο Άγιος Βερνάρδος (1603) 

Ο Άγιος Λουδοβίκος της Γαλλίας (1585-90) Λούβρο, Παρίσι 

Η Αγία Βερονίκη με το πέπλο (1580) Μουσείο Σάντα Κρούζ, Τολέδο 

Η Αγία Βερονίκη με το πέπλο (1602-07) Παλαιά Πινακοθήκη, Μόναχο 

Μαρία Μαγδαληνή(1578-80) 
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Η μετανοούσα Μαρία Μαγδαληνή (1580-85) 

Η μετανοούσα Μαρία Μαγδαληνή (1585-90)    

Η Αγία Οικογένεια (1590-1600) Μουσείο Καλών Τεχνών, Κλίβελαντ 

Η Αγία οικογένεια (1585-92) 

Αγία οικογένεια και η Αγία Άννα (1590-95) Νοσοκομείο Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Τολέδο 

Η Παρθένος με το θείο βρέφος (1597-99) Εθνική Πινακοθήκη, Ουάσινγκτον 

Ο Τζούλιο Ρομέρο και ο προστάτης του Άγιος (1585-90) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Πορτρέτο του Φίλιξ Ορτέντσιο Παραβιθίνιο (1605-09) Μουσείο Καλών Τεχνών, 

Βοστόνη 

Ο Άγιος Ιωσήφ και ο Χριστός παιδί (1597-1600) Παρεκκλήσι Σαν Χοσέ 

Η συναυλία των αγγέλων (1608-14) Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα 

Η Παναγία του ελέους (1603-05) Νοσοκομείο του Ελέους, Ιγέσκας 

Η στέψη της Θεοτόκου (1590) Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη 

Η στέψη της Θεοτόκου (1603-05) Νοσοκομείο του Ελέους, Ιγέσκας 

Η Άμωμη Σύλληψη (1607-13) Μουσείο Ντύσεν-Μπορντέμισα, Μαδρίτη 

Ανάληψη της Παρθένου (1580-85) Μουσείο Σάντα Κρούζ, Τολέδο 

Ανάληψη της Παρθένου (1607-13) Μουσείο Σάντα Κρούζ, Τολέδο 

Άποψη και Χάρτης του Τολέδο (1608-14) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ  

ΤΟΥ ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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Πρόλογος 

 

  Τα έργα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου περιέχουν κάτι το ασυνήθιστο, κάτι που δεν 

είναι εύκολο να ερμηνευτεί. Υφολογικά, η τεχνοτροπία θεωρείται έκφραση  του 

μανιερισμού όπως αυτός διαμορφώθηκε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, 
των κρητικών  

- Βυζαντινών καταβολών του και Ιταλικών Αναγεννησιακών 
επιρροών. Παράλληλα χαρακτηρίζεται από 

προσωπικά στοιχεία, προϊόντα της τάσης του για πρωτοτυπία. Η αισθητική στην 

οποία στηρίζονται τα έργα του είναι ιδιόμορφη, οι προθέσεις του φαίνονται 

ανεξιχνίαστες. Είναι γνωστές οι εξαϋλωμένες, πέρα από το συνηθισμένο, μορφές του 

και η πνευματικότητα που περιέχουν στην έκφραση. Σε όλο το έργο του Δομήνικου 

Θεοτοκόπουλου μπορούμε να διακρίνουμε το διαχωρισμό του υλικού από τον 

ουράνιο κόσμο, αλλά και την προσπάθειά του να ενώσει σταδιακά, μέσα από το 

χρώμα και το φως, το γήινο με το υπερβατικό. Τέλος, το συνολικό έργο του 

ζωγράφου συντίθεται από τον τελετουργικό χαρακτήρα των παραστάσεών του, την 

έννοια της ιεραρχίας, το μεταφυσικό φως, την εξαΰλωση των μορφών, την συμβολική 

χρήση των χρωμάτων, και την ανύψωση προς το πνευματικό στοιχείο. 
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Η Κοίμηση της Θεοτόκου 

                                                

  Το πρώτο σωζόμενο έργο του 

Δομήνικου Θεοτοκόπουλου «Η 

Κοίμηση της Παναγίας». Η τεχνική και 

το ύφος του συγκεκριμένου έργου 

διαπνέονται από μεταβυζαντινά 

στοιχεία, χωρίς όμως να απουσιάζουν 

και πρωτότυπα χαρακτηριστικά, όπως 

η υποτυπώδης απόδοση της τρίτης 

διάστασης ή της προοπτικής, του 

βάθους και τα έντονα χρώματα. 

Επίσης, το έργο συνδυάζει στην 

τεχνοτροπία και στα εικονογραφικά 

στοιχεία την Κρητική Σχολή και τον Ιταλικό μανιερισμό .  

Ο Ευαγγελισμός 

 Ανήκει στο Πολύπτυχο της Μοδένα. Ένα 

από τα αρχικά έργα του Ελ Γκρέκο, που 

φιλοτέχνησε μόλις έφθασε στην Ιταλία. 

Με παραδοσιακούς κανόνες 

εικονογραφίας, επιρροή που φαίνεται στα 

χρώματα των Βενετσιάνων και ειδικά του 

Τιτσιάνο, φανερώνεται η προσπάθεια του 

καλλιτέχνη να ανακαλύψει το δικό του 

ιδιαίτερο ύφος στη ζωγραφική μορφών 

και τοπίων. Επίσης υπάρχει ιεράρχηση 

του χρώματος και του φωτός, αλλά και 

των μορφών από το γήινο προς το 

ουράνιο. Τέλος η ύπαρξη του μεσολαβητή 

αγγέλου μας παραπέμπουν στην Πλατωνική και Νεοπλατωνική δομή σκέψης. Την 

ύπαρξη δύο κόσμων, του αισθητού και του ιδεατού. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cretan_School
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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«Η διανομή των ιματίων του Ιησού» 

 

Η απεικόνιση αυτής της σκηνής αποτελούσε σε κάθε 

περίπτωση σπάνιο θέμα στην χριστιανική 

εικονογραφία. Ο Χριστός με τον μονοκόμματο 

κόκκινο μανδύα του καταλαμβάνει το κέντρο της 

σύνθεσης, ξεχωρίζοντας σαφώς από το θορυβώδες 

πλήθος. Στο κάτω μέρος του πίνακα διακρίνονται στις 

γωνίες, καθώς αφήνουν ανάμεσα τους έναν κενό 

τριγωνικό χώρο, που μας επιτρέπει να δούμε 

ολόκληρη τη μορφή και τα πόδια του Χριστού, στα 

αριστερά η παρθένος Μαρία συνοδευόμενη από τη 

Μαρία Μαγδαληνή και τη Μαρία του Κλωπά , και στα δεξιά ένας σκλάβος που 

τρυπάει το ξύλο του σταυρού. Τέλος, Οι φιγούρες συμβολίζουν την ανθρωπότητα, 

την ενοχή και τον πόνο, για τα οποία ο Ιησούς σταυρώθηκε. 

Η λατρεία του ονόματος του Ιησού 

 

Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι γνωστός και με τον 

τίτλο «Το όνειρο του Φιλίππου Β’» ή «Αλληγορία 

της Ιερής Ένωσης». Ο καλλιτέχνης ίσως ζωγράφισε 

αυτό τον πίνακα για να προκαλέσει την προσοχή 

του βασιλιά. Η πιθανή ερμηνεία που δίνεται σ’ 

αυτό τον αινιγματικό πίνακα είναι ότι υμνεί τον 

θρίαμβο των τριών σπουδαιότερων Καθολικών 

Ναυτικών Δυνάμεων –της Βενετίας, της Ρώμης και 

της Ισπανίας– εναντίον των αλλόθρησκων 

Τούρκων στη μάχη του Λεπάρντο, που διεξήχθη το 

1571 με διοικητή τον Δον Χουάν. Στον καμβά 

κυριαρχούν γήινα χρώματα, σχεδόν ευδιάκριτα. 

Επίσης, παρατηρούμε πως ο συγκεκριμένος πίνακας χωρίζεται σε τρία μέρη: τις 

αγγελικές χορωδίες πάνω από τα πλήθη, μια αναπαράσταση καθαρτηρίου στο κέντρο 

και της κόλασης στα δεξιά.
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Η ταφή του πρίγκιπα Οργκάθ 

 

 

 Αρχικά ο πίνακας περιλαμβάνει δύο διακριτές περιοχές. Στο κάτω μέρος της 

σύνθεσης απεικονίζεται η κηδεία του κόμη, ενώ στο άνω μέρος, που συμβολίζει τον 

παράδεισο, η ψυχή του μεταφέρεται από έναν άγγελο, έχοντας πάρει τη μορφή ενός 

παιδιού. Ο συγκεκριμένος πίνακας εξιστορεί το θρύλο της ταφής του αφέντη του 

Οργάθ, ενός ευεργέτη της εκκλησίας, τη στιγμή που οι Άγιοι Αυγουστίνος και 

Στέφανος εμφανίστηκαν, κατά θαυμαστό τρόπο, και απέθεσαν τον νεκρό στον τάφο 

του, διαφαίνεται έντονα αυτός ο Δυϊσμός. Η ατμόσφαιρα του θαύματος δημιουργείται 

με έναν εκπληκτικό χειρισμό φωτός και χρώματος. Οι εκφράσεις των προσώπων που 

απεικονίζονται είναι εκστατικές και τα σώματά τους φαίνονται να αιωρούνται 

ανάμεσα στον γήινο και τον ουράνιο κόσμο, όχι μόνο σαν απλοί μάρτυρες, αλλά και 

κοινωνοί. Το ουράνιο πλήθος το οποίο υπάρχει δίπλα από τον Χριστό, είναι μορφές 

έντονες  και το φως που υπάρχει γύρω του γίνεται υπερβολικά λαμπερό, μέχρι που 

καταλήγει σε μια ακτίνα φωτός. Τέλος, στον πίνακα υπάρχει η ιεράρχηση του 

χρώματος και του φωτός. 
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Ο Χριστός στο όρος των Ελαιών 

 

Είναι από τα πιο ασυνήθιστα έργα του 

Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το οποίο 

θυμίζει ελληνικό εικόνισμα. Στην 

εικόνα βλέπουμε πως ο Χριστός 

περιμένει γονατιστός να πιει από το 

ποτήρι του μαρτυρίου, που του 

προσφέρει ο άγγελος. Ο καλλιτέχνης 

απεικονίζει την αγωνία του Χριστού 

στο Όρος των Ελαιών, όχι μόνο ως ένα 

ζωγραφικό θέμα, αλλά ως μια 

προσωπική δραματική εμπειρία. Η εικόνα προβάλλει το συναίσθημα και το νόημα, 

την έμπνευση και τη θλίψη που πλημμυρίζουν τα πρόσωπα. Οι αντανακλάσεις του 

μπλε και του κόκκινου χιτώνα του Χριστού, ξεχωρίζουν πάνω στο αποκαλυπτικό 

φόντο.  

    

 

Διωγμός των εμπόρων από τον Ναό 

 

 Στον πίνακα αυτό επικρατεί ενέργεια 

και ζωντάνια. Στο συγκεκριμένο έργο 

ο καλλιτέχνης έχει ασχοληθεί 

ιδιαίτερα με την προοπτική. Ακόμη, 

τονίζεται δραματικά η πράξη, καθώς 

με λεπτομέρεια τονίζονται και τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία του φόντου. 

Κάτι ακόμα, που μπορούμε να 

παρατηρήσουμε είναι πως οι μορφές 

δείχνουν παραμορφωμένες και τη 

δραματική χρήση του χρώματος. Κάτω δεξιά εικονίζονται τέσσερεις προσωπογραφίες 
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με τις οποίες ο ζωγράφος επιδιώκει να τιμήσει τους δασκάλους του και μεγάλους 

δημιουργούς. Αυτές είναι: Τιτσιάνο, Μιχαήλ Άγγελος, Κλόβιο και ο Παρμιτζιανίνο

   

                                   Άποψη του Τολέδο 

 

 

 

  Για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο το Τολέδο δεν ήταν απλώς μια πόλη, αλλά η 

μετενσάρκωση ενός οράματος. Ο πίνακας Άποψη του Τολέδου φανερώνει την 

χαρακτηριστική τάση του να μην εστιάζει τόσο στην ακρίβεια της τοπιογραφίας όσο 

στη δραματοποίησή της. Ο καλλιτέχνης επέλεξε να απεικονίσει μόνο το ανατολικό 

τμήμα της πόλης, ενώ δεν δίστασε να τροποποιήσει τη θέση κτιρίων της, προκειμένου 

να ικανοποιήσει τις ανάγκες του στη σύνθεση. Στην εικόνα παρατηρούμε πως 

κυριαρχούν δύο βασικά χρώματα, τα οποία αναμειγνύονται μέσα στον πίνακα.  
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Ο Λαοκόων 

 

Αρχικά, παρατηρούμε πως το 

έργο χαρακτηρίζεται από 

δυναμισμό και εικαστική 

δεξιοτεχνία καθώς προσφέρει 

μια υφή από πολιτιστικά, 

ιστορικά και τοπικά στοιχεία. 

Επίσης βλέπουμε την πόλη 

του Τολέδο να απλώνεται στο 

φόντο. Τα σώματα έχουν μια 

σεληνιακή λευκότητα, που 

θυμίζει φαντάσματα. Ακόμη, τα σώματα αποκτούν περιστροφική κίνηση, αρχίζοντας 

από τη φιγούρα αριστερά και καταλήγοντας στη στριφογυριστή φιγούρα του 

Λαοκόοντα, υπογραμμισμένη και τονισμένη από την καμπύλη των φιδιών. 

Το άνοιγμα της 5ης Σφραγίδας της Αποκάλυψης 

  

  Ένα από τα τελευταία του 

αριστουργήματα. Ένας πίνακας 

τραχύς και μεταφυσικός, 

αποδεσμευμένος από τους κανόνες 

προοπτικής και αναλογίας. Το θέμα 

είναι εμπνευσμένο από ένα 

απόσπασμα από την «Αποκάλυψη 

του Ιωάννη». Η φιγούρα του, 

αριστερά, είναι γιγαντιαία και 

δυσανάλογη, ενώ οι μορφές των 

μαρτύρων, αντιμέτωπες με αυτόν 

και μικρότερες, σαν ένα μπαλέτο με 

χλωμά ονειρικά σώματα.
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Η 

Κοίμηση της Θεοτόκου 

  Ανακαλύφθηκε μόλις το 1983 ως έργο του 

Θεοτοκόπουλου. Πρόκειται για έργο στο οποίο η τρίτη 

διάσταση και η προοπτική δεν φαίνεται να απασχολούν 

τον καλλιτέχνη.  Στόχος του είναι η απόδοση της 

λάμψης και του εσωτερικού φωτός που εκπέμπουν οι 

μορφές. Διακρίνουμε μορφές εξαϋλωμένες και γεμάτες 

πνευματικότητα. Τα νεωτερικά στοιχεία που εισάγει 

είναι η λάμψη φωτός που καταλαμβάνει το κέντρο της 

σύνθεσης και ενώνει την  νεκρή Παναγία με την  «εν 

δόξη»  στον ουρανό δεσπόζουσα. Χαρακτηριστικό 

στοιχείο της Βενετσιάνικης επιρροής  πλην του φωτός, λογίζεται το κεντρικό κηροπήγιο στο οποίο 

εικονίζονται σε κύκλο η Πίστη, η Αγάπη και η Ελπίδα.  

                 Ο Ευαγγελιστής  Λουκάς 

Το θέμα που ιστορείται στην εικόνα είναι ιδιαίτερα αγαπητό 

στους καλλιτέχνες της Κρητικής σχολής και ακολουθεί το 

πρότυπο της Παναγίας της Οδηγήτριας.  Είναι αναμφισβήτητη η 

Βυζαντινή τεχνική του έργου, αλλά και αξιοπρόσεκτες οι 

καινοτομίες όπως η απόδοση της τρίτης διάστασης, η 

αναγεννησιακού τύπου καρέκλα και ο ημίγυμνος αιωρούμενος 

άγγελος. Επίσης ο τρόπος χειρισμού του φωτός  και η έντονη 

παρουσία του παραπέμπουν στη Βενετσιάνικη σχολή. 
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Το τρίπτυχο της Μοδένα 

Το τρίπτυχο αποτελεί το μεταίχμιο της μετάβασης 

του Θεοτοκόπουλου από το βυζαντινό στο δυτικό 

ιδίωμα.  

 είναι έργο αμφιπρόσωπο και απαρτίζεται από έξι 

παραστάσεις. Το εσωτερικό καταλαμβάνουν η 

στέψη του Ιππότη, η Προσκύνηση των Ποιμένων 

και η Βάπτιση. Οι σκηνές της Γέννησης και της 

Βάπτισης είναι από εκείνες που συχνά θα 

επαναλαμβάνει ως θέματά του ο Θεοτοκόπουλος, 

ενώ η στέψη του Ιππότη, η οποία είναι ασυνήθιστη, μπορεί να εξηγηθεί  ενταγμένη στο θρησκευτικό 

κλίμα της εποχής στο οποίο η Καθολική Εκκλησία για την αντιμετώπιση της Μεταρρύθμισης 

προβάλλει το πρότυπο του ήρωα-μάρτυρα υποσχόμενη πως ο αγώνας υπέρ της πίστης οδηγεί στην 

αθανασία. 

Στο εξωτερικό μέρος παριστάνονται το όρος Σινά, 

ο Ευαγγελισμός και η έξωση του Αδάμ και της 

Εύας.  

Η συνάφεια των τριών σκηνών είναι καθαρά 

θεολογική.  

Η παρακοή και η έξωση των πρωτοπλάστων από 

την Εδέμ σηματοδοτούσε και την διακοπή της 

κοινωνίας με το Θεό. Η διακοπηθείσα  κοινωνία 

με θεϊκή πρωτοβουλία και ανθρώπινη συνέργεια  

επιχειρείται να αποκατασταθεί μέσω της Διαθήκης = συμφωνίας του Σινά.  Και στη συνέχεια η 

συγκατάθεση  νέας Εύας = Παναγίας  στην ενανθρώπηση του λυτρωτή Χριστού θα σημάνει την 

δυνατότητα επανόδου στην Εδέμ  

                                                                                      

                      Η θεραπεία του τυφλού 

Παρατηρώντας τον πίνακα γίνεται αντιληπτή η 

απόδοση της προοπτικής του βάθους. Πρόκειται για 

έργο που φιλοτεχνήθηκε στο τέλος της παραμονής 

του στη Βενετία και συνεπώς είναι περιττό να 

εντοπίσουμε το άψογο χειρισμό του φωτός αλλά και 

της σκιάς. Ο κάθετος άξονας μοιράζει τις μορφές σε 

δύο ομάδες. 

Αριστερά ο χριστός θαυματουργεί πάνω στον τυφλό 

και δεξιά οι φαρισαίοι αντιδρούν με συνωμοτικό τρόπο και εκφράζονται με έντονες κινήσεις και την 

αποστροφή του βλέμματος από την αλήθεια του συμβάντος. Εδώ ο Τιντορέτο θα λέγαμε ότι είναι 

εμφανής τόσο στη διάταξη των ομάδων, όσο και στην απόδοση των κτηρίων. 
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Μυστικός Δείπνος                                               

Το έργο παριστάνει το Χριστό στο κέντρο, ενώ οι 

απόστολοι, που συζητούν ζωηρά, κατανέμονται στις τρεις 

πλευρές του τετράγωνου τραπεζιού. Συνάμα ο Ιούδας 

εμφανίζεται απομακρυσμένος. Η σύνθεση είναι δομημένη 

με χρήση της γεωμετρικής προοπτικής. Το πάτωμα έχει 

τετράγωνες πλάκες, ρόδινες και γκριζοπράσινες εναλλάξ, 

που αποδίδονται προοπτικά. Απ’ την οροφή του 

δωματίου κρέμεται βαρύ πτυχωμένο παραπέτασμα σε 

μαύρο χρώμα που δηλώνει το επικείμενο Πάθος. Το φως 

πέφτει απ’ τα αριστερά και οι σκιές των μορφών και των 

αντικειμένων διαγράφονται στο πάτωμα και το τραπέζι. 

Οι χρωματικοί συνδυασμοί αθροίζονται σε τρεις τόνους, το πράσινο, το ρόδινο και το πορτοκαλί. Το 

πορτοκαλί ως  πλούσιο και βαθύ χρώμα, που αποκτά μάλιστα αποχρώσεις και φωτισμούς είτε προς το 

κεραμιδί είτε προς το χρυσοκίτρινο. Όλες αυτές οι χρωματικές κηλίδες λάμπουν, σε αρμονικούς 

συνδυασμούς, γύρω από το εκθαμβωτικό λευκό του τραπεζομάντηλου.  

 

Ευαγγελισμός 

Ανήκει στο Πολύπτυχο της Μοδένα, που αποτελείται από τρία 

φύλλα ζωγραφισμένα και από τις δύο όψεις και είναι από τα 

αρχικά έργα του που φιλοτέχνησε μόλις έφθασε στην Ιταλία. Με 

παραδοσιακούς κανόνες εικονογραφίας, επιρροή που φαίνεται στα 

χρώματα των Βενετσιάνων και ειδικά του Τιτσιάνο, φανερώνεται η 

προσπάθεια του καλλιτέχνη να ανακαλύψει το δικό του ιδιαίτερο 

ύφος στη ζωγραφική μορφών και τοπίων. 

 

                                       Εκδίωξη των εμπόρων 

 

Εδώ έχουμε ένα από τα πιο όμορφα, γεμάτο 

με  ενέργεια, έργα του.  Το επεισόδιο 

εκτυλίσσεται μάλλον σε ένα  θεατρικό 

σκηνικό με δύο «τοξοειδή ανοίγματα» που 

του επιτρέπουν να αποδώσει στη σκηνή  

προοπτική. Έντονος τονισμός της πράξης 

του Χριστού, στυλιζάρισμα των 

αρχιτεκτονικών

 στοιχείων του φόντου, παραμόρφωση των 

μορφών και άψογη χρήση του χρώματος. 

Κάτω δεξιά τοποθετεί τέσσερεις προσωπογραφίες με τις οποίες αναγνωρίζει το μεγαλείο των 
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εικονιζόμενων καλλιτεχνών. Από αυτές οι τρεις αναγνωρίζονται εύκολα: Τιτσιάνο, Μιχαήλ Άγγελος, 

Κλόβιο. Για την τέταρτη εικάζεται ο Ραφαήλ αλλά και ο Παρμιτζιανίνο, του οποίου η επίδραση είναι 

δεδομένη σε πολλές προσπάθειες του Γκρέκο. 

 

Προσευχή στη Γεσθημανή 

Πρόκειται για ένα από τα πιο ασυνήθιστα έργα του  

που η αγωνία του Χριστού στο Όρος των Ελαιών 

δεν αντιμετωπίζεται  ως ένα ζωγραφικό θέμα αλλά  

ως μια δραματική προσωπική εμπειρία. Ο πίνακας 

εμφανίζει μια τεχνοτροπία, μοναδική στη φόρμα 

και στο χρώμα. Με απόλυτη ελευθερία και με 

καινοτομία στη σύλληψη  προβάλλεται το 

συναίσθημα και η θλίψη που  πλημμυρίζουν τη 

σκηνή. Η ένταση επικεντρώνεται στο ποτήρι του 

μαρτυρίου που προσφέρει ο άγγελος στο Χριστό. Ο 

χρόνος και ο χώρος μοιάζουν να συγχωνεύονται 

στην ονειρική αιωνιότητα της σκηνής.  Οι 

περίεργες αντανακλάσεις του μπλε μανδύα και του 

κόκκινου χιτώνα του Χριστού, ξεχωρίζουν πάνω 

στο αποκαλυπτικό φόντο και προβάλλουν, μαζί με τη στάση του σώματος, τον πρωταγωνιστή - 

Χριστό. Σε ένα σκιερό σπήλαιο οι απόστολοι φαίνεται ότι έχουν αποκοιμηθεί, και πίσω δεξιά οι λόγχες 

των στρατιωτών αστράφτουν στο φως του φεγγαριού. 

 

Η Σταύρωση  

Στο έργο αυτό είναι εμφανής η τόλμη του καλλιτέχνη όσο αφορά την αφαιρετική και χρωματική του 

ικανότητα στις μεγάλες επιφάνειες. Εδώ ο Θεοτοκόπουλος μας αποκαλύπτει ένα μοναδικό πνευματικό 

γεγονός στον  απόλυτο, ουράνιο, ταραγμένο χώρο. Όλα τα περιγραφικά στοιχεία έχουν εκλείψει και 

μόνο στο κάτω μέρος πολύ χαμηλά υπάρχει μια ασήμαντη 

υπόμνηση του γήινου περιβάλλοντος. Η προοπτική δεν υπάρχει 

ώστε να οργανωθεί το φως και το σκοτάδι, που συνθέτουν το 

δραματικό τοπίο. Η σύνθεση είναι υπερβολικά λιτή, οι χρωματικοί 

τόνοι συγκρατημένοι και το φως κάτι παραπάνω από άφθονο 

προβάλλει αριστοτεχνικά τον τεράστιο όγκο του σώματος του 

Χριστού.. Δίχως τον παραμικρό υπαινιγμό ηλιακού φωτός , αφού 

σύμφωνα με τον  Τζούλιο Κλόβιο, «Το φως της ημέρας ενοχλούσε 

το εσωτερικό  φως του Γκρέκο». Στο κάτω δεξιό άκρο του πίνακα, 

υπάρχει η συνηθισμένη ελληνική υπογραφή: «Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος εποίει
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Η Ανάσταση 

 επιβεβαιώνει την εξαιρετική ικανότητα του Γκρέκο να θέτει 

τις γραμμές της κίνησης στην υπηρεσία των ιδεών. Κυρίαρχη 

είναι η κατεύθυνση προς τα πάνω και οι τονισμένες  

χειρονομίες. Ο πίνακας χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα 

με κυρίαρχα το μπλε, το κόκκινο, το κίτρινο και το πράσινο. 

Στόχος του είναι η δημιουργία  του ιερού δέους στο θέαμα 

της Ανάστασης. Ο συγκεκριμένος πίνακας φιλοτεχνήθηκε 

από τον Ελ Γκρέκο το 1579 κατά τη διαμονή του στη 

Μαδρίτη. Βρίσκεται μέχρι και σήμερα στο μέρος για το 

οποίο σχεδιάστηκε, στο εικονοστάσι του Αγίου Δομήνικου 

του Πρεσβύτερου.  Σαφείς είναι οι επιρροές του ζωγράφου 

από τον Μιχαήλ Άγγελο και το καλλιτεχνικό ρεύμα το οποίο 

δημιούργησε ο  τιτάνας της Αναγεννησιακής ζωγραφικής. 

 

          Το μαρτύριο του αγίου Μαυρικίου Στο έργο αυτό ο 

Θεοτοκόπουλος ουσιαστικά αποφάσισε να δείξει την αλλαγή 

ύφους που επεδίωκε ερχόμενος στην Ισπανία.  Εικόνα 

εντυπωσιακή αν και δεν γοήτευσε τον Φίλιππο Β΄ και δεν 

τοποθετήθηκε στο Εσκοριάλ.  Τα ρεαλιστικά στοιχεία έχουν 

μειωθεί, για παράδειγμα ο Φίλιππος παρουσιάζεται μέσα στον 

πίνακα δύο φορές. Επικεντρώνεται στο να αποδώσει στο γεγονός 

του μαρτυρίου έντονη πνευματικότητα.  Στον πίνακα  ο 

καλλιτέχνης αποκόβεται από τις αναγεννησιακές αρχές της 

προοπτικής  και των αναλογιών. Οι μορφές γίνονται λιγότερο 

πλαστικές επιμηκύνονται, εξαϋλώνονται. Τα χρώματα που 

χρησιμοποιεί  γίνονται όλο και πιο εκφραστικά.

 

Ο Άγιος Πέτρος μετανοών 

Ο πίνακας συμπυκνώνει ένα και μόνο μήνυμα. Μετάνοια.  Τοπίο 

θλιβερό μελαγχολικό που συνάδει με την ψυχική κατάσταση του 

αρνηθέντος τον χριστό πέτρου. Το θέμα αυτό το ζωγράφισε 

τουλάχιστον πέντε φορές.  Φαίνεται ιδιαίτερα προσφιλές στην 

καθολική εκκλησία αφού πάνω στον πέτρο θεμελίωσε το πρωτείου 

του παπικού θρόνου. Κυρίαρχα στοιχεία στη σκηνή είναι η 

εκφραστικότητα του βλέμματος  και των χεριών
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Μαρία η Μαγδαληνή 

Είναι ορατή η έμφαση στον πνευματικό χαρακτήρα της μορφής και 

λιγότερο στην φυσική ομορφιά. Μια στάση που παρουσιάζει δεμένα 

τα χέρια της αγίας σε αντίθεση με παλαιότερα έργα που ακουμπά το 

ένα χέρι στο στήθος. Με την ημίσωμη αυτή απεικόνιση η αγία 

μετατρέπεται σε συνομιλητής του θεατή. Παράλληλα το θλιμμένο 

βλέμμα της κοιτάζει με αγωνία και με προσδοκία στον ουρανό. 

Τέλος η παρουσία του κρανίου αποτελεί υπόμνηση του θανάτου και 

μετατόπιση του ανθρώπινου ενδιαφέροντος από τη γη στην 

υπερκόσμια πραγματικότητα. 

Ο άγιος Σεβαστιανός 

Στον πίνακα εμφανίζεται το γυμνό σώμα του Σεβαστιανού μέσα στο 

αντιρρεαλιστικό γυμνό τοπίο.  Είναι το πρώτο γυμνό σε φυσικό μέγεθος που 

δημιουργεί και φαίνεται ότι έχει εμπνευστεί από τον μεγάλο Μιχαήλ Άγγελο. 

Απόδοση της σωματικότητας, κατάργηση των αναλογιών, απόδοση της 

ηρεμίας, και προβολή του ηρωικού μάρτυρα. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος 

που ντύνει τον μάρτυρα. Και σε αυτό το σημείο μιμείται πάλι τον Μιχαήλ 

Άγγελο και το ντύσιμο των μορφών της Δευτέρας Παρουσίας στην Καπέλλα 

Σιξτίνα. 

Καρδινάλιος Νίνιο ντε Γκεβάρα Το τόλμημα του Θεοτοκόπουλου 

να αποδώσει έναν Καρδινάλιο φορώντας γυαλιά αποτελούσε 

βλασφημία και για αυτό το λόγο οδηγήθηκε στην Ιερά Εξέταση.  

Στον πίνακα καταβάλλει προσπάθεια να μειώσει το φόβο που 

αποπνέει η μορφή του Καρδινάλιου με τις αντανακλάσεις του φωτός 

πάνω στα ενδύματα και την λαμπερή ταπετσαρία του τοίχου. Εδώ 

μπορεί κανείς θαυμάσει πόσο τέλεια χειριζόταν ο Θεοτοκόπουλος το 

φως πάνω στις μεγάλες επιφάνειες

 

Πρόκειται για μία από τις διασημότερες προσωπογραφίες του 

ζωγράφου. Απεικονίζει τον πολύ γνωστό Δομηνικανό μοναχό 

Ορτένσιο,   ποιητή και σπουδαίο ρήτορα, φίλο και θαυμαστή του 

Θεοτοκόπουλου. Φαίνεται πως μόλις  έχει σταματήσει το διάβασμα, 

με το δάκτυλο κρατά ανοικτή τη σελίδα του βιβλίου , ενώ με το 

άλλο χέρι ακουμπά το μπράτσο της  καρέκλας.  Το πρόσωπο είναι  

γερμένο, όπως πάντα στις προσωπογραφίες του Γκρέκο, και με 

βλέμμα  ζωντανό  και καθαρό. Ο καλλιτέχνης έχει εκμεταλλευθεί τη 

δραματική αντίθεση ανάμεσα στο μαύρο και στο λευκό του 

μοναχικού σχήματος, για να προβάλει το κεφάλι στην κορυφή ενός 
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μαύρου και λευκού τριγώνου, τονισμένο ακόμα περισσότερο από το πάνω μέρος της ράχης της 

καρέκλας    

  Το παιδί με το δαυλό. Ιδιόχειρο έργο του Θεοτοκόπουλου, 

βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή  στην Αμερική. Πρόκειται για πίνακα 

που αποτελεί  μελέτη φωτισμού. Ένα νέο αγόρι φυσάει ένα 

αναμμένο δαυλί για να ανάψει με αυτό ένα κερί. Ο πίνακας φέρει 

νατουραλιστικά στοιχεία και φανερώνει την δεξιοτεχνία του 

καλλιτέχνη που κατορθώνει  να αποδώσει την προέλευση του φωτός 

από μια αποκλειστική, εντός του πίνακα, πηγή. 

Λεπτομερειακά δουλεμένα είναι , το δεξί χέρι του αγοριού με την 

παλάμη ανοιχτή που δέχεται έντονο φως, το κεφάλι του παιδιού και η  

αληθοφανής ανάγλυφη  μπλούζα. Εκπληκτικό είναι το μέγεθος της μορφής σε σχέση με την συνολική 

επιφάνεια και η μικρή απόστασής της από τον θεατή του επιτρέπει να την παρατηρήσει σε κάθε της 

λεπτομέρεια  

                              Η Ανάληψη της Παρθένου                

 Ο πίνακας αυτός καλλιτεχνήθηκε από τον Ελ Γκρέκο το 1557 . 

Η «Ανάληψη της Θεοτόκου» αναδεικνύει την ικανότητα του Ελ 

Γκρέκο να συνδυάζει προϋπάρχοντα στοιχεία από άλλους 

καλλιτέχνες (Τιτσιάνο) και να δημιουργεί κάτι πρωτότυπο. Οι 

αιωρούμενες μορφές  δημιουργούν στο θεατή  έντονη 

συναισθηματική φόρτιση , ωστόσο οι εκφράσεις των προσώπων 

είναι ήπιες. Δεν παρουσιάζονται  παραμορφώσεις, γεγονός που 

προσδίδει μια ιδιαίτερη πραότητα στην ολοκληρωμένη σύνθεση.

 

 

Η Παρθένος και το Βρέφος Ο πίνακας αποτελεί μια απόπειρα 

ανύψωσης του ανθρώπου από το φυσικό του ζωικό επίπεδο. Στο κάτω 

μέρος του πίνακα με το λιοντάρι βρίσκεται η  Αγία Μαρτίνα, δίπλα με 

τον αμνό της η Αγία Αγνή. Η παλάμη του μαρτυρίου της Μαρτίνας , 

όπως και τα μακριά, απίθανα λεπτά δάχτυλα της Αγνής εξυπηρετούν 

τον καλλιτέχνη ώστε να προβάλλει το μαρτύριο ως μέσω ανύψωσης. 

Παρασυρόμαστε ακατανίκητα προς τα επάνω, τόσο από τον πλούσιο 

στροβιλισμό του χιτώνα, που διατηρείται στο κέντρο του πίνακα, όσο 

και από τα παράξενα σαν χαρτί σύννεφα . 

Επίσης  το γαλάζιο που επιλέγει ως κυρίαρχο χρώμα για τον  πίνακα 

αυτό έχει λειτουργικό χαρακτήρα και δηλώνει την βαθιά επιθυμία του καλλιτέχνη για   την ένταξη των 

πάντων στην υπερκόσμια ουράνια πραγματικότητα.     
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Η λατρεία του ονόματος του Χριστού.  

Τον πίνακα, γνωστό με τον τίτλο «Το όνειρο του Φιλίππου Β’» ή 

«Αλληγορία της Ιερής Ένωσης», ίσως τον ζωγράφισε για να 

προκαλέσει την προσοχή του Φίλλιπου Β΄, αλλά φαίνεται χωρίς 

επιτυχία,  όπως εξάλλου και «το μαρτύριο του αγίου Μαυρικίου».  

Πάντως, εδώ υπογράφει περήφανα «Δομένικος Θεοτοκόπουλος 

Κρης εποίησε». 

«Η Λατρεία του Χριστού», ήταν ένα αρκετά συμβατικό θέμα της 

εποχής, το οποίο  υμνεί τον θρίαμβο των τριών  Καθολικών 

Ναυτικών Δυνάμεων, της Βενετίας, της Ρώμης και της Ισπανίας οι 

εκπρόσωποι των οποίων εικονίζονται στη βάση, εναντίον των 

αλλόθρησκων Τούρκων στη μάχη του Λεπάρντο (1571). Ο καμβάς, έχει γήινα χρώματα και εξιστορεί 

επιπλέον τρεις σκηνές: τις αγγελικές χορωδίες που υπερίπτανται πάνω 

από τα πλήθη, μια αναπαράσταση καθαρτηρίου στο κέντρο και της 

κόλασης κάτω δεξιά. 

Η Αγία Τριάδα. Η σύνθεση απεικονίζει την Αγία Τριάδα.  Ο Πατέρας 

με την παπική τιάρα στο κεφάλι κρατά στην αγκαλιά του τον Υιό, που 

μόλις έχουν μεταφέρει νεκρό  μετά το Πάθος οι άγγελοι στον ουρανό.  

Συνάμα μέσα σε ένα χείμαρρο υπέρχρυσου φωτός,  το οποίο  

καταλαμβάνει ως φόντο το πάνω μέρος, κυριαρχεί  το Άγιο Πνεύμα με 

τη μορφή περιστεριού. 

Στη σύνθεση επικρατεί ηρεμία , συγκρατημένη κίνηση και επιπλέον 

είναι  εμφανή  η φρίκη και το δέος που καταλαμβάνουν τις αγγελικές 

δυνάμεις  μπροστά στη θέα  του Θείου  δράματος

Όλη η σκηνή εκτυλίσσεται στην  ουράνια πραγματικότητα του πνευματικού κόσμου και απουσιάζει 

παντελώς ο γήινος κόσμος. 

Η Προσκύνηση των Ποιμένων. Στον πίνακα όλα συμβάλλουν στη 

δημιουργία μιας μεταφυσικής ατμόσφαιρας. Ακανόνιστα και 

κυματιστά περιγράμματα, δυσανάλογες μορφές, έντονες 

τρομαγμένες χειρονομίες και αντιθέσεις    χρωμάτων που βασίζονται 

κυρίως στις αποχρώσεις του πράσινου, του πορτοκαλί, του μπλε, του 

κίτρινου και του κόκκινου. Ο καλλιτέχνης ζωγράφισε αυτόν τον 

πίνακα για τον τάφο του και  χρησιμοποιώντας μια ελεύθερη τεχνική, 

δημιούργησε μια σκηνή που διακρίνεται στο γήινο επίπεδο και σε 

ένα ανώτερο. Μέσα στην  υπερβατική αυτή ατμόσφαιρα  ξεκάθαρη 

είναι η απόλυτη γαλήνη που ένιωσαν οι ποιμένες μπροστά σε αυτό 

που έβλεπαν καθώς και  παρόρμηση που τους οδήγησε σε 

θεληματική  λατρεία.
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Η Βάπτιση. Το σχήμα που προτιμούσε ο ζωγράφος για τις μεγάλες 

θρησκευτικές συνθέσεις ήταν το παραλληλόγραμμο στο οποίο το 

ύψος ήταν υπερδιπλάσιο της βάσης. Αυτή η αναλογία αναδεικνύει 

την καθετότητα των μορφών και διαρρυθμίζει τη σκηνή σε δύο 

επάλληλα επίπεδα. Στο κατώτερο τμήμα οι μορφές είναι πιο 

σωματώδεις, ενώ στο ανώτερο ο χώρος προορίζεται για τις θεϊκές 

αποκαλύψεις και τους χορούς των αγγέλων… 

 Μυριάδες άγγελοι γεμίζουν τον πίνακα. Ο Πρόδρομος χύνει νερό με 

όστρακο στο κεφάλι του Χριστού,  ο οποίος έχει τα χέρια του 

ενωμένα στο στήθος και ο Θεός Πατέρας ολόσωμος κάθεται στα 

σύννεφα ιστορώντας «του λόγου το αληθές». Η σκηνή απεικονίζει το Δυτικό τρόπο βαπτίσματος το 

οποίο γίνεται δια ραντισμού στο κεφάλι και όχι  με την τριπλή κατάδυση στο νερό. 

Η εκδίωξη των εμπόρων  

Ο παραπάνω πίνακας καλλιτεχνήθηκε από τον Ελ Γκρέκο 

στην Ρώμη κατά την ώριμη φάση της καλλιτεχνικής του 

σταδιοδρομίας. Παρόλο που αποδίδεται ένα θέμα που είχε 

απασχολήσει ιδιαίτερα τον καλλιτέχνη, ωστόσο η 

πρωτοτυπία του παρόντος πίνακα είναι τα τέσσερα 

πρόσωπα που εικονίζονται δεξιά, σε πρώτο επίπεδο, και τα 

οποία είναι αποστασιοποιημένα από      δράση. 

Πρόκειται για τον Τιτσιάνο, τον Μιχαήλ Άγγελο και τον 

Τζούλιο Κλόβιο, στενό φίλο και προστάτη του ζωγράφου, 

ενώ η ταυτότητα του τέταρτου προσώπου παραμένει αμφιλεγόμενη. Επιπροσθέτως, εμφανής είναι η 

κινητικότητα του πίνακα, μιας και οι μορφές φαίνονται ιδιαίτερα τεταμμένες ως προς τα 

χαρακτηριστικά τους, αναλόγως με την συναισθηματική κατάσταση που, θεωρητικά, βρίσκονται.   

Προσευχή στη Γεσθημανή. Μέσα στη μοναξιά και την 

εγκατάλειψη, ένα πέπλο συμπόνιας τυλίγει το Χριστό. Ο 

πίνακας αυτός χαρακτηρίζεται από χρωματικές αντιθέσεις 

που κάνουν τη μορφή του Χριστού να ξεχωρίζει, φορώντας 

τον συνήθη του κόκκινο χιτώνα και το γαλάζιο μανδύα. Ο 

πίνακας κατακλύζεται από το βαθύ κόκκινο χρώμα, το μπλε 

και το κίτρινο. Λεπτός ,σαν κοχύλι, ο βράχος δεν αρκεί για 

να προστατέψει τον Ιησού. Ήδη από μακριά, στο φως του 

φεγγαριού φαίνονται οι στρατιώτες που με οδηγό τους τον 

Ιούδα , έρχονται να τον συλλάβουν.  Στον πίνακα 

αντικατοπτρίζεται ο έντονος συναισθηματισμός που 

προσπάθησε να εντάξει στη ζωγραφική του ο Γκρέκο
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Ο διαμερισμός των ιματίων. Ανάμεσα στα Πάθη του Χριστού, ο διαμερισμός των ιματίων είναι ένα 

από τα πιο απωθητικά συμβάντα. Στον πίνακα εντείνεται η 

αντίθεση ανάμεσα στο  μεγαλείο του Χριστού και της ευγενούς 

συμπεριφοράς του με το πλήθος των άξεστων στρατιωτών. Η 

σκηνή αυτή είναι φορτισμένη από υψηλή θεολογία. Μέσα στον 

πορφυρό μανδύα του, ο Χριστός στέκει απομονωμένος στο μέσο 

του πίνακα. Προπηλακίζεται από τον επιθετικό στρατιώτη με το 

μαυροπράσινο ρούχο, ενώ δίπλα βρίσκεται ο ιππότης με την  

αδιαπέραστη πανοπλία, σύμβολο της πολεμικής και της  γήινης 

εξουσίας. Στην πανοπλία του αδρανούς και αδιάφορου ιππότη, η 

αντανάκλαση από τον πορφυρό μανδύα του Χριστού δημιουργεί 

ένα δραματικό βιολετί χρώμα. Ένας όχλος με απειλητικά 

πρόσωπα, όπου κάθε φυσιογνωμία σηματοδοτεί και έναν 

χαρακτήρα, πολίτες και ένστολοι στρατιώτες περιπαίζουν, 

υβρίζουν, χλευάζουν, εμπαίζουν, μια ανδρική φιγούρα, έναν άνθρωπο, έναν αθώο, που συνθετικά 

βρίσκεται στο κέντρο του πίνακα. Είναι ο «Αίρων τας αμαρτίας του κόσμου». Έχει το βλέμμα του 

στραμμένο δεξιά υψωμένο προς τον ουρανό, τα μάτια μεγάλα, φωτεινά, εκστατικά λάμπουν από 

συγκίνηση, ατενίζουν το φως, που έρχεται από ψηλά, από έναν τόπο εκτός χώρου του πίνακα. Το φως 

περιλούζει το πρόσωπό του, όλο το σώμα του, όλο το ιμάτιό του, που στραφταλίζει από λαμπερές 

ανταύγειες μέσα στα σκοτεινά βλέμμα του όχλου. Τα μαλλιά του ελεύθερα πέφτουν επάνω στους 

ώμους του, λιγοστά γένια καλύπτουν το κάτω μέρος της μορφής του, το στόμα του μισάνοιχτο, σαν 

κάτι να ψιθυρίζει, ίσως το «άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι». Τα πόδια του κάτω γυμνά και 

ταλαιπωρημένα  φαίνονται σαν να περπατούν στα σύννεφα. Το αριστερό του χέρι απλώνεται με 

ανοιχτή την παλάμη επάνω από τον άνδρα με το κίτρινο πανωφόρι  που ασχολείται με την 

προετοιμασία του Σταυρού, σαν να θέλει να τον χαϊδέψει, να τον προστατέψει, να τον συγχωρήσει για 

την άγνοιά του. Το άλλο του χέρι το έχει φέρει στο στήθος του, έχει ανοιχτή την παλάμη του με τη 

χαρακτηριστική του κίνηση. Στον καρπό είναι δεμένο το σχοινί, που το σέρνει βίαια ένας μαυριδερός, 

άσχημος άνδρας με τα μπράτσα του γυμνά. Φορά ένα καταπράσινο ρούχο, ενώ το δεξί του χέρι σαν 

αρπακτικό έχει αρπάξει από το σημείο του λαιμού το ιμάτιο που φορά ο Ιησούς και το τραβά για να το 

διαμελίσει. Το ιμάτιο του Ιησού φέρει πολλές μεγάλες πτυχές. Κυρίαρχο  στοιχείο της σκηνής είναι η  
βιαιότητα, η ταραχή, η εκφραστικότητα. Αυτό που βγαίνει σαν αίσθηση φωτός είναι ένα κατακόκκινο 

φως, ένα μυστηριακό κόκκινο, μοναδικό, ένα χρώμα αίματος, χρώμα θυσίας, που το φωτίζουν μόνο οι 

λάμψεις του υπερβατικού φωτός, ενός φωτός που έρχεται από το υπερπέραν, αλλά και από το φως που 

πηγάζει από το ίδιο το σώμα του Ιησού. Ένα φως παράξενο, απροσδιόριστο, άκτιστο, θείο, ένα φως 

που μόνο ο Ελ Γκρέκο μπορούσε να αποδώσει με τόση δύναμη, με τόση ένταση και λαμπρότητα. 

Πρόκειται για ένα εσωτερικό δικό του φως. Στη σκηνή αποδίδεται ο διαμερισμός των ιματίων του 

Χριστού. Το πρόσωπο του Χριστού παρουσιάζεται εξαϋλωμένο, με δεσπόζοντα στοιχεία το κόκκινο 

χρώμα του χιτώνα και την εκπληκτική έκφραση του προσώπου του. Περιτριγυρίζεται από ένα πλήθος 

προσώπων το οποίο αποδίδεται με τέλειο σχεδιασμό. Οι παριστάμενες φιγούρες συμβολίζουν την 
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ανθρωπότητα. Την ενοχή τον πόνο και τη αγωνία που βιώνει μπροστά στο Θείο Πάθος αλλά και στο 

γεγονός του θανάτου. 

Η Σταύρωση 

Όλες οι μορφές προβάλλονται σε έναν χώρο κενό και αφύσικο, χωρίς 

φόντο, με φωσφορίζοντα χρώματα και παγωμένες χειρονομίες. 

Στοιχεία που μάλλον αποτελούν αναμνήσεις του από έργα που 

γνώρισε όταν ήταν νέος στην Κρήτη. Σε αυτόν τον πίνακα ,με τον 

εντυπωσιακά συγκινησιακό χαρακτήρα, η ατμόσφαιρα είναι  

φορτισμένη και οι μορφές φαίνονται να έχουν χάσει το σωματικό τους 

βάρος, όπως οι δύο άγγελοι με τα ανάλαφρα φτερά που μαζεύουν στα 

χέρια τους το αίμα του Χριστού. 

Πίνακας με έντονη υποβλητικότητα η οποία επιτυγχάνεται  μέσω του 

σχεδιασμού των μορφών σε επιμήκυνση και μετεωρισμό με 

αποκορύφωμα τον άγγελο που μας γυρίζει την πλάτη, πρωτόφαντα 

αιωρούμενος στη βάση του Σταυρού. 

 Η Πεντηκοστή. Το έργο ανήκει στην τελευταία περίοδο του 

καλλιτέχνη, όταν ελευθερωμένος από τις δεσμεύσεις με την υλική 

πραγματικότητα,  διακόπτει τον διάλογο με τα αισθητά και διανύει 

ένα στάδιο υψηλής και πνευματικής ανατάσεως. Κρουνοί φωτός 

κινούμενοι από μια ισχυρότατη δημιουργική πνοή διατρέχουν προς 

όλες τις κατευθύνσεις. Σχηματίζουν κατακόρυφους και διαγώνιους 

άξονες διαγράφοντας σχήματα και μορφές που δεν ανήκουν στον 

γήινο κόσμο, αλλά είναι όντα υπερούσια σε εκστατική κατάσταση. Ο 

Γκρέκο στρέφεται πια στον κόσμο των θείων υποστάσεων και 

προσπαθεί να  αποδώσει  την υπερκόσμια ομορφιά τους με τη χρήση 

του  φωτός.  

 

Η Πέμπτη σφραγίδα. Ένα από τα τελευταία του 

αριστουργήματα. Στην περίοδο αυτή προχώρησε σε μια 

βαθύτερη μορφή εξπρεσιονισμού. Ένας πίνακας με  

μεταφυσική αναζήτηση, αποδεσμευμένος από τους κανόνες 

προοπτικής και αναλογίας. 

Το θέμα είναι εμπνευσμένο από ένα απόσπασμα  της 

«Αποκάλυψης του Ιωάννη». Ο  Ιωάννης, που αποσυρμένος 

στην Πάτμου, είδε ένα όραμα σχετικά με το επικείμενο 

τέλος του κόσμου και το κατέγραψε. Η φιγούρα του, 

αριστερά, είναι γιγαντιαία και δυσανάλογη με τις υπόλοιπες. Οι μορφές των μαρτύρων έρχονται 

αντιμέτωπες με αυτόν και μοιάζουν σαν ένα μπαλέτο που αποτελούν χλωμά ονειρικά σώματα. Το έργο
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 του «Το άνοιγμα της Πέμπτης Σφραγίδας της Αποκάλυψης», (1608-14), παριστάνει ένα επεισόδιο από 

την Αποκάλυψη του Ιωάννη, που τον βλέπουμε στην άκρη του πίνακα, βυθισμένο στο εκστατικό του 

όραμα, να κοιτάζει τον ουρανό, σηκώνοντας ψηλά τα χέρια σε προφητική χειρονομία. Πρόκειται για 

το σημείο  όπου ο Αμνός =Χριστός καλεί τον Ιωάννη να «έρθει και να δει» το άνοιγμα των επτά 

σφραγίδων. Οι γυμνές φιγούρες με τις ταραγμένες χειρονομίες, είναι μάρτυρες που ανασταίνονται για 

να δεχτούν το θεϊκό δώρο, τις λευκές τους στολές. Στον πίνακα δεν υπάρχει σχέδιο, εξάλλου δεν θα 

μπορούσε κανένα σχέδιο να αποδώσει την εκτύλιξη εκείνης της  απόκοσμης  σκηνής κατά την  Ημέρας 

της Κρίσεως. 

Λαοκόων. Το θέμα  εδώ είναι η τιμωρία του 

Τρώα ιερέα Λαοκόωντα και των γιών του οι 

οποίοι θανατώθηκαν από τα θεόσταλτα φίδια, 

επειδή προειδοποίησαν τους Τρώες για το 

ξύλινο άλογο των Ελλήνων. Το φόντο του 

πίνακα καταλαμβάνει το Τολέδο ενώ μπροστά  

τα γυμνά σώματα αποδίδονται να έχουν μια 

σεληνιακή λευκότητα, σαν φαντάσματα. Τα 

σώματα αποκτούν περιστροφική κίνηση, με 

πρώτη τη φιγούρα αριστερά και καταλήγοντας στη στριφογυριστή φιγούρα του Λαοκόωντα, ο οποίος 

τονίζεται ιδιαίτερα με τη στάση του σώματος και τη θέση που καταλαμβάνει στη σκηνή. 

 

Η ταφή του κόμη Οργκάθ. Σύμφωνα με έναν μύθο, ο πρίγκιπας του Οργκάθ, που πέθανε το 1323, 

κηδεύτηκε από τον Άγιο Αυγουστίνο και τον Άγιο Στέφανο , σε αναγνώριση του φιλανθρωπικού του 

έργου. 

Στον τεράστιο αυτόν πίνακα, ο Ελ Γκρέκο, είναι 

αποκομμένος από τον μανιερισμό και αναδεικνύει την  

ελευθερία του στη φόρμα και στο χρώμα, στοιχεία 

που συνάδουν στο ανήσυχο πνεύμα του. Συνάμα 

εμφανίζεται  ως υπέροχος προσωπογράφος. Έχει 

ζωγραφίσει το κάθε πρόσωπο με μεγάλη ψυχολογική 

διαίσθηση. Στο πλήθος διακρίνουμε (από αριστερά 

προς τα δεξιά) τον γιο του ζωγράφου, Χόρχε 

Μανουέλ, στο μαντηλάκι του οποίου κατατίθενται η 

υπογραφή και η ημερομηνία του πίνακα. Στους 

ευγενείς επίσης λέγεται ότι βρίσκεται και ο ίδιος ο Ελ 

Γκρέκο, που υπογράφει με μια χειρονομία όλο 

υπερηφάνεια για το έργο του . Στον πίνακα  
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διαφαίνεται έντονα ένας   Δυϊσμός. Ο  διαχωρισμός του υλικού από τον ουράνιο κόσμο. Συνάμα είναι 

επιτυχής  και η προσπάθειά του να ενώσει σταδιακά, μέσα από το χρώμα και το φως, το γήινο με το 

υπερβατικό. 

Είναι χαρακτηριστικές  οι εξαϋλωμένες, πέρα από το συνηθισμένο, μορφές του και η πνευματικότητα 

που περιέχουν στην έκφραση.  

Η ατμόσφαιρα του θαύματος δημιουργείται με έναν εκπληκτικό χειρισμό φωτός και χρώματος. Οι 

εκφράσεις στα πρόσωπα των παρευρισκομένων είναι εκστατικές και τα σώματά τους φαίνονται να 

αιωρούνται ανάμεσα στον γήινο και τον ουράνιο κόσμο, όχι μόνο σαν απλοί μάρτυρες, αλλά και 

κοινωνοί. 

Ο άγγελος, ο οποίος ενώνει τη γη με τον ουρανό, βρίσκεται στον κεντρικό άξονα της σύνθεσης και 

ανεβαίνει στριφογυρίζοντας προς τον ουρανό, για να μεταφέρει την ψυχή του κόμη, η οποία έχει τη 

μορφή παιδιού. Το ουράνιο πλήθος το οποίο υπάρχει δίπλα από τον Χριστό, είναι μορφές έντονα 

επιμήκεις και το φως που υπάρχει γύρω του γίνεται υπερβολικά λαμπερό, μέχρι που καταλήγει σε μια 

ακτίνα φωτός. 

Αυτή η ιεράρχηση του χρώματος και του φωτός, αλλά και των μορφών από το γήινο προς το ουράνιο, 

η ύπαρξη του μεσολαβητή Αγγέλου, η ψυχή που αποδεσμεύεται και επιστρέφει εκεί από όπου 

προήλθε, μας παραπέμπουν στην Πλατωνική και Νεοπλατωνική δομή σκέψης. Την ύπαρξη των δύο 

κόσμων, του αισθητού και του ιδεατού και την επιστροφή της ψυχής μετά τον θάνατο στον κόσμο των 

ιδεών. 

Τα υπερφυσικά μεγέθη του Χριστού, της Παναγίας και των Αγγέλων σε σχέση με τα άλλα πρόσωπα 

που υπάρχουν στους πίνακές του, δείχνουν την ουράνια ιεραρχία, κάτι που υποστήριξε ο Διονύσιος ο 

Αρεοπαγίτης, παράλληλα με τον   Πλωτίνο που μίλησε για το ιεραρχημένο Σύμπαν. 

 

Άποψη Τολέδου 

Για τον καλλιτέχνη το Τολέδο ήταν κάτι 

παραπάνω από μια απλή πόλη, ήταν η 

ικανοποίηση του προσωπικού του  

οράματος.  Πρόκειται για ένα 

συγκλονιστικό και ασυνήθιστο έργο . Με 

δύο βασικά χρώματα, το γκρι και το 

πράσινο, να κυριαρχούν και να 

αναμειγνύονται στην εικόνα, η πόλη 

εμφανίζεται ως ένα ολοκληρωμένο τοπίο 

που κατοικεί βαθιά στην ψυχή του Θεοτοκόπουλου. Ένα μαγικό και τρομακτικό Τολέδο, που 

ξετυλίγεται μέσα σε ένα πράσινο φως, γεμάτο από τείχη και  πύργους . 
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Πιετά και Άγγελος, 1566 
Μουσείο Μπενάκη , Αθήνα 

Πιετά, 1570-72 
ιδιωτική συλλογή 

  
Η Προσκύνηση των Ποιμένων, 15757 
San Diego Museum of Art, California,ΗΠΑ 

Η Βάπτιση, 1567-70 
Ιστορικό μουσείο Ηρακλείου, Κρήτη 
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Η εκδίωξη από το ναό, 1575 
Institute of Art, Minneapolis, ΗΠΑ 
 
 
 

 

Η θεραπεία του τυφλού, 1570-75 
Galleria Nazionale, Parma, Ιταλία 
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Πιετά, 1568-70 
 National Art Gallery, Αθήνα 

 
La Fabula, 1577- 80 
Museo del Prado, Μαδρίτη 
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Η κυρία με τη γούνα, 1577-80 
Kelvingrove Art Gallery, Glascow, 
Scotland,Αγγλία 
 

Πορτρέτο γυναίκας, 1595 
Museum of Art, Philadelphia,ΗΠΑ 

  
Τζούλιο Κλόβιο, 1572 
Museo di Capodimonte, Naples, Ιταλία 

 Ντιέγκο Κουβαρούμπιας, 1600 
Museo del Greco, Τολέδο 
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Ο Άγιος Παύλος, 1578-80 
Private collection, Mαδρίτη 

Το όραμα του Αγίου Λαυρεντίου,1587-90 
Nuestra Señora de la Antigua, Monforte de 
Lemos, Ισπανία 

  
Ο Άγιος Λουδοβίκος της Γαλλίας, 1585-90 
Louvre,Παρίσι 

Ο Άγιος Πέτρος , 1590-95 
San Diego Museum of Art,ΗΠΑ 
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Οι Άγιοι Ανδρέας και Φραγκίσκος, 1590-1600 
Museo del Prado, Μαδρίτη 

 
Ο άγιος Ιωσήφ με το Παιδί, 1597-99 
San José church,Τολέδο 

  
Ο άγιος Μαρτίνος και ο φτωχός, 1597-99 
National Gallery, Washington, ΗΠΑ 

Οι άγιοι Ιωάννης και Φραγκίσκος, 1600-05 
Museo del Prado, Μαδρίτη 
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Η Αγία Αικατερίνη, 1610-14 
Museum of Fine Arts, Boston,ΗΠΑ 

Ο Άγιος Ιδελφόνσος, 1605-10 
El Escorial monastery, Μαδρίτη 

  
Ο Άγιος Φραγκίσκος , 1600-06 
Monforte de Lemos, Ισπανία 

Ο Άγιος Ιερώνυμος μετανοών, 1612-14 
National Gallery, Washington, ΗΠΑ 
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Ο Άγιος Ανδρέας, 1610-14 
Museo del Greco, Τολέδο 

Ο Άγιος Βαρθολομαίος, 1610-14 
Museo del Greco, Τολέδο 

  
Ο Άγιος Φίλιππος, 1610-14 
Museo del Greco, Τολέδο 

Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος, 1610-14 
Museo del Greco, Τολέδο 

  
Ο Άγιος Ματθαίος, 1610-14 
Museo del Greco,  Τολέδο 

Ο Άγιος Σίμων, 1610-14 
Museo del Greco, Τολέδο 
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Ο Άγιος Πέτρος, 1610-14 
Museo del Greco, Τολέδο 

Ο Άγιος Παύλος, 1610-14 
Museo del Greco, Τολέδο 

  
Ο Άγιος Θωμάς, 1610-14 
Chrysler collection, Nέα Yόρκη, ΗΠΑ 

Ο Άγιος Λουκάς, 1600 
Palacio del Marqués de San Feliz, Oviedo, 
Ισπανία 

  
Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, 1595-1604 
Museo del Prado, Μαδρίτη 

Ο Άγιος Ιάκωβος ο Ευαγγελιστής, 
Museo del Prado, Μαδρίτη 
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Ευαγγελισμός, 1576 
Museo del Prado, Μαδρίτη 
 

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 1600-05 
Museum of Fine Arts, Toλέδο  Η.Π.Α 
 
 

  
Ο Ευαγγελισμός, 1597-1600 
Museo del Prado, Μαδρίτη 

Ευαγγελισμός,1573 Μουσείο Thyssen-
Bornemisza, Μαδρίτη 
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Η Προσκύνηση των Ποιμένων, 1577-79 
ιδιωτική συλλογή 

Η Προσκύνηση των Ποιμένων, 1597-1600 
Bucharest,Ρουμανία 

  
Προσκύνηση των Ποιμένων, 1605 
Colegio del Patriarca, Valencia, Ισπανία 

Η Προσκύνηση των Ποιμένων, 1597-1600 
Rome, Ιταλία 
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Η Σταύρωση, 1590-95 
National Gallery,Αθήνα 

Η Σταύρωση, 1600 
Ιδιωτική συλλογή 

  
Η Σταύρωση, 1585-90 
 Louvre, Παρίσι 

Η Σταύρωση, 1590-1600 
Museo del Prαdo, Μαδρίτη 
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Η Ανάσταση, 1577-79 
S. Domingo el Antiguo, Τολέδο 

Η Ανάσταση, 1605-08 
Museo del Prado, Μαδρίτη 

  
Η αγωνία στον κήπο, 1605-10 
Palais de Beaux-Arts, Lille, Γαλλία 

Πεντηκοστή, 1595 
Museo del Prado, Μαδρίτη 
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Η Παρθένος και το Βρέφος, 1597-99 
Nat. Gall., Washington, ΗΠΑ 

Η στέψη της Παρθένου, 1590 
Museo del Prado, Mαδρίτη 

  
Η Ανάληψη της Παρθένου, 1577-79 
Instiite of Art, Chicago, ΗΠΑ 

Η Ανάληψη της Παρθένου,1607-13 
Santa Cruz,Τολέδο 
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Η Αγία Βερονίκη και το Άγιο Μανδύλιο, 1580 
Santa Cruz Museum, Τολέδο 

 
Πιετά, 1592 
Stavros Niarchos collection, Παρίσι 
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Η Αγία Οικογένεια, 1585 -90 
Hispanic Society, New York,ΗΠΑ 

Η Αγία Οικογένεια, 1590-1600 
Museum of Fine Arts, Cleveland,ΗΠΑ 

  
Ο γάμος της Παρθένου, 1613-14 
Museum of Fine Arts, Bucharest,Ρουμανία 

Επίσκεψη της Μαρίας στην Ελισσάβετ, 
1607-14 
Dumbarton Oaks, Washington, ΗΠΑ 
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Δείπνο στο σπίτι του Σίμωνα, 1605-14 
Institute of Art, Chicago, ΗΠΑ 

 
Η εκδίωξη από το ναό, 1600 
Ιδιωτική συλλογή, Μαδρίτη 
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Ο Άγιος Βερνάρδος, 1603 
Museo del Greco, Τολέδο 

Από τα κατορθώματα Ρωμαίου και 
Ιουλιέττας…. 1585-90 
Museo del Prado,Μαδρίτη 

  
Ο Άγιος Φραγκίσκος, 1585-95 
Escorial, Μαδρίτη 

Ο Άγιος Δομήνικος, 1585-90 
Ιδιωτική συλλογή, Μαδρίτη 
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Η Αγία Μαγδαλινή, 1585-90 
Cau Ferrat Museu, Sitges, Ισπανία 
 

Μετανοούσα Μαγδαληνή, 1580 
Museum of Fine Arts, Budapest,Ουγγαρία 

  
Ο Άγιος Ιδελφόνσος, 1603-05 
Hospital de la Caridad de Illescas, Toλέδο 

Πορτρέτο  Χόρχε Μανουέλ Θεοτοκόπουλος, 
1600-05 
Σεβίλλη, Ισπανία 
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Ο Χριστός αίρων τον Σταυρό, 1590-95 
Metropolitan Museum, New York, ΗΠΑ 
 
 

Ο Χριστός  κουβαλά το Σταυρό, 1590-95 
Museo del Prado, Μαδρίτη 

  
Ο Χριστός αίρων το Σταυρό, 1590-95 
Brooklyn Museum, Nέα Υόρκη, ΗΠΑ 

Ο Κύριος, 1610-14 
Museo del Greco, Τολέδο 
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Η συναυλία των αγγέλων, 1608-14 
National Gallery, Αθήνα 
 
 

 
Άποψη Τολέδου, 1608-14 
Museo del Greco, Τολέδο 
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Η Αγία Τριάδα, 1577-79 
Museo del  Prado, Μαδρίτη 
 

Η λατρεία του ονόματος του Ιησού, 1578-79 
San Lorenzo, El Escorial, Μαδρίτη 

  
Το μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου, 1580-82 
Monastery of Escorial Μαδρίτη 
 

Η αγωνία στον Κήπο, 1590-98 
Museum of Fine Arts,Τολέδο 
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Η Βάπτιση, 1597-1600 
Museo del Prado, Μαδρίτη 

Η Παρθένος ,1603-05 
Hosp. de la Caridad de Illescas, Toλέδο 

  
Καρδινάλιος  Νίνο  ντε Γκεβάρα, 1596-1600 
Metropolitan Museum, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 

Παραβιθίνιο, 1609 
Museum of Fine Arts, Boston, ΗΠΑ 
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Ο Άγιος Σεβαστιανός, 1610-14 
Museo del Prado, Μαδρίτη 

Ο Άγιος Ιερώνυμος, 1595-1600 
National Gallery, Edinburgh, ΗΠΑ 

  

Πορτρέτο του Vincenzo Anastagi ,1578-80 
 Frick collection, New York,ΗΠΑ 

Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος, 1605-08 
Hermitage, Leningrand, Ρωσία 
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Ο Άγιος Ιερώνυμος ως Καρδινάλιος, 1584-
1610, Frick coll., Nέα Υόρκη , ΗΠΑ 

Ο Άγιος Αυγουστίνος, 1580-95 
Santa Cruz,Τολέδο 

  
Ο Άγιος Πέτρος,1585-90 
Bowes Museum, Barnard Castle,Αγγλία 

Μετανοούσα Μαγδαλινή, 1577 
Worcester Art Museum, Massachussetts, 
ΗΠΑ 
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Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, 1577-79 
S. Domingo el Antiguo, Τολέδο 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, 1577-79 
S. Domingo el Antiguo, Τολέδο 

  
Ο Άγιος Βενέδικτος, 1577-79  
Museo del  Prado, Μαδρίτη 

Ο Άγιος Φραγκίσκος προσεύχεται, 1580 -90 
Museum Joslyn, NY,ΗΠΑ 
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«Το άνοιγμα της Πέμπτης Σφραγίδας της Αποκάλυψης», (1608-14), 
 
 

 
Ο Λαοκόων 
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Κοίμηση της Θεοτόκου 1566 
Ερμούπολη Σύρου 

Ο Άγιος Λουκάς ζωγραφίζει  
την Παναγία, 1566 Μουσείο Μπενάκη. 
 

  
Τρίπτυχο της Μοδένα,1568 
Galleria Estense, Modena, Ιταλία 

Ο μυστικός Δείπνος, 1565 
National gallery of Bologna,  Ιταλία 

 
Ο Χριστός στο σπίτι της Μάρθας και Μαρίας, 1572,  Iδιωτική συλλογή, Τέξας 
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El Espolio (1577-79 ) Cathedral , Τολέδο 
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Η ταφή του κόμητος Οργκάθ, 1586-88 
Church of Santo Tomé, Τολέδο 
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Καταιγίδα πάνω από το Τολέδο 
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1.      Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια Τέχνης, Eleanor c. Murno Εκδόσεις Φυτράκη, Αθήνα 

2.      Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, τόμος 27 

3.      Ιστορία της τέχνης, Larousse, Βιβλιόραμα 

4.      Οι μεγάλοι ζωγράφοι, ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ 

5.      Ελ Γκρέκο, του Simon Vestdijk .  Εκδόσεις ΑΛΒΑ, Αθήνα, 1965 

6.      Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τόμος 4. 

7.      Η Κρητική αναγέννηση και τα Ιταλικά πρότυπα της αρχιτεκτονικής της, Φατούρου-

Ησυχάκη,1983 
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