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ΕΙΣΑΓΩΓΗ    

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλο είναι ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο μοναδικό στην ιστορία της τέχνης. Ο 

Γκρέκο δημιούργησε μια τέχνη που  παραμένει μια μυστηριώδης νήσος, χαμένη στον ωκεανό του 

ιστορικού χρόνου. Βυζαντινός, Βενετσιάνος, Ρωμαίος, μανιεριστής ή Ισπανός μυστικιστής, ο Γκρέκο 

διεκδικείται από παντού, γίνεται λάβαρο Ελλήνων και Ισπανών, προφήτης και κήρυκας της μοντέρνας 

τέχνης. Ποιος ήταν λοιπόν Γκρέκο; 

 

1. Ο ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΧΑΝΔΑΚΑ 

Η καταγωγή 

   Ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός ως El Greco, γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1541 στον τότε 

Χάνδακα (Ηράκλειο) Κρήτης. Ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος ήταν γόνος ορθόδοξης αστικής 

οικογένειας, που κατά πάσα πιθανότητα είχε εκτοπιστεί στο Ηράκλειο από τα Χανιά, ύστερα από την  

εξέγερση κατά των Ενετών του 1526-1528. Ο πατέρας του, Γεώργιος Θεοτοκόπουλος ήταν έμπορος 

και φοροσυλλέκτης στην υπηρεσία της δημοκρατίας της Βενετίας και ειδικότερα του τοπικού άρχοντα 

του Χάνδακα. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι είχε ένα μεγαλύτερο κατά δέκα χρόνια  τον Μανούσο, ο οποίος  

ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του, ενώ τίποτε δεν είναι γνωστό για τη μητέρα του, καθώς και 

για μια ενδεχόμενη πρώτη, Ελληνίδα, σύζυγό του. 

 

Η Κρήτη και ο Χάνδακας κατά το 16οαι. 

   Κατά την περίοδο της γέννησης του Γκρέκο, η Κρήτη βρισκόταν υπό βενετική κυριαρχία. Η Κρήτη 

χωρίστηκε έπειτα σε φέουδα.  Στο Χάνδακα εγκαταστάθηκε Λατίνος αρχιεπίσκοπος. Η επίσημη 

γλώσσα αναγνωρίστηκε η λατινική. Η θρησκεία των κρητικών παρέμεινε η ορθόδοξη, τα μοναστήρια 

και ο κατώτερος κλήρος έμειναν απείραχτα. Από το 1560 και εξής, αρχίζει η μαζική μετανάστευση των 

κρητικών, εμπόρων και καλλιτεχνών, προς τη Βενετία.  

   Ο Χάνδακας, πρωτεύουσα της ενετοκρατούμενης Κρήτης, είναι την εποχή εκείνη πλουσιότατο και 

πολυσύχναστο κοσμοπολίτικο λιμάνι της ανατολικής Μεσογείου με 14-16.000 κατοίκους. Το λιμάνι, 

κέντρο της πόλης του Χάνδακα, γέμιζε καθημερινά πολιτισμούς. Έμποροι, γενουάτες αχθοφόροι, 

παπάδες, ναυτικοί, τοκογλύφοι και πρέσβεις με τη χαρακτηριστική λευκή βούλα στο πάνω μέρος του 

ρούχου τους. Η κίνηση στο λιμάνι ήταν μεγάλη και θεαματική καθώς συναντούσε κανείς χρώματα και 

μυρωδιές.           

    Πάνω από όλα όμως είναι ένα ζωτικότατο πνευματικό κέντρο, όπου διασταυρώνονται τα ρεύματα 

της Αναγέννησης μ’ έναν ακμαίο τοπικό πολιτισμό και δημιουργούν το φαινόμενο της Κρητικής 
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Αναγέννησης. Ο Ερωτόκριτος, το λυρικό έπος του Βιτσέντζου Κορνάρου, η Ερωφίλη, η τραγωδία του 

Γεωργίου Χορτάτζη, και άλλα γνωστά λογοτεχνικά αριστουργήματα μαρτυρούν τη ζωτικότητα της 

πνευματικής ζωής στον Χάνδακα. Ανάμεσα στις διασημότητες της εποχής συμπεριλαμβάνεται και ένας 

μουσικός που έκανε καριέρα στη Βενετία και τη Βιέννη, ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης. 

   Ο Χάνδακας ήταν επίσης ένα σημαντικό κέντρο καλλιτεχνικής δραστηριότητας, αφού μόνο το 16
ο
 

αιώνα έδρασαν εκεί διακόσιοι περίπου επώνυμοι ζωγράφοι, οργανωμένοι σε συντεχνίες, σύμφωνα με 

το ιταλικό πρότυπο. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ζωγράφους φιλοτεχνούσαν εικόνες στο πνεύμα 

της μεταβυζαντινής παράδοσης. Η βυζαντινή τέχνη το 16
ο
 έχει φύγει από το στενό δογματικό κύκλο 

έχει ανανεώσει την εικονογραφία εισάγοντας νέες σκηνές από το Ευαγγέλιο, από το βίο της Θεοτόκου 

και σειρά αποκαλυπτικές παραστάσεις. Ταυτόχρονα η αίσθηση του χρώματος έχει αναπτυχθεί και η 

προσωπικότητα του ζωγράφου φαίνεται καθαρά. Οι ζωγράφοι ξεκίνησαν να ασχολούνται με τις 

τεχνικές των φορητών εικόνων επηρεασμένοι από αυτές της τοιχογραφίας. Το σχέδιο είναι ξηρό, οι 

χρωματισμοί σκούροι, οι μορφές τυπικές. Κύριο γνώρισμα της Κρητικής σχολής είναι η απότομη 

φωτοσκίαση και η ανάγλυφη παράσταση του αντικειμένου.. Οι εικόνες της Κρητικής σχολής ήταν 

ξακουστές και περιζήτητες και πέρα από τα όρια του νησιού. Πολλοί από τους ζωγράφους της Κρήτης 

ήταν «δίγλωσσοι», αφού μπορούσαν να ζωγραφίζουν και alla greca, σύμφωνα με το βυζαντινό ιδίωμα, 

και alla latina, σύμφωνα δηλαδή με τη δυτική τεχνοτροπία. Κάποτε μάλιστα, οι δύο τεχνοτροπίες 

συνυπάρχουν πλάι πλάι στην ίδια εικόνα. Οι Κρητικοί ζωγράφοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σ’ 

επαφή με την τέχνη της Αναγέννησης, μέσα από έργα Ιταλών αλλά και Φλαμανδών καλλιτεχνών, που 

κοσμούσαν τις καθολικές εκκλησίες του Χάνδακα ή ανήκαν σε ιδιωτικές συλλογές πλούσιων Βενετών 

και Ελλήνων.  

 

Η ζωή και το έργο του Γκρέκο στην Κρήτη 

   Σ’ αυτό το περιβάλλον διαμορφώθηκε η πνευματική και καλλιτεχνική προσωπικότητα του 

Θεοτόκοπουλου. Πλάι στη ζωγραφική, ο νεαρός Δομήνικος πρέπει να σπούδασε και τα κλασικά 

γράμματα, αρχαία ελληνικά και λατινικά, όπως έμελλε να αποδείξει αργότερα η πλούσια βιβλιοθήκη 

που κληροδότησε  πεθαίνοντας στο Τολέδο. Στον Χάνδακα, παρατηρεί ο Ν. Παναγιωτάκης, «υπήρχαν 

όλες οι προϋποθέσεις για ν’ αποκτήσει ένας ιδιοφυής νεαρός, όπως ο Θεοτοκόπουλος, μια στέρεη 

ανθρωπιστική παιδεία, όπως την είχαν αποκτήσει την ίδια εποχή πολυάριθμοι Κρητικοί που 

σταδιοδρόμησαν έπειτα στην Ιταλία και στην Ευρώπη».  

   Το 1563, σε ηλικία είκοσι δύο ετών, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος χαρακτηρίζεται σε έγγραφο ως 

«μαΐστρος», πράγμα που σημαίνει ότι ασκούσε ήδη επίσημα την τέχνη του ζωγράφου. Αργότερα τον 

Ιούνιο του 1566, θα υπογράψει ως μάρτυρας σ’ ένα συμβόλαιο ως «μαΐστρος Μένεγος Θεοτοκόπουλος 

σγουράφος». Νεότερη αρχειακή έρευνα έφερε στο φως μια πολυσήμαντη μαρτυρία: μια βυζαντινή 

εικόνα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με θέμα το « Θείο Πάθος», «ζωγραφισμένο σε χρυσό φόντο», 

εκτιμήθηκε και πουλήθηκε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 1566 στον Χάνδακα 70 χρυσά δουκάτα, το 

ισόποσον της αξίας ενός έργου του Τιτσίανο ή του Τιντορέττο στη Βενετία τον ίδιο καιρό. Ο 

Θεοτοκόπουλος λοιπόν σε ηλικία είκοσι έξι ετών δεν είχε φύγει ακόμη από τον Χάνδακα, όπου το έργο 

του, μέσα στο πνεύμα των μεταβυζαντινών ζωγράφων της Κρητικής Σχολής, έχαιρε μεγάλης 

εκτιμήσεως. Ίσως με τα χρήματα αυτά εξασφάλισε το ταξίδι του στη Βενετία, όπου σύμφωνα με άλλο 

αρχειακό εύρημα, τον βρίσκουμε τον Αύγουστο του 1568. 

   Ποια μορφή είχε η τέχνη του Κρητικού ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, που μπορούσε να 

πετύχει τόσο υψηλές τιμές; Ο Ευαγγελιστής Λουκάς του Μουσείου Μπενάκη (εικ. 1 ), που φέρει την 
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υπογραφή ΧΕΙΡ ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ, και, κυρίως, η Κοίμηση της Θεοτόκου (εικ. 2 ), που ανακαλυφθηκε 

το 1983 στην ομώνυμη εκκλησία των Ψαριανών στη Σύρο, δίνουν μια απάντηση σ’ αυτά τα 

ερωτήματα. Ο ζωγράφος παρατηρεί ο βυζαντινολόγος Μανόλης Χατζιδάκης,  «χειρίζεται με ευχέρεια 

τρόπους παλαιολόγειους με ιδιαίτερη κλασικίζουσα χάρη». Σε δευτερεύοντα σημεία της εικόνας ο 

νεαρός καλλιτέχνης αποδεικνύει ότι γνώριζε καλά και την τεχνοτροπία της Αναγέννησης: την 

προοπτική διατύπωση του χώρου, τον προσδιορισμό του όγκου με τη βοήθεια του σκιοφωτισμού και τη 

φυσική λειτουργία του φωτός. Η εικόνα υπογράφεται μ’ έναν εντελώς ιδιαίτερο τρόπο, που 

αποκαλύπτει την αρχαιομάθεια και την αυτοπεποίθηση του ζωγράφου: ΔΟΜΗΝΙΚΟC 

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟC Ο ΔΕΙΞΑC (αυτός που έδωσε μορφή, που φανέρωσε, που απεικόνισε). Tην ίδια 

υπογραφή θα ξαναβρούμε στην Ανάληψη της Θεοτόκου (1577-1579, Ινστιτούτο Τέχνης Σικάγο), έναν 

από τους πρώτους πίνακες που φιλοτέχνησε ο Γκρέκο στο Τολέδο.  

 

2. Ο ΓΚΡΕΚΟ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ  

Ο φιλέρευνος καλλιτέχνης αποφάσισε να διαβεί την γέφυρα από την Βενετσιάνικη κτήση στην 

μητρόπολη της Αδριατικής, με ένα από τα πολυάριθμα πλοία που εξασφάλιζαν συνεχή επικοινωνία 

ανάμεσα στο λιμάνι του Χάνδακα και την Βενετία. 

 

Η Βενετία   

   Για όποιον κοιτάζει προς την Ανατολή από ένα νησί του Νότου, η Βενετιά του 16
ου

 αι. αποτελεί για 

την Δύση την χρυσή γέφυρα. Είναι μια πολυπληθής πόλη που δέχεται κάτοικους από διάφορες 

περιοχές. Παρουσιάζεται ως λαμπρή έκφραση εξουσίας και πλούτου και μεγαλοπρέπειας  κάτι που 

προσελκύει πολλά άτομα, αλλά και ελευθερία που η Γαληνότατη Δημοκρατία της Βενετίας κατάφερε 

να διατηρήσει κατά την διάρκεια της κρίσης η οποία έπληξε τα Ιταλικά κράτη .Οι πολυάριθμες και από 

διαφορετικές κοινότητες ζουν με τους Βενετσιάνους αυτή την χρυσή περίοδο.  Είναι μια πόλη στην 

οποία η εμπορική και θαλάσσια κίνηση συνεχίζει να είναι έντονη, αν και κάποια σημάδια δείχνουν ότι 

τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μετακινούνται από την θάλασσα στην επένδυση κτημάτων στην 

ξηρά. Είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους καλλιτέχνες στους οποίους στρέφεται η προσοχή 

ολόκληρης της Ευρώπης. Μετά τη Ρώμη είναι η μοναδική ιταλική πόλη που μπορεί  να αντικαταστήσει 

σε μεγαλείο την «Αιώνια Πόλη». 

 

Η ζωή και το έργο του Γκρέκο στη Βενετία 

   Από το 1567 έως το 1570 ο Θεοτοκόπουλος βρίσκεται στην Βενετία. Είναι τα πιο σκοτεινά χρόνια 

από την άποψη πληροφοριών για την ζωή του.  Από επιστολή με ημερομηνία 18 Αυγούστου 

μαθαίνουμε ότι ο Θεοτοκόπουλος βρισκόταν ήδη την εποχή εκείνη στη Βενετία. Πιο συγκεκριμένα η 

επιστολή  αναφέρει ότι έδωσε μια σειρά από σχέδια/χάρτες στο Μανόλη Δακύπρη, για να τα στείλει 

στον κρητικό χαρτογράφο Γεώργιο Σιδέρη ή Καλαπαδά.  Ο Σιδέρης, που φαίνεται ότι είχε και 

ευρύτερα ενδιαφέροντα, ήταν ίσως αυτός που ώθησε το Θεοτοκόπουλο να πάει στη Βενετία, 

πιθανότατα την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 1567. 

  Κατά τη διάρκεια των τριών περίπου χρόνων που έμεινε στη Βενετία, ο Γκρέκο έρχεται σε άμεση 

επαφή με τον κλασικισμό του ηλικιωμένου Τιτσιάνο, με τις δυναμικές και στυλιζαρισμένες μορφές 

του, με τα λουσμένα στο φως χρώματα, με τις λαμπρές του προσωπογραφίες. Τον μαγεύουν επίσης οι 

φωτεινοί χώροι του Βερονέζε, οι ανήσυχες φωτοσκιάσεις του Τιντορέτο, οι θρησκευτικές σκηνές του 
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Γιάκοπο Μπασάνο, που πάλλονται από φως, και τα έργα των Φλαμανδών, με την έμφαση στις 

λεπτομέρειες και την προτίμηση για νεκρές φύσεις. Πρόκειται για μεγάλο «σχολείο», που ο 

Θεοτοκόπουλος το αξιοποιεί, ενσωματώνοντας νέα στοιχεία στην ήδη «εκλεκτική» ζωγραφική του. 

   Στη Βενετία ο Γκρέκο προσπάθησε να υπερβεί το «βυζαντινό» του ιδίωμα, υιοθετώντας τη 

διαφορετική τεχνική αλλά και διαφορετικό ύφος. Εγκαταλείποντας το χρυσό, επίπεδο φόντο των 

βυζαντινών εικόνων, ο ελ Γκρέκο, όπως θα αποκαλείται πλέον, προσπαθούσε να αποδώσει το 

προοπτικό βάθος, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και τις αρχές, που είχε διατυπώσει στο σύγγραμμα του 

«Περί αρχιτεκτονικής» ο Βενετσιάνος Σεμπαστιάνο Σέρλιο. Παράλληλα, θα πάψει να χρησιμοποιεί στα 

έργα του τέμπερα, υιοθετώντας την τεχνική της ελαιογραφίας, πατέρας της οποίας θεωρείται ο 

Φλαμανδός Γιαν βαν Άικ. Επίσης, οι βενετσιάνοι ζωγράφοι θα ασκήσουν καθοριστική επίδραση στον 

Γκρέκο σε πεδία όπως η απόδοση του φωτός και η έμφαση στο χρώμα.  

   Τέλος, ακολουθώντας και στο σημείο αυτό το παράδειγμα των μεγάλων βενετσιάνων δασκάλων θα 

αρχίσει να ζωγραφίζει σε μουσαμά, και όχι  πια σε ξύλο – μάλιστα, οι μουσαμάδες που θα προτιμά στο 

εξής θα έχουν μάλλον τραχιά υφή διευκολύνοντας έτσι την αξιοποίηση της επιφάνειάς τους για 

εκφραστικούς σκοπούς. Παράλληλα, ο Γκρέκο αξιοποίησε επίσης τις κατακτήσεις της σχολής της 

Βενετίας σε ό,τι αφορά την «προετοιμασία» του μουσαμά και την ποιότητα των υλικών, με 

αποτέλεσμα τα περισσότερα από τα έργα του να σώζονται σήμερα σε αρκετά καλή κατάσταση. Το 

έργο που συμπυκνώνε ίσως κατεξοχήν το «πέρασμα» αυτό του Γκρέκο από το Μεταβυζαντινό στο 

Δυτικό ιδίωμα είναι το λεγόμενο Τρίπτυχο της Μοντένα (εικ. 3 ).  

 

Η ζωή  του Γκρέκο στη Ρώμη 

   Υψηλότερες φιλοδοξίες ωθούν τον Θεοτοκόπουλο πέρα από τα σύνορα της Γαληνοτάτης. Το 1570 

εγκαταλείπει τη Βενετία για τη Ρώμη, πιθανόν περνώντας από την Πάδοβα, τη Βερόνα, την Πάρμα, την 

Μπολόνια, τη Φλορεντία και τη Σιένα. Τι ώθησε τον Γκρέκο σε αυτήν τη νέα μετακίνηση; Η 

αναζήτηση του «παλιού» και του «κλασικού»;  Ίσως, αλλά ταυτόχρονα και η ανάγκη να βρει νέες 

ευκαιρίες για να εργαστεί.  

   Σίγουρη, βέβαια, είναι η παρουσία του Γκρέκο στη Ρώμη το 1570, όπως επιβεβαιώνεται από 

επιστολή του Τζούλιο Κλόβιο (1498-1578), κροατικής καταγωγής μικρογράφου, με την οποία 

συστήνει στον προστάτη και πελάτη του Αλεσάντρο Φαρνέζε «έναν νεαρό από το Χάνδακα, μαθητή 

του Τιτσιάνο». Κάνοντας λόγο για μια –χαμένη δυστυχώς- αυτοπροσωπογραφία του Γκρέκο, που είχε 

εντυπωσιάσει τους καλλιτεχνικούς κύκλους της Ρώμης, ο Κλόβιο ζητάει από τον προστάτη του να 

επιτρέψει στον Γκρέκο να μείνει στο παλάτσο Φαρνέζε και να εργαστεί για λογαριασμό του. Στη 

«συστατική» του επιστολή ο Κλόβιο επιμένει σε δυο-σημεία: τη μαθητεία του Γκρέκο κοντά στον 

Τιτσιάνο και την ικανότητά του στις προσωπογραφίες, προσόν που εκτιμά ιδιαίτερα ο καρδινάλιος 

Φαρνέζε. Ίσως για να ανταποδώσει την εξυπηρέτηση ο Γκρέκο ζωγράφισε μάλιστα μια 

προσωπογραφία του Τζούλιο Κλόβιο.(εικ. ) Πρόκειται για την παλαιότερη προσωπογραφία του 

Γκρέκο που σώζεται, στην οποία βλέπουμε τον Κλόβιο  να κρατά το Βιβλίο των Ωρών.   

   Αλλά τι είχε την ευκαιρία να δει  ο Θεοτοκόπουλος στην Αιώνια Πόλη: καταρχάς όλα τα κατάλοιπα 

της αρχαιότητας και τα «κειμήλια» που βρίσκονταν διάσπαρτα στην πόλη, ή σε συλλογές. ενώ η 

παράδοση του Ραφαήλ παρέμενε ζωντανή χάρη σε καλλιτέχνες, όπως ο Ταντέο Τσούκαρο, ο Ντανέλε 

ντα Βολτέρα και ο Σεμπαστιάνο ντελ Πιόμπο, οι οποίοι είχαν φιλοτεχνήσει πίνακες και νωπογραφίες 

για τις επαύλεις του τόπου και των ευγενών. Στο ανάκτορο Φαρνέζε ο νέος Κρητικός ζωγράφος έρχεται 

σε επαφή και συνδέεται φιλικά με πνευματικούς κύκλους της αιώνιας πόλης, με λόγιους και 
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καλλιτέχνες που συχνάζουν στο περιβάλλον του βιβλιοθηκάριου του Καρδιναλίου, του ξακουστού 

Ρωμαίου λογίου Φούλβιο Ορσίνι, που υπήρξε φίλος και πάτρωνας του Θεοτοκόπουλου.  

  Τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Γκρέκο στη Ρώμη ήταν, πάντως, αντίστοιχα με εκείνα που είχε 

ήδη αντιμετωπίσει στη Βενετία : οι δυνητικοί προστάτες και παραγγελιοδότες του είχαν ήδη αρκετούς 

σημαντικούς καλλιτέχνες στη δούλεψή τους . Ο ανταγωνισμός  για μια σημαντική παραγγελία ήταν 

σκληρός. ‘Όταν έφτασε στη Ρώμη ο Γκρέκο, ο Μιχαήλ Άγγελος είχε πεθάνει πριν έξι μόλις χρόνια και 

η σκιά του εξακολουθούσε να πέφτει βαριά στο καλλιτεχνικό στερέωμα της πόλης. Επομένως, η 

ιστορία που αναφέρεται ανεκδοτολογικά θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί ένδειξη καλλιτεχνικού 

αδιεξόδου μάλλον, παρά θράσους και έπαρσης. Σύμφωνα λοιπόν με το γιατρό του πάπα και φιλότεχνο 

Μαντσίνι, ο Γκρέκο πρότεινε στον πάπα Πίο Ε’ να ζωγραφίσει  «πάνω» από τη Δευτέρα Παρουσία του 

Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σιξτίνα της οποίας τα γυμνά  επικρίνονταν έντονα εκείνη την εποχή. Οι 

αντιδράσεις πάντως που προκάλεσε η πρότασή του –αφού μάλιστα, υποστήριξε ότι θα μπορούσε να 

ζωγραφίσει με ανάλογη δεξιότητα αλλά και σύμφωνα με το αυστηρό πνεύμα της Αντιμεταρρύθμισης 

που κυριαρχούσε τότε- ήταν τέτοιες, ώστε έπαιξαν ίσως ρόλο στην απόφασή του να εγκαταλείψει τη 

Ρώμη. 

   Και σαν να μην έφταναν αυτά, ανάμεσα στα νέα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας υπάρχουν 

στοιχεία και για μια λογομαχία με τον ίδιο τον καρδινάλιο Φαρνέζε. Στις 6 Ιουλίου 1572 ο Γκρέκο 

διαμαρτύρεται για την εκδίωξή του από το Παλάτσο Φαρνέζε, γεγονός που εξηγεί τη μετέπειτα 

εγγραφή του στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά ως Pictor a cartibus. H ανάγκη να εγγραφεί  στο 

σωματείο για να πάρει τη νόμιμη άδεια και να ασκήσει το επάγγελμά του, μας προμηνύει ότι ο 

καλλιτέχνης δεν απολάμβανε την εύνοια των Φαρνέζε. Στο τέλος του έτους άνοιξε εργαστήριο, με 

βοηθούς ζωγράφους, όπως ο Lattanzio Bonastri de Lucignano και ο  Francesco Prevoste. 

  Aπό το Σεπτέμβριο του 1572 ως τον Οκτώβρη του 1576, οπότε καταγράφεται για πρώτη φορά η 

παρουσία του στην Ισπανία, δε γνωρίζουμε τίποτε για τις κινήσεις και τις καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες του Γκρέκο. Η υπόθεση ενός δεύτερου ταξιδιού στη Βενετία, από το οποίο δεν έχει 

μείνει κανένα ίχνος, είναι ελάχιστα πιστευτή.  

   Ποιος ήταν όμως ο πραγματικός λόγος που παρακίνησε τον Θεοτοκόπουλο να εγκαταλείψει τη 

Ρώμη; Το 1575 εκδηλώνεται επιδημία πανώλης στη Ρώμη, και την επόμενη χρονιά στη Βενετία. Η 

επιδημία ίσως αποτέλεσε την αφορμή για τη φυγή του Γκρέκο από την Ιταλία, και ειδικά από τη Ρώμη, 

όπου αντιμετώπιζε και την εχθρότητα ορισμένων κύκλων διανοουμένων. Ο Giulio Mancini  διηγείται 

το 1621, ότι ο Γκρέκο έφυγε για την Ισπανία, εξοργισμένος με τους ομοτέχνους του στη Ρώμη, έπειτα 

από το επεισόδιο της Καπέλα Σιξτίνα. Ωστόσο, σήμερα υπερισχύει η υπόθεση ότι η εποχή δεν ήταν 

ιδιαίτερα ευνοϊκή για παραγγελίες στη Ρώμη. Κυρίως όμως ένας νέος ορίζοντας είχε ανοίξει στην 

Ισπανία για τους καλλιτέχνες, στην αυλή του Φιλίππου Β’, και ειδικότερα στο μεγαλεπήβολο σχέδιο 

της κατασκευής και διακόσμησης του Εσκοριάλ για τη διακόσμηση του οποίου ο Ισπανός βασιλιάς είχε 

κηρύξει γενικό προσκλητήριο στον καλλιτεχνικό κόσμο της Ιταλίας. Είναι βέβαιο ότι αυτό αποτελούσε 

δέλεαρ για το φιλόδοξο Κρητικό ζωγράφο. Εκεί τον περίμενε μια λαμπρότερη τύχη. Άλλωστε, στον 

Γκρέκο δεν έλειπαν η υποστήριξη και οι επαφές για να γίνει δεκτός στο νέο αυτό περιβάλλον. Κάποιες 

από αυτές τις επαφές ήταν ο ουμανιστής  Πέδρο Τσακόν, ιερέας του καθεδρικού ναού του Τολέδου, ο 

οποίος είχε στενή σχέση με τον Φούλβιο Ορσίνι, βιβλιοθηκάριο των Φαρνέζε και υποστηρικτή του 

Γκρέκο. Μέσω του Ορσίνι και του Τσακόν, ο Γκρέκο γνώρισε το καλοκαίρι του 1571 τον Λουίς δε 

Καστίγια, με τον οποίο ο Γκρέκο είχε την ίδια ηλικία και έγιναν φίλοι την περίοδο που και οι δύο 

ζούσαν στη Ρώμη. Η γνωριμία του αυτή με τον Λουίς δε Καστίγια αλλά και με άλλους Ισπανούς που 
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ζούσαν στη Ρώμη άνοιξαν το δρόμο στο Γκρέκο για παραγγελίες από την Ισπανία. Στις 21 Οκτωβρίου 

1576 ο Γκρέκο βρίσκεται στην Ισπανία. 

 

 

 

 

Το έργο του Γκρέκο στη Ρώμη 

   Ο Κρητικός ζωγράφος φιλοτεχνεί στη Ρώμη μια σειρά από έργα που έχουν έντονη τη σφραγίδα της 

βενετικής μαθητείας του,  Τιτσιάνο, Τιντορέττο, Βερονέζε και Γιάκοπο Μπασσάνο του δίδαξαν να 

οργανώνει πολυπρόσωπες συνθέσεις μέσα σε λαμπρά κλασικίζοντα αρχιτεκτονικά πλαίσια και 

σπανιότερα μέσα σε τοπία δονούμενα από ατμοσφαιρικό φως, να συναρθρώνει τη δράση με μαεστρία 

σκηνοθέτη, να χειρίζεται άνετα το σκιοφωτισμό, να διατυπώνει τη φόρμα χρωματικά με λαμπρές 

συμφωνίες. Οι ψηλόλιγνες μορφές του θυμίζουν τον Τιντορέττο, ενώ το πλούσιο χρώμα του 

παραπέμπει στον Τιτσιάνο. Η ρωμαϊκή θητεία του άφησε κι εκείνη τα ίχνη της πάνω στην τέχνη του. 

Οι βίαιες προοπτικές φυγές, οι περίεργες στάσεις των μορφών με τις αλλεπάλληλες συστροφές και τις 

ορμητικές χειρονομίες, οι κομμένες μορφές στο πρώτο επίπεδο του πίνακα δείχνουν πόσο γρήγορα ο 

Γκρέκο αφομοίωσε το δίδαγμα του μανιερισμού. 

   Ανάμεσα στα πρώτα έργα, γύρω στο 1570-71 ξεχωρίζει Η εκδίωξη των εμπόρων από το ναό (εικ. 4 

)-συνηθισμένο θέμα κατά την περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης, ως υπαινιγμός για την «κάθαρση» της 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και τον αγώνα της εναντίον της προτεσταντικής αίρεσης. Ο Γκρέκο θα 

φιλοτεχνήσει τουλάχιστον έξι εκδοχές του θέματος, δύο κατά την παραμονή του στην Ιταλία και 

τέσσερις προς το τέλος της σταδιοδρομίας του, στην Ισπανία. Σε μια από τις δύο πρώτες, η οποία 

βρίσκεται στο Ινστιτούτο Τεχνών της Μινεάπολης, και χρονολογείται γύρω στο 1570-71, ξεχωρίζει μια 

πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρειες τέσσερις προσωπογραφίες στη δεξιά γωνία σε πρώτο πλάνο, στις 

οποίες αναγνωρίζονται ο Τιτσιάνο, ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Τζούλιο Κλόβιο και ο Ραφαήλ. Οι τέσσερις 

άντρες μοιάζουν να συνομιλούν, σχολιάζοντας τη σκηνή. Πρόκειται σίγουρα για φόρο τιμής σε 

τέσσερις Δασκάλους που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον Γκρέκο, αλλά ίσως να είναι και μια 

αλληγορική παραβολή του «καθαρισμού» της Εκκλησίας από τις αιρέσεις και του ρόλου που είχαν 

αναλάβει οι τέσσερις καλλιτέχνες: να ελευθερώσουν την τέχνη από κάθε είδους υπερβολή και νόθευση.  

   Στα αγαπημένα θέματα του Γκρέκο κατά την παραμονή του στη Ρώμη συγκαταλέγεται το Αγόρι που 

ανάβει κερί (Εl soplớn) (εικ. 5 ) του οποίου υπάρχουν πολλές εκδοχές. Είναι αναμφίβολα ιδιόχειρος ο 

πίνακας που βρίσκεται στο Μουσείο Καποντιμόντες της Νεάπολης. Αν και το θέμα αυτό είχε τις ρίζες 

του στο πολύ βαθύ παρελθόν, εδώ ο Γκρέκο προεκτείνει τα επιτεύγματα της σχολής της Βενετίας, 

αξιοποιώντας το φως για να φέρει τον εικονιζόμενο «πιο κοντά» στο θεατή και προαναγγέλλοντας, 

ουσιαστικά, τον Μανιερισμό, αλλά και το sotto in sữ (=εκ των κάτω προς τα άνω) του Μπαρόκ.  

   Τέλος ανάμεσα στα έργα της ρωμαϊκής περιόδου αξίζει να αναφέρουμε τη σύνθεση της Πιετά στις 

αρχές της δεκαετίας του 1570 (εικ. 6) ζωγραφισμένη σε ξύλο. Οι αναφορές στον Μιχαήλ Άγγελο- και 

ειδικότερα στο γλυπτό σύμπλεγμα με το ίδιο θέμα, που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Καθεδρικού 

Ναού της Φλωρεντίας, αλλά τότε βρισκόταν στη Ρώμη-είναι εδώ εμφανείς. Σε αντίθεση πάντως με τον 

Μιχαήλ Άγγελο, ο Γκρέκο τοποθετεί στην κορυφή της σύνθεσης την Παναγία και όχι τον Ιωσήφ εξ 

Αριμαθείας, ενώ ο Μιχαήλ Άγγελος δίνει έμφαση στο άυλο, πνευματικό στοιχείο της σκηνής, ο Γκρέκο 
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τονίζει ιδιαίτερα τον ανθρώπινο πόνο, προαναγγέλλοντας, κατά κάποιον τρόπο, ανάλογες συνθέσεις 

της περιόδου του Μπαρόκ.  

 

3. Ο ΓΚΡΕΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

   Στις 21 Οκτωβρίου 1576 ο Γκρεκο βρίσκεται στην Ισπανία, όπου τότε βασίλευε ο Φίλιππος Β', 

άνθρωπος που προστάτευε τους καλλιτέχνες και τους βοηθούσε. Στη Μαδρίτη επιδιώκει να εργαστεί 

ως ζωγράφος της αυλής, ίσως στο έργο της κατασκευής του Εσκοριάλ. Ωστόσο η φιλία του Γκρέκο με 

τον Λουίς ντε Καστίγια θα του εξασφαλίσει τις πρώτες μεγάλες παραγγελίες στο Τολέδο, την παλιά 

αυτοκρατορική πρωτεύουσα. Ο Ντιέγκο ντε Καστίγια, πατέρας του Λουίς και πρωτοπρεσβύτερος της 

Καθεδρικής του Τολέδο, αναθέτει στο νεόφερτο Κρητικό το μνημειακό σύνολο που προοριζόνταν να 

διακοσμήσει το νεότευκτο ναό του Αγίου Δομήνικου του Παλαιού και το ξακουστό Εσπόλιο 

(Διαμερισμός των ιματίων του Χριστού, εικ.  7 ). Τα έργα αυτά έμελλε να επιβάλουν και να 

κυρώσουν, με την υψηλή τους ποιότητα και την αιφνιδιαστική τους καινοτομία, τη φήμη του ζωγράφου 

στο Τολέδο.  

   Ο Θεοτοκόπουλος δεν σκόπευε ασφαλώς να εγκατασταθεί μόνιμα στο Τολέδο, αν δεχτούμε ότι ο 

τελικός του στόχος ήταν να κερδίσει την εύνοια του Φιλίππου Β’ και να διακριθεί στην Αυλή του. Και 

πράγματι, κατάφερε να εξασφαλίσει δύο σημαντικές παραγγελίες για το μονάρχη την Αλληγορία της 

Ιερής Συμμαχίας (αμέσως μετά την άφιξή του το 1577, εικ.8 ) και το Μαρτύριο του Αγίου 

Μαυρικίου (1580-1582, εικ. 9) λίγα χρόνια αργότερα. Τα έργα δεν άρεσαν στο βασιλιά και η επαφή 

με την Αυλή δεν είχε συνέχεια. Έτσι ο Θεοτοκόπουλος θα μείνει στο Τολέδο μέχρι το τέλος της ζωής 

του. 

 

Η ζωή του Γκρέκο στο Τολέδο 

   Ο Δομήνικος εγκαθίσταται στο Τολέδο, όπου μέχρι το τέλος της ζωής του δέχεται παραγγελίες για 

φιλοτέχνηση έργων που προορίζονται για εκκλησίες και ιδρύματα της πόλης και της περιοχής της. Το 

1578 είναι μια σημαντική χρονιά στη ζωή του Γκρέκο. Θα αποκτήσει το πρώτο και μοναδικό του παιδί, 

τον Χόρχε Μανουέλ, από τη σχέση του με τη δόνα Χερόνιμα δε λας Κουέβας, με την οποία θα ζήσει το 

υπόλοιπο του βίου του, αλλά δεν θα την παντρευτεί. Οι μελετητές του έργου του πιστεύουν ότι η δόνα 

Χερόνιμα εικονίζεται στην προσωπογραφία «Η κυρία με την ερμίνα» (εικ. 10). 

   Μια μεγάλη χαρά γι’αυτόν ήταν όταν ο αδελφός του Μανούσος ήρθε (1591) και έμεινε μαζί του 

ώσπου πέθανε(1604). Από τότε και έπειτα ο Γκρέκο έμεινε ολομόναχος στην Ισπανία. Καθώς 

περνούσαν τα χρόνια, άλλοι από τους εκλεκτούς φίλους του πέθαναν, άλλοι έφευγαν πιο μακριά και 

άλλους σιγά σιγά άρχισε να μην τους επιθυμεί αυτός.. Τις τελευταίες είκοσι ημέρες τις πέρασε με τη 

συντροφιά του γιού του και δύο Ελλήνων που είχαν εγκατασταθεί στο Τολέδο. Αυτοί του έκλεισαν και 

τα μάτια όταν ξεψύχησε στις 7 Απριλίου του 1614. 

   Ο El Greco έζησε από το 1584 στο παλάτι του Μαρκησίου της Βιλένα. Αναφέρεται ότι εκεί 

κατοικούσε τα 24 ομορφότερα δωμάτια και το βιοτικό του επίπεδο ήταν το αντίστοιχο. Εκεί γίνεται 

εκτός των άλλων λόγος για μεγάλα έξοδα, όπως η μίσθωση μιας ολόκληρης ορχήστρας. Σύμφωνα με 

διηγήσεις, πρέπει ο Γκρέκο τα χρήματά του να τα μοίραζε γενναιόδωρα. Χαρακτηρίζεται ως 

«επιπόλαιος και σπάταλος». Για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το υψηλό βιοτικό επίπεδο, 
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αποδεχόταν κάθε σύμβαση. Όταν δεν έβρισκε αρκετή δουλειά στο Τολέδο, έστελνε τους για πολλά 

χρόνια βοηθούς του στην γύρω χωρα ως πράκτορες, για να του φέρουν καινούρια συμβόλαια. Τόσο 

μεγαλόπρεπη όσο η ζωή και το έργο του ήταν και η κηδεία του. Ο Γκρέκο πεθανε στις 7 Απριλίου 

1614. (σε μερικές δημοσιεύσεις αναφέρεται και το έτος 1616). Αναφέρεται ότι είχε έναν 

επώδυνο/δύσκολο θάνατο. Μπροστά από το παλάτι του Μαρκησίου της Βιλένα μαζεύτηκε μία μακριά 

νεκρώσιμη ακολουθία και αυτόπτεις μάρτυρες διηγούνται ότι η πόλη με το μεγάλο καθεδρικό ναό για 

πολύ καιρό δεν είχε δει μία κηδεία με τέτοια ανταπόκριση. O αρχιεπίσκοπος του Τολέδου, Benardo II. 

Sandoval y Roxas, οδήγησε την πομπή. Τον ακολουθούσαν στην πομπή οι,με τις γιορτινες τους 

φορεσιές ντυμένες, αδερφότητες με τους σημαιοφόρους τους: Αδελφότητα της Αγίας Φιλανθρωπίας, η 

Παναγία των Ανγκουστρίνων, η αδελφότητα των Δομινικανών , των ιερονυμιτών, των φραντσισκανών, 

(die Triitarier) και ο ιερέας του Αγίου Θωμά, ο οποίος κουβαλούσε τον σταυρό τον οποίο ο Γκρέκο 

στον πίνακά του Η Ταφή του Κόμη Οργκάθ είχε ζωγραφίσει. Η πομπή στάματησε μπροστά στην 

ανοικτή κρύπτη της εκκλησίας του μοναστηριού των Δομινικανών. Kάποιος ξάπλωσε τον νεκρό σε ένα 

ακριβό φέρετρο από πορφυρίτη κι υπό την μουσικη ενός ρέκβιεμ θάφτηκε ο El Greco. O διάσημος 

ισπανός ποιητής Luis de Gongora y Argote σύνθεσε για αυτόν ένα τελευταίο σονέτο. 

 

Το έργο του Γκρέκο στο Τολέδο 

   Από τη Μαδρίτη (1584) αποφάσισε την οριστική του εγκατάσταση στο Τολέδο όπου έγινε και 

δημότης του. Η πόλη αυτή με το αριστοκρατικό της παρουσιαστικό είχε μια παράδοση καλλιτεχνική 

και κυρίως στη ζωγραφική εμπνευσμένη από θρησκευτικά θέματα και αποτελούσε τότε θρησκευτικό 

και πολιτικό κέντρο της Ισπανίας, με περίπου 62.000 κατοίκους το 1571. Εδώ ο Γκρέκο δημιουργεί 

τραγικές μορφές γεμάτες μυστικισμό. Προσπαθεί να δείξει τη θρησκευτική, ψυχική θλίψη του 

ανθρώπου και δημιουργεί ορισμένα από τα πιο γνωστά έργα της ώριμης περιόδου του, γνωρίζοντας την 

καθιέρωση. Στις πρώτες παραγγελίες που ανέλαβε ανήκαν 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 (εικ. 7), για τον καθεδρικό ναό της 

πόλης. Τα ρετάμπλ υπήρξαν παραγγελία του Ισπανού αρχιδιάκου του καθεδρικού ναού του Τολέδου, 

Διέγο δε Καστίγια, ο οποίος ανήκε στον κύκλο γνωριμιών τού Φαρνέζε. Για την εκκλησία του Αγίου 

Δομήνικου, ο Γκρέκο φιλοτέχνησε την Ανάληψη της Παναγίας (εικ. 11) 1577, Ινστιτούτο Καλών 

Τεχνών, Σικάγο), έργο που πλαισιωνόταν από τις απεικονίσεις του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 

(1577-79, Santo Domingo el Antiguo), του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή (1577-79, Santo Domingo 

el Antiguo), του Αγίου Βερνάρδου και του Αγίου Βενέδικτου. Το πρόγραμμα της εικονογράφησης 

περιλάμβανε ακόμα συνθέσεις με θέμα την Αγία Τριάδα (1577-79, Μουσείο Πράδο), την Προσκύνηση 

των Ποιμένων, τον Άγιο Ιερώνυμο, την Ανάληψη του Χριστού και τον Άγιο Ιλδεφόνσο. 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. 

   O Διαμερισμός των ιματίων του Χριστού υπήρξε το δεύτερο σημαντικό έργο που φιλοτέχνησε στο 

Τολέδο, για το οποίο οι εκπρόσωποι του καθεδρικού ναού εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς το 

περιεχόμενο του, που οδήγησαν σε περαιτέρω οικονομική διαφωνία με τον Γκρέκο, σχετικά με την 

αμοιβή του.  Το έργο αυτό μετατρέπει  τον Γκρέκο από «αγιογράφο» σ’ έναν από τους μεγαλύτερους 

ζωγράφους του ευρωπαϊκού μανιερισμού, ικανό να μεταφράσει τα διδάγματα των μεγάλων Ιταλών 

δασκάλων. Το διάστημα εκείνο έφτασε στο Τολέδο ο Φίλιππος Β’, με τη βασίλισσα Ισαβέλλα Κλάρα 

Ευγενία και Καταλίνα Μικαέλα, για να περάσουν λίγες μέρες στην πόλη. Σ’ εκείνη την περίσταση ίσως 

και να γεννήθηκε η ιδέα ενός άλλου διάσημου πίνακα της Προσκύνησης του ονόματος του Ιησού 
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(Αλληγορία της Ιερής Συμμαχίας).  Την ίδια περίοδο φιλοτεχνήθηκε (περίπου το 1577-8) ο Άγιος 

Σεβαστιανός (εικ.12 ) (1577-78, Μουσείο Καθεδρικού Ναού τής Παλένθια), και αποτέλεσε το πρώτο 

γυμνό σε φυσικό μέγεθος που ζωγράφισε, πιθανώς εμπνευσμένος από τον Λαοκόοντα, γλυπτική 

σύνθεση της Ελληνιστικής περιόδου, στο Βατικανό. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο 

Θεοτοκόπουλος φιλοτέχνησε ένα ομώνυμο έργο Λαοκόων (εικ.13 ), 1610-14, Εθνική Πινακοθήκη 

Ουάσιγκτον), που αποτελεί τον μοναδικό πίνακά του με θέμα από τη μυθολογία.  

   Στις αρχές της δεκαετίας του 1580 ο Γκρέκο έχει αποκτήσει σημαντική πελατεία στο Τολέδο και 

αρχίζει να υιοθετεί συχνά υπερβολικά χαρακτηριστικά στα έργα του, προκειμένου να αποδώσει 

υπερφυσικά στοιχεία, απομακρυνόμενος από τα αναγεννησιακά πρότυπα. Είναι ένας από του πιο 

καλλιεργημένους πολίτες του Τολέδου, με την πλούσια βιβλιοθήκη του, γεμάτη βιβλία στα ελληνικά, 

λατινικά, ιταλικά αλλά και στην «κοινή γλώσσα». Το 1585 ο Θεοτοκόπουλος διεύρυνε το εργαστήριό 

του και νοίκιασε ένα διαμέρισμα στο μέγαρο του μαρκησίου  de Villena. Έχει για βοηθό τον Ιταλό 

μαθητή του Francesco Prevoste, τον οποίο είχε γνωρίσει στη Ρώμη. Παράλληλα με τα μεγάλα έργα, 

την περίοδο αυτή ζωγραφίζει πίνακες με θρησκευτικά θέματα, καθώς και αρκετές προσωπογραφίες. 

Τελιοποιεί τυπολογίες και εικονογραφίες, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό ρεπερτόριο θεμάτων, στο 

οποίο θα συνεχίζει να βασίζεται και αργότερα, αλλά ζωγραφίζοντας σε ύφος όλο και πιο ρευστό και 

δυναμικό. Στα έργα με θρησκευτικά θέματα συγκαταλέγονται : Διάφορες εκδοχές της Αγίας Βερονίκης 

με το Ιερό Μανδήλιο, ο Άγιος Φραγκίσκος σε έκσταση, ή ενώ δέχεται τα στίγματα της Μαρίας 

Μαγδαληνής, ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος Παύλος, ο Εσταυρωμένος με δύο δωρητές.  Σε ό,τι αφορά τις 

προσωπογραφίες αυτής της περιόδου, ξεχωρίζουν ο Ευπατρίδης με το χέρι στο στήθος (εικ. 14 ) και 

η Προσωπογραφία ευπατρίδη του οίκου των Leiva. 

  Η Ταφή του κόμη Οργκάθ (εικ. 15 ) (1586-88, Άγιος Θωμάς Τολέδου) αποτελεί ένα από τα πιο 

γνωστά έργα του Γκρέκο, κατά πολλούς το σπουδαιότερο, που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την 

μανιεριστική μέθοδο που ακολουθούσε ο Γκρέκο.
 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1580 το εργαστήριο που 

διευθύνει ο Γκρέκο με τη βοήθεια του Prevoste και άλλων συνεργατών, έχει εδραιωθεί στο Τολέδο και 

έχει επεκταθεί σε κτίρια  που ανήκουν στο μαρκήσιο de Villena, ενώ μεταξύ 1592  και 1595 ο Γκρέκο 

φαίνεται να έχει εμπλακεί σε συνεχείς δικαστικές διαμάχες προκειμένου να πληρωθεί για κάποια από 

τα πολλά έργα που φιλοτεχνήθηκαν στο εργαστήριό του.  Στα τέλη του 16
ου

 αι.  ο Γκρέκο ζωγραφίζει 

την Άποψη του Τολέδο (εικ.16 ). Ο πίνακας αυτός εκτός των άλλων δείχνει και πόσο υποκειμενικός 

και ιδιοσυγκρασιακός ζωγράφος ήταν ο Γκρέκο για τα μέτρα της εποχής. Η άποψη ότι εδώ 

βρισκόμαστε μπροστά σε μια συμβολική μάλλον παρά πιστή απεικόνιση της πόλης, ενισχύεται από το 

μεταγενέστερο (1610-1614) πίνακα Άποψη και σχέδιο του Τολέδο Σύμφωνα με μία επιγραφή που 

χάραξε ο ίδιος στον πίνακα, ζωγράφισε το νοσοκομείο του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή πάνω σε ένα 

σύννεφο, σε πρώτο πλάνο, προκειμένου να φαίνεται καλύτερα. Όμως οι ισχυροί δεσμοί του με το 

Τολέδο αντανακλώνται και στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνει επιμέρους τοπία της πόλης στα έργα 

του, όπου απεικονίζονται άγιοι ή άλλες θρησκευτικές σκηνές. Χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη  

είναι το παράδειγμα του ρετάμπλ του Αγίου Ιωσήφ (εικ. 19 ), όπου στο βάθος διακρίνεται μια ακόμη 

άποψη του Τολέδο  

   Στα τέλη του 16ου αιώνα και στις αρχές του 17ου, ανέλαβε πολυάριθμες παραγγελίες, με 

σημαντικότερες εκείνες για το Ίδρυμα της Doña María de Aragon στη Μαδρίτη (1596-1600) και τo 

παρεκκλήσιο του Αγίου Θωμά στο Τολέδο (1597-9) . Σε αυτή την περίοδο ανήκει και ο πίνακας 

Έκσταση του Αγίου Φραγκίσκου που εντοπίστηκε για πρώτη φορά από Πολωνούς ειδικούς το 1974 και 

η αυθεντικότητά του επιβεβαιώθηκε το2009. Εντάσσεται σε μία σειρά συνθέσεων με κεντρικό 

πρόσωπο τον Άγιο Φραγκίσκο σε διάφορες σκηνές και παραλλαγές, αρκετές από τις οποίες, ωστόσο, 

αποδόθηκαν στο εργαστήριο και σε μαθητές του. 

   Παράλληλα, ο  Θεοτοκόπουλος διακρίθηκε τόσο σε θρησκευτικές συνθέσεις, όπως  η διακόσμηση 

του παρεκκλησίου του Αγίου Ιωσήφ (Capilla de San Jose) που προέβλεπε δύο θρησκευτικές συνθέσεις 
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και δύο γλυπτά των Δαβίδ και Σολομώντα (: Άγιος Ιωσήφ, Στέψη της Παναγίας, Ο Άγιος Μαρτίνος και ο 

ζητιάνος, η Παναγία και το Θείο Βρέφος με την Αγία Μαρτίνα και την Αγία Αγνή), όσο και σε 

προσωπογραφίες. Διασώζεται ένας μεγάλος αριθμός προσωπογραφιών του, προσωπικοτήτων κυρίως 

του στενού περιβάλλοντός του, όπως του λόγιου Αντόνιο δε Κοβαρούμπιας (π. 1600,Μουσείο του 

Λούβρου), του μοναχού Φέλιξ Ορτένθιο Παραβιθίνο (π. 1610, Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης), 

του ιατρού Ροδρίγο δε λα Φουέντε (π. 1585, Πράδο) και του δημοτικού συμβούλου και νομομαθή 

Χερόνιμο δε Θεβάγιος (π. 1610, Πράδο) καθώς και μια αυτοπροσωπογραφία του. Σπανιότερα είναι τα 

πορτρέτα που φιλοτέχνησε για προσωπικότητες που κατείχαν δημόσια αξιώματα. Ανάμεσα σε αυτά 

ξεχωρίζει η Προσωπογραφία του Καρδινάλιου (εικ.20) (1600, 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, Φερνάνδο Νίνιο δε Γκεβάρα, 

φορώντας γυαλιά. Ο Θεοτοκόπουλος είχε σημαντική συνεισφορά στην ισπανική προσωπογραφία, 

αποτελώντας πρότυπο για τον Ντιέγκο Βελάσκεθ. 

 

  Συμμετείχε επίσης 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. Ο Φίλιππος Β' της Ισπανίας επέλεξε αρχικά 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),έργο που χαρακτηρίζεται από μία αλλαγή ύφους, ειδικότερα σε ότι αφορά τον περιορισμό των 

ρεαλιστικών στοιχείων και την έμφαση στην πνευματική διάσταση της σκηνής και 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. Το γεγονός πως δεν 

κατάφερε να αποτελέσει μέλος τής βασιλικής αυλής, οδήγησε τελικά στη σύσφιξη των σχέσεών του με 

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

που συνέθεσε το 1614 προς τιμή τού 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». 

   Το εργαστήριο 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 Χόρχε Μανουέλ 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.  Ωστόσο, καινούρια προβλήματα προκύπτουν για τον Γκρέκο με το Νοσοκομείο Ταβέρα, 

με το οποίο ξεκινά θρησκευτική διαμάχη  που έμελλε να συνεχιστεί και μετά το θάνατό του.  

  Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δύσκολα για τον ηλικιωμένο Δομήνικό. Το 1612 ο Χόρχε Μανουέλ 

μισθώνει μια κρύπτη στην εκκλησία του Santo Domingo el Antiguo για τάφο δικό του και του πατετα 

του. Δεσμεύεται να διακοσμήσει τον τάφο του με δικά του έξοδα. Το θέμα που επιλέχθηκε για τον 

μεγάλο πίνακα, ο οποίος φυλάσσεται στο Πράδο, είναι η Προσκύνηση των Ποιμένων (εικ. ), θέμα που 

γοήτευε τον Θεοτοκόπουλο από τα πρώτα χρόνια του στην Κρήτη και στο οποίο επιστρέφει με την 

εμπειρία μιας ολόκληρης ζωής.  

   Πέθανε στις 7 Απριλίου του 1614, πριν ολοκληρώσει το έργο και αρχικά θάφτηκε στην εκκλησία του 

Αγίου Δομήνικου στο Τολέδο. Το 1619, ο γιος του μετέφερε το λέιψανό 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. 

Συνεργάστηκε 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). 
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Σε λίγο η φήμη του εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ισπανία.Οι μελετητές που ασχολήθηκαν με την 

προσέγγιση του έργου του, κατέταξαν το σύνολο του έργων του σε τρεις βασικές περιόδους: 

 

 

 Στην πρώτη περίοδο (1570-80), όπου είναι φανερή επίδραση των Βενετσιάνων ζωγράφων και ειδικά 

του Τιτσιάνο, οι γραμμές του σχεδίου σταδιακά σχεδόν εξαφανίζονται, η χρήση των χρωμάτων είναι 

χωρίς περιορισμούς και το καθαρά ζωγραφικό στοιχείο κυριαρχεί. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί 

το φως, την σκια και το ύφος των πορτρέτων που δημιουργεί δείχνουν έντονες επιδράσεις και από τους 

πίνακες των Τιντορέτο, Βερονέζε, Μπασάνο και Κορέτζιο. 

 

 

 Στην δεύτερη φάση της εξέλιξής του (1580-1604), ορισμένα στοιχεία της βυζαντινής τέχνης (κυρίως η 

πλαστικότητα των μορφών) συνδυάζονται με μία αυξημένη αίσθηση του ρυθμού και της κίνησης. 

 

 Μετά το 1604, οπότε προσδιορίζεται η επόμενη εικαστική φάση των δημιουργιών του, ο ρυθμός και η 

απλότητα της φόρμας του και των χρωμάτων του ενισχύονται, οδηγώντας στον τέλειο συνδυασμό των 

βυζαντινών καταβολών με την κίνηση, την ένταση και την έκφραση που προσδίδουν η επιμήκυνση των 

μορφών, η χρήση του φωτός και τα ασυνήθιστα χρώματά του (κυρίως τα μπλε και τα κίτρινα). Το θέμα 

πλέον γίνεται αφορμή για την έκφραση των μεταφυσικών του αναζητήσεων και των οραμάτων του. 

 

 

 

ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ 

 

 

Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΜΗ ΟΡΓΚΑΘ: 

Ο Γκρέκο ζωγράφισε το έργο αυτό το 1578 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 αποθανάτιζε έναν θρύλο του 14ου αιώνα. 

Σύμφωνα με τον θρύλο αυτόν, όταν το 1323 πέθανε ο 

ευλαβικός Δον Γκονζάλο Ρουϊθ , κόμης του Οργκάθ, 

κατέβηκαν απ΄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 

έμππνευση της συνθέσεως του πρέπει να την οφείλει σε 

κάποια ανάμνηση από τις βυζαντινές αγιογραφίες που 

παρίσταναν την «Κοίμηση της Θεοτόκου». Όπως στις 

βυζαντινές αγιογραφίες δύο Απόστολοι και ο Χριστός 

παραλαβαίνει την ψυχή της μητέρας του που μοιάζει με 

μικρό βρέφος, έτσι και στο εργο του Γκρέκο ο Άγιος Αυγουστίνος και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος 

σηκώνουν τον νεκρό Οργκάθ για να τον βάλουν στον τάφο, ενώ ολόγυρα στέκουν πλήθος οι Ισπανοί 

ευγενείς. Το πάνω μισό του πίνακα εικονίζει τον ουρανό οπου ο Χριστός κάθεται στο θρόνο του 

έχοντας μπροστά του δεξιά και αριστερά την Παναγία, τον Άγιο Ιωάννη και άλλους αγίους σε στάση 

δεητική. Ο πίνακας δείχνει πως για μια στιγμή τα ουράνια άνοιξαν για να δεχθούν την ψυχή οτυ 

Οργκάθ που μοιάζει με ένα μωρό και ανεβαίνει μέσα απο ένα φωτεινό στρόβιλο προς τον θρονο του 

Θεού. Κάτω στη γη κανείς δεν φαίνεται να παραξενεύεται γι'αυτό το θαύμα. Όλη η έμφαση της 
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ευλαβικότητας του Οργκάθ βρίσκεται σε αυτή ακριβώς την ηρεμία που επικρατεί κατά την ώρα της 

κηδείας. Ήταν τόσο αγαπητός στον Χριστό ο Οργκάθ ώστε όλοι το βρίσκουν φυσικό να ανοίξουν οι 

ουρανοί κατα την ώρα της κηδείας. Ακόμη και τα μικρά δονούμενα χέρια των μεγιστάνων που 

παρευρίσκονται στην κηδεία μοιάζουν σαν να υπογραμμίζουν την ηρεμία αυτή. Σε αντίθεση προς την 

ηρεμία της γής, όλα στον ουρανό δείχνουν δυναμισμό, ένταση και δραστηριότητα. Η ψυχή του Οργκάθ 

φαίνεται να προσπερνάει την Παναγία και τους άλλους αγίους για να φθάσει στον Χριστόμ ενώ ένας 

θείος άνμεμος χαράς μοιάζει να ανεμίζει τα φορέματα των αγίων, να φυσάει στα πρόσωπά τους. Ο 

Χριστός ανοίγει τους κόλπους του και μικρά αγγελούδια πετούν και χοορεύουν ολόγυρα. Ό, τι λείπει 

απο την γή, βρίσκει την εκφρασή του στον Ουρανό. 

 

 

Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑΤΙΩΝ: 

Ο Διαμερισμός των ιματίων του Χριστού» είναι το πρώτο σημαντικό έργο 

στο οποίο η εικονογραφία του Ελ Γκρέκο προέρχεται από τις βυζαντινές 

πηγές. «Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς, και επί τον ιματισμόν μου 

έβαλον κλήρον» (Κατά Ιωάννην κεφ. ΙΘ στ. 24). 

Η σκηνή αυτή είναι φορτισμένη από υψηλή θεολογία. Σε ένα κάθετο 

ορθογώνιο τελάρο, μεγάλων διαστάσεων, αφήνει την ενορατική του 

σύλληψη να ξεδιπλωθεί με μαεστρία. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 

οργανώνει τον κόσμο του μέσα σε μία πολυπρόσωπη σύνθεση, όπου ο 

ουράνιος χώρος με τον επίγειο ενοποιούνται σε μία καθοριστική σχέση 

για να προβληθεί ο χώρος όπου διαδραματίζονται τα δρώμενα. 

Πολλοί μελετητές της τέχνης του Ελ Γκρέκο ανιχνεύουν αυτή την 

μαεστρία του στην εσωτερικότητα του ιδίου του καλλιτέχνη, αλλά και 

στην τεχνική που την άφηνε αυτή να εκδηλωθεί. Ζωγράφιζε μέσα σ’ έναν 

οίστρο έμπνευσης και εναγώνιας κατάστασης να εκφράσει την ενόρασή 

του, την πίστη του στο λειτούργημα που διακονούσε, αφού με 

αποφασιστικές κινήσεις τοποθετούσε το κόκκινο χρώμα στα σημεία που είχε επιλέξει. Πριν ακόμη 

στεγνώσει το χρώμα, όπως ήταν νωπό, με ένα σφουγγάρι το αφαιρούσε από τα σημεία που ήθελε να 

φωτίσει. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούσε την πλαστικότητα, την αληθοφάνεια, μία άλλη διάσταση. 

Το χρώμα γινόταν διάφανο, ρευστό, έντονο, αποκτούσε ζωντάνια, το φως ερχόταν κάτω από το χρώμα, 

γινόταν μεταφυσικό. 

Το κόκκινο χρώμα του με την τεχνική αυτή, και σε συνδυασμό με τα μυστικά με τα οποία έπλαθε το 

κόκκινο χρώμα του επάνω στην παλέτα, πριν αυτό το εναποθέσει επάνω στον καμβά, έμεινε ένας 

μύθος. Γι’ αυτόν τον μύθο οι σύγχρονοί του θαυμαστές του έργου του τον τίμησαν με την ιστορία ότι 

ζωγράφιζε με το αίμα του, ότι στο μέρος της καρδιάς του είχε μία πληγή, από την οποία βουτούσε το 

πινέλο, έπαιρνε αίμα και το τοποθετούσε επάνω στον καμβά, για να έχει αυτή την ζωντάνια και την 

μοναδικότητα… αποκτούσε μία μυστικιστική θεολογία, ένα κάλεσμα να εισέλθουμε στις προσωπικές 

του αναζητήσεις και την διερεύνηση του αθέατου κόσμου της ψυχής του ανθρώπου. 

Ο Ελ Γκρέκο με αυτή την δημιουργία του σημάδεψε τον χρόνο και την ζωή, με έναν πολύ προσωπικό 

τρόπο. Η εμπειρία με το έργο του είναι συγκλονιστική. Οι πολλές παραλλαγές του «Διαμερισμού των 

ιματίων του Χριστού» που ζωγραφίστηκαν, πιστοποιούν την εκτίμηση που απέκτησε ο Ελ Γρέκο γι’ 

αυτό του το έργο, από τους συγχρόνους του, αλλά και στους μετέπειτα ζωγράφους. 
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ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ NINO DE GUEVARA: 

Δείχνει τον Γκεβάρα να καταλαβαίνει τη γνώμη του Θεοτοκόπουλου γι αυτόν, από το πορτραίτο του, 

που είχε παραγγείλει στον Έλληνα ζωγράφο. Ο ιεροεξεταστής παρουσιάζεται να βλέπει το πορτραίτο 

με τα δικά μας μάτια και, φυσικά, να μην του αρέσει. Θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς. Οι Δομινικανοί, 

εκτός των άλλων, ήταν άτομα με υψηλή παιδεία και καλλιέργεια. Ίσως, λοιπόν, είχε το κριτήριο, αλλά 

έτσι ακριβώς ήθελε να τον απεικονίσουν, σαν ένα αρπακτικό που κυνηγάει αιρετικούς και προξενεί το 

φόβο. Δύο κινήσεις για την Καταπολέμηση της Μεταρρύθμισης, η Ιερά Εξέταση και την Κοινωνία του 

Ιησού ήταν ισπανικά. Το Συμβούλιο του Trent συγκλήθηκε το 1554 μέσω της πίεσης απότον Charles. 

Σε σύγκριση με άλλα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου το έργο αυτό μπορεί να περιγραφεί ως 

αρκετά ρεαλιστικό όσον αφορά την απουσία της παραμόρφωσης και επιμήκεις αναλογίες και παράξενη 

χρήση του χώρου ανησυχούν. Σύνθεση Η σύνθεση του πορτραίτου που περιγράφεται παραπάνω, με τη 

ανακριτή βρίσκεται ανάμεσα σε δύο χώρους από μια πόρτα και ένα τοίχο αντί να πλαισιώνεται είτε από 

ένα, όμως δεν θυμίζει απροσδόκητες θέσεις αντίθετες και συνυπάρχουν σκηνές σε πολλά από τα έργα 

του Ελ Γκρέκο. Στυλ Υπάρχει, επίσης, μια τυπική αίσθηση El Greco με τον τρόπο που κάθεται σαν να 

είναι έτοιμος να πετάξει. Το αριστερό χέρι είναι επίσης παραμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο που είναι 

απολύτως χαρακτηριστική της El Greco, και ότι εκφράζει μια θυελλώδη εσωτερική συναισθηματκή 

ζωή, σε αντίθεση με ηρεμία εξωτερική εμφάνιση του με έναν τρόπο που θυμίζει το έργο του εικοστού 

αιώνα εξπρεσιονιστές. Καλοσύνη Το συμπαθητικό τρόπο με τον οποίο αυτή η ανθρωπιά αποκαλύπτεται 

σε μία παραμόρφωση έρχεται σε αντίθεση με την παραπάνω άποψη του ανακριτή, όπως είναι εντελώς 

άκαρδος. Ένας ορισμένος βαθμός συμπάθεια και ανθρωπιά, επίσης, κρύβονται πίσω από τα γυαλιά του, 

ζωγραφισμένα κάπως αδέξια. 

 

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ «Η κυρία με την ερμίνα»: 

Αυτή η εντυπωσιακή εικόνα του ένα σκοτεινό-eyed, με πλήρη χείλη, γούνα-επένδυση γυναίκα με 

σφιχτά τα κατσαρά μαύρα μαλλιά έχει συναρπάσει πολλούς ιστορικούς για περισσότερο από έναν 

αιώνα και μισό. Όταν παρουσιάστηκε στην Galerie Espagnole στο Λούβρο το 1838 ήταν που 

ονομάζεται «πορτρέτοτης κόρης του Ελ Γκρέκο» από τότε έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών 

συζητήσεων, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του εικονιζόμενου και μάλιστα την ταυτότητα του 

ζωγράφου .... Έχει προταθεί ως έργο του Τιντορέτο ..., ενός καλλιτέχνη στον κύκλο του δικαστηρίου 

προσωπογράφος Alonso Sanchez Coello (Lafuente Ferrari) και, πιο πρόσφατα, της Cremonese 

πορτρέτο ζωγράφος Sofonisba Anguissola .... Κανένα από αυτά δεν είναι πλέον πειστική, όμως, από 

την παραδοσιακή απόδοση. " Πράγματι, το πρόσωπο της γυναίκας υπενθυμίζει έντονα ότι "μια νεαρή 

κοπέλα" από Petrus Christus στο Βερολίνο και το χέρι της και τη γούνα της υπενθυμίζει αυτές "Μια 

νεαρή γυναίκα Ρωμαϊκή," από Sebastiano Del Piombo, επίσης στο Βερολίνο. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

δύσκολο να συνδυαστεί η τέλεια βαμμένα, χωρίς στρεβλώσεις και το κεφάλι της γυναίκας με στυλ Ελ 

Γκρέκο, τα οποία δεν πρόκειται να πει ότι δεν είναι μια όμορφη εικόνα. Η προκείμενη προσωπογραφία 

γνωστή σήμερα παγκοσμίως ως κυρία με την ερμίνα (μολονότι στην πραγματικότητα πρόκειται για 

γούνα λίγκα) παρέμεινε άγνωστη μέχρι την εμφάνιση της στο Παρίσι το 1838 ως κομμάτι της 
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ισπανικής πινακοθήκης του Λουδοβίκου Φιλίππου. Την εποχή εκείνη έφερε τον τίτλο «προσωπογραφία 

της κόρης του Γκρέκο» . Η ταύτιση της εικονιζόμενης ως κόρης του Γκρέκο (γεγονός που μπορεί να 

εξηγηθεί από το ενδιαφέρον που προκαλούσε η ιδιωτική ζωή των καλλιτεχνών και οι πιο ιδιαίτερες 

στιγμές τους κατά τη ρομαντική εποχή ) δεν αμφισβητήθηκε σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα .Το 

1900 ,ωστόσο, προτάθηκε η εκδοχή της συζύγου του καλλιτέχνη και ,παρόλο που o Cossio την είχε 

ήδη χαρακτηρίσει ως «υπερβολικά μεγαλόπρεπη… για να είναι ησύζυγος του Γκρέκο» ,η άποψη πως η 

προσωπογραφούμενη θα μπορούσε να είναι η Jeronima de las Cueves έχει φτάσει ως τις μέρες μας 

υποστηριζόμενη από μυθιστορηματικά επιχειρήματα και κίνητρα συναισθηματικού τύπου .Στην 

πραγματικότητα ,δεν υφίσταται κανένα στοιχείο που να στηρίζει αυτή την υπόθεση. Μάλλον το 

αντίθετο! Σε αυτή την περίπτωση το έργο θα παρέμενε σίγουρα στην κατοχή του γιου του 

Θεοτοκόπουλου . Βασιζόμενοι στην εξέλιξη της μόδας (ιδιαίτερα έτσι όπως αυτή διαφαίνεται στην 

κόμμωση και στα μανικέτια) ,εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το έργο φιλοτεχνήθηκε μέσα στη δεκαετία 

του 1590 και μάλιστα όχι κατά την περίοδο στη οποία το ύφος του Γκρέκο απείχε αισθητά από αυτό 

του προκειμένου έργου .Στην πραγματικότητα ,η απόδοση αυτής της υπέροχης προσωπογραφίας στον 

Γκρέκο ετέθη υπό αμφισβήτηση από κάποιους μελετητές στις αρχές του αιώνα .Όπως φαίνεται ο 

πρώτος που ανακίνησε το ζήτημα ο Aureliano de Beruete ο πρεσβύτερος ,ο οποίος έγραφε το 

1901 ,όταν είδε το έργο σε μια έκθεση στο Λονδίνο ,πως ευρισκόμενος μπροστά στο έργο πίστευε πως 

βρισκόταν περισσότερο μπροστά «σε ένα Tintoretto παρά σε έναν Γκρέκο» (μολονότι ο τελευταίος και 

ιδιαίτερα στην αρχή της καριέρας του επηρεάστηκε εντονότερα από τον Tintoretto ,παρά από τον 

δάσκαλό του Tισιάνο ). Άλλα σημεία του πίνακα που μαρτυρούν την πατρότητα του Γκρέκο και έχουν 

συχνά αναφερθεί σχετίζονται με στοιχεία εκφραστικά ,όπως η κομψή κίνηση του χεριού ή ο αέρας μιας 

αρχοντικής συστολής και την ίδα στιγμή μιας ψυχολογικής εγγύτητας της προσωποκρατούμενης . 

Μοντέλο θεωρείται η Jeronima de las Cuevas, σύντροφος του Γκρέκο και μητέρα του Χορχέ Μανουέλ. 

Ως επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης, ο Waterhouse [1951] διαβάζει στο δαχτυλίδι της γυναίκας το 

αρχικό ελληνικό γράμμα του ονόματός της.. Επειδή,όμως, τέτοιος τρόπος αναγνώρισης δεν συναντάται 

σε άλλο έργο του Γκρέκο, οι περισσότεροι μελετητές ερμηνεύουν αυτό το σημάδι ως ανταύγεια. Κατά 

άλλη άποψη, λιγότερο πιθανή, η προσωπογραφία θα μπορούσε να απεικονίζει την πριγκίπισσα Catalina 

Michaela, θυγατέρα του Φιλίππου Β’, ή άλλη κυρία της βασιλικής οικογένειας –πάντως, το μοντέλο 

δεν μοιάζει τόσο υψηλής καταγωγής. Παρόλο ότι ο Beruete [«GBA», 1901] την είχε αποδώσει στον 

Τιντορέτο και πολλοί κριτικοί εκφράζουν την επιφυλακτικότητά τους, το έργο θεωρείται γενικά ότι 

προέρχεται από την πρώτη ισπανική περίοδο το Γκρέκο. Ο Lafuente Ferrari εξέφρασε πρόσφατα 

αμφιβολίες σχετικά με το ιδιόχειρο. Ο Willumsen το τοποθετεί στην ιταλική περίοδο, παρατηρώντας 

πως το μαντήλι της γυναίκας είναι κρητικό· ωστόσο, παρόμοια μαντήλια φορούν και οι Κυρίες της 

Αυλής του Ερρίκου του 8ου, στις προσωπογραφίες του Χόλμπαϊν. Δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν 

αντίγραφα, με εξαίρεση κάποιες πρόσφατες απόπειρες. Το θέμα της ταυτότητας της Κυρίας με την 

ερμίνα, αλλά και το πρόβλημα του δημιουργού της, επανήλθε με οξπύτητα κατά την τελευταία 

δεκαετία, με τις εργασίες της Jeannine Baticle (στο El Greco: Italy and Spain, 1984), της Carmen 
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Bernis (1986), της Stephanie Breuer- Hermann, και πάλι της Carmen Bernis (στον κατάλογο της 

Έκθεσης Alonso Sanchez Coello y el retrato en la corte de Felippe 2, Πράδο, 1990. Οι δύο τελευταίες 

αποδίδουν τον πίνακα στην Ιταλίδα ζωγράφο Sofonisba Anguissola [N.X.] 

 

4. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΚΡΕΚΟ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ 

     Την περίοδο μετά τον θάνατο του, ο  Ελ Γκρέκο αντιμετωπίζει την απόρριψη και την περιφρόνηση 

και χάνεται στην αιθάλη του χρόνου. Τα έργα του χαρακτηρίζονται ασαφή και αινιγματικά.  Κατά την 

διάρκεια της ζωής του, το έργο του εκτιμήθηκε και προωθήθηκε. Την επαύριον όμως του θανάτου του, 

αγνοήθηκε για μία περίοδο περίπου 400 ετών. Κατά τη διάρκεια του 17
ου

 και 16
ου

 αιώνα, οι πίνακές 

του χαρακτηρίζονται υπερβολικοί και η πρωτοτυπία του ταυτίζεται με πιθανή παραφροσύνη.  Η Ιταλία 

του Μπαρόκ ελάχιστα πράγματα γνώριζε για το έργο του Γκρέκο, ενώ ακόμη και η Ισπανία της εποχής 

γύρω στο 1800, όταν ανθούσε ο Κλασικισμός και ο Νεοκλασικισμός, τον θεωρούσε «επιτηδευμένο» 

και «υπερβολικό». Αποκτά την φήμη ενός εκκεντρικού καλλιτέχνη που προσπαθεί να πρωτοτυπήσει 

καταρρίπτοντας τους καθιερωμένους κανόνες . 

    Άμεσα δεν υπήρξαν καλλιτέχνες που να έχουν επηρεαστεί απ’ αυτόν παρά μόνον ο γιος του. Χόρχε 

Μανουέλ. Παρά το γεγονός ότι δεν διακρίθηκε ιδιαίτερα ως ζωγράφος μετά τον θάνατο του πατέρα 

του, κατάφερε να διατηρήσει το εργαστήριό του και κατά τα τελευταία χρόνια να αναπτύξει έρευνα 

σχετικά με το πρόβλημα ορισμένων έργων που προέρχονται απ’ το εργαστήριο του Θεοτοκόπουλου.  

   Οι  αρνητικές πεποιθήσεις για το έργο του Γκρέκο αλλάζουν μετά τα μέσα του 19
ου

 αιώνα και τα 

έργα του αντιμετωπίζονται με ενθουσιασμό. Πολλοί νέοι ζωγράφοι διαφόρων στιλιστικών 

κατευθύνσεων και σχολών αναζητούν στα έργα του την έμπνευση που τους λείπει. Όπως ακριβώς, 

όταν ζούσε ο Γκρέκο, οπότε μάλλον λόγιοι, ουμανιστές και άλλοι διανοούμενοι- και όχι το 

καλλιτεχνικό και κοινωνικό «κατεστημένο» της εποχής- είχαν εκτιμήσει το έργο του, έτσι και στις 

αρχές του 20
ου

 αι.  η «επανανακάλυψη» του ήταν έργο κυρίως πρωτοπόρων καλλιτεχνών και 

θεωρητικών του μοντερνισμού, και πολύ λιγότερο ιστορικών της τέχνης. Ένα πρώτο βήμα, πάντως, 

προς αυτή την κατεύθυνση είχε ήδη γίνει το 1838, όταν στο Λούβρο εγκαινιάστηκε η Ισπανική 

Αίθουσα, όπου εκτίθεντο και εννέα πίνακες του Γκρέκο. Η μεγάλη τομή, πάντως, παρατηρείται γύρω 

στο 1900, όταν Ισπανοί διανοούμενοι και καλλιτέχνες επιζητώντας στοιχεία της εθνικής τους 

ταυτότητας και ιδιαιτερότητας, θα δείξουν ενδιαφέρον για τον «ξεχασμένο» ζωγράφο από την Κρήτη. 

Πρωταγωνιστής αυτής της τάσης είναι θα είναι ένας καλλιτέχνης βάσκικης καταγωγής, ο Ιγνάτιο 

Θουλοάγα (1870-1945), γνωστός και έξω από τα όρια της Ιβηρικής, ο οποίος ήδη από το 1887 

αντέγραφε έργα του Γκρέκο που βρίσκονταν στο Πράδο. 
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   Με προτροπή του Θουλοάγα ο Σαντιάγο Ρουνιόλ, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 

καταλανικού μοντερνισμού, αγόρασε το 1893 στο Παρίσι δύο πίνακες του Γκρέκο. Αλλά και ο Ρίλκε 

ακούγοντας τον Θουλοάγα να εκθειάζει τον Γκρέκο φρόντισε να επισκεφθεί το Τολέδο το 1912. Μόλις 

δυο  χρόνια πριν, ο συμπατριώτης του Ρίλκε, ιστορικός και κριτικός της τέχνης Μάγιερ-Γκρέφε είχε 

ταξιδέψει επίσης στην Ισπανία και είχε καταγράψει τις εντυπώσεις του στο έργο του «Ταξίδι στην 

Ισπανία». Η απομάκρυνση από τον Ιμπρεσιονισμό και η στροφή προς τον Εξπρεσιονισμό ήταν, 

άλλωστε, «στην ημερήσια διάταξη» στη Γερμανία ∙ δεν ήταν λοιπόν τυχαίο ότι σε έκθεση που 

οργανώθηκε το 1912 στην Κολωνία η έμφαση στις πρωτοπορίες της εποχής συνδυάστηκε με τη 

απότιση φόρου τιμής στον Γκρέκο. 

      Διακρίνονται στοιχεία της τέχνης του Ελ Γκρέκο σε ποικίλα ρεύματα. Μερικά από αυτά είναι ο 

γαλλικός ρομαντισμός με κυριότερο εκπρόσωπο τον Ευγένιο Ντελακρουά, ο οποίος είχε στην κατοχή 

του έναν πίνακα του Γκρέκο, και γοητεύθηκε από την εκφραστικότητα και τον πλούτο του χρώματος 

στο έργο του Θεοτοκόπουλου. Ο Εδουάρδος Μανέ εμπνεύστηκε από την Αγία Τριάδα (1577-1579) του 

Θεοτοκόπουλου τη σύνθεσή του ο Νεκρός Χριστός (1864). Οι συμβολιστές και ο Πικάσο στη γαλάζια 

περίοδο δέχονται επιρροές  όσον αφορά την ψυχρή χρωματολογία  όπως επίσης και των εκφράσεων 

των προσώπων που απεικονίζονται. Το έργο «Τα κορίτσια της Αβινιόν» (εικ. 19) αυτός ο 

ριζοσπαστικός πίνακας του Πικάσο ήταν εμπνευσμένο από το έργο του Θεοτοκόπουλου « Πέμπτη 

σφραγίδα της Αποκάλυψης»(εικ. 20) Ο Πικάσο στα πρώτα του βήματα και σε πολύ σημαντικά έργα 

του, εκείνα της Γαλάζιας περιόδου σημειώνει πληθώρα αναφορών στον Γκρέκο, όπως για παράδειγμα 

το έργο του «Η ταφή του Κασαχέμας το όποιο είναι εμπνευσμένο από τον πίνακα του Γκρέκο «Η 

ταφή του Κόμη Οργκάθ» (εικ. 15) . 

   Επιπροσθέτως,  άλλα ρεύματα που επηρεάστηκαν ήταν ο εξπρεσιονισμός και ο κυβισμός μέσω του 

οποίου παρουσιάστηκαν με διαφορετική οπτική γωνία τα έργα του Γκρέκο. Η δομική ανάλυση της 

σύνθεσής του, η πολυεδρική διάθλαση της φόρμας, η αλληλοσυνάρτηση μορφής και χώρου, η ιδιότυπη 

χρήση του φωτός, αποτελούν ορισμένες από τις πτυχές που μας αποκαλύφτηκαν. Ένας από τους 

πρώτους καλλιτέχνες που εκτίμησε ολοκληρωτικά τη τέχνη του Γκρέκο ήταν ο Σεζάν ο όποιος 

σημειωτέον, ήταν πρόδρομος του κυβισμού.   

Συμπερασματικά ,θα λέγαμε, πως Δομίνικος Θεοτοκόπουλος αποτέλεσε ένα πρόδρομο της μοντέρνας 

τέχνης. Επηρεασμένος από τον πολιτισμό της πατρίδας του, αλλά και μετατρέποντας ορθά τις γνώσεις 

του στην βυζαντινή τέχνη διαμόρφωσε σταδιακά το ύφος του. Η Ανατολική και Δυτική παράδοση δεν 

έλειψε από τα έργα του ,τη διαμόρφωσε όμως κατάλληλα ώστε να μην χαρακτηρίζεται έργο 
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αντιγραφής αλλά  μοναδική πηγή έμπνευσης για τους μεταγενέστερους. Παρά τη σαφή καθυστέρηση 

όμως κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη θέση του στην ιστορία της τέχνης. 

 

 

 

2014: «Έτος Ελ Γκρέκο»  

   

Τετρακόσια χρόνια από τον θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που έμεινε στην ιστορία με το 

προσωνύμιο Ελ Γκρέκο, συμπληρώθηκαν το 2014,  και οι χώρες στις οποίες έζησε κατά τη διάρκεια 

της ζωής του, η Ισπανία και η Ελλάδα τιμούν τον μεγάλο Κρητικό ζωγράφο με εκδηλώσεις και μεγάλες 

εκθέσεις. 

                                                                 Ισπανία 

     Κηρύσσοντας το 2014 έτος «Ελ Γκρέκο», η Ισπανία παρουσίασε δύο μεγάλες εκθέσεις στη 

Μαδρίτη και στο Τολέδο. Η πρώτη με τίτλο «Ο Γκρέκο και η μοντέρνα ζωγραφική» (24 Ιουνίου στο 

Μουσείο Πράδο) προσπάθησε να αναδείξει την επιρροή που άσκησε ο σπουδαίος  Έλληνας ζωγράφος 

στην μοντέρνα τέχνη. Στη δεύτερη έκθεση «Ο Γκρέκο στο Τολέδο» το κοινό είχε την ευκαιρία να δει 

80 έργα του καλλιτέχνη που είχαν μεταφερθεί στο Τολέδο από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, 

αλλά και από εκκλησίες της πόλης. 

 

                                                                Ελλάδα 

Το έτος «Ελ Γκρέκο» γιορτάστηκε και στην Αθήνα με τρεις εκθέσεις που παρουσιάστηκαν τον 

Νοέμβριο 2014: «Τέχνη και Κοινωνία στην Κρήτη τα χρόνια του Θεοτοκόπουλου» στο Βυζαντινό 

Μουσείο, «Η ναυμαχία της Ναυπάκτου και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» στο Μουσείο Κυκλαδικής 

Τέχνης και «Ο φιλικός κύκλος του Γκρέκο στο Τολέδο» στο Μουσείο Μπενάκη. 

Ακολούθησε φυσικά και το Ηράκλειο της Κρήτης και η έκθεση «Ο Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας 

και Ρώμης», που αναμένεται να εγκαινιαστεί στη γενέτειρα του ζωγράφου τον Ιούνιο. Με βασικά 

εκθέματα τους δύο πίνακες του Ελ Γκρέκο, η «Βάπτιση του Χριστού» και η «Άποψη του όρους Σινά», 

που εκτίθενται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, στην έκθεση θα πλαισιωθεί και με άλλα έργα του 

ζωγράφου, που θα έρθουν από την Ιταλία, την χώρα που ο Θεοτοκόπουλος μαθήτευσε δίπλα σε 

σπουδαίους ζωγράφους της εποχής, όπως ήταν ο Τιτσιάνο. 
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Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, από την Ιταλία και την Ισπανία προήλθε επίσης, μεγάλος αριθμός 

έργων για την έκθεση «Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και η Ναυμαχία της Ναυπάκτου» του Μουσείου 

Κυκλαδικής Τέχνης. Στο επίκεντρο, η σχέση του ζωγράφου με τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571), 

μεγίστης σημασίας για τον χριστιανικό κόσμο έναντι των μουσουλμάνων. Ανάμεσα στα έργα που είχε 

ζωγραφίσει ο Γκρέκο είναι «Η Προσκύνηση του Ονόματος του Ιησού Αλληγορία της Ιεράς 

Συμμαχίας» (1577–1580) 

Ακόμα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, διοργανώθηκε η έκθεση «Ο Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος πριν τον Ελ Γκρέκο». Μέσα από τα έργα αναλύθηκε το πνευματικό και καλλιτεχνικό 

περιβάλλον στο οποίο διαμορφώθηκε η προσωπικότητα και το έργο του, καθώς ο Χάνδακας της εποχής 

είχε ιδιαίτερη ανάπτυξη και εκεί ζούσαν περισσότεροι από 200 ζωγράφοι. 

 

Τέλος, η Εθνική Πινακοθήκη διοργάνωσε την «Ψηφιακή έκθεση μνημειακών έργων του Γκρέκο». 

Φωτογραφικές αναπαραγωγές υψηλής ανάλυσης εξαιρετικών έργων, προβλήθηκαν μέσα από 

προτζέκτορες, αποκαλύπτοντας εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Ανάμεσά τους «Η Ταφή του Κόμητος 

Οργκάθ» (1586), «Ο Διαμερισμός των Ιματίων του Χριστού («Εσπόλιο»)», ένα σύνολο από τις εικόνες 

που βρίσκονται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωσήφ στο Τολέδο κ.ά. 

 

Επίλογος 

Οι θεωρητικοί της τέχνης αναγνωρίζουν στον Θεοτοκόπουλο μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν είναι ούτε 

Έλληνας, ούτε Ιταλός, ούτε Ισπανός. Αλλά ένας καλλιτέχνης που μπορεί να είναι ανατολικός και 

δυτικός. Μας επιτρέπει να κρατήσουμε τη συνέχεια με τη βυζαντινή τέχνη και να έχουμε έναν Έλληνα 

ζωγράφο που επηρεάζει τη μεγάλη ιστορία της δυτικής τέχνης. Τελικά είναι, όπως όλοι οι μεγάλοι 

δημιουργοί, ένας καλλιτέχνης που έχει τη δύναμη να επικοινωνεί με τον  άνθρωπο. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

 Αναγέννηση: Ο όρος Αναγέννηση χρησιμοποιείται  για να δηλώσει μια νέα εποχή στην ιστορία 

του Δυτικού Πολιτισμού στο τέλος του μεσαίωνα. Ο όρος προέρχεται από το ξαναγέννημα 

ή  αναβίωση της μάθησης ή των τεχνών ,που υποτίθεται ότι διαχωρίζει το μεσαίωνα από τη 

σύγχρονη εποχή. Η Αναγέννηση ως πολιτιστικό κίνημα άσκησε έντονη επίδραση στην 

πνευματική ζωή της Ευρώπης κατά την πρώιμη Σύγχρονη Εποχή. Με εφαλτήριο την Ιταλία, και 

έχοντας εξαπλωθεί στο σύνολο της ηπείρου μέχρι το 16ο αιώνα, άφησε το σημάδι της στη 

λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την τέχνη, την πολιτική, την επιστήμη, τη θρησκεία, και σε άλλες 

πτυχές της πνευματικής αναζήτησης. Οι λόγιοι της εποχής επιστράτευσαν 

την ουμανιστική μέθοδο μελέτης, επιδιώκοντας παράλληλα τον ρεαλισμό και το συναίσθημα 

στην τέχνη. Οι λόγιοι της εποχής αναζήτησαν στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών, καθώς και 

στα εδάφη της καταρρέουσας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα λογοτεχνικά, ιστορικά 

και ρητορικά κείμενα της αρχαιότητας, συνήθως γραμμένα στα λατινικά ή τα αρχαία ελληνικά, 

πολλά από τα οποία είχαν πέσει στην αφάνεια. Ακριβώς αυτή η εστίαση στα λογοτεχνικά και 

ιστορικά κείμενα διαφοροποιεί τους λόγιους της Αναγέννησης από τους προγενέστερους του 

12ου αιώνα, οι οποίοι έδωσαν περισσότερη προσοχή στα ελληνικά και αραβικά κείμενα που 

πραγματεύονταν τις φυσικές επιστήμες, τη φιλοσοφία και τα μαθηματικά. Οι ουμανιστές της 

Αναγέννησης δεν απέρριπταν το Χριστιανισμό, αντιθέτως, ορισμένα από τα σημαντικότερα 

έργα της εποχής αφιερώθηκαν σε αυτόν, ενώ η Εκκλησία χρηματοδότησε πολλά από αυτά. 

Εντούτοις, έλαβε χώρα μια λεπτή αλλαγή στον τρόπο που οι μορφωμένοι άνθρωποι 

προσέγγιζαν το θέμα της θρησκείας, κάτι που αντικατοπτρίστηκε σε πολλές εκφάνσεις της 

πνευματικής ζωής.  

 Αντιμεταρρύθμιση: Είναι ενα κίνημα της Ρωμαιοκαθολικής Εκλησίας με ξεκίνημα τον 16ο 

αιώνα και διεύρυνση τον 17ο αιώνα με αφορμή την προτεσταντική μεταρρύθμιση.Η 

Ρωμαιοκαθολική Εκλησία προσπάθησε να ανακόψει την διάδοση των ιδεών της μεταρρύθμισης 

με βίαια μετρα,όπως η Ιερά εξέταση και το Index Librorum Prohibitorum,τον κατάλογο 

απαγορευμένων βιβλίων που κρίνοταν επικίνδυνα διότι θεωρούταν ότι υπέσκαπταν τα θεμέλια 

της πίστης. 

 Βερονέζε Πάολο: Ο φημισμένος Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης γεννήθηκε το 1528 και 

απεβίωσε το 1588.Ο ίδιος μαζί με τους άλλους δύο ζωγράφους Τιτσιάνο και Τιτορέττο   

αποτελούν τους κυριότερους εκπρόσωπους της «Βενετικής σχολής» στην <Χρυσή εποχή>  

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%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_(%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
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της Βενετίας στο τέλος της Αναγέννησης. Άρχισε να εργάζεται το 1558 στη Μαντόβα , 

ζωγραφίζοντας τοιχογραφίες στον Καθεδρικό ναό της πόλης του Αγ.Αντωνίου για το 

Καρδινάλιο Έργκολε Γκονζάγκα. Στην συνέχεια κατέφυγε στην Βενετία όπου και έλαβε 

πολλές παραγγελίες όπως η Ιερή Συνομιλία από την Εκκλησία του Σαν Φρανσίσκο ντε λα 

Βίνια και την  παραγγελία για την αίθουσα του Συμβουλίου των 10 ή του παλατιού των 

Δογήδων. Ο Βερονέζε συνέχισε  να δέχεται παραγγελίες και ιδιαίτερα από εκκλησίες για 

τοιχογραφίες .Στη συνέχεια  ,ασχολήθηκε και με τον τομέα της διακόσμησης .Το 1550 

ανέλαβε την διακόσμηση της έπαυλης Μπάρμπαρο στο Μασέρ της Ιταλίας αλλά και άλλα 

πολλά. Ο Βερονέζε είναι γνωστός για τις ικανότητά του να χρησιμοποιεί με μαεστρία 

λαμπρούς χρωματικούς τόνους και για τις πλούσιες διακοσμήσεις τόσο των τοιχογραφιών όσο 

και των πινάκων που φιλοτέχνησε. Ήδη τα έργα του επιδεικνύουν μια αξιοθαύμαστη 

δεξιοτεχνία που συνδυάζει τόσο την προοπτική απεικόνισης που πρωτοχρησιμοποίησε 

ο Κορέτζιο και τον ηρωισμό που χαρακτηρίζει το έργο του Μικεάντζελο . Τον καθιέρωσαν ως 

ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους και της εποχής του. Μερικά από τα πιο γνωστά έργα 

του είναι, ο γάμος στην Κανά, το Δείπνο στου Λευί , το Δείπνο του Σίμωνα ,η Οικογένεια του 

Δαρείου ενώπιον του Αλεξάνδρου, η Αγιοποίηση του Αγ.Νικολάου, Αφροδίτη και Άρης και 

άλλα πολλά.  Οι μεγάλοι του πίνακες βιβλικών σκηνών που εκτελέστηκαν για να 

διακοσμήσουν τις τραπεζαρίες μοναστηριών στην Βερόνα και στη Βενετία είναι ιδιαίτερα 

αξιόλογοι. 

 Εξπρεσιονιαμός: Βασικό χαρακτηριστικό των εξπρεσιονιστών καλλιτεχνών ήταν η τάση να 

παραμορφώνουν την πραγματικότητα στα έργα τους, αδιαφορώντας απέναντι σε μια πιστή 

και αντικειμενική αναπαράσταση της. Συχνά ο εξπρεσιονισμός διακρίνεται και από μια 

έντονη συναισθηματική αγωνία, χαρακτηριστικά μάλιστα μπορούμε να πούμε πως ελάχιστα 

εξπρεσιονιστικά έργα έχουν χαρούμενη διάθεση. 

 Ιερά Εξέταση: Η Ιερά Εξέταση ήταν ένα εκκλησιαστικό  δικαστήριο (ιεροδικείο) στους κόλπους 

του Ρωμαιοκαθολικισμού ,που συστάθηκε με την αποστολή  να  καταπολεμήσει τις αιρέσεις ,καθώς 

και δραστηριότητες όπως η αλχημεία ,η μαγεία και η βασκανία ,και  το οποίο είχε συγκεντρώσει στα 

χέρια του σημαντική ισχύ κατά το μεσαίωνα και στις αρχές των νεώτερων χρόνων. Οι ιστορικοί 

αναγνωρίζουν τέσσερις διαφορετικές εκφάνσεις της Ιεράς Εξέτασης: τη μεσαιωνική, την ισπανική, 

την πορτογαλική και τη ρωμαϊκή. Λόγω του αντικειμενικού της στόχου η Ιερά Εξέταση είχε 

δικαιοδοσία τυπικά μόνο επί των βαπτισμένων μελών της Εκκλησίας (τα οποία συνήθως αποτελούσαν 

την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού). Οι μη χριστιανοί κατηγορούμενοι μπορούσαν εντούτοις 

να περάσουν από δίκη για βλασφημία σε λαϊκά δικαστήρια. 

 Κυβισμός: Οι κυβιστές ενδιαφέρονταν για τα καθαρά ζωγραφικά προβλήματα, αντιδρώντας 

στο συναισθηματισμό και το διακοσμητικό συμβολισμό άλλων μετεμπρεσιονιστών. Οι 

κυβιστές διάλεγαν γνώριμα μοτίβα, όπως κιθάρες, μπουκάλια, φρούτα, για να μπορούμε να 

καταλάβουμε τη σχέση ανάμεσα στα διάφορα μέρη και να συνδέουμε τα διάφορα θραύσματα. 

 Μανιερισμός: καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε κατά τα τελευταία χρόνια της 

Αναγέννησης. Ανάμεσα στα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του στη ζωγραφική είναι 

η πολυπλοκότητα στη σύνθεση, η επιτήδευση στην απόδοση της ανθρώπινης έκφρασης 

καθώς και η κατάργηση των αναλογιών της Αναγέννησης. Σε αντίθεση με τα αναγεννησιακά 

ιδεώδη, οι εκφραστές του μανιερισμού αρχίζουν να απεικονίζουν φιγούρες παραμορφωμένες 

προκειμένου να καλλιεργηθεί η συναισθηματική ένταση, ενώ οι καθαρές φόρμες της 

Αναγέννησης εγκαταλείπονται. 

 Μιχαήλ Άγγελος: Ο Μικελάντζελο ντι Λοντοβίκο Μπουοναρότι Σιμόνι, 6 Μαρτίου 1475 - 

18 Φεβρουαρίου 1564(, γνωστός περισσότερο ως Μιχαήλ Άγγελος, ήταν γλύπτης, ζωγράφος, 

αρχιτέκτονας και ποιητής της Αναγέννησης. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
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σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία της τέχνης. Υπήρξε ο μοναδικός καλλιτέχνης της 

εποχής, του οποίου η βιογραφία εκδόθηκε πριν το θάνατό του, στους Βίους του Τζόρτζιο 

Βαζάρι, ο οποίος επέλεξε να τον τοποθετήσει στην κορυφή των καλλιτεχνών, 

χρησιμοποιώντας για τον Μιχαήλ Άγγελο το προσωνύμιο ο θεϊκός (Il Divino). Στα 

δημοφιλέστερα έργα του ανήκουν οι νωπογραφίες που φιλοτέχνησε για το Παπικό 

παρεκκλήσιο του Βατικανού (Καπέλα Σιξτίνα), το άγαλμα του Δαβίδ και η Πιετά 

(αποκαθήλωση) στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στη Ρώμη. 

 Μπαρόκ: Η Μπαρόκ αρχιτεκτονική εμφανίζεται στις αρχές του 17ου αιώνα στην Ιταλία και 

γρήγορα εξαπλώνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.Δανείζεται το αισθητικό λεξιλόγιο της 

αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής και το χρησιμοποιεί με εναν πιο θεατρικό,πιο ρητορικό και 

πιο επιδεικτικό τρόπο εκδράζοντας τον θρίαμβο της απολυταρχικής εξουσίας και της 

εκκλησίας. Νέες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις για το χρώμα, το φώς και τη σκία χαρακτηρίζουν 

την μπαρόκ. Σε γενικές γραμμές η μπαρόκ αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται απο την άφθονη και 

υπερβολική χρήση των παιχνιδιών, σκιάς και φωτός, καθώς και χρώματος.Το μπαρόκ συχνά 

ταυτίζεται με την Αντιμεταρρύθμιση αν και υιοθετήθηκε επίσης και απο την Ελίτ των 

προτεσταντικών χώρων της βόρειας Ευρώπης και των σλαβικών ορθόδοξων χώρων.Ωστόσο 

είναι γενικώς αποδεδειγμένο και αποδεκτό πως η μπαρόκ αρχιτεκτονική γεννήθηκε στη Ρώμη 

και πως η γέννησή της είναι συνεπακόλουθη της γέννησης της Αδελφότητας του Ιησού,η 

οποία ιδρύθηκε με απώτερο στόχο να ενισχύσει την χαμένη επιρροή της καθολικής εκκλησίας 

και να εκχριστιανίσει τον Νέο κοσμο.Το τελευταίο δημιούργημα του Μιχαήλ Άγγελου,η 

βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό μπορεί να θεωρηθεί ως προάγγελος του μπαρόκ 

στην αρχιτεκτονική με τις κολοσσιαίες διαστάσεις της. 

 Ραφαήλ: 28 Μαρτίου ή 6 Απριλίου 1483 - 6 Απριλίου 1520)  

ήταν Ιταλός ζωγράφοςκαι αρχιτέκτονας της ύστερης Αναγέννησης. Υπήρξε ένας από τους 

επιφανέστερους καλλιτέχνες της εποχής του, του οποίου η φήμη και η αξία υπήρξαν ανάλογες 

με εκείνες του Μιχαήλ Άγγελου και του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Γεννήθηκε στο Ουρμπίνο και 

μαθήτευσε αρχικά στο πλευρό του πατέρα του, Τζιοβάνι Σάντι, και αργότερα εκπαιδεύτηκε στο 

εργαστήριο του Περουτζίνο. Παράλληλα, ήρθε νωρίς σε επαφή με κύκλους 

μορφωμένων ουμανιστών. 

Τα πρώιμα έργα του χρονολογούνται στις αρχές του 16ου αιώνα και φιλοτεχνήθηκαν κατά 

κύριο λόγο στην Περούτζια, πριν εγκατασταθεί στη Φλωρεντία και αργότερα στη Ρώμη. Εκεί 

ολοκλήρωσε ορισμένα από τα σπουδαιότερα έργα του, μεταξύ των οποίων οι τοιχογραφίες 

στο Βατικανό. Αυτά τα έργα ακολούθησαν τη λεγόμενη Σχολή των Αθηνών, ως έκφραση 

κλασικής τέχνης. Ως αρχιτέκτων προσανατολίστηκε στις επιλογές του Μπραμάντε, μετά το 

θάνατο του οποίου ανέλαβε τη διεύθυνση των έργων στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Πέθανε 

απρόσμενα σε ηλικία 37 ετών στη Ρώμη. Χαρακτηρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους 

ζωγράφους της Ευρώπης, του οποίο το έργο θαυμάζεται για την καθαρότητα της φόρμας του και τη 

δεξιοτεχνία του. 

 Ρομαντισμός: Tο συναίσθημα, η φαντασία, ο λυρισμός αντιτίθενται στην λογική και στην 

πεζότητα. Το χρώμα είναι πλούσιο, το περίγραμμα αδυνατίζει, η σύνθεση γεμίζει κίνηση και 

ενέργεια και οι πινελιές είναι ελεύθερες. Οι έντονες και αντιθετικές κινήσεις, οι δραματικές 

φωτοσκιάσεις, είναι από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τέχνης αυτής και θυμίζουν σε 

μεγάλο βαθμό την τέχνη του μπαρόκ 
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 Συμβολισμός: Ο Συμβολισμός στις εικαστικές τέχνες δε χαρακτηρίστηκε από ένα 

ομοιογενές ύφος ή από συγκεκριμένες τεχνικές, ενώ οι εκπρόσωποί του προέρχονταν συχνά 

από ετερόκλητες ομάδες. 

 Τιντορέτο: Ο Τιντορέττο (Tintoretto, περ. 1518 ή 1519 - 31 Μαΐου 1594), πραγματικό 

όνομα Τζάκοπο Ρομπούστι (Jacopo Robusti) ή, σύμφωνα με νεότερες έρευνες Τζάκοπο 

Κομίν (Jacopo Comin)
[1]

 ήταν σημαντικός ζωγράφος της Βενετικής Σχολής, ο οποίος έζησε 

και δημιούργησε στη Βενετία του 16ου αιώνα. Εκτός από θρησκευτικά και μυθολογικά 

θέματα, ο Τιντορέττο ολοκλήρωσε αρκετές προσωπογραφίεςεπιφανών Βενετών, αν και ο 

ίδιος ουδέποτε έγινε καθολικά δεκτός από τις αριστοκρατικές οικογένειες της Βενετίας, όπως 

αποτυπώνεται στις παραγγελίες έργων που δέχτηκε. Ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίο 

ολοκλήρωνε τα έργα του προκάλεσε διχασμό μεταξύ των σύγχρονων κριτικών, καθώς για 

πολλούς συνιστούσε δείγμα προχειρότητας
[2]

, ενώ κοινή σε πολλούς κριτικούς υπήρξε και η 

άποψη πως παρέκκλινε των αποδεκτών ορίων της καλλιτεχνικής παράδοσης
[3]

. Σήμερα 

συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ζωγράφους της ύστερης Αναγέννησης. 

 Τιτσιάνο: O Τιτσιάνο Βετσέλλιο (Tiziano Vecellio ή Vecelli, π. 1485/90 - 27 

Αυγούστου 1576), ευρύτερα γνωστός και ως Τισιανός ήΤιτσιάνο, 

ήταν Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης. Ανήκει στη σχολή της Βενετίας και θεωρείται ένας 

από τους σπουδαιότερους ζωγράφους της
[1]

, του οποίου το έργο αντιπροσωπεύει τη μετάβαση 

από την παράδοση του 15ου αιώνα στην τεχνοτροπία που υιοθετήθηκε κατά τον 16ο. Επηρέασε 

σημαντικούς ζωγράφους του επόμενου αιώνα, όπως τον Ρούμπενς και τον Βελάσκεθ
[2]

. 

Διακρίθηκε εξίσου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, φιλοτεχνώντας προσωπογραφίες, αλληγορίες, 

θρησκευτικά έργα, ιστορικές καιμυθολογικές σκηνές. 

Καταγόταν από ευυπόληπτη οικογένεια, αρκετά μέλη της οποίας ασχολήθηκαν επίσης με τη 

ζωγραφική. Ο ίδιος εκπαιδεύτηκε στο εργαστήριο του Τζιοβάννι Μπελλίνι και τα πρώιμα έργα 

του εμφανίζουν έντονες επιδράσεις από το ύφος του Τζορτζόνε. Έζησε και εργάστηκε κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Βενετία, ωστόσο η πληθώρα παραγγελιών που ανέλαβε για 

βασιλείς και άλλους ευγενείς της ιταλικής επικράτειας, ευνόησε τη διάδοση της φήμης του 

πέρα από τα σύνορα της γενέτειράς του. Υπήρξε ένας από τους πλέον διακεκριμένους 

ζωγράφους της εποχής του, που έχαιρε μεγάλης αναγνώρισης. Στο εργαστήριο του μαθήτευσε 

πιθανότατα ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και ο Τζιάκοπο Τιντορέττο, αν και είναι εν γένει 

δύσκολο να αναγνωριστούν συνεχιστές του έργου του. 

 Φίλιππος Β’ Ισπανίας: Ο Φίλιππος Β’ ,υπήρξε βασιλιάς της Ισπανίας της Πορτογαλίας και της 

Αγγλίας-Ιρλανδίας από την σύζυγο του Μαρία Α’ Τυδώρ .Αλλά και Δούκας της Σικελίας 

,Νάπολης και Μιλάνου. Γεννήθηκε στις 21 Μαίου του 1527 .Ήταν γιος του Καρόλου του Έ και 

της Ισαβέλλας της Πορτογαλίας . Δεχόταν μεγάλη στήριξη από τους Άγγλους και αρχικά 

στράφηκε ενάντια στους Γάλλους. Όταν οι Ισπανικές Κάτω  χώρες δεν βρίσκονταν πια υπό την 

κυριαρχία του, οι Άγγλοι έπαψαν πια να τον στηρίζουν .Έτσι ,μετά από αυτό το γεγονός η χώρα  

και η αυτοκρατορία του άρχισε να  βιώνει πολλά προβλήματα.  Επίσης ,ο ίδιος υποστήριζε 

αδιάλλακτα τον Καθολικισμό και γιαυτόν τον λόγο έκανε πολλές προσπάθειες να καταπνίξει 

τον Προτεσταντισμό, προσπαθώντας να εξαλείψει όλους τους Ολλανδούς επαναστάτες. 

Εκδήλωνε την αντιπάθεια του  για την θρησκευτική ετεροδοξία και αυτό φαινόταν και από τους 

πολέμους τους οποίους ο ίδιος κύρρητε με σκοπό την εξαφάνιση των αιρέσεων. Παρόλαυτα τα 

προβλήματα που υπήρχαν την περίοδο της βασιλείας του, εξαιτίας των αδυναμιών και των 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%BF
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εμμονών που είχε, δεν κατέστησαν την αυτοκρατορία του αποτυχημένη .Μία από τις 

μεγαλύτερες του επιτυχίες ήταν η εξολόθρευση των Οθωμανών στην Ναυμαχία της 

Ναυπάκτου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

1.  
Ο ευαγγελιστής Λουκάς ζωγραφίζει την Παναγία 

Βρεφοκρατούσα, περ. 1560-67 

Τέμπερα σε ξύλο, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη 

2. Η Κοίμηση της Παναγίας, περ. 1567 

Τέμπερα με ύφασμα και γύψο σε ξύλο, 

Ερμούπολη, Εκκλησία της Κοίμησης  

της Παναγίας (των Ψαριανών) 
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3. Τρίπτυχο της Μοντένα (κυρίως όψη), περ. 1560-63, Τέμπερα σε ξύλο, Μοντένα, Γκαλέρια Εστένσε 
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4. 4.Η εκδίωξη των εμπόρων από το Ναό, 1570-75, Λάδι σε μουσαμά, Μινεάπολη, Ινστιτούτο Καλών Τεχνών 

Τεχνών 
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5. 5. El soplon (Παιδί που ανάβει κερί), αρχές δεκαετίας 1570, Λάδι σε μουσαμά, Νάπολη, Εθνικό Μουσείο 

Καποντιμόντε 
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6. 6. Πιετά, αρχές δεκαετίας 1570, Λάδι σε ξύλο, Φιλαδέλφεια, Μουσείο Καλών Τεχνών, Συλλογή John G. Johnson 
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7. 7.Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού (Espolio) 1577-79, Λάδι σε μουσαμά, Τολέδο, Καθεδρικός Ναός 

Το έργο αυτό μεταφέρθηκε στο σκευοφυλάκιο του Καθεδρικού Ναού του Τολέδο το 1612.Το πλαίσιο με το οποίο  

εκτίθεται σήμερα είναι του τέλους του 18
ου

 αι.. 
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8. 8. Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι αυτό το έργο ήταν τα «διαπιστευτήρια» του Θεοτοκόπουλου στον 

Φίλοππο Β’, βασιλιά της Ισπανίας. Η σχετικά πρόσφατη συντήρηση έχει αποκαλύψει εντυπωσιακούς, όσο 

και υψηλής ποιότητας χρωματικούς τόνους. 
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9. 9.Το Μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου, 1580-82, Εσκοριάλ,Μοναστηριακή Εκκλησία του Αγίου Λαυρεντίου. 

Ο Άγιος Μαυρίκιος εικονίζεται δύο φορές στον πίνακα, και τις δύο με την ίδια ενδυμασία. Στο πρώτο πλάνο είναι  

στραμμένος προς το θεατή, ενώ στο αριστερό άκρο αποδίδεται σε πλάγια όψη,ενώ εμψυχώνει  έναν σύντροφό του 

 που πρόκειται σύντομα να αποκεφαλιστεί. 
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10. 
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11. 11. Η Ανάληψη της Παναγίας, 1577, Λάδι σε μουσαμά, Σικάγο, Ινστιτούτο Καλών Τεχνών 
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12. 12. Άγιος Σεβαστιανός, 1577-78, Λάδι σε μουσαμά, Παλένθια, Μουσείο Καθεδρικού Ναού. 

Ο Άγιος Σεβαστιανός της Παλένθια είναι το πρώτο γυμνό σε φυσικό μέγεθος που ζωγράφισε ο Γκρέκο. 

Πηγές έμπνευσής του ήταν ο Μιχαήλ Άγγελος, αλλά και ο περίφημος Λαοκόων της Ελληνιστικής περιόδου, 

τον οποίο ο Γκρέκο είχε προφανώς δει στο Βατικανό. 
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13. 13. Λαοκόων, 1610-1614, Λάδι σε μουσαμά, Ουάσιγκτον, Εθνική Πινακοθήκη. 
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14. 14. Ευπατρίδης με το χέρι στο στήθος, 1583-85, Μαδρίτη, Πράδο. 

Ορισμένοι είχαν υποστηρίξει παλιότερα ότι πρόκειται για προσωπογραφία 

του Θερβάντες, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται μάλλον απίθανο. Οι Ισπανοί  

ευγενείς ακουμπούσαν συνήθως το χέρι στο στήθος. 
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15 Η ταφή του κόμη Οργκάθ (1586-88), Τολέδο, Άγιος Θωμάς. Ένα από τα διασημότερα έργα του Γκρέκο  
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16. Άποψη του Τολέδο, περ. 1597-99, Ν. Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο. 

Το τετραώροφο επιβλητικό κτίριο μπροστά από το Αλκάθαρ είναι μάλλον  

φανταστικό και έχει προστεθεί ως σύμβολό των πολλών αριστοκρατικών 

ενδιαιτημάτων και μεγάρων που κοσμούσαν την πόλη. 
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17 Ο Άγιος Ιωσήφ και ο μικρός Χριστός, 1597-99, Τολέδο, Μουσείο Σάντα Κρουθ 

Η συνήθεια του Γκρέκο να επιμηκύνει τις φόρμες, και τις ανθρώπινες μορφές ειδιικότερα, 

έχει ήδη εδώ αρχίσει να γίνεται εμφανής. 
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18. Καρδινάλιος (πιθανόν ο Καρδινάλιος Νίνιο δε Γκεβάρα), περ. 1600, Ν. Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο. 

Η ακαμψία της πολυθρόνας είναι αντίστοιχη με την ακαμψία του καρδιναλίου, ενώ οι αντανακλάσεις του 

φωτισμού στα ρούχα του, καθώς και το μορφότυπο του δερμάτινου τοιχοτάπητα συμβάλλουν στο να  

μειωθεί κάπως το δέος που προκαλεί η αυστηρή μορφή του. 
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19. Πικάσο, Οι δεσποινίδες της Αβινιόν, 1907, Ν. Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
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20. Το όραμα του Αγίου Ιωάννη, 1608-1614, Ν. Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο. Κληροδότημα Rogers. 

Ο Γκρέκο δεν ολοκλήρωσε ποτέ το πάνω μέρος του πίνακα∙ έτσι παραμένει άδηλο-και τροφοδοτεί ποικίλες 

εικασίες και θεωρίες- πού ακριβώς απευθύνεται τι αφορά η δραματική χειρονομία του Αγίου Ιωάννη του 

Ευαγγελιστή. 
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