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 Ένα σονέτο αναφέρει: «ζωή πήρε από την Κρήτη 

και πινέλα, πιο ωραία πατρίδα βρήκε στο Τολέδο 

απ’ όπου ξεκινά να κατακτήσει την αιωνιότητα δια 

του θανάτου». (Ορτένσιο Φέλιξ Παραβιθίνο) 

 



 “Η Μαντόνα με το μακρύ λαιμό” 

 Parmigianino (1535) 

Μανιερισμός  καλλιτεχνικό ρεύμα που 
αναπτύχθηκε κατά την τελευταία 
περίοδο της Αναγέννησης  ( 1520 – 
1600).   Ξεκίνησε στην Ιταλία (Ρώμη, 
Φλωρεντία) και αποτέλεσε αντίδραση 
στην αισθητική της ώριμης 
Αναγέννησης και προθάλαμο της 
μετάβασης στη μπαρόκ εποχή. Ως 
μεταβατικό στάδιο είχε μικρή διάρκεια. 

Ο όρος μανιερισμός προέρχεται από το 
λατινικό manierus (=τρόπος) και η 
χρήση του επικράτησε κατά την 
περίοδο του Α' Παγκοσμίου πολέμου 
προκειμένου να περιγραφεί η τέχνη του 
16ου αιώνα που δεν ανήκε απόλυτα 
ούτε στα αναγεννησιακά πρότυπα αλλά 
ούτε και στο μεταγενέστερο μπαρόκ. 

 



 
 

 Martirio de San Bartolomé. 1644. (Jose de 
Ribera) 

 Κατ’ αρχήν πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι οι 
μανιεριστές ζωγράφοι είναι 
πολύ ικανοί ζωγράφοι. 
Μπορούν να δουλέψουν με 
άνεση ala maniera di 
Leonardo, ala maniera di 
Raffaello (εξ ου και 
μανιεριστές), αλλά δεν 
μπορούν να δώσουν στα 
έργα τους το βάθος και το 
περιεχόμενο των παλαιών 
ζωγράφων. Γιατί η εποχή 
που ζουν είναι μια εποχή 
στην οποία οι αξίες της 
Αναγέννησης έχουν 
κλονισθεί ανεπανόρθωτα, κι 
αυτό ακριβώς εκφράζει ο 
Μανιερισμός.  



 Στην Deposizione του Ποντόρμο 
από το παρεκκλήσιο της Σάντα 
Φελιτσιτά της Φλωρεντίας, 
βλέπουμε τις διάφορες μορφές να 
κρατούν τον Χριστό και να κοιτούν 
δεξιά κι αριστερά. Υπάρχει μια 
ταραχή, μια αδυναμία 
συγκέντρωσης. Σαν να μην 
μπορούν κι οι ίδιοι να πειστούν γι’ 
αυτό που κάνουν. Πότε συμβαίνει 
αυτό το πράγμα σε όλους μας; 
Συμβαίνει όταν δεν είμαστε 
πεπεισμένοι για την αλήθεια ή την 
σκοπιμότητα αυτού που κάνουμε. 
Όταν δεν μας πείθει το πλαίσιο 
γύρω μας. Κι αυτό είναι πολύ 
χαρακτηριστικό σε όλα σχεδόν τα 
έργα του Μανιερισμού. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο αντιδρά ο Μανιερισμός 
στην κλονισμένη εμπιστοσύνη που 
αισθανόταν ο άνθρωπος εκείνη την 
εποχή. 



  η πολυπλοκότητα στη σύνθεση,  

 

  η επιτήδευση στην απόδοση της ανθρώπινης 
έκφρασης και η ωραιοποίηση (που δεν τη 
συναντάμε τόσο στο Θεοτοκόπουλο λόγω των 
θρησκευτικών καταβολών του), 

   η κατάργηση των αρμονικών αναλογιών της 
Αναγέννησης, πολλές φορές μέσω της 
επιμήκυνσης των ανθρώπινων χαρακτηριστικών ή 
με τη χρήση εξεζητημένων στάσεων. Η 
παραμόρφωση των μορφών υποβάλλει ξεκάθαρα 
τη συναισθηματική ένταση 

  κινήσεις και χειρονομίες πολύπλοκες  που 
κάποιες φορές είναι σα να οδηγούν προς τα έξω 
της εικόνας. 

  η συχνή προβολή του κύριου θέματος σε 
δεύτερο πλάνο που μετατοπίζει τη δράση και 
συχνά δημιουργεί μια άισθηση σύγχυσης  

 το χρώμα και το φως γίνεται πιο έντονο, 
αντιθετικό 

  ο τονισμός των μυώνων στα ανδρικά γυμνά, 

  

 



 Μαντόνα με τον μακρύ λαιμό 

(1534-40) (Παρμιτζιανίνο) 
 Παρμιτζιανίνο (1503-

1540),  

 Ιάκωβος Ποντόρμο (1494-

1557), 

 Τζούλιο Ρομάνο (1492-

1546) 

 Σε κάποια έργα του 

Μιχαήλ Άγγελου (που 

θεωρείται και ο ιδρυτής 

του στυλ) 

 



 Ο Θεοτοκόπουλος, όταν 
έφυγε από την Ιταλία , 
απομακρύνθηκε από τη 
βενετσιάνικη κληρονομιά 
του, χωρίς ωστόσο να την 
εγκαταλείψει εντελώς. Ένα 
από τα πρώτα του έργα 
ήταν ο άγιος Ιωάννης ο 
Ευαγγελιστής , για το οποίο 
σώζονται και αρκετά 
προπαρασκευαστικά 
σχέδια. 



 Ο Νίκος Καζαντζάκης μπροστά σε έργο του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στο Μουσείο Ελ 
Γκρέκο - Τολέδο, Σεπτέμβριος 1950. «Οσο 
κοιτάζεις τα πορτρέτα του Γκρέκο, νιώθεις να 
σε κυριεύει μεταφυσικός τρόμος», έγραφε για 
τη «συνάντησή του» με τον μεγάλο ζωγράφο 

 

 Να τυραννήσει το σώμα, να το 

μακρύνει, να το φωτίσει αρπαχτικά, 

να επιφοιτήσει απάνω του και να το 

κάψει όλο. Ολος ανησυχία και 

πείσμα, περιφρονώντας τους 

συνηθισμένους κανόνες της τέχνης, 

προσηλωμένος μονάχα στο δικό του 

τ' όραμα, παίρνει το πινέλο του, 

όπως ο ιππότης το σπαθί του, και 

ξεκινάει. Η ζωγραφική, συνήθιζε να 

λέει, δεν είναι τεχνική, δηλαδή 

συνταγές και κανόνες. Η ζωγραφική 

είναι άθλος, έμπνευση, ενέργεια 

απόλυτα προσωπική», γράφει ο 

Νίκος Καζαντζάκης «Ταξιδεύοντας 

Ισπανία» και μόνο στον Γκρέκο, 

τελικά, καταδέχεται να δώσει 

«αναφορά». 



 

  Η γυναικεία μορφή αριστερά είναι η 
Παναγία με τη χαρακτηριστική σεμνή 
και έκπληκτη στάση της. Δεξιά ο 
Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος  δεν 
πατά στο έδαφος, ενώ σύννεφα 
διακρίνονται γύρω από τα πόδια του. 

 Το περιστέρι είναι σύμβολο του Αγίου 
Πνεύματος. Οι μικροί άγγελοι στον 
ουρανό πλαισιώνουν συνθετικά τη 
σκηνή και την καθιστούν μεγαλειώδη. 

 Κυριαρχούν τα τρία βασικά χρώματα, 
καθαρά, χωρίς αναμείξεις:  Το μπλε 
είναι το χρώμα του ενδύματος της 
Παρθένου. Το μπλε χρώμα ήταν 
σπάνιο, παραγόταν από ημιπολύτιμο 
λίθο και το χρησιμοποιούσαν για το 
χρωματισμό των ενδυμάτων της 
Παναγίας. Κίτρινο είναι το ένδυμα του 
Αρχαγγέλου και κόκκινη η κουρτίνα. 
Τα ουδέτερα λευκά και γκρι, καθώς και 
το καφέ πλαισιώνουν τα τρία βασικά 
χρώματα, για να τα τονίσουν. 



 Ο ουρανός είναι  
«ανταριασμένος» σαν να 
«ανοίγει», για να 
εμφανιστούν οι άγγελοι. Η 
κουρτίνα μετατρέπεται σε 
φλόγα και ενώνεται με το 
κίτρινο φως γύρω από το 
Άγιο Πνεύμα. Ο ουρανός 
(σύννεφα, Άγγελος) 
ενώνονται με το γήινο χώρο 
της Παρθένου.  

 Το ύφος του πίνακα είναι  
νατουραλιστικό . Τα ιερά 
πρόσωπα απεικονίζονται σαν 
πραγματικοί άνθρωποι, 
διαφορετικοί από τη 
βυζαντινή αγιογραφία (λείπει 
το φωτοστέφανο και ο 
κρίνος). Ο Αρχάγγελος εδώ 
κρατά σκήπτρο (σύμβολο 
της εξουσίας του). 



Ιδιαίτερα εμφανής είναι ο 
διαγώνιος άξονας, ανάμεσα στα 
σώματα της Παναγίας και του 
Αρχαγγέλου. Έτσι το έργο 
χωρίζεται σε δύο τρίγωνα.  

Το σώμα της Παναγίας και το 
έπιπλο σχηματίζουν ένα τρίγωνο, η 
μεγάλη πλευρά του οποίου είναι η 
βάση.  

Αντίθετα, το σώμα του 
Αρχαγγέλου σχηματίζει ένα 
τρίγωνο του οποίου η βάση είναι 
προς τα πάνω και η κορυφή προς 
τα κάτω. Αυτό δίνει μια αίσθηση  
αιώρησης και  ισορροπίας. 

Το έργο συνολικά έχει έντονη, 
αλλά κρυμμένη γεωμετρία στη 
σύνθεσή του. Προσοχή στα 
πλακάκια του δαπέδου με την 
έντονη προοπτική που  
συγκεντρώνουν το βλέμμα στο 
κέντρο του πίνακα, όπου βρίσκεται 
το σημείο φυγής. 

 



Χαρακτηριστικά αναφέρει 0 Μανώλης Χατζηδάκης στο ένθετο 

Επτά Ημέρες της Καθημερινής(8/10/1995). «Μαθαίνοντας ο 

Δομήνικος να ζωγραφίζει εικόνες όπως οι άλλοι κρητικοί 

ζωγράφοι, δεν μαθαίνει μονό την άψογη τεχνική με αυγό και με 

χρυσό κάμπο. Μαθαίνει και κάτι σπουδαιότερο, που ασφαλώς θα 

τον επηρεάσει σε όλη του την καλλιτεχνική δημιουργία. 

Μαθαίνει , δηλαδή, ότι η παράσταση πρέπει να αποτελεί μια 

σύνθεση καθαρή και συγκεκριμένη, οργανωμένη επάνω σε έναν 

κάναβο συχνά γεωμετρικής υφής. 

Σ’ αυτήν κυριαρχεί η ανθρώπινη μορφή, χωρίς όμως μεγάλο 

ενδιαφέρον για την ανατομική ακρίβεια, και ακόμη η παράσταση 

δεν έχει βάθος, είναι ρηχή. Έτσι, μάθαινε από την αρχή ότι το 

έργο της τέχνης δεν πρέπει να μιμείται δουλικά τη φύση. Τον 

δίδαξε, δηλαδή, η ελληνική ζωγραφική την εκφραστική αξία της 

παραμόρφωσης που γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

τεχνοτροπικού ύφους που αποτελεί όμως προσωπική του 

δημιουργία. Στις απαιτήσεις αυτού του ύφους υποτάσσονται και 

οι φυσικοί νόμοι του χώρου και του φωτισμού, οι συνδυασμοί 

των χρωμάτων. 

Έτσι αποκτά η ζωγραφική αυτή μια υψηλή πνευματικότητα που 

ανταποκρίνεται στον θρησκευτικό της ρόλο..» 





 

 Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  είναι από τα 
αριστουργήματα του Γκρέκο.  

 Μορφές με σκούρα χρώματα, μερικές 
λιπόσαρκες με  έντονη  εσωτερικότητα, που 
ανεβαίνουν σα φλόγες προς τον ουρανό και 
προσδίδουν πνευματικότητα (έντονη επίδραση 
από  τη βυζαντινή αγιογραφία). 

 

 Το φως του θαύματος αλαφρώνει τη σύνθεση 
και έλκει τη μορφή της Παναγίας  προς τον 
ουρανό.  

 

 Ο χώρος είναι χωρίς προοπτική, σχεδόν 
δισδιάστατος, (επίδραση από  το μανιερισμό) 
και τη βυζαντινή προπαιδεία του  ζωγράφου.  

 

 Αντίθετα οι μορφές των Aποστόλων που 
συμπιέζονται στο πρώτο επίπεδο έχουν 
μεγαλύτερη αμεσότητα με  το θεατή. 

 

  Η figura serpantinata (=συστρεφόμενη μορφή) 
είναι το χαρακτηριστικό της μανιεριστικής 
grazia (=χάρης). Τη φιγούρα που κινείται από 
μόνη της σα φλόγα, με ζωντάνια και χάρη, οι 
ζωγράφοι την αποκαλούν  furia (ψυχή, θεία 
τρέλλα). 

 











 Οπωσδήποτε μεγάλη, αν όχι 
ολοκληρωτική η συμβολή του 
γιου του Χόρχε στο έργο. 

  Εικονίζεται η Παναγία να 
σκεπάζει προστατευτικά με το 
πέπλο της τους ευγενείς, 
πράγμα που θεωρήθηκε 
υποτιμητικό γι’ αυτούς, αφού το 
νοσοκομείο αυτό ήταν και 
άσυλο για τους απόρους. Έτσι 
μετά το θάνατο του  Γκρέκο 
δόθηκε εντολή να 
επιζωγραφιστούν οι τραχηλιές 
των ευγενών ώστε αυτοί να 
μετατραπούν σε ζητιάνους. 





 



 

H εκπληκτική “Παρθένος Μαρία” 

δεν είναι άλλη από μια εξαιρετικής 

ομορφιάς Ισπανίδα κόρη του καιρού 

του, καλυμμένη με το 

χαρακτηριστικό μαντίλι των 

γυναικών τού λαού, κ.α. 



 Οι κύριοι όροι μιας εικόνας είναι τα 
υποκείμενα της εικόνας, πρόσωπα, 
ζώα, πράγματα. Μπορεί να δρουν ή 
όχι. Αν είναι περισσότερα από ένα 
είναι δυνατό το ένα να είναι ο σκοπός 
του άλλου. Η ανάδραση προκαλείται 
συνήθως με το βλέμμα έμβιων όντων, 
που απευθύνεται σε κάποιο άλλο 
υποκείμενο μέσα ή έξω από την 
εικόνα. 

 Οι δευτερεύοντες όροι θα μπορούσαν 
να παραλείπονται χωρίς να αλλάζει 
δραματικά το νόημα της εικόνας και 
ανήκουν σε αυτό που αποκαλούμε 
βάθος. 

 Συνήθως το βάθος είναι 
ζωγραφισμένο με λιγότερες 
λεπτομέρειες ή έχει θολό νετάρισμα. 
Μπορεί να τείνει στην ίδια χρωματική 
απόχρωση ή να είναι πιο σκοτεινό ή 
πιο φωτεινό- αιθέριο. 

 Οι δευτερεύοντες όροι λειτουργούν 
ως τοπικοί, χρονικοί ή τροπικοί 
(αντικείμενα, χειρονομίες, βλέμματα 
που βοηθούν τη δράση) 
προσδιορισμοί.  



Τέμπλο 

καθεδρικού ναού 

Τολέδο  (1577-79) 



Ένας γνωστός Ισπανός Ζωγράφος, ο Πατσέκο, πεθερός του 
Βελάσκεθ, επισκέπτεται το 1611, στο Τολέδο, τον Δομίνικο 
Θεοτοκόπουλο, που ήταν τότε εβδομήντα ετών. 

 

Ο Ισπανός κουβεντιάζει μαζί του, βλέπει τα έργα του. 
Ύστερα από μερικά χρόνια, δημοσιεύει ένα βιβλίο περί 
ζωγραφικής όπου συχνά αναφέρει τον Θεοτοκόπουλο, 
βάζοντάς τον στη σειρά του Μιχαήλ Άγγελου, του Ντα 
Βίντσι,  του Καραβάτζιο  για τη ζωγραφική του τέχνη και 
για την ανθρωπιστική του σοφία. Σε ένα σημείο αναφέρει 
ένα διάλογό του με τον Κρητικό ζωγράφο: 

 

«Πολύ παραξενεύτηκα όταν ερώτησα το Greco τι ήταν πιο 
δύσκολο στη ζωγραφική: το σχέδιο ή το χρώμα και μου 
απάντησε: το χρώμα. Και αυτό που ήτα ακόμα πιο 
εκπληκτικό ήταν να τον ακούς να μιλάει με τόσο λίγο 
σεβασμό για τον Μιχαήλ Άγγελο –τον πατέρα της 
ζωγραφικής. Έλεγε –συνεχίζει ο Ισπανός ζωγράφος 
Πατσέκο- ότι ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν άξιος άνθρωπος μα 
δεν ήξερε να ζωγραφίζει. Άλλωστε, όποιος τον ήξερε τον 
Δομήνικο δεν παραξενευόταν να τον βλέπει να 
απομακρύνεται από τα κοινά αισθήματα, γιατί ήταν σ’ όλα 
του ιδιόρρυθμος., όπως ήταν και στη ζωγραφική του». 

 

Στα λίγα αυτά λόγια  βρίσκεται σωστά χαρακτηρισμένος ο 
Γκρέκο ως άνθρωπος και ως ζωγράφος. Παρουσιάζεται 
ασυμβίβαστος με τις τρέχουσες καλλιτεχνικές ιδέες του 
καιρού του, αδίστακτος στους χαρακτηρισμούς του, σε όλα 
ξεχωριστός, τόσο στους τρόπους, όσο και στην τέχνη του. 

 

Ο ίδιος ο Greco, είχε τολμήσει να πει μέσα στην ίδια τη 
Ρώμη που είχε αποθεώσει τον Μιχαήλ Άγγελο, ότι αν 
γκρεμίσουν τις τοιχογραφίες της Καπέλα Σιστίνα,  αυτός, ο 
Δομήνικος, μπορούσε να κάνει πιο σεμνές και όχι 
κατώτερες στην τέχνη. 

 



 Υπογεγραμμένο με πεζά ελληνικά: Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος εποίει Βουκουρέστι. 

 Ο πίνακας ανήκε στο κεντρικό ρετάμπλ του 
ναού του Κολεγίου της Dona Maria de Aragon 
στην Μαδρίτη. Στο κάτω τμήμα εμφανίζεται η 
Παναγία γονατισμένη, με ρόδινο χιτώνα, να 
κοιτάζει το γυμνό Βρέφος, πάνω σε λευκό 
ύφασμα, που το συγκρατεί με τις άκρες των 
δακτύλων της. Από τον Ιησού φαίνεται να 
ακτινοβολεί ένα ζωηρό φως, που 
αντανακλάται στο σώμα της μητέρας και των 
άλλων προσώπων. Στα πόδια της Παναγίας 
βρίσκονται ένα αμνός και το ραβδί του 
ποιμένα, απέναντί της, ένας βοσκός 
γονατισμένος και ο Ιωσήφ, όρθιος, που 
προσκυνά το νεογέννητο με τα χέρια 
απλωμένα. Στο βάθος ένας άγγελος, με τα 
χέρια σταυρωμένα σε στάση προσευχής. Στο 
άνω τμήμα, βρίσκεται μια χορωδία αγγέλων. 
Το επίμηκες σχήμα του πίνακα επιτρέπει το 
διαχωρισμό στην κάτω ζώνη και στην πάνω 
(άνοιγμα της δόξας). Εδώ οι άγγελοι που 
κρατούν τις ταινίες χαρακτηρίζονται από την 
αβαρή κίνησή τους. Φαίνεται τη μεγαλύτερη 
ελευθερία με την οποία προχωρεί ο Γκρέκο, 
αναδεικνύοντας τα χρώματα και το φως με 
πινελιές πολύ άνετες. 



Με το φως σχετίζονται και τα χρώματα του 

Δομήνικου, γιατί αυτό αναδεικνύει τις ανταύγειες 

των χρωμάτων, των προσώπων, των αντικειμένων. 

«Προσφιλή του χρώματα, το ερυθρό στις 

αποχρώσεις του, το κυανό, το κίτρινο (θείο), το 

λευκό, το χαλκοπράσινο, το πορτοκαλί (μίνιο), το 

ιώδες, όλα τα χρώματά του έχουν τη σκληρότητα 

του υαλώδους, κατά κάποιο τρόπο θυμίζουν τα 

βυζαντινά ψηφιδωτά. (Αυτό είναι μάλλον σύμφωνο 

με τον ιμπρεσσιονισμό και την όλη αντιρρεαλιστική 

του προσέγγιση). Ο Γκρέκο θέλει να πλάσει τη 

φόρμα με το χρώμα , αλλά συνάμα να δείξει τη 

δύναμη της χρωματικής σαγήνης, να φτάσει σε όσο 

γίνεται μεγαλύτερη πλαστικότητα»  



 Υπολογίζεται ότι τα ανθρώπινα 
μορφώματα έχουν μήκος περίπου 
9,5 κεφαλών (αυτός είναι ο 
βυζαντινός κανόνας). Στο 
Θεοτοκόπουλο είναι περίπου 11 
(επιμήκυνση μορφών). 

  Αυτές οι αφύσικες επιμηκύνσεις 
έδωσαν αφορμή σε εγκεφαλικούς 
γερμανούς να κάνουν λόγο 
(σχολαστικός επιστημονισμός) 
περί αλλοφροσύνης και 
ανισορροπίας του Γκρέκο ή περί 
αστιγματισμού και στα δυο του 
μάτια. 

 Αν ο πρώτος ισχυρισμός εύκολα 
ελέγχεται ως αφελής και 
πρόχειρος, ο δεύτερος 
αποκαλύπτεται επιστημονικά 
απαράδεκτος, γιατί υπάρχουν 
πίνακες του ζωγράφου κατά την 
ίδια περίοδο  με κανονικές τις 
αναλογίες των εικονιζομένων. 



 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… 

 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, βιβλία του οποίου 
βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη του Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου. Είναι γνωστό όμως ότι 
και ο Πλωτίνος μίλησε για το ιεραρχημένο 
Σύμπαν. Αυτή η ιεράρχηση φαίνεται 
καθαρά στο έργο του «Η Βάπτιση του 
Χριστού». 

 



 Ο Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος 
εικονογράφησε  ένα 
ευαγγελικό χωρίο.  Είναι μία 
συμβολική απεικόνιση με 
χαρακτήρα σύνθετο στην 
οποία γίνεται υπαινιγμός 
στην αμαρτία και την 
λύτρωση, με τους 
αμαρτωλούς στα αριστερά 
και τους λυτρωμένους στα 
δεξιά. 

 Πρόκειται για έναν πίνακα 
με μοναδική λεπτότητα και 
ποιότητα με εκτέλεση 
συγκεντρωμένη στο σχήμα 
της και πιο πλούσια και 
σαφή από δογματική άποψη. 
Η σκηνή διαδραματίζεται 
στον κύριο ναό, οι μορφές 
έχουν χάσει μέγεθος σε 
σχέση με το περιβάλλον και 
η εντύπωση βάθους και 
ευρύτητας του χώρου έχουν 
τονιστεί. 



 Υπάρχουν διάφορες εκδοχές αυτού του θέματος, τέσσερις από τις οποίες είναι 
καταχωρημένες στον κατάλογο με τα περιουσιακά στοιχεία του ζωγράφου. Το ευαγγελικό 
επεισόδιο απεικονίζεται ως προαναγγελία της Έσχατης Κρίσης.  Ο Χριστός, με μια 
αποφασιστική χειρονομία, χωρίζει τους κολασμένους στα αριστερά από τους εκλεκτούς 
στα δεξιά. Ο διαχωρισμός τονίζεται από την παλαδιανή αρχιτεκτονική του βάθους. 
Μπροστά από το τόξο τοποθετείται ο Χριστός, ενώ τα δυο ανάγλυφα ανάμεσα στους 
κίονες αντιστοιχούν στις δύο πλευρές της σύνθεσης: Στα αριστερά η εκδίωξη του Αδάμ και 
της Εύας από τον Παράδεισο απηχεί τη βίαιη χειρονομία του Χριστού που κρατάει το 
μαστίγιο. Στα δεξιά, η Θυσία του Ισαάκ προοιωνίζει το θεϊκό μαρτύριο.  Η επιμήκυνση των 
μορφών, οι συστροφές των σωμάτων και  η εκφραστική ένταση αποτελούν χαρακτηριστικά 
στοιχεία της περιόδου της ωριμότητας του Γκρέκο… 

 

 







 Τα βασικά 

χαρακτηριστικά 

του χρώματος 

είναι τρία: η  

απόχρωση, ο 

τόνος, η ένταση. 

Απόχρωση είναι 

ο χρωματικός 

χαρακτήρας, η 

σχέση του με 

άλλα χρώματα. 

Παρατηρήστε τις 

αποχρώσεις του 

ενδύματος του 

Αγγέλου. 



 Προσέξτε: 

- Την πνευματική ποιότητα και το 

ψυχικό κλίμα που εκφράζει το 

έργο 

- Την πλαστική παρουσίαση  του 

εικονιζομένου Ιησού 

- Το χρώμα που φτάνει σε τέτοια 

ένταση ώστε να συναγωνίζεται 

και το πρόσωπο που εικονίζεται 

- Η μορφή χάνει τη γήινη 

     υπόστασή της, μετουσιώνεται σε 

      οπτασία που παίρνει το σχήμα  

      το ανθρώπινο για μια στιγμή, όσο 

      διαρκεί η λάμψη μιας αστραπής 

 



 



 

 Το κόκκινο είναι 

θερμό χρώμα (μαζί με 

το κίτρινο). Τα θερμά 

χρώματα και το 

άσπρο φαίνονται 

μέσα στην εικόνα να 

διαστέλλονται, ενώ 

τα ψυχρά και το 

μαύρο να 

συστέλλονται 

(Busignani, 1975) 

Ο 



 

 Μορφή σαν οπτασία, σαν όραμα 
της στιγμής, με έντονα 
υπερβατικό χαρακτήρα. 

 Το βλέμμα είναι πέραν των 
γήινων. «Θαρρείς πως τα μάτια 
του Θεοτοκόπουλου δεν 
αρκούνταν, δεν σταματούσαν στο 
θέαμα του κόσμου. 
Προχωρούσαν για να τρυπήσουν 
τον κόσμο αυτό, να βρουν και να 
αποκαλύψουν ένα άλλο μυστικό 
κόσμο» (Κώστας Τσιρόπουλος). 

 

 Το ένδυμα ελαφρώς ιριδίζον, με 
ευρείες πτυχές, όπως συνηθίζει. 
Έντονη φωτοσκίαση. 

 Το φως του πίνακα δε φαίνεται 
να εκπορεύεται από κάποια 
εξωτερική πηγή αλλά από τον 
ίδιο το χρωστήρα του 
καλλιτέχνη. 

 



 
 Ο Θεοτοκόπουλος 

συνήθιζε να 

ζωγραφίζει όρθιους 

παραλληλόγραμμους 

πίνακες. Το 

παραλληλόγραμμο, 

όταν είναι όρθιο, 

εκφράζει δυναμισμό 

και αυστηρότητα, 

δηλαδή τις ιδιότητες 

της κάθετης γραμμής. 



 Εδώ όλες οι μορφές προβάλλονται σε έναν 
χώρο κενό και αφύσικο, χωρίς φόντο, με 
φωσφορίζοντα χρώματα και παγωμένες 
χειρονομίες, σχεδόν σε μια μεγαλειώδη 
επανέκδοση των βυζαντινών εικόνων που 
θαύμασε  ο Θεοτοκόπουλος και αντέγραψε 
όταν ήταν νέος στην Κρήτη. Σε αυτό το 
μεγάλο ρετάμπλ, με τον εντυπωσιακά 
συγκινησιακό χαρακτήρα, η ατμόσφαιρα 
είναι τόσο φορτισμένη με μυστικισμό, που 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. 

 

 Ερευνώντας τις μορφές, ο Ελ Γκρέκο 
ανανεώνει την υποβλητική τους δύναμη. 
Πράγμα που συμβαίνει και σε αυτό το έργο , 
μέσω του σχεδιασμού των μορφών σε 
επιμήκυνση, με αποκορύφωμα τον άγγελο 
που μας γυρίζει την πλάτη, πρωτόφαντα 
αιωρούμενος στη βάση του σταυρού. 



 Στο έργο «Η Σταύρωση», η 
αφαιρετικότητα και η χρωματική 
τόλμη των μεγάλων επιφανειών 
είναι εμφανείς. Το περιστατικό 
τοποθετείται σε απόλυτο, ουράνιο, 
αλλά ταραγμένο χώρο και γίνεται 
ένα πνευματικό γεγονός. Όλα τα 
περιγραφικά στοιχεία έχουν 
εκλείψει και μόνο στην κάτω δεξιά 
γωνία του πίνακα υπάρχει μια 
ασήμαντη υπόμνηση του γήινου 
περιβάλλοντος. Η σύνθεση είναι 
υπερβολικά λιτή, οι χρωματικοί 
τόνοι συγκρατημένοι και το φως 
καταιονίζεται σε τεράστιους όγκους 
ενοποιώντας τοις μορφές. Στο κάτω 
δεξιό άκρο του πίνακα, υπάρχει η 
συνηθισμένη ελληνική υπογραφή 
του «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 
εποίει». 



  Εκείνο που δείχνει η 
δημιουργία του Γκρέκο, 
είναι μια γνώση της 
βενετικής ζωγραφικής του 
16ου αιώνα, αλλά και μια 
φλέβα τοσκανικής και 
ρωμαϊκής επιδράσεως. 
Αυτό φαίνεται από την 
φλόγα του βασανισμένου 
από τον άνεμο, σώματος 
του Χριστού. Ερμηνεία με 
στοιχεία γραμμικά και 
κατακόρυφα και με 
μορφές συνεστραμμένες. 
Η προοπτική απορρίπτεται 
για να οργανωθεί το φως 
και το σκοτάδι, που 
συνθέτουν το δραματικό 
τοπίο και το φοβερό τείχος 
των νεφών. Η βιαιότητα 
του οράματος εκφράζεται 
σε χρωματικούς τόνους 
εξωπραγματικούς, σαν μια 
σβησμένη φωτιά, δίχως το 
παραμικρό υπαινιγμό 
ηλιακού φωτός. Ο Τζούλιο 
Κλόβιο, ο σύντροφος των 
νεανικών χρόνων του 
Γκρέκο στη Ρώμη, 
βεβαίωνε πως, «Το φως 
της ημέρας ενοχλούσε το 
εσωτερικό του φως». 





«Θυμούμαι την Ανάσταση του Γκρέκο στο 

μουσείο της Μαδρίτης. Κάτω οι φρουροί, 

κίτρινοι, πρασινωποί, γαλάζοι, 

καταγκρεμίζουνται τ' ανάσκελα, κι ολόισιος, 

σα μακροκότσανο κρίνο, κάτασπρος, ανεβαίνει 

από την παρδαλή τούτη, μανιασμένην 

ανθρώπινη μάζα ο Χριστός, θείο βέλος που 

ανηφορίζει στον ουρανό, νικώντας το βάρος 

της ύλης και το θάνατο». (Καζαντζάκης) 

 



 «Ο Διαμερισμός των ιματίων του 
Χριστού» είναι σημαντικό έργο 
στο οποίο η εικονογραφία του Ελ 
Γκρέκο εμπνέεται 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, ξετυλίγει με 
απαράμιλλη τέχνη την ενορατική 
του σύλληψη. Ο Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος οργανώνει τον 
κόσμο του μέσα σε μία 
πολυπρόσωπη σύνθεση. 



 Σε έναν ημισκότεινο χώρο με αραιά σύννεφα 

στο φόντο ένας απειλητικός όχλος (κάθε 

φυσιογνωμία σηματοδοτεί και έναν χαρακτήρα, 

πολίτες και ένστολοι στρατιώτες) περιπαίζουν 

τον Ιησού που  βρίσκεται στο κέντρο της 

σύνθεσης. Είναι ο «Αίρων τας αμαρτίας του 

κόσμου», ο Ιησούς. 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 

βλέμματα 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, ταλαιπωρημένα. Το 

αριστερό πόδι του δείχνει να στερεώνεται στο 

χώμα ενώ το δεξί του είναι λυγισμένο,  σαν  να 

σταμάτησε για λίγο  να πάρει δύναμη, να 

ατενίσει το φως και να ξεκινήσει πάλι την 

πορεία του προς τα εμπρός. 



 Το αριστερό του χέρι απλώνεται με ανοιχτή την 
παλάμη επάνω από τον άνδρα με το κίτρινο 
επανωφόρι  που ασχολείται με την προετοιμασία  
του Σταυρού, σαν να θέλει να το χαϊδέψει, να 
τον συγχωρήσει για την άγνοιά του. Το άλλο του 
χέρι το έχει φέρει στο στήθος του. Στον καρπό 
είναι δεμένο το σχοινί, που το σέρνει βίαια ένας 
μαυριδερός, άσχημος άνδρας με τα μπράτσα του 
γυμνά. Φορά ένα καταπράσινο σαν χολή 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 το ζωγραφίζει με πολλές 
μεγάλες πτυχές. 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, που έρχεται 
από το υπερπέραν, αλλά και  του φωτός που 
πηγάζει από το ίδιο το σώμα του Ιησού. Ένα φως 
παράξενο, απροσδιόριστο, άκτιστο, θείο.  

 Εδώ επαληθεύεται η υπεροχή του χρώματος 
έναντι του σχεδίου. 

 Το χρώμα είναι πιο πολύ βυζαντινό παρά 
βενετσιάνικο.  

 Παραμένει καθαρό και δεν αλλοιώνεται από 
κανένα σκιοφωτισμό.  

 

 



 Σε πρώτο πλάνο, κάτω αριστερά, 
εικονίζονται οι τρεις τραγικές 
φιγούρες. Η πρώτη είναι της 
Παναγίας-μάνας, 
μαυροφορεμένης . Το βλέμμα της  
κοιτάζει κάτω αριστερά τον 
άνδρα που ετοιμάζει τον Σταυρό 
του μαρτυρίου. Μπροστά της 
στέκει ο Ιωάννης (η πίσω πλευρά 
του)με την δεξιά πλευρά του 
προσώπου του μόλις και να 
φαίνεται, σαν να θέλει να κρύψει 
τον πόνο και τη θλίψη του. 
Κοιτάζει προς τα κάτω  στο ίδιο 
σημείο, το αριστερό του χέρι -με 
την παλάμη του ανοιχτή- έχει 
ακουμπήσει επάνω στον ώμο της 
Παναγίας, σαν να την παρηγορεί. 
Πίσω από την Παναγία προβάλλει 
το κεφάλι μιας γυναίκας ντυμένο 
με λευκό κάλυμμα της κεφαλής, 
με το πρόσωπο της όλο απορία. 



 Πάνω από τις τρεις μορφές έχει 
ζωγραφίσει έναν ασκεπή ιππότη 
με την μεταλλική πανοπλία του, 
που επάνω της καθρεπτίζεται το 
πορφυρό χρώμα του ιματίου 
του Ιησού. Είναι το μόνο 
πρόσωπο που κοιτάζει προς τον 
θεατή, πιθανόν να είναι και το 
πορτρέτο του ίδιου του Ελ 
Γρέκο.  

 Πάνω από το κεφάλι του ιππότη 
και του Ιησού έχουν 
ζωγραφιστεί μία πλειάδα από 
χαρακτηριστικά πορτρέτα της 
εποχής του, σε διάφορες 
στάσεις και εκφράσεις. Επάνω 
στον ουρανό κάνουν την 
παρουσία τους παράξενα 
γκριζο-μπλε σύννεφα, σαν 
απειλητικά εξωτικά διαγράφουν 
τις φιγούρες τους, ενώ ένα 
πλήθος κρατά απειλητικά 
πολεμικά δόρατα που σκίζουν 
με τις κορυφές τους το ουράνιο 
σύμπλεγμα. 



 Το έργο φέρει φθαρμένη ιδιόχειρη υπογραφή: «Δομήνικος Θεοτο…κρης 

επ…» σε ένα κομμάτι χαρτί κάτω δεξιά. Ο πίνακας εκτιμήθηκε 227 

δουκάτα , ποσό που ο Γκρέκο αρνήθηκε απαιτώντας τουλάχιστο 800. Οι 

εκτιμητές του έργου επιδίωξαν να μειώσουν την αξία του με το 

επιχείρημα ότι στον πίνακα εικονίζονται οι Μαρίες , τις οποίες η Βίβλος 

δεν αναφέρει παρούσες. Τελικά το πρόβλημα ξεπεράστηκε γιατί στο 

μεταξύ αναγνωρίστηκε η μεγάλη καλλιτεχνική αξία του Γκρέκο. 

Μάλιστα ο ίδιος θα πρέπει να έφτιαξε και την Αγία Τράπεζα (σήμερα 

χαμένη), πάνω στην οποία θα τοποθετούσε τον πίνακα  



  

Ιδού και ένας 
πίνακας της 
πρώιμης ιταλικής 
Αναγέννησης με το 
ίδιο θέμα που 
βέβαια δεν μπορεί 
να συναγωνισθεί τη 
δραματική 
ατμόσφαιρα του 
Θεοτοκόπουλου. 



 Το έργο «Η Πεντηκοστή», (1610), ανήκει στην 
τελευταία περίοδο του καλλιτέχνη, όταν 
ελευθερωμένος από τις δεσμεύσεις με την 
υλική πραγματικότητα, διανύει ένα στάδιο 
υψηλής και πνευματικής αναστάσεως. Ο 
Γκρέκο στρέφεται πια στον κόσμο των θείων 
υποστάσεων και προσπαθεί να τον αποδώσει 
ζωγραφικά, στηριζόμενος στην ιδιαίτερη ουσία 
τους, στο φως που διαφεύγει μέσα από τις άγιες 
μορφές και τους δίνει ένα ποιητικό υπερκόσμιο 
κάλλος.  

 Στο έργο απεικονίζεται η δραματικότητα της 
στιγμής που το Άγιο Πνεύμα ως λευκό 
περιστέρι "φωτίζει" τους έκπληκτους Αγ. 
Αποστόλους και τους χαρίζει τη δυνατότητα να 
μιλήσουν και να διαδώσουν το λόγο του 
Κυρίου σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Ο 
"φωτισμός" ή η επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος 
δηλώνεται με τη μορφή της πύρινης γλώσσας 
πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων, ενώ στο 
κέντρο της πολυπρόσωπης σύνθεσης βρίσκεται 
η Παναγία. Έχει υποστηριχθεί ότι η μορφή του 
γενειοφόρου φαλακρού απόστολου (δεύτερος 
από τα δεξιά), που κοιτά προς τους θεατές, 
αποτελεί αυτοπροσωπογραφία του Δομήνικου  
ή είναι προσωπογραφία του φίλου του Antonio 
de Covarrubias 

 Πληρώθηκε με το υπέρογκο ποσό των 6000 
δουκάτων. 



 

Το έργο αποτελεί μελέτη φωτισμού: 
Το αγόρι φυσά το δαυλό για να ανάψει 
το κερί. Ο δαυλός είναι η μόνη πηγή 
φωτός στον πίνακα. 

Προσέξτε: 

 -την έξοχα δουλεμένη δεξιά 
παλάμη που φωτίζεται από το φως 

 -το ανάγλυφα δουλεμένο 
πουκάμισο του παιδιού 

 - το μέγεθος της μορφής που μας 
επιτρέπει την παρατήρηση της 
παραμικρής λεπτομέρειας.  

 

Πιθανότατα, ο Θεοτοκόπουλος 
εμπνεύστηκε το έργο διαβάζοντας μία 
αναφορά στη Φυσική Ιστορία τού 
Πλίνιου, σύμφωνα με την οποία ο 
ζωγράφος Αντίφιλος είχε επεξεργαστεί 
το ίδιο θέμα. 

Το έργο φέρει ιδιόχειρη υπογραφή του 
Θεοτοκόπουλου. 

 



  



 

 Η λεγόμενη «προσωπογραφία μιας 
Κρητικιάς». Η προσωπογραφία 
αυτή η λεγόμενη αλλιώς «Κυρία με 
την ερμίνα» μας παραξενεύει γιατί 
πρόκειται για  προσωπογραφία  
χωρίς στρεβλώσεις. Για το λόγο 
αυτό αμφισβητήθηκε η πατρότητά 
της για πολλά χρόνια (θεωρήθηκε 
έργο της Σοφονίσμπα Ανγκουτσόλα 
που απεικόνιζε την Καταλίονα 
Μικαέλα, κόρη του Φιλίππου Β) 

 Κάποιοι κριτικοί ταυτίζουν την 
εικονιζόμενη με τη σύζυγο του 
Δομήνικου, αλλά δεν είναι αυτό 
βέβαιο (αν ήταν έτσι ο γιος του θα 
είχε κρατήσει το έργο στην κατοχή 
του). Πιθανόν βέβαια η Χερονίμα 
να υπήρξε το μοντέλο του. 

 Προσέξτε : 

       -την κομψή κίνηση του χεριού 

       -την αρχοντική συστολή 

       -την ψυχολογική εγγύτητα της  

          εικονιζόμενης 

 

 

 



  Εμφανείς οι ομοιότητες 

με την Κυρία με την 

ερμίνα, αν και στοιχεία 

του μανιερισμού είναι 

κάπως πιο ευδιάκριτα 

εδώ 



  Η Αγία Βερονίκη δεν 

κοιτάζει το θεατή. Η 

ίδια προσφέρεται- 

εκτίθεται στο βλέμμα 

του θεατή. Στην 

περίπτωση αυτή ο 

θεατής γίνεται το 

υποκείμενο της δράσης.  



  



  



 

 Το 1582 ολοκληρώνει τον πίνακα 
το «Μαρτύριο του Αγ. Μαυρίκιου 
και της Θηβαϊκής Λεγεώνας», μετά 
από εντολή του βασιλιά Φιλίππου 
του Β΄ για το μοναστήρι του 
Εσκοριάλ. Ο βασιλιάς όμως, 
ενοχλείται από την ελεύθερη 
απόδοση των βιβλικών μορφών και 
από την κυριαρχία εκθαμβωτικών 
χρωμάτων κι έτσι, ο ζωγράφος δε 
θα δεχτεί άλλη βασιλική 
παραγγελία. Το έργο αυτό κρίθηκε 
ακατάλληλο για το μοναστήρι και 
παραμερίστηκε,  για να 
τοποθετηθεί μετά την αναγνώριση 
της αξίας του, στις συνοδικές 
Αίθουσες του Εσκοριάλ, όπου 
βρίσκεται μέχρι σήμερα. 

 Ο Άγιος Μαυρίκιος απεικονίζεται 
στον πίνακα δύο φορές, σε πρώτο 
πλάνο στραμμένος προς το θεατή 
και στο αριστερό άκρο του πίνακα, 
δίπλα από την αποκεφαλισμένη 
μορφή. 



 

  Παραπέμποντας στη 
μεσαιωνική εικογραφία, ο 
Θεοτοκόπουλος θέτει τη 
Μαγδαληνή στον 
προβληματισμό της 
ματαιότητας. 

 Tο κρανίο -σύμβολο που 
σχεδόν σε όλους τους 
ζωγράφους της Δύσης 
παρατίθεται δίπλα στην 
εικονιζόμενη μετανοούσα 
Μαγδαληνή- έχει την έννοια 
της συντομίας της ζωής, 
ωστόσο, εν προκειμένω, 
αποτελεί μία παρακίνηση 
άφεσης αμαρτιών διαμέσου της 
μετάνοιας. Τέλος, ο 
καταπράσινος κισσός που 
σκαρφαλώνει στο βράχο 
θεωρείται σύμβολο αθανασίας, 
υπαινισσόμενος το έπαθλο της 
αιωνιότητας που κερδίζεται από 
τη μετάνοια, όπως μαρτύρησε η 
Μαρία Μαγδαληνή. 



   Μία γυναικεία φιγούρα γεμάτη 
αισθησιασμό και εκρηκτική 
σεξουαλικότητα αποπνεόμενη 
από τα λυτά μακριά χρυσά 
μαλλιά της τοποθετείται εν 
μέσω ερήμου με φόντο ένα 
σκοτεινό ουρανό, τα χρώματα 
του οποίου δεν είναι άσχετα του 
ψυχικού κόσμου της 
Μαγδαληνής. Αυτή η απόδοση 
του έργου ξεχειλίζει από 
συναισθήματα που κατάφερε να 
αποδώσει με την εξεζητημένη 
πινελιά του τόσο στο κορμί όσο 
και σε όλες τις λεπτομέρειες 
των ιματίων και του φόντου ο 
καλλιτέχνης. 

 

 



  Προσέξτε το 

βλέμμα και την 

εκφραστικότητα 

της μορφής. 

 Μεγάλη διαφορά 

από την ακριβώς 

προηγούμενη 

απεικόνιση της 

Μαγδαληνής 





 

 Στην εκκλησία  του Αγίου Θωμά (Τολέδο) 

συναντάμε τον σημαντικότερο πίνακα του 

Θεοτοκόπουλου την «Ταφή του κόμη Οργκάθ». Οι 

πηγές αναφέρουν ότι ο Γκονθάλο ντε Ρουίθ, κόμης 

του Οργκάθ, όρισε στη διαθήκη του (1327) οι 

κάτοικοι του Ορκάθ να κάνουν κάθε χρόνο μια 

δωρεά στην εκκλησία του Αγίου Θωμά στο 

Τολέδο. Ωστόσο τρεις αιώνες μετά οι κάτοικοι του 

Τολέδο αμελούσαν αυτή τους την υποχρέωση. 

Τότε ο εφημέριος Αντρές Νούνιεθ παράγγειλε 

αυτόν τον πίνακα –που έχει έκδηλο το στοιχείο του 

θαύματος-  για να τους το θυμίσει.  Κατά την 

διάρκεια της ταφής του Κόμη  παρουσιάζεται ο 

Αγιος Στέφανος και ο Άγιος Αυγουστίνος και 

ανασηκώνουν το σώμα του Κόμη για να το 

ενταφιάσουν, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται μια φωνή 

που λέει: «Αυτό το βραβείο παίρνει όποιος 

υπηρετεί τον θεό». 

 Δύο χρόνια χρειάστηκε ο μεγάλος καλλιτέχνης για 

να ζωγραφίσει τον πίνακα που θα αντιπροσώπευε 

την αναγνώρισή του ως παγκόσμια ιδιοφυΐα της 

ζωγραφικής. Για αυτό το έργο ο Θεοτοκόπουλος 

πληρώνεται το ποσό των 1200 Δουκάτων, αρκετά 

σεβαστό για εκείνη την εποχή.  



 Ο πίνακας 

χωρίζεται σε δύο 

επίπεδα. Στο 

κάτω μέρος είναι 

η στιγμή που οι 

δύο Αγιοι 

ανασηκώνουν το 

σώμα του κόμη. 

Είναι παρόντες 

στην ταφή όλες 

οι σημαντικές 

προσωπικότητες 

της πόλης την 

εποχή του Ελ 

Γκρέκο. 





 Στο γήινο κάτω 
μέρος έχουμε τν 
ρεαλισμό και την 
οαυστηρότητα της 
Καστιλιάνικης 
σχολής ενώ στο άνω 
μέρος έχουμε 
χρώματα και 
φαντασία της 
Βενετσιάνικης 
σχολής του Τιτσιάνο. 
Η τοποθέτηση 
σχεδόν όλων των 
προσώπων σε ένα 
πλάνο είναι βασική 
επιρροή από την 
Βυζαντινή σχολή.  



 Λεπτομέρεια  



  Εικονίζονται καθαρά ο 

γιος του 

Θεοτοκόπουλου και  ο 

ίδιος ο καλλιτέχνης 



 Ιδιαίτερη εντύπωση 

προκαλεί η έντονη 

πνευματικότητα του 

βλέμματος και το 

κύρτωμα των σωμάτων 

που καθιστούν τις δύο 

φιγούρες απόκοσμες. 

 Εντονη η επίδραση της 

ιταλικής μανιέρας 



 

 Ιδιαίτερα δημοφιλείς ήταν οι 
απεικονίσεις  του αγίου 
Φραγκίσκου, πάντα σε στιγμές 
περισυλλογής, ενώ κρατά 
συνήθως ένα ανθρώπινο 
κρανίο, όπως πρότεινε να 
κάνουν οι πιστοί την ώρα της 
περισυλλογής ο Ιγνάτιος 
Λογιόλα, ιδρυτής του τάγματος 
των Ιησουιτών, 
 

 Η στάση του σώματος, η 
ευλάβεια καθώς και τα χρώματα 
υποβάλλουν την αίσθηση του 
ασκητισμού. 

 Επίσης αν και το σπήλαιο είναι 
σκοτεινό, η εσωτερική λάμψη 
που εκπέμπει ο Άγιος  φωτίζει 
τον πίνακα. 





 

 Ο Άγιος Φραγκίσκος παρότι 
καταγόταν από ευκατάστατη 
οικογένεια, μετά από ένα 
όνειρό του κατά τη διάρκεια 
μιας ασθένειας αποφάσισε 
να αφιερωθεί στη 
φιλανθρωπία. Κήρυξε την 
ισότητα, την ειρήνη, την 
περιφρόνηση του πλούτου 
και την υπεροχή της 
φτώχειας, την αγάπη προς 
όλα τα δημιουργήματα του 
Θεού, έμψυχα και άψυχα. Ο 
ίδιος κυκλοφορούσε με ένα 
χιτώνα, δεμένο στη μέση με 
σχοινί. Την ίδια ενδυμασία 
έχουν σήμερα και οι μοναχοί 
του τάγματός του.  



  Χρώματα ασαφή και 
«σπασμένα» εκφράζουν 
εσωτερικότητα και 
συναίσθημα 

  «Το έργο του 
Θεοτοκόπουλου θυμίζει 
αιώνια την αγωνία του 
ανθρώπου και τον 
ενθαρρύνει πως μπορεί να 
νικάει τα υλικά, για να του 
αποκαλυφθούν, ύστερα από 
δοκιμασίες και οδύνες, τα 
πνευματικά».(Κ. 
Τσιρόπουλος)  



 Η μεγάλη ταύτιση του 

αγίου με τον Χριστό 

φαίνεται από το ότι ο 

άγιος φέρει στο σώμα 

του τα στίγματα της 

Σταύρωσης 



 Κι εδώ έντονος ο 

μανιερισμός. 

 Προσέξτε τα χρώματα 

του ουρανού και το λιτό 

τοπίο που βοηθά να 

εστιάσουμε στον Άγιο. 

Σε αυτό συντελεί και η 

αντίθεση των χρωμάτων 

στα ενδύματα  του Αγίου 





 

  
Το έργο μπορεί να ενταχθεί στο γενικό 
πλαίσιο του καλλιτέχνη ζωγραφικής 
των Αποστόλων κατά την παραμονή 
του στο Τολέδο, αν και παρουσιάζονται 
δύο Απόστολοι μαζί. Ο πίνακας είναι 
αριστουργηματικός. Οι μορφές των 
Αποστόλων εικονίζονται από τη μέση 
και πάνω και έντονα χρώματα 
ξεχωρίζοντας από το σκουρόχρωμο 
φόντο. Η εικονογραφία των μορφών 
υπακούει στα παραδοσιακά πρότυπα, 
αν και ο ζωγράφος εισάγει καινοτομίες. 

 Η παράμερη και υποταγμένη στάση 
του Αγίου Πέτρου στα αριστερά, καθώς 
και το υποχωρητικό βλέμμα του, 
έρχονται σε αντίθεση με τη 
δυναμικότητα του Αγίου Παύλου, ο 
οποίος εικάζεται πως πρόκειται για 
προσωπογραφία του Θεοτοκόπουλου. 
Ο Άγιος Πέτρος κρύβει το έμβλημά 
του, το κλειδί, σύμβολο της εξουσίας 
που του είχε δώσει ο Χριστός. Ο Άγιος 
Παύλος ακουμπάει το χέρι του πάνω 
στο βιβλίο, πράγμα που δείχνει τη 
δύναμη της πειθούς των επιστολών 
του. 



 

 Ο άγιος Πέτρος μετανοεί 
πικρά γιατί απαρνήθηκε το 
Χριστό. Μορφή με θλιμμένο 
βλέμμα που κοιτά με αγωνία 
και προσμονή προς τον 
ουρανό. 

 Ο Θ. ζωγράφισε τουλάχιστο 
πέντε εκδοχές του ίδιου 
θέματος, το οποίο ήταν 
ιδιαίτερα προσφιλές στη 
ρωμαιοκαθολική εκκλησία, 
αφού, εκτός των άλλων, ο 
Πέτρος ήταν ο πρώτος 
επίσκοπος Ρώμης και πάπας. 

 

 

  



  Το γεγονός ότι ο Άγιος 

Πέτρος εικονίζεται σε 

κοντινό πλάνο δεν τον 

καθιστά βεβαίως φίλο 

μας, αλλά μας καλεί να 

τον προσεγγίσουμε σα 

να ήταν φίλος μας 



 

 Αν και ο Λουκάς δεν έιναι 
ένας από τους 12 
Αποστόλους, ο Γκρέκο 
τον έχει περιλάβει στους 
Apostolados(= ο Χριστός 
και οι 12 Απόστολοι). 
Προσέξτε την 
εντυπωσιακή διαφορά σε 
σχέση  με το Λουκά της 
κρητικής περιόδου. 



 





 ….Ο Θεοτοκόπουλος με το έργο 
του, σου 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 
κύματθια παφλάζοντας. Μιλώ 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. 

 

 



 Κρατά βιβλίο (Ευαγγέλιο). 

Πρόκειται για συμβολικό 

αντικείμενο που στη 

συγκεκριμένη εικόνα 

τοποθετείται σε πρώτο 

επίπεδο, υποδεικνύεται με την 

στροφή της κεφαλής του 

Αγίου προς αυτό και 

φωτίζεται ικανοποιητικά. 



  Επίμηκες πρόσωπο με 

ιδιαζόντως μεγάλα 

βλέφαρα και μεγάλη 

μύτη 

 Εξαϋλωση της μορφής 

για να εκφράσει ο 

Θεοτοκόπουλος με το 

χρωστήρα του το 

μεταφυσικό πάθος που 

τον συνεπαίρνει. 



 Έκδηλη η κυρτή στάση 
του σώματος του Αγίου 
Φραγκίσκου με την 
οποία εξαίρεται η φυγή 
από την πραγματικότητα. 
Επίσης με μεταφυσική 
διάθεση διαγράφονται οι 
παλάμες τους. Πολύ 
συστά ο Unamuno 
χαρακτήρισε τα δάχτυλα 
του Γκρέκο ως τα πιο 
αποκαλυπτικά όργανά 
του. 



  Eνδιαφέρον και θαυμασμός για το 
έργο του Κρητικού δημιουργού, 
υπάρχει και σε μη ζωγράφους, 
όπως στη γνώμη του εκλεκτιστή 
Γάλλου ποιητή και πεζογράφου του 
19ου αιώνα, Θεόφιλου Γκωτιέ. Στο 
έργο του “Ταξίδι στην Ισπανία” 
γράφει επί λέξει: “Υπάρχει 
κατάχρηση φωτοσκίασης στον Ελ 
Γκρέκο, κατάχρηση βίαιων 
αντιθέσεων, παράξενων χρωμάτων, 
υπερβολή προϊδεασμού, σκισμένες 
κουρτίνες ριγμένες στην τύχη• σε 
όλα όμως πρυτανεύει μια 
εκφαυλισμένη ενέργεια, μια 
υποβόσκουσα δύναμη που 
προβάλλει τον μεγάλο ζωγράφο και 
το δαιμόνιο της ιδιοφυϊας. 



  

 

Κανένας άλλος ζωγράφος, δεν πίστεψε πως, 

τόσο βαθύ σκοτάδι μπορεί να γεννήσει τόσο 

φως. Κανένας δεν πίστεψε και δεν 

κατόρθωσε να εκφράσει με τόση ζωγραφική 

τελειότητα, πως το κορμί φέρει μέσα του 

ψυχή και πως το δικό της φως, κατανικά το 

φως του κόσμου τούτου. Κανένας άλλος 

ζωγράφος δεν εξέφρασε με τέτοια δύναμη 

την πεποίθηση του, στο ουράνιο πεπρωμένο 

του ανθρώπου για να τον ανεβάσει, με τα 

πνευματοποιημένα του χρώματα. Με τις 

επιμήκεις φόρμες των σωμάτων, με το φως, 

ως τα μισά της ουράνιας στράτας. Κι ακόμη, 

κανένας δεν ερμήνευσε τη ζωή σαν έναρξη 

του Αιωνίου. (Κώστας Τσιρόπουλος) 

 



 Το εικονιζόμενο 

πρόσωπο κοιτάζει το 

θεατή και δημιουργεί 

μια σχέση, πραγματική 

ή φανταστική, 

αδιάφορο. Ακόμα κι αν 

δεν απαντήσουμε,  

εισπράττουμε φιλική ή 

εχθρική διάθεση 



  Τα πορτρέτα του Γκρέκο έχουν τόση ένταση που 
ανατριχιάζεις, σα να βλέπεις μέσα από το μαύρο 
φόντο να 'ρχεται συμπύκνωση φασματική του αιθέρα, 
ο παλιός ιππότης ή καρδινάλιος. (...) Οσο κοιτάζεις τα 
πορτρέτα του Γκρέκο, νιώθεις να σε κυριεύει 
μεταφυσικός τρόμος. Οι σκοτεινές έννοιες: 
αλχημιστής, μάγος, γόης, ξορκιστής, έρχουνται στον 
νου σου. Ολοι τούτοι οι ζωγραφισμένοι άνθρωποι 
διατηρούν το σώμα που είχαν όταν ζούσαν, τα ίδια 
σουσούμια, τα ίδια ρούχα, είναι οι ίδιοι που 
ξανάρχουνται, μέσα από μαγικό καθρέφτη, 
αναστημένοι από έναν παντοδύναμο ξορκιστή. Η 
τέχνη έτσι ξαναπαίρνει την παλιά της μαγικιά δύναμη 
κι ανασταίνει τους πεθαμένους. Μα δεν υπάρχει πια 
στ' αναστημένα τούτα κορμιά γλύκα, αφέλεια και 
σωματική ζέστα. Πέρασαν την Κόλαση, το 
Πουργατόριο και τον Παράδεισο και ξαναγυρίζουν 
στη γη απόκοσμες φλόγες. Ετσι βγαίνουν, περνώντας 
από το τρίπατο μυαλό του Γκρέκο, όλοι του οι 
άγγελοι κι οι άνθρωποι. Ο πνεματικός της Αγιας 
Τερέζας, ο πάτερ Μπάνιεθ, έλεγε: ''Η Τερέζα είναι 
μεγάλη από τα πόδια ίσαμε το κεφάλι. Μα από το 
κεφάλι και πάνω το μπόι της είναι ασύγκριτα πιο 
μεγάλο''. Τούτο το μπόι, το αόρατο, αγωνίζουνταν σε 
όλη του τη ζωή ο Γκρέκο να ζωγραφίσει». 









 



“Να τυραννήσει το σώμα, να το 
μακρύνει, να το φωτίσει αρπαχτικά, 
να επιφοιτήσει απάνω του και να το 
κάψει όλο. Ολος ανησυχία και 
πείσμα, περιφρονώντας τους 
συνηθισμένους κανόνες της τέχνης, 
προσηλωμένος μονάχα στο δικό του 
τ' όραμα, παίρνει το πινέλο του 
όπως ο ιππότης το σπαθί του, και 
ξεκινάει. Η ζωγραφική, συνήθιζε να 
λέει, δεν είναι τεχνική, δηλαδή 
συνταγές και κανόνες. Η ζωγραφική 
είναι άθλος, έμπνευση, ενέργεια 
απόλυτα προσωπική», γράφει ο 
Νίκος Καζαντζάκης «Ταξιδεύοντας 
Ισπανία» και μόνο στον Γκρέκο, 
τελικά, καταδέχεται να δώσει 
«αναφορά». 



 Το ονειρικό αποτέλεσμα της 
ζωγραφικής του υπήρξε 
συνέπεια του επίδεξιου 
χειρισμού του χώρου, στον 
οποίον αποδίδεται 
υπερβατικό περιεχόμενο, 
των συνεχών αναζητήσεων 
στις συνθέσεις των 
χρωμάτων, των 
αποστεωμένων, 
πνευματοποιημένων 
προσώπων, της 
εντυπωσιακής γνώσης του 
μέτρου και των αναλογιών, 
που δεν διστάζει να αρνηθεί, 
προκειμένου να 
πραγματοποιήσει το 
άφθαστο ιδανικό του, να 
μετουσιώσει την ύλη, να 
ξεπεράσει την ανθρώπινη 
φυσική μορφή, να ξεφύγει 
όσο μπορεί, από το 
ανθρώπινο μέτρο. 

 



  Υπάρχει μια προσωπική 
μεταφυσική βεβαιότητα, μια 
αγωνιώδης, διαρκής ζύμωση 
της εσωτερικής ζωής με τα 
εγκόσμια δια μέσου της 
τέχνης. Βρήκε 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 





 

 Διακοσμούσε το 

Παρεκκλήσιο του 

Αγίου Ιωσήφ στο 

Τολέδο, στην αριστερή 

αγία Τράπεζα 

 



 

 Στον πίνακα Η Αγία Οικογένεια 
και η Αγία Άννα ο καλλιτέχνης 
είναι πιο πολύ επηρεασμένος από 
την Αναγέννηση. Προσέχει πολύ 
τις λεπτομέρειες ενώ παράλληλα 
παίζει με το φωτισμό δίνοντάς 
στον πίνακα κάτι το θεϊκό που 
ίσως προέρχεται από την επιρροή 
που δεχθηκε ο  El Greco από τη 
μεσαιωνική τέχνη. Η πηγή του 
φωτός πάντως είναι άγνωστη σε 
αυτόν τον πίνακα γεγονός που τον 
ταυτίζει πιο πολύ με μεσαιωνικό 
εικόνισμα. 

 Ωστόσο , όπως απέδειξε η εξέταση 
του προσώπου της παναγίας με 
ακτίνες Χ, ο Γκρέκο 
απομακρυνόταν ολοένα και 
περισσότερο από τη ρεαλιστική 
απεικόνιση των μορφών , 
προτιμώντας να τονίζει το 
πνευματικό τους στοιχείο.  



. 



  



 Διακοσμούσε το 

Παρεκκλήσιο του Αγίου 

Ιωσήφ στο Τολέδο, 

απέναντι από τον Άγιο 

Μαρτίνο και το ζητιάνο 



  «Ο κόσμος δεν έχει πιο 

ανθρώπινο, πιο 

πνευματικό, πιο 

αγωνιώδη ζωγράφο. Κι 

αυτός ήταν ένας 

Έλληνας, που ξεκίνησε 

από την Κρήτη, 

περήφανος, 

πεισματάρης, με τα 

στήθη γεμάτα από 

ουρανό και ελευθερία !» 

 



Ο τόνος είναι η 
σχέση του χρώματος 
με το φως, αν είναι 
φωτεινό ή σκοτεινό, 
ανοιχτό ή σκούρο. Οι 
τονικές αντιθέσεις 
δηλώνουν συνήθως 
ένταση και 
δυναμισμό.  

Η ένταση του 
χρώματος έχει να 
κάνει με την 
καθαρότητα και τη 
διαύγεια, έτσι όπως 
αυτά συναντώνται 
κυρίως στη λαϊκή 
ζωγραφική. 

 



  



 

Το έργο αυτό με το μυθολογικό 
περιεχόμενο είναι μοναδικό στο 
ρεπερτόριο του Ελ Γκρέκο. Ο 
μύθος είναι γνωστός. Ο Λαοκόων, 
ιερέας του Απόλλωνα στην Τροία, 
κατασπαράχθηκε από φίδια μαζί με 
τα παιδιά του, αφού είχε εναντιωθεί 
στη μεταφορά του Δούρειου Ίππου 
μέσα στην πόλη της Τροίας. Ο 
ζωγράφος εμπνεύστηκε από το 
γλυπτό σύμπλεγμα του Λαοκόοντα 
που βρίσκεται στη Ρώμη. 

Το έργο ωστόσο παρέμενε 
ημιτελές. Όλα τα νευρώδη γυμνά 
σώματα πλάθονται μέσω φωτός, 
δημιουργώντας έτσι ρευστά και 
κυματοειδή περιγράμματα. Στα 
δεξιά μερικά άλλα πρόσωπα 
παρακολουθούν την τραγωδία. Το 
ένα από αυτά παρέμεινε ημιτελές 
και μάλιστα έχει δύο κεφάλια. 
Πιστεύεται ότι απεικονίζει μία από 
τις τρεις γυναίκες: Αθηνά, Εύα, 
Πανδώρα. Φυσικά εδώ διαφαίνεται 
η αναποφασιστικότητα του 
ζωγράφου σχετικά με την κλίση της 
κεφαλής της γυναίκας, αριστερά 
ώστε να παρατηρεί με τρόμο την 
τραγωδία ή στραμμένο δεξιά ώστε 
να μη βλέπει το συμβάν. 





 

 Μοναδικός πίνακας του 

Γκρέκο με μυθολογικό 

θέμα, ο πίνακας αυτός δε 

βγήκε ποτέ από το 

εργαστήριο του Γκρέκο, 

γιατί δεν αποτέλεσε 

παραγγελία. 

  Το Τολέδο εικονίζεται 

στο βάθος, καθώς  ένας 

παλιός θρύλος έλεγε ότι 

η πόλη ιδρύθηκε από δύο 

Τρώες που κατέφυγαν 

εκεί μετά την άλωση του 

Ιλίου. 

 



 

 Ο Άγιος Ιωάννης ατενίζει τον 
ουρανό, ενώ οι ψυχές των 
μαρτύρων περιμένουν τα λευκά 
ενδύματα που φέρνουν οι άγγελοι. 

  Σταδιακά το μανιεριστικό ύφος 
εντείνεται περισσότερο και η τάση 
επιμήκυνσης και παραμόρφωσης 
των σωμάτων φθάνει σχεδόν στα 
όρια αναγνώρισης της ανθρώπινης 
μορφής, καταλύει τη σωματκότητα 
της και τη μετατρέπει σε φλόγα 
πνεύματος που υψώνεται προς τον 
συχνά, συννεφιασμένο ουρανό. Θα 
πρέπει κάποτε να αναγνωριστεί στο 
νευρικό χρωστήρα του Γκρέκο ο 
χαρακτήρας του εξπρεσιονιστικού 
προδρόμου, ειδικά σε πίνακες, 
όπως αυτός της «Πέμπτης 
σφραγίδας της Αποκάλυψης». 

  Η εμπρόσθια φωτοσκίαση των 
μορφών δημιουργεί μια κίνηση 
προς τα μπροστά και μια αίσθηση 
προσδοκίας. Πιθανότατα είναι ένας 
από τους πίνακες που επηρέασαν 
τον Πικάσο στις δεσποινίδες της 
Αβινιόν. 

 

 

 

 

 





  Ο Γκρέκο στις προσωπογραφίες με μια επιτήδευση 
των εκφραστικών μέσων του προσώπου του 
προσπαθεί να εισδύσει στην βαθύτερη ψυχολογία 
και τον εσωτερικό του κόσμο και να μας 
αποκαλύψει το πιο κρυφό νόημα, μια αφανέρωτη 
ομορφιά, τις αρετές ή τα ελαττώματά του, τη 
συμπεριφορά που θα ήθελε να αποκρύψει, το 
μυστήριο που κρύβεται πίσω από την ουδετερότητα 
της επίσημης μάσκας του. Πολλές από τις 
προσωπογραφίες του είναι ψυχολογικά 
ντοκουμέντα. 





  



 

 «Τα πορτρέτα του Γκρέκο έχουν τόση 
ένταση που ανατριχιάζεις, σα να βλέπεις 
μέσα από το μαύρο φόντο να 'ρχεται 
συμπύκνωση φασματική του αιθέρα, ο 
παλιός ιππότης ή καρδινάλιος. (...) Οσο 
κοιτάζεις τα πορτρέτα του Γκρέκο, νιώθεις 
να σε κυριεύει μεταφυσικός τρόμος. Οι 
σκοτεινές έννοιες: αλχημιστής, μάγος, γόης, 
ξορκιστής, έρχουνται στον νου σου. Ολοι 
τούτοι οι ζωγραφισμένοι άνθρωποι 
διατηρούν το σώμα που είχαν όταν ζούσαν, 
τα ίδια σουσούμια, τα ίδια ρούχα, είναι οι 
ίδιοι που ξανάρχουνται, μέσα από μαγικό 
καθρέφτη, αναστημένοι από έναν 
παντοδύναμο ξορκιστή. Η τέχνη έτσι 
ξαναπαίρνει την παλιά της μαγικιά δύναμη 
κι ανασταίνει τους πεθαμένους. Μα δεν 
υπάρχει πια στ' αναστημένα τούτα κορμιά 
γλύκα, αφέλεια και σωματική ζέστα. 
Πέρασαν την Κόλαση, το Πουργατόριο και 
τον Παράδεισο και ξαναγυρίζουν στη γη 
απόκοσμες φλόγες. 



 

 Η προσωπογραφία του «Φράυ 
Ορτένσιο Φελίξ ντε Παλαβιτσίνο», 
(1609), είναι ζωγραφισμένη στα 
χρόνια της ωριμότητας του 
καλλιτέχνη, το έργο αυτό φανερώνει 
την τάση του Γκρέκο για το όραμα. 

  Η σωματική παρουσία του μοναχού 
φαίνεται παράξενα άπιαστη, 
τυλιγμένη μέσα σε μια αλλόκοσμη 
ατμόσφαιρα. Ο Γκρέκο έχει 
εκμεταλλευθεί τη δραματική αντίθεση 
ανάμεσα στο μαύρο και στο λευκό 
του μοναχικού σχήματος, για να 
προβάλει το κεφάλι στην κορυφή ενός 
μαύρου και λευκού τριγώνου, 
τονισμένο ακόμα περισσότερο από το 
πάνω μέρος της ράχης της καρέκλας. 
Το θέμα είναι ο Παλαβιτσίνο (1580-
1633), θεολόγος, ουμανιστής και 
ποιητής, που σε ηλικία 21 ετών έγινε 
καθηγητής της ρητορικής στο 
περίφημο Πανεπιστήμιο της 
Σαλαμάνκας. Η στενή φιλία ανάμεσα 
στους δύο άντρες είναι ολοφάνερη σε 
αυτό το αισθαντικό και εξαιρετικά 
προσωπικό πορτρέτο. 



 



  





 

 Το έργο «Ο Άγιος Λουδοβίκος, βασιλιάς της 

Γαλλίας, με έναν ακόλουθο», (1586-1596), 

ανήκει στην πιο ωραία περίοδο της τέχνης 

του Θεοτοκόπουλου, εποχή που στεριώνουν 

στη ζωγραφική του, ο πλούτος της 

καλλιτεχνικής κληρονομίας που απέκτησε 

στην Ιταλία και η πλαστικότητα του όψιμου 

γοτθικού ρυθμού. Καταφέρνει να δώσει 

στην εικόνα πνευματικό νόημα τέτοιο, ώστε 

να σβήνει αυτόματα κάθε αναφορά στην 

παροδικότητα της υπάρξεως. Αυτό το 

κατορθώνει με τις εμφανείς παραβιάσεις 

των γεωμετρικών νόμων της προοπτικής, 

της βαρύτητας, με την περιφρόνηση για τις 

διαστάσεις και με τον αμφιλεγόμενο 

χαρακτήρα της εικονογραφικής ερμηνείας. 

Ο δυσανάλογος ώμος και το αριστερό χέρι 

που προβάλλεται ρίχνουν μπροστά το βάρος 

της κύριας μορφής, που αντικρίζεται λοξά, 

ενώ ο ακόλουθος χωρίς βάθος, 

εξωπραγματικός, τονίζει μια σύνθεση που 

αψηφά την συμμετρία. Ο διάκοσμος είναι 

ψεύτικος και η κολόνα στο βάθος με την 

βαριά βάση δεν υποδηλώνει καμιά 

πραγματική κατασκευή. Απλά υπογραμμίζει 

την τοποθέτηση των μορφών στο πρώτο 

πλάνο.  



Υπογεγραμμένο με πεζά ελληνικά: 

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος εποίει 

Ο Άγιος Ιδελφόνσος, επίσκοπος 

Τολέδου (655-667) είναι σεβαστός 

Άγιος και πολιούχος του Τολέδου. 

Απεικονίζεται στο γραφείο του, με την 

πένα μετέωρη πάνω στο βιβλίο να 

υψώνει το βλέμμα και να αναζητά 

έμπνευση από την εικόνα της Παναγίας 

του ελέους. 

Προσέξτε: 

-την αντίθεση μαύρου – λευκού 

-το παιχνίδισμα του κόκκινου με το 

χρυσό 

-το αδύνατο ασκητικό πρόσωπο του 

Αγίου που μαρτυρεί την αφοσίωση στο 

έργο του: την υπεράσπιση της παρθενίας 

της Παρθένου 



 Προσωπογραφία 

του Χόρχε 

Μανουέλ 

Θεοτοκόπουλου, 

1600-5, λάδι σε 

μουσαμά, 74 x 

51,5 εκ., Σεβίλλη, 

Μουσείο Καλών 

Τεχνών 

 





 Πιθανόν να πρόκειται για έργο του γιου του Χόρχε, Ίσως και άλλοι 

μαθητές και βοηθοί του Γκρέκο να έχουν βάλει το χέρι τους. 

Λέγεται επίσης ότι η εικονοζόμενη οικογένεια μπορεί να μην είναι 

η οικογένεια του Γκρέκο αφού ο πίνακας δεν αναφέρεται καν στην 

απογραφή περιουσιακών στοιχείων του Χόρχε Εμμάνουελ 



 



  



 Πρόκειται για έργο ρεαλιστικό 
χωρίς επιμήκυνση 

 O καρδινάλιος αποδίδεται σε στάση 
τριών τετάρτων με το κόκκινο 
ένδυμα των καρδιναλίων.  

 Το ένα του χέρι είναι χαλαρό, ενώ το 
άλλο σφιγμένο: αυτό ίσως μαρτυρεί 
την αμφιταλαντευόμενη ψυχική 
διάθεσή του. Ίσως και την πάλη του 
φωτός με το σκότος. 

 Ο μορφότυπος στο πάτωμα 
προσδίδει σταθερότητα και 
γεωμετρικότητα στη σύνθεση. Ο 
κύκλος μπροστά στον ιερωμένο 
υποδέχεται ένα φύλλο χαρτιού, όπου 
διακρίνεται η υπογραφή του 
καλλιτέχνη.  



 Για το έργο του  αυτό οδηγήθηκε στην 
Ιερά Εξέταση, μιας και ζωγράφισε τον 
ιερωμένο να φοράει γυαλιά!!! Αυτό 
ήταν ασυνήθιστο και ανορθόδοξο για 
την εποχή εκείνη.Δείχνει τον 
ιεροεξεταστή αυστηρό, προφανώς όπως 
θα ήθελε να τον απεικονίσουν: να 
προξενεί φόβο. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου 
ότι η ιερά Εξέταση -ως μέτρο της 
αντιμεταρρύθμισης- είναι ισπανικής 
εμπνεύσεως.  

 Ωστόσο έχει υποστηριχθεί και η 
εντελώς αντίθετη άποψη , ότι δηλ. ο 
καρδινάλιος ήταν αρκετά 
ανοιχτόμυαλος και μοντέρνος, ώστε να 
απευθυνθεί σε ένα καλλιτέχνη που τα 
έργα του απορρίφθηκαν από το Φίλιππο 
Β΄, επιτρέποντάς του να τον απεικονίσει 
με τα γυαλιά που φορούσε. Ένας 
τέτοιος ιερωμένος θα μπορούσε να 
αποβεί εξαιρετικά χρήσιμος, ως 
προστάτης και παραγγελιοδότης, για το 
Γκρέκο, αλλά δυστυχώς γι’ αυτόν 
πέθανε σύντομα.  

 



 Στο «Άποψη του Τολέδο» 
(Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας 
Υόρκης) 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. Ο πίνακας  φανερώνει την 
χαρακτηριστική τάση του να μην 
εστιάζει τόσο στην ακρίβεια της 
τοπιογραφίας όσο στη δραματοποίησή 
της. Ο Γκρέκο 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. 

 

 

 

 



 Η πόλη φωτίζεται από ένα εξωπραγματικό φως, σαν ένα είδος Ουράνιας 

Ιερουσαλήμ 





 ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ-
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΣΟΥΤΖΟΥ 

 Η ταφή του Χριστού Τέμπερα και 
λάδι σε ξύλο περ. 1567-1570 

 Το χρώμα της παλέτας του έχει 
πλέον αρχίσει να εμπλουτίζεται με 
περισσότερα καθαρά, φωτεινά και 
καινούργια χρώματα. Το κόκκινο 
του Τιτσιάνου, οι φωτεινές ώχρες 
που συνυπάρχουν με ζωηρά 
κόκκινα και οι καμένες ώχρες, τα 
χρώματα της μητέρας γής. Μώβ, 
γαλάζιες, τιρκουάζ, πράσινες και 
λευκές εναποθέσεις αρχίζουν να 
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές 
του επιλογές. Το χρώμα του 
χρωστήρα του αποκτά ελευθερία 
και παλμό. Αρμονική διαδοχή 
φωτοσκιάσεων και εναλλαγών 
χρωματικών τόνων προβάλλουν 
την πλαστικότητα των όγκων. Η 
σύνθεση οργανώνεται 
ανθρωποκεντρικά, με ισορροπία 
και με αρμονία. Ο συγκερασμός 
θέματος, σύνθεσης και 
περιεχομένου είναι 
πραγματικότητα, ενώ συγχρόνως 
προαναγγέλλεται ότι κάτι 
καινούργιο σε λίγο θα γεννηθεί. 

 



 ΕΘΝΙΚΗ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ-

ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΣΟΥΤΖΟΥ 

 Άγιος Πέτρος Λάδι 

σε καμβά περ. 1600-

1607 

 





 ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ 

 Ο Ευαγγελιστής 
Λουκάς 
ζωγραφίζει την 
εικόνα της 
Παναγίας 
Οδηγήτριας 
Αυγοτέμπερα 
σε ξύλο πριν 
από το 1567  

 





 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

 Η Βάπτιση του 
Χριστού 
Παρακαταθήκη 
του Δήμου 
Ηρακλείου στο 
Ιστορικό Μουσείο 
Κρήτης 

 Αυγοτέμπερα και 
λάδι σε ξύλο περ. 
1567-1570  

 





 Η Κοίμηση της 
Θεοτόκου 
Αυγοτέμπερα 
σε ξύλο πριν 
από το 1567 

 ΝΑΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 
ΣΥΡΟΥ 

 - Η ρητορηκή της 
έφρασης, τα 
βλέμματα και η 
χειρονομιακή 
έκφραση κάνει τη 
σκηνή πολύ 
συγκινητική. 

 

 



 ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΒΕΛΙΜΕΖΗ 

 Το πάθος του Χριστού 

Πιετά με αγγέλους, 

αυγοτέμπερα σε ξύλο 

περ. 1566  

 



  



 



  



  Ο Νίκος Καζαντζάκης 
μπροστά σε έργο του 
Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου στο 
Μουσείο Ελ Γκρέκο - 
Τολέδο, Σεπτέμβριος 
1950. «Οσο κοιτάζεις τα 
πορτρέτα του Γκρέκο, 
νιώθεις να σε κυριεύει 
μεταφυσικός τρόμος», 
έγραφε για τη «συνάντησή 
του» με τον μεγάλο 
ζωγράφο 



 Γύριζα όλη μέρα στα στενά δρομάκια του Τολέδου, 

οσμιζόμουν θειάφι, σαν να 'χε πέσει κεραυνός, σαν 

να 'χε διαβεί λιόντας και μύριζε θεριό ο αγέρας, 

τρεις και πάνω αιώνες ύστερα από το πέρασμά σου. 

Τι τρομάρα, τι χαρά να περπατάς και να νιώθεις μία 

μεγάλη ψυχή να καταχτυπάει τα φτερά της από 

πάνω σου! 

 —Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο[35] 



 “Kει που ανέβαινα το στενό, βρεμένο καλντερίμι - 

πάνε κάπου τρακόσια τόσα χρόνια- ένιωσα ν’ 

αναρπάζομαι «δια χειρός» Ισχυρού Φίλου, και 

πραγματικά, όσο να συνέλθω, έβλεπα να μ’ 

ανεβάζει με τις δύο γιγάντιες φτερούγες του ο 

Δομήνικος, ψηλά στους ουρανούς του τη φορά 

τούτη γιομάτους πορτοκαλιές και νερά μιλητικά της 

πατρίδας.”  

 Οδυσσέας Ελύτης, Ημερολόγιο ενός Αθέατου Απριλίου, 

Σάββατο 



 Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Εl Greco-Ο Έλληνας, 

εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1999 

 Φερνάντο Μαρίας, Ο Γκρέκο και η τέχνη της 

εποχής του, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

2001 

 Παντελής Πρεβελάκης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, 

εκδ. Κάκτος, Αθήνα 2006 

 Scholz-Hansel Michael, Ελ Γκρέκο, Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος 1541-1614, Εκδόσεις 
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 www.historical-museum.gr/webapps/elgreco/xronologio.php?lang=gre 
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