
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 
 

Μετά τον Πανσέληνον, του οποίου μόνον το όνομα, εν γένει, γνωρίζομεν, ο 

διασημότερος έλλην ζωγράφος ήτο ο Θεοτοκόπουλος. Τούτου όμως ούτε το όνομα 

καλογνωρίζομεν ένεκα συγχύσεως αδικαιολογήτου, ευθυνούσης το καθ’ ημάς τον 

κλεινόν Ανδρέαν Μοστοξύδην. Ιδού πως: το πράγμα είναι άξιον περιέργειας, ως 

πρόσθετος απόδειξις της ευκολίας με την οποίαν πληροφορίαι εσφαλμέναι 

διαδίδονται και διαιωνίζονται. 

Εις τον “Ελληνομνήμονα” (εκδοθέντα υπό Α. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, Αθήνησι 

1843) εις διατριβήν επιγραφομένην “Κυριακός ή Δομίνικος Θεοσκόπολις”), λέγονται 

εις την πρώτην παράγραφον τα εξής: “Δομήνικος, ο παρ’ Ιταλοίς από του ιδίου 

εθνικού ονόματος, καίτοι αγνοουμένης της πατρίδος αυτού, Γραικός-Greco ή delle 

Greche, λεγόμενος, επωνομάζετο Θεοσκόπολις, ως αυτός υπογράφεται εν τινι των 

ιδιοχείρων αυτού πινάκων. Επικαλείται δε υπό των πλειοτέρων Θεοτοκόπουλις, και 

τις μάλιστα εκ της διττής επωνυμίας απατηθείς δύο έπλασε διάφορα πρόσωπα, τον 

Θεοσκόπολιν και Θεοτοκόπολιν”. Εν υποσημειώσει δε αναφέρει τον Tucizzi, ως 

ένοχον του λάθους τούτου. Αλλ’ ατυχώς και τα λοιπά είναι ανεξαιρέτως όλα 

λανθασμένα. 

Πράγματι, ο Ticozzi εις το λεξικόν του υπό μεν την λέξιν Delle Greche κατατάσσει τον 

Domenico Teoscopoli, “μιμητήν εάν όχι μαθητήν του Τιτιανού, επιδοθέντα επιτυχώς 

εις την ζωγραφικήν και την χάραξιν πολυτίμων λίθων”, υπό δε την λέξιν Theotocopoli 

αναφέρει τα κοινώς γνωστά περί του ημετέρου Δομηνίκου. Το λάθος του κυρίως είναι 

τούτο: ότι έδωκε εις τον Delle Greche το ανύπαρκτον όνομα Teoskopoli, μη 

συγχύσας όμως τον Delle Greche με τον Θεοτοκόπουλον. Την σύγχυσιν ταύτην δεν 

απέφυγεν ο Μουστοξύδης, δεν ήτο δε αυτός ο πρώτος αμαρτήσας. Ημάρτησεν όμως 

μη συμβουλευθείς τουλάχιστον τον Zani. Ούτος εις την Εγκυκλοπαίδειαν του, 

παρεκτός δεκατριών καλλιτεχνών επιλεγομένων Greco, παρεκτός ενός Grechi και 

τριών della Greca ή Greca, καταλέγει τον Domenico dalle Greche, “εργαζόμενον εις 

Βενετίαν κατά το 1549, ατόπως δε συγχυσθέντα με τον Domenico Campagnola και 

έτι ατοπώτερον με τον Domenico Teotocopoli”. 

Και ο Γερμανός G.K. Nagler αποδίδει εις τον Δομήνικοντα δύο επώνυμα, Teoscopoli 

ή Teotocopoli, και φαίνεται ότι παραδέχεται ως ορθήν την πρώτην γραφήν, 

μεταχειριζόμενος αυτήν εις την συνέχειαν του άρθρου του. Εάν τυχόν περιέπεσεν εις 

την πλάνην δελεασθείς εκ του κύρους του Μουστοξύδου, τότε δικαιούνται έτι μάλλον 

όσοι εκ των ημετέρων αντέγραψαν τον πολυμαθή Κερκυραίον και παρεδέχθησαν 

ανεξελέγκτως το όνομα Θεοσκόπολις. 

Οι Ισπανοί, εν τω μέσω των οποίων ο Ελλην ζωγράφος διεβίωσε, ουδέποτε 

υπέπεσαν εις το λάθος τούτο. Εις τα λεξικά των και εις τας ιστορίας της γραφικής το 

όνομά του γράφεται ορθώς πάντοτε. Αποβαίνει δε τόσον μεγαλειτέρα η προς αυτόν 

αδικία των συμπατριωτών του όσοι το παρεμόρφωσαν, καθόσονο Δομήνικος, 

σεμνυνόμενος δια την καταγωγήν του και φέρων υπερηφάνως το επώνυμον Greco, 

υπέγραφεν ελληνιστί το όνομα του επί όλων σχεδόν των εικόνων του, ή τουλάχιστον 

επί των πλείστων, όχι δε μόνον “εν τινι των ιδιοχείρων αυτού πινάκων”, κατά τον 

Ελληνομνήμονα· παράδειγμα τούτο καλόν και άξιον μιμήσεως, αλλά μη 

ακολουθούμενον συνήθως παρά των διεσπαρμένων εις την Εσπερίαν συγχρόνων 

Ελλήνων καλλιτεχνών. Η δε ελληνική του υπογραφή είναι καθαρά και ευανάγνωστος: 

“Δομήνικος Θεοτοκόπουλος εποίει”. Ωστε ουδεμίαν φέρει εκείνος ευθύνην δια το 

σφάλμα όσων εστρέβλωσαν το οικογενειακόν του όνομα, καθώς ούτε και δια την 



αυθαίρετον εξελλήνισιν του ονόματος Δομήνικος εις Κυριακός. 

Ως προς την ιδιαιτέραν πατρίδα του, ο Μουστοξύδης καθώς είδομεν λέγει έτι 

αγνοείται, εις τούτο δε συμφωνούν όλοι οι γράψαντες περί Θεοτοκοπούλου Ισπανοί, 

Ιταλοί και άλλοι. Μόνος νομίζω ο γράψας τον αξιόλογον άλλως κατάλογον της 

εθνικής εν Λονδίνω πινακοθήκης λέγει ότι εγεννήθη εις μίαν των ενετικών 

επικρατειών (States!), αλλά δεν αναφέρει πόθεν ηρύσθη την παράδοξον 

πληροφορίαν. Εις όλας τας περί αυτού βιογραφικάς σημειώσεις μνημονεύεται η 

Ελληνική του καταγωγή, επιμαρτυρούμενη εκ της επωνυμίας Greco, επωνυμίας δια 

της όποιας έγινε και έμεινε γνωστός, και ζων και μετά θάνατον, απαλλασσομένων 

ούτω των ξένων της δύσκολου προφοράς του πολυσυλλάβου ονόματός του. 

Πανταχού όμως προστίθεται ότι άγνωστος η πατρίς του. 

Αλλ’ όμως ούτε κατά τούτο πταίει ο Θεοτοκόπουλος. Εις ένα των γνωστότερων και 

μεγαλειτέρων πινάκων του, εις την εικόνα του Αγίου Μαυρικίου, ζωγραφισθείσαν δια 

το Εσκοριάλ και εκεί ευρισκομένην εισέτι, επρόσθεσε μετά την υπογραφήν του 

ονόματος του την λέξιν Κρής. 

Η ανάγνωσις της λέξεως ουδέ τον ελάχιστον δισταγμόν επιδέχεται και είναι απορίας 

άξιον πως διέφυγε την προσοχήν των προ εμού ιδόντων την εικόνα. Νομίζω 

τουλάχιστον ιδικήν μου την ανακάλυψιν ότι η Κρήτη δύναται να προσθέση και του 

ζωγράφου τούτου το όνομα εις τον μακρόν κατάλογον των ενδόξων τέκνων της. 

Εγεννήθη άραγε εις Κρήτην ή εις Βενετίαν; Ισως εις τα πολύτιμα της Βενετίας αρχεία 

ευρεθή ποτέ η λύσις της απορίας. Αλλως, η προσθήκη της λέξεως Κρης εις το όνομά 

του δεν συνεπάγεται εξ ανάγκης την εις Κρήτην γέννησίν του. Η καλή συνήθεια του 

να μη λησμονώμεν τον τόπον της καταγωγής μας επικρατεί και σήμερον έτι παρ’ 

ημίν, πολλοί δε λέγονται Κρήτες, Ηπειρώται ή Μακεδόνες, των οποίων ούτε οι 

πατέρες ούτε οι πάπποι είδον ποτέ την κοιτίδα του γένος των. Ούτω ίσως και ο 

Θεοτοκόπουλος. Η Κρήτη τότε ήτο κτήσις Βενετική· αι σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής 

μεγαλονήσου και της μητροπόλεως ήσαν στεναί και συνεπείς, η δε Ελληνική εις 

Βενετίαν αποικία ήτο πολυάριθμος και ακμάζουσα, ώστε ενδέχεται οι γονείς του να 

είχον ήδη εγκατασταθή εκεί, καθώς επίσης ενδέχεται να ήλθεν ο νεαρός Κρής εκ της 

πατρίδος του εις Ιταλίαν χάριν εκπαιδεύσεως και προς εύρεσιν τύχης. Πολλοί τότε 

Ελληνες μετέβαινον ούτω εις την Εσπερίαν, όχι ολίγοι δ’ εξ αυτών, ανταλλάσσοντες 

ενίοτε την κάλαμον ή τον χρωστήρα προς τα όπλα, διέπρεψαν και ως στρατιώται. 

Τινές μάλιστα υπηρέτησαν εις τους πολέμους των Ισπανών κατά των 

Φλαμανδών. Δεν είναι λοιπόν όλως απίθανον ότι και ο Θεοτοκόπουλος παρεκινήθη 

να μεταναστεύση ως καλλιτέχνης εις την Ισπανίαν, αφού πρώτον κατετάχθη ως 

πολεμιστής εις τους στρατούς της εις Φλάνδραν. Αλλ’ η υπόθεσις αύτη επί ουδεμίας 

στηρίζεται βάσεως. 

Ούτε η καθ’ εαυτό εποχή της μεταναστεύσεώς του εις Ισπανίαν εξηκριβώθη. Ο 

Nagler, εις το μνημονευθέν λεξικόν του, προς υποστήριξιν της γνώμης ότι ο 

Θεοτοκόπουλος δεν εχρημάτισε μαθητής του Τισιανού, αναφέρει τα εις την Συλλογήν 

του Bottari λεγόμενα, ότι δήθεν εξεπαιδεύθη εις την Ισπανίαν. Αληθώς εις την 

Συλλογήν του Bottari λέγεται ότι “ο Δομήνικος ωνομάζετο Greco, ένεκα της 

καταγωγής του αλλ’ ότι μικρόθεν εξεπαιδεύθη εν Ισπανία (madaragazro fu educato in 

Spagna). Επιπροστίθεται δε ότι “λέγεται και μαθητής του Τισιανού. Ταύτα όμως 

περιέχονται εις επιστολήν φέρουσαν ημερομηνίαν 20 Οκτωβρίου 1765 και γραφείσαν 

υπό του Francesco Preziado, διευθυντού της εν Ρώμη Ισπανικής ακαδημίας, ώστε 

δεν έχουν το κύρος το αποδιδόμενον εις μόνα τα σύγχρονα των καλλιτεχνών 

μνημεία, τα περισυναχθέντα εις την εν λόγω Συλλογήν. 



Εν ελλείψει τοιούτων μνημείων, ή μέχρις ου ανευρεθούν εις τα αρχεία της Βενετίας 

και του Τολέδου, αρκούμεθα εξ ανάγκης εις όσας πληροφορίας, διασωθείσας εκ 

παραδόσεως ή εισπαρμένας εις συγχρόνους συγγραφείς, περιεσύναξαν οι 

λεξικογράφοι. Την προτίμησιν αξίζουν αναντιρρήτως οι Ισπανοί, καθώς έχοντες τας 

πηγάς προχειροτέρας, μεταξύ δε αυτών προεξάρχει ο Bermudez. Την εμπιστοσύνην 

εις το αξιόπιστον αυτού επαυξάνει η προσοχή του προς αποφυγήν πάσης 

αδέσποτου ειδήσεως. Ούτω, ενώ παρά των λοιπών ορίζεται συνήθως το 1548 ως 

έτος της γεννήσεως του Θεοτοκόπουλου, ουδέν περί τούτου λέγει ο Bermudez, αλλά 

περιορίζεται απλώς εις την μνείαν του έτους του θανάτου του, 1625, προσθέτων ότι 

απεβίωσε πολύ γέρων. Εάν εγεννήθη τω όντι το 1548, τότε απέθανε εις ηλικίαν 77 

ετών. 

Πότε μετέβη εις Ισπανίαν δεν εξηκριβώθη εισέτι, ως είδομεν. Είναι όμως γνωστόν ότι 

κατά το 1577 ευρίσκετο εις Τολέδον και ότι κατά το έτος εκείνο ήρχισε να ζωγραφίζη 

εις Ισπανίαν, υποτίθεται δε ότι κατά το αυτό περίπου έτος μετηνάστευσεν εξ Ιταλίας, 

τριακοντούτης σχεδόν την ηλικίαν. Κατά το ίδιον έτος (1577) απεβίωσεν εις Βενετίαν 

ο Τισιανός εις ηλικίαν 99 ετών, ώστε εάν ο Θεοτοκόπουλος εχρημάτισε μαθητής του, 

κατά τα τελευταία μόνον έτη της ζωής του ενδόξου Βενετού ζωγράφου ηδυνήθη να 

ωφεληθή της διδασκαλίας του. Αλλ’ εις ουδεμίαν των συγχρόνων περί Τισιανού 

πηγών αναφέρεται ο Θεοτοκόπουλος μεταξύ των γνωστών μαθητών του, καίτοι 

συνήθως θεωρούμενος ως εις εξ αυτών. 

Είτε μαθητής, είτε απλώς μιμητής του, μετά τόσης επιτυχίας συνεμορφώθη προς το 

ύφος του Τισιανού ώστε τα πρώτα του έργα εξελαμβάνοντο ενίοτε ως εικόνες του 

μεγάλου διδασκάλου. Η σύγχυσις ήτο βεβαίως προς τιμήν του Θεοτοκοπούλου. 

Ηδύνατο ν’ αρκεσθή εις τόσην και μόνην δόσιν δόξης, αλλ’ ηθέλησε να διακριθή 

επιδιώκων την πρωτοτυπίαν και μετέβαλεν εκ προθέσεως τρόπον του ζωγραφίζειν, 

ιδίως περί τον χρωματισμόν. Τα έργα του διαιρούνται κατά συνέπειαν εις δύο 

περιόδους. Κατά την δευτέραν, η ιδιοτροπία του έφθασεν ενίοτε εις βαθμόν τοιούτον 

ώστε εξελήφθη και ως παραφροσύνη. “Ισως ήτο αληθώς παράφρων, λέγει Βέλγος 

συγγραφεύς, αλλά δια της τοιαύτης του παραφροσύνης εδοξάσθη. Την δόξαν του 

όμως δεν δυνάμεθα να τάξωμεν εις ύψος ανώτερον του δέοντος. Του 

Θεοτοκόπουλου η θέσις δεν είναι εις την πρωτίστην σειράν των μεγάλων 

ζωγράφων... Τον παράδοξον τούτον καλλιτέχνην πρέπει να μελετήση τις ιδίως εις 

τας μεγάλας συνθέσεις του. Εκεί αποκαλύπτεται ως ζωγράφος πρώτης τάξεως, τα δε 

μεγάλα του προτερήματα επισκιάζουν τα ελαττώματά του... Ολίγην περισσότεραν 

τέχνην αν είχε και ολίγην περισσοτέραν κρίσιν, θα κατελέγετο μεταξύ των μεγίστων 

καλλιτεχνών”. 

Τας μάλλον αντιφατικάς κρίσεις ταύτας δικαιοί εν μέρει η ανισότης των έργων του 

ημετέρου ζωγράφου, καθώς και η ατυχής ενίοτε επιτήδευσις της γραφίδος του. Υπό 

την τεφράν επιδερμίδα των προσώπων, του λέγει ο Κ. Solvay, δεν ρέει αίμα. Οι 

άνθρωποι του ομοιάζουν προς φάσματα. Πώς ο εξαίρετος ούτος χρωματιστής, ο 

μαθητής του Τισιανού κατώρθωσε να χάση εις τοιούτον βαθμόν το αίσθημα του 

χρώματος; Το επιδιώκει τούτο, ζητών ν’ αναφανή εξ αντιθέτου διάφορος του ό,τι κατ’ 

αρχάς ήτο”. Την εξήγησιν του ψυχρού του χρωματισμού νομίζει ο K. Solvay ότι 

ανεκάλυψεν εις την προσωπογραφίαν του Θεοτοκόπουλου, έργον του ζωγράφου 

αυτού. Η εικών αύτη ευρίσκεται εις το μουσείον της πόλεως Σεβίλλης, παραθέτομεν 

δ’ ενταύθα φωτογραφικόν αποτύπωμά της. Ο ζωγράφος απεικονίσθη κρατών το 

χρωστήρα του, επί δε του χρωστήρος επέθεσε καταφανώς πέντε χρώατα, τα μόνα τα 

οποία μετεχειρίζετο”. Η εξήγισις αύτη δεν φαίνεται πολύ πειστική. Ο Τισιανός αυτός, 



ως λέγεται, πέντε μόνα χρώματα μετεχειρίζετο προς το τέλος του βίου του, ο δε 

Ολλανδός Hals τέσσαρα. Δια της έντεχου αναμίξεως αποκτώνται όλαι αι 

αποχρώσεις, η δε παράθεσις των επί του χρωστήρος του πέντε χρωμάτων δεν 

επεξηγεί αρκούντως το εκ προθέσεως τεφροειδές των εικόνων του Θεοτοκοπούλου, 

και μάλιστα των προσωπογραφιών του. Αλλως δε, ομολογούμενον ότι ο ψυχρός 

χρωματισμός ουδαμώς ελαττώνει την μεγάλην τούτων αξίαν. Εάν δεν ρέει αίμα την 

επιδερμίδα των απεικονιζομένων προσώπων, η ζωή όμως πλημμυρεί εις την 

έκφρασίν των. “Κατείχε το μυστικόν, λέγει Γάλλος συγγραφεύς, του ν’ απεικονίζη τους 

στοχασμούς των εις το βλέμμα των”. Ο αυτός ευρίσκει αναλογίαν τινά μεταξύ των 

χρωματισμών του Θεοτοκοπούλου και του περιωνύμου Eugene Delacroix. “Μεθ’ 

όλας τας παραφοράς της γραφίδος του, επιλέγει, μολονότι τα έργα του εν γένει δεν 

είναι τοιαύτα ώστε να επισύρουν τον θαυμασμόν του πλήθους, ο Greco υπήρξεν εις 

των μεγίστων ζωγράφων της εποχής του”. Τοιαύτη ήτο και των συγχρόνων του η 

γνώμη. Την σήμερον έτι η Ισπανία τον καταλέγει μεταξύ των διασημοτέρων 

ζωγράφων της και σεμνύνεται δι’ αυτόν, δικαιούσα τον Solvay λέγοντα ότι “ο ξένος 

ούτος ήτο ο Ισπανικώτερος των Ισπανών καλλιτεχνών”. 

Τα έργα του Θεοτοκοπούλου μόνον εις την Ισπανίαν δύναται τις να μελετήση και 

εκτίμηση. Εις τα λοιπά της Ευρώπης μουσεία μόλις ευρίσκονται διεσπαρμέναι 

τέσσαρες ή πέντε εικόνες του, και αύται δε επ’ εσχάτων αποκτηθείσαι. Εις τας εν 

Ιταλία δημοσίας συλλογάς ουδεμία, καθόσον πληροφορούμαι, υπάρχει. 

Ο Μουστοξύδης λέγει ότι “τω κατέδειξαν εν Ρώμη ένα Αγιον Φραγκίσκον του”, 

φέροντα υπογραφήν Δομήνικος Θεοτοσκόπολις επ(οίησεν)” (σελ. 272 

Ελληνομνήμονος). Αλλ’ εις σελ. 274 λέγει επίσης ότι “βλέπει τις εν τω μουσείω 

Louvre ζωγραφίας του ημετέρου Θεσκοπόλιδος, αλλά πόσας και ποίας δεν δυνάμεθα 

να δηλώσωμεν ακριβώς επί του παρόντος”. Εν τούτοις “η μόνη εις το μουσείον του 

Λούβρου εικών του Θεοτοκοπούλου, απεκτήθη εκ δωρεάς προ τίνων μηνών, κατά το 

1893. Παριστά δε τον Αγιον Φραγκίσκον και αύτη, αλλ’ ατυχώς δεν δύναται να 

καταταχθή μεταξύ των καλλιτέρων έργων του Δομηνίκου. Το Μουσείον της Λίλλης 

περιέχει ένα Αγιον Φραγκίσκον του επίσης, εις δε το Μουσείον του Λυών ευρίσκεται 

σκιαγραφία του (esquisse) δωρηθείσα κατά το 1884, η οποία (κατά τον κατάλογον 

του μουσείου) ηδύνατο να εκληφθή ως έργον χρωματιστού τινος της 19ης 

εκατονταετηρίδος. Ταύτα εις Γαλλίαν. Εις δε την Αγγλίαν η Εθνική Πινακοθήκη έχει 

μίαν μόνην εικόνα του παριστώσαν τον Αγιον Ιερώνυμον. Υπάρχουν ίσως και αλλαι 

εικόνες του, γνήσιαι ή μη, εις ιδιωτικάς συλλογάς, ουδόλως δε απίθανον να 

ευρίσκωνται τοιαύται και εις τας εκκλησίας των εις Αμερικήν διαφόρων Ισπανικών 

αποικιών, όπου κατ’ εκείνη την εποχήν μετεφέροντο υπό του κλήρου πολλά έργα 

τέχνης εκ της μητροπόλεως. Ωστε η ελπίς πλουτισμού των Μουσείων δια νέων 

δειγμάτων της ζωγραφικής του Θεοτοκοπούλου δεν εξέλιπεν. Αλλ΄όμως τα άριστα 

αυτών μένουν και θα μένουν εις Ισπανίαν. 

Προπάντων εις Τολέδον, όπου διεβίωσεν, ειργάσθη και εδοξάσθη, ευρίσκονται και 

σήμερον έτι τα πολυαριθμότερα και τα αξιολογώτερα ίσως, έργα του. Ηδη το 1577, 

ως είδομεν, ήρχισε να ζωγραφίζη την άνωθι της Αγίας Τραπέζης της εκεί 

μητροπόλεως “Διανομήν των ιματίων του Ιησού”. Την απετελείωσε μετά δέκα όλα έτη 

κατά το 1587. Εις την ίδιαν εκκλησίαν ανέλαβε και των γλυπτών κοσμημάτων την 

επεξεργασίαν, πληρωθείς αδρώς διά ταύτα, κατά την εκτίμησιν των υπό της 

Εκκλησίας διορισθέντων διαιτητών. Δεν περιωρίζετο εις μόνην την ζωγραφικήν ο 

Θεοτοκόπουλος, αλλ’ ήτο συγχρόνως και γλύπτης και αρχιτέκτων, κατά το σύνηθες 

εις Ιταλίαν παράδειγμα πολλών καλλιτεχνών της γονίμου εκείνης και μεγαλουργού 



εποχής. Η εκκλησία της μονής των Αυγουστίνων και το Δημοτικόν μέγαρον του 

Τολέδου ωκοδομήθησαν υπ’ αυτού, καθώς και δύο εκκλησίαι της πόλεως Ιλλέσκας. 

Μιας των εκκλησιών τούτων εξετέλεσε και τα αγάλματα, παρεκτός των εικόνων. Και 

της εις Μαδρίτην εκκλησίας της μονής των Αυγουστίνων το σχέδιον οφείλεται εις 

αυτόν, καθώς επίσης και τα γλυπτά έργα της. Και εις πολλας εκκλησίας ειργάσθη ως 

γλύπτης. Εικόνες του δε ευρίσκονται εις δώδεκα εκκλησίας της μόνης πόλεως του 

Τολέδου. Η αξιολογωτέρα αυτών, το αριστούργημα ίσως του Θεοτοκόπουλου, είναι η 

εις την εκκλησίαν Sam Tome, παριστώσα τον Ενταφιασμόν του κόμητος Orgaz 

κτίτορος του ναού. Ο νεκρός κόμης, σιδηροφορών, καταβιβάζεται εντός του τάφου 

του υπό γέροντος επισκόπου κρατούντος την κεφαλήν και ενός νεαρού ιερέως 

κρατούντος τους πόδας του. Τα πολυτελή των άμφια αναδεικνύονται λαμπρότερα έτι 

εκ της αντιθέσεως προς την λευκήν σινδόνην, της οποίας αι πτυχαί κρέμανται υπό 

την πανοπλίαν του νεκρού. Δεξιόθεν, όπισθεν του αρχιερέως ίσταται διάκονος και 

όπισθεν αυτού ιερεύς αναγιγνώσκων και έτερος βαστάζων την ποιμαντινήν ράβδον 

του επισκόπου. Αριστερόθεν δε νεανίσκος γονατιστός,-ο υιός ίσως του κόμητος, -και 

μοναχός όρθιος. Οπισθεν του κυρίου συμπλέγατος συσφίγγονται άρχοντες πολλοί, 

προφανώς εκ του φυσικού απεικονισθέντες· η έκφρασις των προσώπων των 

παριστά ζωηρώς τους διαφόρους βαθμούς της λύπης. Υπεράνω δε, εν τω μέσω 

νεφών, ο άγγελος της δόξης τανύει την πτέρυγά του. 

Κατά το 1579 ο βασιλεύς Φίλιππος ο Β΄παρήγγειλε εις τον Θεοτοκόπουλον την 

εικόνα του Αγίου Μαυρικίου δια την ανακτορικήν μονήν, ή το μοναχικόν ανάκτορον 

του Εσκοριάλ, μαθών δε ότι ο ζωγράφος εστερείτο χρημάτων προς ταχείαν 

επεξεργασίαν της διέταξε να δοθή ό,τι αναγκαίον. Αλλ’ ο βασιλεύς δεν επεδοκίμασε 

την εικόνα, και αντί της εκκλησίας, δια την οποίαν την παρήγγειλε, ετοποθετήθη αύτη 

εις το ιεροφυλάκιον όπου και σήμερον έτι ευρίσκεται. Η μεγάλη αύτη εικών παριστά 

το μαρτύριον του αγίου Μαυρικίου και των “συν αυτώ, κατά τον -συναρξιστήν, 

εβδομήκοντα μαρτύρων”. Εις την δεξιόθεν γωνίαν της εικόνος ταύτης επρόσθεσεν ο 

ζωγράφος, ως ανέφερα ήδη, την λέξιν Κρής μετά την υπογραφήν του ονόματός του. 

Εις το Εσκοριάλ υπάρχει προσέτι εικών του Θεοτοκοπούλου παριστώσα τον Αγιον 

Φραγκίσκον, άγιον πολλάκις παρ΄αυτού ζωγραφισθέντα, προς δε και η παράδοξος 

απεικόνισις του Ονείρο Φιλίππου του Β’. Ο βασιλεύς γονυπετής προσεύχεται περί 

αυτόν, γονυπετείς επίσης μεγιστάνες, αρχιερείς, μοναχοί και ημίγυμνοι άλλοι 

συμπροσκυνηταί στρέφουν τα βλέμματα προς τα άνω, όπου εν μέσω νεφών χορός 

αγγέλων εν δόξη εξυμνεί το επί κορυφής της εικόνος όνομα του Ιησού. Οπισθεν δε 

του βασιλέως τεράστιον κήτος ανοίγει το αχανές στόμα του, εντός του οποίου 

συνωθείται πλήθος ανθρώπων και τεράτων. Στρέφει άρα γε ο βασιλεύς τα νώτα 

προς την Κόλασιν και αποβλέπει προς τον Παράδεισον; Βλέπων τις την εικόνα 

ταύτην εννοεί πως η αχαλίνωτος του ζωγράφου φαντασία έδωκε αφορμήν εις τα περί 

παραφροσύνης του φήμας. 

Εις το μουσείον της Μαδρίτης υπάρχουν οκτώ εξαίρετοι προσωπογραφίαι του 

Θεοτοκοπούλου και τρείς εικόνες, η μεν παριστώσα τον Απόστολον Παύλον, η δε τον 

Αγιον Βασίλειον και η τρίτη τον Ιησούν εις τας αγκάλας του Ουρανίου Πατρός. Περί 

της εικόνος ταύτης αναφέρει ο ήδη μνημονευθείς Laudrin ότι εις την αυτήν αίθουσαν 

υπήρχεν ανηρτημένη εικών του Τιντορέτου, “η βάπτισις του Χριστού”, και ότι η 

υπεροχή του έργου του Θεοτοκοπούλου εφαίνετο αδιαφιλονείκητος. Εις δε την 

ακαδημίαν του άγιου Φερνάνδου, εις Μαδρίτην επίσης, υπάρχει αντίγραφόν του της 

εικόνος του ενταφιασμού του κόμητος Orgaz. Ο Bermudez σημειοί προς τούτοις 

εικόνας του ευρισκομένας εις εννέα διαφόρους εκκλησίας της πρωτευούσης. 



Παρεκτός δε των εις Ιλλέσκαν ανδριάντων ή εικόνων του, και δύο εικόνων εις το 

παρεκκλήσιον του μεγάρου του μαρκησίου de Villena εις Εσκαλόναν, ο αυτός 

Bermudez αναφέρει επτά πόλεις της Ισπανίας έχουσας ανά μίαν εικόνα του εις τας 

εκκλησίας των και μίαν προσέτι εικόνα του εις το μέγαρον του δουκός του Medinaceli. 

Επί τέλους δε το Μουσείον της Σεβίλλης περιέχει την ιδίαν προσωπογραφίαν του. 

Η ατελής αύτη απαρίθμησις δεν αποτελεί πλήρη κατάλογον των έργων του 

Θεοτοκοπούλου. Η ευκολία της γραφίδος του ήτο ίση προς την γονιμότητά της, αύται 

δε εξηγούν εν μέρει και την ανισότητα της αξίας των έργων του. Ο ζωγράφος 

Pacheco και διδάσκαλος του Velasquez ότι κατά το 1611, επισκεφθείς τον 

Θεοτοκόπουλον εις την οικίαν του, είδε ερμάριον μέγιστον πλήρες προπλασμάτων 

πήλινων, τα οποία είχε κατασκευάσει χάριν μελέτης δια τας εικόνας και δια τα γλυπτά 

του έργα· είδε προσέτι και αίθουσαν εντός της οποίας ευρίσκοντο συσσωρευμένα τα 

σχέδια των μέχρι του έτους εκείνου ζωγραφιών του. “Τις θα πιστεύση, λέγει αλλαχού 

ο αυτός Pacheco, ότι ο Δομήνικος εσχεδίαζεν επανειλημμέως και επεδιόρθωνε 

πολλάκις τας εικόνας του, επί σκοπώ να διαχωρίζη τους χρωματισμούς και να 

σχηματίζη, χάριν επιδείξεως, τους σκληρούς εκείνους βώλους του”. Επιπροσθέτει δε 

ότι ήτο πολύ σοφός, ότι εξέφραζε μετά οξύτητος τα αποφθέγματα του και ότι έγραψε 

και περί των τριών ωραίων τεχνών”. Ημέραν τινά ερωτηθείς υπό του Pacheco το 

δυσκολώτερον εκ των δύο το ιχνογραφείν ή το χρωματίζειν, απεκρίθη ότι το 

δεύτερον, προσθέσας ότι ο Μιχαήλ Αγγελος ήτο έξοχος καλλιτέχνης αλλά δεν ήξευρε 

να χρωματίζη. Και όμως οι κρίνοντες σήμερον τον Θεοτοκόπουλον θαυμάζουν την 

επιδεξιότητα του σχεδίου του και καταδικάζουν τον χρωματισμόν του. 

Ο Δομήνικος εκηδεύθη και ετάφη εις την ενοριακήν εκκλησίαν του Αγίου 

Βαρθολομαίου, εις Τολέδον, εν τω μέσω των εκδηλώσεων γενικής θλίψεως. Ιδίως 

τον επένθησαν οι καλλιτέχναι, διότι όχι μόνον τους επροστάτευε και ειργάζετο 

πάντοτε προς ανάδειξίν των, αλλά και διότι υπερασπίσθη αποτελεσματικώς τα 

προνόμιά των. Κατά το 1600, ο δημόσιος εισπράκτωρ της πόλεως Ιλλέσκας απήτησε 

παρ’ αυτού την απότισιν φόρου επί των ποσών όσα επληρώθη δια την εργασίαν του 

εις την εκεί εκκλησίαν. Ο Θεοτοκόπουλος αντέστη, το δε δικαστήριον απεφάνθη υπέρ 

αυτού, ανακηρύξαν απηλλαγμένας παντός τοιούτου φόρου τας τρεις ωραίας τέχνας 

“ένεκα της υπεροχής των και διότι ανέκαθεν ήσαν ως προς τούτο προνομιούχαι”. Η 

απόφασις αύτη εχρησίμευσε ως προηγούμενον εις τας διαφόρους μετέπειτα αγωγάς 

των καλλιτεχνών. 

Ο περιώνυμος ποιητής Gongora, ο μεταδώσας το όνομά του (gongorisme) εις το 

πλήρες δυσνοήτων μεταφορών και αλληγοριών ύφος, το οποίον ενεκαινίασεν, 

έγραψε σονέτον επί τω θανάτω του φίλου του Θεοτοκοπούλου. Ο δε ιστοριογράφος 

Παλομίνος διέσωσε άλλα δύο σονέτα, γραφέντα προς έπαινον εικόνων του υπό του 

μοναχού Fray Foliz Hortensio Palaviino. Αλλά τα ποιήματα ταύτα δεν προσθέτουν 

τίποτε εις τας γνώσεις μας περί της βιογραφίας του ομογενούς ζωγράφου. Ισως 

ημέραν τινά μας αποκαλύψουν πλειοτέρας πληροφορίας τα αρχεία του Τολέδου. 

Εκείθεν θα πληροφορηθώμεν εάν ήτο καθολικός ή ορθόδοξος. Η διαβίωσίς του εις 

την καθολικωτάτην Ισπανίαν, αι διδόμεναι εις αυτόν πολυπληθείς παραγγελίαι υπό 

του καθολικού κλήρου, η εύνοια προ πάντων δια της οποίας τον ετίμα Φίλιππος ο Β’, 

ο κατ’ εξοχήν βασιλεύς της ιεράς εξετάσεως, πάντα ταύτα εκ πρώτης όψεως 

φαίνονται αποδεικνύοντα ότι ανήκεν εις την δυτικήν εκκλησίαν. Εξ άλλου, η 

προσκόλλησίς του εις την μνήμην της ελληνικής καταγωγής του και η ελληνική γραφή 

του ονόματός του, φέρουν δισταγμούς τινάς ως προς την παραδοχήν της τοιαύτης 

υποθέσεως. Αλλά δεν έπεται κατ’ ανάγκην ότι όσοι Ελληνες ησπάζοντο κατ’ εκείνην 



την εποχήν τον καθολικισμόν απηρνούντο δια τούτο τον Ελληνισμόν. Πολλά περί του 

εναντίου παραδείγματα ηδύνατό τις να φέρη εκ της 15ης και της 16ης 

εκατονταετηρίδος, αλλ’ αρκεί το του Βησσαρίωνος, του οποίου δύναταί τις να 

διαφιλονεικήση την πολιτικήν πρόβλεψιν, αλλ’ ουχί και τον πατριωτισμόν. 

Εκ των ανεξερευνήτων έτι αρχείων του Τολέδου ίσως ποτέ μάθωμέν τι και περί του 

οικογενειακού βίου του Θεοτοκοπούλου, πότε και πού ενυμφεύθη, εάν ήτο Ισπανίς, 

Ιταλίς ή Ελληνίς η σύζυγός του, και πόσα τέκνα απέκτησε. Το μόνον γνωστόν είναι 

ότι είχε υιόν, τον Γεώργιον Μανουήλ. Τα δυο ταύτα ονόματα μαρτυρούν ότι οι γονείς 

του ή τον εβάπτισαν ως καθολικόν, ή τουλάχιστον παρεδέχθησαν των καθολικών τα 

έθιμα, αλλά το δεύτερον εξ αυτών ανακαλεί και πάλιν τας πατρίους παραδόσεις και 

την μνήμην της Ελληνικής αυτοκρατορίας. 

Ο υιός και μαθητής ούτος του Δομηνίκου, την 10 Μαρτίου 1625, αμέσως ίσως μετά 

τον θάνατον του πατρός του, ωνομάσθη επισήμως γλύπτης και αρχιτέκτων της 

μητροπόλεως του Τολέδου, διέπρεψε δε ιδίως ως αρχιτέκτων. Κατά το 1626 ήρχισε 

την οικοδομήν του θόλου και του επ’ αυτού πυργίσκου (lanterne) του παρεκκλησίου 

της μητροπόλεως. Αλλοι καλλιτέχναι, φρονούντες ότι δεν ήτο επιδεκτικόν εκτελέσεως 

το σχέδιον του Θεοτοκοπούλου, τον κατεπολέμησαν υποστηρίζοντες την γνώμην των 

με υπερβολήν ζέσεως, αλλ’ ούτος απεκρίθη εις τας εναντίον του διατριβάς 

ανασκευάζων τα επιχειρήματα των αντιπάλων του και, το ουσιωδέστερον, 

συνεπλήρωσε την οικοδομήν του κατά το έτος 1631. Ο Θεοτοκόπουλος ούτος 

απεβίωσεν εις Τολέδον την 29 Μαρτίου 1631. Ο Bermudez δεν αναφέρει πότε 

εγεννήθη. 

Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ, (Εστία τ. 10, 1894) 


