
 

 

Μηα δεύηεξε «Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν» παξνπζίαζε ν Όκηινο Λνγνηερλίαο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ζην 

ηέινο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ, κε αθνξκή ηα πελήληα ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε 

θαη κε ηίηιν «Γνκήληθνο Θενηνθόπνπινο. Γηά ρεηξόο Νίθνπ Καδαληδάθε». Η ηδηαίηεξε απηή έθζεζε 

δσγξαθηθήο μεθίλεζε αξρηθά σο παηρλίδη: νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθαιύςνπλ ηνπο «θξπκκέλνπο πίλαθεο ηνπ Δι Γθξέθν» κέζα ζε απνζπάζκαηα από ην έξγν ηνπ 

Νίθνπ Καδαληδάθε. Σπγθεθξηκέλα, Ταμηδεύνληαο Ιζπαλία, επηζθέθζεθαλ ην Τνιέδν, ηε δεύηεξε 

παηξίδα ηνπ κεγάινπ δσγξάθνπ κέρξη θαη ην ζάλαηό ηνπ θαη θπιινκεηξώληαο ηελ Αλαθνξά ζηνλ 

Γθξέθν ζηάζεθαλ ζηνλ πξόινγν θαη ζηνλ επίινγν ηεο εμνκνιόγεζεο ηνπ ζπγγξαθέα πξνο ηνλ 

«αγαπεκέλν ηνπ παππνύ», όπσο ζπλήζηδε λα ηνλ πξνζθσλεί.  

 Γεθαπέληε απεηθνλίζεηο εληνπίζηεθαλ ζηα ελ ιόγσ απνζπάζκαηα. Σηε ζπλέρεηα, 

απνθαζίζακε λα ζπλελώζνπκε ην Λόγν, ηε γιώζζα ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο αθήγεζεο, κε ηελ 

Δηθόλα θαη ηα αληηθείκελα. Σηελ πνξεία ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο αθεηεξία ην Γηαδίθηπν θαη 

κεηαθνξηώζεθαλ ηα έξγα ηνπ Δι Γθξέθν από πηλαθνζήθεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ζηηο νπνίεο είρακε 

ειεύζεξε πξόζβαζε. Δπίζεο, αμηνπνηήζεθαλ θαη έληππεο πεγέο γηα ην έξγν θαη ηε δσή ηνπ 

Γνκήληθνπ Θενηνθόπνπινπ. Ξεθπιιίζακε αθηεξώκαηα θαη θαηαιόγνπο δσγξαθηθήο, αζθεζήθακε 

ζηνλ εληνπηζκό πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε επξεηεξίσλ, επαηζζεηνπνηεζήθακε γύξσ από ζέκαηα 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηεθκεξηώζακε ηα ιεγόκελά καο κε αλαθνξά ζηε 

βηβιηνγξαθία. Γηαηξέζακε ηελ παξνπζίαζή καο ζε δέθα ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Κπξίσο όκσο, καο 

δόζεθε ε επθαηξία ηεο δηπιήο απόιαπζεο: ινγνηερλία θαη δσγξαθηθή, δσγξαθηθή θαη ινγνηερλία. 

Αλαδεηώληαο, ινηπόλ, ην δσγξάθν κέζα ζηνλ πεδνγξάθν πξνζεγγίζακε ην γλσζηό παιαηό 

εξώηεκα: κε πόζε δύλακε κπνξνύλ νη ιέμεηο λα αλαπαξαζηήζνπλ ηε δσή, ην ζάλαην, ην νξαηό θαη 

ην αόξαην ζην κάηη ηνπ αλζξώπνπ; 

 Η πεξηήγεζε ζηνλ θόζκν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε θαη ζηελ ηαμηδησηηθή ινγνηερλία 

νινθιεξώζεθε κε ηξία αθόκε ηαμίδηα: ζην πξώην, πάιη Ταμηδεύνληαο Ιζπαλία, κε ζύλζεκα «Βίβα 

ια Μνπέξηε!», δηαβάζακε ηνπο «Διεύηεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο ηνπ Αιθάζαξ» θαη ηνπο ζπλδέζακε κε 

ηνπο ήξσεο ηνπ Πνιπηερλείνπ· ζην δεύηεξν, παξαθνινπζήζακε, ζην Ήηνλ ηεο Αγγιίαο, ηα νκαδηθά 

αζιήκαηα πνπ νδεγνύλ ζην «Γίπισκα Αλζξώπνπ»· ζην ηξίην , επαλήιζακε ζηελ Διιάδα, ζηελ 

Αξραία Οιπκπία θαη ζηηο Καζηξνπνιηηείεο ηνπ Μνξηά. 

 Όπνηνο ζειήζεη λα δεη ηελ έθζεζή καο, αο έρεη ζην λνπ ηνπ ηα όζα παξαδέρεηαη γηα ηνλ 

εαπηό ηνπ ν Νίθνο Καδαληδάθεο:  

Γηαηί δελ θάλσ ηέρλε· αθήλσ ηελ θαξδηά κνπ λα θσλάδεη. 

 Σε απηό αθξηβώο έκνηαδαλ νη δύν κεγάινη Κξεηηθνί. 

  

Βαζηιηθή Αθεληνπιίδνπ 

Οη καζεηέο: Γηαθνγηάλλεο Νίθνο, Μαληόγινπ Μειέηε Αληώλεο Μειέηεο, Μαξίλεο Νάζνο, 

Μειηώλεο Σπύξνο, Μπίρηαο Σηέθαλνο, Πεζηαξίλη Μάξθνο. 



 

«Ά πνς ε η νπ  Τ νιέδν . Πξηλ από 

ην 1597. Λάδη ζε κνπζακά, 1,21 x 1,09 κ. 

Σπιινγή θόκηζζαο de Añover y Castañeda, 

Metropolitan Museum, Νέα Υόξθε. 

Υπνγξαθή, ζηελ θάησ δεμηά γσλία: 

δνκήληθνο ζενηνθόπνπινο ἐπνίεη». Το 
Τολέδο το είχα στο νου μου όπως το είχε 
ζωγραφίσει ο Γκρέκο μέσα στην 
καταιγίδα: Αψηλό, ασκητικό, μαστιζόμενο 
από λάμψες απότομες, κι η σαΐτα της 
περίφημης γοτθικής του Μητρόπολης, η 
σαΐτα της ψυχής του ανθρώπου, 
διαπερνάει τα σύννεφα τα κατάφορτα από 
τον κεραυνό του Θεού. Οι μισοί πύργοι, τα 
μισά μουράγια, τα μισά σπίτια, 
φωτίζουνται με τη γαλάζια λάμψη της αστραπής, η άλλη μισή πλευρά γκρεμίζεται, κατάμαυρη στο 
χάος. Υψώνουνταν στο νου μου το Τολέδο απαράλλαχτο με το πνέμα του Γκρέκο: φωτοσπαθάτο 
από τη μια μεριά, κατασκότεινο από την άλλη, απρόσιτο… 

 

     Τνπξηζηηθόο νδεγόο επνρήο ηνπ Τνιέδν (Ηξάθιεην, Ιζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο, © Δ.Κ.Ι.Μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άπνςε ηνπ 

Τνιέδν, Απξίιηνο 2006. 

 



Το Τολέδο τον είχε γοητέψει. Ήταν η πολιτεία που του ταίριαζε -γιομάτη μεγαλείο και 
λάμψη, μα που είχεν αρχίσει να ξεπέφτει και ν’ αφανίζεται. Όμως ζούσαν ακόμα και περπατούσαν 
στα στενά δρομάκια της, όλο περφάνια, κούραση και μυστική έξαρση, οι ιππότες κι οι ευγενείς, οι 
άγριοι καρδινάλιοι κι οι χλωμοί καλόγεροι, όλες οι παθητικές φασματικές μορφές που γοήτεψαν το 
μαύρο έξαλλο μάτι του ανυπόταχτου Κρητικού. Οι φλέβες του ήταν γιομάτες από το πιο διαλεχτό 
αραβίτικο αίμα. Τούτοι οι ίδιοι Άραβες, που είχαν αρπάξει την Ισπανία, είχαν ξεχυθεί ίσαμε την 
Κρήτη, «το νησί που τρέχει μέλι και γάλα», ξεμπάρκαραν κι έκαψαν τα καράβια τους για ν’ 
αναγκαστούν να την κυριέψουν. Το ίδιο καταχτητικό αραβίτικο αίμα έτρεχε στις κρητικές κι 
ισπανικές φλέβες. Κι  ότ αν ήρθ ε  ο  Γκρέ κο  στ ο  Τ ολέ δο ,  β ρήκε  μι αν αληθ ι νή τ ου  
πατ ρί δα .  

 

Άπνςε ηνπ Τνιέδν, Απξίιηνο 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κι είχεν 
ακόμα το παρθένο 

μάτι που δεν 
μπορούσαν να το ’χουν οι Ισπανοί ζωγράφοι: έβλεπε για πρώτη φορά, ξαφνικά, στην κρισιμότερην 
ακμή της νιότης του, το θέαμα της Ισπανίας, τις εκστατικές χλωμιασμένες μορφές, την πικραμένη 

αυστηρή ανάταση μιας ράτσας που αρχίζει να γέρνει στη δύση της. 

 

 



Στις εκκλησίες γκρεμισμένα παλάτια, ένα αγιόκλημα μέσα στα χαλάσματα σηκώνει το 
κεφαλάκι του και μοσχοβολάει. Βρέθηκα πάλι στην παλιά Οβριακή, στο σπίτι του Γκρέκο, 
δρασκέλισα το κατώφλι. 

 

Τ ν  Σπ ί η η  η νπ  Δι  Γθξέθν : Ο Δι Γθξέθν έδεζε ζην εγθαηαιειεηκκέλν παιάηη ηνπ 

Μαξθεζίνπ Βηγηέλα, Γνύθα ηεο Δζθαιόλα. Απηό πνπ νλνκάδνπκε «Σπίηη ηνπ Δι Γθξέθν» ήηαλ ηα 

δώκαηα ηνπ Σακνπέι Λεβί, ηακία ηνπ Βαζηιηά Γ. Πέδξν I πνπ αξγόηεξα πέξαζαλ ζηα ρέξηα ηεο 

Γνύθηζζαο Αιδόλζα ληε Μεληόζα. Σηηο αξρέο ηνπ αηώλα, ν Μαξθήζηνο ληε ια Βεγα-Ιλθιάλ, 

επηζπκώληαο λα δηαηεξήζεη ηε κλήκε ηνπ Δι Γθξέθν θαη ησλ έξγσλ ηνπ, αλαθαηλίδεη ην παιηό 

αξρνληηθό θαη ηνπνζεηεί ηνπο πίλαθεο, δεκηνπξγώληαο έλα «πηζηό αληίγξαθν» ηνπ αξρνληηθνύ ηνπ 

δσγξάθνπ, κε έπηπια επνρήο.  

 

Τν δεύγνο Καδαληδάθε κε ηηο αδειθέο Υβόλ Μεηξάι θαη Λνπζηέλ Φιεξί, Τνιέδν 1950 (Φσηνγξαθηθό Αξρείν Μνπζείνπ Νίθνπ Καδαληδάθε). 

 

Τρογυρίζω το σπίτι του Γκρέκο, το μουσείο του, τις εκκλησιές όπου βρίσκουνται τα έργα του, 
έχω στο νου μου όλη του τη ζωή και τον αγώνα, λάμπουν στα μάτια μου τα σπαθωτά, φλεγόμενα 
στόματα, τα χλωμά, μακροδάχτυλα, σαν άστρα της θάλασσας, χέρια, τα μάτια τα πυρπολημένα κι 
ακίνητα.  

 



 

 

 

 

Ά πνς ε θα η  ζρέδ η ν  η νπ  Τ νιέδν . π. 1610-1614. Λάδη ζε κνπζακά, 1,32 x 2,28 κ. 

Σπιινγή Pedro Salazar de Mendoza, Μνπζείν ηνπ Γθξέθν, Τνιέδν». Στην είσοδο, η περίφημη 
εικόνα του Τολέδου κι ο Γιωργής, ο γιος του Γκρέκο, μπροστά, με ξεδιπλωμένο το χάρτη. Κι από τον 
ουρανό κατεβαίνει απάνω στο Τολέδο, χορεύοντας, κρεμάμενο ανάερα, ένα σμάρι άγγελοι με την 
Παναγία στη μέση. Σαν ένα ερωτικό σμάρι 
μέλισσες, την άνοιξη, με τη βασίλισσα 
ανάμεσα στις χνουδωτές κοιλιές τους. Ένας 
άγγελος πέφτει από πάνω κατακέφαλα, σαν 
άστρο που χύνεται. 



 

 

 

 

 

Τν δεύγνο Καδαληδάθε κε ηηο αδειθέο Υβόλ Μεηξάι θαη Λνπζηέλ Φιεξί ζην ζπίηη ηνπ Γθξέθν, κπξνζηά ζηνλ πίλαθα «Ο Άγηνο Πέηξνο 

κεηαλνώλ», Τνιέδν 1950 (Φσηνγξαθηθό Αξρείν Μνπζείνπ Νίθνπ Καδαληδάθε). 

Στράφηκα προς το γέρο φύλακα του Μουσείου κι άρχισα να μιλώ και να χωρατεύω μαζί του. 
Μίλησα, γέλασα, συνήφερε λίγο η καρδιά μου και τότε σώπασα κι άρχισα να κοιτάζω τον Γκρέκο.  

 

 



Όλο το Αποστολάτο γύρα μου, και νιώθω ξαφνικά πως έπεσα μέσα σε φλόγες. Ο Απόστολος 
Βαρθολομαίος, ντυμένος ολάσπρα· το μαυρόσγουρο, χλωμό, πεινασμένο κεφάλι σαλεύει σα φλόγα 

να ξεκορμίσει από το λαιμό. Κρατάει στα χέρια ένα μαχαίρι με τόση αλαφράδα και χάρη -λες και 
κρατάει φτερό και θέλει να γράψει. 

«Ο  Α πόζη νιν ο  Βαξζνινκα ί ν ο . 0,97 x 0,77 κ. Μνπζείν Δι Γθξέθν, Τνιέδν».



«Ο  Ά γ η ν ο  Ισάλλεο  ν  Δπαγγει η ζη ήο .  Λάδη ζε κνπζακά, 0,90 x 0,57 κ. Μνπζείν ηνπ 

Πξάδν, Μαδξίηε. Υπνγξαθή κε ειιεληθά αξρηθά». Δίπλα του ο Ιωάννης με κοκκινόσγουρα μαλλιά, 
έφηβος συνάμα και γυναίκα, αντρόγυνος μυστικός, κρατά ένα δισκοπότηρο ξεχειλισμένο φίδια.  

 

«Ο  Ά γ η ν ο  Ισάλλεο  ν  

Βαπη η ζη ήο  θα η  ν  Ά γ η ν ο  

Ισάλλεο  ν  Δπαγγει η ζη ήο . 

Λάδη ζε κνπζακά, 110 x 86 εθ. 

Μνπζείν ηνπ Πξάδν (δαλεηζκέλν 

ζην Μνπζείν Santa Cruz ηνπ 

Τνιέδν), Μαδξίηε». 

Ο Άγηνο Ισάλλεο ν Δπαγγειηζηήο, ζύκθσλα κε κηα παξάδνζε, εκθαλίδεηαη σο ακνύζηαθνο λεαξόο, 

κ’ έλαλ αεηό δίπια ηνπ. Τν ζέκα ηνπ δηζθνπόηεξνπ κε ηνλ δξάθν πνπ θξαηά ζην αξηζηεξό ηνπ 

ρέξη, πξνέξρεηαη από κηα απόθξπθε πεγή, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, όηαλ ν Άγηνο αλαγθάζηεθε λα 

πηεη δειεηήξην, επεηδή δε ζπζίαζε ζηνπο εηδσινιαηξηθνύο ζενύο, επιόγεζε ηε ρξπζή θνύπα, από 

ηελ νπνία βγήθαλ θίδηα. 



 

  



 

 

 

 

«Η Πέκπη ε  Σθ ξαγ ί δα  η εο  Α πνθαιύς εσο . 1608-1614. Λάδη ζε κνπζακά, 2,25 x 1,93 κ. 

Ννζνθνκείν ηνπ San Juan Bautista de Afuera, Τνιέδν, Metropolitan Museum, Νέα Υόξθε». Ο 
άνθρωπος είναι -ψυχή και σώμα- ολάκερος σπαθί. Ολοένα το σώμα εξαϋλώνεται, τεντώνεται 
διάφανο, λαμπερό, απόκοσμο -σαν ψυχή. 

 

 

 

 



 

 

«Η Α λάζη αζε . 1603-1607. 

Λάδη ζε κνπζακά, 2,75 x 1,27 

κ. Μνπζείν ηνπ Πξάδν, 

Μαδξίηε. Υπνγξαθή: 

δνκήληθνο ζενηνθόπνπινο 

ἐπνίεη».  

 

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, μανιασμένη 
ανθρώπινη μάζα ο Χριστός· 
θείο βέλος που ανηφορίζει 
στον ουρανό, σηκώνοντας το 
βάρος της ύλης και το θάνατο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Τ ν  Μαξη ύξ η ν  η νπ  Α γ ί νπ  Μαπξ η θ ί νπ . 1580-1582. Λάδη ζε κνπζακά, 4,48 x 3,01 κ. 

Μνλαζηήξη ηνπ Δζθνξηάι. Υπνγεγξακκέλν ζην ραξηί πνπ έρεη ην θίδη ζην ζηόκα ηνπ, ζηελ θάησ 

δεμηά γσλία: δνκήληθνο ζενηνθόπνπινο θξήο ἐπνίεη. Σύκθσλα κε ην βίν ηνπ Αγίνπ, ην καξηύξην ηνπ 

Αγίνπ Μαπξηθίνπ έιαβε ρώξα ζηε Γαιαηία ζηα ηέιε ηνπ 3νπ αηώλα όηαλ ν Μαπξίθηνο θαη νιόθιεξε ε 

ιεγεώλα πνπ δηνηθνύζε, αξλήζεθαλ λα ππαθνύζνπλ ζηελ εληνιή ηνπ Μαμηκηαλνύ θαη λα 

πξνζθπλήζνπλ ηνπο ζενύο ηεο απηνθξαηνξίαο. Ο πίλαθαο δελ άξεζε θαζόινπ ζην Φίιηππν ην Β’ ηεο 

Ιζπαλίαο –ν νπνίνο είρε αλαζέζεη ην έξγν απηό ζηνλ Γνκήληθν Θενηνθόπνπιν». Και μέσα στο 
παγωμένο Εσκοριάλ, πως λάμπει, σα σμαλτωμένο μέταλλο, το μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου! Οι 
τρεις μπροστά πανοπλίες, μπλάβη, σκούρα θαλασσιά και κίτρινη, η φορεσιά του παιδιού, η λάμψη η 
απόκοσμη που χτυπάει τον αγέρα, σου δίνουν μιαν τέτοιαν έξαρση που θαρρείς πως 
σφεντονίστηκες σε μυστικό της πανσέληνος τοπίο. 

 

 

Κι όταν ο φαρμακομύτης βασιλιάς ο 
Φίλιππος τρόμαξε βλέποντας τον Άγιο 
Μαυρίκιο που του ζωγράφισες, 
δάγκασες τα χείλια, δεν καταδέχτηκες 
να παρακαλέσεις μήτε να βάλεις νερό 
στις μπογιές σου, μά πήρες την οργή, 
την περηφάνια και την απροσκύνητη 
τέχνη μαζί σου και σκαρφάλωσες στο 
Τολέδο τυλιμένος μέσα στις φλόγες. 

 

 

 

 



 

 

       «Η Πελη εθνζη ή . 1603-1607. Λάδη ζε 

κνπζακά, 2,75 x 1,27 κ. Museo Nacional de la 

Trinidad, Μνπζείν ηνπ Πξάδν, Μαδξίηε. 

Υπνγξαθή: δνκήληθνο ζενηνθόπνπινο ἐπνίεη». 

Όμοια σε όλες τις ζωγραφιές του Γκρέκο το 
φως σπαθίζει με σφοδρότητα τον αγέρα, έχει 
κάτι το ανήλεο και σαρκοβόρο -είναι σαν το 
Άγιο Πνεύμα στην Eπιφοίτησή του. Οι 
Απόστολοι λαγιάζουν κάτω τρεμάμενοι· σα να 
θέλουν ξεφύγουν, μα είναι πια πολύ αργά. Το 
Πνέμα ορμάει σα γεράκι και γαντζώνεται 
απάνω τους· ένας Απόστολος βάζει σταυρωτά 
τα χέρια απάνω από το κεφάλι του για να 
αποφύγει το Πνέμα, μα τα χέρια του γιομώνουν 
αίματα.  

 

 Τέτοιο το φως στα έργα του Γκρέκο. Τρώει 
τα σώματα, αποσυνθέτει τα σύνορα κορμιού 
και ψυχής, τανύζει σα δοξάρι τα κορμιά -κι ας 
σπάσουν. Το φως του είναι κίνηση. Κίνηση 
βίαιη. Δεν πηγάζει από τον ήλιο, είναι αντίθετο 

με το φως του ήλιου. Το φως χιμάει σαν από φεγγάρι τραγικό, ο αγέρας μερμηδίζει γιομάτος 
κεραυνό, οι άγγελοι κάποτε ξεσπούν κατάκορφα στον ουρανό σαν αστροβολίδες, που σπάζουν 
πολύχρωμες, απειλητικές, απάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. 
Κι έτσι τα πρόσωπα του Γκρέκο έχουν την κερωμένην, εκστατικήν 
όψη που έχουν τα φαντάσματα ή που παίρνουν οι μορφές μας σε μια 
μεγάλη γαλάζιαν αστραπή. 



O ΛΑΟΚΟΩΝ ΣΟΤ ΓΚΡΕΚΟ 

 

              «Ο  Λ ανθόσλ . 1608-1614. Λάδη ζε κνπζακά, 1,42 x 1,93 κ. Σπιινγή ηνπ Alcázar, 

Μαδξίηε, Δζληθή Πηλαθνζήθε, Οπάζηλγθηνλ». Η αγωνία του Γκρέκο είναι: πίσω από τα φαινόμενα 
να βρει την ουσία. Να τυραννήσει το σώμα, να το μακρύνει, να το φωτίσει αρπαχτικά, να 
επιφοιτήσει απάνω του και να το κάψει όλο. Όλος ανησυχία και πείσμα, περιφρονώντας τους 
συνηθισμένους κανόνες της τέχνης, προσηλωμένος μονάχα στο δικό του όραμα, παίρνει το πινέλο 
του όπως ο ιππότης το σπαθί του, και ξεκινάει. «Η ζ ω γ ραφι κή,  συ νήθ ι ζ ε  να λέ ε ι ,  δε ν 
ε ί ναι  τ ε χ νι κή,  δηλαδή συ ντ αγ έ ς και  κανόνε ς.  Η ζ ω γ ραφι κή ε ί ναι  άθ λος,  
έ μπνε υ ση,  ε νέ ργ ε ι α απόλυ τ α προσω πι κή».  

Όσο γερνάει, αντίς να γαληνεύει, δηλαδή να ξεθυμαίνει, όπως όλοι οι άνθρωποι, ο Γκρέκο 
αγριεύει ολοένα. Ο σφυγμός του όλο και γρηγορεύει, η «παραφροσύνη» του όλο και γίνεται πιο 
γόνιμη. Τα στερνά του έργα, Η Πέμπτη Σφραγίδα, ο Λαοκ όον τας , το Τολέδο με την καταιγίδα, 
είναι καθάρια φλόγα. Δεν είναι σώματα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σπαθί και ξεθηκάρωσε από το 
σώμα. Κι όσο προχωράει ο Κρητικός στην ηλικία, τολμάει ακόμα και τούτο: Ο άνθρωπος είναι -
ψυχή και σώμα- ολάκερος σπαθί. Ολοένα το σώμα εξαϋλώνεται, τεντώνεται διάφανο, λαμπερό,  
απόκοσμο -σαν ψυχή. 

 



 

O ΛΑΟΚΟΩΝ ΣΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΗ ΣΡΟΙΑ 

 

       «Ο  Λ ανθόσλ θα η  ν η  γ η ν η  η νπ , 2νο αη. π.Φ. – 1νο αη. κ.Φ., Βαηηθαλό». O Λαοκόφν ήηαν 
πρόζφπο ηης αρταίας ελληνικής μσθολογίας, γηνο ηνπ Αληήλνξα θαη ηεξέαο ηνπ Απόιισλα 
ζηελ Τξνία. Ο Λανθόσλ θαηά ηελ παξάδνζε είρε αζεβήζεη πξνο ηνλ ζεό Απόιισλα επεηδή είρε 

παληξεπηεί θαη είρε γίλεη παηέξαο. Πξάγκαηη, είρε δύν γηνπο. Όηαλ νη Έιιελεο έθιεηζαλ ζε 
αζθπθηηθό θινηό ηελ Τξνία, ο Λαοκόφν ζσμβούλευε ηοσς Σρώες να μην εμπιζηεύονηαι 
ηοσς Έλληνες και να μην πάροσν μέζα ζηην πόλη ηον Δούρειο Ίππο. Ήηαλ απηόο πνπ είπε 

ην πεξίθεκν: «Φοβοῦ ηοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα θέρονηας» (=λα θνβάζαη ηνπο Γαλανύο αθόκε 
θαη αλ θέξλνπλ δώξα). Γηα λα δείμεη ηνλ θίλδπλν ζηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ, έκπεμε ην δόξπ ηνπ ζηα 
πιεπξά ηνπ μύιηλνπ ίππνπ, γηα λα απνδείμεη όηη επξόθεηην γηα θνύθην άγαικα γεκάην πνιεκηζηέο. 

Καη πάιη όκσο νη Τξώεο δελ έδσζαλ ζεκαζία ζηηο ζπκβνπιέο ηνπ. Ο Λαοκόφν ηιμφρήθηκε όηαν 
ο θεός Ποζειδώνας, θίινο θαη πξνζηάηεο ησλ Διιήλσλ έζηειλε ενανηίον ηοσ δύο ηρομερά 
θίδια πνπ δάγθσζαλ απηόλ θαη ηα παηδηά ηνπ. Τν «Σύκπιεγκα ηνπ Λανθόσληα θαη ησλ δπν γησλ 

ηνπ» παξηζηάλεη ην κηθξό γην ήδε λεθξό από ηα δήγκαηα ησλ θηδηώλ, ελώ ν κεγαιύηεξνο βξίζθεηαη 
αθόκε ζηε δσή. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Laoconte.jpg


O ΛΑΟΚΟΩΝ ΣΩΝ ΑΣΡΩΝ  

Τα δύν θνβεξά θίδηα ηνπ Πνζεηδώλα πνπ έζθημαλ κέρξη ζαλάηνπ ην Λανθόσληα θαη ηνπο γηνπο ηνπ έγηλαλ κεηέπεηηα ν αζηεξηζκόο ηνπ 

Όθε. Σύκθσλα κε ηε κπζνινγία καο, ν Οθιούτος, δειαδή ν άλζξσπνο πνπ θξαηάεη ηα θίδηα ήηαλ ν Λανθόσληαο (θαηά κία άιιε εθδνρή ήηαλ ν 
ζεόο ηεο Ιαηξηθήο, ν Αζθιεπηόο). 

Αθόκα, από ηνλ Λανθόσληα πήξε ην όλνκά ηνπ ν αζηεξνεηδήο 
3240 Λαοκόφν (3240 Laocoon), κέινο ηεο Τξσηθήο Οκάδαο πνπ 
αλαθαιύθζεθε ην 1978. Η «Τξνία» απνηειείηαη από δύν νκάδεο 

αζηεξνεηδώλ θαη ε θαζεκία ηνπο πεξηιακβάλεη αζηεξνεηδείο κε νλόκαηα 
εξώσλ από ηνλ Τξσηθό Πόιεκν. Οη δύν νκάδεο βξίζθνληαη αληηθξηζηά, ε 
κία απέλαληη ζηελ άιιε κε ηνλ πιαλήηε Δία ζηε κέζε, ν νπνίνο ηηο 

«ρσξίδεη» γηα λα κε «ζπγθξνπζηνύλ» κεηαμύ ηνπο. ηο ζηραηόπεδο ηφν 
Αταιών πεξηιακβάλνληαη νη αζηεξνεηδείο Αρηιιέαο, Νέζηνξαο, 
Αγακέκλνλαο, Οδπζζέαο, Γηνκήδεο, Σζέλεινο, Μελέιανο, Θεξζίηεο, 
Σηέληνξαο, Ιδνκελέαο, Τειακώληνο (Αίαο) αιιά θαη Κάιραο θ.ά.  

(Γαλέδεο 1998:125) 

ηο ζηραηόπεδο ηφν Σρώφν, νη αζηεξνεηδείο Πξίακνο, 
Αηλείαο, Γιαύθνο, Έιελνο, Αληήλνξαο, Σαξπεδόλαο, Πάλδαξνο, 
Λαοκόφν, Πάξεο, Γόισλ, Σηκνείζηνο αιιά θαη Αζηπάλαθηαο θ.ά.  

Μνλαδηθή «παξαθσλία» ζηελ νπξαλνγξαθία ηνπ Τξσηθνύ 

πνιέκνπ είλαη νη αζηεξνεηδείο Πάηξνθινο θαη Έθηνξαο, νη νπνίνη είραλ 
νλνκαζηεί πξηλ απνθαζηζηεί ν δηαρσξηζκόο ζε ζηξαηόπεδα Αραηώλ – 
Τξώσλ. Οη δύν απηνί αζηεξηζκνί βξίζθνληαη ζε «ιάζνο» ζηξαηόπεδα:  
ν Πάηξνθινο ζηνπο Τξώεο θαη ν Έθηνξαο ζηνπο Αραηνύο. 

 



 

 

«Η Παλαγ ί α  η εο  Α κώκνπ Σπιιής εσο . Σύλαςε Σπκβνιαίνπ: 1607. Λάδη ζε 

κνπζακά (ειιεηςνεηδέο), 3,47 x 1,74 κ. Παξεθθιήζην ηεο Isabel del Oballe, San Vicente, Μνπζείν 

Santa Cruz, Τνιέδν. Υπνγξαθή: δνκήληθνο ζενηνθόπνιηο (sic)». Οι άγγελοί του έχουν στέρεα 
αθλητικά κορμιά. Είναι μελαχρινοί, με αλαφρό μαύρο χνούδι στα μάγουλα και στο απανωχείλι κι η 
μύτη τους είναι ανασκωμένη, όλο χάρη. Και στην εκκλησιά του Αι-Βιθέντε στο Τολέδο ένας 
άγγελος σπρώχνει με τα ρωμαλέα μπράτσα του με τόση δύναμη την Παναγία στον ουρανό, που 
καθώς τον κοιτάζεις, η ορμή του σε συνεπαίρνει τόσο που τα μπράτσα σου και τα στήθια πονούν, σα 
να σπρώχνουν όλη τη γης ψηλά κατά τον ουρανό. 

… Οι άγγελοι κάποτε ξεσπούν κατάκορφα στον ουρανό σαν αστροβολίδες, που σπάζουν 
πολύχρωμες, απειλητικές, απάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων.  

 



«Ο  Δπαγγει η ζκόο . 1597-1600. Λάδη ζε κνπζακά, 3,15 x 1,74 κ. Κνιέγην ηεο Doña Maria 

de Aragón, Μνπζείν Balaguer, Μαδξίηε». Αυτός δεν ήταν που έκαμε τα φτερά των αγγέλων τόσο 
μεγάλα που η Εκκλησία τρόμαξε; 

 



Ο θρύλος που είχε δημιουργήσει ο βίαιος, λιγομίλητος Κρητικός ζωντανεύει πάλι σήμερα σε 
όλα τα χείλια. Αυτός δεν ήταν που είπε για τον Μιχαήλ Άγγελο: «Καλός άνθρωπος, μα δεν ήξερε να 
ζωγραφίζει»; 

 

 «Ο  Καξδ η λάι η ν ο  Fernando  N iño  De Guevara. π. 1600. Λάδη ζε κνπζακά, 1,71 x 
1,08 κ. Άγηνο Παύινο, Τνιέδν (;), Metropolitan Museum, Νέα Υόξθε. Υπνγξαθή: δνκήληθνο 

ζενηνθόπνπινο ἐπνίεη».  Κι όταν τον ρώτησε η Ιερά Εξέταση: «Πούθε ήρθες; Γιατί ήρθες;» αυτός 
αποκρίθηκε: «Δεν έχω να δώσω λόγο σε κανένα! Δεν είμαι υποχρεωμένος ν’ απαντήσω, δεν 
απαντώ!» Μα όταν δε σε ζόριζαν, φαρδιά πλατιά χάραζες τ’ όνομά σου στη ζωγραφιά σου, και κάτω, 
με περήφανο καμάρι, τον τίτλο: ΚΡΗΣ. 



 
Τα πορτρέτα του Γκρέκο έχουν τόση 

ένταση που ανατριχιάζεις, σα να 
βλέπεις μέσα από το μαύρο φόντο νά 
’ρχεται, συμπύκνωση φασματική του 

αιθέρα, ο άγιος ιππότης ή 
καρδινάλιος. Ο Γκρέκο ένιωθε το 
σώμα του ανθρώπου ως εμπόδιο, 

συνάμα όμως ως και το μόνο μέσο 
για να εκφραστεί η ψυχή. 

Γι’ αυτό δεν το απαρνήθηκε όπως οι 
Άραβες ξομπλιαστές, βάζοντας στη 

θέση του αφηρημένα γεωμετρικά 
σχήματα. Το ξαθέρι του κορμιού δεν 
ήταν για τον Γκρέκο το παιχνίδι που 
κάνουν η σάρκα και το φως· ήταν η 

ψυχή, το αόρατο μαργαριτάρι που 
έπρεπε να γίνει ορατό. 

 
Γι’ αυτό όσο κοιτάζεις τα 

πορτρέτα του Γκρέκο νιώθεις 
να σε κυριεύει μεταφυσικός 

τρόμος. Όλοι τούτοι οι 
ζωγραφισμένοι άνθρωποι 

διατηρούν το σώμα που 
είχαν όταν ζούσαν, τα 

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.



 
 «Η Τ αθ ή η νπ  Κόκε η ν π  O rgaz . 1586. Λάδη ζε κνπζακά, 4,80 x 3,60 κ. Άγίνο Θσκάο, 

Τνιέδν. Υπνγξαθή: δνκήληθνο ζενηνθόπνιηο (sic) ἐπνίεη, año 1578». 

 



Στιγμιότυπα από τη ζωή του Ελ Γκρέκο   
Ηράκλειο Κρήτησ 1541 – Τολέδο Ιςπανίασ 1614 

Όταν έτρωγε, είχε μουσικούς στο διπλανό δωμάτιο να του παίζουν και να φραίνεται 
τρώγοντας. «Σπαταλούσε, λέει ο φίλος του Ιωσήφ Μαρτίνεθ, σπαταλούσε τα δουκάτα στα μεγαλεία 
του σπιτιού του!». Το δειλινό αγαπούσε να πηγαίνει στους κήπους του καρδινάλιου Σαντοβάλ υ 
Ρόχας. Ελιές, πορτοκαλιές, πεύκα, στέρνες με ψάρια, ξωτικά πουλιά, γυμνά αγάλματα, γυναίκες. 
Εκεί έσμιγε με τους φίλους του -ποιητές, καλόγερους, πολεμιστές, καρδιναλίους. Στους κήπους 
αυτούς πήγαιναν και οι πιο όμορφες Τολεδάνες αρχόντισσες που καθώς λέει ο Γκρέκο,  

«λε ν πε ρι σσότ ε ρα με  μι α λέ ξ η παρά έ νας Α θ ηναί ος φι λόσοφος μ’  έ να 
β ι β λί ο» .  

[…] Ο ήλιος βασίλευε, χρυσώνουνταν οι στέγες, σκοτείνιαζε ο ποταμός, γκρεμίζουνταν από το 
βουνό ο Αποσπερίτης. Άναψαν τα φώτα μέσα στο σπίτι, πρόβαινε στην ταράτσα η αγαπημένη 
συντρόφισσα του ύπνου και του ξύπνου σου, Η Χερώνυμα, και σου άγγιζε πολύ αλαφρά, να μη σε 
τρομάξει, το χέρι. «Βράδιασε, σού ’ λεγε, δεν έφαγες όλη τη μέρα, δούλευες· δεν το λυπάσαι το κορμί 
σου;» 

Ζούσες σαν άρχοντας. Ήσουν άρχοντας, Σπατάλευες, καταφρονώντας τη φρόνεση, ό,τι 
κέρδιζες από την τέχνη σου. […] Ψηλομύτη σ’ έκραζαν, ακατάδεχτο, ιδιότροπο, ένα λόγο ενάντιο να 
σου ’λεγαν, έπαιρνες φωτιά, κι όταν σε ρωτούσαν πόσα δουκάτα ζητάς για μια σου ζωγραφιά, 
αγρίευες, δεν πουλιούνται, έλεγες, δεν αγοράζουνται, ξεπερνούν κάθε πουγκί έργα τέχνης σαν τα 
δικά μου, σας τ’ αφήνω μονάχα ενέχυρο κι όταν θέλω σας γυρίζω πίσω τα δουκάτα και παίρνω τη 
ζωγραφιά μου. 

Στις 8 του Απρίλη του 1614, ένα χαρούμενο πρωινό, η πόρτα του σπιτιού του μεγάλου 
Κρητικού ήταν ανοιχτή, παιδόπουλα με άσπρα δαντελωτά πουκάμισα στέκουνταν στο κατώφλι με 
κίτρινες λαμπάδες. Ο περήφανος μυστηριώδης ξένος που είχεν έρθει, τώρα και σαράντα χρόνια, 
από τη θάλασσα, είχε πεθάνει. 

 

Σηηγκηόηππν από 

ηελ ηαηλία ηνπ 

Γ. Σκαξαγδή,  

Δι Γθξέθν, 2007,  

ειιεληθή 

θηλεκαηνγξαθηθή 

ηζηνξηθή ηαηλία 

δηεζλνύο  

παξαγσγήο. 



 

 

«Η  J erón im a de l as  Cuevas  (πηζαλόλ ε ζύδπγόο ηνπ;). 1577-1579. Λάδη ζε κνπζακά, 

0,62 x 0,50 κ. Σπιινγέο: Serafin García de la Huerta, Μαδξίηε, Maxwell MacDonald, Pollok House, 

Γιαζθώβε». Ο ήλιος βασίλευε, χρυσώνουνταν οι στέγες, σκοτείνιαζε ο ποταμός, γκρεμίζουνταν από 
το βουνό ο Αποσπερίτης. Άναψαν τα φώτα μέσα στο σπίτι, πρόβαινε στην ταράτσα η αγαπημένη 
συντρόφισσα του ύπνου και του ξύπνου σου, Η Χερώνυμα, και σου άγγιζε πολύ αλαφρά, να μη σε 
τρομάξει, το χέρι. «Βράδιασε, σού’ λεγε, δεν έφαγες όλη τη μέρα, δούλευες· δεν το λυπάσαι το κορμί 
σου;» 

 



Το επίκαιρο μήνυμα του Ελ Γκρέκο  
Διά χειρός Νίκου Καζαντζάκη  

  

 
 

Γιατί ύστερα από δυόμισι αιώνες, βγήκε από την αφάνεια όπου είχε πέσει ο Γκρέκο κι έγινε σήμερα 
ένας από τους μεγάλους αρχηγούς μας; Γιατί μπροστά σε κανέναν άλλο ζωγράφο η καρδιά μας δεν 

αναστατώνεται με τόσο σφοδρότητα;  
Γι ατ ί  η ε ποχ ή μας ε ί ναι  β αθ ι ά ομόλογ η με  τ ην ανήσυ χ η,  τ αραγ μέ νη,  

αγ ω νι ζ όμε νη συ νε ί δηση τ ου  Γκρέ κο .   
Όμοια με αυτόν μάχονται κι οι σύγχρονες ανώτατες ψυχές να βρουν από τα φαινόμενα – που πια δε 

χωρούν τις πεθυμιές μας – μιαν ουσία.  
[…] Η αγωνία αυτή του τεχνίτη ξεσπάει σφοδρότερη στις γόνιμες μεταβατικές εποχές, όπως είναι η 

εποχή μας, όπως ήταν η εποχή του Γκρέκο. Είναι φυσικό οι τέτοιοι δημιουργοί να θεωρούνται από  
τους φρόνιμους συγχρόνους τους τρελοί – αφού τρελός θεωρείται επί είκοσι τέσσερεις ώρες αυτός 

που βλέπει είκοσι τέσσερεις ώρες πρωτύτερα από τους άλλους.  
Τρελός θεωρήθηκε ο Γκρέκο επί δυόμισι αιώνες.  

Και τώρα μονάχα που ζούμε πια συνειδητά την αγωνία του, αρχίζει ο Γκρέκο και αναγνωρίζεται 
αρχηγός μας.  

 
 



Στέκουμαι σαν στρατιώτης μπροστά στο στρατηγό και κάνω την ΑΝΑΦΟΡΑ μου ΣΤΟΝ 
ΓΚΡΕΚΟ· γιατί αυτός είναι ζυμωμένος από το ίδιο κρητικό χώμα με μένα, και καλύτερα απ’ όλους 
τους αγωνιστές που ζουν ή που έχουν ζήσει μπορεί να με νιώσει.  

 
 

Οι γνώσεις μας για τη μορφή του Θεοτοκόπουλου  είναι, και ίσως εξακολουθήσουν να είναι 
για καιρό ακόμη, υποθετικές.  

Ασπασία Παπαδοπεράκη – Γλύπτρια. 



 

 

Οι πέντε «αυτοπροσωπογραφίες» του Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου   
Α:1ε ρξνλνινγηθά απηνπξνζσπνγξαθία: Ηιηθία Γνκήληθνπ 

Θενηνθόπνπινπ 45 εηώλ. 

Β:2ε ρξνλνινγηθά απηνπξνζσπνγξαθία: Ηιηθία Γνκήληθνπ 

Θενηνθόπνπινπ 38-45 εηώλ. 

Γ:3ε ρξνλνινγηθά απηνπξνζσπνγξαθία: Ηιηθία Γνκήληθνπ 

Θενηνθόπνπινπ 62-66 εηώλ. 

Γ:4ε ρξνλνινγηθά απηνπξνζσπνγξαθία: Ηιηθία Γνκήληθνπ 

Θενηνθόπνπινπ 62-66 εηώλ. 

Δ:5ε ρξνλνινγηθά απηνπξνζσπνγξαθία: Ηιηθία Γνκήληθνπ 

Θενηνθόπνπινπ 67-73 εηώλ. 

(Παπαδνπεξάθε 2005:7) 



ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ - Ο παππούς του Νίκου Καζαντζάκη  
 

Αρπάχτηκα με λαχτάρα από το χέρι σου· πασαλειμμένο ήταν με πολύχρωμες μπογιές, 
θαρρείς ζωγράφιζε ακόμα· έκαιγε. Άγγιξα το χέρι σου, πήρα φόρα και δύναμη, μπόρεσα να μιλήσω:  

- Παππού, αγαπημένε, είπα, δώσ’ μου μια προσταγή. 
Χαμογέλασε, απίθωσε το χέρι απάνω στο κεφάλι μου· δεν ήταν χέρι, ήταν πολύχρωμη φωτιά· 

ως τις ρίζες του μυαλού μου περεχύθηκε η φλόγα. 
-  Φτ άσε  όπου  μπορε ί ς,  παι δ ί  μου …  
Η φωνή του βαθιά, σκοτεινή, σαν να ’βγαινε από το βαθύ λαρύγγι της γης.  
Έφτασε ως τις ρίζες του μυαλού μου η φωνή του, μα η καρδιά μου δεν τινάχτηκε. 
- Παππού, φώναξα τώρα πιο δυνατά, δώσ’ μου μια πιο δύσκολη, πιο κρητικιά προσταγή. 
Κι ολομεμιάς, ως να το πω, μια φλόγα σούριξε ξεσκίζοντας τον αέρα, αφανίστηκε από τα 

μάτια μου ο αδάμαστος πρόγονος με τις περιπλεμένες θυμαρόριζες στα μαλλιά του κι απόμεινε 
στην κορφή του Σινά μια φωνή όρθια, γεμάτη προσταγή, κι ο αέρας έτρεμε: 

-  Φτ άσε  όπου  δε ν μπορε ί ς!  
 

Ν α γ ι ατ ί  όλη μας η ζ ω ή,  παππού ,  ήτ αν ανήφορος · ανήφορος και γκρεμός κι 
ερημία· κινήσαμε με πολλούς συναγωνιστές, με ιδέες πολλές, συνοδεία μεγάλη· μα όσο 
ανηφορίζαμε κι η κορφή μετατοπίζουνταν κι αλάργαινε, συναγωνιστές κι ιδέες κι ελπίδες μας 
αποχαιρετούσαν, λαχάνιαζαν, δεν ήθελαν, δεν μπορούσαν ν’ ανέβουν πιο απάνω· κι  απομέναμε 
μονάχοι με τα μάτια καρφωμένα στην Κινούμενη Μονάδα, στη μετατοπιζόμενη κορυφή. Δε μας 
κινούσε η αλαζονεία, μήτε η απλοϊκή βεβαιότητα πως θα σταθεί μια μέρα η κορφή και θα τη 
φτάσουμε· ανεβαίναμε, γιατί ευτυχία, σωτηρία και Παράδεισος για μας ήταν η ανάβαση.  
 

Καμαρώ νω  τ ην ψυ χ ή τ ου  ανθ ρώ που ,  καμι ά δύ ναμη ου ρανού  και  γ ης 
δε ν ε ί ναι  τ όσο  με γ άλη·  κου β αλού με  μέ σα μας τ ην παντ οδυ ναμί α και  δε ν τ ο  
ξ έ ρου με ·  καταπλακώνουμε την ψυχή μας με κρέατα και ξίγκια και πεθαίνουμε χωρίς να 
μάθουμε τι είμαστε και τι μπορούμε. 

 

 



 

Διά χειρός Νίκου Καζαντζάκη   
 
 

Όμιλος Λογοτεχνίας  
Ελληνογαλλικής Σχολής 

«Jeanne d’ Arc» 
Σχολικό έτος 2007-2008 

 
Νίκος Διακογιάννης Αντώνης Μελέτης Μαντόγλου Μελέτη Νάσος Μαρίνης  Σπύρος Μηλιώνης    

Στέφ ανος Μπίχτας  Μάρκος Πεσταρίνι  Επιμέλεια: Βασιλική Αφ εντουλίδου  
 

1. Τολέδο – Το σπίτι του Ελ Γκρέκο 
2. Ο Απόστολος Βαρθολομαίος, Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, Η Πέμπτη Σφραγίδα της Αποκαλύψεως   

3. Η Ανάσταση, Το Μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου, Η Πεντηκοστή  
4. Ο Λαοκόων 

5. Οι Άγγελοι του Ελ Γκρέκο και ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής 
6.  Η Ταφή του Κόμη του Orgaz 

7. Στιγμιότυπα από τη ζωή του Ελ Γκρέκο, Η Jerónima de las Cuevas; 
8. Το επίκαιρο μήνυμα του Ελ Γκρέκο 

9. Οι πέντε «αυτοπροσωπογραφίες» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 
10. Ο παππούς του Νίκου Καζαντζάκη 
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