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 ΗΑ ΘΑΗΏ «ΔΚΗΔΘΔΕΚΝ ΘΑΚΞΚΕΚΛΚΟΖΚΝ :Γ 
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EL  GRECO- ΔΟΜΗΝΙΚΟ ΘΓΟΣΟΚΟΠΟΤΛΟ 
 
 

 «Ω δηαβάηε, αοηόξ μ ςναίμξ ηάθμξ, μ ζόιμξ από πμνθονίηε, απ’ ημ ζύμπακ θιέβεη 

ημ πημ πενίθεμμ πηκέιμ, αοηό πμο έθαμε ηε δςή κα ζθύδεη ζημ λύιμ θαη ζημ πακί. 

Σμ όκμμα αοηό, πμο είκαη άλημ γηα μηα πκμή πημ ηζπονή από εθείκε πμο γεμίδεη ηε ζάιπηγγα ηεξ 

Φήμεξ, απιώκεηαη θαη ιάμπεη πάκς ζ’ αοηό ημ μάνμανμ ημ βανύ. Γμκάηηζε θαη πνμπώνεζε. 

Γδώ βνίζθεηαη μ Γθνέθμ. Η μειέηε ημο έδςζε ηα μοζηηθά ηεξ Σέπκεξ, ε Σέπκε ημο απμθάιορε ηα 

μοζηηθά ηεξ θύζεςξ, ε Ίνηξ ημο έδςζε ημ πάνηζμα ηςκ πνςμάηςκ, μ Φμίβμξ ημ δώνμ ημο θςηόξ 

θαη μ Μμνθέαξ ημο πάνηζε ηηξ ζθηέξ ημο». 

(Από ημκ ηάθμ ημο Γθνέθμ). 

 

Δμμήκηθμξ Θεμημθόπμοιμξ - Υνμκμιόγημ  

   
Δκμήθεζκμ Θεκηκζσπκνηκμ  Γ πκλεία ηκν Γζλέζκ  Έλαα ηκν Γζλέζκ πκν ΰλίζζκθηαε 

ζηγθ Αηηάδα  

1541 

Γεθθεέηαε ζηκ Πάθδαζα ηγμ Ελήηγμ (ζγμελεθσ Γλάζηεεκ) κ Δκμήθεζκμ , κ δενηελσηκζκμ αεκμ ηκν Γεπλαίκν 

Θεκηκζσπκνηκν, ενζαηάζηαηκν ζαε εννπσηγπηκν αζηκτ. 

 

1563 

Νε έααλαθκ ηγμ Αθεηεζήμ Δεκίζγζγμ ηγμ Candia o βπαλάθκμ Δκμήθεζκμ Θεκηκζσπκνηκμ απκζαηείηαε 

"maestro". 

 

1566 

Κ Δκμήθεζκμ Θεκηκζσπκνηκμ νπκαλάθεε πμ μάληνλαμ ζε έααλαθκ ζνμΰκηαεκαλάθκν ηκν Πάθδαζα πμ "μαΎζηλκ 

Ηέθεακμ Θεκηκζσπκνηκμ ζακνλάθκμ". Βγηά άδεεα απκ ηεμ ΐεθεηεζέμ αλξέμ θα δγμκπλαηήζεε μεα εεζσθα με ηγθ 
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αθαπαλάζηαζγ ηκν Λάδκνμ ηκν Πλεζηκτ. Γ εεζσθα εζηεμάηαε ζε καδσθηα ζαε ππηείηαε έθαθηε εΰδκμήθηα 

δκνζάηπθ, πκζκτ πκητ νογηκτ αεα ηγθ επκξή. 

 

1567/8 

Κ Δκμήθεζκμ αθαξπλεί αεα ηγθ ΐεθεηία. Γ παλκνζία ηκν είθαε ΰεΰαεπμέθγ ζηγθ πλπηετκνζα ηγμ Γαηγθκηάηγμ 

ηκθ Ώτακνζηκ ηκν 1568, σπκν ζαε μαδγηετεε ζηκ ελααζηήλεκ ηκν κθκμαζηκτ βπαλάθκν Ξεζεαθκτ (Tiziano). 

 

1570 

Λεδαθσηαηα με πλκηλκπή ηκν Ξεζεαθκτ, κ Δκμήθεζκμ αθαξπλεί αεα ηγ Μυμγ, σπκν ζνθδέεηαε με ηκνμ μαεζήθεμ 

Farnese ζαε δεαμέθεε ζηκ palazzo ηγμ κεζκαέθεεαμ ανηήμ. Ννθδέεηαε με κνμαθεζηέμ ηκαίκνμ αηηά ζαε με πκηηκτμ 

βπαλάθκνμ πκν ελαάβκθηαε εζείθγ ηγθ επκξή ζηγ Μυμγ, σππμ κ Ηεξαήη Άααεηκμ ζαε κ Μαθαήη. 

 

1572 

Κ Dominico Greco εααλάθεηαε ζηγθ ζνθηεξθία ηπθ βπαλάθπθ ηγμ Μυμγμ ηγθ Accademia di San Luca, πμ 

"pictor a cartibus" ζαε αθκίαεε δεζσ ηκν βπαλαθεζσ ελααζηήλεκ. 

 

1574 

Κ Δκμήθεζκμ δέξεηαε ζηκ ελααζηήλεσ ηκν ηκ βπαλάθκ Francesco Prevoste (π. 1528-1607), πκν δα ζνθεξίζεε 

θα ελαάβεηαε μαβί ηκν μέξλε ηκ ηέηκμ ηγμ βπήμ ηκν. 

 

1576 

Κ Δκμήθεζκμ αθαξπλεί αεα ηγθ Δζπαθία, ίζπμ μέζπ δεαζνθδέζεπθ ηγμ ανηήμ ηπθ Farnese.  

 

1577 

Κ Δκμήθεζκμ εαζαδίζηαηαε ζηκ Ξκηέδκ, σπκν μέξλε ηκ ηέηκμ ηγμ βπήμ ηκν δέξεηαε παλαααεηίεμ αεα θεηκηέξθγζγ 

έλαπθ πκν πλκκλίβκθηαε αεα εζζηγζίεμ ζαε εδλτμαηα ηγμ πσηγμ ζαε ηγμ πελεκξήμ ηγμ.  

 

1578 

Γεθθεέηαε κ αεκμ ηκν Δκμήθεζκν, Jorge Manuel. Κ Δκμήθεζκμ δεθ δα παθηλενηεί πκηέ ηγ μγηέλα ηκν παεδεκτ ηκν 

Jeronima de las Cuevas.  

 

1580 

Νηεμ 25 Ώπλεηίκν κ ΰαζεηεάμ ηγμ Δζπαθίαμ Φίηεππκμ ΐ΄ δίθεε εθηκηή θα ξκλγαγδεί ζηκθ Αη Γζλέζκ έθα 

ξλγμαηεζσ πκζσ, πλκζεεμέθκν θα πλκξπλήζεε ζηγθ εζηέηεζγ ηκν έλακν Ξκ μαλητλεκ ηκν Ώαίκν Ηανλεζίκν ζαε 
ηγμ δγΰαρζήμ ηεαευθαμ. 

 

1588 

Κηκζηγλυθεηαε Γ Ξαθή ηκν Εσμγ Κλαζάδ ζηκ θασ ηκν Santo Tome ζηκ Ξκηέδκ. 

 

1597 

Κ Δκμήθεζκμ νπκαλάθεε ζνμΰσηαεκ αεα ηγθ εεζκθκαλάθγζγ ηκν παλεζζηγζίκν ηκν San Jose ζηκ Ξκηέδo, απ' 

σπκν Κ Άαεκμ Ηαληίθκμ ζαε κ θηπξσμ. 

 

1603 

Κ Jorge Manuel μθγμκθετεηαε ζηκ ειήμ πμ ζνθελαάηγμ ηκν παηέλα ηκν ζαε πμ βπαλάθκμ ζαε κ ίδεκμ. Κ Luis 

Tristan de Escamilla, θίηκμ ηκν Jorge Manuel, ελαάβεηαε πμ μαδγηενσμεθκμ ζηκ ελααζηήλεκ ηκν Δκμγθίζκν ζαε 

δα απκΰεί κ ζνθεξεζηήμ ηγμ ηέξθγμ ηκν Greco ζηγθ Δζπαθία. 

 

1606 

Κ Δκμήθεζκμ αλθείηαε θα ζαηαΰάηεε θσλκνμ, επεεδή δεπλεί σηε κ βπαλάθκμ είθαε εηετδελκμ επαααεημαηίαμ. 

Οπήλιε κ πλυηκμ ζαηηεηέξθγμ πκν πέηνξε θα ειαελεδεί ηγμ ζαηαΰκηήμ θσλπθ ζηγθ Δζπαθία. 

 

1612-1614 

Κ Δκμήθεζκμ βπαλαθίβεε ηγθ Λλκζζτθγζγ ηπθ Ηάαπθ, πκν πλκκλεβσηαθ αεα ηκθ κεζκαεθεεαζσ ηκν ηάθκ ζηγθ 

εζζηγζία ηκν Santo Domingo el Antiguo, ζηκ Ξκηέδκ. 
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1614 

O Δκμήθεζκμ πεδαίθεε (7 Ώπλεηίκν). Νηγθ απκαλαθή ηπθ ενλεζζσμεθπθ ζηκ ελααζηήλεσ ηκν, ηγθ κπκία ζνθέηαιε 

κ αεκμ ηκν, αθαθέλκθηαε ηλεεμ πάαζκε ελααζίαμ, εζαησθ ζαλάθηα ηλεεμ πίθαζεμ, δεζαπέθηε πλκπηάζμαηα απσ 

ατοκ, ηλεάθηα πλκπηάζμαηα απσ πγησ ζαε ζελί, είζκζε επηά εηηγθεζά ΰεΰηία, ειήθηα επηά εηαηεζά ΰεΰηία, 

δεζαεπηά εζπαθεζά ΰεΰηία, δεζαεθθεά ΰεΰηία αλξεηεζηκθεζήμ, εζαησθ πεθήθηα ζξέδεα, ηλεάθηα πλκζξέδεα ζαε 

δεαζσζεεμ ξαηζκαλαθίεμ. 

 

Γ ζαηααπαή. 

Γτλπ απσ ηκ ξλσθκ ζαε ηκθ ησπκ ηγμ αέθθγζγμ ηκν εηηγθεζήμ ζαηααπαήμ μεαάηκν 

βπαλάθκν, Αη Γζλέζκ (Δκμήθεζκν Θεκηκζσπκνηκν) νπάλξκνθ πκηηέμ ζαε πκεζίηεμ 

εζδκξέμ. Ώθ ζαθέθαμ ιεθνηηίζεε ΰεΰηία ζαε εαζνζηκπαίδεεεμ πκν αζξκηκτθηαε με ηγ 

βπή ζαε ηκ έλακ ηκν, δα δεαπεζηυζεε ππμ νπάλξκνθ ΰαζεζέμ δεαθκλέμ σξε μσθκ πμ 

πλκμ ηκ ξλσθκ αέθθγζγμ αηηά ζαε πμ πλκμ ηκ ξλσθκ ηκν δαθάηκν ηκν. 

Ξκ επεζλαηέζηελκ είθαε ππμ αεθθήδγζε ζηκ Γλάζηεεκ (Πάθδαζα) ηγμ Ελήηγμ ηγθ 

επκξή ηγμ ΐεθεηκζλαηίαμ (νπκζηγλίβεηαε απσ πκηηκτμ ππμ αεθθήδγζε ζηκ ξπλεσ 

Φσδεηε ηκν Ηαηεΰεβίκν) ζηεμ 5 Θκεμΰλίκν ηκν 1541.Γ γμελκμγθία αέθθγζγμ ηκν 

πλκζτπηεε σξε απσ ζάπκεκ επίζγμκ έααλαθκ ηγμ επκξήμ αηηά με ΰάζγ μία εδεσξεελγ 

ζγμείπζγ ηκν, ζτμθπθα με ηγθ κπκία ηκ 1606 ήηαθ 65 εηυθ. Κ παηέλαμ ηκν, 

Γευλαεκμ Θεκηκζσπκνηκμ, ήηαθ θκλκζνηηέζηγμ ζαε έμπκλκμ. Γεα ηγ μγηέλα ηκν δεθ 

δεαδέηκνμε πηγλκθκλίεμ, εθυ άαθπζηγ παλαμέθεε ζαε γ ηανησηγηα μίαμ εθδεξσμεθγμ 

πλυηγμ, Αηηγθίδαμ ζνβτακν ηκν. Αίξε έθαθ μεααητηελκ αδεηθσ, ηκθ Ηαθκτζκ 

Θεκηκζσπκνηκ (1531-1604), κ κπκίκμ αζκηκτδγζε ηκ επάααεημα ηκτ παηέλα ηκνμ. 

Λέδαθε ζηκ Ξκηέδκ ηγμ Δζπαθίαμ ζε γηεζία 73 ξλσθπθ, ζηεμ 7 Ώπλεηίκν 1614.  

 

Νηγθ παηλίδα ηκν ηκθ ΰάπηεζαθ Ενλεάζκ, αηηά σηαθ ιεθεηετηγζε, ηκ Ενλεάζκμ ζαδυμ 

έμκεαβε με ηκ «Ετλεκμ», μεηαθλάζηγζε ζηα ηαηεθεζά Dominus - ζαε ζε ζνθέξεεα 

Dominico (Δκμήθεζκμ). Εε έηζε ζηγ δεηή ηκν παηλίδα, ηγθ Δζπαθία, έμεεθε ζαθ 

Δκμήθεζκμ κ Έηηγθαμ, Θηκμέθεζκ εη Γζλέζκ ή ζαε μσθκ Αη Γζλέζκ. 

ππμ ζνμΰαίθεε αεα σηκνμ ηκνμ μεαάηκνμ δγμεκνλακτμ πκν τζηελα απσ ηκθ δάθαησ 

ηκνμ πηγδτθκθηαε ζ‟ σηκ ηκθ ζσζμκ κε δανμαζηέμ ηκνμ ζαε κε ΰεκαλάθκε ηκνμ, έηζε ζαε 

ζηκ Θεκηκζσπκνηκ, έξκνμε αμθεζΰγηήζεεμ ζαε ζεθά, πκν σζκ πελθκτθ ηα ξλσθεα 

ησζκ είθαε δτζζκηκ θα ειαζλεΰπδκτθ. Κ Θεκηκζσπκνηκμ εζπαεδετηγζε πμ 

ααεκαλάθκμ, αεακθσμ πκν πεζηκπκεείηαε απσ έθα δγμσζεκ έααλαθκ ηκν 1563, εθυ δα 

πλέπεε θα μεηέηγζε απσ θεαλή γηεζία ηγθ αλξαία εηηγθεζή ζαε ζηαζεζή αλαμμαηεία, 

ζλίθκθηαμ απσ ηγθ πηκτζεα ΰεΰηεκδήζγ πκν ζηγλκδσηγζε μεηά ηκ δάθαησ ηκν. To 

σθκμα ηκν πλυηκν δαζζάηκν ηκν δεθ είθαε αθπζησ, αθ ζαε ηκ σθκμα ηκν Δπάθθγ 

Γλεπευηγ (1516-69) έξεε πλκηαδεί. Νηγθ Ελήηγ, πκν απσ ηκ 1211 απκηεηκτζε μέλκμ 

ηγμ εθεηεζήμ επεζλάηεεαμ, κε βπαλάθκε ζαε κε ααεκαλάθκε ζνθδταβαθ ηκ ΰνβαθηεθσ 

εδίπμα με ηεμ Δνηεζέμ επελλκέμ, θεηκηεξθυθηαμ θκλγηέμ ζνλίπμ εεζσθεμ ζαε 

δεαμκλθυθκθηαμ ηγ ηεασμεθγ «Ελγηεζή ζξκηή». Νηκ Πάθδαζα ελαάβκθηαθ ζαηά ηκ 

16κ αευθα πελίπκν δεαζσζεκε βπαλάθκε, κλααθπμέθκε ζε ζνθηεξθίεμ ζτμθπθα με ηα 

εηαηεζά πλσηνπα. Κ Θεκηκζσπκνηκμ εικεζεευδγζε απσ θπλίμ με έλαα ζαηηεηεξθυθ 

ηγμ Ώθααέθθγζγμ πκν ζνζηκθκλκτζαθ ζηγ ΰεθεηκζλαηκτμεθγ Ελήηγ ζαε απσ ηκ 1563 
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ειαζζκτζε επίζγμα ηκ επάααεημα ηκν βπαλάθκν. Γ πηγλκθκλία ανηή εζμαεετεηαε 

απσ μία αθαθκλά ζηκ σθκμα ηκν ζε επίζγμκ έααλαθκ ηγμ επκξήμ, ζηγθ κπκία 

πελεαλάθεηαε πμ δάζζαηκμ (maestro Domenigo). Ηία απσ ηεμ πλυηεμ πηγλκθκλίεμ 

πκν δεαδέηκνμε αεα ζάπκεκ έλακ ηκν πλκέλξεηαε επίζγμ απσ άηηκ έααλαθκ ηκν 1566, 

ζτμθπθα με ηκ κπκίκ δσδγζε ζηκθ Θεκηκζσπκνηκ άδεεα αεα θα πκνηήζεε με ηαξθσ 

μία εεζσθα πκν εζηεμήδγζε ζηα 70 δκνζάηα, πκζσ εδεαίηελα ζγμαθηεζσ αεα ηγθ επκξή 

ζαε εεδεζσηελα αεα έθαθ θέκ ζαηηεηέξθγ 

Ώμθεζΰγηήζεεμ νπάλξκνθ αζσμα ζαε αεα ηκ δλήζζενμά ηκν. Κλδσδκικμ ή Εαδκηεζσμ; 

Ηε δεδκμέθκ ππμ ζηγθ επκξή ηκν ζνθνπήλξαθ ζηγθ Ελήηγ Κλδσδκικε ζαε 

Εαδκηεζκί, παλαμέθεε αμθεηεασμεθκ ζε πκεσ απσ ηα δσαμαηα ανηά αθήζε γ κεζκαέθεεά 

ηκν. Θεπλείηαε πεδαθσηελκ ππμ ήηαθ κλδσδκιγ, εζδκξή πκν ζηγλίβεηαε ζε μεηέηεμ 

αλξεεαζυθ ζαε θκμεζυθ εααλάθπθ, ζτμθπθα με ηεμ κπκίεμ έθαμ δείκμ ηκν ήηαθ 

κλδσδκικμ εελέαμ, εθυ ηκ σθκμα ηκτ Δκμήθεζκν Θεκηκζσπκνηκν δεθ ζαηααλάθεηαε 

ζηα αλξεία ηπθ ΰαθηίζεπθ ηγμ Εαδκηεζήμ Αζζηγζίαμ ζηγθ Ελήηγ. Δεαθκλεηεζέμ 

πγαέμ ζάθκνθ επίζγμ ησακ αεα πεδαθή ζαηααπαή ηκν απσ ζαδκηεζή κεζκαέθεεα. 

Κλεζμέθκε μεηεηγηέμ εζηεμκτθ ππμ κ Θεκηκζσπκνηκμ αζπάζηγζε αλασηελα ηκ 

ζαδκηεζσ δσαμα, ηαμΰάθκθηαμ νπσογ ηγ δεαδήζγ ηκν, ζηγθ κπκία αθέθελε ππμ 

νπήλιε «πεζησμ Εαδκηεζσμ». Γ δεαδήζγ ανηή έξεε αμθεζΰγηγδεί, ζνθνπκηκαίβκθηαμ 

ηγθ νπκξλέπζγ ηκν θα ηγ ζνθηάιεε ζτμθπθα με ηεμ επεηααέμ ηγμ Δελάμ Αιέηαιγμ. 

Κ Γάηηκμ αζαδγμαρζσμ Ηπλίμ Ηπαλλέμ εζξνλίβεηαε ππμ κ μεαάηκμ βπαλάθκμ δεθ 

άθγζε δεαδήζγ, εθυ άηηκε εζξνλίβκθηαε ηκ αθηίδεηκ (μαβί με ανηκτμ ζαε κ Λαθηεηήμ 

Λλεΰεηάζγμ). Φνζεζά γ ζαηααπαή ηκν Θεκηκζσπκνηκν απσ ηγ μεα μελεά ζαε απσ ηγθ 

άηηγ γ νπκξλέπζή ηκν θα ζνθηάιεε ηγ δεαδήζγ ηκν ζτμθπθα με ηα σζα σλεβε γ Δελά 

Αιέηαζγ («ήμκνθ ζαησμ ζαδκηεζσμ»), ζάθκνθ επεζλαηέζηελγ ηγ αθυμγ ππμ ήηαθ ζαε 

πέδαθε κλδσδκικμ. 

Γ ζαηααπαή ηγμ κεζκαέθεεαμ Θεκηκζσπκνηκν ηέθε ππμ ιεζεθάεε απσ παηεά ζαε ππμ 

εαζαηαζηάδγζε ζηγθ Ελήηγ πλεθ αζσμγ ηγθ ζαηαηάΰκνθ κε ΐεθεηκί.  

Κ Θεκηκζσπκνηκμ έθναε απσ ηγθ Ελήηγ, παηεζάλε δεζαεθθεά ξλσθπθ ζαε με πείλα 

ζηγ βπαλαθεζή. Εαε ανησ αεαηί είξε δγμεκνλαγδεί μεα βπαλαθεζή ζξκηή ζηκθ ησπκ 

ηκν. Ώλζεησ ζαελσ πλεθ (14κ αευθα) γ Ελγηεζή ζξκηή βπαλαθεζήμ (Θεκθάθγμ 

Ξβυληβγμ, Ώθηυθεκμ Ελγμ ζαε άηηκε) είξε μεζκνλαθήζεε. Ώηηά πκηηκί βπαλάθκε 

πήααεθαθ ζηγ ΐεθεηία ζε έηζε δγμεκνλαήδγζε γ ΐεθεηκζλγηεζή Νξκηή. μπμ γ 

«αθαίμαιγ» έθελε ζαηάπηπζγ ζηγθ Ελγηεζή ζξκηή, αε‟ ανησ κ Θεκηκζσπκνηκμ 

δεοαζμέθκμ αεα ζάηε πηαητηελκ εαζαηέηεεοε ηγθ παηλίδα ηκν. 

 

Γεα ηγθ Ελήηγ. 

 
Νε πκεα ζαηάζηαζγ ΰλεζζσηαθ γ Ελήηγ σηαθ ηγθ εαζαηέηεεοε κ Θεκηκζσπκνηκμ, 

τζηελα απσ ηγθ ζαηάηνζγ ηγμ ΰνβαθηεθήμ ανηκζλαηκλίαμ; Κε Φλάαζκε μκίλαζαθ ηεμ 

δεάθκλεμ επαλξίεμ ηγμ: Κ ΐκθεθάηεκμ κ Ηκμθελλαηεζσμ πήλε ηγθ Ελήηγ πκν 

αλασηελα (1204) ηγθ πκτηγζε ζηκνμ Αθεηκτμ αεα ξίηεα αλανλά μάλζα. Ξα παβαλέμαηα 

αεα ηγθ πυηγζγ ηγμ Ελήηγμ αλακτζαθ ζαε κε Γεθκνάηεμ ΰλήζαθ ηγθ ενζαελία θα ηγθ 

ζαηαηάΰκνθ αεθθεδεαζηεζά. Κε Αθεηκί σμπμ είξαθ δυζεε «πλκζαηαΰκηή» ζαε 

αθααζάζηγζαθ θα πκηεμήζκνθ, αεα θα πάλκνθ ηγ μεααησθγζκ (1210).  

http://el.wikipedia.org/wiki/1566
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%95%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
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Γ Ελήηγ αίθεηαε Αθεηεζή επαλξία ζαε γ βπή ηγμ πεα αλξίβεε θ‟ αηηάβεε με ηεμ 

μεηαλλνδμίζεεμ πκν επεΰάηηκνθ κε ζαηαζηγηέμ. Κ άλξκθηαμ ηκν ΰαζεηείκν ηγμ 

Ελήηγμ εαζαηαζηάδγζε ζηκ Πάθδαζα (ζγμελεθσ Γλάζηεεκ) ζαε σηα ηα αιευμαηα ηα 

πήλαθ κε ιέθκε. Έηζε, αεα ηα πλκζξήμαηα, άθγζαθ μελεζά ζζευδγ ζαηυηελα αιευμαηα 

ζηκνμ Ελγηεζκτμ.  

Ήλδε Ζαηίθκμ αλξεεπίζζκπκμ, ξπλίζηγζε γ πελεκξή ζε δέζα επεζζκπέμ ζηεμ κπκίεμ 

κλίζηγζαθ Ζαηίθκε επίζζκπκε. Ωζησζκ δεθ έδειαθ κτηε ηα μκθαζηήλεα, κτηε ηκθ 

κλδσδκικ ζηήλκ. Ώπεθαθηίαμ, αθααθυλεζαθ ηγθ Κλδσδκιγ Θλγζζεία ηπθ Ελγηυθ. 

Δεαίλεζαθ σμπμ ζκεθπθεζά ηκνμ Ελγηεζκτμ. Εε επεεδή κε Ζαηίθκε είξαθ ζάππμ αθδγλά 

κεζκθκμεζά μέζα, κε Ελγηεζκί ααλσηεμ δεπλκτθηαθ πμ ζαηυηελκε ζκεθπθεζή ηάιγ. 

Γ επαθή, σμπμ, ηγμ Ελήηγμ με ηγ ΐεθεηία ζε κ ελξκμσμ πκηηυθ μκλθπμέθπθ 

ΐνβαθηεθυθ, τζηελα απσ ηγθ άηπζγ ηγμ Λσηγμ, δγμεκτλαγζαθ έθα ζαηηεηεξθεζσ 

ζηίμα. Έηζε, ηκ δέαηλκ, γ βπαλαθεζή, γ μκνζεζή ζαε γ ηνπκαλαθία αθαπητξδγζαθ 

αλζεηά απσ ηκνμ Ελγηεζκτμ. Λλκπαθησμ γ βπαλαθεζή, πκν αθδκτζε πεκ ζαηά ζηα 

πκηηά μκθαζηήλεα ζαε επεζηεεθσηαθ με ηεμ ααεκαλαθίεμ ζαε ηεμ ηκεξκαλαθίεμ ηπθ 

πάμπκηηπθ Αζζηγζευθ. 

Γ βπαλαθεζή είξε πελάζεε ζ‟ σηκ ηκθ ζσζμκ. Εαε έδεθε εζησμ απσ ηγ δσια ζαε 

ξλήμαηα. Ξκ αεακθσμ άηηπζηε ππμ δεθ νπήλξαθ ζναζλκηγμέθα ζξκηεία ζνθεηέηεζε 

ζηγθ άθδεζγ ηγμ βπαλαθεζήμ ζαε ζηγ δγμεκνλαία ηγμ Ελγηεζήμ βπαλαθεζήμ ζξκηήμ. 

Ξα Ελγηεζσπκνηα μάδαεθαθ θα δεαΰάβκνθ ηκ οαηηήλε, ζηα μκθαζηήλεα. Όζηελα δα 

έπλεπε θα ΰαάηκνθ ηκ οπμί ηκνμ ζηα ξπλάθεα ή μαδαίθκθηαμ ζάπκεα ηέξθγ... Λυμ 

θα ΰαάηκνθ σμπμ ηκ οπμί ηκνμ αθκτ κε ζαηαζηγηέμ Αθεηκί απκμνβκτζαθ ηκνμ 

ξπλεζκτμ ζαε ηκνμ επεΰάλνθαθ με ηελάζηεκνμ θσλκνμ; Δκτηεναθ ζε έμεεθαθ αε‟ ανησ 

ζε έθενααθ ή δεθ ζαηηεελακτζαθ ηγ αγ ηκνμ.  

Γ θναή ηπθ ηεξθεηυθ πλκμ ηγ Δτζγ ζαε ζνλίπμ πλκμ ηγ ΐεθεηία, γ πηγμμεηήμ 

ζαηηεέλαεεα ηπθ ααλυθ ζαε -πλκπαθησμ- γ αθαζάηνογ ηγμ Ώμελεζήμ ζαε ηκν 

δαηάζζεκν δλσμκν πλκμ ηεμ Δθδίεμ, ζνθηέηεζαθ ζηκ θα ξάζεε ηγθ κεζκθκμεζή 

ζνλεαλξία ζαε νπελκξή γ ΐεθεηία ζαε θνζεζά γ Ελήηγ. 

 

 

Ώθαξυλγζγ απσ ηγθ παηλίδα. 

 
Ηε δεδκμέθκ ππμ γ Ελήηγ αθήζε ζηγθ επεζλάηεεα ηγμ Δγμκζλαηίαμ ηγμ ΐεθεηίαμ, 

ήηαθ θνζεκηκαεζή γ εαζαηάζηαζή ηκν ζηγ ΐεθεηία αεα ηγ ζνθέξεζγ ηπθ ζπκνδυθ ηκν. 

Γ αζλεΰήμ ξλκθκηκαία άθειήμ ηκν δεθ είθαε αθπζηή, πζησζκ εζηεμάηαε ππμ 

εαζαηέηεεοε ηγθ Ελήηγ μεηαιτ 1560 με 1567. Έβγζε ζηγ ΐεθεηία πελίπκν μέξλε ηκ 

1570 επεξεελυθηαμ θα αζκηκνδήζεε ηα πλσηνπα ηπθ ζαηηεηεξθυθ πκν ζνλεαλξκτζαθ 

ζηγ ζαηηεηεξθεζή βπή ηγμ πσηγμ, μεηαιτ ανηυθ κ Ξεηζεάθκ ζαε κ Ξεθηκλέηκ. Κ 

Θεκηκζσπκνηκμ αθήθεε ηγθ Ελήηγ, ζζέθηεηαε ηγθ παηλίδα ηκν ζαε ζηαίεε. Ωμ ηγθ 

ηεηενηαία ηκν πθκή ηκ σλαμα ηγμ Ελήηγμ δα ηκθ αζκηκνδεί. Η‟ έθα μεζλσ μπκααηάζε 

ζηκ ξέλε ζαε απ‟ ηγθ πλυηγ ζηεαμή δαμπυθεηαε απ‟ ηγθ κμκλθεά ζαε ηγ 

μεααηκπλέπεεα ηγμ ΐεθεηίαμ. Εάζηλα, εζζηγζίεμ, κεζσζγμα, αθάζηκλα, δλσμκνμ, 

αεθτλεα, ζαε ηε θα πλπηκδανμάζεε! 

Λελεπηαθήδγζε ζηγ μεααηκτπκηγ, ΰλήζε ηκνμ ζνμπαηλευηεμ ηκν πκν είξαθ κηάζελγ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1567
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
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παλκεζία. Λεάθεε αμέζπμ δκνηεεά. Βπαλαθίβεε αζαηάπανζηα. Νεαά-ζεαά γ επίδλαζγ 

μεαάηπθ ΐεθεηυθ βπαλάθπθ (Λάημα, ΐέζεκ, Ξεθηκλέηηκ, ζ.α.) δγμεκνλαεί ηγ 

«ΐεηηεπμέθγ ΐνβαθηεθή Νξκηή», πκν είθαε ζλάμα ηεξθκηλκπευθ ή αθ δεηήζκνμε θα 

ηγ ξαλαζηγλίζκνμε αηηευμ, γ ΰνβαθηεθή εμπηκνηεζμέθγ απσ ηγθ ηκημγλσηγηα ζαε ηα 

θνηεζά ξλυμαηα. 

Νηα έλαα ηκν κ Ελγηεζσμ βπαλάθκμ δε μπκλκτζε θ‟ απαηηααεί απ‟ ηγ ΰνβαθηεθή αε‟ 

ανησ ζε σηαθ βήηγζε θα μαδγηετζεε ζηα ελααζηήλεα ηκν Ξεθηκλέηηκ ζαε ηκν Ξεηζεάθκ 

δεθ έαεθε δεζησμ. Κε δτκ ανηκί μεαάηκε ζαηηεηέξθεμ ήηαθ πκηέμεκε ηγμ ΰνβαθηεθήμ 

ζξκηήμ. 

Ώθαβγηυθηαμ τζηελα απ‟ ανησθ ηκθ απκζηεεζμσ ηκθ πλυηκ ηκν δάζζαηκ, πήαε ζηκ 

δεάζγμκ Δάζπΰκ Δαπσθηε πκν είξε ηκ ελααζηήλεσ ηκν 80 ξεηεσμεηλα μαζλεά απσ ηγ 

ΐεθεηία, ζηκ Bassano. Κ Δαπσθηε δέξηγζε με ζηκλαή ηκ Θεκηκζσπκνηκ ζαε ηκθ 

ζλάηγζε μαβί ηκν δέζα κησζηγλα ξλσθεα. Αζεί δεαμσλθπζε κλεζηεζά ηκ ηαηέθηκ ηκν, 

ζαε έαεθε ΐεθεησμ ζαηηεηέξθγμ. Αζησμ απσ ηεμ παλαααεηίεμ πκν εζηεηεί με ηκ 

δάζζαησ ηκν, βπαλαθίβεε ζαε έλαα αεα ηγ δεζή ηκν ενξαλίζηγζγ. Ξγθ ίδεα πελίκδκ 

νεκδέηγζε ηγθ ηεξθεζή ηγμ εηαεκαλαθίαμ, βπαλαθίβκθηαμ πηέκθ ζε μκνζαμά ζαε 

εαζαηαηείπκθηαμ ηκ ιτηκ. Έθα απσ ηα έλαα πκν απκηνπυθκνθ ηγ μεηάΰαζγ ηκν 

Θεκηκζσπκνηκν απσ ηκ ΰνβαθηεθσ ζηκ Δνηεζσ εδίπμα είθαε ηκ Ξλίπηνξκ ηγμ Ηκθηέθα 

(π. 1560-1565), ηκ κπκίκ πελεηαμΰάθεε ζηκεξεία εμθαθυμ εμπθενζμέθα απσ ηα 

πλσηνπα πκν ζνλεαλξκτζαθ ζηγθ Δηαηία, ζνθνθαζμέθα με δέμαηα επγλεαζμέθα απσ 

ηγθ εηηγθκλπμαρζή αλξαεσηγηα.  

Νηα 1570 κ Δκμήθεζκμ Θεκηκζσπκνηκμ -ζαδεελπμέθκμ πεα ζαθ Γζλέζκ- 

εαζαηαηείπεε ηκ ΐαζζάθκ ζαε ανλίβεε ζηγ ΐεθεηία. Δεθ έμεεθε αεα πκητ. Ώνησ ηκ ηίακ 

δεάζηγμα, πκηηκί ΰεκαλάθκε ηκν ηέθε ππμ ελαάζηγζε ζκθηά ζηκθ Ξεηζεάθκ. Ξγ αθυμγ 

ηκνμ ανηή ηγ ζηγλίβκνθ ζηκ αεακθσμ ππμ νπάλξεε ζάπκεα ζνααέθεεα αθάμεζα ζηα 

έλαα ηπθ δτκ βπαλάθπθ ζαε εεδεζσηελα ζηκ «Φηπλεθηεθσ παηλίζεκ», ζηκθ «Άαεκ 

Δκμήθεζκ», ζηγθ «Λλκζζτθγζγ ηπθ Λκεμέθπθ» ζαε ηκθ «Αναααεηεζμσ».  

Φνζεζά κ Γζλέζκ δατμαβε ηκθ Ξεηζεάθκ ζαε μεηέηγζε ηα έλαα ηκν. σμπμ δεθ αθήθεε 

ζαθέθα ίξθκμ απσ ηκ πέλαζμά ηκν ζκθηά ζηκ μεαάηκ ανησ δγμεκνλασ. Λλέπεε θα 

ζγμεεπδεί αζσμα ππμ σηαθ κ Γζλέζκ αθέΰαεθε ηγ ζζάηα ηγμ ζαηηεηεξθεζήμ ηκν 

δγμεκνλαίαμ, κ Ξεζηεάθκ ήηαθ αέλκμ, εδεσηλκπκμ, θηαζμέθκμ ζαε ίζπμ ηεηεεπμέθκμ 

αθκτ ηα ξέλεα ηκν είξαθ αλξίζεε θα ηλέμκνθ. 

 

Νηγ Μυμγ. 

 
Ξκ Θκέμΰλεκ ηκν 1570 κ Γζλέζκ θεταεε αεα ηγ Μυμγ. Ώνησ είθαε ΰέΰαεκ αθκτ 

νπάλξεε γ ζνζηαηεζή επεζηκηή ηκν Θηκθ Ξβκτηεκ Εησΰεκ πλκμ ηκθ Εαλδεθάηεκ 

Φαλθέβε:  

16 Θκεμΰλίκν 1570 

Λλκμ ηκθ ζαλδεθάηεκ Φαλθέβε ΐεηέλμπκ. 

«Νηγ Μυμγ έθηαζε έθαμ θέκμ Ελγηεζσμ μαδγηήμ ηκν Ξεηζεάθκ, πκν ζαηά ηγ αθυμγ 

μκν είθαε απσ ηκνμ ηίακνμ πκν δεαζλίθκθηαε ζηγ βπαλαθεζή. 

Αζησμ απσ ηα‟ άηηα έλαα ηκν, μεα πλκζππκαλαθία ηκν ζαηέπηγιε σηκνμ ηκνμ 

βπαλάθκνμ ηγμ Μυμγμ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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Απεδνμία μκν είθαε θα ηεδεί νπσ ηγθ πλκζηαζία ηγμ Ώαίαμ εζηαμπλσηγηκμ ζαε 

μαζαλεσηγηά ζαμ. Δεθ δέηεε ηίπκηε άηηκ παλά έθα δπμάηεκ ζηκ αθάζηκλκ έπμ σηκν 

μπκλέζεε θα ηαξηκπκεγδεί ζαητηελα. Γε‟ ανησ ζαμ εζεηετπ θα ενδκζήζεηε θα αλάοεηε 

ζηκθ κεζκθσμκ ζαμ ζσμγηα Ζκνδκΰίζκ θα ηκν παλαξπλγδεί έθα απσ ηα δπμάηεα ηκν 

αθαζησλκν ζαμ. Εαη‟ ανησθ ηκθ ηλσπκ γ Αικξσηγηά ζαμ δα ζάθεε έλακ αθηάιεσ ηγμ ζαε 

εμέθα δα νπκξλευζεε πκητ. Ώζπαβσμεθκμ ηγ ξείλα ηγμ εζηαμπλκηάηγμ ζαε 

μαζαλεκηάηγμ εικξσηγησμ ζαμ ηαπεεθσμ δκτηκμ ζαμ».  

Θηκθ Ξβκτηεκ Εησΰεκ. 

Λεδαθά πλκζεεμέθκν θα αθηαπκδυζεε ηγθ εινπγλέηγζγ, κ Αη Γζλέζκ 

πλααμαηκπκίγζε μία γμίζπμγ πλκζππκαλαθία ηκν Εησΰεκ, γ κπκία απκηεηεί ζαε ηγθ 

παηαεσηελγ πλκζππκαλαθία ηκν πκν δεαζυβεηαε μέξλε ζήμελα.  

Κ ζαλδεθάηεκμ Φαλθέβε αακλάβεε έθα πίθαζά ηκν ζαε ηκν παλέξεε ζάδε ΰκήδεεα. 

Γίθεηαε αθπζησμ ζηκνμ ζαηηεηεξθεζκτμ ζτζηκνμ ζαε ελαάβεηαε αζαηάπανζηα. Ηεηάθε 

παθηκτ αε‟ ανησθ ηκθ θέκ Ελγηεζσ ζπάθεκ ηαηέθηκ.  

Έθα ξεελσαλαθκ ηκν εδεαίηελκν αεαηλκτ ηκν πάπα Κνλΰαθκτ ηκν Γ΄ αθαθέλεε ηα 

παλαζάηπ: 

«Ξκθ επεηεασμεθκ Δη Γζλέζκ. 

Εαηά ηγθ επκξή ηγμ ααίαμ μθήμγμ ηκν πάπα Λίκν ηκν Α΄ έθηαζε ζηγ έαεθε 

δεάζγμκμ... 

Λλκσδενζε ζηκ επάααεημά ηκν ζαε ηγθ ηεξθκηλκπία ηκν. Ώπσ ηγ ΐεθεηία ηγθ επκξή 

πκν δεθ βκτζαθ πκηηκί βπαλάθκε ζαε ζαθέθαμ απσ σζκνμ είξε ηγθ ηεξθκηλκπία, ηγ 

ζκΰαλσηγηα ζαε ηγ δλκζελσηγηα ηκν Γζλέζκ. Γ βπαλαθεζή ηκν έαεθε δεάζγμγ τζηελα 

απσ επεηνξίεμ μελεζυθ εδεπηεζυθ παλαααεηευθ. Κλεζμέθα απσ ηα έλαα ανηά 

ΰλίζζκθηαε ζηκν δεζγασλκν Ζαθηζεησηε ζαε πκηηκί ηα δεπλκτθ έλακ ηκν Ξεηζεάθκ... 

Ξβκτηεκ Ξζέβαλε Ηαθηζίθε». 

Νηγ Μυμγ, κ Θεκηκζσπκνηκμ, σππμ ζαε άηηκε δεαζεζλεμέθκε βπαλάθκε, ήλδε 

αθηεμέηππκμ με ηκθ ζζηγλσ αθηααπθεζμσ πκν επεζλαηκτζε ηγθ επκξή εζείθγ, ηγθ 

ίδεα ζηεαμή πκν δέζπκβε γ παλκνζία ηκν Ξεηζεάθκ ζαε ειαζκηκνδκτζε θα αζζεί 

επίδλαζγ ηκ έλακ ηκν Ηεξαήη Άααεηκν, έιε ξλσθεα μεηά ηκ δάθαησ ηκν. ηαθ 

αλασηελα ηκτ βγηήδγζε θα εζθέλεε ηγθ άπκοή ηκν αεα ηκθ Ηεξαήη Άααεηκ, κ 

Θεκηκζσπκνηκμ απάθηγζε ππμ ηκθ δεπλκτζε έθαθ ζαησ άθδλππκ, κ κπκίκμ σμπμ 

δεθ αθυλεβε θα βπαλαθίβεε. Κ Φλαθδίζζκ Λαηζέζκ επίζγμ αθαθέλεε δνζμεθή ζξσηεα 

ηκν Γζλέζκ αεα ηκθ Ηεξαήη Άααεηκ, ζαηά ηγ δεάλζεεα ζνθάθηγζήμ ηκνμ ζηκ Ξκηέδκ, 

ηίακ πλεθ ηκ δάθαηκ ηκν Ώπσ ηγθ άηηγ πηενλά, γ επίδλαζγ πκν ηκτ άζζγζε δεπλείηαε 

δεδκμέθγ. Κε πλκζππκαλαθίεμ ηπθ Ξεηζεάθκ, Ηεξαήη Άααεηκν, Εησΰεκ ζαε Μαθαήη 

πκν θεηκηέξθγζε ζηκ έλακ Γ εζδίπιγ ηπθ εμπσλπθ, έξκνθ ελμγθενηεί πμ επεδνμία 

ηκν θα απκδυζεε έθα θσλκ ηεμήμ ζε ανηκτμ, αθααθπλίβκθηαμ με ηκθ ηλσπκ ανησ ηγθ 

αιία ηκνμ. Φαίθεηαε πζησζκ ππμ κ Γζλέζκ έδεειε μεααητηελκ εθδεαθέλκθ ζηκ 

δνθαμεζμσ ηκν Εκλέηβεκ ζαε ηγθ ζκμοσηγηα ηπθ έλαπθ ηκν Λαλμεηβαθίθκ. 

Ώπσ ηκ ξεελσαλαθκ ηκν Ξβκτηεκ Ξζέβαλε Ηαθηζίθε πηγλκθκλκτμαζηε ππμ 

αθααζάζηγζε θα εαζαηαηείοεε ηγθ Δηαηία. Ντμθπθα με μία αθεζδκηκηκαεζή αθαθκλά 

πκν δεθ επεΰεΰαευθεηαε,εζείθγ ηγθ επκξή κ Λάπαμ Λίκμ κ Α΄ έδπζε δεαηααή θα 

ζζεπάζκνθ μελεζέμ μκλθέμ απσ ηγ «Δενηέλα παλκνζία» ηκν Ηεξαήη Ώααέηκν, έλακ 

με ηκ κπκίκ είξε δεαζκζμήζεε ηγθ Εαπέηα Νειηίθα, αεαηί δεπλήδγζαθ αζνμΰίΰαζηεμ 

με ηγθ εελσηγηα ηκν ξυλκν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AD%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%AE%CE%BB
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Κ Γζλέζκ, δίξπμ ζαθέθαμ θα ηκθ ζαηέζεε, δεαζήλνιε ππμ αθ ζαηέζηλεθαθ σηκ ηκ 

έλακ ηκν Ηεξαήη Ώααέηκν μπκλκτζε θα ηκ αθηεζαηαζηήζεε με άηηκ ζεμθσ, ζαηάηηγηκ 

ζαε σξε ζαηυηελκ. 

Γ δεαζήλνιγ ανηή δεπλήδγζε ζαθ πλσζηγζγ πλκμ ηκνμ άηηκνμ βπαλάθκνμ ζαε πλεθ 

απ‟ σηα πμ έηηεεογ ζεΰαζμκτ πλκμ ηγ μθήμγ εθσμ μεαάηκν ζαηηεηέξθγ. Ιεζγζυδγζε 

ηελάζηεκμ δσλνΰκμ τζηελα απσ ανησ ζαε κ Γζλέζκ -ιέθκμ σππμ ήηαθ- ζηάδγζε 

αδτθαηκ θα αθηεπαλαηαξδεί ζηγθ πκηεμεζή ζαε ηγθ ζνζκθαθηία σξε μσθκ ηπθ άηηπθ 

βπαλάθπθ αηηά ζαε ηκν πηήδκνμ. 

Ώνηή γ αθαπάθηεξγ εξδλσηγηα πκν, αεα θα είμαζηε δίζαεκε, πλκήηδε απσ ηεμ 

απελίζζεπηεμ ζαε εαπεζηεζέμ δεαζγλτιεεμ ηκν, ηκθ αθάαζαζε θα αθαβγηήζεε 

ζαηαθταεκ ζ‟ άηηγ ξυλα. 

Νηκ Λαηάηζκ Φαλθέβε αθυλεζε ηκθ κνμαθεζηή ΰεΰηεκδγζάλεκ ηκν Φαλθέβε, Φκτηΰεκ 

Κλζίθε, κ κπκίκμ νπήλιε νπκζηγλεζηήμ ηκν Γζλέζκ ζαε ζηγ ζνηηκαή ηκν ΰλέδγζαθ 

αλασηελα επηά έλαα ηκν. Δκνηετκθηαμ ζηγθ νπγλεζία ηκν Ώηεζάθηλκ Φαλθέβε, δεθ 

είξε ζγμαθηεζέμ ενζαελίεμ θα αθαδείιεε ηκ ηαηέθηκ ηκν ζαε αθέηαΰε ηεηεζά ηίαεμ 

παλαααεηίεμ. Ξκ 1572 απκπέμθδγζε ηεηεζά απσ ηκ Λαηάηζκ Φαλθέβε, αεακθσμ πκν 

πεζηκπκεείηαε απσ μία επεζηκηή ηκν Θεκηκζσπκνηκν, με γμελκμγθία 6 Δκνηίκν 1572, 

ζηγθ κπκία δεαμαλητλεηαε αεα ηγθ άδεζγ εζδίπιή ηκν απσ ηκ παηάηε. Νηεμ 18 

Νεπηεμΰλίκν ηγμ ίδεαμ ξλκθεάμ, ζαηέδεζε αίηγζγ αεα θα αίθεε μέηκμ ηγμ ζνθηεξθίαμ 

βπαλάθπθ ηκν Ώαίκν Ζκνζά, με ηκ σθκμα Domenico Greco, απκθαζίβκθηαμ 

πλκθαθυμ θα αζκηκνδήζεε ζηαδεκδλκμία αθειάληγηκν ζαε ανησθκμκν ζαηηεηέξθγ. 

Ννθκηεζά, κε πίθαζεμ πκν θεηκηέξθγζε ζηγθ Δηαηία αζκηκτδγζαθ ηα αθααεθθγζεαζά 

πλσηνπα ηκν 16κν αευθα ζηγ ΐεθεηία, εεδεζσηελα ζε σηε αθκλά ηγθ απσδκζγ ηκν 

θπησμ ή ηγθ έμθαζγ ζηκ ξλυμα, παλαμελίβκθηαμ ηκ ΰνβαθηεθσ εδίπμα ζαε 

νεκδεηυθηαμ μία δεαθκλεηεζή ηεξθεζή ζαε ζηκεξεία ηκν μαθεελεζμκτ. 

 

 

Νηγθ Δζπαθία. 

 
Έηζε απκθάζεζε θα πάεε ζηγ Ηαδλίηγ, σπκν ησηε ΰαζίηενε κ Φίηεππκμ ΐ΄, άθδλππκμ 

πκν πλκζηάηενε ηκνμ ζαηηεηέξθεμ ζαε ηκνμ ΰκγδκτζε. Ξκ 1577 ζαηααλάθεηαε γ 

παλκνζία ηκν Γζλέζκ ζηγθ Δζπαθία, ξπλίμ θα δεαδέηκνμε πκηηέμ πηγλκθκλίεμ αεα 

ηεμ δλαζηγλεσηγηέμ ηκν ηγθ πελίκδκ 1572-76 ζηγθ Δηαηία. Ώλξεζά εαζαηαζηάδγζε 

ζηγ Ηαδλίηγ ζαε αλασηελα ζηκ Ξκηέδκ, πσηγ πκν απκηεηκτζε ησηε δλγζζενηεζσ ζαε 

πκηεηεζσ ζέθηλκ ηγμ Δζπαθίαμ, με πελίπκν 62.000 ζαηκίζκνμ ηκ 1571. Αζεί 

δγμεκτλαγζε κλεζμέθα απσ ηα πεκ αθπζηά έλαα ηγμ υλεμγμ πελεσδκν ηκν ζαε αθυλεζε 

ηγθ ζαδεέλπζγ. Νηεμ πλυηεμ παλαααεηίεμ πκν αθέηαΰε αθήζαθ ηλία λεηάμπη αεα ηγθ 

εζζηγζία ηκν Ώαίκν Δκμήθεζκν ζαε κ πίθαζαμ Κ Δεαμελεζμσμ ηπθ Δμαηίπθ ηκν 
Πλεζηκτ (1577-79) πκν μεηαθέλδγζε ζηκ ζζενκθνηάζεκ ηκν ζαδεδλεζκτ θακτ ηγμ 

πσηγμ. Ννμμεηείξε επίζγμ ζηκ εεζκθκαλαθεζσ πλσαλαμμα αεα ηκ Ώθάζηκλκ ηκν 

Αζζκλεάη, ηκ κπκίκ νπήλιε εθδεξκμέθπμ ζαε κ ζτλεκμ ησακμ αεα ηκθ κπκίκ 

εαζαηαζηάδγζε ζηγθ Δζπαθία, επεδευζκθηαμ θα ζελδίζεε ηγθ ετθκεα ηκν ΰαζεηεά. Κ 

Φίηεππκμ ΐ' ηγμ Δζπαθίαμ επέηειε αλξεζά ηκ βπαλάθκ Πκνάθ Φελθάθηεμ δε 

Θαΰαλέηε θα δεαζκζμήζεε ηγθ εζζηγζία ηκν Ώαίκν Ζανλεθηίκν, πζησζκ μεηά ηκ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%BF_%CE%9F%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%BF_%CE%9F%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1572
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%B4%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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δάθαησ ηκν, αθέδεζε ηκ έλακ ζηκθ Θεκηκζσπκνηκ. Αζείθκμ κηκζηήλπζε ηκ έλακ Ξκ 
Ηαλητλεκ ηκν Ώαίκν Ηανλίζεκν (1580-82), ηκ κπκίκ σμπμ δεθ εζαθκπκίγζε ηκ 

ΰαζεηεά, με απκηέηεζμα θα μγθ ηκπκδεηγδεί ζηγθ εζζηγζία ηκν Αζζκλεάη, πεδαθυμ 

αεαηί δεθ ήηαθ ζνμΰαησμ με ηκ πθετμα πκν επεβγηκτζε κ ίδεκμ θα ζνλεαλξεί.Νηγθ 

ανηή ηκν Φεηίππκν ελαάζηγζε πκηηά ξλσθεα. Γ ηέξθγ ηκν σμπμ δεθ έμκεαβε με ηγθ 

ηέξθγ ηπθ ανηεζυθ βπαλάθπθ. Έθελθε ζάηε θέκ ζαε αθαμθεζΰήηγηα ήηαθ κ 

πλσδλκμκμ ηγμ θευηελγμ ηέξθγμ. Κε άηηκε βπαλάθκε δεθ είδαθ με ζαησ μάηε ηκ θέκ 

ζνθάδεηθσ ηκνμ. Φκΰήδγζαθ ζεσηαμ ππμ δα ηκνμ επεζζίαβε αλήακλα. Ηελεζκί 

μάηεζηα Φηαμαθδκί μαβί με ηκθ Λεηεαζλίθε θηα Ηπκησθεα ζαε ηκ Φεθηελίζκ 

Ξζκτζζαλκ έπεεζαθ ηκ Φίηεππκ ππμ δεθ αιίβεε ηίπκηα. Γ αθυμγ ηκνμ ανηή έαεθε ζαε 

αθυμγ ηκν ΰαζεηεά. Εαε ζε ηίακ κ Γζλέζκ αθααζάζηγζε θα εαζαηαηείοεε ηγθ ανηή αθκτ 

άηηπζηε πκηέ δεθ είξε πλκζζηγδεί. 

Νηγ Ηαδλίηγ κ Γζλέζκ έζαθε πκηηέμ πλκζππκαλαθίεμ δεαζήμπθ αθδλυππθ ηα 

ζαδυμ ζαε ηκ εεζκθκζηάζε ηκν Ναθ Θηκμίαζκ εη Ώθηίακν. Ώθκτ δεέπλεοε ζε ηίακ 

δεάζηγμα πμ ζξεδεαζηήμ ζκθηά ζηκθ αλξεηέζηκθα Αλλέλε, θεταεε αεα ηκ Ξκηέδκ. Αζεί 

μαδαίθκνμε ππμ αζξκηήδγζε ζαε με ηγθ αλξεηεζηκθεζή αεαηί πεδαίθκθηαμ άθγζε ζαε 

ΰεΰηία αλξεηεζηκθεζά. 

Ξκ αεακθσμ ππμ δεθ ζαηάθελε θα απκηεηέζεε μέηκμ ηήμ ΰαζεηεζήμ ανηήμ, κδήαγζε 

ηεηεζά ζηγ ζτζθειγ ηπθ ζξέζευθ ηκν με ηγθ πσηγ ηκν Ξκηέδκν. Κ Λαλαΰεδίθκ 

ησθεζε ηγ ζηεθή ζξέζγ ηκν με ηγθ εζπαθεζή πσηγ, ζε έθα ζκθέηκ πκν ζνθέδεζε ηκ 

1614 πλκμ ηεμή ηκτ Θεκηκζσπκνηκν, σπκν αθαθέλεε ππμ «βπή πήλε απσ ηγθ Ελήηγ 

ζαε ξλπζηήλεμ, πεκ πλαία παηλίδα ΰλήζε ζηκ Ξκηέδκ, απ' σπκν ιεζεθά ηγθ 

αεπθεσηγηα θα ζαηαζηήζεε δεά ηκν δαθάηκν». Αζεί απέζηγζε έθα αεκ, ηκθ Πσλξε 

Ηαθκνέη (Γευλαεκμ Αμμαθκνήη), με ηγθ Πελσθεμα θηε ηαμ Εκνέΰαμ (Doña Jerónima 

de Las Cuevas). Ννθελαάζηγζε με αλζεηκτμ παλαααεηεκδσηεμ, σππμ ηκθ μκθαξσ ζαε 

ζαδγαγηή λγηκλεζήμ Κληέθζεκ Φέηει Λαλαΰεδίθεκ (1580-1633), ηκ θκμκμαδή 

Πελσθεμκ δε Θεΰάαεκμ (1562-1644) ή ηκθ θίηκ ηκν ζαε ησαεκ ηγμ επκξήμ Ώθησθεκ δε 

Εκΰαλκτμπεαμ (1524-1602). 

 

Νηκ Ξκηέδκ 
 

Ώπσ ηγ Ηαδλίηγ (1584) απκθάζεζε ηγθ κλεζηεζή ηκν εαζαηάζηαζγ ζηκ Ξκηέδκ σπκν 

έαεθε ζεσηαμ δγμσηγμ ηκν. Γ πσηγ ανηή με ηκ αλεζηκζλαηεζσ ηγμ παλκνζεαζηεζσ είξε 

μεα παλάδκζγ ζαηηεηεξθεζή ζαε ζνλίπμ ζηγ βπαλαθεζή ηγθ εμπθενζμέθγ απσ 

δλγζζενηεζά δέμαηα. Αδυ κ Γζλέζκ δγμεκνλαεί ηλααεζέμ μκλθέμ αεμάηεμ μνζηεζεζμσ. 

Λλκζπαδεί θα δείιεε ηγ δλγζζενηεζή, ονξεζή δηίογ ηκν αθδλυπκν αλθήδγζε ηεμ 

επίαεεεμ ξαλέμ. Νε ηίακ γ θήμγ ηκν ειαπηυθεηαε ζ‟ σηγ ηγθ Δζπαθία. To 1586, κ 

εελέαμ ηγμ εθκλίαμ ηκν Ώαίκν Θπμά, ηκτ αθέδεζε ηγθ παλαααεηία αεα ηκθ πίθαζα Γ 
Ξαθή ηκν Εσμγ Κλαζάδ, πκν ζνθεζηά μέξλε ζήμελα έθα απσ ηα δγμκθεηέζηελα έλαα 

ηκν. Νηεμ ζγμαθηεζσηελεμ παλαααεηίεμ πκν αθέηαΰε ζηκ Ξκηέδκ αθήζεε επίζγμ έθα 

λεηάμπη πκν θεηκηέξθγζε αεα ηκ Ίδλνμα ηγμ Doña María de Aragon ζηγ Ηαδλίηγ, 

ζαδυμ ζαε γ δεαζσζμγζγ ηκν παλεζζηγζίκν ηκν Ώαίκν Δπζήθ (Capilla de San Jose), 

πκν πλκέΰηεπε δτκ δλγζζενηεζέμ ζνθδέζεεμ ζαε δτκ αηνπηά ηπθ Δαΰίδ ζαε 

Νκηκμυθηα. Ξκ ελααζηήλεκ ηκν αθυλεζε μέαεζηγ αζμή ζαηά ηγθ πελίκδκ 1600-1607, 

εθυ ζνθελαάηγμ ηκν νπήλιε απσ ηκ 1597 ζαε κ αεκμ ηκν, ηκ σθκμα ηκν κπκίκν 

http://el.wikipedia.org/wiki/1586
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αθαθέλεηαε ζε αλζεηά έααλαθα ηγμ επκξήμ. Ξγθ πελίκδκ 1603-07, κ Πσλξε 

Ηαθκνέη αθέηαΰε θα θεηκηεξθήζεε κλεζμέθα έλαα πκν πλκκλίβκθηαθ αεα ηκ 

θκζκζκμείκ Εαλεδάδ ζηκ Δαεέζζαμ, παλαααεηία πκν κδήαγζε ηεηεζά ζε μία κεζκθκμεζή 

δεαμάξγ, ζαδυμ κε παλαααεηεκδσηεμ δεθ έμεεθαθ εζαθκπκεγμέθκε απσ ηκ απκηέηεζμα. 

Γ ηεηενηαία παλαααεηία πκν αθέηαΰε κ Θεκηκζσπκνηκμ ήηαθ αεα ηκ θκζκζκμείκ 

Ξαΰέλα ηκν Ξκηέδκν, αεα ηγθ κπκία ζνθελαάζηγζε με ηκ αεκ ηκν. Λέδαθε ζηεμ 7 

Ώπλεηίκν ηκν 1614, πλεθ κηκζηγλυζεε ηκ έλακ ζαε αλξεζά δάθηγζε ζηγθ εζζηγζία ηκν 

Ώαίκν Δκμήθεζκν ζηκ Ξκηέδκ. Ξκ 1619, κ αεκμ ηκν μεηέθελε ηκ ηέεοαθσ ηκν ζηγθ 

εζζηγζία ηκν Ναθ Ξκλζκνάηκ, γ κπκία αλασηελα ζαηεδαθίζηγζε με απκηέηεζμα θα 

ξαδεί ηκ θέλεηλσ ηκν. Νηγθ απκαλαθή πκν ζνθέηαιε κ αεκμ ηκν μεηά ηκ δάθαηκ ηκτ 

Γζλέζκ, αθαθέλκθηαθ 143 κηκζηγλπμέθκε πίθαζεμ, 45 ατοεθα ή πήηεθα πλκπηάζμαηα, 

150 ζξέδεα, 30 ζξέδεα αεα λεηάμπη ζαδυμ ζαε 200 ξαλαζηεζά έλαα. 

 

Ξα ηεηενηαία ηκν ξλσθεα. 

 
Κ Γζλέζκ έμεεθε ζηκ Ξκηέδκ πμ ηκ ηέηκμ ηγμ βπήμ ηκν σπκν αθαδεεζθτεηαε πμ 

δανμάζεκμ πλκζππκαλάθκμ. Ώπσ μεα αθάζλεζή ηκν ζηα ηγμ Δελάμ Αιέηαζγμ 

μαδαίθκνμε αλζεηέμ ηεπηκμέλεεεμ ηγμ εδεπηεζήμ ηκν βπήμ. Λλεθ απ‟ σηα έμεεθε 

πάθηα ηκν Έηηγθαμ ζαε Ελγηεζσμ. Νε μεα ζνθκμεηία ηκν με έθα μκλθπμέθκ 

δλγζζενηεζσ γαέηγ (Εκΰαλκτμπεαμ) ηέεε απελίθλαζηα: «αεα μέθα, δε δα ήδεηα θα 

είμαε παλά μκθάξα Έηηγθαμ. Νηγθ Ελήηγ κθεελενσμκνθ ηγθ Δηαηία, ζηγθ Δηαηία 

κθεελενσμκνθ ηγθ Δζπαθία, αηηά ηυλα μκν θαίθεηαε ππμ πλέπεε θα ετξκμαε θα 

ανλίζπ πίζπ ζηγθ Ελήηγ».  

ηαθ αθαζλεθσηαθ κ Γζλέζκ, κ αεδεζεμυηαηκμ Δελκειεηαζηήμ ηκν είπε:  

- Δεαΰάβπ εδυ εζησμ απσ ηα‟ σθκμα ηκν δείκν ζαμ Ηαθκτζκν Θεκηκζσπκνηκν, 

πκηηέμ θκλέμ ηκ σθκμα Θεκηκζσπκνηκμ. ζηε ηκεπσθ Θεκηκζσπκνηκμ ζαε σξε 

Θεκηκζσπκνηε ζαδυμ ζαμ ηέθε κε Δζπαθκί... 

Κ βπαλάθκμ ηά‟ ξαζε μπλκζηά ζηκ «μέαεδκμ» ηγμ ζαηγακλίαμ, πκν ήλδε θα 

πλκζηεδεί ζαε ζε μεα άηηγ επίζγμ ΰαλεά ζαηγακλία: Νηκ σηε έθααε ζλέαμ γμέλα 

θγζηείαμ. Ώηηά κ Δελκειεηαζηήμ, ήιελε ηα κεζκαεθεεαζά ηκν Γζλέζκ:  

- Ζκεπσθ Δκμήθεζε Θεκηκζσπκνηε, εζησμ απσ ηκ δείκ ζαμ πκν μέθεηε μαβί νπάλξεε 

ζπίηε ζαμ γ Πελσθεμα δε ηαμ Εκθέΰα, «μεδ‟ ήμ ζνμΰεείηε εθ παηηαζεία», γ δεία ηγμ 

Ανθλκζτθγ δε ηαμ Εκθέΰαμ ζαε ηκ αακλάζε ζαμ, πκν αθααθπλίζαηε ζαδυμ δεαΰάβπ 

εδυ, μεηά ηγ αέθθγζγ ηκν Πσλξε - Ηαθκνέη Θεκηκζσπκνηκμ ηκεπσθ... 

Κε πηγλκθκλίεμ κε ζξεηεζέμ με ηκ δάθαησ ηκν είθαε ζναζεξνμέθεμ. Ξκ ΰέΰαεκ είθαε 

ππμ ζηα αλξεία ηκν Ώαίκν ΐαλδκηκμαίκν ηκν Ξκηέδκν, αλάθκθηαε ηα παλαζάηπ: 

«Νηεμ 7 Ώπλεηίκν 1914 πέδαθε κ Δκμήθεζκμ Γζλέζκ, ξπλίμ δεαδήζγ. Αθηαθεάζηγζε 

ζηκθ Άαεκ Θηκμίαζκ Αη Ώθηίακθκ. Κ Θεσμ θα αθαπατζεε ηγθ ονξή ηκν». 

Θάθηγζε ζηκ Ξκηέδκ ηγθ ηεηενηαία ηκν παηλίδα, εζεί σπκν ζαηαιευδγζε ζαε άθγζε 

ηγθ ζαηηεηεξθεζή ηκν παλαζαηαδήζγ ζηγθ αθδλππσηγηα, θεζυθηαμ ηκθ ίδεκ ηκ 

δάθαηκ, αθκτ ηα μκθαδεζά έλαα με ηα παθαθδλυπεθα μγθτμαηά ηκνμ αααίβκνθ ζάδε 

νπκοεαζμέθκ ζαε θεησηεξθκ δεαηή μέξλε ζήμελα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1614
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Κ ξαλαζηήλαμ ηγμ ηέξθγμ ηκν Θεκηκζσπκνηκν. 

Κ Δκμίθεζκμ Θεκηκζσπκνηκμ αθέδεειε μέζα απσ ηγθ ηέξθγ ηκν απηκτμ αθδλυπκνμ 

ηκν εζπαθεζκτ ηακτ θεηκηεξθυθηαμ πκληλέηα δαζζάηπθ ηκν, ενελαεηυθ ηκν, ηκν 

αεκν ηκν, ηγμ ζνθηλσθκν ηκν 

Γ ηέξθγ ηκν Θεκηκζσπκνηκν είθαε ζαλπσμ ηπθ εζηκλεζυθ ζνθδγζυθ ζαε ηγμ σηγμ 

πλκπαεδείαμ ηγμ μεααηκθνΎαμ ηκν. Ελήηγ, ΐεθεηία, Μυμγ, Ηαδλίηγ, Ξκηέδκ, 

απκηεηκτθ ηα εζηκλεζά ηκν πηαίζεα. Ξα ζαηηεηεξθεζά ηπθ ξπλυθ, κε πκηεηεζέμ ζαε 

δλγζζενηεζέμ ζνθδήζεμ ηγμ επκξήμ ηκν, επέδλαζαθ ζηγ δεαμσλθπζή ηκν. Εαε άηηκε 

αζθαηυμ έβγζαθ ηγθ ίδεα επκξή νπσ ανηέμ ηεμ ζνθδήζεμ. Ώηηά μσθκ ηκν Γζλέζκ ηκ 

πθετμα ΰλέδγζε ζαηάηηγηκ αεα θα δυζεε ηγθ ζαηηεηεξθεζή έζθλαζγ ηγμ πελεσδκν ζαε 

θα ηγθ ελμγθετζεε με ηκθ δεζσ ηκν, ηκθ ΰαδτηαηα πλκζππεζσ, αηηά ζαε απαλάμεηηκ 

ηλσπκ. Κ κλδκηκαεζμσμ ηγμ Ώθααέθθγζγμ επέθελε ήδγ ζσππζγ ζηγθ ηέξθγ, γ κπκία 

ηυλα, απσ αθηίδλαζγ, βγηά ζηα ειπζσζμεα κλάμαηα ηγμ δλγζζείαμ, ηγθ 

αθηελλεαηεζηεζή πλααμαηεζσηγηα. Γ ηεξθεζή ηκν εμπλεζζεκθεζμκτ με ηγθ έθηκθγ 

αθηίδεζγ ηκν θπησμ ζαε ηγμ ζζεάμ, γ αθήζνξγ ζηάζγ ηπθ ζπμάηπθ ζαε γ αδεαθκλία 

πλκμ ηγ θνζεζσηγηα ηκν ξυλκν, δγμεκνλακτθ ηγθ αημσζθαελα ηγμ θέαμ ηέξθγμ. Ώνηή 

θέλεε ηκ σθκμα ηκν Ηαθεελεζμκτ ζαε γ βπγλσηελή ηγμ εζδήηπζγ πηγλεί ζνλίπμ ηκ 

ΰ΄ ήμεζν ηκν 16κν αευθα ζαε ηεμ αλξέμ ηκν 17κν, σηαθ αλξίβεε γ πηγδπλεζή πελίκδκμ 

ηκν Ηπαλσζ. Νηγ ΐεθεηία κ Ξεηζεάθκ, κ Ξεθηκλέηηκ, κ Θηα Λσθηε (Ηπαζζάθκ), κ 

ΐελκθέβε ζαε πλκγακνμέθπμ ζηγ Μυμγ κ ΐαβάλε, ζηγθ Ξκζζάθγ κ Pantormo, ζηγθ 

Φηπλεθηία κ Rosso ζαε άηηκε ζαηηεηέξθεμ, αίθκθηαε δγμεκνλακί ηκν μαθεελεζηεζκτ 

ζεθήμαηκμ. Κ Θεκηκζσπκνηκμ εθηάζζεηαε ζ‟ ανησ ηκ ζηίμα αηηά εθθκείηαε σηε γ ηέξθγ 

ηκν θέλεε ζάπκεα ξαλαζηγλεζηεζά απσ ηα ζηάδεα πκν δεήηδε ζηα ηλία, ζνλίπμ, 

ενλππαρζά ζέθηλα. Νηγ ΐεθεηία, ζηγ Μυμγ, ζηκ Ξκηέδκ. Ξα έλαα ηκν δγηαδή ηγμ 

ΰεθεηεζήμ πελεσδκν έξκνθ αζσμγ ηα ξαλαζηγλεζηεζά ηγμ Ώθααέθθγζγμ ζαε ηγμ 

εμπλεζζεκθεζηεζήμ ηεξθεζήμ, με ηεμ αθηεδέζεεμ ηκν θπησμ ζαε ηγμ ζζεάμ ζηα θέθγ ζαε 

ηα ξλυμαηα ζηα εθδτμαηα δγηυθκνθ ηκ ΰεθεηεζσ μαθεελεζμσ.  

Νηγθ Δζπαθία ζαησπεθ γ ηέξθγ ηκν Θεκηκζσπκνηκν ΰλίζζεε ηγθ ηέηεεά ηγμ έζθλαζγ. 

Νηκ ανζηγλσ ζαδκηεζσ ηγμ πελεΰάηηκθ με ηκθ θαθαηεζσ Φίηεππκ ηκθ ΐ΄ γ 

μεηαλλτδμεζγ ησηε δλεάμΰενε. Κε ΔγζκνΎηεμ με αλξγασ ηκθ Δαθάηεκ Ζκαεσηα ηκ 

δάθαηκ αεα ηγθ ζαδκηεζή πίζηγ, ειαίλκνθ ηκ μαλητλεκ ζαε ηγθ εζ ηκτηκν δέπζγ» ηπθ 

γλυπθ ηγμ πίζηγμ. Ξκεκνηκηλσππμ, γ μνζηεζή θτζγ ηκν αθαηκηίηγ ηα ζαηηεηεξθεζά 

ηκν ΰευμαηα ΰλήζαθ ηκ ζαηάηηγηκ ζηίμα ζηγθ Δζπαθία, ειάηηκν έμεεθε ζαη‟ κνζία 

μαζλεά απσ ηγθ ζηαζζεζή Ώθααέθθγζγ. Γεα ηκθ μνγμέθκ άθδλππκ ζηκνμ πίθαζέμ ηκν 

κε μκλθέμ θαίθκθηαε πμ κπηαζίεμ, πμ κλάμαηα ηγμ ζηεαμήμ, ζαηείηαε κ δεαηήμ θα ηεμ 

απκμαθηετζεε ζνηηαμΰάθκθηαμ ηκθ νπελΰαηεζσ ηκνμ ξαλαζηήλα. Κε άαεκί ηκν ζαδυμ 

ζαε κε πλκζππκαλαθίεμ ηκν έξκνθ ΰηέμμα πέλα ηπθ αήεθπθ. Νηγ μνζηεζή ζτηηγογ 

ηκν πελεΰάηηκθηκμ ζαε ηκν σηκν ξυλκν εθηάζζεηαε κ ίδεκμ, κε θίηκε ηκν, κε 

δλγζζενηεζέμ ζαε ζκζμεζέμ μκλθέμ ζαε ηα δεάθκλα αεακθσηα. Ηκλθέμ εηηεεπηεζέμ ζαε 

μεηεπλεβσμεθεμ, ζυμαηα μαζλτηελα απσ ηκ θνζεζσ, με ηκ «αλαθεζσ» λνδμσ, με ηα 

αζαδσλεζηα πελεαλάμμαηα, με ηεμ ελεδεάβκνζεμ ενλείεμ πηνξέμ ηπθ εθδνμάηπθ ζαε 

ηγθ έθηκθγ θπηκζζίαζγ, ζνθεζηκτθ ηγ δτθαμγ ηκν ζαηηεηέξθγ, ηγ «μνζηεζή μααεία» 

ηγμ ζνθδέζεπμ, αθάηκακ πλκμ ηγθ έζζηαζγ ηγμ ααίαμ Θγλεζίαμ αεα ηκ σλαμα ηκν 
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ζσζμκν. Ώζλεΰυμ ηκ σλαμα μεαμ άηηγμ πλααμαηεζσηγηαμ εθδνθαμυθεε ζαε κ 

απλκζδεσλεζηκμ παημσμ ηκν ξλπζηήλα ηκν κ κπκίκμ πηαεζευθεε ηκ σηκ ηκν ζξέδεκ 

ζαε ηγθ αιεκδατμαζηγ αθαηκμία ηκν. Ώλζεί θα παλαηγλήζεε ζαθείμ ηεπηκμέλεεεμ ζηα 

πλσζππα ηπθ έλαπθ ηκν αεα θα αθηεηγθδεί ηγθ ζγμαζία πκν έξεε αε‟ ανησθ γ ζίθγζγ 

ηκν ξλπζηήλα. Έπεεηα πλέπεε θα ζάθεε ησακ αεα ηεμ ενλείεμ πηνξυζεεμ ηκν. Γ 

πηκτζεα, γ πηγδπλεζή πητξπζγ, γ κπκία δεθ ξπλίβεηαε ζε πκηηέμ μεζλσηελεμ, αηηά 

δεαηγλεί ηγθ εθσηγηά ηγμ με ηκ άθδκθκ θπμ ηκ κπκίκ ηγθ δεααλάθεε ζηγθ αθηίδεζή 

ηκν πλκμ ηγ ζζεά, είθαε σμπμ εδεάβκθ ξαλαζηγλεζηεζσ ηκν Γζλέζκ. Κ Γζλέζκ 

αδεαθκλεί ηεηείπμ αεα ηγθ πλααμαηεζσηγηα ζαε ζναζεθηλυθεε ηγθ πλκζκξή ηκν 

απκζηεεζηεζά ζε σ,ηε είθαε απαλαίηγηκ αεα θα μεηαδυζεε ηκ πθενμαηεζσ ηκν μήθνμα. 

Εαδεηί πελεηησ ηκ εαζαηαηείπεε. Ξα ζυμαηα πκν βπαλαθίβεε δεθ είθαε πεα αθδλυπεθα 

ζκλμεά, αηηά μκεάβκνθ πελεζζσηελκ με θησαεμ πκν νουθκθηαε πλκμ ηκθ κνλαθσ. 

Λαλαμκλθυθεε ηα μέηγ, επεμγζτθεε νπελΰκηεζά ηα ζυμαηα, ειαςηυθεε ηα λκτξα ζαε 

ηα ξλυμαηα ζαε αεθεζά νπκηάζζεε ηα πάθηα ζαε ηα αθααζάβεε θα νπκΰάηηκνθ ηγθ 

αίζδγζγ ηγμ ηέηεεαμ μεηαλζευζεπμ.  

Αίθαε ζαησπεθ ζαε γ κνζία ηκν θπησμ ζηκ Θεκηκζσπκνηκ. ΐεΰαίπμ ζνθαθηάμε ζαε ζ‟ 

ανησ ηγ ΰαζεζή αλξή ηγμ ΰεθεηεζήμ βπαλαθεζήμ δγηαδή ηγθ απσηκμγ μεηάΰαζγ απσ 

ηκ θπμ ζηγ ζζεά. Ώηηά ζηγ δνεηηυδγ εδεκζναζλαζία ηκν Θεκηκζσπκνηκν ηκ θπμ 

ζαδίζηαηαε ανησθκμκ ζηκεξείκ ηγμ ζνθδέζεπμ. Δεαμκλθυθεε ζε ζξήμαηα πκν 

παλαζκηκνδκτθ ηα δεααλάμμαηα ηπθ εεζκθεβσμεθπθ ή εεζκθεβσμεθκ ζηκ ζέθηλκ ή ζε 

κλεζμέθκ ζγμείκ μεαμ παλάζηαζγμ, δεαμκλθυθεε ηα πλσζππα ζαε ηα πλάαμαηα 

αθάηκαα πλκμ ηγθ νθή ηκν. Γθπλίβεε θα δγμεκνλαεί βπγλή ηγθ εθητππζγ ηκν 

αθάαηνθκν ζηεμ μκλθέμ ηκν ή ζαε πμ αηυζζα θπησμ θα εμθαθίβεε ηεμ θνζεκαθπμίεμ 

ηκν. Κ Γζλέζκ ειάηηκν, δεθ δέξεηαε αθηεζεεμεθεζά ηκ θπμ ζηα έλαα ηκν, αηηά ζ‟ ανησ 

δίθεε ηγ δεζεά ηκν αιία ζαε ηκ ζαδεζηά ζηκεξείκ κνζεαζηεζήμ δεαπηάζεπμ ηκν πίθαζα. 

Δεθ αζκηκνδεί ανησ ηγ θνζεζή πκλεία ζηκθ πίθαζα, δε θπηίβεε πμ θνζεζή πγαή 

θπησμ ηα αθηεζείμεθα. Άλα είθαε θπμ αθτζεζκ ζαε γ κνζία ηκν ζείηαε έιπ ηγμ 

πλααμαηεζσηγηαμ. «Ξκ θπμ ηκν Γζλέζκ, ηέεε ζπζηά κ Λ. Λλεΰεηάζγμ, δεθ είθαε μεα 

εδεσηγηα ηγμ αημσζθαελαμ πκν δγμεκνλαεί ηεμ θσλμεμ ζηκ ξυλκ... Γ πγαή ηκν δε 

ΰλίζζεηαε κτηε ζηκθ ήηεκ, κτηε ζ‟ άηηγ ηεξθγηή εζηία παλά μέζα ζηγθ παηέηα ηκν 

βπαλάθκν». Αζείθκ ηκ θπμ μκλθκπκεεί ηα πλσζππα, ηα ζηκεξεία ηκν πελεΰάηηκθηκμ. 

Αζείθκ με ηεμ βπγλέμ ζγηίδεμ ηκν ζηα ζυμαηα, με ηγ λενζησηγηα ηκν ζηεμ 

πηνξυζεεμ, με ηγθ δεάηνζή ηκν ζηεμ αζμέμ ηπθ ζνΰεζυθ κεζευθ ή πκηναπθεζυθ 

πτλαπθ, ή με ηγθ ζνλίαλξγ παλκνζία ηκν δεα μέζκν ηπθ μεηαθυθ κνλαθυθ ζηα ηκπία, 

αίθεηαε ζηκεξείκ άηηκηε ηλααεζσηγηαμ ζαε άηηκηε δγμεκνλαίαμ ηγμ νογηήμ ζαε 

μεααηεευδκνμ μεηαθνζεζήμ αημσζθαελαμ ηπθ πεθάζπθ. Ώνησμ ηυλα κ ζαη‟ κνζία 

νπκζεεμεθεζσμ θπηεζμσμ, είθαε ζτμθπθκμ πλκμ ηα μνζηεζά κλάμαηα ηκν ζαηηεηέξθγ, 

ζνθεζηά δγηαδή ηκ δεζσ ηκν, ηκ «εζπηελεζσ ηκν θπμ» πελί ηκν κπκίκν μεηά επεζηκηή 

ηκν μεζλκαλάθκν Εησΰεκ: «Πδεμ επεζζέθηγζα ηκθ Γζλέζκ αεα θα πελπαηήζκνμε μαβί 

ζηγθ πσηγ. Κ ζαελσμ ήηαθ πκητ πλαίκμ, κ δε αηνζτηαηκμ ήηεκμ ηκν Ώπλεηίκν ξάλεβε 

ζε σηκ ηκθ ζσζμκ ξαλά. Αιεπηάαγθ σηαθ εεζήηδα ζηκ ελααζηήλεκ ηκν Γζλέζκ ζαε είδα 

ηα παλαπεηάζμαηα ηπθ παλαδτλπθ ζαηεΰαζμέθα εθηεηυμ, υζηε μσηεμ θα δεαζλίθεεμ 

ηα αθηεζείμεθα... Κ Γζλέζκ δεθ δέηγζε θα μκν αθκίιεε επεεδή ηκ θπμ ηγμ γμέλαμ 

εθκξηκτζε ηκ εζπηελεζσ θπμ». Δεθ δα ήηαθ νπελΰκηεζσ θα ηέααμε ππμ ηα ζκλμεά 

ηκν Γζλέζκ αζήμαθηα πελεΰηήμαηα πκν θπηίβκθηαε απσ έθα εζπηελεζσ θπμ ζαε 
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δαλλείμ ππμ έξκνθ ήδγ αλξίζεε θα εαζαηαηείπκνθ ηγ αγ εικλμυθηαμ πλκμ ηκθ 

επκνλάθεκ ζσζμκ ηκν Θεκτ. 

«Ηε ηκ θπμ, ΰεΰαίπμ, ζξεηίβκθηαε ζαε ηα ξλυμαηα ηκν Δκμήθεζκν. Δεσηε εζείθκ 

αθηαταεεεμ ηπθ ξλπμάηπθ, ηπθ πλκζυππθ ζαε ηπθ αθηεζεεμέθπθ. Εαε πλκζθεηή ηκν 

ξλυμαηα, ηκ ελνδλσ ζηεμ απκξλυζεεμ ηκν, ηκ ζναθσ, ηκ ζίηλεθκ (δείκ), ηκ ηενζσ, ηκ 

ξαηζκπλάζεθκ, ηκ πκληκζαηί (μίθεκ), ηκ ευδεμ, σηα ηα ξλυμαηά ηκν έξκνθ ηγθ 

ζζηγλσηγηα ηκν ναηυδκνμ, ζαηά ζάπκεκ ηλσπκ δνμίβκνθ ηα ΰνβαθηεθά ογθεδπηά». 

Ώηηά ανησ είθαε μάηηκθ ζτμθπθκ ζηγθ εμπλεζζεκθεζηεζή ηέξθγ ηκν βπαλάθκν μαμ ζαε 

ηγθ σηγ αθηελλεαηεζηεζή ηκν πλκζέααεζγ. Κ Γζλέζκ δέηεε θα πηάζεε ηγ θσλμα με ηκ 

ξλυμα, αηηά ζνθάμα θα δείιεε ηγ δτθαμγ ηγμ ξλπμαηεζήμ ζααήθγμ, θα θηάζεε ζε σζκ 

αίθεηαε μεααητηελγ πηαζηεζσηγηα». (Λλεΰεηάζγμ). Ξγθ δεάδεζγ ηκν ανηή εζθλάβκνθ 

κε ζεθήζεεμ ζαε κε ξεελκθκμίεμ ηπθ πλκζυππθ. Λσζκ π.ξ. ειαίλεε ηγ θναή απσ ηγθ 

πλααμαηεζσηγηα γ ζνληή ζίθγζγ ηπθ ζπμάηπθ. Ηε πσζγ πάηε μεηαθνζεζή δεάδεζγ 

δεααλάθκθηαε κε παηάμεμ ηκνμ. Νπζηά, ηκεπσθ, κ Unamuno ξαλαζηήλεζε ηα δάξηνηα 

ηκν Γζλέζκ πμ ηα πεκ απκζαηνπηεζά σλααθά ηκν.  

Ξκ αθπζησηελκ ή ηκνηάξεζηκθ ηκ εθηνππζεαζσηελκ ξαλαζηγλεζηεζσ είθαε ηα, νπέλ ηκ 

δέκθ, επεμήζγ ζυμαηα. Ώνηά ζνθαθηυθηαε ζνλίπμ ζηα έλαα ηγμ εζπαθεζήμ πελεσδκν. 

Οπκηκαίβεηαε σηε μήζκμ έθηεζα ζεθαηυθ έξκνθ ηα ΰνβαθηεθά αθδλυπεθα μκλθυμαηα. 

(Κ ΰνβαθηεθσμ «ζαθσθαμ» εθ πλκζεεμέθπ είθαε εθθέα ζαε μεζσ πελίπκν ζεθάηεα. Κ 

ζαθσθαμ ηκν Λκηνζηείηκν είθαε επηά ζεθάηεα, ηκν δε Ζνζίππκν πελίπκν εθθεά. 

Απεμήζγ βπαλαθίβεε ζαε ηα πλσζππα με ηα εδεαβσθηπμ μεαάηα ΰηέθαλα ζαε ηεμ 

μεαάηεμ μτηεμ. Ξα ζεθάηεα ζλαηκτθ μεαάηκε ηαεμκί με ηκθεζμέθκ ζαμεά θκλά ηκ 

ηλίαπθκ ηπθ ηεθσθηπθ. Γ λαδεθσηγηα, μάηεζηα, ανηή ηπθ ζπμάηπθ είθαε μεααητηελγ 

ζηα πλσζππα ηκν κνλαθίκν ζσζμκν. Ώνηέμ κε αθτζεζεμ επεμγζτθζεεμ ηπθ ζπμάηπθ 

ζηκ έλακ ηκν Γζλέζκ έαεθαθ αθκλμή θα αίθεε ησακμ πελί -ηάξα- αηηκθλκζτθγμ ζαε 

αθεζκλλκπίαμ ηκν (Ricardo Jorge) απσ ηκνμ εαζεθαηεζκτμ Γελμαθκτμ, -πλυηπθ 

πάθηκηε ζηκ ζξκηαζηεζσ επεζηγμκθεζμσ- ζαε θα νπκζηγλεξδεί σηε έπαζξε απσ 

αζηεαμαηεζμσ ζαε ζηα δτκ μάηεα ηκν. Ώηηά, εάθ ηκ πλυηκ είθαε αθεηέμ ζαε πλσξεελσ, 

ηκ δετηελκ είθαε ζαε επεζηγμκθεζά απαλάδεζηκ αεαηί νπάλξκνθ πίθαζεμ ηκν 

βπαλάθκν, αζλεΰυμ ηγμ εδίαμ πελεσδκν, με ζαθκθεζέμ ηεμ αθαηκαίεμ ηπθ 

εεζκθεβσμεθπθ. Αίθαε γδεηγμέθεμ κε επεμγζτθζεεμ ζαε παλαμκλθυζεεμ ηκν βπαλάθκν 

ζαε γ αεηία ανηυθ πλέπεε αηηκτ θα αθαβγηκτθηαε. Εαε ΰλίζζεηαε ανηή -γ αεηία- ζηγθ 

πλσδεζγ ζαε ηγ δτθαμγ ηκν θα ειαςηυθεε ηεμ μκλθέμ αεα θα εζθλάβεε μέζπ ηκν 

ξλπζηήλα ηκν ηκ θνζεζσ μεηαθνζεζσ πάδκμ ηκ κπκίκ ηκθ ζνθέπαελθε. Εαε αζλεΰυμ γ 

ειαίηπζγ ανηή ηπθ μκλθυθ ζαε γ δγμεκνλαία μεαμ νπελΰαηεζήμ αημσζθαελαμ 

ξαλαζηγλίβεε ηκ έλακ ηκν Θεκηκζσπκνηκν.  

Ώηηά πκν δεδάξδγζε ζαε πσηε κ Θεκηκζσπκνηκμ ηγθ ηέξθγ ανηή; Λκεα δεδάαμαηα 

ηλκθκδσηγζαθ ζαε ζαηηεέλαγζαθ ηγθ εναεζδγζία ηγμ εδεκζναζλαζίαμ ηκν ζηγθ 

παλάζηαζγ ηγμ ειαςηυζεπμ ηπθ μκλθυθ ηκν, ζηγθ αθτοπζγ ανηυθ ζ‟ έθαθ ζσζμκ 

κθείλκν, μέζπ ηγμ ηεξθκηλκπίαμ ηπθ επεμγζτθζεπθ ζαε ηπθ παλαμκλθυζεπθ; Ώνηά 

ηα αθπλίβεε ζαε κ μαθεελεζμσμ αηηά ζαε γ ΰνβαθηεθή ηέξθγ, κπσηε ζαε ηκ πλσΰηγμα 

ηγμ ζξέζγμ ηγμ ηέξθγμ ηκν Γζλέζκ πλκμ ηγ ΰνβαθηεθή παλάδκζγ ζαε αεθεζσηελα ηγμ 

αθαζζσπγζγμ ηπθ ξαλαζηγλεζηεζυθ ηγμ ηέξθγμ ηκν ζε ζταζλεζγ με ηγθ εεζκθκαλαθία 

ζαε μκλθκηκαία ηγμ ΰνβαθηεθήμ βπαλαθεζήμ. 
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Κ Γζλέζκ πλκυδγζε ηγθ ηέξθγ πέλα απσ ηγθ απηή απεεζσθεζγ πλκζυππθ ζαε 

ησππθ, έδπζε πθενμαηεζσηγηα ζαε εζπηελεζσηγηα ζηα έλαα ηκν. Νηκ δλγζζενηεζσ 

ζαε μνζηεζεζηεζσ πελεΰάηηκθ ηγμ Δζπαθίαμ ξλγζεμκπκίγζε ηγθ εθαηηααή  ηκν θπησμ 

ζαε ηγ ζζεάμ, πλκζεεμέθκν θα αθαδείιεε ηκ εζπηελεζσ αίζδγμα, ηγθ ααπθία ηκν 

αθδλυπκν. Νηκ Ξκηέδκ, παηεά αλεζηκζλαηεζή πσηγ, με πηήδκμ απσ κξνλά, 

δλνηεζέμ μκλθέμ μκθαξυθ, ηαρζυθ ητππθ, αλξσθηπθ, ΰλήζε ηκ ζαηάηηγηκ ζηίμα θα 

εζθλάζεε ηεμ παλάθκλεμ εμπθετζεεμ ηκν. 

Νηκ έλακ ηκν είθαε δεάξνηγ γ ααπθία ηκν θα νπκηάιεε ηγθ τηγ ζηκπθετμα. Ώνησ 

επεδευζεηαε άηηκηε με δνθαμεζμσ, άηηκηε με δνμσ, άηηκηε πάηε με παλάθκλκ 

πάδκμ. 

Δεαξυλεζε ηγθ ζαηηεηεξθεζή ηκν έμπθενζγ ζαε δγμεκνλαία απσ σηεμ ηεμ Νξκηέμ, 

αθκτ δτζζκηα μπκλεί θα εθηάιεε ζαθείμ ηκ Θεκηκζσπκνηκ ζε μεα απσ ανηέμ. Νηα 

έλαα ηκν δα ΰλεε ζαθείμ ηγ ΰνβαθηεθή παλάδκζγ αδεαθκλυθηαμ αεα ηκ θνζεζσ ξυλκ 

ζαε ηεμ αθαηκαίεμ ηπθ πλκζυππθ, δα ΰλεε αθααεθθγζεαζά ζηκεξεία ζαε επίδλαζγ 

απσ ηκ μαθεελεζμσ. Εαε απσ ανηά σηα σμπμ δεαθκλκπκεήδγζε, αθηεηάζζκθηαμ ηγθ 

αθηίδεζγ ζαε ηκ απλκζδσζγηκ ηκν μαθεελεζμκτ απέθαθηε ζηκθ κλδκηκαεζμσ ηγμ 

Ώθααέθθγζγμ. Κτηε, σμπμ, ζαε ηκ μαθεελεζμσ εθάλμκζε, αθκτ κε δεζέμ ηκν 

ζαηηεηεξθεζέμ μκλθέμ ήηαθ αθπζηά πλσζππα, Άαεκε, πλσζππα ηγμ Εαεθήμ 

Δεαδήζγμ, άθδλππκε νπαλζηκί ζαε σξε θαθηαζηεζέμ μκλθέμ, πκν επέΰαηηε γ 

ηεξθκηλκπία ανηή. 

Κε μκλθέμ έξκνθ νπκζηεί επεμήζνθζγ, ηα πλσζππα ηπθ Ώαίπθ απκζαλζπμέθα, 

απαηηααμέθα απσ ζάδε ηε νηεζσ ζαε θδαλησ, θαθελυθκνθ ηγθ αθπηελσηγηα ηκν 

πθετμαηκμ, ηγθ επεζλάηγζή ηκν μέζα ζ‟ έθα μεηαθνζεζσ πηαίζεκ. 

Παλαζηγλεζηεζή είθαε ζηκ έλακ ηκν Θεκηκζσπκνηκν γ ηλααεζσηγηα ηπθ πλκζυππθ 

ή ηπθ ζαηαζηάζεπθ πκν απεεζκθίβκθηαε. Νε μεα ηεπηκμέλεεα ηκν «Αζπσηεκ», (γ 

Ώπκατμθπζγ ηκν Πλεζηκτ απσ ηα εμάηεά ηκν), απεεζκθίβεηαε γ πλκεηκεμαζία ηκν 

Νηανλκτ. Έθαμ ηεξθίηγμ εηκεμάβεε ηα ζαλθεά, ζάπκεα ανθαεζεία πλσζππα ζκεηκτθ 

με ααπθία, εθυ κ βπαλάθκμ αθήθεε θα θαθεί γ άζλγ ηκν πκδεκτ ηκν Δγζκτ, πκν δα 

ζαλθπδεί ζηκ Νηανλσ. Γ ααπθία ηγμ ζζγθήμ ανηήμ ιεπελθά ηα σλεα ηκν πίθαζα, 

ειαπηυθεηαε ζηκθ ζαδέθα ζνμΰκηίβκθηαμ ηγθ παθαθδλυπεθγ ααπθία μπλκζηά ζηκ 

μκελαίκ, ηκ δάθαηκ. 

Ξα ξλυμαηα ξλγζεμκπκεκτθηαε πελίηεξθα με αθηεδεηεζέμ εθαηηααέμ μπηε ζαε 

άζπλκν αεα ηγθ απεεζσθεζγ ηκν κνλαθκτ, ηκ ζσζζεθκ αεα ηκ ξεηυθα ζαε ηκ Νηανλσ 

ηκν Πλεζηκτ ζαε αεα ηκνμ αααέηκνμ άηηκηε ηκ ζίηλεθκ ζε άηηκηε ηκ ζσζζεθκ. 

Γ μκλθή ηκν  Πλεζηκτ εμθαθίβεηαε ηλααεζή, ζηκ Νηανλσ, ζηκ δλσμκ αεα ηκ Γκηακδά 

ή πηγαπμέθκμ. Κ Δκμίθεζκμ Θεκηκζσπκνηκμ ζε σηεμ ηκν ηεμ απεεζκθίζεεμ 

μεααηκτλαγζε, γ μκλθή ηκν Δγζκτ δεθ είθαε άονξκ νηεζσ, ζηκθ πσθκ ηκν ζαε ζηκ 

απκακγηενηεζσ ΰηέμμα ηκν απεεζκθίβεηαε κησζηγλγ γ Ώθδλππσηγηα, πκν ααπθεά, 

δηίΰεηαε αεα ηα δεεθά ηγμ. 

Ώπσ ηα πεκ πκηνβπαλαθεζμέθα  ΰεΰηεζά  δέμαηά ηκν είθαε γ Λαθααία ζε δεάθκλεμ 

ζηεαμέμ ηγμ βπήμ ηγμ. «Γ Λαλδέθα με ηκ δείκ ΰλέθκμ» 1597-99, «Γ Ώαία 

Κεζκαέθεεα ζαε γ Ηαλία γ Ηααδαηγθή» 1590-95, «Γ Λεθηγζκζηή» 1596-1600, γ 

«Άζπεηγ Ντηηγογ» 1607-1613, είθαε απσ ηα αθηεπλκζππενηεζσηελα ζαε ζηα 
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πελεζζσηελα γ Ηαθησθα απεεζκθίβεηαε με έθηκθα δηεμμέθκ ΰηέμμα, απσμαζλκ ζαε ζε 

άηηεμ πελεπηυζεεμ ααπθευδεμ αεα ηγθ ητξγ ηκν Οεκτ ηκν Θεκτ. Ώηηά γ Λαθααία με 

ηγθ απαλάμεηηγ εζθλαζηεζσηγηα ζαε ηγθ ηλααεζσηγηά ηγμ αίθεηαε πλσζππκ-ζτμΰκηκ 

ζηα μάηεα ηκν δεαηή, αθκτ εζθλάβεε ηγθ ΰαδεά ααάπγ ζαε αευθεα ααπθία ηγμ 

Ηγηέλαμ, ηγμ ζάδε μγηέλαμ. 

Κ Γζλέζκ, σμπμ,  δεθ νπήλιε μσθκ ειαελεηεζσμ βπαλάθκμ, αηηά ζαε αλξεηέζηκθαμ 

ζαε αητπηγμ. Ωμ αλξεηέζηκθαμ ζξεδίαζε ηα εεζκθκζηάζεα ηπθ κπκίπθ  αθέηαΰε ηγ 

δεαζσζμγζή  με αηνπηά ζαε βπαλαθεζκτμ πίθαζεμ. Νηκ Νζενκθνηάζεκ  ηγμ 

Ηγηλσπκηγμ ηκν Ξκηέδκ ζυβεηαε ηκ πκητξλπμκ ζήμελα ζτμπηεαμα :Γ Λαθααία ζαε 

ηέζζελεμ άααεηκε θέλθκνθ ηα άμθεα ζηκθ Άαεκ Δηδεθσθζκ, ηκ κπκίκ κ Γζλέζκ 

ζζσπενε θα ηκπκδεηήζεε ζηκ «Αζπσηεκ». 

Νπκνδαεσηελκ είθαε ηκ εεζκθκζηάζεκ ηγμ Δηεέζζαμ με ηα ααάημαηα ηγμ Αηπίδαμ, ηγμ 

Λίζηεπμ, ηκν πλκθήηγ ΓζαΎα ζαε ηκν Ννμευθ. Ξκ 1611 θεηκηέξθγζε ηκ Εεθκηάθεκ 

ηγμ ΰαζίηεζζαμ Ηαλααλίηαμ, αεα ηκ κπκίκ κ Λαλαΰεδίθεκ έξεε αλάοεε ζκθέηκ. 

Νηκ Ξκηέδκ κ Δκμίθεζκμ Θεκηκζσπκνηκμ δα ζνθδεδεί με πκηηκτμ αλεζηκζλάηεμ, 

ζκθκτμ, ζηλαηεπηεζκτμ, πκηεηεζκτμ ζαε δα θεηκηεξθήζεε ηα πκληλέηα ηκνμ. 

Ξανησξλκθα, απκζηά ζαε δελμκτμ δανμαζηέμ απσ ηκθ  πκηεηεζσ, ζαηηεηεξθεζσ ζαε 

πθενμαηεζσ ξυλκ, σππμ ηκθ ζαλδεθάηεκ Γζκνεΰάλα, ηκ αητπηγ Λκμπέεκ Ζεσθε, ηκ 

ζηλαηεπηεζσ Πκνηεάθ Μκμέλκ, ηκθ πκεγηή ζαε λήηκλα Λαλαΰεδίθεκ. Κ ηεηενηαίκμ 

μάηεζηα, ηκν έξεε αθεελυζεε ηέζζελα ζνθκηεζά ζκθέηα, εδεαίηελα εαζπμεαζηεζά αεα 

ηκ πλσζππκ ηκν «Έηηγθα ηκν Ξκηέδκ». Απίζγμ, ζνθδέδγζε θεηεζά ζαε με πκηηκτμ 

Έηηγθεμ, ζνλίπμ Ελγηεζκτμ, αηηά ζαε απσ άηηα πλυγθ ΐεθεηκζλαηκτμεθα μέλγ ηγμ 

Αηηάδαμ, κε κπκίκε είξαθ θηάζεε ζηγθ Δζπαθία, μεηά ηγθ ήηηα ηπθ ΐεθεηυθ ζηγ 

θανμαξία ηκν Θαΰαλίθκν ζαε ηγθ επεζλάηγζγ ηπθ Ξκτλζπθ. 

Κ Γζλέζκ, σππμ πλκαθαθέλδγζε, δεθ αθήζεε ζε ζαμία Νξκηή, δε μεμήδγζε, 

αθηίδεηα ζηάδγζε πλσηνπκ μίμγζγμ αεα ηκνμ μαδγηέμ ηκν, σππμ ηκ αεκ ηκν ή ηκ 

βπαλάθκ  Ζκνίμ Ξλεζηάθ. Απεπηέκθ, δα μπκλκτζε θα εζξνλεζηεί ζαθείμ, ππμ με ηεμ 

ζαεθκηκμίεμ ζαε ηκθ εδεαίηελκ ηλσπκ πκν πλααμαηετηγζε ηεμ μκλθέμ ζαε ηα 

ξλυμαηα, ζαδυμ ζαε ηγθ ζίθγζγ ηπθ πλκζυππθ ζηκ ξυλκ, νπήλιε κ πλσδλκμκμ 

ηκν ειπλεζεκθεζμκτ , μεηαΰάηηκθηαμ ηγθ Ξέξθγ απσ ζηαηεζή απεεζσθεζγ ζε 

ειπηελεζή έζθλαζγ ζνθαεζδγμάηπθ ζαε μεηαθνζεζυθ αθγζνξευθ. 

Κ Θεκηκζσπκνηκμ ζαε γ ΐνβαθηεθή παλάδκζγ. 

Ώπ‟ ηκνμ ζλεηεζκτμ ηγμ ηέξθγμ, ηκνμ εζηκλεζκτμ, ηκνμ ζαηηεηέξθεμ ζαε ηκνμ εεδεζκτμ 

νπκζηγλίξδγζε ή αμθεζΰγηήδγζε γ ζξέζγ ηκν Θεκηκζσπκνηκν με ηγθ ΰνβαθηεθή 

βπαλαθεζή παλάδκζγ. Νναζεζλεμέθα, άηηκε ηκθ ήδεηαθ θα έξεε εζπαεδενηεί ζηγθ 

Ελήηγ ζηγ ΰνβαθηεθή ηέξθγ ζαε θα δεαηγλεί ζαησπεθ ηγθ αθάμθγζή ηγμ ζηκ έλακ ηκν, 

άηηκε ζηκεξεεπδυμ ίζπμ θα ηγ αθυλεζε ζαε, ηέηκμ, άηηκε θα έξεε μεα εεζκθκαλαθεζή 

ζαε μκλθκηκαεζή ζνααέθεεα με ηγθ ηέξθγ ανηή ηγμ Κλδκδκιίαμ. Άηηπζηε, ζαηά ηγθ 

άπκογ ηπθ πελεζζσηελπθ μεηεηγηυθ: «γ ονξή ηκν Θεκηκζσπκνηκν είθαε ΰνβαθηεθή». 

Απίζγμ κ εθδκνζευδγμ αλξεεκδέηγμ ζαε ελενθγηήμ ζηγ ΐεθεηία Ε. Ηέληβεκμ δεπλεί 

ανησθ «ζνθεξεζηή ηγμ ΰνβαθηεθήμ εεζκθκαλαθίαμ» ζαε σηε «ήλδε ζηγ ΐεθεηία 

πελεΰεΰηγμέθκμ ηγθ παθκπηία ηγμ ΰνβαθηεθήμ μαεζηλίαμ».  
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Ώθηίδεηα πλκμ ηκνμ παλαπάθπ, ηγθ αθειαληγζία ηκν Θεκηκζσπκνηκν απσ ηγ 

ΰνβαθηεθή παλάδκζγ ζαε ηγθ επίδλαζγ ζηκ έλακ ηκν ηπθ ζαηηεηεξθεζυθ ενλππαρζυθ 

λενμάηπθ ηπθ ξλσθπθ ηκν, νπκζηήλειαθ άηηκε αιεσηκακε μεηεηγηέμ. Ηεηαιτ ανηυθ κ 

A. Mayer π.ξ. δεπλεί ηκ έλακ ηκν απκηέηεζμα ηπθ επεδλάζεπθ ηπθ Δηαηυθ 

βπαλάθπθ (Ξεθηκλέηηκ, Ξεηζεάθκ ζ.η.π.) ζαε σηε ηεηεζά δεαμκλθυδγζε ζηκ ζηίμα ηκν 

εζπαθεζκτ μαθεελεζμκτ. Κ Dworak, δεαΰηέπεε ζηκθ Θεκηκζσπκνηκ ηκ ηαμπλσηελκ 

παλάδεεαμα ενλππαρζκτ μαθεελεζμκτ, εθυ κ Kehrer ηκθ δεπλεί, κμκίπμ, πμ μκλθή 

ηκν μαθεελεζμκτ -σππμ ξαλαζηγλεζηεζά δγηυθεε ζαε κ ηίηηκμ ηκν ΰεΰηίκν ηκν 

«Greco, als des manierismus, Munchen 1939»- ζαε μάηεζηα πμ ηκθ ηεηενηαίκ ηπθ 

μαθεελεζηυθ.  

Νε πείζμα ανηυθ ηπθ αθηίδεηπθ απσοεπθ, ηε έξεε άλααε θα πεε γ επαθειέηαζγ ηκν 

έλακν ηκν Γζλέζκ, ησζκ ζε ζξέζγ με ηγθ κνζία ηγμ ΰνβαθηεθήμ βπαλαθεζήμ σζκ 

μάηεζηα ζαε με ηεμ ηεηενηαίεμ αλξεεαζέμ έλενθεμ;  

Εαη‟ αλξάμ, παλσηκ πκν νπάλξκνθ κμκεσηγηεμ, πκητ δτζζκηα μπκλεί ζαθείμ θα 

ηανηίζεε εεζκθκαλαθεζά ηκθ Γζλέζκ πλκμ ηγ ΰνβαθηεθή ηέξθγ. Λλέπεε πκητ 

πλκζεξηεζά θα μεηεηήζκνμε ηα πλάαμαηα αεα θα παλαδεξηκτμε εεζκθκαλαθεζή 

ειάληγζή ηκν απσ ηγ ΰνβαθηεθή βπαλαθεζή. ΐέΰαεα πκηηέμ κμκεσηγηεμ 

εθηνππζεάβκνθ, αηηά γ θγθαηευηελγ έλενθα δεθ δα ζνμθπθήζεε ζηκ σηε ανησμ 

αζκηκνδεί πεζηά ηγ ΰνβαθηεθή εεζκθκαλαθία. Ώπ‟ ηγθ άηηγ πηενλά δεθ πλέπεε θα 

είμαζηε απσηνηκε ζηεμ εεζκθκαλαθεζέμ μαμ ζλίζεεμ, αεαηί νπάλξκνθ ζαε πίθαζεμ ηκν 

Γζλέζκ κε κπκίκε αθαζαηκτθ ηγ ΰνβαθηεθή εεζκθκαλαθία. ππμ π.ξ. «Γ ηαθή ηκν 

ζσμγ Κλαζάδ». Κ Γζλέζκ βπαλάθεζε ηκ έλακ ανησ ζαηά παλαααεηία ηκν πλπδεελέα 

ηγμ εζζηγζίαμ ηκν Ώαίκν Θπμά. Γ εζζηγζία ανηή είξε ζελδίζεε μεα ζπκνδαία δίζγ ζαε 

δέηγζαθ θα αεκληάζκνθ ηκ αεακθσμ με έθα μεαάηκ έλακ πκν δα απαδαθάηεβε έθα 

δλτηκ ηκν 14κν αευθα. Ντμθπθα με ηκ δλτηκ ανησ, σηαθ ηκ 1323 πέδαθε κ 

ενηαΰεζσμ Δκθ Γζκθβάηκ Μκνίδ, ζσμγμ ηκν Κλαζάδ, ζαηέΰγζαθ απσ ηκθ κνλαθσ κ 

Άαεκμ Ώνακνζηίθκμ ζαε κ πλπηκμάληνλαμ Νηέθαθκμ ζαε μεηέθελαθ με ηα ξέλεα ηκνμ 

ηκ πηυμα ζηκθ ηάθκ ηκν. Κ Γζλέζκ βπαλάθεζε αεα ηκ δέμα ανησ έθα ζαηαπηγζηεζσ 

αλεζηκτλαγμα. Ξγθ αλξεζή ηκν έμπθενζγ πλέπεε θα ηγθ κθείηεε ζε ζάπκεα αθάμθγζγ 

απσ ηεμ ΰνβαθηεθέμ ααεκαλαθίεμ, πκν παλίζηαθαθ ηγθ «Εκίμγζγ ηγμ Θεκησζκν». 

ππμ ζηεμ ΰνβαθηεθέμ ααεκαλαθίεμ πκν Ώπσζηκηκε ζλαηκτθ κλεβσθηεκ ηκ ζυμα ηγμ 

Λαθααίαμ, εθυ ηγθ πελεζηκεξίβκνθ κε άηηκε Ώπσζηκηκε ζαε κ Πλεζησμ παλαηαμΰάθεε 

ηγθ ονξή ηγμ μγηέλαμ ηκν πκν μκεάβεε με μεζλσ ΰλέθκμ, έηζε ζαε ζηκ έλακ ηκν 

Γζλέζκ κ Άαεκμ Ώνακνζηίθκμ ζαε κ πλπηκμάληνλαμ Νηέθαθκμ ζγζυθκνθ ηκθ θεζλσ 

Κλαζάδ αεα θα ηκθ ΰάηκνθ ζηκθ ηάθκ, εθυ ατλπ ζηέζκνθ πηήδκμ κε Δζπαθκί 

εναεθείμ. Ξκ πάθπ μεζσ ηκν πίθαζα εεζκθίβεε έθα δλσθκ, σπκν κ Πλεζησμ ζάδεηαε με 

σηγ ηγθ μεααηκπλέπεεα ζαε μπλκζηά ηκν δειεά ζαε αλεζηελά έξεε ηγθ Λαθααία, ηκθ 

Άαεκ Δπάθθγ ζαε άηηκνμ ζε ζηάζγ δεγηεζή. Κ πίθαζαμ δείξθεε ππμ αεα μεα ζηεαμή ηα 

κνλάθεα άθκειαθ αεα θα δεξηκτθ ηγθ ονξή ηκν Κλαζάδ πκν μκεάβεε με έθα μεζλσ μπλσ 

ζαε αθεΰαίθεε μέζα ζε θπηεεθσ ζηλσΰεηκ πλκμ ηκ δλσθκ ηκν Θεκτ. Εάηπ ζηγ αγ 

ζαθείμ δε θαίθεηαε θα παλαιεθετεηαε αε‟ ανησ ηκ δατμα. ηγ γ έμθαζγ ηγμ 

ενηαΰεζσηγηάμ ηκν ΰλίζζεηαε ζε ανηή αζλεΰυμ ηγθ γλεμία πκν επεζλαηεί ζαηά ηγθ 

υλα ηγμ ηαθήμ. Ήηαθ ησζκ αααπγησμ ζηκ Πλεζησ κ Κλαζάδ, υζηε σηκε ηκ ΰλίζζκνθ 

θνζεζσ θα αθκίακνθ κε κνλαθκί ζαηά ηγθ υλα ηγμ ζγδείαμ. Ώζσμγ ζαε ηα μεζλά 

δκθκτμεθα ηπθ μεαεζηάθπθ πκν παλενλίζζκθηαε ζηγθ ζγδεία μκεάβκνθ ζαθ θα 
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νπκαλαμμίβκνθ ηγθ γλεμία ανηή. Νε αθηίδεζγ πλκμ ηγθ γλεμία ηγμ αγμ, σηα ζηκθ 

κνλαθσ έξκνθ δνθαμεζμσ, έθηαζγ ζαε δλαζηγλεσηγηα. Γ ονξή ηκν Κλαζάδ θαίθεηαε θα 

πελθάεε ηγθ Λαθααία ζαε ηκνμ άηηκνμ ααίκνμ αεα θα θδάζεε ζηκ Πλεζησ, εθυ έθαμ 

άθεμκμ ξαλάμ μκεάβεε θα αθεμίβεε ηα θκλέμαηα ηπθ Ώαίπθ, θα θνζάεε ζηα πλσζππά 

ηκνμ. Κ Πλεζησμ αθκίαεε ηκνμ ζσηπκνμ ηκν ζαε μεζλά αααεηκτδεα πεηκτθ κησανλα. 

,ηε ηείπεε απσ ηγ αγ ΰλίζζεε ηγθ έζθλαζή ηκν ζηκθ κνλαθσ. Ώηηά εάθ γ 

εεζκθκαλαθία ηκν Θεκηκζσπκνηκν δεθ έξεε επγλεαζηεί, πμ ζαηά ηκ μεααητηελκ 

μέλκμ ηγμ απσ ηγ ΰνβαθηεθή παλάδκζγ, δεθ εζξτεε σππμ πεζηετκνμε ζαε αεα ηκ 

ζαηηεηεξθεζσ τθκμ ηκν ζαε ηγθ σηγ μκλθκηκαία ηπθ έλαπθ ηκν. Γ ΰαδεά 

πθενμαηεζσηγηα ηγμ ΰνβαθηεθήμ βπαλαθεζήμ, γ ξλπμαηεζή ζηίμαζα, γ αλξεηεζηκθεζή 

δεάηαιγ ηπθ εεζσθπθ, αζσμα ζαε κε ζνθδέζεεμ ηπθ μκλθυθ ζε έθα πίθαζα ή κε πηνξέμ 

ηπθ λκτξπθ, αίθκθηαε (αζνθαίζδγηα, αηηά πάθηπμ απκηεηεζμαηεζσηαηα), κδγακί ηκν 

ζηκ μεαάηκ ηκν έλακ. Κ Γζλέζκ είθαε κ μεααητηελκμ ΰνβαθηεθσμ βπαλάθκμ, αεαηί 

απέδπζε σζκ ζαθέθαμ άηηκμ ηγ δλγζζενηεζή νογηκθλκζτθγ ηγμ ΰνβαθηεθήμ 

βπαλαθεζήμ, εθυ, ηανησξλκθα, έξεε απαηηάιεε ηγ βπαλαθεζή ανηή απσ σηα ηα 

πελεκλεζηεζά ΰάλγ ηπθ ηεξθεζυθ ζαθσθπθ ζαε ζλαηυθηαμ μσθκ σ,ηε ήηαθ αηγδεθά 

κνζεαζηεζσ ηγθ αθαθέπζε απσ ηεμ λίβεμ ηγμ. Γ αθαθέπζγ ανηή θαίθεηαε ζαδαλσηελα 

ζηα έλαα πκν βπαλάθεζε κ Γζλέζκ ζαηά ηα ηεηενηαία ξλσθεα ηγμ βπήμ ηκν αεαηί ησηε 

ζαε γ επεζηλκθή ηκν ζηεμ ΰνβαθηεθέμ πγαέμ αίθεηαε κηκζηγλπηεζή. 

Λλυηα απ‟ σηα, κε νπέλ ηκ δέκθ επεμγζτθζεεμ ηπθ ζπμάηπθ ηκν ζαε κε ηκεπέμ 

παλαμκλθυζεεμ ηκνμ, πλκςπσδεηαθ ζαδαλά ηγ ΰνβαθηεθή επίδλαζγ ζηκθ ζαηηεηέξθγ. 

Νηκθ Θεκηκζσπκνηκ ΰλίζζκνμε αζλεΰυμ ηγθ αθτζεζγ, ηγθ άμεηλγ επεμήζνθζγ. Κε 

δάζζαηκί ηκν ζαε ηκ σηκ ζαηηεηεξθεζσ ζηίμα ηκν μαθεελεζμκτ ζαηηεέλαγζε σ,ηε 

πλκςπήλξε ζ‟ ανησθ, με άηηεμ ηέιεεμ έαεθαθ γ αεηία θα εζδγηπδεί γ εζλγζηεζή 

εδεκζναζλαζία ηκν ξπλίμ πκηέ θα είθαε γ αθκλμή ηγθ εδεκζναζλαζίαμ ανηήμ. Ώηηά 

ΰηέπκνμε σηε ζαε ζηκ μαθεελεζμσ ζαε ζηκθ Γζλέζκ παλαηγλείηαε γ νπελΰκηή αθηί ηγμ 

αλμκθίαμ ηπθ αθαηκαευθ ζαε ηκν μέηλκν, γ αθγζνξία αθηί ηγμ ααηήθγμ. Νπζηά 

παλαηγλεί κ Δζπαθσμ ζαδγαγηήμ Jose Gamon Aznar, κε επεμγζτθζεεμ ζηα ζυμαηα 

ηκν Δκμήθεζκν δεθ έξκνθ ηκ ξαλαζηήλα ηπθ έλαπθ ηπθ Δηαηυθ μαθεελεζηυθ, δεσηε 

εζθλάβκνθ ηκ εζηάζηπμ αθήζνξκ, ηκ θλεθευδεμ ζαε εμονξυθκθηαε απσ ηγθ εδεάβκνζα 

ζε παημσ ηεξθεζή ηκν εμπλεζζεκθεζμκτ. Ώηηά ανησ δε ζγμαίθεε πάηε σηε κ 

Θεκηκζσπκνηκμ αθήζεε ζηκ Baroque σππμ νπέδεζε παηεσηελα κ Wulff. Δεσηε ζηεμ 

ζνθδέζεεμ ηκν δεθ νπάλξκνθ κε αθηεδέζεεμ θπησμ ζαε ζζεάμ, ηκν είδκνμ εζείθκν ηκ 

κπκίκν παλαηγλείηαε ζηα έλαα ηκν Ηπαλσζ. Αζεί ηκ θπμ είθαε άηηγμ πκεσηγηαμ, 

έθηκθα θνζεζσ. Νηκ Δκμήθεζκ, σμπμ, ηκ θπμ δεθ είθαε ηκ θνζεζσ, αηηά είθαε θπμ 

εδεαβσθηπμ μεηαθνζεζσ. Έπεεηα κ παλκινζμσμ ηπθ ζεθήζεπθ ξαλαζηγλίβεε ΰεΰαίπμ 

ηκ Ηπαλσζ ζαε ηεμ μκλθέμ ηκν Γζλέζκ. Ώηηά ζηκ Ηπαλσζ γ ζίθγζγ επεΰάηηεηαε 

έιπδεθ, γ επεθάθεεα πάηηεηαε με ηκ δεαζκζμγηεζσ θσληκ ηγμ. Γ αθγζνξία είθαε αεα 

ηγθ εθητππζγ ξπλίμ ηκαεζμσ ζαε μέηλκ. Αθυ ζηκ Γζλέζκ «κ δνθαμεζμσμ ηπθ μκλθυθ 

είθαε εζπηελεζσμ ζαε κνζευδγμ ζηγθ πλααμαηεζσηγηά ηκνμ» (Aznar). 

Ώηηά ανηή γ εζπηελεζή εθηεηέξεεα γ κπκία εμονξυθεε ζαε εζηείθεε ηεμ «νπέλ ηα 

ζκεθά μέηλα», είθαε ξαλαζηγλεζηεζσ ηγμ ΰνβαθηεθήμ ηέξθγμ μα εδεαίηελα κλεζμέθπθ 

πελεσδπθ ηγμ (Ώθααεθθήζεπθ). Μαδεθά π.ξ. είθαε ηα ζυμαηα ζαηά ηγθ πελίκδκ ηπθ 

Λαηαεκησαπθ. 

Έηζε σππμ έξκνθ ηα πλάαμαηα θκμίβπ σηε, κτηε κ μαθεελεζμσμ, κτηε ηκ μπαλσζ 
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μπκλκτθ θα ελμγθετζκνθ ηγ μκλθκηκαία ηγμ ηέξθγμ ηκν Γζλέζκ, δγηαδή ηγ μκθαδεζή 

έζθλαζγ ηκν τθκνμ ηκν (styl), ηκ μεηαθνζεζσ ηκν θπμ, ηεμ αζτμμεηλεμ αθαηκαίεμ, ηγ 

δεάπηαζγ ηπθ θνζεκαθπμευθ, με μεα ηέιγ ηγθ ηεξθκηλκπία ηκν. Ηεα ζκεθή βπαλαθεζή 

σμπμ, ηγθ κπκία αθυλεζε αζθαηέζηαηα ζηγθ Ελήηγ, παλέξεε ηγθ απσδεειγ ζαε 

δεζαεκησαγζγ σηπθ ανηυθ. Αζείθγ δίδαιε ζ‟ ανησθ ηγθ αεζδγηεζή ηγμ, ηκ ΰαδτηελκ 

θσγμά ηγμ. Εαε ηκ θσγμά ηγμ ΰλέδγζε ζτμθπθκ πλκμ ηγθ ζαηηεηεξθεζή ηκν αθσλμγζγ, 

ανησ άηηπζηε είθαε ζαε ηκ νπσζηλπμα ηγμ ηέξθγμ ηκν πκν παλέμεεθε πάθηκηε γ 

παλάδκζή ηκν απ‟ ηκθ ζαελσ πκν ζηγ ΐεθεηία, ζαε μάηεζηα ζηγ Μυμγ, επγλεάβεηαε 

(είθαε θέκμ ειάηηκν) απ‟ ηγθ ηεξθκηλκπία ηπθ λενμάηπθ ηγμ ηέξθγμ ηπθ εζεί 

ζξκηυθ, αηηά ζαησπεθ ζηγθ Δζπαθία, υλεμκμ, επαθέλξεηαε ζηγ μκλθκηκαία ηγμ 

ΰνβαθηεθήμ βπαλαθεζήμ ηγθ κπκία, εζθλάβεε ζαηά δεζσ ηκν ηλσπκ. Ηίηγζαθ πελί 

«επαθαΰνβαθηεθεζμκτ» ηκν, ζαηά ηγθ πελίκδκ ανηή, πελί «ζεηετζμαηκμ ηκν 

εηηγθεζκτ αίμαηκμ». Ώνηά είθαε ίζπμ άθεν ζγμαζίαμ σηαθ δεθ πελεκλίβκθηαε ζε 

ξλκθεζά σλεα. Νηγθ Δζπαθία πάθηπμ, κ υλεμκμ ζαηηεηέξθγμ εμονξυθεε ηκ έλακ ηκν 

με ηγθ παλάδκζγ ηγμ βπαλαθεζήμ, ηγμ κπκίαμ πλκζαλμσβεε ηγ μκλθή πλκμ ηγθ ηέξθγ 

ηπθ ξλσθπθ επεμήζγ ζυμαηα, κε μεαάηκε κθδαημκί, κε μεαάηεμ μτηεμ ζαε κε 

αθηεπλααμαηεζέμ αθαηκαίεμ, είθαε ΰεΰαίπμ ΰνβαθηεθά. Γ αζνμμεηλία ζηεμ αθαηκαίεμ 

ηπθ ζπμάηπθ με μεζλέμ ζεθαηέμ ζε ζξέζγ με ηα νπέλμεηλα επεμήζγ ζυμαηα είθαε 

αθήζεα. Ξα ξλυμαηά ηκν ζαησπεθ με ηγ θπηεεθή ηάμογ ηκνμ ζαε ηγθ ζλνζηάηηεθγ νθή 

ηκνμ, απγξκτθ ΰνβαθηεθέμ αθαμθήζεεμ. Ξκ θπμ ηκν ζηα πλσζππα ζαε ηα ζυμαηα, 

σππμ πέθηεε σηπμ εδεσλλνδμκ, νπκζεεμεθεζσ, αθτζεζκ, νπεθδνμίβεε ηκ θπμ ηπθ 

ααίπθ ηγμ ΰνβαθηεθήμ ααεκαλαθίαμ («ζαε κε δίζαεκε εζηάμοκνζεθ πμ θπζηήλεμ»), ηκν 

κπκίκν γ παλάδεζγ ζαηά ζξγμαηεζσ ηλσπκ ζηγ ζζεά, ζνμΰάηηεε ζηγ δγμεκνλαία ηγμ 

νπελΰαηεζήμ αημσζθαελαμ. Έπεεηα, πλκμ ηγθ αδεαθκλία ηκν αεα ηεμ ζαθκθεζέμ 

αθαηκαίεμ, γ αδεαθκλία ηκν αεα ηγθ Ξλίηγ δεάζηαζγ ζαε αθηίδεηα γ θλκθηίδα ηκν αεα 

ηγθ κλαάθπζγ ηπθ ζνθδέζευθ ηκν ζαηά ηλσπκ μθγμεευδγ ζαε λνδμεζσ, απγξεί 

ΰέΰαεα ηγ ΰνβαθηεθή ααεκαλαθία. Ώηηά ζαε γ μέδκδσμ ηκν «θα πελθά ζαε θα 

ιαθαπελθά (με ηκ ξλυμα) ηεμ βπαλαθεέμ ηκν -σππμ ηέεε κ Pacheco- θέλθεε ζηγ 

μθήμγ ηγ ΰνβαθηεθή ηεξθεζή πκν δκνηετεε ηκ ξλυμα ζε απαθπηά ζηλυμαηα, 

ιεζεθυθηαμ απσ ηκ ζζκηεεθσ πλκπηαζμσ αεα θα θηάζεε, κηκέθα αθκίακθηαμ ηκθ ησθκ, 

ζηα θυηα», σππμ ξαλαζηγλεζηεζά ζγμεευθεε κ Λ. Λλεΰεηάζγμ. Κ ξυλκμ εεδεζσηελα 

ζηκνμ πίθαζεμ ηκν δεθ είθαε κ πλααμαηεζσμ, αηηά κ ζνμΰαηεζσμ ηγμ ΰνβαθηεθήμ 

βπαλαθεζήμ, αδεάθκλα ΰεΰαίπμ εάθ απκδίδεηαε ζαηά ηκθ ηλσπκ ηγμ ζνηηήοεπμ ηκν 

κλάμαησμ ηκν απσ ηκθ βπαλάθκ. Εαε πμ ζνθεζηαμέθγ σηπθ ανηυθ έλξεηαε ζαησπεθ γ 

ειαίηπζγ ηπθ μκλθυθ, πάηε ζαηά ηγ ΰνβαθηεθή παλάδκζγ. Απκμέθπμ, ζηκ έλακ ηκν 

Θεκηκζσπκνηκν έξκνμε ζλγηεζκτμ ζαλπκτμ κε κπκίκε αθαπητξδγζαθ ζαε πλίμαζαθ 

ζηγθ ιέθγ αγ, θέλκνθ ηεμ επεδλάζεεμ ηκν πελεΰάηηκθηκμ, εθυ ζηγθ κνζία ηκνμ 

παλέμεεθαθ αθαηηκίπηκε. ΐλίζζκνμε δγηαδή, νπέλ ηγθ ηεξθεζή ζαε ηγθ εεζκθκαλαθία 

έθαθ «ΰνβαθηεθεζμσ ηκν πθετμαηκμ», κ κπκίκμ “κηίακθ ζαη‟ κηίακθ, πμ νπσαεεκμ 

ζαηαλλάζηγμ δεαπκηίβεε ηκ νπέδαθκμ ηκν έλακν ηκν Γζλέζκ”, ζαηά ηγ ζπζηή 

παλαηήλγζγ ηκν P.Guinard. Δεζαίπμ ηκεπσθ κ Λ. Λλεΰεηάζγμ ζγμείπζε σηε γ 

ΰνβαθηεθή ηέξθγ είθαε γ «αλξεζή λίβα» ηκν Θεκηκζσπκνηκν, δεζαίπμ κ L. Reau 

δεπλεί σηε γ πλπηκηνπία ηκν «ΰλίζζεηαε ζηγθ έθηκθγ πθενμαηεζσηγηα ηπθ μκλθυθ 

ηκν πκν είξε ζηγλκθκμεά απ‟ ηγ βπαλαθεζή ηπθ ΰνβαθηεθυθ εεζσθπθ. 

Δετηελκμ ησακμ πκν ΰεΰαευθεε ηγ ΰαδτηελγ ΰνβαθηεθή επίδλαζγ ζηγθ ηεξθκηλκπία 
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ηκν Θεκηκζσπκνηκν ζαε κ κπκίκμ αηνξυμ δεθ ειεηάζηγζε απσ ζαθέθαθ είθαε κ 

«ζνμπνζθπηεζσμ ηεεηκνλαεζσμ» ηλσπκμ παλάζηαζγμ ηπθ ζζγθυθ ηκν. Γ ΰνβαθηεθή 

ηαηλεία δγηαδή ζαε γ βπαλαθεζή νουθκνθ ηα αεακθσηα ηγμ εελήμ Δζηκλίαμ νπελάθπ 

ηγμ ξλκθεζήμ ζηεαμήμ, ηαμΰάθκνθ ξυλα ζήμελα, δεσηε ζ‟ ανηά δεθ νθίζηαηαε γ 

δεάζλεζγ παλεηδσθηκμ ζαε μέηηκθηκμ. Κ ξλσθκμ δγηαδή πατεε θα εθθκείηαε, ζε έθα 

μνζηεζσ ΰίπμα ηκν παλσθηκμ. Εαη‟ ανησ ηκθ ηλσπκ κ ααεκαλάθκμ ζαε βπαλάθκμ δεθ 

αθαμεμθήζζεηαε απηά αηηά βεε ζαε μεηέξεε κ ίδεκμ πλααμαηεζά ηπθ εελυθ 

ηαμΰαθσθηπθ ξυλα αεακθσηπθ». Γ ΰνβαθηεθή ααεκαλαθία απαηηάζζεηαε απσ πελεηηά 

εεζκθκαλαθεζά ζηκεξεία, πλκζπαδεί σζκ είθαε δνθαησ θα ηα «πδήζεε» πλκμ εμάμ 

εζηάμεθα ζαε επκμέθπμ πλκζππεζά με εμάμ ζνθδεσμεθα. 

Κ δεαηήμ θκμίβεε σηε ηυλα ηαμΰάθεε ξυλα ανησ πκν εεζκθίβεηαε ζαδυμ κ ίδεκμ 

μεηέξεε ζηκ αεακθσμ. Ώνησ έξεε ηγθ έθθκεα σηε κ βπαλάθκμ «ηεεηκνλαεί ηκ αεακθσμ 

πκν ηαμΰάθεε ξυλα επί ηπθ γμελυθ ηκν. 

Ξκ ΰνβαθηεθσ ανησ πθετμα «ζνμπνζθυζεπμ» αεακθσηπθ δγμεκνλαεί ζαε κ Γζλέζκ 

ζηκ Espolio. Ξκ παλκμκίαζαθ με ηγ ζζγθή ηγμ πλκδκζίαμ. Ώνησ σμπμ είθαε γ δεία 

ηαπείθπζγ. Ξκ Espolio είθαε Δγμεκνλαία ηκν Γζλέζκ εθηεηυμ άζξεηκ πλκμ ηγθ 

πλκδκζία ηκν Δκτδα. Δεθ εεζκθίβεε μεα ζζγθή (ηγ ζτηηγογ, ή απηά ηκθ δεαμελεζμσ 

ηπθ εμαηίπθ ηκν, σππμ ζκεθυμ ηέαεηαε), αηηά ζνθαελεί ζ‟ ανησθ ηκθ πίθαζα. Ξα 

επεεζσδεα ηπθ ηεηενηαίπθ ζηεαμυθ ηκν Ενλίκν ζαηά ηεμ δεγαήζεεμ ηπθ Αναααεηίπθ. 

Ξκ Πλεζησ ζηκ μέζκ ηγμ ζζγθήμ παλεζηάθεε ηγ ζηεαμή πκν «κε ζηλαηευηεμ ηκν 

γαεμσθκμ» αθκτ «εθέπαειαθ, ειέδνζαθ ανησθ ηγθ ξηαμτδα ηγθ πκλθνλήθ ζαε 

απήααακθ εεμ ηκ ζηανλυζαε ανησθ». (Ηαηδ. ζβ΄ 27-31, Ηαλζ. εε΄,20). «Ώθκίαεε εεμ 

ηκθ ξαμαί ζηανλσθ ηαμ κπάμ δεά ηκνμ ήηκνμ ηκν ζαε εζαηέλπδεθ ηκν Πλεζηκτ 

ζαησπεθ πλκΰάηκνθ κε δτκ ζαζκτλακε, δεσηε ζαηήακθηκ... ζτθ ανηυ αθαελεδήθαε» 

(ζα΄,32). «Ώε ανθαίζεμ, αε μαζλσδεθ δεπλκτζαε» (Ηαλζ. εε΄, 40) ΰλέδγζαθ εμπλσμ 

ζηκ πλυηκ επίπεδκ ζαε δεθ παλαζκηκνδκτθ ηκθ απκανμθπμέθκ Πλεζησ, κτηε ηκ 

ξνδαίκ σξηκ. Εαηά ηγθ σοεθ ζαε ηπθ ηλευθ ζηλέθκθηαε πλκμ ηκθ εηκεμαβσμεθκ ζηανλσ 

- γ ζηατλπζγ δγμεκνλαεί κδτθγ ζηα πλσζππα ηκνμ». Ώνησ έαεθε απσ ηκθ Γζλέζκ αεα 

θα ειαλδεί κ ΰαδτηαηκμ πσθκμ, κ κπκίκμ βπαλαθίβεηαε ζηα πλσζππα ζηγ δέα ηκν 

μαληνλίκν ηγμ Νηανλυζεπμ. Αίθαε έλακ με αθυηελκ ζηνη, ζναζεθηλπμέθκ ατλπ απσ 

ηγθ εναεθεζή δηίογ ηκν Πλεζηκτ.  

Ξκ «Espolio» πλυη‟ απ‟ σηα (Expolium) είθαε πίθαζαμ ζηκθ κπκίκ κ Γζλέζκ απέδπζε 

εηετδελα ηγ δλαμαηεζσηγηα ηγμ εναααεηεζήμ δεγαήζεπμ. Ξκ ζέθηλκ ζαηέξεε κ 

Πλεζησμ, θνζεκαθπμία με πκηηή ααηήθγ ζαε εναέθεεα, εθυ ατλπ απσ ανησθ 

ζνθπδκτθηαε κε ΰάθανζεμ μκλθέμ ηπθ ηκαξκθσλπθ ζηλαηεπηυθ ζαε ηκν σξηκν. Λίζπ 

αζλεΰυμ απ‟ ηκνμ υμκνμ ηκν Πλεζηκτ πλκΰάηηκνθ γμίανμθκε ζαε κε δτκ ηγζηέμ κε 

κπκίκε «ήακθηκ ζτθ ανηυ αθαελεδήθαε» (Ζκνζά ζα΄ 32). Εάηπ αλεζηελά κ 

ζαηηεηέξθγμ εζησλγζε ηεμ ηλεεμ Ηαλίεμ, ηγθ Θεκησζκ, ηγθ μγηέλα ηπθ νευθ 

Βεΰεδαίκν ζαε ηγ Ηααδαηγθή. Εαε κε ηλεεμ παλαζκηκνδκτθ έθαθ νπγλέηγ κ κπκίκμ 

αθκίαεε κπή ζηκθ ζαηά αγμ Νηανλσ αεα ηγθ πλκζήηπζγ ηκν Ενλίκν. Κ πσθκμ ζαε γ 

κδτθγ έξκνθ απκηνππδεί ζαε εναεθεζά ηκνμ πλσζππα. Ξκ θπμ σππμ πέθηεε άθδκθκ 

ζηκ ελνδλσ έθδνμα ηκν Πλεζηκτ με ηγθ αθηίδεζγ ηγμ ζζεάμ ηπθ πηαεζίπθ ζαε ηπθ 

πλαίπθ πηνξυζεπθ, ειαίλεε ηγ θνζεκαθπμία ηκν, γ κπκία ζαηέξεε ηκθ ζεθηλεζσ 

άικθα ηγμ ζνθδέζεπμ, δεζπσβεε αμέζπμ ζαε επεΰάηηεηαε. Ώθίζαθκε κε επίηλκπκε ηγμ 

Ηγηλκπσηεπμ ηκν Ξκηέδκν θα εθθκήζκνθ ηκθ πίθαζα, δγμεκτλαγζαθ βγηήμαηα ζηγθ 
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πηγλπμή ηκν, με απκηέηεζμα κ ζαηηεηέξθγμ θα ζαηαθταεε ζηα δεζαζηήλεα ζαε θα 

εικθηγδεί γ αμκεΰή ηκν μεηά απσ δτκ ξλσθεα πελίπκν. Ώπκηέηεζμα ανηκτ ηκν 

αεακθσηκμ ήηαθ κε παπεζκί δεκησακε, κε κπκίκε δεθ εθέζλεθαθ ηγ δέζγ ηκν Δγζκτ ζαε 

ηγ ζ‟ ανησ ηκ τοκμ ζηάζγ ζηεμ μκλθέμ ηπθ δτκ ζαζκτλαπθ, ηλεεμ ανθαίζεμ ζηκ πλυηκ 

επίπεδκ εθσζκθ αθαθέλκθηαε ζηκ Αναααέηεκ απσ μαζλσδεθ εζηυζαε». Ξκ πλκζθεηέμ 

ηκν Espolio επαθέηαΰε ζαησπεθ κ Θεκηκζσπκνηκμ ζαε ηα έικξα αθηίαλαθά ηκν 

ζκζμκτθ ζήμελα ηγθ Λεθαζκδήζγ ηκν Ηκθάξκν. 

Λλέπεε θα ζγμεευζπ ζηκ ηέηκμ ηγμ παλααλάθκν ανηήμ σηε άηηκ ξαλαζηγλεζηεζσ 

ΰνβαθηεθεζμκτ ηκν βπαλάθκν είθαε κε νπκαλαθέμ ηκν ζηα εηηγθεζά. Ξκθ ηίηηκ 

κλεζμέθπθ πεθάζπθ (επεαλαθή) μπκλκτζε ίζπμ θα ηγθ έδεηε ζε εζπαθεζά αλάμμαηα, 

αεαηί ανηή αθκλκτζε ανηκτμ πκν παλάααεηθαθ, εθυ ηγθ νπκαλαθή ηκν, γ κπκία 

εθδεέθελε μσθκ ανησθ, ηγθ έδεηε πάθηα ζηα εηηγθεζά, δγηαδή σππμ αζλεΰυμ ζαε κε 

Έηηγθεμ ααεκαλάθκε. Κε Έηηγθεμ ααεκαλάθκε έδεηαθ μεθ ηεμ επεαλαθέμ ζηα ζέλΰεζα, 

αεα θα ζαηαθκκτθ κε μκθαξκί ηκ πελεεξσμεθκ ηπθ ηκεξκαλαθευθ, εθυ ηεμ νπκαλαθέμ 

ηκνμ, εηετδελκε ζαε αδέζμενηκε, ηεμ έδεηαθ ζηγ μγηλεζή ηκνμ αηυζζα. 

 

«Δκμήθεζκμ Θεκηκζσπκνηκμ επκίεε». Οπκαλαθή ηκν μεαάηκν Ελγηεζκτ βπαλάθκν ζε 

πίθαζα. 

Ώζκηκνδεί, πμ επίηκακμ, γ αεζδαθηεζή ζαε αημκζθαελεζή πελεαλαθή ηκν Ξκηέδκν ηκν 

Δκμήθεζκν Θεκηκζσπκνηκν, πλααμαηεζκτ ζαε θαθηαζηεζκτ, απ‟ ηκ Θίζκ Εαβαθηβάζγ.  

«...Λάπ ζε έλξκμαε ζηα ζηεθά δλκμάζεα, ζε κ θκνμ μκν ξεμάεε πίζπ ακγηενμέθκμ. Νηεμ 

8 ηκν Ώπλίηγ ηκν 1614, έθα ηέηκεκ ξαλκτμεθκ πλπεθσ, γ πσληα ηκν ζπεηεκτ ηκν 

μεαάηκν Ελγηεζκτ ήηαθ αθκεξηή, παεδσπκνηα με άζπλα δαθηεηπηά πκνζάμεζα 

ζηέζκθηαθ ζηκ ζαηυθηε με ζίηλεθεμ ηαμπάδεμ. Κ πελήθαθκμ μνζηγλευδγμ ιέθκμ πκν 

είξε έλδεε, ηυλα ζαε ζαλάθηα ξλσθεα, απσ ηγ δάηαζζα, είξε πεδάθεε.  

ηκ ηκ Ξκηέδκ πεθδκτζε. Κ δλτηκμ πκν είξε δγμεκνλαήζεε κ ΰίαεκμ, ηεακμίηγηκμ 

Ελγηεζσμ βπθηαθετεε πάηε ζήμελα ζε σηα ηα ξείηεα. Γ βπή ηκν ήηαθ παλάιεθγ, ηα 

ησαεα ηκν ηίαα ζαε ηζεζκνλάηα. Ώνησμ δεθ ήηαθ πκν είπε αεα ηκθ Ηεξαήη Άααεηκ: 

«Εαησμ άθδλππκμ, μα δεθ ήιελε θα βπαλαθίβεε». Ώνησμ δεθ ήηαθ πκν έζαθε ηα 

θηελά ηπθ αααέηπθ ησζκ μεαάηα πκν γ Αζζηγζία ηλσμαιε; Ώνησμ δεθ ήηαθ πκν 

έαλαοε μεα θκλά ζ‟ έθα ξαληί: «Δεθ μπκλυ πεα, ΰααζέζαζα!»; Εε σηαθ ηκθ λυηγζε γ 

Δελά Αιέηαζγ: «Λκτδε ήλδεμ; Γεαηί ήλδεμ;» ανησμ απκζλίδγζε: «Δεθ έξπ θα δυζπ 

ησακ ζε ζαθέθα!». ηαθ έηλπαε, είξε μκνζεζκτμ ζηκ δεπηαθσ δπμάηεκ θα ηα παίβκνθ 

ζαε θα „θλαίθεηαε ηλυακθηαμ. «Νπαηαηκτζε, ηέεε κ θίηκμ ηκν Δπζήθ Ηαληίθεδ, 

ζπαηαηκτζε ηα δκνζάηα ζηα μεααηεία ηκν ζπεηεκτ ηκν!». Ξκ δεεηεθσ αααπκτζε θα 

πγααίθεε ζηκνμ ζήπκνμ ηκν ζαλδεθάηεκν Ναθηκΰάη ν Μσξαμ. Αηεέμ, πκληκζαηεέμ, 

πετζα, ζηέλθεμ με οάλεα, ιπηεζά πκνηεά, ανμθά ααάημαηα, ανθαίζεμ. Αζεί έζμεαε με 



 22 

ηκνμ θίηκνμ ηκν - πκεγηέμ, ζαησαελκνμ, πκηεμεζηέμ, ζαλδεθαηίκνμ. Νηκνμ ζήπκνμ 

ανηκτμ πήααεθαθ ζαε κε πεκ σμκλθεμ Ξκηεδάθεμ αλξσθηεζζεμ πκν ζαδυμ ηέεε κ 

Γζλέζκ, «ηεθ πελεζζσηελα με μεα ηέιγ απ‟ σηε έθαμ Ώδγθαίκμ θεησζκθκμ μ‟ έθα 

ΰεΰηίκ». 

Ξκ Ξκηέδκ ηκθ είξε ακγηέοεε. Ήηαθ γ πκηεηεία πκν ηκν ηαίλεαβε - αεκμάηγ μεααηείκ 

ζαε ηάμογ, μα πκν είξε αλξίζεε θα ιεπέθηεε ζαε θ‟ αθαθίβεηαε. Ώζσμα ησηε 

πελπαηκτζαθ ζηα ζηεθά δλκμάζεα ηγμ, σηκ πελγθάθεα, με μεα μνζηεζή έιαλζγ, κε 

εππσηεμ ζε κε εναεθείμ, κε άαλεκε ζαλδεθάηεκε, κε ξηπμκί ζαησαελκε, σηεμ κε παδγηεζέμ 

θαζμαηεζέμ μκλθέμ πκν ακήηεοαθ ηκ έμπεελκ μάηε ηκν αθνπσηαξηκν Ελγηεζκτ. Κε 

θηέΰεμ ηκν ήηαθ αεκμάηεμ απσ δεαηεξησ αλαΰίηεζκ αίμα. Ξκτηκε κε ίδεκε Άλαΰεμ, πκν 

είξαθ αλπάιεε ηγθ Δζπαθία, είξαθ ιεξνδεί ίζαμε ηγθ Ελήηγ, «ηκ θγζί πκν ηλέξεε μέηε 

ζαε αάηα... εμπάλζαλαθ ζε έζαοαθ ηα ζαλάΰεα ηκνμ αεα θ‟ αθααζαζηκτθ θα ηγθ 

ζκνλζέοκνθ. Ξκ ίδεκ ζαηαξηγηεζσ αλαΰίηεζκ αίμα έηλεξε ζηεμ ζλγηεζέμ ζε εζπαθεζέμ 

θηέΰεμ. Εε σηαθ ήλδε κ Γζλέζκ ζηκ Ξκηέδκ, ΰλήζε μεα άηηγ αηγδεθή παηλίδα. Ώζσμα 

ηκ παλδεθεζσ ηκν μάηε, πκν δεθ μπκλκτζαθ θα ηκ „ξκνθ κε Δζπαθκί βπαλάθκε, έΰηεπε 

αεα πλυηγ θκλά, ιαθθεζά, ζηγθ ζλεζεμσηελγ αζμή ηγμ θεσηγμ ηκν, ηγ μααεία ηγμ 

Δζπαθίαμ, ηεμ εζζηαηεζέμ ξηπμεαζμέθεμ μκλθέμ, ηγθ πεζλαμέθγ ανηή ζαηάζηαζγ μεαμ 

λάηζαμ πκν αλξίβεε θα αέλθεε ζηγ δτζγ ηγμ. 

Κ Θελΰάθηεμ ηγθ ίδεα απαλάηηαξηγ επκξή αδαθάηεβε, ζηαίακθηαμ, αεηυθηαμ ηκνμ 

εππσηεμ ηκτηκνμ ηγμ εηεεεθήμ μκλθήμ. Ηα κ Γζλέζκ, αθαμελίβκθηαμ ηκ ζπμεζσ 

ζηκεξείκ, ζαησλδπζε, ιεζεθυθηαμ απσ ηκνμ ζκνλαζμέθκνμ ηκτηκνμ εδαηακτμ 

δεαΰάηεμ, θα δεαηνπυζεε με ηγ αλαμμή ζαε ηκ ξλυμα έθα αευθεκ ζηκεξείκ: ηγθ 

αζαηάηνηγ, απεηπεζμέθγ ονξή ηκν αθδλυπκν.  

Νηεμ εζζηγζίεμ αζλεμεζμέθα παηάηεα, έθα ααεσζηγμα μέζα ζηα ξαηάζμαηα ζγζυθεε ηκ 

ζεθαηάζε ηκν ζαε μκζξκΰκηάεε. ΐλέδγζα πάηε ζηγθ Κΰλεαζή, ζηκ ζπίηε ηκν Γζλέζκ, 

δλαζζέηεζα ηκ ζαηυθηε. Ησηεμ έλεια μεα μαηεά με ΰίαεα αλπαξηεζά μάηεα ζηεμ 

βπαλαθεέμ ατλα ζαε ζΰάλθεζα ζηα ξλυμαηα ζαε ηεμ ξηπμέμ, θααπμέθεμ απσ ηκ πθέμα 

ζάλζεμ, έθεπζα θα πεάθεηαε γ πθκή μκν. Εε σππμ ζνθγδίβπ ζηεμ μεαάηεμ μκν πίζλεμ 

ή ξαλέμ, αθάαζαζα ηκθ εανησ μκν θα ζαμπδεί ηκθ αδεάθκλκ. Έξπ ζηεμ θκΰελέμ 

ηκτηεμ ζηεαμέμ, αθάαζγ θα παίιπ, θα ιεζηλαηίζπ ηίακ ηκ θκν μκν, θα ηκν δυζπ ζαελσ 

θα ζαηαηάΰεε ππμ ζαε γ πεκ μεαάηγ ξαλά ζαε πίζλα είθαε έθαμ εθήμελκμ 

θπζθκλεζμσμ ατλα απ‟ ηα ζσζαηα ηκν αθδλυπκν ζαε δεθ αιίβεε αεα ηκ ξαηίλε ηκνμ θα 

ζπάζεε γ ζαλδεά μαμ. 

Νηλάθγζα πλκμ ηκ αέλκ θτηαζα ηκν Ηκνζείκν ζε άλξεζα θα μεηυ ζαε θα ξπλαηετπ 

μαβί ηκν. Ηίηγζα, αέηαζα, ζνθήθελε ηίακ γ ζαλδεά μκν ζαε ησηε ζυπαζα ζε άλξεζα θα 

ζκεηάβπ ηκθ Γζλέζκ. 

ηκ ηκ Ώπκζηκηάηκ ατλα μκν, ζαε θευδπ ιαθθεζά ππμ έπεζα μέζα ζε θησαεμ. Κ 

Ώπσζηκηκμ ΐαλδκηκμαίκμ, θηνμέθκμ κηάζπλα. Ξκ μανλσζακνλκ, ξηπμσ, πεεθαζμέθκ 

ζεθάηε ζαηετεε ζα θησαα θα ιεζκλμίζεε απσ ηκ ηαεμσ. Ελαηάεε ζηα ξέλεα έθα μαξαίλε 

με ησζγ αηαθλάδα ζαε ξάλγ - ηεμ ζαε ζλαηάεε θηελσ ζαε δέηεε θα αλάοεε. Δίπηα ηκν κ 

Δπάθθγμ με ζκζζεθσζακνλα μαηηεά, έθγΰκμ ζνθάμα ζαε ανθαίζα, αθηλσανθκμ, 

μνζηεζσμ, ζλαηά έθα δεζζκπσηγλκ ιεξεεηεζμέθκ θίδεα. Κ αελκ - Νίμπθαμ, με 

ΰκνηεααμέθα ηα μάακνηά ηκν, με ηα μάηεα άθλαζηα δηεμμέθα, ζλαηάεε ζκθηάλε 

ααπθεζηή ζαε αέλθεε σηκμ απάθπ ηκν ζε αζκνμπάεε θα μγθ πέζεε. Εαε ζαδυμ ζε 

ζκεηάβεε, θευδεεμ ηγθ ααεάηλενηγ πίζλα ζαε ηγ μαηαεσηγηα ηκν ααυθα. 
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ηκε κε απσζηκηκε έξκνθ πάλεε θπηεά. Εαε ζηγθ είζκδκ, γ πελίθγμγ εεζσθα ηκν 

Ξκηέδκν ζε κ Γεπλαήμ, κ αεκμ ηκν Γζλέζκ, μπλκζηά, με ιεδεπηπμέθκ ηκ ξάληγ. Εε 

απσ ηκθ κνλαθσ ζαηεΰαίθεε απάθπ ζηκ Ξκηέδκ, ξκλετκθηαμ, ζλεμάμεθκ αθάελα, έθα 

ζμάλε άααεηκε με ηγθ Λαθααία ζηγ μέζγ. Ναθ έθα ελπηεζσ ζμάλε μέηεζζεμ, ηγθ άθκειγ, 

με ηγ ΰαζίηεζζα αθάμεζα ζηεμ ξθκνδπηέμ ζκεηεέμ ηκνμ. Έθαμ άααεηκμ πέθηεε απσ 

πάθπ ζαηαζέθαηα, ζαθ άζηλκ πκν ξτθεηαε. 

Θνμκτμαε ηγθ Ώθάζηαζγ ηκν Γζλέζκ ζηκ μκνζείκ ηγμ Ηαδλίηγμ. Εάηπ κε θλκνλκί, 

ζίηλεθκε, πλαζεθππκί, ααηάβκε, ζαηααζλεμίβκνθηαε η‟ αθάζζεηα, ζε κησεζκμ ζα 

μαζλκζσηζαθκ ζλίθκ, ζάηαζπλκμ, αθεΰαίθεε απσ ηγθ παλδαηή ηκτηγ μαθεαζμέθγ 

αθδλυπεθγ μάβα κ Πλεζησμ. Θείκ ΰέηκμ πκν αθγθκλίβεε ζηκθ κνλαθσ ζγζυθκθηαμ ηκ 

ΰάλκμ ηγμ τηγμ ζαε ηκ δάθαηκ. Εαε μέζα ζηκ πααπμέθκ ηκπίκ, ππμ ηάμπεε ζα 

ζμαηηπμέθκ μέηαηηκ, ηκ μαλητλεκ ηκν Ώαίκν Ηανλεζίκν με ηλεεμ μπλκζηά παθκπηίεμ, 

μπηαΰή, ζζκτλα δαηαζζεά ζαε ζίηλεθγ, γ θκλεζεά ηκν παεδεκτ, γ ηάμογ γ απσζκζμγ 

πκν ξηνπάεε, σηα ζκν δίθκνθ μεαθ ηέηκεαθ έιαλζγ πκν δαλλείμ ππμ ζθεθηκθίζηγζε 

ηγμ παθζέηγθκμ ηκπίκ. 

Νε σηεμ ηεμ βπαλαθεέμ ηκν Γζλέζκ ηκ θπμ ζπαδίβεε με ζθκδλσηγηα, αελά, έξεε ζάηε 

ηκ αθήηεκ ζαε ζαλζκΰσλκ - είθαε ζαθ ηκ Άαεκ Λθετμα ζηγθ επεθκίηγζή ηκν. Κε 

Ώπσζηκηκε ζαηαηααεάβκνθ ζάηπ ηλεμάμεθκε. Να θα δέηκνθ «πκνθ», μα είθαε πεα πκητ 

αλαά. Ξκ Λθετμα κλμάεε ζα αελάζε ζαε ααθηβυθεηαε απάθπ ηκνμ, έθαμ Ώπσζηκηκμ 

ΰάβεε ζηανλπηά ηα ξέλεα απάθπ απσ ηκ ζεθάηε ηκν αεα θα απκθταεε ηκ Λθέμα μα ηα 

ξέλεα ηκν αεκμυθκνθ αίμαηα. Ξέηκεκ θπμ είθαε ζηα έλαα ηκν Γζλέζκ. Ξλυεε ηα 

ζυμαηα, απκζνθδέηεε ηα ζτθκλα ζυμαηκμ ζαε ονξήμ, ηαθτβεε ζα δκιάλε ηα ζκλμεά - 

ζε αμ ζπάζκνθ. Ξκ θπμ ηκν είθαε ζίθγζγ ΰίαεγ. Δεθ πγαάβεε απσ ηκθ ήηεκ, είθαε 

αθηίδεηκ με ηκ θπμ ηκν. Ξκ θπμ ξεμάεε ζαθ απσ θεααάλε ηλααεζσ, κ ααέλαμ 

μελμγδίβεε αεκμάηκμ λετμαηα, κε άααεηκε ζάπκηε ιεζπκτθ ζαηάζκλθα ζηκθ κνλαθσ 

ζαθ αζηλκΰκηίδεμ, πκητξλπμεμ, απεεηγηεζέμ, απάθπ απσ ηα ζεθάηεα ηπθ αθδλυππθ. 

Έηζε ηα πλσζππα ηκν Γζλέζκ έξκνθ ζελπμέθγθ, εζζηαηεζήθ σογ πκν έξκνθ ηα 

θαθηάζμαηα ή πκν παίλθκνθ κε μκλθέμ μαμ ζε μεα μεαάηγ ααηάβεαθ θπηαοίαθ. 

Γ ααπθία ηκν Γζλέζκ είθαε: πίζπ απσ ηα θαεθσμεθα θα ΰλεε ηγθ κνζία. Θα ηαθτζεε ηκ 

ζυμα, θα ηκ μαζλτθεε, θα ηκ θπηίζεε αλπαξηεζά, θα επεθκεηήζεε ηα ζάηπ με ηα άθπ 

ζαε θα ηκ ζάοεε σηκ. ηκμ αθγζνξία ζαε πείζμα, πελεθλκθκτζε ηκνμ ζνθγδεζμέθκνμ 

ζαθσθεμ ηγμ ηέξθγμ, πλκζγηπμέθκμ μκθάξα ζηκ δεζσ ηκν σλαμα, παίλθεε ηκ πεθέηκ 

ηκν σππμ κ εππσηγμ ηκ ζπαδί ηκν, ζαε πκηεμάεε. «Γ βπαλαθεζή είθαε άδηκμ, 

έμπθενζγ, εθέλαεεα απσηνηα πλκζππεζή». 

ζκ αελθάεε, αθηίμ θα ααηγθετεε, δγηαδή θα ιεδνμαίθεε, σππμ σηκε κε άηηκε 

άθδλππκε, κ Γζλέζκ ααλεετεε κηκέθα. Κ ζθναμσμ ηκν σηκ ζαε αλγακλετεε, γ 

«παλαθλκζτθγ» ηκν σηκ ζαε αίθεηαε πεκ ασθεμγ. Ξα ζηελθά ηκν έλαα, Γ Λέμπηγ 

ζθλααίδα, κ Ζακζσκθηαμ, ηκ Ξκηέδκ με ηγθ ζαηαεαίδα, είθαε ζαδάλεα θησαα. Δεθ είθαε 

ζυμαηα. Γ ονξή ηκν αθδλυπκν είθαε ζπαδί ζαε ιεδγζάλπζε απσ ηκ ζυμα. Εε σζκ 

πλκξπλάεε κ Ελγηεζσμ ζηγθ γηεζία, ηκημάεε αζσμα ζαε ηκτηκ: Κ άθδλππκμ είθαε -

ονξή ζαε ζυμα- κηάζελκμ ζπαδί. Κηκέθα ηκ ζυμα ειαςηυθεηαε, ηεθηυθεηαε δεάθαθκ, 

ηαμπελσ, απσζκζμκ - ζαθ ονξή. Κε μνζηεζκί αηξγμεζηέμ ηκν Ηεζαίπθα έηεααθ: «Ώθ 

δεθ αζπμαηυζεεμ ηα ζυμαηα, ηίπκηα δεθ ζαησλδπζεμ». Κ Γζλέζκ ζηα ζηελθά ξλσθεα 

ηκν ηέηεοε ηκθ αηξγμεζσ ηκν ηκθ άδηκ. 

Εάπκηε γ ααάπγ ηγμ αγμ αθαΰλτβεε ζθκδλή απσ ηα ζυμαηα ηκν Γζλέζκ. Κε άααεηκί 
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ηκν έξκνθ ζηέλεα αδηγηεζά ζκλμεά. Αίθαε μεηαξλεθκί, με αηαθλσ ματλκ ξθκτδε ζηα 

μάακνηα ζαε ζηκ απάθπ ξείηε ζε γ μτηγ ηκνμ είθαε αθαζγζπμέθγ, σηκ ξάλγ. Εαε ζηγθ 

εζζηγζεά ηκν Ώε-ΐεδέθηε ζηκ Ξκηέδκ έθαμ άααεηκμ ζπλυξθεε με ηα λπμαηέα 

μπλάηζα ηκν ηα με ησζγ δτθαμγ ηγθ Λαθααία ζηκθ κνλαθσ, πκν ζαδυμ ηκθ ζκεηάβεεμ, 

γ δτθαμή ηκν ζε ζνθεπαίλθεε ησζκ πκν ηα μπλάηζα ζκν ζαε ηα ζηήδεα πκθκτθ, ζα θα 

ζπλυξθκνθ σηγ ηγ αγμ ογηά ζαηά ηκθ κνλαθσ. 

Ξα πκληλέηα ηκν Γζλέζκ έξκνθ ησζγ έθηαζγ πκν αθαηλεξεάβεεμ, ζα θα ΰηέπεεμ μέζα 

απσ ηκ ματλκ θσθηκ θα „λξεηαε, ζνμπτζθπζγ θαζμαηεζή ηκν αεδέλα, κ άαεκμ εππσηγμ 

ή ζαλδεθάηεκμ. Κ Γζλέζκ έθεπδε ηκ ζυμα ηκν αθδλυπκν πμ εμπσδεκ ζνθάμα σμπμ 

πμ ζαε ηκ μσθκ μέζκ αεα θα εζθλαζηεί γ ονξή. Γε‟ ανησ δεθ ηκ απαλθήδγζε σππμ κε 

Άλαΰεμ ικμπηεαζηέμ, ΰάβκθηαμ ζηγ δέζγ ηκν αθγλγμέθα αεπμεηλεζά ζξήμαηα. 

Ιαδέλε ηκν ζκλμεκτ δεθ ήηαθ αεα ηκθ Γζλέζκ ηκ παεξθίδε πκν ζάθκνθ γ ζάλζα ζαε ηκ 

ζυμα: Ήηαθ γ ονξή, ηκ ασλαηκ μαλααλεηάλε πκν έπλεπε θα αίθεε κλαησ. Γε‟ ανησ σζκ 

ζκεηάβεεμ ηα πκληλέηα ηκν Γζλέζκ θευδεεμ θα ζε ζνλεετεε μεηαθνζεζσμ ηλσμκμ. Κε 

ζζκηεεθέμ έθθκεεμ: αηξγμεζηήμ, μάακμ, ασγμ, ικλζεζηήμ, έλξκθηαε ζηκ θκν ζκν. ηκε 

ηκτηκε κε βπαλαθεζμέθκε άθδλππκε δεαηγλκτθ ηκ ζυμα πκν είξαθ σηαθ βκτζαθ, ηα 

ζκνζκτμεα, ηα ίδεα λκτξα, είθαε κε ίδεκε πκν ιαθάλξκθηαε, μέζα απσ μααεζσ ηέξθαζμα, 

αθαζηγμέθκε απσ έθαθ παθηκδτθαμκ ικλζεζηή. Γ ηέξθγ έηζε ιαθαπαίλθεε μεα μααεζή 

δτθαμγ ζε αθαζηαίθεε ηκνμ πεδαμέθκνμ. Ηα δεθ νπάλξεε πεα ζηα αθαζηγμέθα ηκτηα 

ζκλμεά αητζα, αθέηεεα ζαε ζπμαηεζή βέζηα. Λέλαζαθ ηγθ ζσηαζγ, ηκ Λκνλααησλεκ 

ζαε ηκθ Λαλάδεεζκ, ζαε ιαθαανλίβκνθ ζηγ αγμ απσζκζμεμ. Έηζε ΰααίθκνθ, πελθυθηαμ 

απσ ηκ ηλίπαηκ μναησ ηκν Γζλέζκ, σηκε ηκν κε άαεκε ζε κε άθδλππκε. 

Κ πθενμαηεζσμ ηγμ Ώαίαμ Ξελέβαμ, κ πάηελ Ηπάθεεδ έηεαε: «Γ Ξελέβα είθαε Άαεα 

απσ ηα πσδεα ίζαμε ηκ ζεθάηε. Ηα απσ ηκ ζεθάηε ζαε πάθπ ηκ μπσε είθαε αζταζλεηα 

πεκ μεαάηκ». Ξκτηκ ηκ μπσε, ηκ ασλαηκ ααπθίβκνθηαθ ζε σηγ ηγ βπή κ Γζλέζκ θα 

βπαλαθίζεε». 

Ξα ζνλεσηελα Έλαα ηκν Θεκηκζσπκνηκν.  

 
Έλαα ηγμ θεαθεζήμ γηεζίαμ ηκν Γζλέζκ, δγηαδή πλεθ ηγθ επκξή ηγμ μεηάΰαζήμ ηκν 

ζηγ ΐεθεηία δεπλκτθηαε: «Γ Λλκζζτθγζεμ ηπθ Ηάαπθ» ηκν Ηκνζείκν Ηπεθάζγ 

ζηγθ Ώδήθα, έθα ηλίπηνξκ ζηγθ Gabria Estense ηγμ Ηκδέθαμ με ηγθ παλάζηαζγ ηγμ 

πλκζζτθγζγμ ηπθ Λκεμέθπθ, ηγ ΰάπηεζγ ζαε ζηκ μέζκ ηκ Πλεζησ θα ζηέθεηαε ζε δσια 

μάληνλαμ ηγμ πίζηεπμ ηκν λκνμ Νεθά ζ.ά. Λαλά ηεμ αμθεζΰγηήζεεμ πελί ανηυθ, 

θαίθεηαε σηε ανηά είθαε μάηηκθ αθήζεα έλαα ηκν, εθυ αθηεδέηπμ «κ Αναααεηεζηήμ 

Ζκνζάμ βπαλαθίβπθ ηγθ Θεκησζκθ», παλά ηγθ νπκαλαθή ηκν Δκμήθεζκν, δεθ πλέπεε 

θα δεπλείηαε έλακ ηκν. Άηηα θεαθεζά έλαα ηκν βπαλάθκν πκν αθήζκνθ ζ‟ ανηήθ ηγθ 

πελίκδκ ηγμ παλαμκθήμ ηκν ζηγ ΐεθεηία δεπλκτθηαε: «Γ Δενηέλα Λαλκνζία», «Γ 

πλκζζτθγζεμ ηπθ Λκεμέθπθ» ηγμ ζνηηκαήμ Willumsen. Λίθαζεμ ηγμ ίδεαμ πελεσδκν 

δεπλκτθηαε: «Γ δελαπεία ηκν Ξνθηκτ» ηγμ Λεθαζκδήζγμ ηγμ Δλέζδγμ, «Κ 

ηεασμεθκμ Νηέθαθκμ» ηγμ ΐεέθθγμ, «Γ ΐάπηεζγ ηκν Πλεζηκτ» ηγμ ζνηηκαήμ Εκτζ 

ζηγθ Ώααηία, «Ξκ Λαεδίκθ με ηκ ζάλΰκνθκ» ζηγθ Λεθαζκδήζγ Θεαπσηεπμ Δηαηίαμ, 

«Γ αλπααή ηγμ Λελζεθσθγμ» ηγμ Λεθαζκδήζγμ Θησλεα ζηγ Μυμγ ζαε γ ηεασμεθγ 

«πλκζππκαλαθία μεαμ Ελγηεζεάμ». Γ πλκζππκαλαθία ανηή γ ηεασμεθγ αηηευμ 
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«Ενλία με ηγθ ελμίθα» είθαε έλακ μάηηκθ ηκν 1580-82. Απίδλαζγ ηκν Ξεηζεάθκ 

αθααθπλίβκνθ κε ζλεηεζκί ζηα έλαα ηκν Δκμήθεζκν: «Αναααεηεζμσμ» ηκν Λλάδκ 

(Ηαδλίηγ), «κ Άαεκμ Φλααζίζζκμ δεξσμεθκμ ηα ζηίαμαηα» ηγμ ζνηηκαήμ Θκνηκάαζα, 

«Λλκζππκαλαθία ηκν Εησΰεκ» ζηκ Ηκνζείκ Θεαπσηεπμ ζαε ηγθ πλκζππκαλαθία ηκν 

«Ώθαζηάηβε» (Ννηηκαή Frick Θ. Οσλζγ). Εαηά ηγθ παλαμκθή ηκν ζηγ Μυμγ, με ηγθ 

αθάμθγζγ σμπμ ηκν Ξεθηκλλέηκ, κ Γζλέζκ δα βπαλαθίζεε ηγθ «Θελαπεία ηκν 

Ξνθηκτ», ηγμ Λεθαζκδήζγμ ηγμ Λάλμαμ ζαε ηγθ «Αζδίπιγ ηπθ εμπσλπθ εζ ηκν 

θακτ» ηκν Δθζηεηκτηκν Ξέξθγμ ζηγ Ηεθεάπκηγ (Γ.Λ.Ώ.).  

Ώηηά ηα ζαητηελα έλαα ηκν Θεκηκζσπκνηκν αθήζκνθ ζηγ Δζπαθεζή πελίκδκ, πκν 

ήλδε ζαε γ πηήλγμ πλίμαθζή ηκν. Ώπσ ηα πλυηα ηκν έλαα ζηγ ξυλα ανηή είθαε κε 

εεζσθεμ ηκν εεζκθκζηαζίκν ηκν Ώα. Δκμίαζκν ηκν Λαηαεκτ Ξκηέδκ, ζαδυμ ζαε γ 

Εκίμγζγμ ηγμ Θεκησζκν, γ Ώαία Ξλεάμ, κ Δπάθθγμ κ Λλσδλκμκμ, κ Δπάθθγμ κ 

Αναααεηεζηήμ ζ.ά. Ώζκηκνδκτθ ζαησπεθ κε πίθαζεμ: «Pieta», ηγμ ζνηηκαήμ 

Πκτθηεζηκθ ζηγ Θ. Οσλζγ, «κ Άαεκμ Νεΰαζηεαθσμ» ηγμ μγηλσπκηγμ ηγμ ΐαηέθδεα 

(Δζπαθία), γ «πλκζππκαλαθία ηκν Θηκθ Εκΰαλλκτμπαμ» ζηκ μκνζείκ Ξκηέδκν, γ 

«Λλκζππκαλαθία ηκν αητπηκν Ζεσθγ», ζηγ ζνηηκαή Ηάιακνεη Νζπηίαμ, «κ Άαεκμ 

Δελυθνμκμ πμ ζαλδεθάηεκμ» ηγμ Λεθαζκδήζγμ ηκν Ζκθδίθκν, «κ Δππσηγμ με ηκ ξέλε 

εεμ ηκ ζηήδκμ» ηγμ ζνηηκαήμ ηκν ΐελκηίθκν. 

Ηε ηγ βπή ηκν Θεκηκζσπκνηκν ζηκ Ξκηέδκ ζνθδέκθηαε ζπκνδαεσηαηκε πίθαζεμ. 

Ηεηαιτ ανηυθ: «Λέηλκν ζαε Λατηκν», «Πλεζησθ αίλκθηα ηκθ Νηανλσθ» (πελί ηκ 

1594) ζηκ Λλάδκ ηγμ Ηαδλίηγμ, «επί θεθεηυθ Θεκησζκθ» (πελί ηκ 1597) ζηγ 

ΐαλζεηυθγ, «Ώθάζηαζεθ ηκν Πλεζηκτ» (πελί ηκ 1598), ζηκ Λλάδκ, «Λλκζππκαλαθία 

ηκν ζαλδεθαηίκν Nino de Guevarass (πελί ηκ 1600) αλξεεπεζζσπκν Νεΰίηηγμ ζαε 

μεαάηκν Δελκειεηαζηή, «γ εζδίπιγ ηπθ εμπσλπθ» (πελί ηκ 1604) ζηκ Gabridge 

Mass ηπθ Γ.Λ.Ώ., «Λλκζππκαλαθία ηκν Don Diego Covarrubias» (πελί ηκ 1604) 

ηκν μκνζείκν Εαηυθ ηεξθυθ ΐκνδαπέζηγμ, «Άαεκθ Ώθδλέαθ» (πελί ηκ 1604) ζηγ 

μγηλσπκηγ ηκν Ξκηέδκ, «Άαεκθ Δηδεθσθζκθ αλάθκθηα ζαδ‟ νπαασλενζεθ ηγμ 

Θεκησζκν» (1608 πελίπκν) ζηγθ εζζηγζία ηκν θκζκζκμείκν de la Caridad ηκν 

Illescas, «Δείπθκθ ηκν Δγζκτ εεμ ηγθ κεζίαθ ηκν Νίμπθκμ» (πελε ηκ 1608) ζηγθ 

Εκτΰα, ζαε κ αθάηκακμ πίθαζαμ ηγμ ζνηηκαήμ Winterborthom ηπθ Γ.Λ.Ώ.  

Λκητ αθπζησμ είθαε κ πίθαζαμ «Άπκογ ηκν Ξκηέδκν» (πελί ηκ 1608). Εαηάπηγιγ 

πλκζαηεί γ δεζαεπηάζηεξγ επεαλαθή ζε ανησ ηκθ πίθαζα. Θκμίβεε ζαθείμ σηε αζκτεε 

ηκθ Θεκηκζσπκνηκ θα ζνηηκαίβεηαε:  

«Έπλεπε θα ΰάηπ ηκ θκζκζκμείκ 

ηκν Δκθ Βκνάθ Ξαΰέλα ζε ιεξπλεζησ μέλκμ 

αεαηί σξε μσθκ έζλνΰε ηγθ πσληα ηκν ΐεβάλα, 

αηηά ζαε κ δσηκμ ηκν αθέΰαεθε με ηέηκεκ ηλσπκ 

υζηε ιεπελθκτζε ηγθ πσηγ ζαε έηζε 

αθ ηκ ΰάηπ εδυ δα δείιεε ζαητηελα 

ηγθ πλσζκογ απσ ηκ άηηκ μέλκμ…». 

Ξεηεευθκνθ κε ζηίξκε ηκν με ηεμ ζζέοεεμ ηκν, ζάππμ μνζηεζεζηεζέμ πάθπ ζηκ θπμ ζαε 

ηεμ επεδλάζεεμ ηκν. 

Ώνηκί κε ζηίξκε μαμ κδγακτθ ζηκ δλσμκ ηγμ ζαηαθκήζεπμ κλεζμέθπθ ηεπηκμελεευθ, 

πυμ δγηαδή κ πεζησμ μαδγηήμ ηπθ μεαάηπθ πλπηκπσλπθ ηγμ εθεηεζήμ ηέξθγμ έαεθε 

«παλάιεθκμ» ζαε ησζκ «θηπξσμ». Ηε ανηκτμ πλκξπλκτμε ΰαδτηελα ζηεμ ονξεζέμ 
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ζλίζεεμ ηκν, απσ ηεμ κπκίεμ ιεπήδγζε γ «ηλέηα» ηκν, πκν δα ήηαθ πλκηεμσηελκ θα 

ηγθ κθκμάζκνμε μεααηκθνΎα. 

Άηηκε πίθαζεμ ηγμ ίδεαμ πελεσδκν είθαε: γ «Ηεηάζηαζγ ηγμ Θεκησζκν» (πελί ηκ 

1606) ηκν Ηκνζείκν San Vicenie ζηκ Ξκηέδκ, ηκ «Πλεζησθ εεμ ηκ σλκμ ηπθ Αηαευθ» 

(πελί ηκ1610) ηγμ ζνηηκαήμ A. Sachs ζηγ Θ. Οσλζγ, ηγθ «Λεθηγζκζηή» (πελί ηκ 

1610) ζηκ Λλάδκ, ηγθ «Λλκζζτθγζγ ηπθ πκεμέθπθ» (πελί ηκ 1610) ζηκ 

Ηγηλκπκηεηεζσ Ηκνζείκ Θ. Οσλζγμ ζαε ηγθ «ΐάπηεζγ ηκν Πλεζηκτ» (πελί ηκ 1610-

1614) ζηκ θκζκζκμείκ ηκν Ώαίκν Δπάθθγ ηκν Ξκηέδκν.  

Νηγθ ηεηενηαία ανηή πελίκδκ ηκν Γζλέζκ αθήζκνθ ζαε ηα μεαάηα ζαε κθκμαζησηελα 

έλαα ηκν. Ώνηά είθαε: ηκ «Espolio» ή αηηευμ κ δεαμελεζμσμ ηπθ εμαηίπθ ηκν Πλεζηκτ 

(πελί ηκ 1579) ηγμ Ηγηλσπκηγμ ηκν Ξκηέδκν, ηκ «Ηαλητλεκθ ηκν Άαίκν Ηανλεζίκν 

ζαε ηπθ ζτθ ανηυ» (1580) ζηγ ζνθκδεζή αίδκνζα ηκν Αζζκλεάη. Γ «Λλκζζτθγζγ ηκν 

Ώαίκν κθσμαηκμ ηκν Δγζκτ Πλεζηκτ» ζηκ Αζζκλεάη (1580). Γ «ηαθή ηκν ζσμγηκμ 

λαζαδ», πίθαζαμ απκζείμεθκμ ζηκ θασ ηκν ααίκν Θπμά ζηκ Ξκηέδκ με ξλκθκηκαία 

ηκν βπαλάθκν ηκ 1586. Κ «Θάθαηκμ ηκν Ζακζσκθηκμ» (1610-1614) ηγμ Αδθεζήμ 

Λεθαζκδήζγμ ηγμ Κνάζεαζηκθ. Γ «Λέμπηγ ζθλααίμ ηγμ Ώπκζαητοεπμ» (1610-1614) 

ζηκ Ηκνζείκ Θκνηκάαζα ηγμ Zumaya ζηγθ αθία. Ξκ «Ξκηέδκ εθ ζαελυ ζαηαεαίδκμ» 

(πελί ηκ 1610) ζηκ Ηγηλκπκηεηεζσ Ηκνζείκ ηγμ Θ. Οσλζγμ, ζ.ά.  

Νηκ «Ξκηέδκ εθ ζαελυ ζαηαεαίδκμ» κ Γζλέζκ πλααμαηκπκεεί έθα απ‟ ηα ηεηενηαία 

λπμαηέα έλαα ηκν. Ηπλκζηά πλάζεθκε δάμθκε ζαε πκηαμσμ, πίζπ ηκ Ξκηέδκ ηγθ υλα 

ζαηά ηγθ κπκία αζηλαπέμ δεαζξίβκνθ ηκ μεηαθσ κνλαθσ θπηίβκθηαμ ηεμ κεζκδκμέμ 

ηκν ζαε ιεζπά γ ζαηαεαίδα ζηκ ΰάδκμ. Εαε εδυ κ βπαλάθκμ ελαάζηγζε με πκηηή 

εηενδελία, δγηαδή, δεθ αθηέαλαοε πεζηά ηκ ηκπίκ ηκν, αηηά ανησ νπήλιε απηά 

αθκλμή αεα θα εζθλάζεε ηκ σλαμα ηκ κπκίκ είξε ζνηηάΰεε γ ζαηηεηεξθεζή ηκν θτζγ. 

 

Ξκ έλακ δεαζλίθεηαε αεα ηκθ κθεελκπσηκ ξαλαζηήλα ηκν, ηγθ νπέλκξγ 

πθενμαηεζσηγηά ηκν ζαε ηγθ έζθλαζγ ηπθ ζπαζμυθ ηγμ ονξήμ με ηλσπκ λεαηεζηεζσ. 

 

Αεζσθεμ ηπθ έλαπθ ηκν 
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-Έθα παναθηενηζηηθό ηεξ ηεπκμηνμπίαξ ημο είθαε ηα ζάππμ 
μαθνόζηεκα ζώμαηα, πνόζςπα  θαη άθνα ηπθ εεζκθεβκμέθπθ 
πλκζυππθ. 

                                                            

«Κ ΏΓΔΚΝ ΔΩΏΘΘΓΝ Κ ΐΏΛΞΔΝΞΓΝ»      «Κ ΏΓΔΚΝ ΏΘΞΜΑΏΝ» 

                   

«Κ ΏΓΔΚΝ ΔΩΏΘΘΓΝ»  «Κ ΏΓΔΚΝ ΛΑΞΜΚΝ»          «Κ ΏΓΔΚΝ ΛΏΟΖΚΝ»           «Γ ΏΓΔΏ ΗΏΓΔΏΖΓΘΓ>> 

-Ξα μαζλσζηεθα ζυμαηα ζαε άζλα, κε μεζλκζέθαηεμ, σξε πηαζηεζά 

κηκζηγλπμέθεμ μκλθέμ, αθήζκνθ ζηγθ ηεξθκηλκπία ηκν "μαθεελεζμκτ", μεα 

http://www.neo.gr/website/takhal/maniera.htm
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ηεξθκηλκπία πκν εμθαθίβεηαε πκηηέμ θκλέμ ζε αθήζνξεμ ζαε ηαλααμέθεμ 

επκξέμ· κ Θεκηκζσπκνηκμ έβγζε ηγθ επκξή ηγμ ζταζλκνζγμ ηπθ εδευθ, ηγμ 

αμθεζΰήηγζγμ ζαδεελπμέθπθ εδευθ, ηγμ μεηαλλτδμεζγμ ζαε ηγμ 

αθηεμεηαλλτδμεζγμ με ηεμ ααλεσηγηεμ ηγμ Δελήμ Αιέηαζγμ  

-  Έθα άηηκ ζηκεξείκ ηκν μαθεελεζμκτ απκηεηεί γ μγ κλααθεζή ζξέζγ ηπθ 

εεζκθεβσμεθπθ πλκζυππθ με ηκθ πελεΰάηηκθηα ξυλκ· κε άθδλππκε δεθ έξκνθ 

ζηεθή ζξέζγ με ηκ έδαθκμ ζάπκεεμ θκλέμ, σππμ ζηκ έλακ "γ έΰδκμγ 

ζθλααίδα", εμπθενζμέθκ απσ ηγθ Ώπκζάηνογ ηκν Δπάθθγ ή ζηκθ πίθαζα "ζηκθ 

ζήπκ ηγμ Γεζδγμαθή‟‟ 

                                                    

"γ έΰδκμγ ζθλααίδα"                                       "ζηκθ ζήπκ ηγμ Γεζδγμαθή‟‟ 

                                     

 

«Κ ΏΓΔΚΝ ΝΑΐΏΝΞΔΏΘΚΝ»                                    «Κ ΑΟΏΓΓΑΖΔΝΗΚΝ» 
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"ε εθδίςλε ηςκ εμπόνςκ από ημ Ναό"                      "μ πιεοαζμόξ 

ημο Υνηζημύ"   

 

                                                   
 

"μ Υνηζηόξ θένςκ ημ ζηαονό ημο μανηονίμο ημο"    "ημ άγημ μακδήιημκ" 

 

             
 

"ε ζηαύνςζε"   "ε απμθαζήιςζε θαη μ ζνήκμξ"    "ε Αγία Σνηάδα" 
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"ηκ Ξκηέδκ πλεθ απσ ηγθ ζαηαεαίδα"                     "κ Ζακζσπθ‟‟ 

 

 

    

 

                     ΛΜΚΝΩΛΚΓΜΏΦΔΏ ΞΚΟ GRECO 
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  « H ΝΟΘΞΜΚΦΚΝ ΞΚΟ»           « Γ ΚΔΕΚΓΑΘΑΔΏ ΞΚΟ» 
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ΓΠΙΛΟΓΟ 

Ξγθ εδθεζσηγηα ηκν μεαάηκν ανηκτ βπαλάθκν έξκνθ δεεζδεζήζεε ζαε κε ηλεεμ 

παηλίδεμ ηκν, γ Ελήηγ, γ Δηαηία, γ Δζπαθία. Ηεηεηυθηαμ ζαθείμ, σμπμ ηγθ 

ζαηηεηεξθεζή ηκν πκλεία ζαε δγμεκνλαία, αθηεηαμΰάθεηαε σηε μεζλή ζγμαζία έξεε γ 

αθηεδεζία ανηή, αθκτ γ Ξέξθγ αθήζεε ζηκθ Άθδλππκ. Άηηπζηε, ηκ δεεδθυμ 

απκδεζησ σθκμα ηκν βπαλάθκν «EL GRECO» ζαδλεθηίβεε μκθαδεζά ηγθ ηανησηγηά 

ηκν: el (Δζπαθία) Greco (Δηαηία) με ηγ ζγμαζία «κ Έηηγθαμ». 

πκεα ζαε αθ είθαε γ εδθεζή ηκν ηανησηγηα, πάθηπμ, αεακθσμ αδεαμθεζΰήηγηκ είθαε 

ππμ αθήζεε ζηκνμ πεκ μεαάηκνμ βπαλάθκνμ πκν έξεε θα επεδείιεε ηκ αθδλυπεθκ 

πθετμα ζαε ονξή. Κπκνδήπκηε εζηίδεθηαε ηα έλαα ηκν ζηγθ Δζπαθία, ζηγθ Δηαηία, 

ζηγθ Ώμελεζή, ζελδίβκνθ ηκ δανμαζμσ ζαε ηκ ζεΰαζμσ απέθαθηε ζηκ μεαάηκ 

βπαλάθκ πκν ζνθδταζε ηεμ ηεξθεζέμ με ηκ δεζσ ηκν αιεπέλαζηκ ηλσπκ, 

ιεξπλίβκθηαμ απσ ηκνμ κμσηεξθκτμ ηκν ηανηίβκθηαμ ηκ αθδλυπεθκ δλάμα με ηκ 

δλάμα ηκν Θεαθδλυπκν. 

Έλαα ηκν Δκμίθεζκν Θεκηκζσπκνηκν αθήζκνθ ζε πλκζππεζέμ ζνηηκαέμ ζε δεάθκλα 

μέλγ ηγμ αγμ, Εκπεαξάαγ, Θ. Οσλζγ, Γηαζζσΰγ, ΐκνδαπέζηγ, εθυ ηα πελεζζσηελα 

ΰλίζζκθηαε ζηγ Δζπαθία ζηκνμ θακτμ πκν θεηκηέξθγζε ή ζηκ Ηκνζείκ πλκμ ηεμήθ 

ηκν ζηκ Ξκηέδκ (Casa del Greco), ζηκ Αδθεζσ Ηκνζείκ ηκν Λλάδκ ζηγ Ηαδλίηγ, 

ζηκ Απαλξεαζσ Ηκνζείκ ηγμ Νεΰίηηγμ  ζαε ζηκ Νζενκθνηάζεκ ηκν Εαδεδλεζκτ 

Θακτ ζηκ Ξκηέδκ. Απίζγμ, έλαα ηκν εζηίδεθηαε ζαε ζηγθ Δηαηία, ζηκ Αδθεζσ 

Ηκνζείκ θηε Εαπκθηεμσθηε, ζηγθ Αδθεζή Λεθαζκδήζγ ηκν Ζκθδίθκν,  ζαδυμ ζαε ζηεμ 

Γ.Λ.Ώ. ζηγθ Αδθεζή Λεθαζκδήζγ ηκν Ξκηέδκ ζηγθ Κνάζεαζηκθ, ζηκ Δθζηεηκτηκ 

Ξέξθγμ ζηγ Ηεθθεάπκηγ, ζηκ Ηκνζείκ Ξέξθγμ ζηκ Κξάεκ, ζηκ Young Memorial 

Museum ζηκ Ναθ Φλαθζίζζκ  ζαε ζηκ Ηγηλκπκηεηεζσ Ηκνζείκ Ξέξθγμ ζηγ Θ. 

Οσλζγ.  
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Ανξαλεζηκτμε πκητ σηκνμ ηκνμ μαδγηέμ αεα ηγθ ζνθελααζία ηκνμ ζηκ πλσαλαμμα 

ζαδυμ επίζγμ ηεμ ζνλίεμ Μκτηα Ηκθέκν ζαε Γεπλαία Εαζηλεζίκν αεα ηγθ αεθεζή 

επεμέηεεα ζαε ΰκήδεεα ζηγ ζτθηαιγ ηγμ ελααζίαμ! 

Ώζσμα ενξαλεζηκτμε ηεμ ζαδγαήηλεεμ πηγλκθκλεζήμ ηκν Γνμθαζίκν Α. Πλεζηκδκτηκν 

ζαε Π. Ηπαηηά αεα ηγθ παλαξυλγζγ ηγμ αίδκνζαμ πηγλκθκλεζήμ ηκν ανμθαζίκν αεα 

ηγθ ζνααλαθή ηγμ έλενθαμ. 
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Δθδξνκή ζηελ Μαδξίηε ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ- πνιηηηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο:       «Γομήνικορ Θεοηοκόποςλορ» 

Σάμε: Α, ηκήκα: 3ν 

 

Απξίιηνο 2010 

 

Δπηκέιεηα: Νηθνιόπνπινο Αληώληνο (Φηιόινγνο) & Παπαλδξένπ σηεξία (Φπζηθόο)  
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Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 

Σν πξόγξακκα  ηεο εθπαηδεπηηθήο-πνιηηηζηηθήο εθδξνκήο ζηελ Μαδξίηε νξίδεηαη σο 

αθνινύζσο:  

Aλαρώξεζε από Αζήλα κε ηελ πηήζε ηεο Αegean Airlines A3688  ζηηο    09.15. 

Δπηζηξνθή από Μαδξίηε κε ηελ πηήζε Aegean Airlines A3689  ζηηο    13.20.   

1ε εκέξα, Σξίηε 20 Απξηιίνπ: πγθέληξσζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη κεηαθνξά κε 

ιεσθνξείν  ηνπ ηαμηδησηηθνύ  πξαθηνξείνπ «KΤΚΛΟ travel» ζην Αεξνδξόκην Αζελώλ. 

Αλαρώξεζε από Αεξνδξόκην Αζελώλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» κε ηελ πηήζε ηεο 

Αegean Airlines A3688, ώξα αλαρώξεζεο 09.15. Γηάξθεηα πηήζεο: 3h 45min.  Άθημε 

ζηε Μαδξίηε ζηηο 12.00. Αθνινπζεί βόιηα γηα κία πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Έπεηηα 

αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν καο. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα, δείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

2ε εκέξα, Σεηάξηε 21 Απξηιίνπ: Μεηά ην πξστλό ζηηο 09.00 μεθηλά ε μελάγεζε ηεο 

πόιεο. Μεηαμύ άιισλ  ζα  πεξηεγεζνύκε ζηηο πεξηνρέο Plaza de Toros de Ventas, 

Puerta de Alcala, Plaza de Cibeles, Plaza Colon, Plaza de Calliao, βαζηιηθό Αλάθηνξν.  

ηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζην Μνπζείν ηνπ Prado κε ηηο ζπιινγέο Velazquez, Goya θαη Δl 

Greco. Αθνινπζεί γεύκα θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν πεξίπνπ ζηηο 15.00 ην 

κεζεκέξη. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε . 

3ε εκέξα, Πέκπηε 22 Απξηιίνπ: Μεηά ην πξστλό, ζηηο 09.00, εκεξήζηα εθδξνκή ζην 

κεζαησληθό Σνιέδν, 80ρικ λόηηα ηεο πόιεο. Δπίζθεςε ζηνλ Καζεδξηθό Ναό, ην ζπίηη 

όπνπ έδεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ν δσγξάθνο Δι Γθξέθν, θαη ην 

παξεθθιήζη ηνπ άλην Σνκέ, πνπ ζηεγάδεη ην αξηζηνύξγεκα ηνπ Δι Γθξέθν «ν 

εληαθηαζκόο ηνπ θόκε Οξγθάζ».  Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν γύξσ ζηηο 17.00 ην 

απόγεπκα. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε.  

4ε εκέξα, Παξαζθεπή 23 Απξηιίνπ: Μεηά ην πξστλό ζηηο 09.00 επίζθεςε ζην 

κνλαζηήξη Δζθνξηάι (βηβιηνζήθε θαη  βαζηιηθό Πάλζενλ) θαη ηελ θνηιάδα ησλ 

Πεζόλησλ, ιίγν έμσ από ηελ Μαδξίηε. Αθνινπζεί επίζθεςε ζην «Ρέηλα νθία». 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν γύξσ ζηηο 17.00 ην απόγεπκα. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε.  

5ε εκέξα, άββαην  24  Απξηιίνπ: Ακέζσο κεηά ην πξστλό  κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην 

γηα ηελ πηήζε επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα κε ηελ πηήζε ηεο Aegean Airlines A3689, ώξα 

αλαρώξεζεο 13.20. Γηάξθεηα ηαμηδηνύ: 3h 30min. Άθημε ζην αεξνδξόκην ησλ Αζελώλ 

17.50 θαη κεηαθνξά ησλ καζεηώλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε Λεσθνξείν ηνπ 

ηαμηδησηηθνύ  πξαθηνξείνπ «ΚΤΚΛΟ travel» 
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Δλεκέξσζε πξνο ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηελ εθδξνκή ζηελ Μαδξίηε 

Ανασώπηζη- Δπιζηποθή 

Ηκέξα αλαρώξεζεο  :  Σξίηε 20 Απξηιίνπ 2010 

Σόπνο θαη ώξα ζπγθέληξσζεο : ΥΟΛΔΙΟ ζηηο 6.00 π.κ. 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην : 07.15 π.κ. 

Αλαρώξεζε  

Άθημε ζηελ Μαδξίηε                       

: 09.15 π.κ. 

12.00 (ηνπηθή ώξα) 

Γηάξθεηα ηαμηδηνύ  3h 45min 

 

Ηκέξα επηζηξνθήο : άββαην 24 Απξηιίνπ 2010 

Αλαρώξεζε από ηελ Μαδξίηε 

Άθημε ζηε Αζήλα 

: 13.20 (ηνπηθή ώξα) 

17.50 

Γηάξθεηα ηαμηδηνύ  3h 30min. 

Γιαμονή 

Σόπνο δηακνλήο : Μαδξίηε 

Ξελνδνρείν  : Rafael Ventas (4*) 

Γηεύζπλζε  : Alcalá,   269 

28027, Madrid 

Σειέθσλν 

FAX 

 :   +34 913 261 620   

 :   +34 913 261 819 

   

Σνπξηζηηθό γξαθείν  

Tειέθσλα 

: “ΚΤΚΛΟ travel”  

210 3225175, 210 3225802,      

210 3229933  

E-mail 

ηζηνζειίδα 

 circle@otenet.gr 

http://www.kyklostravel.gr/ 

 

ςνοδοί Καθηγηηέρ 

1. Νηθνιόπνπινο Αληώληνο  : Κηλ. ηειέθσλν 

2. Γθόληα Θενδώξα : Κηλ. ηειέθσλν 

3. Μπνπλίηζεο Νηθόιανο : Κηλ. ηειέθσλν 

 

mailto:circle@otenet.gr
http://www.kyklostravel.gr/
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Υπήζιμερ ιζηοζελίδερ 

 

1. Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ 

2. Αεξνιηκέλαο Μαδξίηεο 

: http://www.aia.gr 

http://www.aena.es 

3. “ΚΤΚΛΟ travel”  

4. Ξελνδνρείν  Rafael Ventas 4* 

 

: http://www.kyklostravel.gr 

http://www.rafaelhoteles.com/ 

 ζηελ ζπλέρεηα επηιέμηε γιώζζα, 

μελνδνρεία ζηελ Μαδξίηε: Ventas 

 

Παπακαλούμε ελεκεξώζηε καο αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο (π.ρ 

αιιεξγείεο θ.ι) ή οηιδήποηε άιιν εζείρ κπίνεηε όηη πξέπεη λα γλσξίδνπκε γηα 

ηα παηδηά ζαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ηα θξνληίζνπκε 

γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζε πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε. 

Mην διζηάζεηε λα επηθνηλσλείηε καδί καο όπνηε θαη όζεο θνξέο εζείο ζέιεηε. 

 

Δπιζημάνζειρ για ηοςρ μαθηηέρ & ηιρ μαθήηπιερ ζσεηικέρ με ηο 

αεποποπικό ηαξίδι. 

Οη καζεηέο-ηξηεο πξέπεη :  

1. Να έρνπλ καδί ηνπο, απαπαίηηηα, ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα ή ην 

δηαβαηήξηό ηνπο. 

 

2. Να αλαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζηηο απνζθεπέο ηνπο (Γηεύζπλζε 

κόληκεο- πξνζσξηλήο θαηνηθίαο , ηειέθσλν). 

 

 

 

 

http://www.aia.gr/
http://www.aena.es/
http://www.kyklostravel.gr/
http://www.rafaelhoteles.com/
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Δπιηπεπόμενα Όπια Αποζκεςών / Υειπαποζκεςών 

 

Αποζκεςέρ: Έρεηε ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεηε απνζθεπέο ζπλνιηθνύ βάξνπο 

κέρξη 20 θηιά πνπ παξαδίδνληαη ζηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ. 

Υειπαποζκεςέρ: Μπνξείηε λα κεηαθέξεηε 1 ρεηξαπνζθεπή κέζα ζηελ θακπίλα 

ησλ επηβαηώλ, κε κέγηζην βάξνο 8 θηιά θαη δηαζηάζεηο 55cm κήθνο Υ 40cm 

ύςνο Υ 20cm πιάηνο 

 

Για ηα ανηικείμενα πος μεηαθέπεηε ζηιρ σειπαποζκεςέρ  πξέπεη λα μέξεηε 

όηη:  

1. απαγοπεύονηαι: Αηρκεξά θαη θνθηεξά αληηθείκελα θάζε είδνπο θαη 

πιηθνύ (ςαιηδάθηα, ζεη καληθηνύξ θ.ά.) 

2. Τπάξρεη πεπιοπιζμόρ (*) ζηηο πνζόηεηεο πξντόλησλ ζε πγξή κνξθή 

πνπ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεηε (π.ρ. λεξό, αλαςπθηηθά, ινζηόλ, 

αξώκαηα, ιαθ καιιηώλ, κάζθαξα, ιηπ-γθινο, νδνληόπαζηα, αθξόο 

μπξίζκαηνο, ζπξέη, πγξό θαθώλ επαθήο, ινηπά αληηθείκελα παξόκνηαο 

πθήο).  

(ο περηορηζκός δεν ιζχύει γηα ηης αποζθεσές ποσ παραδίδοληαη θαηά 

ηολ έιεγτο ηωλ εηζηηερίωλ).  

(*) Πεπιοπιζμόρ: Δπηηξέπεηαη λα κεηαθέξεηε ζηελ ρεηξαπνζθεπή ζαο: Τγξά ζε 

δνρεία ρσξεηηθόηεηαο μέσπι 100 ml αλά ζπζθεπαζία. Οη ζπζθεπαζίεο απηέο ζα 

πξέπεη λα ρσξνύλ ζε κία διαθανή επαναζθπαγιζόμενη πλαζηική ζακούλα, 

κέγηζηεο ρσξεηηθόηεηαο 1 λίηπος. Δπηηξέπεηαη μία μόνο ηέηνηα ζαθνύια αλά 

επηβάηε, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηή θαη ζα παξαδίδεηαη ξεσωπιζηά ζηνλ 

Έιεγρν Υεηξαπνζθεπώλ γηα εμέηαζε. 

Δπηηξέπεηαη λα κεηαθέξεηε ζηελ ρεηξαπνζθεπή ζαο:  

 Τγξά θάπμακα θαη δηαηξνθηθά είδε πνπ ζαο είλαη απαπαίηηηα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ζαο. Μπνξεί όκσο λα ζαο δεηεζεί λα αποδείξεηε 

όηη είλαη απαξαίηεηα γηα ην ηαμίδη. 
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 Αγνξαδόκελα είδε από ηα θαηαζηήκαηα αθνξνινγήησλ Δηδώλ. Απηά ηα 

είδε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε ειδική ζθπαγιζμένη ζακούλα, ε 

νπνία ζα δηαηίζεηαη από ηα ελ ιόγσ θαηαζηήκαηα θαη ηελ νπνία δεν 

ππέπει να ανοίξεηε πξνηνύ πεξάζεηε ηνλ έιεγρν ρεηξαπνζθεπώλ, 

αιιηώο ην πεξηερόκελό ηεο κπνξεί λα θαηαζρεζεί ζην εκείν Διέγρνπ. 

Όια απηά ηα πγξά είλαη επηπιένλ ησλ πξναλαθεξζεηζώλ πνζνηήησλ ζηελ 

επαλαζθξαγηδόκελε πιαζηηθή ζαθνύια. 

 

Οδηγίερ ππορ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ μαθηηέρ & μαθήηπιερ ζηην εκδπομή 

 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξέπεη : 

1. Να πξνζέξρνληαη εγθαίξσο ζηνπο ρώξνπο ή ζηα ζεκεία ζπλάληεζεο πνπ 

νξίδνληαη από ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

2. Να κελ πξνθαινύλ θζνξέο ζηνπο ρώξνπο πνπ επηζθέπηνληαη ή 

παξακέλνπλ (μελνδνρείν, εζηηαηόξηα, κνπζεία θ.ιπ.). Οπνηαδήπνηε δεκηά 

ηπρόλ πξνθιεζεί ζηνπο ρώξνπο παξακνλήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο, βαξύλεη ηνλ ππαίηην. 

3.  Να ελεκεξώζνπλ ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα 

πγείαο αληηκεησπίδνπλ. Να έρνπλ κεξηκλήζεη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

θαξκάθσλ ηνπο  θαη ηελ έγθαηξε ιήςε ηνπο. 

4. Να είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο απνζθεπέο ηνπο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο είδε, 

γηα ηελ πηζαλή απώιεηα ησλ νπνίσλ ην ρνιείν δελ θέξεη θακία επζύλε.  

O Αξρεγόο ηεο εθδξνκήο                                                νη ζπλνδνί θαζεγεηέο 

 

Νηθοιόποσιος Αληώληος                                                        Γθόληα Θεοδώρα 

Μποσλίηζες Νηθόιαος 
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Ο Δλ Γκπέκο ζηο Prado. 

 

To Prado, αλ θαη δελ ζεσξείηαη από ηα πην πινύζηα κνπζεία, όπσο ην 

Λνύβξν γηα παξάδεηγκα, νλνκάδεηαη, θαη δηθαίσο, ην κνπζείν ησλ σξαίσλ 

πηλάθσλ. ηε ζπιινγή ηνπ αλήθνπλ αξηζηνπξγήκαηα από όιεο ζρεδόλ ηηο 

επξσπατθέο ζρνιέο δσγξαθηθήο αιιά θαη ηεο αξραίαο γιππηηθήο. Έξγα Ιηαισλ, 

Φιακαλδώλ, Γεξκαλώλ, Γάιισλ θαη θπξίσο Ιζπαλώλ ηνπ 15νπ σο ηνλ  18ν αηώλα  

ζηνιίδνπλ ηνπο ρώξνπο ηνπο. Αλάκεζά ηνπο αληηπξνζσπεπηηθνί πίλαθεο ησλ 

κεγίζησλ Ιζπαλώλ δσγξάθσλ Γθόγηα (118 έξγα), Μνπξίιιην (40 έξγα) θαη 35 

πίλαθεο ηνπ Δι Γθξέθν. 

Κάπνηνπο απ’ απηνύο, όληαο μόνον εξαζηηέρλεο «ζεαηήο», ζα 

πξνζπαζήζσ λα ζαο παξνπζηάζσ, καδί κε θάπνηα…παξάιιεια θείκελα. 

 

Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ (1577), Μοςζείο Prado. 

 

Δίλαη ην πξώην έξγν πνπ δσγξάθηζε ν Γθξέθν ζην Σνιέδν, ην 1577-1579. 

ηα ζύλλεθα, πνπ θαίλνληαη λα ζεθώλνληαη θαη λα θνπζθώλνπλ, ζπληειείηαη 

κηα ζθελή έληνλεο δξακαηηθόηεηαο. Ο Θεόο, ηξηγπξηζκέλνο από αγγέινπο, 

δέρεηαη ην ζώκα ηνπ λεθξνύ Υξηζηνύ. Σν ζώκα ηνπ Υξηζηνύ ζπζηξέθεηαη 

νδπλεξά θη έηζη δηαθνξνπνηείηαη δεκηνπξγηθά από ηελ πηζαλή ηηαιηθή επηξξνή 

ηεο Pieta  ηνπ Μηραήι Αγγέινπ (ζπκεζείηε όηη ν Θενηνθόπνπινο είρε δήζεη θαη  

ζηελ Ιηαιία). Σα ζώκαηα, ην «ηξηγσληθό» ηνπ Υξηζηνύ, ηνπ αγγέινπ κε ηα 

ζηξακκέλα λώηα αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ, είλαη απαιά θαη ζρεδόλ ρνξεπηηθά. ε 

έληνλε αληίζεζε, σζηόζν, κε ηελ απαιόηεηα ησλ κνξθώλ, πνπ απέρνπλ αξθεηά 

από απηέο ησλ κεηαγελέζηεξσλ έξγσλ κε ζξεζθεπηηθό ζέκα, βξίζθεηαη ε 

ρξσκαηηθή παλδαηζία. Σα έληνλα, ζρεδόλ «επηζεηηθά» ρξώκαηα κπνξεί λα ζαο 

ζπκίζνπλ Pop-Art! Πνξθύξα, ρξπζίδνλ πνξηνθαιί, βαζύ κπιε, έληνλν πξάζηλν 
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θαη ζηε κέζε, ζαλ εξσηεκαηηθό, ν Υξηζηόο!  Πξνζέμηε ην Άγην Πλεύκα θαη ην 

άλνηγκα, ηε θπγή ηεο καηηάο πξνο ηα πάλσ πνπ δίλεη ην θίηξηλν ρξώκα πίζσ 

ηνπ. 
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Η Αγία Σξηάδα (Μνπζείν Μπελάθε ζηελ Αζήλα), ηνπ Δμμανοςήλ Σζάνε,  

ηνπ ζεκαληηθόηαηνπ  Κξεηηθνύ  αγηνγξάθνπ ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 17νπ 

αηώλα. Μηα ζύγθξηζε αλάκεζα ζηηο δπν απεηθνλίζεηο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζα ήηαλ 

ελδηαθέξνπζα. Γελ ράλνπκε ηίπνηα λα ην πξνζπαζήζνπκε. Ση ιέηε θη εζείο; 
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H ΠΡΟΚΤΝΗΗ ΣΩΝ ΠΟΙΜΔΝΩΝ (μεηαξύ 1603 και 1607), μοςζείο 

Prado. 

 

Έλαο από ηνπο πην ραξαθηεξηζηηθνύο πίλαθεο ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ. 

Καζνξίδεηαη από ην ρώξν ηεο ζπειηάο ζην θέληξν ηεο ζύλζεζεο πνπ καδί κε ηηο 

κνξθέο ηεο Αγίαο Οηθνγέλεηαο δίλεη ηελ αίζζεζε θη ελόο ζηαζεξνύ άμνλα  γύξν 

από ηνλ νπνίν ζρεδόλ πεξηζηξέθνληαη νη άγγεινη θη εξσηηδείο ηεο ζύλζεζεο ζαλ 

λα ρηππήζεθαλ από μαθληθό άλεκν. Παξαηεξείζηε πώο ε ζύκπησζε ζην ζρέδην  

από ηνλ άγγειν θαη ηνλ βνζθό ζηα δεμηά νδεγεί ηα δπν ηκήκαηα ηεο ζύλζεζεο, 

επίγεην θαη νπξάλην πξνο ην θσηεηλό βξέθνο. Πξάγκαηη, ην βξέθνο είλαη ην 

θέληξν ηνπ πίλαθα θαη γη’ απηό, ίζσο, λα κελ έρνπκε θαη ηελ ζπλήζε θαη ζαθή 

δηάθξηζε ησλ δπν επηπέδσλ. Βξέθνο θαη ζπειηά δίλνπλ ζηελ ζύλζεζε αξξαγή 

ελόηεηα.  

Αζθεηηθέο θαη εκπλεπζκέλεο, κε ηα ππεξβνιηθά επηκήθε θαη ιπγεξά 

ζρήκαηα ηνπο, νη θηγνύξεο ηνπ Γθξέθν ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ θηλνύληαη πξνο 

θάζε θαηεύζπλζε, αιιά πάληα κέζα ζηε ζπειηά. Οη γνξγέο πνιύρξσκεο πηλειηέο 

θπκαηίδνπλ ζπλερώο, ζαλ ζ’ έλα ζηξόβηιν, γηα λα δώζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο 

θίλεζεο γύξν από ην δεζπόδνλ θέληξν ηνπ βξέθνπο. 

Σν έξγν θηινηερλήζεθε γηα ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γνκίληθνπ ηνπ Παιαηνύ ζην 

Σνιέδν. 
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Κνηηάμηε κηα βπδαληηλήο ηερλνηξνπίαο απεηθόληζε ηεο Γέλλεζεο. 

Πξνζπαζήζηε λα ηελ ζπγθξίλεηε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ Γθξέθν. Ση έρεηε λα 

παξαηεξήζεηε; 
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Η Πενηηκοζηή (1596-1600).  Μοςζείο Prado. 

 

Σν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πίλαθα είλαη ν πινύηνο ησλ 

ρξσκάησλ, νη ζθηέο, θαη ε έιιεηςε έληνλσλ πεξηγξακκάησλ, νινθάλεξε 

ζηα ζρεδόλ δηαθαλή γπκλά κέιε. Σν ρξώκα θαη νη πηπρώζεηο ησλ 

ελδπκάησλ παξά νη  εμσηεξηθέο έληνλεο γξακκέο ζρεκαηίδνπλ ηα ζώκαηα 

ησλ απνζηόισλ πνπ δηαθνξεηηθά ζα έκνηαδαλ λα δηαρένληαη ν έλαο κέζα 

ζηνλ άιιν. Οη πάλσ κνξθέο ζε παξάηαμε κε θεληξηθή, ηα ρξώκαηα ην 

δειώλνπλ, απηή ηνπ Υξηζηνύ κε ηε καληεινθνξνύζα  κεηέξα ηνπ δίπια. 

Πξνζέμηε πσο ε ζηάζε ησλ θνξκηώλ ησλ απνζηόισλ  δεκηνπξγεί έλα 

θύθιν, εμαζθαιίδνληαο θίλεζε ζηνλ πίλαθα. Η ζηξνθή ησλ θεθαιηώλ 

πξνο ηα πάλσ, κόλν ε κάλλα έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα ζην γην ηεο, 

θαζνδεγεί  θαη ηε καηηά ηνπ ζεαηή πξνο ην εληειώο θσηεηλό θίηξηλν ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ αγίνπ πλεύκαηνο, ην «άλνηγκα»  ζα ιέγακε κηαο 

πνιύκνξθεο θιεηζηήο ζύλζεζεο, όπνπ ν έλαο ζπλσζηίδεηαη πάλσ ζηνλ 

άιιν θη όινη γύξσ από   ηνλ Ιεζνύ.  
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Η Πενηηκοζηή: Σο ίδιο θέμα από ένα κπηηικό ζωγπάθο ηος 16ος αιώνα. 

 

 

 

Θεοθάνηρ ηπελίηζαρ ο Κπήρ,1546 

 

 Άιιε κηα εθδνρή βπδαληηλήο – Κξεηηθήο ζρνιήο. Σώξα πηα μέξεηε ηε …δνπιεηά 

ζαο! 
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Ο Δλ Γκπέκο ζηο Σολέδο. 

 

Όπσο ζίγνπξα γλσξίδεηε, ν Θενηνθόπνπινο έξρεηαη γηα πξώηε θνξά ζε επαθή 

κε ηε δσγξαθηθή, θαη κάιηζηα ηε ζξεζθεπηηθή,  ζηελ Κξήηε, ηελ θαιιηεξγεί 

ζηελ Ιηαιία θαη ηελ «απνγεηώλεη», θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά,  ζηελ Ιζπαλία.  

Μεηά από κηα ζύληνκε παξακνλή ηνπ ζηελ Μαδξίηε θαη κεηά ηελ απνηπρεκέλε 

πξνζπάζεηα ηνπ λα γίλεη βαζηιηθόο δσγξάθνο, ε κνλαδηθή νηθνλνκηθή, θη όρη 

κόλνλ,  εμαζθάιηζε ελόο θαιιηηέρλε εθείλε ηελ επνρή, εγθαζίζηαηαη ην 1575 

ζηελ παιηά , σο ην 1560, πξσηεύνπζα ηεο Ιζπαλίαο, ζην Σνιέδν. Ο δσγξάθνο 

δηάιεμε ηελ πόιε θη εθείλε ηνλ δσγξάθν! Όηαλ κάιηζηα ην 1582 έξρεηαη  από 

ηνλ Φίιηππν ηνλ 2ν ε απόξξηςε ηνπ κλεκεηώδνπο έξγνπ ηνπ, ελ είδεη 

βηνγξαθηθνύ – δείγκαηνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ δηαθόζκεζε ησλ 

θαηλνύξγησλ Μαδξηιηέληθσλ αλαθηόξσλ ηνπ Escorial, «Σν καξηύξην ηνπ Αγίνπ 

Μαπξηθίνπ», ην δέζηκό ηνπ κε ηελ πόιε γίλεηαη νξηζηηθό θαη άξξεθην.  

Σν Σνιέδν κπνξεί ζήκεξα λα είλαη κηα πόιε – κνπζείν θαη ην πξνπύξγην κηαο 

ππεξζπληεξεηηθήο ηζπαληθήο θαζνιηθήο εθθιεζίαο, δελ ήηαλ όκσο πάληα έηζη. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 16νπ αηώλα ήηαλ κηα πνιππιεζέζηεξε απ’ όηη  ζήκεξα πόιε, 

εθαιηήξην ζξεζθεπηηθώλ αιιαγώλ, θέληξν κπζηηθηζηηθώλ θηλεκάησλ. 

Κπξηαξρνύζε κηα δηάζεζε ξήμεο  θη έλαο γλήζηνο ελζνπζηαζκόο γηα  ηελ γλήζηα 

ζξεζθεπηηθή πεξηζπιινγή. Πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ πξνζπαζεί θη ν 

Γθξέθν, όπσο νλόκαζαλ νη ληόπηνη ηνλ μέλν κεηαλάζηε, λα απνδώζεη ζην έξγν 

ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηερλνηξνπία (maniera), κηαο θαη ηελ ζεκαηνινγία 

ππαγνξεύεη ε Αληηκεηαξξύζκηζε, δειαδή έληνλε παξνπζία ησλ αγίσλ, 

παξαζηαηηθόηεηα ησλ κπζηεξίσλ, Παλαγία, αληακνηβή θαιώλ πξάμεσλ θαη άιια 

πνπ ζίγνπξα γλσξίζαηε ζηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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πλνςίδνληαο , αο ζπκεζνύκε όηη 

... Η Κρήηε ηοσ έδωζε δωή θαη ηέτλε,  

παηρίδα ωραία βρήθε ζηο Τοιέδο, 

εθεί ποσ κεηά ηο ζάλαηό ηοσ, 

 θαηάθηεζε ηελ αηωληόηεηα. 

 

Όπσο ηειεηώλεη θαη ην πνίεκα πνπ ζύλζεζε γηα ηνλ ηάθν ηνπ Γθξέθν ζην 

Σνιέδν,  ν θίινο θαη ζαπκαζηήο ηνπ Ιζπαλόο θαιόγεξνο Παξαβηζίλν. 

 

 

Η Ταθή ηου κόμη Οργκάθ (1586-88), Άγιορ Θωμάρ Σολέδος 

 

Αμίδεη , αληί κηαο άραξεο δηθήο κνπ πξνζέγγηζεο, λα δηαβάζεηε ηη γξάθεη γηα ην 

έξγν κηα πνιύ θαιή ειιελίδα ζπγγξαθέαο, ε Μάξσ Βακβνπλάθε,  ζην βηβιίν 

ηεο  Το ιοσιούδη ηες θαλέιιας. 

 

«Πξόθεηηαη γηα πίλαθα κεγάινπ ζρήκαηνο. Έρεη δηαζηάζεηο, 4,80 κ. επί 

3,60 κ. θη νινθιεξώζεθε ιίγν πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα ηνπ 1586, επνρή 

σξηκόηεηαο ηνπ Θενηνθόπνπινπ. Αλαπαξηζηά ηνλ εληαθηαζκό ηνπ ήξσα Όξγθάζ 

ηελ ώξα πνπ ε πελζνύζα ζπληξνθηά ησλ επγελώλ Σνιεδηάλσλ βιέπεη έθπιεθηε 

λα ζπκβαίλεη κπξνζηά ηεο έλα ζαύκα: Δκθαλίδνληαη θαηά ηελ ηαθή ζηε γε ό 

Άγηνο ηέθαλνο θη ό Άγηνο Απγνπζηίλνο επηζπκώληαο λά ηηκήζνπλ ηνλ ελάξεην 

λεθξό. Με ζηνξγή ζθύβνπλ θη αλαζεθώλνπλ ην πεζκέλν ηνπ θνξκί ελώ πάλσ 

απ' ηα θεθάιηα θαη ηηο ιακπάδεο αλνίγεη ν νπξαλόο. Άγγεινη θη άγηνη γύξσ απ' 

ηνλ Υξηζηό Παληνθξάηνξα παξαθνινπζνύλ ηε ιπηξσκέλε ςπρή ηνπ Οξγθάζ λα 

παίξλεη ηε ζέζε ηεο αλάκεζά ηνπο. ηελ νξζόδνμε αλαηνιηθή εηθνλνγξαθία, ε 

ςπρή παξνπζηάδεηαη ζαλ βξέθνο. Γη' απηό θη εδώ έλαο βηαζηηθόο άγγεινο 

ζέξλνληαο ηήλ, ζαλ ζπάζα, καθξηά θηεξνύγα ηνπ, κε νξκεηηθή θίλεζε 
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αλπςώλεηαη θξαηώληαο πξνζερηηθά ζηελ αγθαιηά ηνπ ηελ ειεπζεξσκέλε ςπρή 

ζαλ λενγέλλεην. Θαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο θη ε δσή απνδεηθλύεη ηηο αηώληεο 

δπλαηόηεηεο ηεο. Σνύην ην έξγν ζενινγεί. Μηιάεη γηα ηε θύζε ηνπ αλζξώπνπ, 

γηα ηε θύζε ηνπ ζείνπ θαη, ην ζπνπδαηόηεξν, εξκελεύεη ηνλ ζάλαην. Σα επίπεδα 

ηνπ βίνπ, ην πέξαζκα ζηνλ νπξαλό, ε θιίκαμ, νη πξεζβείεο ηεο Θενηόθνπ, ην 

πάζνο, ν ζξήλνο, ε δόμα. πάληα έλα θαιιηηέρλεκα δηδάζθεη ηόζν ιεπηαίζζεηα 

ηελ πίζηε ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ. Υσξίο θήξπγκα, δίρσο απιντθέο επεμεγήζεηο, 

δίρσο θξαπγέο θαη δάθξπα, πνιύ καθξηά από ηνλ εύθνιν ππεξζπλαηζζεκαηηζκό 

ηεο δπηηθήο ζξεζθεπηηθήο ηέρλεο. Δκθαλίδεηαη ζαλ ξεαιηζηηθό απόζπαζκα δσήο 

αιεζηλήο θαη αηέξκνλεο όπνπ έλα καραίξη ηέκλεη ηε θινύδα ησλ γεγνλόησλ γηα 

λα κπνξείο λα αηελίδεηο από θάησ ηα νξαηά θαη ηα αόξαηα λα γίλνληαη έλα. Σελ 

θίλεζε ηνπ αηώλα λα θαζειώλεηαη γηα λ' αλαηείιεη ε αησληόηεηα. Σα δύζθνια λα 

γίλνληαη απιά, η' αθαηαλόεηα θαηαλνεηά, η' αλέιπηζηα λα πξαγκαηώλνληαη 

κπξνζηά ζηα κάηηα ζνπ. Οη ζλεηνί, νη άγηνη θη νη άγγεινη δελ δηαθέξνπλ ζηε 

κνξθή. Ο ζπόξνο ηνπ αγίνπ, ν ζπόξνο ηνπ αγγέινπ πξέπεη λα εκθσιεύνπλ 

θάησ απ' ηηο καύξεο ζθηρηέο ζηνιέο ησλ επγελώλ, ζηηο θαξδηέο ησλ ζλεηώλ 

ηνύηνπ ηνπ θεπγαιένπ θόζκνπ. Όινη ηνπο, νη θάησ θαη νη πάλσ, είλαη άλζε πνπ 

άλζηζαλ από ην ίδην ζθιεξό ρώκα θη αλάινγα κε ην ύςνο ηεο ςπρήο ε ζάξθα 

γίλεηαη όιν θαί πηό δηάθαλε ζην άρηηζην θσο πνπ από ςειά ξέεη. Πάλσ από ηα 

επίγεηα εκθαλίδεηαη ε νπζία ηνπ Οπξαλνύ. ε κάδεο από θηλνύκελα ζύλλεθα 

αλζίδεη εθηπθισηηθή ε Γόμα ηνύ Θενύ, ε Γθιόξηα. Αλζίδεη ν θόζκνο ησλ αγίσλ, 

ησλ αγγέισλ, ησλ ςπρώλ θαη, ζηελ θνξπθή, ηπιηγκέλνο ζε πάιιεπθν ύθαζκα, 

ζε πάιιεπθν πνπ ηόζν δύζθνια δσγξαθίδεηαη, ν κειαρξνηλόο Υξηζηόο ηνπ 

Θενηνθόπνπινπ απιώλεη ηά ρέξηα • πξνο ηνπο πελζνύληεο, ηνπο θνπηώληεο, ηνπο 

δηςώληεο γηα δηθαηνζύλε. Όια ηώξα ηα αβάζηαρηα ηεο δσήο αιαθξώλνπλ, όια 

ηα παξάινγα βξίζθνπλ ηνλ ιόγν ηνπο, όια ηα παξαλντθά ηζνξξνπνύλ. Η Γόμα 

ηνπ Πλεύκαηνο ζώδεη ηνλ θόζκν. «Γίρσο ηελ Γθιόξηα», γξάθεη ό Μπαξξέο, «Σό 

έξγν ηνύην ζα ήηαλ κηα Ισάλλα ηεο Λσξαίλεο ρσξίο ηηο εμ νπξαλνύ θσλέο ηεο». 

Όρη, ν ζάλαηνο δελ είλαη ηέινο δσήο, δελ είλαη επίθαζε καηαηόηεηαο, δελ είλαη 

ύβξηο θαη αθαληζκόο. Δίλαη ην επηζηέγαζκα, ε απνλνκή δηθαηνζύλεο, ην θιείζηκν 

ελόο ηέιεηνπ θύθινπ. Ο λεθξόο θόκεο ιπγίδεη θη αθνπκπά κ' εκπηζηνζύλε ζε 

ρέξηα πνλεηηθώλ άγησλ, θάησ απ' ην ζηνξγηθό βιέκκα ζπληξόθσλ. Σν πξόζσπό  
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ηνπ, άδεην πηα από αίκα δσήο, παίξλεη ηε ρισκάδα πνπ απιώλεη ην γαιάδην θώο 

κηαο παγσκέλεο ζειήλεο. Οδεγείηαη ζηνλ ηάθν ζθηρηνδεκέλνο ηελ ζηδεξέληα 

ζηνιή ηνπ ηππόηε. Πνιεκηζηήο ζηε δσή θαη ζηνλ ζάλαην. Σν επηηάζζεη ν ηεξόο 

λόκνο ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Κξήηεο πην πίζσ. Σν ρξένο. Ούηε ινπινύδηα, νύηε κώβ 
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πέπια, νύηε δηάθνζκνο λεθξηθόο. Γελ ππάξρνπλ θαλ γπλαίθεο κήπσο θη ν 

αθξάηεηνο ζξήλνο ηνπο εθηξέςεη πξνο ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκό εθείλν πνπ ην έξγν 

ζέιεη λα πεξηζώζεη: Έλα ππθλό, βνπβό πάζνο. Σελ θιεγόκελε πλεπκαηηθόηεηα 

πνπ κνλάρα έλα θιεηζηό αληξηθό ηάγκα κπνξεί λα αζθήζεη. Σν αζθεηηθό ηδεώδεο 

πνπ ππξπνινύζε ηνλ Γθξέθν δελ ηνλ άθεζε λα γαιελέςεη πνηέ ζε δόμα θαη ζε 

πινύηε. Δδώ ε νδύλε είλαη ηόζν βαζεηά πνπ κέλεη άθσλε. Γελ μεζπκαίλεη, αξγά 

ιηώλεη ηα κάγνπια, ηα κέησπα πνπ έρνπλ ην ρξώκα θαη ηελ ύιε ηνπ θεξηνύ. Ό,ηη 

πεξηζζόηεξν καγλεηίδεη κε ηε δύλακε ηνπ ζε ηνύην ην απέξαλην γεγνλόο είλαη ν 

ακίιεηνο θύθινο ησλ αξρόλησλ ηνπ Σνιέδνπ, ην ύθνο κε ην νπνίν 

αληηκεησπίδνπλ όζα νξηαθά ζπκβαίλνπλ κπξνζηά ηνπο. Δίλαη αζθαιώο ηό ίδην ην 

ύθνο ηνπ δσγξάθνπ ηνπο, ε εζσηεξηθή ηνπ ζηάζε, ε πλεπκαηηθή ζέζε ηνπ 

απέλαληη ζηνλ ζάλαην θαη ζην κεηά ηνλ ζάλαην. Αλ είλαη έηζη όπσο γξάθνπλ νη 

παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο καο, πσο ε βαζηιεία ηνπ Θενύ «θιέπηεηαη» από ηνπο 

εξαζηέο ηεο αησληόηεηαο, κε ηνύηε εδώ ηε δσγξαθηθή εθείλνο άπισζε κε ηόικε 

ην ρέξη ζηνλ Παξάδεηζν. Οινθιήξσζε ηελ εζώηαηε θαη πεηζηηθόηαηε αλαθνξά 

ηνπ γηα όζα αληίθξπζε ηηο ζηηγκέο ηεο έθζηαζεο. Γηα ην ίδην ην κπζηηθό ηεο δσήο 

όπσο θαηόξζσζε κε πξνζεπρή θαη κε ηέρλε λα απνζπάζεη. Μπεκέλνο ζηα 

κπζηήξηα ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο ζηελ Κξήηε, ζα λήζηεπε πηζαλόλ θαη επί 

κέξεο ζα πξνζεπρόηαλ πξνηνύ πηάζεη ην πηλέιν ζηα ρέξηα ηνπ. Γηαηί νη νξζόδνμνη 

αγηνγξάθνη ζεσξνύλ πσο ην έξγν πνπ ηειηθά ζα δεκηνπξγεζεί ζην ηειάξν ηνπο, 

ζηνλ ηνίρν, ζην ραξηί ή ζην ζαλίδη ηνπο είλαη έξγν ζεόζηαιην. Ο εκπλεπζκέλνο 

θαιιηηέρλεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη παξά ν δέθηεο πλνήο ζείαο, δαλείδεη 

ην ρέξη ηνπ γηα κηα δεκηνπξγία πνπ δελ ηνπ αλήθεη. Γη' απηόλ ην ιόγν θαη ζα 

ππνγξάςεη, «ρείξ Νηθόδεκνπ επνίεη» ή «ρείξ Θενθάλνπο επνίεη» ή «ρείξ 

Γνκήληθνπ επνίεη» όπσο εράξαμε θάησ από νξηζκέλα έξγα ηνπ θη εθείλνο. Οη 

κνξθέο ησλ επγελώλ ηεο πόιεο πνπ πελζνύλ ηνλ λεθξό Οξγθάζ είλαη κνξθέο 

πεξηζπιινγήο. Avαδύνληαη κέζα από ηνλ δαληειέλην ηζπαληθό γηαθά ζαλ από 

αλνηγκέλεο θακέιηεο. Αηελίδνπλ κε γλώζε θαη επίγλσζε. Σα σξαία καθξηά ηνπο 

δάρηπια ζρνιηάδνπλ ζεκλά. Η θξνληηζκέλε θνκςόηεηα ηνπο θακηά επίδεημε δελ 

θξύβεη. Από εππξέπεηα θαη ζεβαζκό είλαη θαινληπκέλνη. Η ζνβαξόηεηα θη ε 

πίζηε ηνπο πθαίλνπλ θινηό αζθαιείαο γύξσ απ' ην θνβεξό κπζηήξην θαη πείζνπλ 

αθόκα πεξηζζόηεξν γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ εμσπξαγκαηηθνύ. Οη ίδηνη 

απνδέρνληαη ην ζαύκα κε ζπγθξαηεκέλε αλαηξηρίια κηα θη ε αλακνλή ζαύκαηνο 
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είλαη δπκσκέλε κε ηελ ρξηζηηαληθή ηνπο παηδεία. Αλαξξηγνύλ αιιά δελ απνξνύλ. 

Πξόθεηηαη γηα άληξεο εθπαηδεπκέλνπο ζηα όπια ηεο δσήο, ηνπ ζαλάηνπ, θαη ηνπ 

ζαύκαηνο πνπ ηα ζπλδέεη. Γελ ζαπκάδνπλ πζηεξηθά, δελ δηαηπκπαλίδνπλ 

αηζζήκαηα. Παξαζηέθνπλ ζεκλνί κάξηπξεο ηνπ ζπληαξαθηηθνύ, θνξείο ήζνπο 

αθιόλεηνπ αιιά επθπνύο, ζηαζεξνύ αιιά θαη επιύγηζηνπ. Με αξεηή θαη κε 

ηόικε παξαζηέθνπλ. Με αξεηή πνπ πξνζθαιεί ην ζείν λα θαλεξσζεί θαη κε 

ηόικε λα πηζηέςνπλ εθείλα πνπ είλαη απίζηεπηα γηα ηνλ κέηξην λνπ. Έρνπλ 

εληέιεη ηα πξόζσπα πνπ αμίδνπλ ζε κηαλ αμηνπξεπή, θαιόηπρε πνιηηεία: 

αξρόλησλ ηθαλώλ λα εκπλεύζνπλ αμίεο εζηθέο ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Κη εθεί, 

ζη' αξηζηεξά, αλάκεζα ζηηο επγεληθέο θεθαιέο, ν κόλνο πνπ μεθεύγεη απ' ηελ 

γεληθή θίλεζε θαη καο θνηηάδεη θαηάκαηα, είλαη εθείλνο πνπ ζεσξείηαη σο ε 

πηζαλόηεξε απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ Γθξέθν...»                              

Από Το ιοσιούδη ηες θαλέιιας ηεο Μάξσο Βακβνπλάθε 

 

 

El Espolio (1477-79).  κεςοθςλάκιο ηος καθεδπικού ναού ηος Toledo. 

 

Όηαλ ην 1759 παξαδίδεηαη  ην κλεκεηώδεο έξγν ηνπ El expolio (ν 

δηακνηξαζκόο ησλ ηκαηίσλ), πξννξηδόκελν γηα ην ζθεπνθπιάθην ηνπ θαζεδξηθνύ 

λανύ ηνπ Σνιέδν, ηα πην αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα μεζπνύλ ζηελ πόιε: 

απεξηόξηζηνο ζαπκαζκόο θαη απόιπηε απόξξηςε. Σν εθθιεζηαζηηθό θαηεζηεκέλν 

ηνπ λανύ, ην νπνίν είρε θάλεη θαη ηελ παξαγγειία, δελ θξύβεη ηνλ απνηξνπηαζκό 

ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ζην βάζνο (θόλην) ηνπ πίλαθα ππάξρνπλ κνξθέο πην 

ςειά από ηνλ Υξηζηό!  Αξλνύληαη λα ηνλ πιεξώζνπλ θαη ηνλ απεηινύλ κε ηελ 

Ιεξά Δμέηαζε. 

Πξάγκαηη όκσο, έππεπε απηή ε επαλαζηαηηθή ζύλζεζε λα ηαξάμεη ηνπο 

εθθιεζηαζηηθνύο θύθινπο ηεο επνρήο ηεο. Ο πνξθπξόο ρηηώλαο ηνπ Υξηζηνύ δελ 

είλαη δσγξαθηζκέλνο κε ην θόθθηλν ηεο πνξθύξαο αιιά κε ην θόθθηλν ηνπ 

αίκαηνο. Καίεη θαη θαίγεηαη ζαλ θσηηά ζην κέζν ηνπ πίλαθα, ελώ ηνλ 

πεξηβάιινπλ νη ζθνηεηλέο, ζρεδόλ εμπξεζηνληζηηθέο, κνξθέο πνπ κνξθάδνπλ. Ο 



Γεληθό Πεηξακαηηθό Λύθεην Ισληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά 

 

 

 

22 

Θενηνθόπνπινο πεξηβάιιεη ηελ κόλε θσηεηλή κνξθή ηνπ πίλαθα, ηνλ Υξηζηό,  

από έλα πιήζνο ζθαηώλ, ζην ύθνο θαη ηα ρξώκαηα, αλζξώπσλ – βαζαληζηώλ, 

ζαλ λα πξνζπαζνύλ λα επηζθηάζνπλ ην θσο. Η βία ησλ βαζαληζηεξίσλ, παξόιν 

πνπ δελ θαίλεηαη άκεζα, είλαη αηζζεηή κε θξηρηό θαη ηξνκεξό ηξόπν. 

Ο Υξηζηόο, ε άλεπ όξσλ ρξηζηηαληθή αγάπε, δηώθεηαη θαη βαζαλίδεηαη από 

ηελ εμνπζία, όπσο αλάγιπθα δείρλνπλ θαη νη παλνπιίεο. Απηή ε βαζηά 

ρξηζηηαληθή εξκελεία ηνπ Θείνπ Πάζνπο δελ ήηαλ αλεθηή από κηα πιήξσο 

εθθνζκηθεπκέλε εθθιεζία ζηελ νπνία ηα βαζαληζηήξηα ηεο Ιεξάο Δμέηαζεο είλαη 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην, ζην νπνίν θαηέιεμε ε νηθνλνκηθή δηαθνξά, δηθαίσζε 

πιήξσο ηνλ Γθξέθν! Ο πξόεδξόο ηνπ δηεκήλπζε ηνλ ελζνπζηαζκό θαη ζαπκαζκό 

ηνπ ιανύ ηνπ Σνιέδνπ ραξαθηεξίδνληαο ην έξγν «αλεθηίκεηεο αμίαο». 
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       Μια ζημεπινή ανηιμεηώπιζη ηος ίδιος γεγονόηορ 

 

Να θαη κηα ζύγρξνλε αληίιεςε ηνπ Θέκαηνο από ηνλ Svitozar Nenyuk, 

ζύγρξνλν Ληζνπαλό πνπ δεη ζηελ Ακεξηθή. Θα κε ελδηέθεξαλ νη όπνηεο 

παξαηεξήζεηο ζαο. 
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Η ΒΑΠΣΙΗ  (1608-14) Hospital de San Juan Bautista de Afuera, Toledo 

Γηα ην ηειεπηαίν έξγν κηιάηε ΜΟΝΟΝ εζείο.  
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Πξαγκαηηθά, κε ελδηαθέξνπλ πνιύ νη απόςεηο ζαο.  

Δπραξηζηώ πνπ πξνζπαζήζακε καδί. 

Αληώλεο Νηθνιόπνπινο. 
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