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1. ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 
 

 
 
 
1.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ είναι ο πιο γνωστός έλληνας λαϊκός ζωγράφος. 
Γεννήθηκε γύρω στο 1870 στη Βαρειά Μυτιλήνης. Ήταν το μεγαλύτερο από τα 
οκτώ παιδιά του Γαβριήλ και της Πηνελόπης. Ο πατέρας του, Γαβριήλ Κε-
φαλάς ή Κεφάλας, ήταν τσαγκάρης ενώ η μητέρα του, Πηνελόπη Χατζημιχαήλ, 
ήταν κόρη αγιογράφου. 

Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα, λόγω της πολύ αδύνατης κράσης 
του, αλλά και της αριστεροχειρίας του. Ο αριστερόχειρας εκείνη την εποχή 
εθεωρείτο μειονεκτικό άτομο και προκαλούσε αρνητικά σχόλια στους γύρο του. 
Οι γονείς, αλλά και οι δάσκαλοί του προσπάθησαν με καταπιεστικό και βίαιο 
τρόπο να του αλλάξουν χέρι γραφής και να τον κάνουν δεξιόχειρα. Ο μικρός 
Θεόφιλος τότε κλείστηκε στον κόσμο του και βρήκε παρηγοριά στη ζωγραφική 
που τις βασικές της γνώσεις απέκτησε δίπλα στον παππού του που ήταν 
αγιογράφος. 

Σε ηλικία περίπου δεκαοκτώ ετών, επειδή η ζωή του ήταν πολύ δύσκολη 
εξαιτίας του κόσμου που τον κοροΐδευε γιατί κυκλοφορούσε φορώντας την 
παραδοσιακή φουστανέλα δραπετεύει από τη Μυτιλήνη και πηγαίνει στη 
Σμύρνη, την πόλη με τους χιλιάδες Έλληνες. Εκεί δουλεύει σαν θυροφύλακας 
στο ελληνικό προξενείο και παράλληλα ζωγραφίζει. Στη Σμύρνη, ο Θεόφιλος 
θα διαμορφώσει τη ζωγραφική του και το του θεματολόγιο της που ήταν από 
τον κόσμο της αρχαιότητας, του Βυζαντίου και της νεώτερης Ελλάδας. Τότε 
κάνει τη ζωγραφική επάγγελμά του. 
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Με το ξέσπασμα του Ελληνοτουρκικού πολέμου το 1897 φεύγει από τη 
Σμύρνη για την Ελλάδα, με την πρόθεση να καταταγεί σαν εθελοντής 
στρατιώτης δεν πρόλαβε όμως γιατί  ο πόλεμος είχε τελειώσει. 

Αποφασίζει λοιπόν να έρθει στο Βόλο, που την εποχή εκείνη ήταν 
πλούσιο αγροτικό και βιομηχανικό κέντρο. Εκεί ζει μέσα στη φτώχεια και 
ζωγραφίζει για ψίχουλα τους τοίχους μαγαζιών του Βόλου και του Πηλίου. 

Πλούσιο το έργο που θα αφήσει ο Θεόφιλος στην περιοχή, θα 
ζωγραφίσει διάφορα καφενεία, ταβέρνες και χάνια, στα οποία έβρισκε τα 
απαραίτητα για την επιβίωσή του και στα γύρω από το Βόλο χωριά, όπως 
στις Μηλίες που ζωγράφισε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, στην Πορταριά 
που ζωγράφισε το καφενείο ΚΑΡΑΒΟΣ που έχει κατεδαφιστεί, ζωγράφισε ένα 
καφενείο στη Μακρινίτσα, στο χωριό ΄Αγιος Βλάσης το σπίτι του Γκέκα, στην 
Ανακασιά το σπίτι του Κοντού, το μύλο του Κοντογιάννη, το ελαιοτριβείο του 
Βαραλή, τον 'Αγιο Ονούφριο στο Μύλο του Κοντού, στην Αλλη Μεριά το 
φούρνο του Βελέντζα, το σπίτι του Γκουντέλια κ.ά. 

Στην πόλη του Βόλου άρχισε νά ζωγραφίζει γύρω στα 1925 με την 
εγκατάσταση των προσφύγων της Μικράς Ασίας στην περιοχή. 

Οι πρόσφυγες έκτισαν τις παράγκες τους σε διάφορους ελεύθερους 
χώρους της πόλης, όπως στη πλατεία Ρήγα Φεραίου, στη πλατεία Ελευθερίας 
και προς το τέρμα της οδού Ιωλκού, στις οποίες παράγκες ο Θεόφιλος 
ζωγράφιζε πολύχρωμες επιγραφές με λουλούδια και πουλιά, διάφορες 
παραστάσεις στις προσόψεις των μαγαζιών κ.ά., τα οποία, λίγα χρόνια 
αργότερα, το 1930 καταστράφηκαν από πυρκαγιά. 

Εκτός από τη ζωγραφική του δραστηριότητα, ο Θεόφιλος συμμετείχε στη 
διοργάνωση λαϊκών θεατρικών παραστάσεων στις εθνικές γιορτές και την 
περίοδο της Αποκριάς, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, άλλοτε ντυμένος σαν Με-
γαλέξανδρος, με τους μαθητές σε παράταξη μακεδονικής φάλαγγας, και άλ-
λοτε σαν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, με εξοπλισμό και κουστούμια 
που έφτιαχνε ο ίδιος. 

Τα οικονομικά του Θεόφιλου καλυτέρευσαν κάπως, όταν ένας πλούσιος 
γαιοκτήμονας της Μαγνησίας, ο Γιάννης Κοντός, του αναθέτει το 1912 την 
τοιχογράφηση του σπιτιού του στην Ανακασιά. Ο Θεόφιλος ζωγραφίζει σκηνές 
από την Επανάσταση του '21, αρχαίους θεούς και τοπία. Σήμερα, η οικία 
Κοντού είναι το Μουσείο Θεόφιλου στο Βόλο. 

Το 1927, μη μπορώντας να αντέξει ένα χοντρό αστείο που του έκαναν, 
εγκαταλείπει τον Βόλο και επιστρέφει στη γενέτειρά του τη Μυτιλήνη. (Λέγεται 
ότι κάποιος, για να διασκεδάσει τους ανθρώπους ενός καφενείου, έριξε τον 
Θεόφιλο από μια σκάλα, όπου ήταν ανεβασμένος και ζωγράφιζε). 

Στην Μυτιλήνη, παρά τις κοροϊδίες και τα πειράγματα του κόσμου, 
συνεχίζει να ζωγραφίζει, πραγματοποιώντας αρκετές τοιχογραφίες σε χωριά, 
συνήθως για ένα πιάτο φαγητό και λίγο κρασί. Πολλά από τα έργα του αυτής 
της περιόδου έχουν χαθεί, είτε από φυσική φθορά είτε εξαιτίας καταστροφής 
τους από τους κατόχους τους.  

Αυτή την περίοδο ο ζωγράφος Γιώργος Γουναρόπουλος μιλά με 
ενθουσιασμό για το έργο του Θεόφιλου στο Μυτιληνιό Στρατή Ελευθεριάδη 
που ήταν κριτικός τέχνης στο Παρίσι με το γαλλικό όνομα Τεριάν. Ο 
Ελευθεριάδης είναι ο άνθρωπος που θα κάνει γνωστό τον Θεόφιλο, τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Του αγοράζει χρώματα, πινέλα και πανιά και 
αναθέτει στον πατέρα του να του στέλνει στο Παρίσι όσα έργα ζωγραφίζει. 
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Τότε παρατηρείται και μία στροφή στη θεματολογία του Θεόφιλου. Τα ιστορικά 
και ηρωικά θέματα δίνουν τη θέση τους στα πιο καθημερινά. 

(Με έξοδα του Ελευθεριάδη ανεγέρθηκε επίσης το 1964 το Μουσείο 
Θεοφίλου στην Βαρειά). 

Τα έργα του ο Θεόφιλος τα υπέγραφε συνήθως χρησιμοποιώντας το 
επώνυμο της μητέρας του, ενώ το μοναδικό έργο που φέρνει το πραγματικό 
όνομά του είναι μια εικόνα των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο 
σκευοφυλάκιο του ιερού ναού των Ταξιαρχών στις Μηλιές Πηλίου και έχει την 
υπογραφή «Έργο Θεόφιλου Γαβριήλ Κεφαλά». 

Ο Θεόφιλος πέθανε τον Μάρτιο του 1934, παραμονές του Ευαγγελισμού, 
πιθανότατα από τροφική δηλητηρίαση. Ένα χρόνο αργότερα, έργα του εκτέ-
θηκαν στο Μουσείο του Λούβρου ως δείγματα της δουλειάς ενός γνησίου λαϊ-
κού ζωγράφου της Ελλάδας. 

Το 1935 δημοσιεύεται μιά συνέντευξη του Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριάντ 
στην εφημερίδα «Αθηναϊκά Νέα», που χαρακτηρίζει τον Θεόφιλο σαν ένα 
«μεγάλο έλληνα ζωγράφο». Ένα χρόνο αργότερα οργανώνει έκθεσή των 
έργων του στο Παρίσι. 

Ο μεγάλος αρχιτέκτονας Λε Κορμπιζιέ γράφει σε άρθρο του για τον 
Θεόφιλο «...Είναι ζωγράφος γεννημένος από το ελληνικό τοπίο. Μέσω του 
Θεόφιλου, ιδού το τοπίο και οι άνθρωποι της Ελλάδας: κοκκινόχωμα, 
πευκότοπος και ελαιώνας, θάλασσα και βουνά των θεών, άνθρωποι που 
λούονται σε μια τολμηρά επικίνδυνη ηρεμία….». 

 
Στις 3 Ιουνίου 1961 ο Θεόφιλος περνά τις πύλες του Λούβρου για μία 

μεγάλη αναδρομική έκθεση. Σήμερα, έργα του υπάρχουν διάσπαρτα σε 
πολλά μουσεία (Βαρειάς στη Μυτιλήνη και Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην 
Αθήνα), καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
 
 

1.2 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ  
 
Τη δουλειά του Θεόφιλου μπορούμε να τη χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες 

περιόδους, (κατά τον Τσαρούχη) που ξεχωρίζουν μεταξύ τους. 
Α)  Είναι η περίοδος της Θεσσαλίας. Τα έργα που έκανε στη Θεσσαλία 

είναι τα περισσότερα σχέδια και σπάνια έχουν χρώμα και έχουν κάτι το 
σκληρό. 

Β) Η εποχή της επανόδου του στη Μυτιλήνη αποτελεί τη δεύτερη 
περίοδο της ζωγραφικής του. Στα έργα του τώρα υπάρχει μια χρωματική 
ευφορία, με πλήθος σπάνιους τόνους, λεπτότατους μα και συγχρόνως 
γεμάτους ευδαιμονία, είναι λιγότερο σχέδια και εκφράζουν ευτυχία και 
ξενοιασιά. Έχουν μιαν απίστευτη ποιότητα στην ύλη τους και μια δυνατή 
συνείδηση των έργων τέχνης, με ανατολίτικα και βυζαντινά στοιχεία.  

Γ) Την εποχή που θα συναντήσει τον Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριέν η 
ζωγραφική του αλλάζει. Αυτή την εποχή τα εντυπωσιακά και πολύτιμα 
χρώματα αρχίζουν να υποχωρούν κάπως και να δίνουν τη θέση τους σε 
χρώματα πιο σωστά, πιο ζωγραφικά. Ό,τι ήθελε να κάνει στο Βόλο με το 
επιμελημένο και σφιχτό σχέδιο, το καταφέρνει τώρα με τα δικά του μέσα: με το 
χρώμα. 
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Τα έργα του Θεόφιλου απεικονίζουν μια μεγάλη ποικιλία ελληνικών 
θεμάτων τα οποία μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τα 
έργα που παρουσιάζουν τη φύση και τον άνθρωπο, και αυτά, που μέσα από 
τα δικά του μάτια, περιγράφουν θέματα από την ελληνική μυθολογία, την 
ιστορία και τη θρησκεία. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει προσωπογραφίες, 
τοπία, διακοσμητικά σχέδια και εικόνες της καθημερινής ζωής της εποχής του. 
Η δεύτερη, αποτελείται από θέματα θρησκευτικά, θέματα από τη μυθολογία, 
την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την επανάσταση του ΄21 και τη νεοελληνική ιστο-
ρία.  

Ο Θεόφιλος είχε τη δύναμη να μεταμορφώνει, με τα δικής του 
κατασκευής χρώματα, τις πιο ταπεινές επιφάνειες, όπως χαρτόνια, σανίδια, 
τενεκέδες, βαμβακερά πανιά, τοίχους μαγαζιών και σπιτιών, σε έργα τέχνης. 
Τον γεμάτο λεβεντιά και δροσιά κόσμο του μας τον μετέφερε κυρίως μέσω 
των χρωμάτων του που επιρρεασμένα από το ελληνικό φως εξέφραζαν μια 
ατμόσφαιρα και ένα τοπίο καθαρά ελληνικό. Οι αποχρώσεις και ο τρόπος που 
συνδύαζε, άλλοτε λαμπερά, ζωηρά και δραματικά, και άλλοτε ήρεμα, απαλά 
και λυρικά, αλλά πάντα αρμονικά, μετέβαλλαν τις εικόνες του σ’ ένα ζωντανό 
κόσμο.  

 
 
 

1.2.1 Ο Γιώργος Σεφέρης γράφει για τον Θεόφιλο 
 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας φτωχός φουστανελάς που είχε τη 

μανία να ζωγραφίζει. Τον έλεγαν Θεόφιλο. Τα πινέλα του τα κουβαλούσε στο 
σελάχι του, εκεί που οι πρόγονοί του βάζαν τις πιστόλες και τα μαχαίρια τους. 
Τριγύριζε στα χωριά της Μυτιλήνης, τριγύριζε στα χωριά του Πηλίου και 
ζωγράφιζε. Ζωγράφιζε ό,τι του παράγγελναν, για να βγάλει το ψωμί του. 
Υπάρχουν στον Άνω Βόλο κάμαρες ολόκληρες ζωγραφισμένες από το χέρι 
του Θεόφιλου, καφενέδες στη Λέσβο, μπακάλικα και μαγαζιά σε διάφορα μέρη 
που δείχνουν το πέρασμά του -αν σώζονται ακόμη. Ο κόσμος τον 
περιγελούσε. Του έκαναν μάλιστα και αστεία τόσο χοντρά, που κάποτε τον 
έριξαν κάτω από μιαν ανεμόσκαλα και του ‘σπασαν ένα-δυο κόκαλα. Ο 
Θεόφιλος, ωστόσο, δεν έπαυε να ζωγραφίζει σε ό,τι έβρισκε. Είδα πίνακές του 
φτιαγμένους πάνω σε κάμποτο, πάνω σε πρόστυχο χαρτόνι. Τους θαύμαζαν 
κάτι νέοι που τους έλεγαν ανισόρροπους οι ακαδημαϊκοί. Έτσι κυλούσε η ζωή 
του και πέθανε ο Θεόφιλος, δεν είναι πολλά χρόνια, και μια μέρα ήρθε ένας 
ταξιδιώτης από τα Παρίσια. Είδε αυτή τη ζωγραφική, μάζεψε καμιά 
πενηνταριά κομμάτια, τα τύλιξε και πήγε να τα δείξει στους φωτισμένους 
κριτικούς που κάθονται κοντά στο Σηκουάνα. Και οι φωτισμένοι κριτικοί 
βγήκαν κι έγραψαν πως ο Θεόφιλος ήταν σπουδαίος ζωγράφος. Και μείναμε 
μ’ ανοιχτό το στόμα στην Αθήνα. Το επιμύθιο αυτής της ιστορίας είναι ότι 
λαϊκή παιδεία δε σημαίνει μόνο να διδάξουμε το λαό αλλά και να διδαχτούμε 
από το λαό. 

 

1.2.2 Ο Αλέκος Φασιανός μιλά για τον Θεόφιλο 

Το 1959 μας πήγε μερικά παιδιά ο αρχιτέκτων Π. Μυλωνάς στη 
Μυτιλήνη να καταγράψουμε ταβάνια, σπίτια και έργα. Τότε όλα αυτά ήταν εν 
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τη γενέσει. Εγώ ζήτησα από τον Π. Μυλωνά να με στείλει στην Αγιάσσο να 
αντιγράψω έργα του Θεόφιλου σε καφενεία, σε τοίχους που ήταν ετοιμόρ-
ροποι. Και πράγματι, βρήκα ένα εγκαταλελειμμένο καφενείο και άρχισα να 
αντιγράφω με διαφανές την τοιχογραφία. Σε λίγο έρχεται μια γριά μαυροφόρα 
και άρχισε να σπάει καρύδια στο σκαλί του καφενείου. Μου λέει: «Παιδάκι μου 
τον ήξερα τον Θεόφιλο εγώ. Φορούσε μια φουστανέλα λερή, που μπορούσες 
ν’ ακονίσεις μαχαίρια από τη λίγδα, ήταν παλιοελλαδίτης». Προφανώς γιατί 
είχε μακριά φουστανέλα κι όχι βράκες. «Και τι έγινε;» τη ρωτώ. «Αχ παιδάκι 
μου, του λέω, τι είναι αυτό που ζωγραφίζεις; Μου λέει: Είναι μια γυναίκα που 
θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την Ελλάδα». Πραγματικά, ο Θεόφιλος είχε 
ζωγραφίσει τη θυσία της Ιφιγένειας και το αισθάνθηκε έτσι ακριβώς. Ότι 
θυσιάστηκε στην κυριολεξία για το καλό των Ελλήνων. Βλέπουμε λοιπόν το 
μεγαλείο του Θεόφιλου. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν σαν τους ζωγράφους 
τους Έλληνες της σχολής του Μονάχου, ή από τους άλλους που πήγαν στη 
Γαλλία ή στην Ολλανδία και μας έφεραν τα φώτα του ρομαντισμού, τον 
εμπρεσιονισμό και τις καραβογραφίες. Δεν ήταν εισαγωγέας τέχνης, ήταν 
δημιουργός πραγματικός. 

Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, ο εξαιρετικός αυτός λαϊκός ζωγράφος που 
απαθανάτισε θρύλους και παραδόσεις, καθημερινές στιγμές από την ελληνική 
πραγματικότητα με το μοναδικό του προσωπικό ύφος καθιστά τα έργα του 
από τα πλέον αναγνωρίσιμα της ελληνικής ζωγραφικής. ΄Ηταν αυτοδίδακτος 
καλλιτέχνης και έχει αναγνωριστεί ως ο σπουδαιότερος λαϊκός καλλιτέχνης 
της Ελλάδας μετά θάνατον όμως!!! 
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1.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ 
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2. ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 
 

 
 
 
2.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ο Φώτης Κόντογλου (το πραγματικό του όνομα ήταν Φώτιος Αποστο-
λέλης) γεννήθηκε 1896 στο Αϊβαλί (Κυδωνίες) της Μικράς Ασίας και ήταν 
τέταρτο παιδί του Νικολάου Αποστολλέλη και της Δέσποινας, Κόντογλου (είχε 
ακόμη μεγαλύτερους δύο αδελφούς, τον Γιάννη και τον Αντώνη και μια αδερ-
φή, την Αναστασία (Τασίτσα). 

Σε ηλικία ενός μόλις έτους ορφάνεψε από πατέρα και την οικογένεια 
ανέλαβε ο αδερφός της μητέρας του αρχιμανδρίτης Στέφανος Κόντογλου που 
ήταν ηγούμενος στη ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής στις Κυδωνίες. 

Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια ο Κόντογλου τα έζησε στο Αϊβαλί. Εκεί 
τελείωσε το 1912 το Γυμνάσιο και ήταν συμμαθητής με το λογοτέχνη και ζω-
γράφο Στρατή Δούκα και μέλος μιας ομάδας μαθητών που εξέδιδε το περιο-
δικό «Μέλισσα», το οποίο ο Κόντογλου διακοσμούσε με ζωγραφιές.  

Το 1913, μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο γράφτηκε στη 
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, από την οποία δεν αποφοίτησε ποτέ, αφού 
λίγους μήνες αργότερα την εγκατέλειψε και έφυγε για να συνεχίσει τις 
εικαστικές σπουδές του στο Παρίσι με οικονομική βοήθεια από τον θείο του. 

Στο Παρίσι παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής και συνεργάστηκε με 
το γαλλικό περιοδικό Illustration, σε διαγωνισμό του οποίου βραβεύτηκε για 
την εικονογράφηση του έργου του Κνουτ Χάμσουν: «Η πείνα». (1916)  

Το 1917 ταξίδεψε στην Ισπανία και την Πορτογαλία. 
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Το 1918 επέστρεψε ξανά στη Γαλλία όπου τότε έγραψε και το πρώτο του 
λογοτεχνικό βιβλίο, το Pedro Cazas. 

Το 1919 μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου επέστρεψε στη γε-
νέτειρά του, το Αϊβαλί, όπου ανέπτυξε πνευματική δραστηριότητα και ίδρυσε 
τον σύλλογο «Νέοι Άνθρωποι», στον οποίο συμμετείχαν ο Ηλίας Βενέζης, ο 
Στρατής Δούκας, ο Ευάγγελος Δαδιώτης, ο Πάνος Βαλσαμάκης και άλλοι εξέ-
χοντες λόγιοι της εποχής και διορίστηκε ως καθηγητής Γαλλικών και Ιστορίας 
της τέχνης στο εκεί Παρθεναγωγείο. 

Το 1921 πήρε μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία και μετά την κατα-
στροφή του 1922 κατέφυγε αρχικά στη Μυτιλήνη και στη συνέχεια στην Αθήνα 
μετά από πρόσκληση των Ελλήνων λογοτεχνών που διάβασαν το βιβλίο του 
και ενθουσιάστηκαν, όπως της Έλλης Αλεξίου, του Μάρκου Αυγέρη, της Γαλά-
τειας Καζαντζάκη και του Νίκου Καζαντζάκη. 

Το 1923 έκανε ταξίδι στο Άγιο Όρος όπου εκεί ανακάλυψε τη βυζαντινή 
ζωγραφική και αντέγραψε πολλά έργα και έγραψε αρκετά κείμενα. Όταν επέ-
στρεψε στην Αθήνα, εξέδωσε το λεύκωμα «Η Τέχνη του Άθω» και έκανε την 
πρώτη του έκθεση με έργα ζωγραφικής που ήταν αντίγραφα αγιογραφιών, αρ-
χικά στη Μυτιλήνη και στη συνέχεια στην Αθήνα.  

Το 1925 παντρεύτηκε τη συμπατριώτισσά του Μαρία Χατζηκαμπούρη 
και εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ιωνία Αττικής. Δύο χρόνια αργότερα γεννιέται η 
κόρη τους Δέσπω.  

Την περίοδο 1930-1932 εργάστηκε ως συντηρητής εικόνων στο Βυζαν-
τινό Μουσείο της Αθήνας και στο Κοπτικό Μουσείο του Καΐρου. 

Το 1932 κτίζει το σπίτι του στην οδό Βιζυηνού 16, στα Πατήσια, όπου 
μαζί με τους μαθητές του Τσαρούχη και Εγγονόπουλο ζωγραφίζουν με νωπο-
γραφίες ένα δωμάτιό του. 

Από το 1933 δίδαξε Ιστορία της τέχνης και ζωγραφική στο Αμερικάνικο 
Κολέγιο Αθηνών όπου εκεί γνωρίστηκε με τον Κάρολο Κουν. 

Το 1935 ανέλαβε να οργανώσει το Βυζαντινό τμήμα του μουσείου της 
Κέρκυρας. Στη συνέχεια ανέλαβε τη συντήρηση των τοιχογραφιών του Μυ-
στρά, την αγιογράφηση πολλών εκκλησιών και τη διακόσμηση του Δημαρ-
χείου της Αθήνας. 

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, θύμα του μαυραγοριτισμού, αναγκάζεται 
να πουλήσει το σπίτι του για ένα σακί αλεύρι και μετακομίζει με την οικογένειά 
του σε ένα γκαράζ. 

Το 1963 τραυματίστηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με τη σύζυγό του και 
έμεινε κατάκοιτος. 

Πέθανε το 1965 στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού από μετεγχειρητική 
μόλυνση μετά από χειρουργική επέμβαση στην κύστη. 

 
Τιμήθηκε: 
 1. Με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών  το 1961 για το βιβλίο του 
« Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας». 
 2. Με το Βραβείο «Πουρφίνα» της Ομάδας των Δώδεκα, το1963 για το 

βιβλίο του «Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου» 
3. Με το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών 

για το σύνολο του έργου του και του απονεμήθηκε ο «Ταξιάρχης του Φοί-
νικος». 
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2.2 ΤΟ ΕΡΓ0 ΤΟΥ 

 
Το λογοτεχνικό και ζωγραφικό ύφος του Κόντογλου ήταν βυζαντινοπρε-

πές και λαϊκότροπο και παραξένευε την κοινωνία της εποχής του που ήταν 
συνηθισμένη στην  τεχνοτροπία της Δύσης.  

Ο Κόντογλου δε νεωτέριζε ακολουθώντας τη τάση του Παρισιού δηλαδή 
την  ευρωπαϊκή τεχνοτροπία, αλλά καινοτομούσε χρησιμοποιώντας στοιχεία 
της «ξεχασμένης» παραδοσιακής τέχνης και προτείνοντας την επιστροφή σ΄ 
αυτή. 

 Να τι έγραφε σχετικά: «Οι άνθρωποι καταντήσανε σαν άδεια κανάτια, 
που προσπαθούν να γεμίσουν τον εαυτό τους, ρίχνοντας μέσα ένα σωρό 
σκουπίδια, εκθέσεις με τερατουργήματα, μπάλες, ομιλίες και αερολογίες, 
καλλιστεία, που μετριέται η ομορφιά με την μεζούρα, ηλίθιους καρνάβαλους, 
συλλόγους λογής-λογής με γεύματα και με σοβαρές συζητήσεις για τον ίσκιο 
του γαϊδάρου, συνδέσμους αφιερωμένους στους αποθεωμένους άνδρας της 
Ευρώπης κι ένα σωρό άλλα τέτοια. Αυτή, με μια ματιά, είναι η εικόνα της 
ανθρωπότητας σήμερα, που να μην αβασκαθεί!!! Που να βρει κανένας κατά-
φύγιο;... Δόξα τον Θεό, που υπάρχει ακόμα κάποιο καταφύγιο για μας που 
δεν είμαστε σε θέση να νοιώσουμε «το μεγαλείο της εποχής μας». Δόξα τον 
Θεό που υπάρχουν ακόμα κάποιοι τόποι που δεν τους εξήρανε αυτή η φυλ-
λοξήρα που λέγεται σύγχρονος πολιτισμός.... 

«Καλά είναι να υπάρχεις, αλλά να ζεις είναι άλλο πράγμα». 
 

2.2.1 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ 
 
Ο Φώτης Κόντογλου δεν ήταν απλά ένας συγγραφέας κουρσάρικων πε-

ριπετειών, που αφοσιώθηκε στη θρησκειολογία, όπως τον κατηγόρησαν μερι-
κοί, αλλά ένας δυναμικός πεζογράφος με βαθύτατη ελληνική συνείδηση. 

΄Ανθρωπος αγνός ανεπιτήδευτος, με ταπεινοσύνη, με γνήσιο ορθόδοξο 
βίωμα. ΄Εκρυβε μέσα του τέτοια καλοσύνη, που μόνο θαυμασμό προκαλούσε. 

Κουβαλώντας μέσα του τις ρίζες της γνήσιας μεταβυζαντινής παράδοσης 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού, με τους αγώνες μιας ολόκληρης ζωής, ο Κό-
ντογλου μας έφερε με το λόγο κοντά στις ρίζες αυτές. ΄Εδωσε στη πεζογραφία 
τα φτερά που της έλειπαν, αποδιώχνοντας κάθε δυτική και αναγεννησιακή μί-
μηση των ξένων προτύπων και μας άνοιξε τα μάτια στους κινδύνους του οι-
κουμενισμού. ΄Εγραψε πάρα πολλά έργα, αναφέρουμε τα πιο γνωστά: 

 
• Pedro Cazas. 
• Η τέχνη του Άθω. 
• Βασάντα (που σημαίνει ΄Ανοιξη). 
• Ταξείδια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Ανατολής. 
• Icones et fresques d’ art Byzantine. 
• Τοιχογραφίες των βυζαντινών εκκλησιών του Υμηττού. 
• Ο Αστρολάβος. 
• Φημισμένοι άντρες και λησμονημένοι. 
• Ο θεός Κόνανος και το Μοναστήρι του το λεγόμενο Καταβύθιση. 
• Ιστορίες και περιστατικά κι άλλα γραψίματα λογής- λογής. 
• Ιστορία ενός καραβιού που χάθηκε απάνου σε μια ξέρα. 
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• Η Αφρική και οι θάλασσες της νοτιάς. 
• Ο μυστικός κήπος.  
• Έλληνες θαλασσινοί στις θάλασσες της Νοτιάς. 
• Ο κουρσάρος Πέδρο Κάζας. (Ιστορία απίστευτη βγαλμένη από κά-

ποιο χειρόγραφο που βρέθηκε στο Οπόρτο. Τυπωμένη και 
ζωγραφισμένη από το Φώτη Κόντογλου). 

• Οι Αρχαίοι Άνθρωποι της Ανατολής. 
• Βίος και Πολιτεία του Βλασίου Πασκάλ του διά Χριστόν Σαλού. 
• Βίος και Άσκησις του οσίου Πατρός ημών Αγίου Μάρκου του 

Αναχωρητού του εξ Αθηνών. 
• Ημερολόγιον παιδικόν του 1949 
• Άνθος, ήγουν λόγια ανθολογημένα από τους Πατέρας.  
• Πηγή ζωής, ήγουν λόγοι των θεοφόρων εξηγημένοι κατά δύναμιν.  
• Εικόνες της Παναγίας. Αθήνα. 
• Βίος του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του θαυματουργού.  
• Η βυζαντινή τέχνη, ή Η λειτουργική ζωγραφική. 
• Η αγιασμένη Ελλάδα.  
• Όρη άγια.  
• Οι άγιοι Ραφαήλ και Νικόλαος και η εικόνα του Χριστού οπού 

ευρέθη εις την Καρυάν της Θέρμης (Λέσβου). 
• Η απελπισία του θανάτου, εις την θρησκευτικήν ζωγραφικήν της Δύ-

σεως και η ειρηνόχυτος και πλήρης ελπίδος ορθόδοξος 
εικονογραφία.  

• Σημείον μέγαν, ήγουν τα θαύματα της Θέρμης.  
• Θάλασσες, Καΐκια και καραβοκύρηδες. 
• Ο Καστρολόγος. 
• Ευλογημένο καταφύγιο. 
• Παναγία και Υπεραγία: Η μετά τόκον Παρθένος και μετά θάνατον 

ζώσα. 
• Το ασάλευτο θεμέλιο. 
• Μικρό εορταστικό.  
• Γίγαντες ταπεινοί. 
• Λεωνίδα Ουσπένσκι, Η εικόνα. Λίγα λόγια για τη δογματική έννοιά 

της. Μετάφραση Φώτη Κόντογλου. 
• Κάρολος Τζόνσον, Οι φημισμένοι Κουρσάροι. Μετάφραση Φώτη 

Κόντογλου. 
• Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου. 
• Αδάμαστες ψυχές.  
• Η πονεμένη Ρωμιοσύνη. 
• Γιαβάς ο θαλασσινός. 
• Μυστικά άνθη: Ήγουν: Κείμενα γύρω από τις αθάνατες αξίες της 

ορθόδοξης ζωής. 
• Ανέστη Χριστός: Η δοκιμασία του λογικού. 
• Χριστού γέννησις: Το φοβερόν μυστήριον. 
• Για να πάρουμε μια ιδέα περί ζωγραφικής 
• Σκληρό τάμα. 
• Το πάρσιμο της Πόλης. 
• Ταξιδευτές κι ονειροπόλοι. 
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2.2.2 ΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ 

 
Ο Κόντογλου υπήρξε πρώτα απ ’όλα Αγιογράφος, δηλαδή ζωγράφος 

της λειτουργικής τέχνης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με συνείδηση του θεολο-
γικού χαρακτήρα της ζωγραφικής μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώ-
που αφού πίστευε πως η Αγιογραφία δεν είναι πάρεργο ή έστω μια κάποια 
απασχόληση, αλλά Ιερουργία.  

Αυτή η επίγνωση είναι που τον έκανε να αλλάξει τον ξεστρατισμένο δρό-
μο της νεοελληνικής αγιογραφίας και να τον στρέψη προς τις πηγές της Παρά-
δοσης. 

Χωρίς ίσως να είναι ο πρώτος ή ο μόνος που αγιογραφεί σε βυζαντινή 
τεχνοτροπία, είναι ο πρώτος που απόλυτα πιστεύει στην αξία της ξεχασμένης 
ζωγραφικής παράδοσης του τόπου που ταιριάζει με τη ρωμέϊκη ιδιοσυγκρασία 
του καθώς και την ανατολική καταγωγή του, όπου ελληνική παράδοση και 
ορθόδοξη πίστη είχαν ζυμωθεί σε μια αδιάσπαστη ένωση, χρωματισμένη από 
την έντονη αντίθεση προς τη Δύση, την αλλόδοξη Δύση, την εχθρική με φιλική 
επικάλυψη Δύση. 

 
Ο Φ. Κόντογλου ζωγράφησε και φορητές εικόνες και τοιχογραφίες. 
Παλαιότερες είναι οι φορητές εικόνες που είναι διάσπαρτες σε διάφορα 

μέρη της Ελλάδας και που ακολουθούν την Κρητική Σχολή ζωγραφικής με έν-
τονο όμως το προσωπικό του στοιχείο. 

Τα σχέδια των εικόνων του είναι σίγουρα και καθαρά, ενώ οι φόρμες 
τους κατά κανόνα κλειστές. Οι προπλασμοί του για τα πρόσωπα και τα χέρια 
είναι σκούροι καστανόχρωμοι κα στα ενδύματα προτιμά τους ήσυχους τόνους, 
που δένουν με το πρόσωπο και τα γυμνά μέρη (μερικά από τα έργα του: οι 
εικόνες του τέμπλου του Αγίου Νικολάου Πατησίων -1947- και η εικόνα των 
Τριών Ιεραρχών στην Καπνικαρέα -1934-). 

 
Για τις τοιχογραφίες στις εκκλησίες δεν είναι πολύ εύκολο να αποτιμηθεί 

το έργο του γιατί ο Φ. Κόντογλου δούλευε μαζί με τους μαθητές του και είναι 
δύσκολη η διάκριση του προσωπικού του έργου και της εργασίας των μαθη-
τών του. 

Από τις παλαιότερες τοιχογραφίες του είναι αυτές που υπάρχουν (μέρος 
των τοιχογραφιών) στην εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία, που 
ιστόρησε μαζί με το μαθητή του Τερζή στα 1946. (Οι στρατιωτικοί Άγιοι: Θεό-
δωρος, Γεώργιος, Δημήτριος, Μερκούριος κ.ά., είναι από τα καλύτερα δείγμα-
τα της αγιογραφίας του. Οι Άγιοι αυτοί εικονίζονται σαν αληθινά παλικάρια και 
πρωταθλητές της πίστεως).  

Βάση της ζωγραφικής των τοιχογραφιών του είναι η Κρητική Σχολή, ό-
που τα χρώματά του και τα σχέδια του έμεναν πιστά στην παραδοσιακή τε-
χνική που εξέφραζε την αλήθεια της «αποκεκαλυμένης πίστης» επειδή ο ίδιος 
ήσαν εκφραστής και συνεχιστής αυτής της πίστης, μπορούσε να εκφράζει 
ταπεινά και ειλικρινά τον εαυτό του και να ενώνει το αιώνιο με το «καιρικό» 
χωρίς σύγχυση και χωρίς το ένα να κυριαρχεί σε βάρος του άλλου.  

΄Αλλες αγιογραφημένες εκκλησίες από τον Κόντογλου είναι η Καπνικα-
ρέα, ο ΄Αγιος Γεώργιος Κυψέλης, ο ΄Αγιος Νικόλαος Πατησίων, ο Αγιος Χαρά-
λαμπος Πολυγώνου, η Αγίας Βαρβάρα Αιγάλεω, ο ΄Αγιος Ανδρέας στα Κάτω 
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Πατήσια, η Μητρόπολη της Ρόδου και τα παρεκκλήσια της οικογένειας Ζαΐμη 
στο Ρίο της Πάτρας και της οικογένειας Πεσμαζόγλου στην Κηφισιά κ.ά.  

 
Επίσης μεγάλη είναι η συμβολή του Κόντογλου σαν δασκάλου της ζω-

γραφικής (περισσότερο με την έννοια του καθοδηγητή και εμπνευστή παρά 
του ακαδημαϊκού καθηγητή). 

΄Ηταν δάσκαλος φλογερός που γύρω του μαζεύονταν όλοι όσοι ήθελαν 
να σπουδάσουν την ιερή τέχνη, σε μια εποχή που η βυζαντινή αγιογραφία δεν 
διδασκόταν καθόλου στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών οι νέοι τεχνίτες φοι-
τούσαν στο εργαστήρι και στη σκαλωσιά του Κόντογλου. Οι μαθητές του Ράλ-
λης Κοψίδης, Πέτρος Βαμπούλης, Γεωργακόπουλος, Παπανικολάου, Τερζής 
Ιωάννης, ακολουθούν διαφορετικό δρόμο ο καθένας αλλά όλοι στρέφονται 
προς τη λαϊκή έκφραση, με την οποία ενώνουν τη βυζαντινή παράδοση και 
ζωγραφίζουν όλους τους τοίχους των εκκλησιών με τη βυζαντινή τεχνοτροπία. 

 
Ο Νίκος Εγγονόπουλος γράφει για τον δάσκαλό του Φ. Κόντογλου.      
«Είμαι υπερήφανος που μου έτυχε η μεγάλη τιμή να είμαι μαθητής και 

φίλος του Κόντογλου. Ξαναλέω πως θα τον θαυμάζω και θα τον αγαπώ πάν-
τα. Η ευγνωμοσύνη που του έχω είναι απέραντη. Και τι δεν ωφελήθηκα από 
κοντά του, και τη δεν αποθησαύρισα! Απ΄τη Βυζαντινή τέχνη που μου έμαθε, 
και που στοιχεία της ενισχύουν πάντα το έργο μου, ίσαμε το παράδειγμα των 
μεγάλων του αρετών που με βοηθούν και με εμπνέουν στη ζωή. Οι αστεί-
ρευτες γνώσεις του για το κάθε τι, η ακράδαντη πίστη του στο Θεό, η φωτισμέ-
νη αγάπη του για τον Ελληνισμό, για κάθε τι το Ελληνικό, οι πεποιθήσεις για 
το σωστό νόημα της ύπαρξης, η επιείκεια του απέναντι στους ανθρώπους, η 
άδολη χαρά για τη ζωή, η λατρεία του για κάθε τι το ωραίο και υψηλό. Θα τον 
αγαπώ και θα τον θαυμάζω πάντα τον Κόντογλου για τη μεγαλοφυΐα του, και 
σαν συγγραφέα και σαν ζωγράφο, για τον χρυσό του χαρακτήρα και για τη λε-
βεντιά του».  
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2.3 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ 
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