
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ

Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ γεννήθηκε στην  Βαρειά της Λέσβου και το πραγματικό
του όνομα ήταν Θεόφιλος Κεφαλάς. Πιθανολογείται ότι γεννήθηκε μεταξύ 1867 με
1871 .  Ήταν το μεγαλύτερο από τα οκτώ παιδιά του Γαβριήλ και της Πηνελόπης
Χατζημιχαήλ. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης και η μητέρα του κόρη αγιογράφου.

Λόγω της αδύναμης  κράσης του και της αριστεροχειρίας του, είχε δύσκολα παιδικά
χρόνια.  Εκείνα  τα  χρόνια,  οι  αριστερόχειρες   εθεωρούντο  μειονεκτικά  άτομα  και
δημιουργούσαν άθελά τους  αρνητικά σχόλια στον περίγυρό τους. Στην περίπτωση
του  Θεόφιλου,  τόσο    οι  γονείς  του  όσο  και  οι  δάσκαλοί  του,  προσπάθησαν  με
καταπιεστικό και συχνά βίαιο τρόπο να του αλλάξουν χέρι γραφής και να τον κάνουν
δεξιόχειρα. Ο μικρός Θεόφιλος κλείστηκε στον κόσμο του και βρήκε αποκούμπι στη
ζωγραφική ενώ απέκτησε βασικές γνώσεις ζωγραφικής δίπλα στον παππού του. 

Στην  ηλικία  των  18  χρόνων,  δραπέτευσε  από  τη  Μυτιλήνη  ,εγκατέλειψε  το
οικογενειακό του περιβάλλον και πήγε στην Σμύρνη. Τον καιρό εκείνο , η Σμύρνη
ήταν σπουδαίο οικονομικό κέντρο της Μικράς Ασίας με χιλιάδες Έλληνες ,όπου οι
περισσότεροι  ήταν  εύποροι.  Εκεί  εργάστηκε ως “καβάσης” δηλαδή θυροφύλακας
στο ελληνικό προξενείο  της  Σμύρνης,  ενώ παράλληλα ζωγράφιζε.  Στη Σμύρνη,  ο
Θεόφιλος διαμόρφωσε την εικαστική του γλώσσα και το βασικό του θεματολόγιο,
από τον κόσμο της  αρχαιότητας,  του Βυζαντίου και  της νεώτερης Ελλάδας.  Τότε
έκανε  τη ζωγραφική επάγγελμά του.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82


Το 1897,ήρθε στην Ελλάδα, με σκοπό  να καταταγεί εθελοντής στον στρατό, καθώς
ξέσπασε  ο  Ελληνοτουρκικός  πόλεμος.  Ωστόσο,  ο  πόλεμος  τερματίστηκε  ,πριν
προλάβει να γνωρίσει τα πεδία των μαχών. Στην συνέχεια ,  αποφάσισε  να μείνει
στον Βόλο, επειδή ήταν πλούσιο αγροτικό και βιομηχανικό κέντρο στις αρχές του
20ου αιώνα. Έζησε μέσα στη φτώχεια και αναζητούσε ευκαιριακές δουλειές για να
μπορέσει να επιβιώσει. Ζωγράφιζε  για ψίχουλα στους τοίχους μαγαζιών του Βόλου
και του Πηλίου, όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του.

Εκτός  από  την  ζωγραφική  του  δραστηριότητα,  ο  Θεόφιλος  συμμετείχε  στην
διοργάνωση λαϊκών θεατρικών παραστάσεων στις εθνικές γιορτές και την περίοδο
της  Αποκριάς,  κρατούσε  τον  πρωταγωνιστικό  ρόλο,  άλλοτε  ντυμένος  σαν
Μεγαλέξανδρος, με τους μαθητές σε παράταξη  μακεδονικής φάλαγγας, και άλλοτε
σαν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, με εξοπλισμό και κουστούμια που έφτιαχνε
ο ίδιος .Από πολύ μικρή ηλικία,  ο  Θεόφιλος  είχε  υιοθετήσει  την  φουστανέλα  ως
καθημερινό  ένδυμα και  εξαιτίας  αυτού  του  γεγονότος  , η  ζωή  του  έγινε  πολύ
δύσκολη, καθώς ο κόσμος τον χλεύαζε,. Παράλληλα, με το παράξενο φέρσιμο του,
αλλά  και  τις  φορεσιές  του  διασκέδαζε  τους  κατοίκους  και  γινόταν  αντικείμενο
αστεϊσμών.  

Προστάτης του εκείνη την περίοδο, στάθηκε ο  πλούσιος κτηματίας Γιάννης Κοντός,
από την Μαγνησία  ,για  λογαριασμό του οποίου,  ο  Θεόφιλος  δημιούργησε  πολλά
έργα.  Με  την  στήριξη  και  την  βοήθειά  του  βελτιώθηκαν  τα  οικονομικά  του
Θεόφιλου.  Το  1912  ,μάλιστα  ανέλαβε  την  τοιχογράφηση  του  σπιτιού  του  στην
Ανακασιά.  Εκεί,  ο  Θεόφιλος  ζωγράφισε  σκηνές  από  την  Επανάσταση  του  '21,
αρχαίους θεούς και τοπία. Σήμερα, η οικία Κοντού αποτελεί το Μουσείο Θεόφιλου
στον Βόλο.

Το  1927,  εγκατέλειψε  τον  Βόλο,  μετά  από  ένα  κακόγουστο  και  χοντροκομμένο
αστείο που έγινε εις βάρος του και επέστρεψε στη γενέτειρά του, την  Μυτιλήνη.
Λέγεται  ότι  κάποιος,  για να διασκεδάσει  τους θαμώνες  ενός καφενείου,  έριξε  τον
Θεόφιλο από μια σκάλα, όπου ήταν ανεβασμένος και ζωγράφιζε.  

Στην  Μυτιλήνη, παρά τις  κοροϊδίες  και τα πειράγματα του κόσμου,  συνέχισε  να
ζωγραφίζει,  πραγματοποιώντας  αρκετές  τοιχογραφίες  ,  έναντι  ευτελούς  αμοιβής,
συνήθως για ένα πιάτο φαγητό και λίγο κρασί. Δυστυχώς, πολλά από τα έργα του,
αυτής της περιόδου έχουν χαθεί, είτε από φυσική φθορά, είτε εξαιτίας καταστροφής,
είτε από τους κατόχους τους.

 Στα  έργα του υπέγραφε με  το επώνυμο της μητέρας του, ενώ το μοναδικό έργο που
φέρει το κατά κόσμον όνομά του, έχει υπογραφή «Έργο Θεόφιλου Γαβριήλ Κεφαλά»
είναι μια εικόνα των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο σκευοφυλάκιο του Ιερού
Ναού Ταξιαρχών στις Μηλιές Πηλίου.

Μόλις άρχισε να του χαμογελά η τύχη, ο Θεόφιλος βρέθηκε νεκρός στις 24 Μαρτίου
του 1934 ,παραμονή του Ευαγγελισμού, στο άθλιο καμαράκι του.Λέγεται ότι πέθανε
από τροφική δηλητηρίαση .Η νεκροψία έδειξε ανακοπή καρδιάς.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82


Αξίζει όμως να σταθούμε στον άνθρωπο που βοήθησε να αναγνωριστεί η δουλειά
του λαϊκού μας  Ζωγράφου  Θεόφιλου, τον Στρατή Ελευθεριάδη.

Σημαντικό ρόλο για την αναγνώριση του Θεόφιλου ,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό είχε ο συμπατριώτης του Στρατής Ελευθεριάδης. Ήταν ο άνθρωπος που
επέβαλλε τον Θεόφιλο. Ο ίδιος ζούσε στο Παρίσι με το γαλλικό όνομα Τεριάντ, σαν
τεχνοκριτικός. Του αγόραζε χρώματα, πινέλα και πανιά και ανέθεσε στον πατέρα του
να  του  στέλνει  στο  Παρίσι  όσα  έργα  ζωγράφιζε  ο  Θεόφιλος.  Για  το  έργο  του
Θεόφιλου,  του  είχε  μιλήσει  με  μεγάλο  ενθουσιασμό  ,  ο  ζωγράφος  Γιώργος
Γουναρόπουλος. 

Μετά  τον  θάνατο  του  Θεόφιλου  ,στις  20  Σεπτεμβρίου 1935,  σε  συνέντευξη  του
Τεριάντ  που  δημοσιεύτηκε   στην εφημερίδα  «Αθηναϊκά  Νέα»,  χαρακτήρισε   τον
Θεόφιλο «μεγάλο έλληνα ζωγράφο». 

Στην έκθεση που έγινε  στο Παρίσι, το 1936,ο μεγάλος αρχιτέκτονας Λε Κορμπιζιέ
έγραψε  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….».

Ο Γιώργος Σεφέρης και ο Γιάννης Τσαρούχης εκφράστηκαν εγκωμιαστικά για την
τέχνη του.

Τα χρόνια περνούσαν και …..

…στις 3 Ιουνίου 1961 ,εγκαινιάστηκε  έκθεση στο μουσείο του Λούβρου με έργα του
Θεόφιλου. Ήταν ο θρίαμβος του φουστανελά που κάποτε τον έλεγαν "σοβατζή". Το
κοσμοπολίτικο  Παρίσι υποδέχθηκε  τον  Έλληνα  αυτοδίδακτο  καλλιτέχνη,  τον
"παρθένο  μαθητή  των  αισθήσεων",  ο  οποίος,  κατά  τον  Οδυσσέα  Ελύτη "έδωσε
έκφραση πλαστική στο αληθινό μας πρόσωπο". Η έκθεση οφείλετο στον Τεριάντ, που
ανακάλυψε τον Θεόφιλο και προσέδωσε κύρος στο έργο του, κινώντας το ενδιαφέρον
της  Ευρώπης, των διανοουμένων της εποχής. Ο "εν ξιφήρεις" φουστανελάς μπήκε
στις αίθουσες του πιο λαμπρού μουσείου και οι Λουδοβίκοι συναντήθηκαν με τον
Αντώνη Κατσαντώνη, τον  Αθανάσιο Διάκο, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον  Μέγα
Αλέξανδρο, την Αρετούσα 

Έργα  απλά,  ελεύθερα,  γεμάτα  φως,  σοφία  και  γλαφυρότητα,  ενθουσίασαν  τους
επισκέπτες  της  έκθεσης  "οι  οποίοι  έδειξαν  τον  μεγάλο  τους   θαυμασμό  για  την
πρωτοτυπίαν του ζωγράφου Θεόφιλου, που θεωρείται ως ο πρωτοπόρος της λαϊκής
αυτής τεχνοτροπίας. 

Το 1964, με έξοδα του Ελευθεριάδη ανεγέρθηκε το Μουσείο Θεοφίλου στην Βαρειά. 

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.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://www.sansimera.gr/almanac/0306
https://www.sansimera.gr/almanac/2009


 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Μέγας Αλέξανδρος                                                                Ο Κολοκοτρώνης παρατηρώντας

        

Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος

    Ερωτόκριτος και  Αρετούσα  

Ευδοκία



Θησέας                 Η Άρτεμη κυνηγώντας

Ιχθυοπώλη Ο Περικλής από της Πνυκός

Αρτοποιείο



 Αθηνά και Άρτεμη

Αθανάσιος Διάκος

Ο Θάνατος του Μ.Μπότσαρη 

   

                                            Ο Ατρόμητος Κατσανιότης

Οι Λυρικοί



               

Η μονομαχία του Αχιλλέα 

     Παύλος Μελάς 

              

 Ο Λήσταρχος Χρήστος Νταβέλης Ο Κατσαντώνης στα Τζουμέρκα



Γειά σας παιδιά!!! Σήμερα προσπάθησα να σας γνωρίσω έναν ιδιαίτερο
αυτοδίδακτο λαϊκό μας  καλλιτέχνη, που ούτε λίγο ούτε πολύ η ζωή του
έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον σπουδαίο Ολλανδό Βίνσεντ Βαν Γκόγκ.

Βλέπετε και οι δύο αυτοί σπουδαίοι ζωγράφοι έζησαν κάτω από μεγάλη
φτώχεια  και  δυσκολία  και  η  αξία  της  δουλειάς  τους,  δυστυχώς  για
εκείνους αναγνωρίστηκε μετά τον θάνατό τους

Παρατηρήστε τα έργα του Θεόφιλου και στην συνέχεια επιλέξτε  κάποιο
από  τα   έργα  του  καλλιτέχνη,  κάποιο  που  σας  έκανε  περισσότερη
εντύπωση. Στην συνέχεια σχεδιάστε πρώτα με το μολύβι σας και κατόπιν
πάρτε τα χρώματά σας και δώστε …ζωή στο έργο σας !!!

Με τα παρακάτω βίντεο ,μπορείτε να γνωρίσετε όχι μόνο περισσότερα
έργα του αλλά και το σπίτι όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του.

https://www.youtube.com/watch?v=Me21YlIi6-k

https://www.youtube.com/watch?v=R7LRK-4lxE0

Η Εικαστικός σας

                                                                                            Ιωάννα Καραντζή


