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Η φύσΗ στα ζωγραφικα έργα τού λαϊκού 
ζωγραφού Θέοφιλού ΧατζΗμιΧαΗλ

 «Δεν ξέρω την ιστορία όπως οι δάσκαλοι από τα 
βιβλία. Την ξέρω  όπως την λέει ο τόπος και τα τραγού-
δια του. Η ιστορία είναι άνεμος που την καταλαβαίνεις, 
όταν την ανασαίνεις» έλεγε ο Θεόφιλος.

Ο Οδυσσέας Ελύτης έγραφε γι’ αυτόν: «Αληθινοί 
ελαιώνες επιτέλους, αληθινοί άνθρωποι, αληθινά πράγμα-
τα. Γι’ αυτόν, ισότιμα με το σώμα του Χριστού, υπάρχουν 
τα λιβάδια με τις ανεμώνες και τα λιόδεντρα που αφήνουν 
ανάμεσα στα δάχτυλά τους να περάσει η θάλασσα».

Γεννήθηκε μεταξύ 1868 και 1871 στη Βαρειά 
Μυτιλήνης. Έζησε κατά διαστήματα σε άλλες πε-
ριοχές, στη Σμύρνη, στο Βόλο και στα χωριά του 
Πηλίου και πάλι στη Μυτιλήνη.

Αυτό που διαπνέει σχεδόν όλες τις λαϊκές ζωγρα-
φιές του Θεόφιλου, είτε παρουσιάζουν σκηνές της 
ζωής στο χωριό είτε τους αγαπημένους του ήρωες 
από την ελληνική μυθολογία και ιστορία, είναι μια 
έντονη φυσιολατρία. Τα στοιχεία της ελληνικής 
υπαίθρου διακρίνουμε παντού. Ο Θεόφιλος εικο-
νογραφεί παντού ανθρώπινες δραστηριότητες, σε 
σπίτια, δρόμους κ.τ.λ., αφού τα τοπία αποτελούν 
το οικείο περιβάλλον στην πηλιορείτικη περίοδό 
του, είναι ένα καθημερινό κατοικημένο τοπίο σαν 
κι αυτά που συναντά κανείς στο Πήλιο κάθε μέρα. 

Πινέλα τα έφτιαχνε ο ίδιος από τρίχες αλόγου 
και για τα χρώματα κοπανούσε λουλούδια και 
χορτάρια, που έβρισκε άφθονα στη φύση, μαζί 
με κρεμμύδια και φλούδες ροδιού. Μετά τα ανα-
μείγνυε με τις μπογιές των μπογιατζήδων. Για να 
δέσουν όλα, κάποιες φορές πρόσθετε γάλα συκιάς 
ή αυγό. Ζωγράφιζε τοίχους σε μικρά μαγαζιά, στις 
ταβέρνες, σε βαρέλια και οπουδήποτε. Στα θέματά 
του, καθημερινής ζωής, θρησκευτικά, ιστορικά και 
της παράδοσής μας πρόσθετε πάντα πουλιά, δέ-
ντρα και λουλούδια.

Ο Θεόφιλος χαρακτηριζόταν από πραότητα, 
απλότητα, μοναχικότητα. Και ενώ ο ίδιος δεν έκα-
νε κακό σε κανέναν, το ταπεινό ύφος της ζωής του 
προκαλούσε τους ανθρώπους και έψαχναν  ευκαι-
ρία  να  τον  κοροϊδεύουν.

Το 1912 γνωρίζει σε ένα πανηγύρι τον Γιάννη 
Κοντό με την γυναίκα του Ασπασία που τον φιλοξέ-
νησαν σπίτι τους. Ο Κοντός ήταν μυλωνάς και γαι-
οκτήμονας. Του φέρθηκαν με ανθρωπιά και αυτός 
τους ζωγράφισε ωραιότατα έργα στους τοίχους 
του αρχοντικού τους. Έλεγε ο Κοντός για τον Θεό-
φιλο: «Αυτός, παιδί μου, ήταν τρελός στο μυαλό και σοφός 
στα χέρια»!

Ο Θεόφιλος πεθαίνει το 1934. Η αδελφή του 
στις αναμνήσεις της περιγράφει: «Ο μακαρίτης ήταν 
έξυπνος και γνωστικός και ας τον έλεγαν “παλαβό” και 
“αχμάκη”. Οι κοιλαράδες που δεν τον ξέρανε και στερ-
νά τον εμπορευτήκανε κιόλας». Το 1928, ο ζωγράφος 
Γιώργος Γουναρόπουλος βρισκόταν στον Βόλο. 
Είδε τοιχογραφίες του Θεόφιλου σε ένα μανάβι-
κο. Τις φωτογράφισε και στο Παρίσι, όπου έμενε, 
τις έδειξε στον Μυτιληνιό Στρατή Ελευθεριάδη 
(Teriade), που φρόντισε και εκτέθηκαν στο Μου-
σείο του Λούβρου ως δείγμα της δουλειάς ενός 
γνήσιου λαϊκού ζωγράφου της Ελλάδας! Ο ίδιος 
χρηματοδότησε την ίδρυση Μουσείου Θεόφιλου 
στη Βαρειά. 

Η ζωγραφική του δεν έχει προοπτική, δεν έχει 
βάθος και διαβάθμιση χρωματικών τόνων. Το βά-
θος επιτυγχάνεται μόνο με το να ζωγραφίζει τα 
αντικείμενα μικρότερα. Το έργο του είναι επίπεδο 
όπως στη  βυζαντινή τέχνη. Όταν ζωγράφισε ένα 
φούρναρη να ψήνει καρβέλια ψωμί, κάποιος του 
έκανε την παρατήρηση πως έτσι που τα ζωγράφισε 
(χωρίς προοπτική, «κατά μέτωπο») θα πέσουν τα 
καρβέλια. Ο Θεόφιλος όμως του έδωσε την αφο-
πλιστική απάντηση: «Έννοια σου∙ μόνο τ’ αληθινά ψω-
μιά πέφτουν. Τα ζωγραφισμένα στέκουνται∙ όλα πρέπει να 
φαίνονται στη ζωγραφιά!». Δηλαδή δεν μπορούσε να 
μη φαίνεται όλη η επιφάνεια του καρβελιού… 

Κάποτε εικονογραφούσε στον τοίχο ενός μανά-
βικου τον Αθανάσιο Διάκο. Όταν του έκαναν πα-
ρατήρηση για την έλλειψη προοπτικής, απάντησε: 
«Δύο πιθαμές τοίχος, δέκα μέτρα βάθος στην εικόνα δεν 
ταιριάζει. Θα βρεθεί ο Αθανάσιος Διάκος στο κουρείο…» 

(που βρισκόταν στην άλλη πλευρά του τοίχου)!
Το αρχοντικό του Κοντού με τις τοιχογραφίες, 

στην Ανακασιά του Βόλου, στο Πήλιο, λειτουργεί 
σήμερα ως Μουσείο Θεόφιλου.

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου ήταν η τρίτη φορά 
(τρίτη εκδρομή στο Πήλιο), που δοκιμάσαμε να το 
επισκεφθούμε, και, δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε! 
Την πρώτη φορά, πριν από χρόνια το βρήκαμε 
κλειστό για λόγους συντήρησης, αποκατάστασης. 
Το ωράριο λειτουργίας είναι από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή, 8:00-15:00 και είναι κλειστό στις επί-
σημες αργίες! Πινακίδα ενημερωτική για το ωράριο 
δεν υπάρχει, οι πληροφορίες μάς δόθηκαν από ένα 
γείτονα!...

Είναι κρίμα, θεωρούμε, να μην μπορεί ο επισκέ-
πτης, Έλληνας ή και ξένος, να δει το Μουσείο του 
σπουδαίου λαϊκού ζωγράφου, επειδή δεν μπόρεσε 
να έρθει στην Ανακασιά του Βόλου από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή ή επειδή οι εκδρομές συνήθως 
(όχι απαραίτητα, βεβαίως) κανονίζονται σε περίο-
δο αργιών και μάλιστα τα Σαββατοκύριακα! Του-
λάχιστον θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει ενημε-
ρωτική πινακίδα στην είσοδο του Μουσείου για το 
ωράριο λειτουργίας. Δεν είναι όλοι οι εκδρομείς (μη 
οργανωμένοι σε γκρουπ ταξιδιωτικών γραφείων) 
εθισμένοι να ψάχνουν τις πληροφορίες στο διαδί-
κτυο! Και δεν μπορεί να λαμβάνουν πληροφορίες 
από τους γείτονες του αρχοντικού του Κοντού!...
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