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 Από τις δράσεις του επιστημονικού πεδίου Πολιτισμός και 

Δραστηριότητες της Τέχνης  επιλέξαμε να γνωρίσουμε ένα λαϊκό 

ζωγράφο σαν αυτούς που γύριζαν από τόπο σε τόπο με τα πινέλα και 
τα χρώματα στο σακούλι τους και ζωγράφιζαν εκκλησίες, καφενεία, 
μαγαζιά, αρχοντόσπιτα. Στη Σχολική Βιβλιοθήκη ψάξαμε στο 
διαδίκτυο και στα βιβλία Τέχνης και αποφασίσαμε να γνωρίσουμε το 
λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ γνωστό σε όλο τον κόσμο με 
το μικρό του όνομα.  

Το τραγούδι των χεριών 
Μια φορά κι έναν καιρό, όπως αρχίζουν τα παραμύθια, ήταν ένας 
τενεκετζής στα Παληά του Βόλου – στάσου να θυμηθώ το όνομά του. Δεν 
το θυμάμαι, θα στο πω αργότερα. Ο Θεόφιλος ο Τσολιάς τον είχε πολύ 
φίλο του. Πήγαινε συχνά να τον δει και πήγαινα κι εγώ. Κουβεντιάζαμε 
ώρες πολλές κι ο Θεόφιλος μιλούσε ανάκατα για την τέχνη του. Κρεμνούσε 
στα δάχτυλά του τα κουτιά με τα χρώματα και καμάρωνε. 
«... Την τέχνη τη δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Είναι θείο χάρισμα, σου λέω... 
Άλλον τον κάνει καλλιτέχνη, όπως άλλον τον κάνει τρελό. Ο καλλιτέχνης 
γεννιέται από την κούνια του. Μπορεί να μαθαίνει κατιτίς σα μεγαλώσει, 
όπως εγώ από τον πατέρα μου, μα το θείο χάρισμα τό΄χει μέσα του. Στο 
λέω και να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Μ΄αυτό γεννιέται και μ΄αυτό 
πεθαίνει! » είπε ο γέροντας χαλκουργός απ΄το Πήλιο... 
  
Το 18ο αιώνα η πατρίδα μας γνώρισε πνευματική και οικονομική 
άνθιση που σε συνδυασμό με το μαχητικό πνεύμα είχε αποτέλεσμα 
την καλλιτεχνική ανάσταση των ελλήνων  και τη δημιουργία της 
λαϊκής τέχνης. Η λαϊκή ζωγραφική συμπληρώνει την αρχιτεκτονική 
σαν τοιχογραφική διακόσμηση αρχοντικών σπιτιών. Οι ζωγραφιές 
στους τοίχους αφηγούνται, έχουν ροπή προς το νατουραλισμό. Οι 
λαϊκοί ζωγράφοι εμπνέονται από τη φύση. Τα τοπία, οι  
θαλασσογραφίες,οι  πολιτείες, η Κωνσταντινούπολη, η μυθολογία, η 
ιστορία, είναι πηγές έμπνευσης για αυτούς.  
 
 



... συνέχεια του παραμυθιού.  
Σαν τριγυρνούσα στα χωριά του Πηλίου και της Λέσβου να μαζέψω 
στοιχεία για το παραμύθι του Θεόφιλου, κουβέντιαζα ώρες πολλές με 
απλούς γερόντους και με γερόντισσες, που έτυχε να γνωρίσουν τον Τσολιά- 
ζωγράφο και να ζήσουν λίγο ή πολύ μαζί του. Όλοι μαρτυρούσαν πως ο 
Θεόφιλος ήταν « κάτι άλλο», άνθρωπος αλλόκοτος, που δε μπορούσες να 
τον πεις παραλοϊσμένο, μα ούτε και γνωστικό. Έλεγε κουβέντες λογικές, μα 
ξαφνικά πετούσε μια τρέλα και δεν ήξερες αν μιλούσε σοβαρά ή αν 
κορόϊδευε. 
Ένας γερο-λούστρος στη Μυτιλήνη, που φαινόταν να γνώριζε πολύ το 
Θεόφιλο, καθώς μ΄ακρίβεια μιλούσε για το βίο και τις συνήθειές του, μου 
είπε χαρακτηριστικά: 

- « Ο μακαρίτης ο Τσολιάς γεννήθηκε με το σουσούμι να μπογιαντίζει.                                            
Καλύτερα να τού΄παιρνες το ψωμί απ΄το στόμα παρά τις μπογιές από τα 
χέρια... Δε σύχαζε, αν δε μπογιάτιζε! Κι όταν δε ζουγράφιζε, ήθελε να 
μιλάει... Κι έλεγε ό,τι του΄ρχόταν στο κεφάλι... Δικά του πράματα !». 
« Γεννήθηκε με το σουσούμι να μπογιαντίζει». Με τη λαχτάρα, με τον 
καημό, με το σημάδι να μπογιαντίζει...Αυτόν τον κλήρο και τη δοκιμασία 
κλείνει μέσα του ο λαίκός δημιουργός. Γεννιέται και πεθαίνει μ΄αυτό το 
σουσούμι. Κι ό,τι τραγουδά μέσα του, το κάνει εικόνα, το κάνει παραμύθι! 
Παραμύθι στο ντουβάρι, στον τοίχο στο ύφασμα, στο εκκλησάκι, στο ξύλο, 
στο μπερντέ του Καραγκιόζη. Με τα χέρια και τη φαντασία του. Με το 
όνειρο και τη δίψα να εκφραστεί. 
 
Ο Θεόφιλος ζωγράφιζε μέχρι που πέθανε στην πατρίδα του τη 
Μυτιλήνη, παραμονές του Ευαγγελισμού. Τον Ιούνιο του 1961 
εγκαινιάστηκε μεγάλη έκθεση με τα έργα του στο Μουσείο του 
Λούβρου. Ο φουστανελάς που τον έλεγαν κάποτε σοβατζή 
θριάμβευσε. Το κοσμοπολίτικο Παρίσι υποδέχτηκε τον Έλληνα 
αυτοδίδακτο καλλιτέχνη, τον παρθένο μαθητή των αισθήσεων, ο 
οποίος, κατά τον Οδυσσέα Ελύτη έδωσε έκφραση πλαστική στο 
αληθινό μας πρόσωπο. 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 του μουσείου οι οποίοι εξεφράζοντο 



μετά θαυμασμού δια την πρωτοτυπίαν του ζωγράφου Θεόφιλου, 
που θεωρείται ως ο πρωτοπόρος της λαϊκής αυτής τεχνοτροπίας. 
 
Εκτός από το παραμύθι του Θεόφιλου: 
 Επισκεφτήκαμε διαδικτυακά το Μουσείο Θεόφιλου και το 

Μουσείο Μπενάκη. 
 Παρακολουθήσαμε την ταινία « Ο Θεόφιλος» σε σκηνοθεσία Λάκη 

Παπαστάθη και μουσική Γ. Παπαδάκη με τον ηθοποιό Δημήτρη 
Καταλειφό στον ομώνυμο ρόλο. Ακολούθησε συζήτηση για την 
προσωπικότητα του Θεόφιλου, για την εποχή που έζησε και για 
την τέχνη του. 

 Γνωρίσαμε έναν ντόπιο λαϊκό ζωγράφο, τον Τάκη Γιαννούσα, 
σύγχρονο του Θεόφιλου. 

 Ζωγραφίσαμε όπως ο Θεόφιλος. 
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