




Ο Θεόφιλος Κεφαλάς Χατζημιχαήλ γεννήθηκε περίπου το 

1867-1870 στην Βαρειά Μυτιλήνης.



Ήρθε για πρώτη φορά σε 

επαφή με τον κόσμο της 

ζωγραφικής στο εργαστήριο 

του παππού του που ήταν 

αγιογράφος. 



Έμαθε να φτιάχνει τα 

χρώματά του από 

φυσικά υλικά 

(καρπούς, φυτά κ.ά.) 

και τα πρόσωπα ήταν 

ανέκφραστα όπως 

στις αγιογραφίες.

Η ΜΑΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ



Ο τρόπος που απεικόνιζε 

τα πράγματα έπρεπε να 

είναι κατανοητός και τα 

έδειχνε από την πιο 

“καλή” πλευρά τους.



Φωτογραφίες, 

καρτποστάλ και 

φθηνές λιθογραφίες 

ήταν τα πρότυπά του 

για να ζωγραφίζει. 

Στο κασελάκι του 

φυλάγονταν όλα.



Θέματα που ζωγράφιζε ήταν:

 H φύση και οι δραστηριότητες του ανθρώπου

 Η ελληνική ιστορία, μυθολογία και θρησκεία

ΤΟ ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ

Ο ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  ΜΑΧΗ ΤΟ 1453



Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή στη 

Μυτιλήνη απαγορευόταν να 

μεταμφιέζονται σε Μέγα 

Αλέξανδρο και να φορούν 

φουστανέλες λόγω της 

τουρκοκρατίας, αλλά τις απόκριες 

επιτρεπόταν με ειδική άδεια. Τότε 

πρωτοφόρεσε τη φουστανέλα του 

ο Θεόφιλος και γι’ αυτό τον 

κοροϊδευαν.



Σε ηλικία 16 περίπου ετών 

έφυγε από την Μυτιλήνη και 

έζησε στη Σμύρνη. Εκεί έμαθε 

να ζωγραφίζει. 

Είχε αυτοδιοριστεί 

«θυροφύλαξ» του Ελληνικού 

Προξενείου, γιατί έτσι πίστευε, 

πως φυλάει τη θύρα των

παραδόσεων του ελληνισμού.



Από την Σμύρνη φεύγει για την Μαγνησία, όπου θα περάσει 30 

χρόνια της ζωής του, και αφήνει πλήθος σημαντικών έργων του. 



Ζωγραφίζει σε εκκλησίες, 

καφενεία, ταβέρνες, 

χάνια, αλλά και πολλά 

σπίτια, ελαιοτριβεία, 

φούρνους, μύλους κ.ά.



Στο Βόλο ζωγραφίζει και πλήθος επιγραφών στα προσφυγικά 

των εκδιωχθέντων από την Μικρά Ασία.



Αλλά και σε χρηστικά αντικείμενα.



Στην Μαγνησία ο Θέοφιλος ζούσε φτωχικά 

και ζωγράφιζε για να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαί.                

Όταν τέλειωνε τα έργα του

έπαιρνε στο χέρι και μερικά κέρματα

για τα υλικά που χρησιμοποιούσε. 

Καταλάβαινε την ευτέλεια της αμοιβής 

και συχνά έλεγε πως δεν πουλάει τα έργα του αλλά τα χαρίζει.



Προστάτης του την περίοδο 

που βρισκόταν στο Πήλιο, 

στάθηκε ο κτηματίας Γιάννης 

Κοντός, για λογαριασμό του 

οποίου, ο Θεόφιλος 

πραγματοποίησε αρκετά έργα. 

Η οικία Κοντού αποτελεί 

σήμερα το Μουσείο Θεόφιλου 

στη Μαγνησία.



Σε ένα καφενείο

στον Βόλο, ένας 

άνθρωπος για να 

διασκεδάσει τους 

παρευρισκόμενους 

έριξε τον Θεόφιλο 

από μία σκάλα 

όπου ήταν 

ανεβασμένος και 

ζωγράφιζε. Αυτό 

ήταν και η αφορμή 

να φύγει από εκεί.



Ο ζωγράφος 

επιστρέφει στην 

πατρίδα του το 1927. 

Ζωγραφίζει στα 

χωριά γύρω από τη 

Μυτιλήνη.



Το 1930 ο ζωγράφος 

Γιώργος Γουναρόπουλος

έδειξε στον Μυτιληνιό 

Στρατή Ελευθεριάδη -

Teriade κάποια έργα του 

Θεόφιλου που είχε 

φωτογραφίσει στο Βόλο.



Κανείς τους δεν ήξερε 

ότι ήταν από τη 

Μυτιλήνη. Όμως κάποια 

μέρα ο Teriade, που ήταν

κριτικός τέχνης στο 

Παρίσι, θα τον 

συναντούσε εκεί…



Αυτός θα του 

αγόραζε χρώματα, 

πινέλα και πανιά και 

θα ανέθετε στον 

πατέρα του να του 

στέλνει στο Παρίσι 

όσα έργα θα 

ζωγράφιζε.



Τα έργα του πιθανόν να είχαν καταστραφεί εάν δεν είχαν 

αναδειχθεί από τον Τεριάντ, μέσα από μεγάλες εκθέσεις 

όπως στο Λούβρο, αλλά και την ανέγερση του μουσείου του 

στη Μυτιλήνη. 



Ο Θεόφιλος πέθανε στις 

24 Μαρτίου του 1934.

Σήμερα τα έργα του 

έχουν ανεκτίμητη 

πολιτιστική και υλική 

αξία

Πάροδος Ιθάκης Οδός Δήλου 27. Το σπίτι όπου πέθανε


