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ΦIEPΩMA

O Eλλην ζωγράφος
Θεφιλος Xατζημιχαήλ
Eξήντα χρ νια απ το θάνατο του μεγάλου καλλιτέχνη
ME XAMENOYΣ τους μέσους ρους,
είναι δύσκολο στις μέρες μας να μιλήσει κανείς για Mεγαλέξανδρους,
φουστανέλλες και το ανεπιστρεπτί
χαμένο ελληνικ τοπίο χωρίς να παγιδευτεί στη ρομαντική γραφικτητα. Yπάρχει μως το άλλοθι, η συνηγορία των επετείων.
Oι πληροφορίες που φτάνουν ως
εμάς για τον Θεφιλο δεν μας δίνουν καθαρή εικνα ζωής. H ασάφεια γύρω απ τα βασικά βιογραφικά στοιχεία παραμένει μέχρι σήμερα. Στις μετακινήσεις του βασιλεύει
σύγχυση. Oύτε το επίθετ του, ούτε
ο χρνος γέννησής του, είναι απολύτως βέβαια.
Πάντως, στο περιοδικ «Tαχυδρμος» ο Bασίλης Πλάτανος δημοσιεύει ληξιαρχική πράξη γέννησης του
Kείμενο και επιμέλεια
αφιερώματος

K·ΣTHΣ ΛIONTHΣ
Θεφιλου, που χρονολογία γέννησης φαίνεται το 1873. Ωστσο, ο αδελφς του ο Σταύρος, βεβαιώνει
πως ο Θεφιλος γεννήθηκε δύο
χρνια μετά, δηλαδή το 1875. Πάλι
το θέμα μένει ανοιχτ.
Oλα τα δεδομένα σχετικά με τη
βιογραφία του Θεφιλου μπερδεύονται άσκημα· ακριβώς πως το σταυρλεξο που πάει να λυθεί και στο τέλος οι λέξεις κλειδιά βγαίνουν λάθος... Eπιστάμενος έλεγχος, βασάνισμα στα στοιχεία ξανά απ την αρχή:
οι μαρτυρίες συγκρούονται μεταξύ
τους χωρίς να συμφωνούν. Kάποτε η
μια διαψεύδει την άλλη αφήνοντας
αγεφύρωτα χάσματα. Kι επιπλέον η
ειρωνεία· φρντιζε και ο ίδιος στη
συσκτιση.
Nα έχουν μως τση σημασία τα
στοιχεία του βίου, ή είναι αδυναμία
της εποχής μας; H πιο αυθεντική
βιογραφία ενς καλλιτέχνη γράφεται και επαληθεύεται απ τα έργα
του κι ας μένουν άπιαστες οι λεπτομέρειες του βίου του.
Συγκεχυμένα τα ρια, πραγματικτητας και φανταστικού ταιριάζει
περισστερο στο πρσωπο του Θεφιλου, χαμένο στη σφαίρα του μύθου. Λάμπει εκεί και συγκινεί, αντάξιος αντίποδας μιας άλλης φυσιογνωμίας, χι εντελώς ξένης εδώ: ο
Aντρέας Kάλβος, που ακμα και η
μορφή του παραμένει εικασία.

«...Mε υποπτεύονταν πως είμαι κατάσκοπος κι επαναστάτης. Mια φορά μάλιστα
πιάστηκα μαζί τους και τράβηξαν το σπαθί. Aυτή τη φορά με πιάσανε και με βάλανε στη φυλακή, εννιά μέρες...».

Tο επίθετο του Θεφιλου –γνωστς τώρα μνο με το βαπτιστικ– ήταν Xατζη-Mιχαήλ, ή Kεφάλας σύμφωνα με τον Eλύτη, πράγμα που επιβεβαιώνει και ο Bασ. Πλάτανος.
«O Πατέρας μου ο Γαβριήλ και η μάνα μου η Πηνελπη, γερά νταμάρια, κάνανε οχτώ παιδιά, με πρώτο το Θεφιλο», μας πληροφορεί η μικρτερη αδελφή του, Φώτω Bερτούμη. «O πατέρας μου ήταν τσαγκάρης κι έστελνε το
Θεφιλο σε μεγάλο παπουτσίδικο στη
χώρα, να πάρει την ίδια δουλειά. Aλλά

αυτς το ’σκαγε. Σ’ ποια δουλειά τον έβαζε, δεν ήθελε.
Eπαιρνε τον τρουβά του και πήγαινε
στο σχολείο να μάθει γράμματα, αλλ’ αντί για γράμματα γιμιζε τα τεφτέρια
του ζωγραφίες». Kαθώς δεν διάβαζε
και για την αφηρημάδα του στο
σχολείο, του κλλησαν και του έμεινε για πάντα το παρατσούκλι: “ο
αχμάκης”.
“Aφ’ του ένιωσε τον κσμο έκανε
ζωγραφιές”, συνεχίζει η αδελφή του.
Eβλεπε και τον πάππου του τον Kων-

«Mυτιλήνη ο Mώλος». Eργο του Θεφιλου, 1933. 78x1,78. Mουσείο Bαρειάς Mυτιλήνης.

σταντίνο, που έκανε κονίσματα και δεν
ξεκολλούσε να φύγει απ κοντά του.
Tου άρεσε πολύ η τέχνη του παππού
μας, κι άρχισε και κείνος απ πολύ μικρς να μπογιαντίζει».
H σκιά αυτού του παππού, απ την
πλευρά της μάνας του, πρέπει να έπεσε βαριά πάνω στο μικρ Θεφιλο.
Eν τούτοις, ποτέ δεν τον θέλησε κοντά του. Aιτία το αφελές και άπραγο
που κουβαλούσε. Eκτς απ το φυσικ του κουσούρι, αυτ του αριστερχειρα, γενικά δεν τα κατάφερνε
σε πρακτικά ζητήματα.
Oταν για πρώτη φορά, προβάρησε
τη φουστανέλλα, Aπκριες και πέρασαν χωρίς να τη βγάλει, το πράγμα
παράγινε. Kαθώς κανείς δεν τον λογάριαζε για πολύ ισορροπημένο, αρκούσε αυτ στην κλειστή κοινωνία
για να γίνει περιγέλαστος. Πρσωπο
μνο για πειράγματα και βέβαια μίασμα στην οικογένεια.

Στη Σμύρνη
Aπ εδώ αρχίζει η περιπλάνηση.
Eχοντας βαρεθεί τη γκρίνια των δικών του και την ακατανοησία «σαν έγινε 18 χρονώ, έβαλε τη φουστανέλλα και με το καριοφίλι και το γιαταγάνι έφυγε. Πήγε στην Tουρκία κι έγινε αντάρτης», λέει η αδελφή του.
O ίδιος δηλώνει πως δούλευε στο
Eλληνικ Προξενείο θυροφύλαξ.
«Mια τσικνοπέφτη το απγευμα, ηακούστηκε μεγάλο βουητ να έρχεται απ τση μαχαλάδες τση Eυαγγελίστρας:
Eρχεται ο Θεφιλος, τρεχάτε. (Hτανε ο
λαϊκς Mυτιληνις ζωγράφος, που ήμενε ττε στη Σμύρνη, στο σπίτι μιανής
γαλοτζούς, στο μαχαλά τ’ Aη Δημήτρη).
Ξεσηκωθήκανε μικροί - μεγάλοι προς το
μέρος που ακουγτανε το βουητ. Φάνηκε στο τέλος μέσα στην οχλαγωγή το
τσούρμο του Θεφιλου. Eπί κεφαλής ήτανε ο ίδιος, ντυμένος αρχαίος Mακεδνας με περικεφαλαία, δρυ, ασπίδα και
θώρακα. Tην πανοπλία τη συμπλήρωνε
και το σπαθί του, κρεμασμένο στο πλάι
του. Oι άλλοι οπαδοί του ήτανε καμιά
δεκαριά αλήτες, άλλοι αξυπλυτοι κι
άλλοι με μισ παπούτσι, τα δάχτυλα των
ποδιών τους ηφαινούντουστε. Eίχανε
στρατολογηθεί και απ την πιο λαϊκή

συνοικία τση Σμύρνης, τα Mορτάκια.
Hτανε ντυμένοι κι αυτοί σαν αρχαίοι
Mακεδνες, με περικεφαλαίες, ασπίδες,
δρατα και ξυλένια σπαθιά, λες αυτές
οι στολές καμωμένες απ τα χέρια του
Θεφιλου.
Mλις ηφτάσανε στο πρώτο σταυροδρμι, ησταθήκανε λιγάκι ν‘ ανεσάνουνε, γιατί η φασαρία των παιδιών που ακολουθάγανε τον θίασο, ήφτανε μέχρι
τα μισοούρανα. Eπειτα αραίωσε ο κσμος, άφησε ένα μεϊντάνι και ττες ηαρχίνησε η παράσταση. Xωρίστηκε το
τσούρμο σε δύο παρτίδες για ν’ αρχίσουνε τη μάχη αναμεταξύ τους. Hσηκώσανε τα κοντάρια, ησιάξανε τις ασπίδες τους και με ένα “άλα παιδιά”
του Θεφιλου ηγιουρντάρανε οι μισοί
κατά πάνω τση άλλοι μισοί με μεγάλα
χορευτικά πηδήματα, φωνάζοντας πα, π-πα. Eπειτα απ κάμποσην ώρα
παλατιού ηφώναζεν ο Θεφιλος: Mάινα παιδιά –σταματείστε. Στο μεταξύ,
στη φούρια τση μάχης ο Θεφιλος ήπαιζε σ’ ένα ξεκοιλιασμένο ακκορντεν, φυσαρμνικα το λέγαμε εμείς. Kατπιν, ταν πιο ηκαλμάρησεν ο ντρος,
βγάζει ο Θεφιλος ένα δίσκο κ’ ημάτζευε μεταλλήκια. Σαν μάτζεψε πια ,τι
μάτζεψε ο αρχηγς βάλανε οι αλήτες τα
κοντάρια στον ώμο τους καταϊδρωμένοι και τραβήξανε να δώσουνε παράσταση σε άλλον μαχαλά...
Oταν τελείωνε η περιοδεία στις γειτονιές, έπαιρνε λο το θίασο σε φωτογραφείο και φωτογραφιζτανε. Kατπιν
πούλαγε τις φωτογραφίες πέντε δραχμές η μία.
Aλλη μια φορά είδα τον Θεφιλο απ’
ξω το Eλληνικ Προξενείο την ημέρα
τ’ άη Γιωργίου, που γιρταζεν ο βασιλιάς Γεώργιος. Hτανε ντυμένος με φουστανέλλες κι ο κσμος ήλεγε: να ο Θεφιλος και τονε καμαρώνανε. Ψέματα είναι τι ο Θεφιλος ήτανε καβάσης του
Προξενείου. Θελήματα έκανε καμιά φορά των καβάσηδων... Aυτά τα είδα και
τα θυμάμαι καλά», γράφει ο N. Kαρτσωνάκης στην «Eπιθεώρηση Tέχνης» το ’65.
H περίοδος της Σμύρνης είναι ένα
κομμάτι της ζωής του Θεφιλου που
λίγα μας είναι γνωστά. Tο κυριτερο, δεν έχουν σωθεί έργα του. Στις
Συνέχεια στην 4η σελίδα

«O “Λίμνιος Kεχαγιάς”, φαντάζει πλούσιος, γευστικς, με καθαρά χρώματα Mατισσιανής λαμπρτητας» (Oδυσσέας Eλύτης).
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«Mέγα αρτοποιύον... Eκ Θεσσαλίας της Πρωτευούσης Λαρίσσης», 1933 (73,5x178,5) εμφανής εδώ η περιφρνηση του Θεφιλου στους καννες σχεδίου και προοπτικές. Mουσείο Bαρειάς Mυτιλήνης.
Συνέχεια απ την 3η σελίδα

μέρες της Kαταστροφής, το τελευταίο που θα σκεφτταν κανείς, θα ήταν τα έργα του Θεφιλου. Πάντως,
τη γαλοτζού που μνημονεύει ο Kαρτσωνάκης, επιβεβαιώνει η Hρώ Γεωργιάδη στο βιβλίο της για τη ζωή
του Θεφιλου στη Σμύρνη.
Πρκειται για την οικογένεια της
Πολυξένης Xιλιάδα, με σπίτι στην οδ Mασγάλη, στη συνοικία του Aη Δημήτρη. Eδώ βρήκε ο Θεφιλος υποδοχή για ένα διάστημα.

Δεύτερος εκπατρισμ ς
Mετά τη Σμύρνη τον βρίσκουμε
στο Πήλιο. Φαίνεται μως, πριν πάει
εκεί, πέρασε απ Πειραιά και Aθήνα,
για να λάβει μέρος στον ελληνοτουρκικ πλεμο του ’97. Kάποτε
που του γύρεψαν να γράψει απομνημονεύματα των περιπλανήσεων, ά-

φησε μνο τέσσερα χειργραφα. Σ’
αυτά διηγείται και επεισδια απ’ την
εθελοντική κατάταξή του σ’ αυτν
τον πλεμο:
«Tέλος φθάσαμε στην Aθήνα κι εγώ
περπάταγα μονάχος στο δρμο και κράταγα τη σημαία μου και τραγουδούσα
πολεμικά τραγούδια, στο δρμο που πάει απ τον Πειραιά στην Aθήνα. Mπροστά στην παράγκα του φρου απάντησα ένα κάρρο, που τράβαγε για την
Aθήνα. Aνέβηκα σ’ αυτ, κρατώντας
πάντα τη σημαία μου και φωνάζοντας
“ζήτω” μ’ λη μου τη δύναμη...
»Eπειδή δεν μας κατάταξαν στην
Aθήνα, επήγα στο Bλο κι εκεί με πήρανε εθελοντή. Bρέθηκα στις μάχες του
Bελεστίνου και του Δομοκού, μαζί με
άλλους αντάρτες. Mετά το τέλος του πολέμου έμεινα κοντά στο Bλο, σ’ ένα χωρι, στην κοιντητα των Mηλεών, που
κατοικούσαν κάποιοι συγγενείς μου, οι
αδελφοί Kαραφίδη. Eκεί δούλεψα σα

Διακοσμητικ. Tοιχογραφία στο σπίτι του Mεσημβρινού. Aνακασιά 1912. Kαταστράφηκε το 1955. (Φωτ. Kίτσος Mακρής).
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ζωγράφος. Eμεινα τέσσερα ή πέντε χρνια. Eζούσα καλά. Eπειτα πήγα στο Bλο κι απ κει στη Σμύρνη, που πούλησα μερικά έργα, που παράσταιναν την
Eλληνική Eπανάσταση του 1821. Oι
Tούρκοι μπήκανε στα σπίτια που τις είχαν, ρώτησαν ποιος τα είχε ζωγραφίσει
και είχανε την υπογραφή μου. Aναγκάστηκα να μπω σε καράβι και να φύγω,
γιατί σκέφτηκα πως θα με πιάνανε και
θα με κρεμούσανε. Mε υποπτεύονταν
πως είμαι κατάσκοπος κι επαναστάτης.
Mια φορά μάλιστα πιάστηκα μαζί τους
και τράβηξα το σπαθί. Aυτή τη φορά με
πιάσανε και με βάλανε στη φυλακή, εννιά μέρες. Tο ελληνικ προξενείο μ’ έβγαλε και ξαναγύρισα στο Bλο»...

Yποδοχή
Tο πρώτο λήμμα απ’ τη βιβλιογραφία του Γ. Kατσίμπαλη για τον Θεφιλο, μας δίνει την ατμσφαιρα αυτής
της εποχής.
Πρκειται για ένα χρονογράφημα,
«O φουστανελλάς ζωγράφος» του
Γ.Aδρακτά. Γράφτηκε στο Bλο και
δημοσιεύτηκε στο «Hμερολγιο» του
Σκκου το 1901.
Kάτω απ το ψευδώνυμο Bασιλικς, που χρησιμοποιεί ο Aδρακτάς,
κρύβεται ο Θεφιλος. Περιγελαστικς ο τνος του κειμένου, ανάμικτος
με ειρωνεία, τον διακωμωδεί ως υποψήφιο γαμπρ για μια μεγαλοκοπέλα... αλλήθωρη. Eν τέλει πραγματική
πλάκα, στημένη απ Δρακιώτες για
διασκέδαση.
Xοντρ το αστείο, μας αποκαλύπτει, χι μνο το ψυχικ του δράμα
αλλά και το πνεύμα αντιμετώπισης.
O κσμος, λαίμαργος για πειράγματα, ελάχιστα σέβεται τους ιδιρρυθμους. Πσο ταν πρκειται για αστικ κέντρο, πιο απρσωπο, αποχαλινώνεται.
Mε ανάλογες φάρσες, δεν είχε
πού να σταθεί και συχνά χανταν.
Σώζονται απ’ αυτήν την εποχή αρκετά χοντροκομμένα αστεία με στχο
το άτομ του. Aλεσμένα βέβαια στο
χρνο, έχουν χάσει την αρχική τους
μορφή. Kατάντησαν ανέκδοτα, πως επίσης και τα δικά του χωρατά
καθώς ζωγράφιζε και αστειευταν

με τον κσμο. Πάντως, η περιοχή
του Bλου, πρώιμο αστικ κέντρο,
τον κράτησε για χρνια. Mε βάση εξρμησης την Aνακασία, τριγύριζε
στα χωριά του Πηλίου, ζωγραφίζοντας. Περιπλανιταν ακούραστα, υπακούοντας μνο στο πάθος της έκφρασης. Δεν έμεινε μπακαλικάκι,
μανάβικο, καφενείο, παράγκα, να μη
διακοσμηθεί με τις ηρωϊκές μορφές
της ελληνικής ιστορίας.
Zωγράφιζε μάλιστα δημσια, με
την παρουσία θεατών που κατέφθαναν να τον χαζέψουν. Kάποτε, εκεί
που δούλευε ένα επεισδιο του ’21,
οι αργσχολοι απ κάτω ζητούσαν
να μάθουν το νομα του αρχηγού
που οδηγούσε τα παληκάρια στη μάχη: «Ποιος είναι ο αρχηγς;». Eκείνος δουλεύοντας, απαντούσε στερετυπα: «Yπομονή. Tο μουστάκι σε
λίγο θα το δείξει». Mετά αναλγως,
αν έβγαινε παχύ και κοντ, ο Bτσαρης, αν πάλι μακρύ και στριφτ, ο
Aνδρούτσος: κώδικας το αρειμάνιο.
M’ αυτού του είδους τα «χωρατά»,
μπαίνει το επίμαχο, αν πίστεψε ποτέ
πως είναι «τρελς», ή τον παρίστανε. Aφοσιωμένος στο δικ του κσμο έκανε πως το πιστεύει για να αποφεύγει τα σχλια. Aλυτος γρίφος
τι συντελείτο μέσα του. Eίναι γεγονς πως, βυθισμένος στη σφαίρα
της ιστορίας· πως εκείνος την καταλάβαινε, ταν δούλευε σκηνές ιστορικού περιεχομένου, παθιαζταν. Tις ζούσε πως ο καλς ηθοποις το ρλο του.
Στην ώριμη «περίοδο του Bλου, οι
τοιχογραφίες στο σπίτι του Kντου
στην Aνάκασια, είναι το πιο αντιπροσωπευτικ δείγμα του ταλέντου του.
Eργο ενιαίο, μας παρουσιάζει θεαματικά λες τις απψεις της τέχνης
του: στο πορτραίτο, το τοπίο, τις ιστορικές σκηνές και στις μυθολογικές μεταπλάσεις.
Πολλά έργα του κάηκαν στο Mεσοπλεμο, ταν, στο λιμάνι του Bλου,
οι παράγκες των προσφύγων «πήραν» φωτιά. Eπίσης, άλλα καταστράφηκαν, τοιχογραφίες ιδίως, στους
σεισμούς του 1955. H βαθμιαία ανοικοδμηση που ακολούθησε μετά, με

το σήκωμα πολυκατοικιών στη θέση
παλιών μικρομάγαζων, κατεδάφιζε ένα ένα τα υπλοιπα. Tο ενδιαφέρον
των αρμοδίων, ταν ξύπνησε ήταν,
πως συνήθως, αργά. Στην πληθώρα
μένουν πάντα οι εξαιρέσεις.
O Θεφιλος φεύγει απ το Bλο,
μεταξύ 1925–’27. Σύμφωνα με αφήγηση αγωγιάτη που τον πήγε στο λιμάνι, η αναχώρησή του έγινε εν
θριάμβω. Aδειάζοντας κουμπουριές
στον αέρα.

Παλινν στηση
O Θεφιλος ξαναγυρίζει οριστικά
στο νησί του, ύστερα απ 30 χρνια. Xαμένος τσο καιρ, δεν αποκλείεται οι συγγενείς να τον είχαν
ξεχάσει.
Πάντως στο σπίτι του δεν γνώριζαν
και πολλά απ την παραμονή του στη
Θεσσαλία. «Γύρισε το Bλο και δεν ξέρω ποια άλλα μέρη. Σαν γύρισε εδώ, μιλούσε παλιολλαδίτικα και φορούσε ακμη τη φουστανέλλα», μας βεβαιώνει η
αδελφή του.
O περιπετειώδης βίος άφησε επάνω του έντονα ίχνη. Πρωρα γερασμένος απ’ τις ταλαιπωρίες μλις έφθασε, οι Mυτιληναίοι δυσκολεύθηκαν να τον αναγνωρίσουν. H αμφίεση
μνο δεν άλλαξε. Παρά το βάρος της
ηλικίας, η στάση τους εξακολουθεί
πάντα η ίδια! Iσως να σκανδάλιζε
τους δικούς του και πάλι, ξυπνώντας
την παλιά ντροπή: Tην ενοχλητική
ρετσινιά του αλαφρμυαλου που
κουβαλούσε.
Φορτώνεται πάλι τα σύνεργα και άστατος, ξαναρχίζει, στο νησί του τώρα, περιοδείες. Tαξιδεύει πεζή ή μ’ ποιο τυχαίο μέσο συναντάει. Bρέθηκε έτσι μια μέρα και στην Aγία Παρασκευή. Zωγραφίζοντας διαδοχικά
τους τοίχους στο καφενείο, γνώρισε
εκεί πίνοντας έναν τσαγκάρη: το
Δούκα. Γερ ποτήρι και χωρατατζής
ο Δούκας, πιάσανε φιλίες και τον κάλεσε μετά στο σπίτι του να μείνει. Σε
ανταπδοση, στο φιλοξενούμενο αυτ σπίτι, ζωγράφισε.
Παραστατική είναι η διήγηση της
χήρας του Δούκα, που δημοσίευσε ο
Πάνος Eυαγγελινς στον «Tαχυδρμο» της Mυτιλήνης το 1955:
«... Oχτώ μέρες τον είχα, οχτώ μέρες
δεν βγήκε έξω. Tον πάγαινα μια καύκα
φασκμηλο, ψωμί και μια χούφτα καπν
και καθταν πια ώρες μπροστά στον τοίχο και σχεδίαζε. Aβάρετος άνθρωπος.
Πολλές φορές τον ξέχανα κι ανέβαινα απάνω να πάρω τίποτα και τον έβλεπα.
Kείνος μήτε μ’ έπαιρνε χαμπάρι. Σχεδίαζε σιγά σιγά, σαν μωρ που σκαλίζει την
άμμο. Σαν τελείωσε, ο Δούκας έβγαλε
και του ’δωσε τρία κατοστάρικα και τον
ρώτησε: Eίναι καλά Θεφιλε; Kαλά είναι, είπε ’κείνος κ’ έφυγε. Πήρε τον
τρουβά στον ώμο κ’ έφυγε...» (.).

H δεξιά ψη της Kασέλας του Θεφιλου. O «Θεδωρος Γρίβας το εν Kαλαμπάκα μάχη» (αριστερά). Kαι «O Hρως Mάρκος Bτσαρης εν Kαρπενησίω το
1821» (δεξιά).

Kαρήνη, 8 χιλιμετρα πριν την Aγιάσο.
Tον κάλεσα ν’ ανεβεί στο φορτάκι που
οδηγούσα. Δε μίλησε και τράβηξε το
δρμο του. Mε την αύριο, στη στάση που
’κανα στην Kαρήνη για ν’ αλλάξω νερά
στη μηχανή, είδα το Θεφιλο να ζωγρα-

φίζει κάτου απ’ τον πλάτανο στα ντουβάρια του καφενέ. Mέρες κράτησε η
δουλειά...
Kάποτε η δουλειά στην Kαρήνη τέλειωσε και τράβηξε για τον Aη Δημήτρη, 4
χιλιμετρα απ’ την Kαρήνη. Στον καφε-

νέ του Γκουρτζή έριξε το ρουμπί του. Σε
λίγες μέρες ο καφενές άλλαξε ψη. Kοντά στις άλλες ζωγραφιές, δίπλα στον
ποτηριώνα, ζωγράφισε τον “Aλή πασά
επί των γονάτων της Kυρά Φροσύνης”
να φουμα΄ρει το ναργιλέ του απ αληθιν μαρκούτσι που το κάρφωσε ο Θεφιλος στα χείλια του πασά. Tο μαρκούτσι
κατέληγε στο γιαλένιο ναργιλέ που ’τανε σ’ ένα ράφι...
Aπ’ τον Aη Δημήτρη ανέβηκε στην
Aγιάσο το χωρι μου. Στους καφενέδες
του Pοδάνη και του Φιλέλη Παντελή και
σε σπίτια δούλεψε βδομάδες... Aπ’ την
Aγιάσο πιάνει τα χωριά του Πολυχνίτου
μα δε στάθηκε πολύ. Πέρασε στα Παράκοιλα, Mεστοπο, Eρεσ, Σίγρι, πήρε
σβάρνα τα χωριά της Aντισας, πέρασε
στο χωρι του Iακωβίδη τη Φτερούντα,
καταπδι πάει Πέτρα, Mλυβο· απ κει
Στύψη, Mανταμάδο και καταλήγει στις
Nέες Kυδωνίες που ζωγραφίζει στο
ντουβάρι της εκκλησίας τον Aη Γιώργη
Kαβαλάρη.Περνάει στα χωριά Mυστεγνά, Θερμή, Πάμφυλα, Παναγιούδα,
Mρια. Yστερα απ λίγη διαμονή στη
Mυτιλήνη πάει στα Λουτρά, στην Kουντουριδιά που ζωγραφίζει μέσα έξω
τον καφενέ του Mήτσου Mαρινέλη και
τον αντικριν καφενέ. Περνάει με βάρκα στο Πέραμα και γεμίζει τα 6 χωριά
της Γέρας με ζουγραφιές. Σ’ ένα καφενείο στη διακλάδωση Πλωμαριού - Σκοπέλου κάνει θαύματα. Στο ταβάνι ήλιος
στο κέντρο που οι ακτίνες φτάνουν στις
άκρες κι λο το εσωτερικ πίνακες...
Πιάνει το Πλουμάρι και τα χωριά της
περιφέρειας. Kοντολογίς γύρισε λη τη
Λέσβο ποδαρδρομο».

Eπίλογος
Mια Kυριακή του 1934, Mάρτης, ώρα 5 το απγευμα, ο Θεφιλος πήγε
στο σπίτι του αδελφού του Παναγιώτη. Tον είδε χλωμ σαν αδιάθετο η
νύφη του η Mαρία και του είπε: «ΘεΣυνέχεια στην 6η σελίδα

Mαραθώνιος
Φανατικς στον τρπο που δούλευε, τελειώνοντας, έφυγε να συνεχίσει αλλού.
Zωγραφική καταδρομή, κινηματογραφικής ταχύτητας μας αφηγείται ο
Στρατής Aναστασέλλης στο βιβλίο
του, «O φίλος μου ο Θεφιλος» (εκδ.
Kείμενα 1981) καθώς τον παρακολουθεί βήμα προς βήμα:
«Tο καλοκαίρι του 1928 τον βρήκα να
οδοιπορεί κατασκονισμένο κοντά στην

«H Eρωτευμένη Aπελπισθείσα». Eργο του Θεφιλου, 1932. 86x116,5. Mουσείο Bαρειάς Mυτιλήνης.
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Συνέχεια απ την 5η σελίδα

Aποτέλεσμα: το φθινπωρο του 1939
εκδίδει στο Bλο το βιβλίο «O ζωγράφος Θεφιλος στο Πήλιο». Tη μελέτη συνοδεύουν επίσης φωτογραφίες κατά χρονολογική σειρά, δίνοντας έτσι την εξέλιξη της τέχνης του
Θεφιλου στη λεγμενη «περίοδο
του Bλου». Eπιδεκτικς ακμα σε
παρεξηγήσεις ο Θεφιλος, το βιβλίο
αυτ στάθηκε αφορμή στην εποχή
του για διάλογο. Θα αποτελέσει, μως, και την πρώτη βάση για να μελετηθεί η τέχνη του. O Mακρής, προσηλωμένος στο εξής, θα κάνει το θέμα
Θεφιλος υπθεση ζωής. Ως τη μεταθανάτια αναμρφωση του σπιτιού
του σε μουσείο.

φιλε φαίνεσαι άρρωστος, να σου
ψήσω ένα τσάι».
Πράγματι του το ’ψησε και μαζί του
έδωσε ένα παξιμάδι. Tο ήπιε κι έφυγε. Δεν τον ξαναείδαν ζωνταν.
H γειτνισσα του Θεφιλου, η κυρά-Σουλτάνα, ανησύχησε γιατί δυο
μέρες δεν έδωσε σημεία ζωής. Eίπε
μάλιστα, πως τη νύχτα της Kυριακής
ακούστηκαν βογγητά.
Xτύπησαν την εξώπορτα, φώναξαν, τίποτα. Kαμιά απκριση. O Θεφιλος είχε πετρώσει την αυλπορτα
απ μέσα. Tρέξανε οι γείτονες και ειδοποίησαν τη Mαρία. O αδελφς του
έσπασε το παράθυρο και τον βρήκε
ξαπλωμένο μπρούμυτα, χάμω σε μια
κουρελού με το κεφάλι γυρισμένο
στο πλάι. Oπως ήταν, τον σκέπασαν
μ’ ένα σεντνι και απ πάνω έριξαν
το σάβανο.
Ξεψύχησε ξημερώματα του Eυαγγελισμού –σημαδιακή ημέρα– το
1934. H Δημαρχία τον κήδεψε βιαστικά στο νεκροταφείο του Aγίου Παντελεήμονα.
Kυνηγώντας το μύθο του, ένα χρνο μετά, Πάσχα, οι Aντρέας Eμπειρίκος και Oδυσσέας Eλύτης έριχναν
στο τάφο του λίγα λουλούδια. O τάφος του δεν υπάρχει πια.

«Oμάδι»

Aνάδραση
H καλλιτεχνική σταδιοδρομία ενς
ζωγράφου δεν τελειώνει πάντα με
τον θάνατ του. Kάποτε ξεκινάει και
έπειτα απ’ αυτν.
Aπ δω αρχίζει μια άλλη ιστορία για
τον Θεφιλο: η ιστορία της αποκάλυψης που βαθμιαία οδηγεί στην καταξίωση, που ο ίδιος δεν πρφτασε. H
αναγνώριση μλις τον άγγιξε σο ακμα εκείνος ζούσε.
Δυο άνθρωποι με διαίσθηση για
την εποχή τους, προσέδωσαν στο έργο του κύρος: O Tεριάντ, δεμένος
στενά με την ομάδα των ζωγράφων
της σχολής του Παρισιού και ο Kίτσος Mακρής με τη φλγα του νεοφώτιστου.
Eχει μως και αυτ την προϊστορία
του. Eξαιρώντας ένα προφητικ άρθρο του Oυράνη, Kολμβος του Θεφιλου θεωρείται μια άλλη μορφή της
ζωγραφικής: ο Γουναρπουλος που
τον θυμταν απ’ το Bλο. Πρώτος

Tα μικρά παιδιά τον έβλεπαν με τις φουστανέλλες και τον φοβούνταν: «Eρχεται ο
μπάρμπα-Tσολιάς» έλεγαν. Mια απ τις τελευταίες φωτογραφίες του Θεφιλου.

αυτς συζητεί στο Παρίσι με τον Tεριάντ και του δείχνει φωτογραφίες.
Συμβάν του 1929.
Aκολουθεί μετά ταξίδι του Tεριάντ
στη Mυτιλήνη. Προϊδεασμένος, γνωρίζει απ κοντά τον Θεφιλο, ενθου-

σιάζεται, αγοράζει σους πίνακές
του βρήκε για να τους πάρει μαζί του
και του παραγγέλλει ακμα πενήντα.
Aσχετα αν έχει υπσταση αλήθειας ή
χι, είναι πάντως γραφικ το εξής:
Tου προτείνει ττε να τον πάρει στο
Παρίσι. Oμως με τον ρο να βγάλει
τη φουστανέλλα. O Θεφιλος δεν
θέλησε να δεχθεί με κανέναν τρπο.
Aδιανητο να κυκλοφορεί αυτς ψαλιδκωλος στα βουλεβάρτα.
Παρά το πείσμα του, η μεσολάβηση του Tεριάντ καρποφορεί. Σιγάσιγά κινεί το ενδιαφέρον. Aκολουθούν άρθρα απ βαρυσήμαντα ονματα και εκθέσεις. Tο έργο του αποκτά απροσδκητη επικαιρτητα. Συζητιέται παντού απ’ τους διανοούμενους της εποχής. Kαθιερώνεται
οριστικά η αξία του με απήχηση σε
ευρωπαϊκή κλίμακα. Ως τον θρίαμβο
του τσολιά που κάποτε τον έλεγαν
μπογιατζή: Tη μεγάλη έκθεση στο
Λούβρο το 1961.

Kίτσος Mακρής

Mυτιλήνη. Tο σπίτι που πέθανε ο Θεφιλος, τον Mάρτιο του 1934, πως είναι
σήμερα (Φωτ.: Hρακλής Πιτσιλαδής).
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O Mακρής, μυημένος απ τον καθηγητή Δημ. Eυαγγελίδη, σε χρνο
ακμα ανύποπτο, παρακολουθεί συστηματικά και καταγράφει τις περιπλανήσεις του Θεφιλου στο Πήλιο.

Oι προσδοκίες της Mεγάλης Iδέας,
υποχωρώντας άτακτα απ τη M.
Aσία, βουλιάζουν στις ακτές της Iωνίας. Tο νειρο για ιστορική και πολιτική ολοκλήρωση του έθνους διαψεύδεται. Aλλωστε δεν είχαμε και
ποτέ φήμη κραταιού κατακτητή, αν
σκεφτούμε τους Oσμανλήδες.
O Eλληνισμς, περιορισμένος μετά
την Kαταστροφή στα σημερινά γεωγραφικά ρια, αρχίζει την ενδοσκπηση. Δεν υπάρχουν μνο γεωγραφικές κατακτήσεις. Bρίσκει παρηγορία
αναψηλαφώντας το παρελθν.
H ανήσυχη Γενιά του Mεσοπολέμου, ακούγοντας προσεκτικά τον έξω κσμο, αναζητεί το θέμα της ελληνικτητας στο αισθητικ πεδίο.
Ξεκαθαρίζει τις σχέσεις της με τον
λογιωτατισμ και καταδύεται στη
λαϊκή παράδοση. Ψάχνοντας στα υπγεια ρεύματα, ανακαλύπτει τον
Σολωμ και τον Kάλβο, τις επιτεύξεις
των βυζαντινών αγιογράφων, τη λαϊκή τέχνη, τον Kαραγκιζη, ακμη και
κατάλοιπα απ τον κλασικ κσμο
ενσωματωμένα στις χριστιανικές τελετουργίες. Mε άλλα λγια το αδιάλειπτο του πολιτισμού, πως εκφραζταν στην τέχνη και τη ζωή. Bρίσκει
έτσι βάση και η σκέψη ερεθίζεται.
Eρχονται λα στο προσκήνιο. Γεννιέται ενδιαφέρον γενικ. H μελέτη
της παράδοσης αποκτά χαρακτήρα
κινήματος. Ξαναγίνεται ενεργή, ιδίως στην περιοχή της λογοτεχνίας
και ζωγραφικής.
Aποκαθιστώντας ττε πρσωπα,
στις ταξινομήσεις, δύο περιφρονημένες μορφές παίρνουν εξαιρετικ
βάρος: Mακρυγιάννης ως αφηγητής
δια του λγου και Θεφιλος ως αφηγητής δια των εικνων.
«H γενιά μας είναι κείνη που έδειξε ανάγλυφα τη σπουδαιτητα, χι μνο
την ιστορική ή τη λαογραφική, αλλά την
καθαρά καλλιτεχνική, έργων πως τα
“Aπομνημονεύματα” του Mακρυγιάννη
ή οι πίνακες του Θεφιλου», σημειώνει
στις «Δοκιμές» ο Γ. Σεφέρης.
Aπ ττε και οι δύο βρίσκονται στο
προσκήνιο, τρέφοντας διαρκώς την
επικαιρτητα με πλήθος αναφορές
και μνημονεύσεις. Σήμερα, κλασικοί
πλέον, παραμένουν υποδείγματα αισθητικής και ηθικής του νεοελληνικού βίου. Aμφίβολο βέβαια αν οι ίδιοι
είχαν επίγνωση αυτού του βάρους.
Pέμπελες ιδιοσυγκρασίες, αλλά με
βαθιά πίστη σε ,τι ελληνικ και ηρωικ, διασκέδαζαν, ο ένας βιώνοντας
και μετά αφηγούμενος την ιστορία
και ο άλλος μυθοποιώντας την.

AΦIEPΩMA

H μαγεία του Θε φιλου
Eργα απλά, ελεύθερα, γεμάτα σοφία και γλαφυρτητα
Tου Aλέκου Φασιανού

H MAΓEIA του ζωγράφου
Θεφιλου με συνεπήρε αμέσως μλις είδα τα έργα
του. Eργα απλά, ελεύθερα
γεμάτα σοφία και γλαφυρτητα. Mου δθηκε η ευκαιρία το 1960 να τα δω απ κοντά και να τα χαϊδέψω, στους τοίχους των καφενείων στην Aγιάσο της
Mυτιλήνης. Eκεί μας είχε
πάει ο καθηγητής μας Παύλος Mυλωνάς να αντιγράψουμε τα έργα του.
Eγώ εργάστηκα στο μυθικ αυτ χωρι με τα εγκαταλελειμμένα μαγαζιά
και τα πέτρινα καλντερίμια.
Eκεί σ’ ένα τέτοιο καφενείο θυμάμαι ήταν μια γριά
που έσπαγε καρύδια με μια
πέτρα, ενώ εγώ, με το τσιγαρχαρτο στον τοίχο,
σχεδίαζα μια πολεμική
σκηνή απ μια τοιχογραφία
του Θεφιλου. Kαι μου λέει
η γριά: «Eγώ τον είχα γνωρίσει τον Θεφιλο. Hταν
γαλανομάτης, λίγο χωλς
και με μια φουστανέλα λερή, σαν παλαιοελλαδίτης,
που μπορούσες να ακονίσεις μαχαίρια πάνω της και
ήταν λίγο ψευδς.
Eμένα μως αυτή η περιγραφή δεν με απογοήτευσε. Aντιθέτως τον αγάπησα πιο πολύ και τον φαντάστηκα ντροπαλ να ζει σαν
πουλάκι, αφοσιωμένος στο
δικ του κσμο με τους ήρωες τους μυθικούς γύρω
του, τις χάρτινες περικεφαλαίες, τριγυρισμένος απ βυζαντινούς δράκοντες, δρατα, αρχαίους
Eλληνες με άλογα και ηρωικούς φουστανελάδες να
μάχονται για την ελευθερία της Eλλάδας.
Eίχα την τύχη αργτερα
να δω στο σπίτι του ποιητή
Aνδρέα Eμπειρίκου το κασελάκι του Θεφιλου με
τις φυλλάδες του Xρηστίδη που τσο ενέπνευσαν
το έργο του Θεφιλου.
O φίλος μου κινηματογραφιστής Λάκης Παπαστάθης μου έδειξε κάτι
μαυρασπρες άγνωστες
φωτογραφίες του Θεφιλου και σκέφτηκα μέσα σε
αυτές να προσθέσω, επιζωγραφίζοντας τες, απ τη
δικιά μου φαντασία, μα πιο
πολύ για να τις αισθανθώ.

Oι επιχρωματισμένες φωτογραφίες του A. Φασιανού αποτελούν έμπνευση που ο μίτος της βρίσκεται στον ίδιο τον Θεφιλο. Aς εκτιμηθεί ως ζωγραφικς διάλογος ενς σύγχρονου ζωγράφου με τον «Oπλαρχηγ και θυροφύλακα της ζωγραφικής μας».
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AΦIEPΩMA

H συμβολή του Tεριάντ
Στην ανάδειξη, προβολή και καταξίωση των έργων του Θεφιλου στην Eυρώπη
Tης Mαίρης Mιχαηλίδου
Iστορικού Tέχνης

O ΘEOΦIΛOΣ Xατζημιχαήλ και ο Eυστράτιος Eλευθεριάδης του Θρασυβούλου, χι ίσως τυχαία, γεννήθηκαν
και μεγάλωσαν στο ήρεμο θεοκρίτειο
τοπίο της Bαρειάς κι απ εκεί ξεκίνησαν την προσωπική τους περιπέτεια.
Γιος πολύτεκνου φτωχού τσαγκάρη ο ένας, καταφρονεμένος και λοιδορούμενος, περιπλανώμενος «αχμάκης», μοναχογις λαμπρού και σεβαστού επιχειρηματία ο άλλος, διάδοχος του πατρικού εργοστασίου, έμοιαζαν να είχαν ταχθεί απ τους
κοινωνικούς καννες, σε διαμετρικά
αντίθετους δρμους.
Oμως χωρίς να το γνωρίζουν είχαν
ήδη καταταγεί στους ξεχωριστούς
και η θεία δωρεά τούς είχε προικίσει
με λα τα χαρακτηριστικά που κάποια μέρα θα τους συνέδεαν για την
αιωνιτητα: ασυμβίβαστη προσωπική
πορεία, αρετή, ήθος, ιερή καλλιτεχνική μανία και την πιο βαθιά και ανιδιοτελή λατρεία για ,τι σήμανε στα
μάτια τους η Eλλάδα.
Kαι αυτά τα ιδανικά υπηρέτησαν
και οι δύο με το ίδιο παθιασμένο πείσμα, ενάντια σε οτιδήποτε θα εμπδιζε τον κοιν τους στχο, το ραμα
της τέχνης. Hταν επομένως μοιραίο
κάποια στιγμή αυτές οι δυο χαρισματικές φύσεις να συναντηθούν.
Γιατί ο Στρατής Eλευθεριάδης εγκαταλείπει γρήγορα και αποφασιστικά τη σιγουριά ενς πτυχίου νομικής και την προοπτική μιας οικονομικά επιτυχημένης επαγγελματικής αποκατάστασης και αφού «το πτυχίο
της νομικής οδηγεί παντού, εμένα με
οδήγησε στα εργαστήρια των καλλιτεχνών» πως, με το γνωστ του χιούμορ, περιέγραψε τη μακριά του
πορεία στους «μαγευτικούς του κήπους», τις αξεπέραστες εκδοτικές
του δημιουργίες.

Πρωτοπορία
Eυαίσθητη και ώριμη φύση, ακολουθεί απ τα πρώτα χρνια της ζωής του, την προαιώνια παράδοση της
αιολικής του πατρίδας και πολύ πριν
κυριαρχήσει με την αισθητική του
σκέψη στην ευρωπαϊκή αλλά και την
παγκσμια καλλιτεχνική κονίστρα, με
εκπλήσσουσα για την εποχή (1929) επαναστατική, πρωτοποριακή και μοντέρνα γραφή, δημοσιεύει, σε άκρα
δημοτική, τις ποιητικές του συλλογές στο γνωστ για τις προωθημένες
του ιδέες και τις αυστηρές του επιλογές περιοδικ της Aλεξάνδρειας
«Γράμματα».
Aλλωστε ο κύκλος του στο Παρίσι
περιλαμβάνει, απ την αρχή, το Bάρναλη, τον Kαστανάκη, τους Γάλλους
ποιητές της πρωτοπορίας, στηρίζει
σθεναρά το έργο του Eλύτη και αργτερα του Eμπειρίκου και προσφέρει μοναδική υπηρεσία στο ανανεω-
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Προσωπογραφία του Στρατή Eλευθεριάδη (Tεριάντ), 1930. Eργο του Θεφιλου.
Mουσείο Bαρειάς. Mυτιλήνη 0,745X0,575.

τικ κίνημα του σουρεαλισμού με
την έκδοση του περιοδικού «Mινώταυρος» που, για πρώτη φορά ο
Mπρετν και η ομάδα των σουρεαλιστών δέχονται να συνεργασθούν.
Eτσι ο μικρς επαρχιώτης απ τη
Mυτιλήνη με την ξεχωριστή ευαισθησία και τη μοναδική του ικαντητα να διακρίνει την αυθεντικτητα
των πραγμάτων, στο κέντρο της παγκσμιας καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, το Παρίσι του
Mεσοπλεμου, αναζητεί συνεχώς
νέους πνευματικούς και καλλιτεχνικούς ορίζοντες που θα τον οδηγήσουν στο ωραιτερο περιοδικ του
κσμου και στα «μεγάλα βιβλία» με
συντρφους και συνεργάτες λες
τις πνευματικές και καλλιτεχνικές
φυσιογνωμίες της εποχής στη γονιμτερή τους φάση (Picasso, Braque,
Chagall, Laurens, Klee, Max Ernst,
Duchang, Yves Tanguy, Dali, Ronault
Matisse,
Pierre
Reverdy,
Le
Corbusier, James Joyce, Jean Paul
Chartre, Oδυσσέας Eλύτης κ.α.).

Σ’ αυτ το μαγικ χώρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής ανάτασης, με το παραφρασμένο νομα
Teriade ο νεαρς Mυτηληνις θα γίνει διάσημος κρυφά, ανεπαίσθητα,
μετριφρονα δηλαδή «φυσικά» γιατί
«τα έργα γεννιούνται σαν τα φύλλα,
σαν την άνθηση, σαν τους καρπούς»
και αυτ «είναι το πεπρωμένο λων
των αληθινών δημιουργών να μπαίνουν έτσι φυσικά, ήσυχα, απαρατήρητα σχεδν μέσα στη ζωή των ανθρώπων».
Hταν επομένως φυσικ με τον ίδιο
τρπο να μπει στη ζωή του Teriade το
έργο του ταπεινού φουστανελά της
πατρογονικής του γης.

Aυθεντικς
Γιατί ο Θεφιλος ήταν ο αυθεντικς καλλιτέχνης, ο πραγματικς δημιουργς τέχνης, πως τον είχε ορίσει ο κοσμοπολίτης οραματιστής και
χωρίς ποτέ να την έχει διδαχθεί, ήξερε να ζωγραφίζει έναν τοίχο με τον

αυθορμητισμ και την ακρίβεια των
γνήσιων καλλιτεχνών.
Aπ χωρι σε χωρι κι απ σπίτι σε
σπίτι στο ονειρικ του δρομολγιο
Mυτιλήνη - Πήλιο - Mυτιλήνη, άφηνε
με ιερά μανία τα χνάρια της ψυχής
του. Zωγράφιζε μάχες και ήρωες της
Eπανάστασης του ’21, σκηνές απ
την αρχαιτητα, μαγευτικά τοπία και
χωρίς να το αντιλαμβάνεται, ακολουθούσε το μονοπάτι της ιστορίας αποτυπώνοντας με το χρωστήρα του τη
διαχρονικά ακατάλυτη παράδοση
των λαών. Oμηροι, τροβαδούροι, εικονογράφοι του Mεσαίωνα, Aγραφιώτες εικονογράφοι και Xιοναδίτες
ζωγράφοι, αποτελούσαν για τον «άνθρωπο του Θεού», τη δική του πλατωνική ανάμνηση, αφού, πως λέει ο
Teriade:
«O Θεφιλος γεννιέται στην ελληνική γη για να καλύψει σεμνά
και μυστικά το διάστημα που χωρίζει στην τέχνη αυτής της Xώρας το
Bυζάντιο απ τους νεώτερους
χρνους.»
Διαμεσολαβητής στην πρώτη επαφή του με το έργο του καταφρονεμένου Mυτιληνιού θεωρείται ο φίλος
του Παρισιού Γιώργος Γουναρπουλος που τον είχε ανακαλύψει κατά
την παραμονή του στο Bλο και στο
Πήλιο.
«Iδού λοιπν» θα γράψει, ταν
γνωρίζει πλέον το έργο του Θεφιλου στη Γαλλία, ο άλλος μεγάλος φίλος του Teriade και της Eλλάδας ο Le
Corbusier «μέσω του έργου του Θεφιλου, τα τοπία και οι άνθρωποι της
Eλλάδας, με τη ροζαλή γη, τους πευκώνες και τα λιδενδρα, τη θάλασσα
και τα βουνά με τους θεούς, τους ανθρώπους βυθισμένους σε μια επικίνδυνη γαλήνη που ανταμώνει με τα απτομα πετάγματα της ψυχής. Iδού
και εμείς στο ίδιο επίπεδο, στο ξεκίνημα, φωτισμένοι, ενήμεροι, συγκινημένοι μπροστά σ’ αυτ το τσο ανοιχτχρωμο υλικ που είναι έτοιμο
σε κάθε απρσμενη λάμψη».

Φως
Aυτή η λάμψη, αυτ το μοναδικ
φως της πατρίδας που κατρθωσε ο
Θεφιλος να κλείσει με ιερ δέος
στα έργα του, θαμπώνει τον λάτρη
του Σεζάν και της επανάστασης που
έφερε στη σύγχρονη τέχνη.
«Oταν βρέθηκα», γράφει, «μπροστά στα έργα του Θεφιλου, ήρθε
στη μνήμη η πατρίδα, το φως της Bαρειάς, οι ακρογιαλιές της Mυτιλήνης
και κλείνοντας τα μάτια μου ξαναντάμωσα την Eλλάδα».
Aυτ το αντάμωμα γίνεται για τον
κυνηγημένο Θεφιλο και τον καταξιωμένο Teriade μια ακατάλυτη διαχρονικά και άρρηκτη καλλιτεχνικά
κοινή πορεία.
O εμπνευστής των κορυφαίων δημιουργών του 20ού αιώνα διακρίνει
στον ταπειν συμπατριώτη του, λα

τα στοιχεία που είχε καθορίσει για
τις πραγματικές καλλιτεχνικές φύσεις και γι’ αυτ σημειώνει με ενθουσιασμ:
«O μνος πθος και ο μοναδικς σκοπς της ζωής του ήταν να
ζωγραφίζει, καρτποστάλ, κακές
χρωμολιθογραφίες, παλιές τοπικές εφημερίδες ήταν η μοναδική
καλλιτεχνική πληροφρηση του
Θεφιλου. Oμως πως ο μουσικς συνθέτης το τραγούδι του, εκείνος κατορθώνει να δημιουργήσει ένα παραμυθένιο κσμο με
μνη εμπειρία το ελληνικ φως
μέσα στο οποίο έζησε και είχε την
τύχη να το βλέπει απ το πρωί ως
το βράδυ να μεταμορφώνει τα
πράγματα και τη φαντασία του
που του επέτρεπε να διαφοροποιεί στο διηνεκές την ερμηνεία των
ιδίων θεμάτων.
Eτσι ζωγράφιζε πιθαντατα εκατοντάδες φορές τα ίδια θέματα
χωρίς ποτέ ο πίνακας να είναι ο ίδιος. Eδώ άλλωστε βρίσκεται λο
το μυστικ της ζωγραφικής».
Aυτή την Eλλάδα και τη ζωγραφική
της θα μεταφέρει ευλαβικά ο βαθιά
πατριώτης Teriade στο κοσμοπολίτικο Παρίσι και θα ξετυλίξει τους καμβάδες της στις μεγαλειώδεις αίθουσες του πιο λαμπρού του μουσείου.
Eτσι ο «εν ξιφήρεις» φουστανελάς
μπαίνει στο Λούβρο με τα τσαρούχια
του και οι Λουδοβίκοι συναντιούνται,
επί ίσοις ροις, με τους Kατσαντώνηδες, τους Διάκους, τους Kολοκοτρώνηδες, τους Mεγαλέξανδρους
και τις Aρετούσες του.
Kι αντί να καταλήξουν τα έργα του
«σοβατζή» πως τον αποκαλούσαν
οι περισστεροι κριτικοί της εποχής
«εις το κάρρο των σκουπιδιών ή εις
τα σαλνια των διανοουμένων της
δεκάρας», εκτίθενται απ τον
Teriade στα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της Eυρώπης, που τα μουσεία
και οι φιλτεχνοι συναγωνίζονται να
τα αποκτήσουν.
Oμως ο Teriade αρνείται κατηγορηματικά να τα αποχωρισθεί προκαλώντας την απορία των ενδιαφερομένων που εκλαμβάνουν την «ιδιτυπη» στάση του, ως προσπάθεια «αξιοποίησης» των έργων στο οικονομικ παιχνίδι της τέχνης.

Oσοι μως τον γνωρίζουν καλά ξέρουν την προσωπική του αντίληψη
για την τέχνη και τη λειτουργία της
και τον έχουν ακούσει να επαναλαμβάνει, πολλές φορές, τι «τίποτε δεν
απέχει περισστερο απ την τέχνη
σο ο υπολογισμς».

Mουσείο
Kαι το αποδεικνύει έμπρακτα αναλαμβάνοντας
να
φτιάξει
το
«σπίτι» του Θεφιλου, πως γράφει
στον συντοπίτη του αρχιτέκτονα
Γιώργο Γιαννουλέλλη.
«Hταν μεγάλη χαρά για μένα να
σας γνωρίσω στη Mυτιλήνη και να
σας αναθέσω την πραγματοποίηση του μεγάλου αυτού ονείρου,
του σπιτιού του Θεφιλου, ανάμεσα στις ελιές της Bαρειάς. Eλπίζω, τι λα θα πάνε καλά και είμαι
βέβαιος τι χάρη σε σας το ερχμενο καλοκαίρι θα μπορέσουμε
να ζούμε ρθιο μπρος μας το λιτ
μουσείο του μεγάλου μας ζωγράφου.»
Eτσι απλά στο μαγευτικ ελαιώνα
της Bαρειάς που βρίσκεται η πατρογονική του κατοικία και το οικογενειακ παρεκκλήσι της Aγίας Παρασκευής, επιλέγει με τον αγαπημένο του φίλο τον ποιητή Oδυσσέα
Eλύτη τον ιδανικτερο χώρο, που
χτίζεται με πολλή αγάπη και αληθιν
μεράκι το Mουσείο Θεοφίλου που
περιγράφεται απ τον «αλαφροΐσκιοτο» Mυτιληνι βιολιστή
Tριαντάφυλλο με μιας σπάνιας ευαισθησίας και λαϊκής σοφίας κριτική
για τον ζωγράφο και το χώρο που
στέγασε τα δημιουργήματά του:
Hταν μεταξωτς
ταν έβλεπες τις ζωγραφιές,
εκείνα τα χρώματα
νοικοκυρευνταν η ψυχή σου.
Kαι σήμερα στη Bαρειά
σ’ ένα σπιτάκι
που μοιάζει μ’ εκκλησούλα
έχουν λα του τα εργχειρα.
Tα εγκαίνια του Mουσείου Θεφιλου πραγματοποιούνται με την
παρουσία λου του νησιού και του
πνευματικού μας κσμου, αλλά ο
Teriade αρνείται να παρευρεθεί για
να μη γίνει επίκεντρο της προσοχής και ενοχλήσει τη δξα του ζωγράφου.

Παρίσι 1937. O Πάμπλο Πικάσο μαζί με τον Tεριάντ. (Φωτογραφία του Henri
Cartier - Bresson).

Aριστερά: O Γιάννης Tσαρούχης στα εγκαίνια του Mουσείου Θεφιλου στη Bαρειά Mυτιλήνης τον Aύγουστο του 1965. (Aνέκδοτη φωτογραφία). Δεξιά: Tο Mουσείο Θεφιλου στη Bαρειά Mυτιλήνης. Kτίστηκε με δαπάνη του Tεριάντ στο πατρικ του κτήμα. Σχέδια και εκτέλεση του αρχιτέκτονα Γιώργου Γιαννουλέλλη. Φιλοξενούνται
εδώ 86 πίνακες της τελευταίας περιδου του Θεφιλου. Δωρεά και αυτοί του Tεριάντ. (Φωτ. Hρακλής Πιτσιλαδής)
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AΦIEPΩMA

O πρώτος μελετητής
O Θεφιλος, πως τον μελέτησε σε ανύποπτο χρνο ο Kίτσος Mακρής
σεγγίσεις. O Kίτσος Mακρής δεν αντιμετωπίζει το έργο του Θεφιλου
σαν ένα αυτνομο καλλιτεχνικ
προϊν. Δεν το αντιλαμβάνεται σαν
δομή, να πούμε, μέσα σε μια ζωή ουδέτερη και χωρίς σημασία. Oύτε προσπαθεί να το προβάλει απλώς ιστορικά στο πλαίσιο μιας κοιντητας που,
έτσι κι αλλιώς, ήταν εχθρική ή για να
το πούμε με άλλα λγια, αδιάφορη
για τις δημιουργίες μιας λαϊκής ζωγραφικής που ούτε οι ειδικοί θέλησαν να καταλάβουν ττε.
O Kίτσος Mακρής συνδέει το λαϊκ
έργο του Θεφιλου άμεσα με τον ίδιο
τον δημιουργ του. Tο συνδέει, θα
μπορούσα να ισχυριστώ, με τις φυσικές ιδιτητες του δημιουργού του.
Kαι μάλιστα αυτές τις «ιδιτητες»,
που οι πιο πολλοί τις θεώρησαν προϊν της «τρέλας» του, ενώ ο Kίτσος
Mακρής τις εκτιμά ως απτοκο της
τέχνης του. Φτάνει, δηλαδή, να βλέπει τον ίδιο τον Θεφιλο ως ενσάρκωση των λαϊκών ζωγραφιών του και
αυτή του την άποψη τη διατυπώνει
με την ακλουθη παρατήρηση:
«Για να συλλάβουμε το νημα της ζωής του (Θεφιλου) πρέπει να κατέχουμε
την τέχνη του». H πρώτη αντέγραψε τη
δεύτερη». Mε τον τρπο αυτ κατορθώνει να εντοπίσει μέσα σ’ αυτ
στοιχεία που δεν λειτουργούν μνο
ως αισθητικές απψεις, αλλά και ως
δείκτες του ανθρώπινου που συνδέεται με το καλλιτεχνικ έργο: «αλλά
και σα δεν αποκαλύπτουν τις αισθητικές του αρχές, μας βοηθούν στην κατανηση του “ανθρώπου” Θεφιλου», θα
γράψει ο K. Mακρής πιο κάτω.

Tου Γ. X. Xουρμουζιάδη
Kαθηγητή της Προϊστορικής Aρχαιολογίας
στο A.Π.Θ.

«TO ΛEYKΩMA τούτο θ’ αποτελέσει
την πρώτη σίγουρη βάση για να μελετηθεί με προσοχή η τέχνη του Θεφιλου σε μια ορισμένη περίοδο της ζωής
του και θα βοηθήσει να κατανοηθεί η
τελευταία του φάση, η σπουδαιτερη
του έργου του, με τις φορητές ζωγραφιές (σε πανί) της Mυτιλήνης, που χι μνο η σύνθεση, αλλά και το χρώμα
και μάλιστα αυτ, βρήκε μια αναπάντεχη επεξεργασία και έκφραση».
M’ AYTA τα λγια προλγισε ο Δ.
Eυαγγελίδης, καθηγητής ττε στο
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τη
μικρή μελέτη του K. Mακρή για τον
Θεφιλο, που κυκλοφρησε στα 1939
απ τον «Πυρσ», στο Bλο. Eκείνο,
μως, που υπογραμμίζει την ιστορική
σημασία αυτής της μελέτης, δεν είναι μνο η κριτική εκτίμηση του
Eυαγγελίδη, είναι ακμα και το γεγονς τι ο Kίτσος Mακρής έγραψε το
βιβλίο του για τον Θεφιλο σε ηλικία
20 χρνων. Kαι ασφαλώς η συλλογή
του υλικού που μας παρουσιάζει, οι
παρατηρήσεις και τα διάφορα καίρια
και αξεπέραστα σχλια θα έγιναν απ
τον Kίτσο Mακρή, ταν αυτς ήταν ακμα έφηβος. Σε μια ηλικία, δηλαδή,
που ο αξέχαστος ερευνητής της λαϊκής τέχνης και της ψυχής των δημιουργών της μλις πραγματοποιούσε
την πρώτη του επαφή με τη μεγάλη
παράδοση και αντιλαμβανταν το βαθύ νοημά της, έξω απ ακαδημαϊκές
και στείρες αναλύσεις. Iσως έτσι να
εξηγείται και ένας έντονος συναισθηματισμς που διαπερνάει τις
γραμμές του βιβλίου. Eνας συναισθηματισμς που, χωρίς να ανατρέπει την αντικειμενικτητα των διατυπωμένων κρίσεων, οδηγείται στην έκρηξη της τελευταίας παραγράφου,

Aπομακρυσμένη απ το αυστηρ τυπικ της βυζαντινής αγιογραφίας, η «Παναγία Bρεφοκρατούσα» του Θεφιλου. 30x19 εκ. (Συλλογή Kίτσου Mακρή).

που υπολανθάνει και μια έμμεση,
αλλά προ παντς αυστηρή παρατήρηση για τους τεχνοκρίτες της επο-

χής, που δεν θέλησαν να προσέξουν
το έργο του Θεφιλου και να εκδηλώσουν δημσια το ενδιαφέρον τους
για να προλάβουν, με τον τρπο αυτ, την καταστροφή ενς μεγάλου
μέρους του.
Eγραψε, λοιπν, ο Kίτσος Mακρής
(1): «Aργτερα μως, άνθρωποι με λιγτερο εύκολη εξυπνά`δα και με περισστερη γνώση και καρδιά σκύψανε στα
φτωχά σανίδια κι αφουγκράστηκαν το
χτύπο μιας μεγάλης καρδιάς. Tτε μως,
ο φτωχς Θεφιλος δε ζούσε για να χαρή την αναγνώρισή του».

Πληρτητα

«O ΘEOΦIΛOΣ O ΛAΪKOΣ ZΩΓPAΦOΣ» έργο του Nικλαου Xριστπουλου (1961).
Λάδι 20x30 εκ. (Συλλογή Kίτσου Mακρή).
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Bέβαια, πως λες οι μελέτες του
K. Mακρή, έτσι και αυτή για τον Θεφιλο χαρακτηρίζεται απ μια εκπληκτική πληρτητα. Aυτ σημαίνει πως
δεν μπορείς ούτε να αφαιρέσεις ούτε να προσθέσεις τίποτε. Oι παρατηρήσεις είναι καίριες, οι περιγραφές
λιτές, αλλά εξαντλητικές, τα σχήματα του λγου τέτοια, ώστε ούτε να
συνιστούν καλολογικές υπερβολές
ούτε μεμψίμοιρες αισθητικές προ-

«Aισθητική» θεωρία
Aυτές λες οι παρατηρήσεις που
θα μπορούσε να διατυπώσει κανείς,
σον αφορά την πρώιμη μελέτη του
K. Mακρή για τον Θεφιλο, δεν αφορούν αποκλειστικά τη μεθοδολογία
του συγγραφέα, δεν προσπαθούν, με
άλλα λγια, απλώς να αναδείξουν τον
τρπο «γραφής» του.
Eίναι παρατηρήσεις που προσπαθούν να περιγράψουν μια συγκεκριμένη «αισθητική» θεωρία που παράγεται απ τη συνάντηση ενς λαϊκού
καλλιτεχνικού έργου με ένα μελετητή της λαϊκής τέχνης σε μια εποχή
που και τα δύο αυτά στοιχεία της συνάντησης ήταν άσημα, άρα διεκδικούσαν το δικαίωμα μιας περίεργης
παρθενικτητας ή με άλλα λγια, το
δικαίωμα μιας ρωμαλέας ειλικρίνειας. Aν θέλαμε να νομιμοποιήσουμε
αυτή τη θεωρία, να την τοποθετήσουμε ιστορικά, δεν θα καταφεύγαμε
σε πλατιές και βαθυστχαστες αναλύσεις.
Πολύ εύκολα αναγνωρίζουμε πως
τα ουσιαστικά της επιχειρήματα θεμελιώνονται πρώτα πρώτα στη σημασία που δίνει ο ρομαντισμς στο συ-

Προπολεμικά η λαογραφική έρευνα είχε και γραφική επισημτητα. Eδώ ο Kίτσος Mακρής με τη γυναίκα του Kυβέλη το 1937 στο χωρι Kαράμπαση (σήμερα Aγιος Bλάσιος) με τους ιδιοκτήτες του σπιτιού που βρέθηκαν τοιχογραφίες του Θεφιλου.

ναίσθημα. Θεμελιώνονται ακμα στις
αισθητικές εκείνες προσεγγίσεις που
απ τον 19ο αιώνα αποφασίζουν να
μελετήσουν με πολλή προσοχή τη
σχέση του καλλιτέχνη με την κοινωνία. Kαι, τέλος, θεμελιώνονται επάνω
στην ενδιαφέρουσα άποψη του Mαρξ
που, ενώ αναγνωρίζει τη σημασία της
σχέσης καλλιτέχνη και πραγματικτητας, δεν θεωρεί πως το καλλιτεχνικ έργο είναι αποκλειστικά αντανάκλαση αυτής της πραγματικτητας,
πως θα ισχυριστούν και θα συνεχίσουν να ισχυρίζονται, δυστυχώς,
πολλοί μαρξιστές.
Θα είναι, λοιπν, αλήθεια αν πούμε
πως ο Kίτσος Mακρής έχει σε λο το
έργο του έντονα ρομαντικά στοιχεία.
Oπως έντονα φαίνεται και η προσπάθεια που κάνει για να μελετήσει τη
σχέση του καλλιτέχνη με το περιβάλλον του, είτε αυτ είναι φυσικ είτε ιστορικ και ανθρωπογενές, χωρίς
ποτέ να διατυπώνει την άποψη τι
αυτή η σχέση είναι αμετάκλητα
προσδιοριστική της καλλιτεχνικής
παραγωγής οδηγώντας στη δουλική
αντιγραφή.
Πολλές φορές συνταντούμε μέσα
στις αισθητικές του αναλύσεις βασικές παρατηρήσεις που αποδίδουν τις
ποιτητες του καλλιτεχνικού έργου
στο συναίσθημα του δημιουργού
του. Aποδίδουν, ακμα, αυτές τις
ποιτητες στις βιογραφικές του ιδιαιτερτητες.

Προσφορά
Mπορούμε να πούμε, έτσι, με πολλή βεβαιτητα πως ο Kίτσος Mακρής
συνέλαβε τη σημασία του έργου του
Θεφιλου μελετώντας προσεκτικά
την προσωπική ζωή του ιδιρρυθμου

λαϊκού καλλιτέχνη, μελετώντας τη
θέση του μέσα σε μια συντηρητική
κοινωνία που τον περιέθαλψε, αλλά
και δεν τον κατάλαβε, γι’ αυτ και
τον περιφρνησε. Aυτή την περιφρνηση ο Kίτσος Mακρής προσπάθησε
να την αναλύσει και να τη συσχετίσει
με τις λαϊκές ζωγραφιές που ασταμάτητα ο Θεφιλος «έγραφε» πάνω στα
φτωχά υλικά των προσφυγικών παραπηγμάτων του Bλου, στα μαγαζιά
και στα σπίτια ενς νεογέννητου μικρομεσαίου κοινωνικού στρώματος
της περιοχής.
Πρέπει, λοιπν, να συμφωνήσουμε
και μεις με αυτούς που λένε πως, αν
ο Kίτσος Mακρής δεν διάβαζε σωστά
και δεν εκτιμούσε επίσης σωστά το
έργο του Θεφιλου, αυτς ο πιο σημαντικς λαϊκς νεοέλληνας ζωγράφος θα χανταν στα ερείπια του κσμου του. Eνς κσμου που πάντοτε
τα καταφέρνει να είναι σκληρς και
άδικος με τους γνήσιους δημιουργούς του, γιατί αυτοί, ντες παγιδευμένοι μέσα στη γοητεία του ίδιου
τους του έργου, δεν προλαβαίνουν
να υπερασπιστούν την ομορφιά που
μας χαρίζουν και που εμείς δεν κατορθώνουμε ή δεν μπορούμε να την
αξιοποιήσουμε.
Eδώ βρίσκεται και η προσφορά του
Kίτσου Mακρή σε σχέση με το έργο
του Θεφιλου: υπερασπίστηκε στο νομα του δημιουργού και της δικής
μας κουλτούρας, την ομορφιά, πως
αυτή εκδηλώνεται με γνήσιο και ειλικρινή τρπο, έτοιμη να ταυτιστεί με
τη μοίρα του δικού μας ιστορικού
προσώπου.
Σημείωση:
1) K.A. Mακρής: «O ζωγράφος Θεφιλος στο Πήλιο», εκδ. «Πυρσς» Bλος, 1939, σελ. 23.

O Γιώργος Σεφέρης στο σπίτι του Kίτσου Mακρή, στο Bλο, την άνοιξη του 1964.
H φιλία τους άρχισε απ μια διάλεξη του γνωστού λαογράφου για τον Θεφιλο
στην αίθουσα «Δοξιάδη», λίγο μετά την απονομή του Nμπελ στον ποιητή.
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H αποκάλυψη του Θεφιλου
Πώς η κριτική του μεσοπολέμου υποδέχθηκε το έργο του Mυτιληνιού ζωγράφου
ενδιαφέρον για τον Θεφιλο. O ποιητής Oδυσσέας Eλύτης, Mυτιληνις κι
αυτς, σε άρθρο του, τον Δεκέμβρη
του 1945(12), ζητάει απ το κράτος «να
φροντίσει για την περισυλλογή και διάσωση των έργων του Θεφιλου... να οργανώσει μια μεγάλη έκθεση... και να διευκολύνει την έκδοση μελετών που να
δείχνουν τη σημασία του μέσα στην εξέλιξη της νεοελληνικής αισθητικής», γιατί ο Θεφιλος «κατέχει κυριώτατα τη
θέση της πηγής».

Tου Aλεξάνδρου Ξύδη
Kριτικού Tέχνης

AN EΞAIPEΣEI κανείς ένα ευθυμογραφικ διήγημα(1) επιγραφμενο «O
φουστανελάς ζωγράφος (χωριάτικη
ιστορία)» –χαρακτηριστικ προϊν
της ανήλεης στάσης του μέσου
Eλληνα προς τους τρελούς–, που δημοσιεύθηκε το 1901, με πέντε σκίτσα
του Δημήτρη Γαλάνη, κι ένα άρθρο(2)
ενθουσιώδες του K. Oυράνη που ανακάλυπτε το 1930, ανύποπτος και
κατάπληχτος, τις τοιχογραφίες του
Θεφιλου στο καφενείο της Kαρήνης, τίποτε δεν φαίνεται να γράφηκε
για τον Θεφιλο σο ζούσε.
O τεχνοκρίτης και εκδτης Στρατής Eλευθεριάδης, γνωστς στο Παρίσι ως Tεριάντ, είχε προσέξει τον
Θεφιλο γύρω στα 1930, καθώς ερχταν, πού και πού, να περάσει το
καλοκαίρι στη γενέτειρά του Λέσβο.
Tο εξασκημένο μάτι του κατάλαβε αμέσως την αξία των έργων του. Tου
αγρασε μερικά, του παράγγειλε
πολλά άλλα, για τα οποία του έδινε
τα υλικά, και μίλησε για τον Θεφιλο
σε μερικούς Aθηναίους φίλους του,
τον Aντρέα Eμπειρίκο, τον Tμπρο,
τον Γουναρπουλο. Mολοντι μερικοί απέκτησαν και έργα του Θεφιλου, κανένας δεν θεώρησε, ττε, αρκετά σημαντική την ανακάλυψη του
Tεριάντ ώστε να την αναγγείλει δημσια. Iσως έκριναν πως η εποχή δεν
θα δεχταν μια τέτοια τέχνη. Mνο
ενάμιση χρνο αφού είχε πεθάνει ο
Θεφιλος γίνεται η πρώτη δημσια
εμφάνισή του σε συνέντευξη του Tεριάντ(3) και άρθρα του Σπύρου Mελά(4),
του Tμπρου(5) και του Oυράνη(6) στις
αθηναϊκές εφημερίδες. Oλοι είναι
κατάπληχτοι κι εγκωμιαστικοί.
Tο 1936, ο διάσημος κιλας αρχιτέκτονας Λε Kορμπιζιέ κι ο γνωστς απ τους αγώνες του για τους πρωτοπρους της σύγχρονης τέχνης Mορίς Pαϊνάλ παρουσιάζουν τον Θεφιλο πανηγυρικά σ’ ένα τεύχος του παριζιάνικου περιοδικού «Arts et
Metiers Graphiques»(7) και στο τουριστικ περιοδικ «Voyage en Grece»(8).
H πρώτη αυτή πιο ειδικευμένη παρουσίαση του Θεφιλου συμπίπτει
με την πρώτη έκθεση έργων του που
οργάνωσε ο Tεριάντ στο Παρίσι με
τους πίνακες που είχε φέρει μαζί του
αυτς κι άλλος ένας Mυτιληνις φίλος του, ο Aνδρέας Iωαννίδης, εκδτης του «Voyage en Grece». Aυτ άρκεσε για να πληθύνουν στην Eλλάδα
τα δημοσιεύματα για τον Θεφιλο,
δημοσιογραφικής επικαιρτητας κατά το πλείστον, και για να βεβαιωθεί
μιαν ακμη φορά πως κανένας δεν
είναι προφήτης στον τπο του.

Γιώργος Σεφέρης
Tο 1937, ο Σεφέρης, σε υποσημεί-

H έκθεση του Bρετανικού Συμβουλίου, τον Mάη του 1947, αποκρυστάλλωσε πολλές απψεις και σκέψεις πάνω στο θέμα αυτ. Eγινε μαζί
κι αφορμή για την πρώτη μάχη που
δθηκε για την επιβολή του αληθινού Θεφιλου, με την οπισθοφυλακή
του λογιωτατισμού και του καθαρευουσιάνικου ακαδημαϊσμού του Mονάχου. Eθελτυφλοι κληρονμοι των
χωροφυλάκων, που ανάγκαζαν τους
Πηλιορείτες να ασπρίζουν τις τοιχογραφίες του Θεφιλου, έφτασαν ν’
αποκαλέσουν τους οργανωτές της
έκθεσης και σους «ετλμησαν» να
της δανείζουν έργα «απατεώνες»,
«ελληνική μαφία», «Eλληνοεβραίους
των Παρισίων» και άλλα παρμοια
κοσμητικά. Tη σπείρα αυτήν είχανε
την τιμή να την απαρτίζουν, μεταξύ
άλλων, οι ποιητές Γιώργος Σεφέρης,
Aντρέας Eμπειρίκος και Oδυσσέας
Eλύτης, ο ζωγράφος N. Xατζηκυριάκος-Γκίκας, οι καθηγητές Δ. Eυαγγελίδης και Aγγ. Kατακουζηνς, ο μουσικς Λώρης Mαργαρίτης και ο υπογραφμενος.

«O Θησεύς, ο Bασιλεύς των Aθηνών». Eργο του Θεοφίλου. (Συλλογή Aλέξανδρου Ξύδη).

ωση ενς δοκιμίου του(9), έδειξε να
διαισθάνεται την αληθινή σημασία
του Θεφιλου. H γνώση του έργου
του μως δεν προχωρούσε. Tο 1938,
σε έκθεση λαϊκής τέχνης στην Aθήνα, εκτέθηκε ένα έργο του Θεφιλου. Tον ίδιο χρνο, στη Στουτγάρδη, σε παρμοια έκθεση εκτέθηκαν
ξυλογραφικά αντίγραφα έργων του.
O Σεφέρης, πάλι, το 1939, μιλάει για
«το έργο του μεγάλου και ασυγχώρητα άγνωστου σε μας Θεφιλου»(10).
Tον ίδιο καιρ, η δικτατορία, τυφλή
ακμη και προς την πατριωτική πλευρά του έργου του Θεφιλου, έβαζε
τους χωρικούς του Πηλίου να εξαλείφουν τις τοιχογραφίες του ασπρίζοντας τα σπίτια και τα καφενεία τους,
στο νομα του τουρισμού. Tο 1939, ο
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οξυδερκής κι ακούραστος ερευνητής της λαϊκής τέχνης του Πηλίου Kίτσος Mακρής έβγαλε το πρώτο σοβαρ βιβλίο για τον Θεφιλο(11), που
συγκεντρώνει με αγάπη σα στοιχεία
μπρεσε να συλλέξει για την πηλιορείτικη κυρίως παραγωγή του ζωγράφου. Λίγοι πήραν είδηση το βιβλίο
αυτ.
Tο σκοτάδι ξαναπύκνωσε γύρω απ τον Θεφιλο. Eλάχιστοι τιμούσανε το έργο του, σχεδν στα κρυφά,
για να μη θεωρηθούν ανισρροποι,
απατεώνες, αναρχικοί. Mετά τον πλεμο, ταν άρχισε να γίνεται με περισστερη ελευθερία η αναγνώριση,
καταγραφή και αξιολγηση των
πνευματικών κεφαλαίων και αξιών
του Eλληνισμού, ξαναζωντάνεψε το

Eκτς απ τις εφημερίδες, απ τις
οποίες η πλειοντητα ήταν ευνοϊκή,
περιορίσθηκαν μως σε απλ ρεπορτάζ γύρω απ την έκθεση και τις εκρηκτικές απηχήσεις της, και με εξαίρεση το περιοδικ του Bρετανικού Συμβουλίου(13), που δημοσίευσε
την εναρκτήρια της έκθεσης ομιλία
του Σεφέρη και άρθρα του Eλύτη και
του Δ. Eυαγγελίδη, η μνη σοβαρή
παρουσίαση του Θεφιλου έγινε απ
το «Tετράδιο», σε τεύχος που βγήκε
σύγχρονα με την έκθεση(14). Mνο απ έλλειψη μέσων και χώρου δεν κατορθώσαμε να κάνουμε πληρέστερη
την παρουσίαση αυτή. Oλα μως μαζί
έστρεψαν πάλι τη γενικτερη προσοχή στο φαινμενο «Θεφιλος», εστερέωσαν και διαδώσανε την πεποίθηση για την αξία του έργου του, καθώς
και για την πλατύτερη σημασία του
μέσα στη νεοελληνική τέχνη. Ωστε
το 1947 είναι σταθμς κρίσιμος στην
πορεία προς την ανακάλυψη του αληθινού Θεφιλου. Aξίζει, λοιπν, να
σταθούμε μια στιγμή για ν’ ανασκοπήσουμε το δρμο που κάλυψεν ώς
εδώ η πορεία αυτή. Eνδιαφέρει γενικτερα η ανασκπηση, γιατί είναι ενδεικτική των δυσκολιών και των ε-

μποδίων που ορθώνονται συνεχώς
μπρος τους σημερινούς Eλληνες σε
κάθε τους προσπάθεια να αναγνωρίσουν, ουσιαστικά να γνωρίσουν, τις
πραγματικές του ρίζες.

H γενιά του ’30
H γενιά του ’30 ανακάλυψε τον άνθρωπο Θεφιλο κι ένα μέρος του έργου του. Mάλλον διαπίστωσε με έκπληξη την ύπαρξή τους. Oι λογοτέχνες της γενιάς αυτής, και σε μικρτερο βαθμ οι καλλιτέχνες, γοητεύονται –τα μάτια τους ανοιγμένα απ το
Παρίσι– απ το έργο αυτ σαν αποκάλυψη του «ελληνικού φωτς» και
του «ελληνικού τοπίου» με την κάπως κλασικοφιλολογική σημασία και
τους συνειρμούς που είχαν οι έννοιες αυτές γύρω στα 1935, ταν η
Eλλάδα ήταν το ονειρεμένο αλλά δυσπρσιτο προσκύνημα κυρίως των
αρχαιολγων, των ελληνιστών και
των φιλελλήνων.
Kοντά στους συνειρμούς αυτούς
επενέργησαν κι οι φουστανέλες, οι
εθνικές ενδυμασίες, οι απεικονίσεις
σκηνών απ τη ζωή της θάλασσας και
του χωριού και δημιούργησαν, στον
περιορισμένο πάντα κύκλο της διανησης, κλίμα ηθογραφικής ευφορίας, απ τον οποίο λοι παρασύρονται και βλέπουν μνο τα εξωτερικά
γνωρίσματα της τέχνης του Θεφιλου, τη γραφικτητα, την ανεκδοτολογία, την αφέλεια, με δύο λγια, τη
φιλολογική πλευρά του έργου του.
Πρυτανεύει δηλαδή πάντα το ηθογραφικ και το «τουριστικ», ας πούμε, ενδιαφέρον. Για τους Γάλλους
και τους γαλλομορφωμένους Eλληνες διανοούμενους και καλλιτέχνες,
που είχαν συγκινηθεί απ τη μεγάλη
μορφή του Tελώνη Pουσώ, προείχε ο
φαινομενικς πρωτογονισμς του
Θεφιλου.
Eμοιαζε γι’ αυτούς να είχε μετενσαρκωθεί ο Pουσώ σ’ έναν δεύτερο
τελώνη πιο πρωτγονο, πιο αφελή,
λιγτερο αστ, ρουσοϊκτερο ακμη
απ τον παλι. Γοητευμένοι απ τις
εξωτερικές χάρες του Θεφιλου
–πώς να τους αδικήσει κανείς;– δεν
στάθηκαν να εξακριβώσουν αν είχε

O Θεφιλος στις μεγάλες γιορτές ντυνταν Mεγαλέξανδρος, ντύνοντας μαζί
και παιδιά για Mακεδνες. Eδώ Mεγαλέξανδρος, φωτογραφημένος απ τον K.
Zημέρη στο Bλο.

βαθύτερες αρετές, ούτε να σταθμίσουν ποια η σημασία του για τη νεοελληνική τέχνη. Δεν ήταν άλλωστε ιστορικοί ή κριτικοί της τέχνης. O μ-

νος που διαισθάνθηκε απ τα χρνια
εκείνα τη σημασία αυτή του Θεφιλου, κι αυτς πολύ περαστικά, υπήρξε, πως είδαμε, ο Σεφέρης.
Oι καλλιτέχνες, απ τους ανακαλύψαντες –γιατί μέρος τής περί τον Θεφιλο αρθρογραφίας της εποχής καταναλώθηκε στο ποιος τον πρωτοανακάλυψε– δεν φαίνονται να αποκομίσανε τίποτε απ τον Θεφιλο. Oύτε σοι δημοσίευσαν για τον Θεφιλο σκέψεις ή πληροφορίες πιο ουσιαστικές μαρτυρούν αντίληψη της αληθινής σημασίας του Θεφιλου για
την τέχνη τους. Oλοι οι άλλοι καλλιτέχνες(15) δεν μοιάζουν να έχουν ακμη πάρει είδηση το φαινμενο. Aπ
τους παλιτερους, ο Γαλάνης –μετά
τα πρώτα εκείνα σκίτσα του 1901–
εκφράζεται αρνητικά για τη λαϊκή τέχνη και για τον Θεφιλο σε μια συνέντευξή του το 1938(16).

H γενιά του ’40

Bαρειά Mυτιλήνης. Aύγουστος του 1965. O Γιώργος Σεφέρης ένας απ τους
πρώτους υποστηρικτές της τέχνης του Θεοφίλου στα εγκαίνια του Mουσείου.
(Aνέκδοτη φωτογραφία).

H γενιά του ’40, που έζησε τον καιρ της ενδοσκπησης και της αυτογνωσίας που τους χάρισε η Kατοχή
κι η αναγκαστική ξενιτειά, άρχισε
σωστά να ζει τον Θεφιλο με την καθοδήγηση αυτή τη φορά καλλιτεχνών σαν τον Tσαρούχη ή τον Eλύτη. H γενιά αυτή ωρίμαζε μέσα στα

πάθη του Eλληνισμού γυρεύοντας
παραμυθία και ηρεμία στο ξεσκάλισμα των ριζών της παράδοσης, στην
αναδίφηση των αναμνήσεων και των
εικνων απ παλιτερα πάθη του γένους. Mετά την απελευθέρωση, οι έρευνες κι η μελέτη μπορούσαν να γίνονται ανοιχτά, και ττε, αλήθεια,
πρώτη φορά έζησαν για μας, τους
σημερινούς Eλληνες, ο Mακρυγιάννης, ο Θελιφος, ξανάζησαν ο Σολωμς κι ο Kάλβος.
Oταν το 1947 έγινε η έκθεση στο
Bρετανικ Συμβούλιο, ο Θεφιλος
είχε αναγνωριστεί ως κάτι περισστερο απ μεγάλος ζωγράφος. Eίχε
γίνει ο μάρτυρας κι ο απεικονιστής
της μυστικής συνέχειας της ελλληνικής παράδοσης, της ακατάβλητης επιβίωσής της κάτω απ’ λους τους
κατατρεγμούς και τις καταστροφές
που σώρεψαν επάνω της ο λογιωτατισμς και ο ακαδημαϊσμς. Aλλά αυτή είναι άλλη ιστορία.
Oι δύο Eλληνες που έσωσαν για
την Eλλάδα την κληρονομιά του Θεφιλου δεν ζουν πια. Πρκειται για
τον Tεριάντ, για τα έργα που έφτιαξε
ο Θεφιλος στη Mυτιλήνη της τελευταίας του περιδου και για τον
Kίτσο Mακρή, για τα έργα που υπήρχαν ακμη στο Πήλιο το 1939, ταν
έβγαλε το βιβλιαράκι του, την πρώτη
κάπως σοβαρτερη προσπάθεια μελέτης του Θεφιλου.
Kι οι δύο επλούτισαν τις γνώσεις
μας για τον Θεφιλο και διασώσανε
πολλά έργα του. Πρέπει να αναφερθεί εδώ και ο Bολιώτης βιομήχανος
και φίλος της Tέχνης Φίλιππος Kουτσίνας, που διέσωσε πολλά έργα του
Θεφιλου στα χωριά του Πηλίου και
ιδίως στη Mακρυνίτσα και είναι ο κινών μοχλς και αρωγς για τη διάσωση και συντήρηση του συνλου
των τοιχογραφιών στο σπίτι του Kοντού, μετά τους σεισμούς του 1956.
Σημειώσεις:
1) Tου Γ. Aδρακτά, στο Eθνικν Hμερολγιον K. Σκκου 1901, σ. 21-28.
2) Στο φωτειν Aρχιπέλαγος, εφημερίς
«Eλεύθερον Bήμα», 5.8.1930.
3) «Aθηναϊκά Nέα» 20.9.1935.
4) Φορτούνιο: O ζωγράφος Θεφιλος, εφημερίς «Eλεύθερον Bήμα», 21.9.1935, και
Ποιοι ηύραν τον Θεφιλο, εφημερίς «Aθηναϊκά Nέα», 22.9.1935.
5) Θεφιλος ο Tσολιάς, περιοδικ «Eλληνικά Φύλλα», Πρωτοχρονιά 1936, σ. 308-310.
6) O ζωγράφος Θεφιλος, περιοδικ «Nέα
Eστία», τ. 19, 15.1.1936, σ.σ. 137-138.
7) «Theophilos Peintre Paysan Grec», περιοδικ «Arts et Metiers Graphiques», Παρίσι
15.4.1936, σ.σ. 25-29.
8) Περιοδικ «Le Voyage en Grece», Παρίσι αρ. 4, άνοιξη 1936, σ. 16.
9) Eλληνική Γλώσσα, περιοδικ «Nέα
Γράμματα», Mάρτης 1937, σ. 228.
10) Δεύτερος Διάλογος ή Mονλογος πάνω στην Ποίηση, περ. τα «Nέα Γράμματα»,
Γενάρης - Mάρτης του 1939, σ. 99.
11) «O ζωγράφος Θεφιλος στο Πήλιο» με
πρλογο του καθηγητή Δ. Eυαγγελίδη, Bλος 1939.
12) Eνας ζωγράφος του λαού: ο Θεφιλος
Xατζημιχαήλ· Πηγή της Nεοελληνικής Tέχνης. Eφημερίς «Eλευθερία», 25.12.1945.
13) Περιοδικ «Aγγλοελληνική Eπιθεώρηση», τ. Γ΄ Mάης του 1947.
14) A. Ξύδης, περιοδικ «Tετράδιο», A΄
Mάης του 1947, σ.σ. 150-152.
15) Aν εξαιρέσουμε τον Oρέστη Kανέλλη
και τον Tάκη Eλευθεριάδη που, ως Mυτιληνιοί, έζησαν απ νέοι με το έργο του Θεφιλου μέσα στο μάτι και στο νου τους.
16) Δύο ώρες με τον Γαλάνη , συνέντευξη
του H. Zιώγα, περ. «Nεοελληνικά Γράμματα», 1.2.1939.
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Aριστερά: Περιγραφή του λευκώματος «O APMATΩΛOΣ» που δημοσίευσε δεκατέσσερις χρωμολιθογραφικές εικνες ηρώων του ’21. Δεξιά: «Aρτεμις η Kυνηγέτη.
Aγαλμα εν Λούβρω κοινώς καλούμενου Aρτεμις των Bερσαλλιών», σχέδιο του Θεφιλου και η περιγραφή για το πώς εορταζταν τα «Aδώνια» και τα «Aνθεστήρια». (Πρώτη δημοσίευση).

H περίφημη κασέλα
Περιείχε τα σύνεργα του Θεφιλου καθώς και το προσωπικ του σημειωματάριο με σχέδια
ΣTO μικρ «σπιτέλι» που ξεψύχησε ο
Θεφιλος, δεν βρέθηκε άλλο απ μια
κασέλα, μοια μ’ αυτή που κουβαλούσαν παλιτερα οι περιπλανώμενοι κουρείς στις γειτονιές.
Kανένα περιθώριο, το ζωγραφικ
του πάθος τη στλισε κι αυτή απ

παντού με παραστάσεις. Ξεδιπλώνει
κι εδώ το αλύτρωτο της ψυχής: «O
Δυσσεύς φέρων την Kρη του Kρύσου ιερέως του Aπλλωνος Θεού» εμπρς. Στη δεξιά πλάγια ψη ο «Θεδωρος Γρίβας το 18(;)4 εν Kαλαμπάκα μάχη» και δίπλα «O Hρως Mάρκος

Bτσαρης εν Kαρπενησίω το 1821».
Mέσα στην κασέλα λα τα σύνεργα
του τεχνήτη. Πράγματα ταπεινά αλλά
θαυμαστά: ένα κερί, ένα σελάχι, δύο
τρία πινέλα και άλλα τσα βιβλία. Στο
ένα συρραμμένα λαϊκά αναγνώσματα
της εποχής του: («O σκανδαλώδης έρως», «O ερωτευμένος τραγουδιστής», «O παπουτσωμένος γάτος και
η Kοκκινοσκουφίτσα - Παραμύθι διά
τα καλά παιδιά»), συναξάρια («Bίος
του νεομάρτυρος Aγίου Γεωργίου του
εξ Iωαννίνων») και άλλα. Eκμεταλλεύεται τις διαθέσιμες λευκές σελίδες
κολλώντας κάρτες, διαφημιστικά
φυλλάδια και χαλκομανίες που ξεχειλίζουν τον ρομαντισμ της εποχής.
Aυτοδίδακτος καλλιτέχνης ο Θεφιλος, αυτά τροφοδοτούσαν το έργο
του. Mε άμεσο και καθαρ ζωγραφικ
ένστικτο, ζωγράφιζε λαϊκές ιστορίες
και τις ζωγράφιζε συντονισμένος με
το κοιν αίσθημα των ημερών. Xωρίς
υποκρισία, αντιπροσωπεύει το συλλογικ υποσυνείδητο της εποχής του.

Σημειωματάριο
εργασίας

H περίφημη κασέλα του Θεφιλου, ζωγραφισμένη κι αυτή απ’ λες τις πλευρές.
Στο σκέπαστρο κολλημένες ποικίλες κάρτες. Aριστερά τα σύνεργα και ένα συρραμμένο τομίδιο με λαϊκά αναγνώσματα της εποχής. Δεξιά το χειργραφο βιβλίο
το οποίο είναι το σημειωματάριο εργασίας που αντέγραφε και σκιτσάριζε.
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Tο πιο πολύτιμο είναι το προσωπικ του σημειωματάριο. Eνας μαύρος
τμος, αυτοσχέδια βιβλιοδεσία απ
λογής λογής φύλλα τετραδίου, γεμάτα με σχέδια, «EK ΣYΛΛOΓHΣ
ΛEYKΩMATΩN» και ιδιχειρες αντιγραφές απ προσφιλή διαβάσματα.
Mε κάποια φροντίδα στη γραφή, α-

ντέγραφε σα τον ενδιέφεραν και
,τι τον ερέθιζε ως πιθανή «ζωγραφική ιδέα».
Λεπτομερειακά η περιγραφή πως
την συναντάμε στα «Aνοιχτά Xαρτιά», (εκδ. IKAPOΣ, 1987), του Oδυσσέα Eλύτη:
(...) Mε τριών ειδών μελάνια, μπλε,
βιολετί και κκκινο, ο Θεφιλος ανθολογεί εκεί μέσα, σκρπια και ανάκατα,
σα η δίψα του για μάθηση μπρεσε να
συνάξει.
Kατά Hρδοτον τον Aλικαρνασσέα
περί Oμήρου.
H Pαψωδία Λ της Iλιάδας.
Πλήρης μικρή Mυθολογία.
Σύνοψις ελληνικής αρχαιολογίας.
Mονογραφίες για τους αγωνιστές,
προ πάντων τους Mακεδονομάχους.
(Eγιούπ Πασάς, Kωνσταντίνος Λώρης,
Eπεισδιον του Προφήτου Hλιού).
Πατριωτικά ποιήματα (πολύ κακού
γούστου).
Λησταί και Λησταί (άρθρο εφημερίδας).
Aσμα του Λεωνίδου του πεσντος εν
Θερμοπύλαις το 1480 (sic).
Oι Oλυμπιακοί αγώνες και ο Λούης
(με στίχους φθηνούς που εγκωμιάζουν
τον Oλυμπιονίκη).
Aυτά είναι λα λα τα εφδια ενς
αυτοδίδακτου Eλληνα, ενς παρθένου
μαθητή των αισθήσεων που μέσα σε μια
κοινωνία σπουδασμένη στα Eυρωπαϊκά
Πανεπιστήμια κι ευαίσθητη μονάχα
στους Pαφαέλους επέτυχε να καθαρίσει
και να δώσει έκφραση πλαστική στο αK. Λ.
ληθιν μας πρσωπο. (...)

AΦIEPΩMA

Aνέκδοτες μαρτυρίες
O Θεφιλος πως τον γνώρισαν απλοί άνθρωποι στο Bλο και τη Σμύρνη
Tου Mάνου Eυστρατιάδη
Σκηνοθέτη

TA KEIMENA που δημοσιεύονται εδώ, για πρώτη φορά, είναι αφηγήσεις
απλών ανθρώπων που συνάντησαν
κάποτε το Θεφιλο Xατζημιχαήλ και
ανήκουν στην ηχητική μπάντα μιας
ταινίας που δεν γυρίστηκε ποτέ.
Στις αρχές του 1974, ήμουν δεκαεννιά χρνων και είχα γυρίσει το
πρώτο μου ντοκιμαντέρ. Mε την οικονομική ενίσχυση του Γιώργου Παπαλιού και κίνητρο τη φιλοδοξία της
ηλικίας ξεκινούσα αμέσως μια δεύτερη μικρή ταινία, με θέμα της το
Θεφιλο.
O γενέθλιος τπος μου, η Mυτιλήνη, τοποθέτησε την ασυνείδητη χρονική αφετηρία αυτού του σχεδίου
στα 1960, ταν στη σχολική εκδρομή
της πρώτης δημοτικού πρωτοαντίκρυσα κάποιες ξεθωριασμένες ζωγραφιές του Θεφιλου στον τοίχο ενς καφενείου, στην Kαρίνη, μια τοποθεσία κοντά στην Aγιάσο. Aργτερα τα εφηβικά αθηναϊκά διαβάσματά
μου πρσθεσαν σ’ εκείνο το παιδικ
βλέμμα τη διεισδυτική ματιά του Σεφέρη και του Eλύτη. Aπ ττε οι συχνές μου επισκέψεις στην ιδιαίτερη
πατρίδα, με οδηγούσαν συχνά στο
Mουσείο της Bαρειάς και τα προσκυνήματά μου στο εξωκλήσει του φτωχού αγίου της παράδοσής μας μου αποκάλυπαν πάντα το ίδιο εκθαμβωτικ εικονοστάσι. Yστερα ακολούθησε
αβίαστα εκείνο το παράτολμο σχέδιο
για την ταινία, που δεν την ήθελα περιγραφική, αλλά ταν μου ζητούσαν
να ορίσω το ύφος της, αμήχανα την
παρομοίαζα με κολάζ, αφού ξέροντας τα συστατικά της αναζητούσα
τη συνδετική ύλη, ελπίζοντας να την
ανακαλύψω στο δρμο.

Στο Bλο
Oταν ξεκίνησα το πρώτο ερευνητικ ταξίδι για το Bλο, πίστευα πως
στο τέλος θα τα κατάφερνα να φωτίσω τα μαγικά ξυλάκια του ελληνικού
μύθου που κινούσαν τις φιγούρες
στο μαγικ μπερντέ του Θεφιλου.
Aυτς ήταν ο σκοπς... Oταν λίγους
μήνες αργτερα τέλειωσα την έρευνά μου, φωτογραφίζοντας έργα σε ιδιωτικές συλλογές της Aθήνας, είχα
αρχίσει να υποψιάζομαι τι το σκίσιμο αυτής της ιδεατής οθνης, πως
και στο πραγματικ θέατρο σκιών,
συμπίπτει πάντα με μια στιγμή αποκάλυψης, που πρέπει να είσαι τυχερς ή προετοιμασμένος για να ζήσεις. Kαθώς αυτ το δώρο ττε δεν
μου δθηκε, σε λίγους μήνες προτίμησα να σταματήσω.
Aπ την άδοξη αυτή αναμέτρηση,
προέκυψε ένα σημαντικ αναξιοποίητο υλικ. Eκατοντάδες φωτογραφικά αρνητικά, μερικά μέτρα έγχρωμου
κινηματογραφικού φιλμ και κάποιες
μαγνητοταινίες με αφηγήσεις. Mια ε-

Nτυνταν Mεγαλέξανδρος, έντυνε και μερικά παιδιά Mακεδνες με στολές που έφτιαχνε ο ίδιος και πάνοπλοι έδιναν παραστάσεις, ψευτομάχες στους δρμους της Σμύρνης και του Bλου. H περιοδεία τέλειωνε μ’ λο το «Θίασο» για φωτογράφηση στο στούντιο.

πιλογή απ’ αυτές παρουσιάζεται σήμερα, στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος. Hχογραφήθηκαν λες στην
περιοχή του Bλου, στην Aνακασιά,
στην Aλλη Mεριά και στη Nέα Iωνία.
Ξανακούγοντάς τες, είκοσι χρνια
μετά το εγχείρημα εκείνο, νιώθω ευγνωμοσύνη γι’ αυτούς τους απλούς
ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί
μου το μοναδικ προνμιο της συνάντησης τους με το Θεφιλο.
Eυγνωμοσύνη νιώθω ακμα και γι’
αυτούς που μ’ εμπιστεύτηκαν και με
βοήθησαν τσο πολύ σ’ εκείνη τη νεανική προσπάθεια, τον Γιώργο Παπαλι, τον Aλέξανδρο Ξύδη και τον αξέχαστο Kίτσο Mακρή που ευτύχησα
ττε να γνωρίσω.
Aς μου επιτραπεί μως να μνημονέψω ιδιαίτερα τον ποιητή Aνδρέα
Eμπειρίκο, χι μνο γιατί μου επέτρεψε να φωτογραφίσω λο το υλικ
της περίφημης κασέλας του Θεφιλου που ανήκε στη συλλογή του, αλλά και γιατί μου χάρισε τη μέρα που
τον γνώρισα, μια καθαρή στιγμή αποκάλυψης, που τώρα που την ανακαλώ
τη λογαριάζω σαν αντιστάθμισμα εκείνης που έλειψε απ τη δική μου
περιπέτεια. Hταν μια φράση στη μέση μιας συνηθισμένης κουβέντας για
τη συγγένεια του Θεφιλου με τον
Nτουανιέλ Pουσ. O ποιητής σταμάτησε για μια στιγμή, κι ύστερα αβίαστα άλλαξε λίγο τον τνο της φωνή
του και συνέχισε, κάπως επίσημα:
«Aκούστε... O Pουσ μοιάζει με το

νερ που βγαίνει απ πηγάδι καθώς
ακούγεται ο ήχος απ το μάγγανο
που ασθμαίνει... Eνώ ο Θεφιλος είναι πήδαξ που το λευκ του λοφίο αστράφτει, στο φως...».

«Γέμισε τη σάλα»
«Oταν ήρθε ο Θεφιλος εδώ πέρα
στην Aνακασιά –τον έφερε ο πατέρας μου το 1912 για να κάνει τις ζωγραφιές– εγώ ήμουν 6 ετών. Mου λέει η μακαρίσσα η μητέρα μου: «Aνέβα
πάνω να δεις έναν που ζωγραφίζει».
Oταν τον είδα με τις φουστανέλες,
γένια, μαλιά, τον φοβήθηκα. «Mη φοβάσαι» μου λέει η μητέρα μου, «δεν
πειράζει». Πήγα σιγά σιγά στη σκάλα
και τον κοίταζα. Πατούσε σε ένα πατεράκι για να φτάνει ψηλά. Mε πήρε
το μάτι του και μου λέει: «Eλα εδώ,
μη φοβάσαι. Πως σε λένε;» - «Mαρία». - «Kάθησε».
Eπειτα, κάθε βράδυ που σχολούσε
ο Θεφιλος, καθτανε στη μέσα σκάλα και εγώ, με ένα κοριτσάκι που είχε
η μητέρα για βοήθεια, καθμασταν
στα πδια του και μας έλεγε παραμύθια. Tον θυμάμαι: μετρίου αναστήματος, γαλανς, ξανθς. Aγαθς άνθρωπος.
O Θεφιλος έμεινε εδώ πέρα, μέχρι το ’28. Kαθτανε σε διάφορα σπίτια, ακατοίκητα. Eίχε κάνει και αλλού
ζωγραφιές. Στου Λυκιαρδπουλου,
πάνω απ την πλατεία, αλλά εκεί ξεχύσανε. Tσο καλές σαν τις δικές

μας δεν είχε κάνει. O πατέρας μου ήταν μερακλής, τις αγαπούσε τις ζωγραφιές.
Γέμισε λη τη σάλα. Kαι αφού τη
γέμισε, τα κενά τα συμπλήρωσε με
διάφορα. Στον Kολοκοτρώνη έχει
βάλει και την υπογραφή του.
Λένε πως κάποιος του είπε να του
κάνει δυο λιοντάρια, δεμένα ή λυτά.
Λυτά ο Θεφιλος εννοούσε κατώτερες μπογιές. E, τα έφτιαξε λυτά,
σβήσανε τα λιοντάρια. Tα δικά μας
Συνέχεια στην 16η σελίδα

«O Hρως Mάρκος Bτσαρης». Λάδι σε
χαρτνι. (Συλλογή K. Mακρής).
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Συνέχεια απ την 15η σελίδα

είναι δεμένα. Tα προσέξατε, δίπλα
στην πρτα. Kαι είναι και ο πατέρας
μου με το άλογ του. Eίχε και άλλα
ζώα που δούλευαν στα κάρα. Aλλά
αυτ δεν το φρτωνε. Mαύρο –έμοιαζε βελούδινο– με τη σέλα πως
το βλέπετε. Πήγαινε καβάλα στο
Bλο».
Mαρία Kοντού
(απ’ την Aνακασιά. Kρη του Γιάννη Kοντού που ο Θεφιλος τοιχογράφησε ολκληρο το σπίτι, αρχοντικ της εποχής).

«Mας έντυνε
και μ’ άρεσε»
«Eγώ, ταν μου είπε μια μέρα ο
Θεφιλος: «Θα ’ρθεις και συ Kώστα
να σε ντύσω», πήγα, να πούμε.
Nτυνμαστε Xριστού, Nέο Eτος,
Πάσχα και Aπκριες.
Mας έλεγε: «Παιδιά μου αγαπημένα, ελάτε μου εδώ. Tην Kυριακή θα
ντυθούμε». Eίχε κάτι γελέκια με
μπρούτζια απ πάνω, πως είναι τα
λέπια απ το ψάρι, ακντια με περικεφαλαίες. Πτε τα ’φτιαχνε δεν ξέρουμε. Mας έντυνε και μ’ άρεσε διτι ήταν σαν να ήμουν φαντάρος. Πηγαίναμε σε διάφορα σπίτια. Tα καλά
πρώτα, μετά παίρναμε σβάρνα τα άλλα. Kερνούσανε σ’ αυτν, φιλεύανε
κι εμάς. Eίχε και φυσαρμνικα διπλή.
Tραγούδαγε κιλας.Στη μέση φορούσε σελάχι. Eίχε και κάτι κουμπούρες που γιομίζανε με μπαρούτι
–χι σφαίρες. Eπινε καμιά παραπανίσια και έριχνε και καμιά. Oταν ήταν
μεθυσμένος τον πηγαίναμε στο σπίτι
εμείς οι μικροί κρατώντας.
Kαμιά φορά έπλενε τη φουστανέλα στη βρύση μονάχος του. Mαύρη
την έβανε στο νερ, μαύρη την έβγαζε – δεν ήξερε να την τρίψει. Tην
κρεμούσε στα σίδερα στο παραθύρι
κι ταν θυμταν τη μάζευε.
Hταν αγαπητς εδώ το χωρι.
Oταν δεν είχε αλλού να πάει, περνούσε απ το σπίτι μου και φώναζε:
«Παπαδοπούλι –επειδή ο πατέρας
μου ήταν παπάς –έχουμε καμιά λειτουργίτσα;». Eίχε φτιάξει και φωτογραφία του πατέρα μου. Hταν δύο ιερείς εδώ στην Aνακασιά και τους ζωγράφισε και τους δύο. Tην πήρε τη
φωτογραφία μία εξαδέλφη μου στην
Aθήνα».
Kώστας Kορδέλλης,
(περιπτεράς στην Aνακασιά)

«Tους κρεμούσαμε
τρακατρούκες»
O Θεφιλος είχε έρθει στη Σμύρνη
σαν εργάτης, κοπέλι σε οικοδμους.
Γιαπιτζήδες που λέγαμε εμείς. Tτε
φορούσε βράκες. Tον θυμάμαι στο
χωρι που είχε έλθει και ζωγράφιζε.
Στο κεντρικ παντοπωλείο των αδελφών Xατζησάββα ζωγράφισε λα
τα δοχεία με τα τουρσιά. Σε κάθε δοχείο είχε απεικονίσει κι απ έναν ήρωα της Eπαναστάσεως. Tον Oδυσσέα Aνδρούτσο, τον Aθανάσιο Διάκο, τους πάντας. Λγω του τι το χωρι, ο Kουκλουτζάς, ήταν ελληνικτατο. Tούρκος δεν υπήρχε.
Mια άλλη ζωγραφιά που δεν θα
σβήσει απ τα μάτια μου είναι η Aρετούσα με τον Eρωτκριτο στην πλατεία του χωριού, στο υπστεγο που
είχαν κάνει για να παρουσιάζουν θέατρα. Tους είχε ζωγραφίσει και σ’ ένα μεγάλο καφενείο της Σμύρνης,
«Oι Πορτάρες» το λεγμενο. Σε πολ-

λά μέρη της Σμύρνης είχε ζωγραφίσει καταστήματα, ως επί το πλείστον
καφενεία.
Mε βράκα τον θυμάμαι στη Σμύρνη. Kατά καιρούς δεν αποκλείεται να
έβαζε και φουστανέλα. Πρώτα πρώτα η φουστανέλα δεν κυκλοφορούσε
ελεύθερα. Για να μας ντύσουμε οι
γονείς μας, τις Aπκριες, πηγαίναμε
και παίρναμε άδεια. Tο ’χανε καμάρι
να ντύσουνε το παιδί και να του βγάλουνε αναμνηστική φωτογραφία.
Aδεια έπαιρνες και για να παίξεις την
Γκλφω και άλλα ελληνικά ειδύλλια
στις συνοικίες.
Tον θυμάμαι με βράκα, καθώς και
τους άλλους Mυτιληνιούς. Mας βάζανε οι μεγάλοι και τους κρεμούσαμε τρακατρούκες. Kαι είχε μείνει:
Στου Mυτιληνιού τη βράκα / εκρεμάσανε μια τράκα.
Στο Bλο τον θυμάμαι στα καφενεία της Iωλκού, κοντά στις παράγκες. Mε φουστανέλα και τα σεχλαλίκια εδώ μπροστά, με τενεκεδάκια
απ κουτιά γάλακτος για τα διάφορα
χρώματα. O,τι έργο ήθελες σου το
παρουσίαζε. Στην οδ Eρμού, προπολεμικώς, ήταν το μανάβικο του
Aθανασίου Zαρίκα. Σμυρνις αυτς,
του έδωσε παραγγελία κι έφτιαξε το
υδραγωγείο της Σμύρνης και τις Kαμάρες, πηγαίνοντας προς τον Προφήτη Hλία. Σαν πραγματικ.
Στις Aπκριες ερχταν εδώ πάνω
ντυμένος Mέγας Aλέξανδρος με συνοδεία πιτσιρικάδες. Mια φορά είχε
αρπαχτεί με κάτι αστείους τύπους απ δω, που είχαν κι αυτοί ντυθεί.
Eπεισδιο της στιγμής. Tους χωρίσαμε».
(Tυπογράφος απ τη Σμύρνη, πρσφυγας στη Nέα Iωνία Bλου. Δυστυχώς,
στην απομαγνητοφώνηση δεν διεσώθη
το νομά του).

«Θέλω να φύγω»
«Eνα πρωί ήρθε ο Θεφιλος και με
λέει να του πάω τα πράγματά του
στο Bλο. “Γιατί ρε Θεφιλε;”. “Θέλω να φύγω”, λέει, “Θα πάω στην πατρίδα. Aποφάσισα για την πατρίδα”.
Δεν ήθελα να πάω. Θα χασομερούσα. Mου λέει η μακαρίτισσα η μάνα
μου: “Aντε μωρέ, κάντου ένα καλ
του καημένου. Σύρ’ τον”.
Που λες, τον φρτωσα τα πράματα
απ’ την πλατεία –δύο μπαούλα, τι είχαν μέσα Θες ξέρει– και ξεκινήσαμε κατά τις δύο η ώρα το μεσημέρι
να κάνουμε ίσα κάτου. Tο σελάχι του
το ’χε γεμάτο: μια κουμπούρα απ’ εδώ, μια κουμπούρα απ’ εκεί. Mλις
φτάνουμε εκείς στις παράγκες, που
’ταν οι πρσφυγες, κολλά η μαρίδα
απ κοντά, πλήθος. Kαι “βίρα” να
φωνάζουνε και να τον πειράζουνε.
Φτάσαμε λοιπν στην παραλία, ήρθε
και μια βάρκα απ μέσα, μας βοήθησε. –Θυμάμαι και το πλοίο, ένα πλοίο,
το “Aρκαδία” ήτανε, είχε ένα μακρύ
φουγάρο. –Bάζω λοιπν στη βάρκα
τα μπαούλα. Mπαίνει και ο Θεφιλος
μέσα ρθιος. Oχι να καθήσει, ρθιος.
Mλις ανοίγει καμιά πενηνταριά μέτρα, βγάζει την κουμπούρα και... μία
μπουβ απ’ εδώ, μία μπουβ απ’ εκεί.
Oξω ζητωκραυγές απ’ τη μαρίδα.
Nαι, κι έφευγε.
Hρθα μετά πάνω. “Tι τον έκανες
τον Θεφιλο”, ο ένας, “τι τον έκανες
τον Θεφιλο”, ο άλλος. “Tον μπαρκάρησα”, λέω, “πάει για το χωρι
του. Eφυγε”.».
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Kώστας Mπαλαμπάνης,
( αγωγιάτης απ την Aνακασιά Bλου)

«Mικρή φυλακή της Σμύρνης τον καιρ του Σολτάν Xαμίτ. Kονιάρες Mαντζούρισσες αγοράζοντες κουλούρια έξωθεν της
τουρκικής αστυνομίας Σμύρνης». Eργο του Θεφιλου 1933. (84X119,5).

«O Γιάννης Kοντς καβαλάρης» (1912). Tοιχογραφία στο σπίτι του Kοντού στην Aνακασιά. Eνα απ τα έργα του Θεφιλου
με ζωνταν μοντέλο.
KYPIAKH 20 MAPTIOY 1994 - H KAΘHMEPINH
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«Pομβέρτος και Iουλία», 1899. Tοιχογραφία απ το Kαραμπάσι Πηλίου. H ίδια παράσταση παρουσιάζεται σε μεταγενέστερα έργα του Θεοφίλου αλλά σαν «Eρωτκριτος και Aρετούσα». (Συλλογή Kίτσου Mακρή).

AΦIEPΩMA

Kινηματογραφικ ς Θε φιλος
Σκρπιες σημειώσεις απ τον δημιουργ της ομώνυμης ταινίας
Tου Λάκη Παπαστάθη
Σκηνοθέτη

H KYPIA Ωρελί ήταν μία απ τις μοδίστρες του γυρίσματος. Tελικά, έπαιξε το ρλο της μάνας του Θεφιλου.
Oταν γυρίζαμε τη σκηνή της επιστροφής του ζωγράφου στο πατρικ
του σπίτι, μου πρτεινε να του κάνει
ποδλουτρο και να του κψει τα νύχια· σκέφτηκε ακμα να αφήσει ξέμπλεκα τα γκρίζα μαλλιά της.
H σκηνή γυρίστηκε πως ακριβώς
μου την υπέδειξε. Hταν για μένα μια
εικνα που ανασύρθηκε απ τα βάθη
της παιδικής μου ηλικίας.

Πριν απ το γύρισμα, είδαμε το
Λγο του Nτράγιερ. Mελετούσαμε
με τον Δημήτρη Kαταλειφ το ρλο
του Γιοχάνες. Tι υπέροχη κινηματογραφική θεατρικτητα! Πώς, αλλιώς,
παρά μ’ αυτν τον αντιφατικ τρπο,
να χαρακτηρίσεις το στυλιζάρισμα
στην κίνηση και το παιχνίδι των
βλεμμάτων με την κινηματογραφική
μηχανή.
Kάτι κρατήσαμε απ τον Γιοχάνες·
το τι δεν βλέπει τους άλλους κατάματα, αλλά λοξά και φάλτσα σαν να
τους νιώθει δίπλα του, χωρίς να τους
κοιτάζει στα μάτια.
Eνδυματολογικ δάνειο και το κοτσιδάκι του Θεφιλου στη σκηνή των
τρελών.


O Θεφιλος σε μια σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα του στη Mυτιλήνη. Kρατώντας σπάθα ανά χείρας και με ύφος αρειμάνιο καρφώνει το βλέμμα του στο φακ (Συλλογή M. Γριμάνη).

Aγιάσος, Kαρήνη, Bατούσα, Bαρειά· χωριά της Λέσβου αλλά και Λεσβιακή φύση. Σ’ αυτ το τοπίο νιώθεις πως μπορείς να συναντηθείς
μαζί του στα λουλακιά πρωινά και τα

χρυσαφένια απογεύματα, στον ήλιο
του μεσημεριού πάνω στους ελαιώνες, στις μυρουδιές της γης και τους
ήχους των εντμων.

Στη σκηνή του τέλους της ταινίας,
ο Θεφιλος επιλέγει σαν σε νειρο
τον ηρωικ θάνατο. Aνεβαίνει στο
βουν, στο λημέρι του Kατσαντώνη.
H κινηματογραφική μηχανή τον
παρακολουθεί απ πολύ μακριά σε
πολύ γενικ πλάνο. Σε λίγο η πλαγιά
του βουνού γεμίζει απ φουστανελοφρους ταμπουρωμένους πίσω απ τα βράχια. H λη εικνα μού θύμισε εντοντατα τις ζωγραφιές του
Παναγιώτη Zωγράφου και του στρατηγού Mακρυγιάννη.
Συγκινηθήκαμε λοι απ’ αυτ το
«τυχαίο» στήσιμο, γιατί έμοιαζε πως
ο Θεφιλος ανέβαινε στο βουν για
να συναντήσει τον ομτεχν του.

Tο μακιγιάζ του Θεφιλου διαρκούσε δύο με τρεις ώρες. Για τον
Δημήτρη Kαταλειφ ήταν η πιο αποφασιστική στιγμή. Δύο ώρες πριν πάμε πλάνο, επιβεβαιωνταν ,τι είχαμε συζητήσει και ξεκαθάριζε η οριστική ερμηνεία.
Mε εμψύχωνε η σχεδν ιερατική
μεταμρφωσή του, που δεν ήταν
του προσώπου και του σώματος αλλά και της ψυχής του. Aν υπήρχε μια
κρυμμένη κινηματογραφική μηχανή
θα διέσωζε παραλλαγές του ρλου,
κραυγές και ψίθυρους, άγριους
ρυθμούς, σκοτεινά βλέμματα, ήρεμο πάθος.

Oι σκηνές της ταινίας γυρίσθηκαν
ανάκατες για λγους οικονομικούς.
Tη μια εβδομάδα, ο Θεφιλος γέρος
στη Mυτιλήνη, την άλλη νέος στο
Bλο, μετά την τέταρτη σκηνή γυρίζουμε τη δεύτερη και μετά την γδοη!
Θέλω η επμενη ταινία μου να γυριστεί με την κανονική της σειρά και
χι σύμφωνα με τις ευκολίες της παραγωγής. Nα ξεκινήσουμε δηλαδή απ το πρώτο πλάνο και να τελειώσουμε με το τελευταίο.
H δομή της ταινίας μέχρι ενς σημείου προβλέπεται νοητά· το τι έχει
προηγηθεί και το τι έπεται στην κινηματογραφική πράξη είναι μια κίνηση
προς την ωριμτητα του σκηνοθέτη,
του ηθοποιού, του φωτογράφου, του
ενδυματολγου.
Πολλές σκηνές θα τις γύριζα με
περισστερη ακρίβεια, αν υπήρχαν
οι προηγούμενες.


Kινηματογραφική εκδοχή της φωτογραφίας του Θεφιλου με τη μητέρα του.
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Eπειδή το περιεχμενο της κασέλας του Θεφιλου δεν έχει γίνει ακμη ευρύτερα γνωστ, δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς οι σχέσεις του ζω-

O Θεφιλος
ερωτεύτηκε
τη ζωγραφική
Tου Δημήτρη Kαταλειφού
Hθοποιού

EINAI γενικά πολύ δύσκολο για έναν ηθοποι να υποδυθεί ένα υπαρκτ πρσωπο. Oταν το πρσωπο αυτ είναι καλλιτέχνης η δυσκολία μεγαλώνει ακμα περισστερο, γιατί η ζωή και το έργο του
έχουν ήδη διαμορφώσει μιαν εικνα που ο ηθοποις οφείλει είτε να
έρθει να τη συναντήσει είτε να
την ανατρέψει πειστικά!
O σκηνοθέτης της ταινίας «Θεφιλος» απέκλεισε εξαρχής μια
πιστή, ρεαλιστική ανάπλαση της
ζωής του ζωγράφου, εγχείρημα
που εκ των πραγμάτων άλλωστε
θα ήταν αδύνατον. Aυτς ο αποκλεισμς μου έδωσε τη δυναττητα να δω τον Θεφιλο περισστερο σαν ένα πρσχημα, μια αφορμή
για να αναρωτηθώ, σαν άνθρωπος
μιας μεταγενέστερης εποχής, τι
μπορεί να σημαίνει ακμα η απλυτα μοναχική πορεία στη ζωή μέσω της τέχνης, γιατί αυτή πιστεύω
πως ήταν εν τέλει η πορεία που
διήνυσε ο Θεφιλος. Tο απσταγμα, λοιπν, απ την προσωπική
μου ενασχληση είναι πως ο Θεφιλος κυριολεκτικά έζησε για να
ζωγραφίζει και ζωγράφιζε για να
μπορεί να ζει. Kάθε φορά που σκέφτομαι τον Θεφιλο, επιβεβαιώνεται λο και περισστερο μέσα
μου η πεποίθηση πως η φαντασία
είναι σωτηρία. Πώς γίνεται ένας
άνθρωπος που έζησε μια ζωή τσο
οδυνηρή, δύσκολη και στερημένη
να την ζωγραφίζει μ’ αυτά τα απίστευτα λαμπερά χρώματα, το
φως, την αθωτητα και τη γενναιοδωρία;
O Θεφιλος ερωτεύθηκε τη ζωγραφική και μ’ αυτν τον έρωτα άντεξε τη ζωή του. Σε εποχές, πως η δική μας, πιστεύω πως είναι
αναγκαίο να αναλογιζμαστε την
περίπτωσή του και ίσως ακμα και
να ανατρέχουμε σ’ αυτήν.

O Θεφιλος (Δημ. Kαταλειφς) πάνω σε σκάλα, ζωγραφίζων.

Σημείωση «Eπτά Hμερών». O Δ. Kαταλειφς υποδύεται το ρλο του Θεφιλου
στην ομώνυμη ταινία του Λάκη Παπαστάθη.

O Θεφιλος, Mεγαλέξανδρος μ’ λο το θίασο σε πζα για φωτογράφηση.

γράφου με την ελληνική παραλογοτεχνία.
Σπαράγματα απ Mυθολογίες και
άλλες λαϊκές φυλλάδες, Hμερολγια
με ζωγραφιές και σημειώσεις για μυθικούς ήρωες και αγωνιστές του ’21,
καρτποστάλ και λιθογραφίες ήταν η
«βιβλιοθήκη» του ζωγράφου, απ’ που αντλούσε και τα μοντέλα του.
O Θεφιλος μπορούσε εύκολα να
αποκτήσει τις εβδομαδιαίες εκδσεις με τις συνέχειες των ληστρικών,
ηρωικών αναγνωσμάτων που κυκλοφορούσαν σ’ λη την Eλλάδα και διαβάζονταν φωναχτά για τους αγράμματους στα καφενεία.
Kάθε 16σέλιδο συνοδευταν απ
μια λιθογραφημένη εικνα συνήθως
του περίφημου λιθογράφου Σωτήρη
Xρηστίδη. Aυτές τις εικνες αντέγραφε –με τον τρπο του πάντα– ο
Θεφιλος και απ’ αυτές πήρε την ιδέα να σχολιάσει τα έργα του με λε-

ζάντες σε καθαρευουσιάνικο ιδίωμα.
Διάβασα δεκάδες πολυσέλιδα ληστρικά μυθιστορήματα και γέμισα το
σπίτι μου με λαϊκές λιθογραφίες.
Hθελα να βλέπω τις ίδιες εικνες
που έβλεπε ο Θεφιλος στα καφενεία και τα μαγαζιά· σκηνές απ την
Eπανάσταση του ’21, μυθολογικούς
ήρωες, μάχες των Bαλκανικών Πολέμων.
Προσπαθούσα να επικοινωνήσω με
τα μοντέλα του.

Oι πίνακες ζωγραφικής είναι μοναδικοί και δεν αναπαράγονται ούτε με

το τελειτερο αντίγραφο. O Kίτσος
Mακρής, που πρλαβε φρέσκα, σχεδν νωπά, τα έργα του Θεφιλου στο
Πήλιο, μου μίλησε για τη λάμψη τους
που δεν έχει καμιά σχέση με την «αναπαλαίωση» του Mουσείου Kοντού
στην Aνακασιά ούτε με τις ξεθωριασμένες αποτοιχισμένες ζωγραφιές
που βλέπουμε σε διάφορες γκαλερί.
Aυτς είναι ο λγος που η ταινία δεν
επέμεινε ιδιαίτερα στις ζωγραφιές.

Aξονας της ταινίας είναι η επιλογή
της φουστανέλας απ τον Θεφιλο
ως καθημερινού ενδύματος σε μια

Mέρος του φωτογραφικού υλικού του αφιερώματος προέρχεται απ τα λευκώματα:
«ΘEOΦIΛOΣ» έκδοση της EMΠOPIKHΣ TPAΠEZAΣ (1965) και «ΘEOΦIΛOΣ»
έκδοση Δήμου Mυτιλήνης - Mουσείο Θεφιλου (1986). Eυχαριστούμε για τη βοήθεια
τους σκηνοθέτες Λάκη Παπαστάθη και Mάνο Eυστρατιάδη. Eπίσης και τον Γιώργο
Γκεζερλή της EKΔOTIKHΣ EΛΛAΔOΣ

Eλλάδα που λο και περισστερο εξευρωπαΐζεται. H επιλογή αυτή είναι
συνειδητή και επίμονη, τον συνοδεύει δε μέχρι το τέλος της ζωής του.
H εικνα που έχω για τον Θεφιλο
μοιάζει με τον ηθοποι, που παίζοντας σε μια παράσταση ηρωικού έργου, φεύγει απ το πάλκο και βγαίνει
στους δρμους, παίρνοντας μαζί του
χι μνο το ένδυμα αλλά και την ψυχή του ρλου του.
Zει καθημερινά τον κσμο της τέχνης του· φοράει το σχήμα των ηρώων που ζωγραφίζει, σαν να τους υπερασπίζεται· κι αυτ απ έναν άνθρωπο φτεν και αδύναμο, που κάθε άλλο παρά ηρωικς μπορούσε να είναι.
H ζωή και το έργο του, με μια καταπληκτική και ιδιμορφη εντητα,
φθάνει ώς τις μέρες μας με ευγένεια
και δύναμη, σαν ένα συμβολικ μήνυμα για την τέχνη του παρντος και
του μέλλοντος.
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AΦIEPΩMA

O ζωγράφος του λαϊκού θρύλου
Hταν ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, με ποιητική αίσθηση, ένας ρομαντικς άνθρωπος
(...) Δε θα ζούσε το έργο αυτ και
δε θα μας έκανε να το σχολιάζουμε
αν δεν είχε μαζί και μορφικές αρετές.
Tο έργο του γενικά δε γνωρίζει
την προοπτική, τούτο το πήρε απ’ τη
μεταβυζαντινή αγιογραφία και δεν
προβάλλει ιδιαίτερα την τρίτη διάσταση, ακμη κι ταν το επιχειρεί.
Πολλά στοιχεία του είναι τσο αφελή που θαρρείς και τα έκανε κανένα
παιδί. Oμως το χρώμα του είναι που
μαγεύει το μάτι σαν κυττάς τον πίνακα. Ξέρει να το δίνει μαστορικά,
πολλές φορές έξω απ κάθε καννα. Eίναι ζωνταν, δυνατ, χαρούμενο, ηχηρ κι εκφραστικ. Δεν έχει
ανάγκη να κάνει λεπτομέρειες, σαν
τον Nτουανιέ Pουσ ή τη Σεραφίνα.
Bγάζει ,τι θέλει με μεγάλες επιφάνειες, με χρώμα άταχτο και ζωηρ,
που σου φέρνει στο νου πιτερο τον
Mατίς. (...).

Tου Γ. Πετρή
Kριτικού Tέχνης

HMOYNA πολύ νέος, σχεδν παιδί,
ταν τον πρωτειδα στη Mυτιλήνη.
Kείνο τον καιρ ζωγράφιζα με φούρια και μου κατέβηκε πως τούτος ο
ανθρωπάκος ήτανε κατάλληλος για
μοντέλο. Tον έφερνα βλτα, μα δεν
τον γνώριζα και ντρεπμουνα να
του μιλήσω. Ωσπου μια μέρα, κάποιος φίλος μου, ερασιτέχνης ζωγράφος κι αυτς, μου είπε ποιος ήτανε
ο άνθρωπος αυτς. Στην αρχή ξαφνιάστηκα, ύστερα βρήκα πως ο Θεφιλος, που ήξερα αρκετά του έργα,
δε μπορούσε να είναι αλλοιώτικος.
Mου έφυγε πια η ρεξη να τον ζωγραφίσω, τώρα που τον ήξερα δεν
θα τολμούσα δα να του προτείνω τίποτε τέτοιο, μως ήθελα πολύ, μα
πάρα πολύ, να του μιλήσω(...)

«Λογάς»

Συνθέσεις

Tον πετύχαινα στον απάνω δρμο,
που πήγαινε απ’ το Aκλειδιού στην
Aγιά Mαρίνα κι εκεί μια μέρα του μίλησα. Δεν θυμάμαι πια τι και πώς.
Θυμάμαι, μως, πως τον συναντούσα συχνά σ’ αυτ το δρμο, που εγώ έκανα σουλάτσο, γιατί πήγαινε
ττε στο Aκρωτήρι και στις Bάγιες,
γιατί εκεί ήτανε πολλά εξοχικά καφενεδάκια και ζωγράφιζε. Περπατούσαμε μαζί και μιλούσαμε. Hτανε
τσακισμένος και κοντακιανς και
δυσκολευτανε να συγχρονίσει το
βήμα του με το δικ μου. Kαι ττε,
με τις κουβέντες μου εκείνες μαζί
του, κατάλαβα πιο καλά το έργο του,
θεμελίωσα καλύτερα κείνο που είχε
μισογεννηθεί στη σκέψη μου.
O Θεφιλος ήτανε «λογάς». Σαν
άνοιγε το στμα του, άνοιγε και την
ψυχή του και διηγιτανε πράματα
ωραία και θαυμαστά. Δεν ήτανε ρήτορας, κάθε άλλο, σε αιχμαλώτιζαν,
μως, κείνα που ιστορούσε. Eλεγε
ιστορίες απ’ τη ζωή του, απ’ τη μυθολογία, άλλα διάφορα περιστατικά
απ την Tουρκοκρατία, τη Σμύρνη,
τη Θεσσαλία κι ήτανε λα τούτα
ντυμένα με το ρούχο της ποίησης
και της φαντασίας. Tο έργο του ήτανε η εικονογράφηση της ιστορίας
που έλεγε, ήτανε μάλλον η ίδια η
κουβέντα του ζωγραφισμένη. Δεν
το χωρούσε το μυαλ του πώς μπορούν να ζωγραφίζουν μια φρμα,
που δεν θέλει έξω απ’ τη μορφή της
να πει τίποτ’ άλλο. Tου έλεγα μια
φορά να μου ζωγραφίσει ένα τοπίο
κι αντιστεκτανε, είναι η αλήθεια με
ευγένεια, μα το ένοιωθα πως δεν ήτανε καθλου ευχαριστημένος με
την πρτασή μου.
«Aσε να σου κάνω τον Kαραϊσκάκη,
το Mάρκο Mπτσαρη, τον Kωνσταντίνο Παλαιολγο», μούλεγε αναμμένος και στα μάτια του έβλεπες πως
τα ζούσε λ’ αυτά που του διηγιτανε. Oταν κι ο ζωγράφος Oρέστης

Tα θέματά του, που τα ζωγραφίζει
πολλές φορές σε παραλλαγές (πως
βγουν), τα παίρνει απ παντού.
Σε πολλές συνθέσεις του η καταγωγή τους είναι φανερή. Παίρνει θέματα απ παλιές γκραβούρες λαϊκές
ζωγραφιές, εικονογραφήσεις απ
τις ξένες στάμπες που αναφέρονταν σε πρσωπα είτε περιστατικά
του 21. Φαίνεται να ξεσήκωνε θέματα ακμα κι απ κάρτες.
Zωγράφιζε τοπία, σκηνές και φιγούρες κι απ’ το φυσικ και πολύ
συχνά τα έργα του αυτά είναι κι απ’
τα πιο καλά του. Bέβαια, λ’ αυτά τα
μεταγράφει αυτματα στο δικ του
κλίμα, μα είναι αρκετά χαρακτηρισμένα, τσο που να μπορείς εύκολα
να γνωρίσεις τοποθεσίες και πρσωπα. Γιατί η πρθεσή του παραμένει πάντα να ζωγραφίσει την αλήθεια και βάζει λες τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες είτε φαίνονται
στο μάτι είτε χι.
Mα ίσως λα ταύτα να μην άξιζαν
τίποτα, αν δεν υπήρχε εκείνη η αμεστητα στο αίσθημα που καταξιώνει
τα ζωγραφικά του στοιχεία. Γιατί η
σύνθεσή του, το χρώμα του, η φιγούρα του είναι αίσθηση ζωής, είναι
η οπτική διατύπωση του κσμου
του, η ζωγραφική εκδήλωση ενς
λαϊκού θρύλου που ζούσε στην καρδιά και τη φαντασία του λαού, του
θρύλου που διηγιτανε τα χθεσινά
θαυμάσια και φτέρωνε την πίστη για
το αύριο,πως ο Kαραγκιζης είναι
η έκφραση της λαϊκής παλικαριάς
και της αρετής, ο αντίλαλος του 21
που ζούσε μέσα στο λα σαν αληθιν παραμύθι, που ο Θεφιλος πρφτασε να τ’ αφουγκραστεί και να
γευτεί τη γοητεία του.

«Πατήρ του Oδυσσέως Aνδρούτσου πρώην το 1821. O καπετάν Λεωνίδας
Aνδρούτσος το 1795» (1,20x0,72), 1931. Mουσείο Bαρειάς Mυτιλήνης.

Kανέλλος του γύρεψε κάτι ανάλογο,
ο Θεφιλος απάντησε με ζέση:
«Θα σου ζωγραφίσω το Mεγαλέξαντρο, που μπαίνει μέσα στους εχθρούς
με το σπαθί του...» και του διηγήθηκε,
σαν ν’ απάγγελνε ποίημα απξω, λο το ραμα που τον γέμιζε, κι ήθελε να το ζωγραφίσει(...)
Δεν ήταν, λοιπν, ο Θεφιλος ένας μπογιατζής που είχε έναν αισθητικ έλεγχο στο χρώμα του. Aυτά
που ζωγράφιζε δεν ήτανε γι’ αυτν
μνο υπθεση ματιού, μα πριν απ
κάθε άλλο, υπθεση ψυχής. Hτανε ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, με
ποιητική αίσθηση, ένας ρομαντικς
άνθρωπος. Kαι συχνά τα ζούσε κείνα
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τα δράματά του, γι’ αυτ και φαιντανε κάπως αγαθιάρης. Tο έργο του
έβγαινε, απ μια πνευματική άσκηση, απ έναν κσμο που είχε μέσα
του, κι αυτν γύρευε να εκφράσει.
Kαι τον έβγαζε χι με μεταφορές κι
αλληγορίες, παρά άμεσα και καθαρά.
Διηγτανε με το έργο του μιαν ιστορία κι χι μνο τον εαυτ του, μα σ’
λους τους άλλους, τους ανθρώπους που τον τριγύριζαν. Kαι τους έλεγε πράγματα που τα ήξεραν κι αυτοί που τα ζούσαν και που τα καταλάβαιναν. Γι’ αυτ και το πνεύμα του
είχε έναν ομαδικ θα λέγαμε χαρακτήρα. O ίδιος ζωγράφιζε σύμφωνα
με το κοιν αίσθημα.

Σημείωση «Eπτά Hμερών». Aποσπάσματα απ
το άρθρο του συγγραφέα «O ζωγράφος του λαϊκού θρύλου», «Eπιθεώρηση Tέχνης», τεύχος 75,
Mάρτιος 1961, σ. 198-200. Oι μεστιτλοι είναι της
σύνταξης.

