
 



[Μαγνητίστε την προσοχή του αναγνώστη σας με μια εξαιρετική παράθεση από το έγγραφο 

ή χρησιμοποιήστε αυτόν το χώρο για να δώσετε έμφαση σε ένα κύριο σημείο. Για να 

τοποθετήσετε αυτό το πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε στη σελίδα, απλώς σύρετέ το.] 

 

  

ΣΕΛ. 1 

1. Να γνωρίσουν  τον ζωγράφο Θεόφιλο μέσα από αντιπροσωπευτικά του έργα 

2. Να μάθουν για τους λαϊκούς ζωγράφους, τη λαϊκή τέχνη και τον λαϊκό πολιτισμό 

3. Να μάθουν για τους ήρωες (Αθανάσιος Διάκος, Μάρκος Μπότσαρης, Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης) του 1821 μέσα από πίνακες του Θεόφιλου 

4. Να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα 

5. Να προσεγγίσουν εικαστικά τα έργα και να αναπτύξουν αισθητικό κριτήριο 

6. Να ψυχαγωγηθούν 

 

Μπορείτε να δουλέψετε όλο το σενάριο μέσα από    

https://www.thinglink.com/scene/1424335685132746753 

 

 

Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου 

είναι οι μαθητές: 

https://www.thinglink.com/scene/1424335685132746753


 

  

ΣΕΛ. 2 

1ο στάδιο Τα έργα του Θεόφιλου 

Η αρχή και αφόρμηση του σεναρίου γίνεται προβάλλοντας τα έργα του Θεόφιλου.  

 

Προβολή παρουσίασης «Το 1821 με τα μάτια του Θεόφιλου» https://ekedisi.gr/wp-

content/uploads/2021/03/ΤΟ-1821-ΜΕ-ΤΑ-ΜΑΤΙΑ-ΤΟΥ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ.pdf 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε τις εξής ερωτήσεις για να προκαλέσουμε το  

ενδιαφέρον των παιδιών; 

Πώς σας φάνηκαν οι πίνακες; 

Ποια είναι τα βασικά  θέματα που αγαπά ο Θεόφιλος; 

Ποια χρώματα χρησιμοποιεί ο ζωγράφος; 

Σας θυμίζουν άλλα έργα που έχετε δει; 

Μοιάζουν με τους πίνακες που βλέπετε στις πινακοθήκες και στα μουσεία; 

Μήπως έχετε δει έργα του ζωγράφου;  

Ξέρετε το όνομά του; 

 

Βρείτε το φύλλο εργασίας «Κατηγοριοποιώ τα έργα του Θεόφιλου»: https://ekedisi.gr/wp-

content/uploads/2021/03/Κατηγοριοποιώ-τα-έργα-του-Θεόφιλου-.pdf 

 

 

https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΤΟ-1821-ΜΕ-ΤΑ-ΜΑΤΙΑ-ΤΟΥ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΤΟ-1821-ΜΕ-ΤΑ-ΜΑΤΙΑ-ΤΟΥ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/Κατηγοριοποιώ-τα-έργα-του-Θεόφιλου-.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/Κατηγοριοποιώ-τα-έργα-του-Θεόφιλου-.pdf


 

   

2ο στάδιο 

ΣΕΛ. 3 

Η ιστορία του Θεόφιλου σαν παραμύθι 

Μπορεί να διαβαστεί μεγαλόφωνα από τον/την εκπαιδευτικό ή να τη διαβάσουν 

τα παιδιά μόνα τους ή σε ομάδες. 

 

 

Η ιστορία του Θεόφιλου 

Μια φορά και έναν καιρό σε ένα όμορφο νησί, τη Λέσβο, γεννήθηκε το πρώτο από τα 7 παιδιά 

της οικογένειας Χατζημιχαήλ. Ο Θεόφιλος! Παιδί του Γαβριήλ και της Πηνελόπης 

Χατζημιχαήλ! 

Καθώς μεγάλωνε και άρχισε να πηγαίνει στο σχολείο,  επειδή ήταν μικροκαμωμένος και 

έγραφε με το αριστερό χέρι οι άλλοι τον κορόιδευαν. Τον έλεγαν «ζερβοκουτάλα» και ήταν 

τότε ντροπή να γράφεις με το αριστερό χέρι. Τόσο πολύ τον πείραζαν αυτά που άκουγε ο 

Θεόφιλος από μεγάλους και μικρούς που έχανε τα λόγια του και αυτό έδινε αφορμή να τον 

περιγελάνε ακόμα περισσότερο. 

Πικραμένος, ο μικρός Θεόφιλος, από την περιφρόνηση και τα άσχημα σχόλια έβρισκε 

αποκούμπι στη ζεστή αγκαλιά του παππού του, του Κωνσταντή Ζωγράφου. Εκείνος του έλεγε 

όμορφες ιστορίες, που είχαν να κάνουν σχέση με μεγάλους ήρωες,  τον Μέγα Αλέξανδρο, τον 

Αχιλλέα  αλλά και ένδοξες ιστορίες για την Ελλάδα και τους αγώνες από την Επανάσταση του 

1821. 

Τόσο πολύ φαίνεται ότι  τον άγγιξαν οι ιστορίες που άκουγε, που μια μέρα ντύθηκε με τα 

ρούχα του φουστανελά και από τότε κυκλοφορούσε μόνο με αυτά τα ρούχα. Βέβαια αυτό 

είχε σαν αποτέλεσμα να τον κοροϊδεύουν ακόμα περισσότερο.  

Δεν ήθελε να πάει στο σχολείο άλλο. Και τέχνη που τον πήγαν για να μάθει, να γίνει 

τσαγκάρης, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει γιατί τα ίδια κι εκεί. Κοροϊδία και γέλια ειρωνικά! 

Μόνο στον παππού του έβρισκε παρηγοριά. Με τις ώρες καθόταν δίπλα σε αυτόν τον παππού, 

που ζωγράφιζε Αγίους. Από εκεί φαίνεται κληρονόμησε και το χάρισμα. 

Γιατί το παιδί αυτό βρήκε παρηγοριά στη ζωγραφική. Και έτσι διωγμένος από το σχολείο, αντί 

για γράμματα άρχισε να γεμίζει τα τετράδιά του με ζωγραφιές. Και τι δεν έκανε! Και 

αποξεχνιόταν κι ονειρευόταν μάχες και ήρωες και φουστανέλες! 

 



 

  
Μα ο τόπος εκεί στη Μυτιλήνη δεν τον χωρούσε. Και κίνησε να πάει σε άλλα μέρη, να 

γνωρίσει νέους τόπους και εκεί, ποιος ξέρει, ίσως οι άνθρωποι να ήταν πιο καλοί μαζί του. 

Στην αρχή πήγε στη Σμύρνη,  που τότε ζούσαν εκεί πολλοί Έλληνες. Κι εκεί δεν σταματούσε τη 

ζωγραφική. Η ιστορία τον συγκινούσε πιο πολύ. Η ιστορία της Ελλάδας γι’ αυτό ζωγράφιζε 

αρχαίους ήρωες, σκηνές από τη μυθολογία αλλά και τις μάχες και τους ήρωες του 21! 

Αλλά και εκεί δεν βρήκε την ηρεμία που ήθελε. Το δεύτερο ταξίδι του είναι στον Βόλο και στα 

χωριά τα όμορφα του Πηλίου. Γυρνάει παντού και ζωγραφίζει. Φοράει συνέχεια μια 

φουστανέλα, και για ένα πιάτο φαΐ, ζωγραφίζει τοίχους, σπίτια, μαγαζιά. Είναι τόσο φτωχός 

που ούτε χρώματα δεν έχει να αγοράσει. Τα φτιάχνει μόνος του από λουλούδια που μαζεύει 

και άλλα υλικά! 

Και είναι οι ζωγραφιές του θαρρείς και μιλάνε και διηγούνται ιστορίες!  Ζώα και παράξενα, 

χρωματιστά φυτά, πουλιά παραδεισένια και φυσικά τα αγαπημένα του οι ήρωες της 

Επανάστασης. 

Μια μέρα τον φωνάζει ένας πλούσιος αφέντης, ο Γιάννης Κοντός, και τον παίρνει στο σπίτι 

του να το ζωγραφίσει. Κατάλαβε το ταλέντο του και αγάπησε την ψυχή του. Εκεί ο Θεόφιλος 

βρήκε παρηγοριά κάμποσα χρόνια και αφιερώθηκε στην αγάπη του, τη ζωγραφική. 

Μετά από πολλά χρόνια τον έπιασε νοσταλγία για την πατρίδα του τη Μυτιλήνη. Μάζεψε τα 

λιγοστά πράγματά του και γύρισε πίσω. Σε ένα μικρό δωματιάκι ζούσε.  Ποτέ δεν ήθελε πολλά 

άλλωστε ο Θεόφιλος.  

Πήρε πάλι να γυρνά σε όλη τη Μυτιλήνη και να ζει από τη ζωγραφική του. Όπου τον καλούσαν 

και του έδιναν φαΐ και ένα ποτηράκι κρασί καθόταν και ζωγράφιζε. 

Τα νέα για την τέχνη του έφθασαν μέχρι το Παρίσι. Εκεί ένας άλλος σημαντικός άνθρωπος 

από τη Μυτιλήνη, ο Στρατής Ελευθεριάδης ή Τεριάντ, βλέπει τα έργα του, ενθουσιάζεται και 

του παραγγέλνει πολλά! 

Επιτέλους η τύχη του χαμογελά. Τώρα έχει μπογιές και πινέλα για να ζωγραφίσει. Μα η μοίρα, 

τραγική για τον Θεόφιλο. Δεν πρόλαβε να δει να γίνεται διάσημος για τη ζωγραφική του. 

Τι ειρωνεία! Παραμονή της 25ης Μαρτίου, τη μέρα της εθνικής γιορτής, αυτή της γιορτής που 

τόσο λάτρευε να ζωγραφίζει τον βρήκαν νεκρό. 

ΣΕΛ. 4 



 

  
Ήσυχα όπως έζησε, ήσυχα και πέθανε. Δίπλα του βρήκαν ένα κασελάκι, όλο ζωγραφισμένο 

με αυτά που αγαπούσε. Ήρωες της αρχαίας Ελλάδας και ήρωες από το 1821. Μέσα είχε τα 

δικά του αγαπημένα  πράγματα: πινέλα, χρώματα, κάρτες και φωτογραφίες που του άρεσαν 

και έπαιρνε έμπνευση για τα δικά του έργα και ένα ημερολόγιο με σχέδια και ζωγραφιές του. 

Ο δικός του θησαυρός! 

Το  έργο του τώρα είναι γνωστό και σπουδαίο. Είναι σε μουσεία και σε όλο τον κόσμο. 

Θεόφιλος, λαϊκός καλλιτέχνης! 

 

Προτείνεται να προβάλλεται στην οθόνη.  

Προβολή παρουσίασης «Βιογραφία του Θεόφιλου» https://ekedisi.gr/wp-

content/uploads/2021/03/ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ.pdf 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις 

Τα παιδιά μόνα τους ή σε ομάδες επεξεργάζονται το κείμενο και απαντούν στις ερωτήσεις.  

Για ποιον μιλάει η ιστορία; 

Σε ποια μέρη έζησε ο Θεόφιλος; Μπορείς να τα βρεις στον χάρτη; 

Του άρεσε να πηγαίνει στο σχολείο; 

Τι του άρεσε να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του; 

Ποια ήταν η σχέση του με τον παππού του; 

Πώς πήρε την απόφαση να γίνει ζωγράφος; 

Τι θέματα είχαν τα έργα του; 

Ποιος ήταν αυτό που τον ανακάλυψε; 

Ποιος ήταν ο θησαυρός του Θεόφιλου; 

 

ΣΕΛ. 5 

https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ.pdf


 

  

Δραστηριότητες για τον Θεόφιλο 

Προβολή παρουσίασης «Θεόφιλος» https://ekedisi.gr/wp-

content/uploads/2021/03/ΘΕΟΦΙΛΟΣ.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Βρείτε το φύλλο εργασίας «Ζωγραφίζω το άλλο μισό του πίνακα» https://ekedisi.gr/wp-

content/uploads/2021/03/Ζωγραφίζω-το-άλλο-μισό-του-πίνακα.pdf 

 

Οπτικοακουστικό υλικό: 

Δείτε ένα βίντεο με τη ζωή του Θεόφιλου https://youtu.be/MzCZBNoLDe4 

Απαντήστε στο quiz (διαδικτυακό παιχνίδι)  

https://learningapps.org/display?v=ph7ypgy2321 

Ακούστε ένα τραγούδι για τον Θεόφιλο:  

https://youtu.be/8EMTlc5ApsM 

Τίτλος Θεόφιλος Χατζημιχαήλ. Στίχοι: Ανδρέας Εμπειρίκος  

Μουσική: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας 

Ακούστε το τραγούδι ‘’Η ωραία Αντριάνα  των Αθηνών’,  

Στίχοι Μουσική Νότης Μαυρουδής’:  

https://youtu.be/PEioQyXFgzk 

 

 

 

 

ΣΕΛ. 6 

Επιπλέον 

εκπαιδευτικό 

υλικό 

https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΘΕΟΦΙΛΟΣ.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΘΕΟΦΙΛΟΣ.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/Ζωγραφίζω-το-άλλο-μισό-του-πίνακα.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/Ζωγραφίζω-το-άλλο-μισό-του-πίνακα.pdf
https://youtu.be/MzCZBNoLDe4
https://learningapps.org/display?v=ph7ypgy2321
https://youtu.be/8EMTlc5ApsM
https://youtu.be/PEioQyXFgzk


 

  

Δείτε ένα απόσπασμα από θεατρική παράσταση για τον Θεόφιλο,  

του Θανάση Σκρουμπέλου: https://youtu.be/MK3tJQma1uc  

Δείτε την ταινία για τον Θεόφιλο: https://youtu.be/84bFpcLL5bI  

Χρονιά Παραγωγής: 1987 Σκηνοθέτης: Παπαστάθης Λάκης Παραγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΙΝHΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΚΚ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1 (Ε.Τ.). Τον Θεόφιλο υποδύεται ο 

Δημήτρης Καταλειφός. 

Δείτε το ντοκιμαντέρ από το αρχείο της ΕΡΤ https://youtu.be/o6gJOoOgUpI 

Δείτε το βίντεο για την προσέγγιση έργου του Θεόφιλου: https://youtu.be/uVrxTGt48ec 

 

 

 

 

Παιχνίδια και δραστηριοτητες: 

 

Και τώρα παιχνίδι! Παίξτε το παιχνίδι μνήμης με τα έργα του Θεόφιλου: 

https://learningapps.org/display?v=pnn5xzboa21 

 

Γλωσσικά παιχνίδια μέσα από τους πίνακες του Θεόφιλου! 

Περιγραφή δραστηριότητας: Χρησιμοποιήστε πίνακες του Θεόφιλου που αφορούν τα 

επαγγέλματα (πχ: Πώς λέγεται αυτός που φτιάχνει το τυρί; Τυροκόμος). Παράλληλα μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε τους πίνακες αυτούς για να μιλήσετε για τα επαγγέλματα, τι έχει αλλάξει 

σε σχέση με τη σημερινή εποχή, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κτλ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛ. 7 

https://youtu.be/MK3tJQma1uc
https://youtu.be/84bFpcLL5bI
https://youtu.be/o6gJOoOgUpI
https://youtu.be/uVrxTGt48ec
https://learningapps.org/display?v=pnn5xzboa21


 

 

  

ΣΕΛ. 8 

3ο στάδιο 

Οι ήρωες της 

Επανάστασης μέσα από 

τα μάτια του Θεόφιλου 

Ο Αθανάσιος Διάκος μέσα από τα μάτια 

του Θεόφιλου 

 
Διαβάστε για τον Αθανάσιο Διάκο: 

 https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΙΑΚΟΣ-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβολή παρουσίασης η οποία εμπεριέχει ερωτήσεις και δραστηριότητες 

https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΙΑΚΟΣ-2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Βρείτε το φύλλο εργασίας «Ζωγραφίζω το άλλο μισό του πίνακα – Αθανάσιος Διάκος» 

https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/Ζωγραφίζω-το-άλλο-μισό-του-πίνακα-

Αθανάσιος-Διάκος-1.pdf 

 

 

https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΙΑΚΟΣ-1.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΙΑΚΟΣ-2.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/Ζωγραφίζω-το-άλλο-μισό-του-πίνακα-Αθανάσιος-Διάκος-1.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/Ζωγραφίζω-το-άλλο-μισό-του-πίνακα-Αθανάσιος-Διάκος-1.pdf


 

  

ΣΕΛ. 9 

Ο Μάρκος Μπότσαρης μέσα από τα μάτια 

του Θεόφιλου 

 

Διαβάστε για τον Μάρκο Μπότσαρη:  https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΜΑΡΚΟΣ-

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβολή παρουσίασης η οποία εμπεριέχει ερωτήσεις και δραστηριότητες 

https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΜΑΡΚΟΣ-ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΜΑΡΚΟΣ-ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ-1.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΜΑΡΚΟΣ-ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ-1.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΜΑΡΚΟΣ-ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ.pdf


 

  

ΣΕΛ. 10 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μέσα από τα 

μάτια του Θεόφιλου 

 
Διαβάστε για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη https://ekedisi.gr/wp-

content/uploads/2021/03/ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ-3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβολή παρουσίασης η οποία εμπεριέχει ερωτήσεις και δραστηριότητες 

https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.pdf 

 

 

 

 

 

 

Ώρα για κρυπτόλεξο! Βρείτε το φύλλο εργασίας https://ekedisi.gr/wp-

content/uploads/2021/03/Κρυπτόλεξο.pdf 

 

 

 

https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ-3.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ-3.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/Κρυπτόλεξο.pdf
https://ekedisi.gr/wp-content/uploads/2021/03/Κρυπτόλεξο.pdf


 

  

ΣΕΛ. 11 
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Ζωγράφισε το άλλο μισό από τον πίνακα με το δικό σου τρόπο. 

Μπορείς να διακρίνεις τι υπάρχει; 

Μην ξεχάσεις να προσθέσεις και τις δικές σου λεπτομέρειες! 



 

Ζωγράφισε το άλλο μισό από τον πίνακα με τον δικό σου τρόπο. 

Μπορείς να θυμηθείς τι κρατούσε στο άλλο χέρι και να το ζωγραφίσεις; 

Συνέχισε το φόντο. Πώς φαντάζεσαι το τοπίο από πίσω; 

Μην ξεχάσεις να προσθέσεις και τις δικές σου λεπτομέρειες και να ζωγραφίσεις και την κορνίζα! 



 

Τα έργα του Θεόφιλου μπερδεύτηκαν… Μπορείς τον βοηθήσεις και να χωρίσεις τα έργα του σε 

κατηγορίες; 

Γράψε δίπλα από κάθε έργο το γράμμα στο οποίο αντιστοιχεί η κατηγορία ή κύκλωσε τα έργα με 

το αντίστοιχο χρώμα:  

α. Τοπία 

β. Σκηνές από την καθημερινή ζωή 

γ. Σκηνές και ήρωες της ελληνικής επανάστασης του 1821   

δ. μυθολογία και ιστορία 
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Κρυπτόλεξο 

Ψάξε κάθετα και οριζόντια και βρες το όνομα του ζωγράφου και τους τρεις αγαπημένους 

του ήρωες της Επανάστασης. 
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