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Πρόλογος 
 
 

Στη νεοελληνική ιστορία της τέχνης υπάρχουν περιπτώσεις καλλιτε-
χνών που για διάφορους λόγους (προσωπικούς, ιστορικούς κλπ.) είτε αγνο-
ήθηκαν από την κριτική είτε έτυχαν κάποιας προσοχής μεταθανάτια, μολο-
νότι το έργο τους ανήκε στην ελληνική καλλιτεχνική πρωτοπορία (βλ. Γε-
ράσιμος Στέρης, Άγγελος Σπαχής). Μία από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις 
αγνοημένου καλλιτέχνη, που με το έργο του θα μπορούσε να ενταχθεί στην 
ομάδα εκείνη των Ελλήνων καλλιτεχνών που προώθησαν τον μοντερνισμό 
σε χαλεπούς καιρούς, είναι ο Φιλοποίμην Κωνσταντινίδης με καταγωγή από 
την περιοχή του Ολύμπου, αλλά με σημείο αναφοράς τη Θεσσαλονίκη και 
το Παρίσι. Το έργο του ελάχιστοι το γνωρίζουν καθώς οι δημόσιες εμφανί-
σεις του καλλιτέχνη ήταν ελάχιστες και λίγα είναι τα μουσεία εκείνα που 
κατέχουν έργα του.  

Ωστόσο, η δωρεά ενός σημαντικού αριθμού έργων του στον Δήμο Λιτο-
χώρου από τους κληρονόμους του προικισμένου ζωγράφου, δίνει την ευκαι-
ρία στους ιστορικούς της τέχνης, έστω και τώρα, να γίνει μία σωστή απο-
τίμηση της καλλιτεχνικής του πορείας και να γίνει πλέον η ένταξή του στο 
πάνθεον των Ελλήνων καλλιτεχνών, των οποίων η κύρια δράση λαμβάνει 
χώρα την περίοδο του Μεσοπολέμου. Εκεί ανήκει και ο Κωνσταντινίδης, ο 
οποίος, εμπνεόμενος από σύγχρονα δυτικά πρότυπα που, με έδρα το Παρίσι, 
όπου έμενε μόνιμα από το 1954, δέχτηκε άμεση επιρροή ήδη από τη δεκα-
ετία του ’30 σε μία γόνιμη «ανακύκλωση» των κινημάτων του πρώιμου μο-
ντερνισμού.  

Οι ζωγραφιές του διατηρούν τη φρεσκάδα του χρώματος του φοβισμού, 
τη σχεδιαστική καθαρότητα του κυβισμού, όπως και τη μορφική τόλμη του 
εξπρεσιονισμού, αλλά μέσα από μία εικαστική γλώσσα που έχει ως μήτρα και 
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αφετηρία τη μεταφυσική αγωνία και τη μυστικιστική διάθεση της βυζαντινής 
τέχνης, μαζί με την κλασική και λαϊκότροπη παράδοση της ελληνικής τέ-
χνης, ακριβώς όπως έπραξαν οι πρωτοπόροι ομότεχνοί του στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη, εκφράζοντας το νέο ανανεωτικό πνεύμα της νεοελληνικής τέ-
χνης, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η αποτύπωση των νέων κοινωνικών 
και πολιτιστικών συνθηκών.  

Ο Κωνσταντινίδης δεν ήταν μόνο ένας προικισμένος ζωγράφος, αλλά 
και ένας ευρύτατα καταρτισμένος άνθρωπος σε ζητήματα φιλοσοφίας, κοι-
νωνιολογίας και ιστορίας της τέχνης και του πολιτισμού. Αναμφισβήτητα, 
ήταν μία πληθωρική προσωπικότητα και η μελέτη του πολυσχιδούς έργου 
του θα συμβάλλει στην κατανόηση της πορείας του, φωτίζοντας άγνωστες 
πτυχές της πνευματικής του ζωής. 

Αυτή την ευκαιρία μας δίνει δίχως άλλο η μονογραφία της ιστορικού 
της τέχνης Σαπφούς Μορτάκη, που είναι προϊόν βαθιάς μελέτης της καλλι-
τεχνικής προσφοράς, και όχι μόνο, του ζωγράφου μας, χάρη στην ενδελεχή 
έρευνα που η συγγραφέας πραγματοποίησε στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Η 
κατανομή του υλικού έγινε με επιστημονικό τρόπο και ιδωμένο με μια σύγ-
χρονη ματιά, συμβάλλοντας στην περαιτέρω γνώση μας για την ελληνική 
τέχνη του 20ού αιώνα. 

 
Μιλτιάδης Παπανικολάου 

Ομότιμος Καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α. Π. Θ. 
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Εισαγωγή 
 

 
 Ο Φιλοποίμην Κωνσταντινίδης (1909-1992), ως άνθρωπος και ως 

καλλιτέχνης, ήταν απόμακρος και ασυμβίβαστος, δύσκολος και πολύπλο-
κος, και ταυτόχρονα μία μοναδική προσωπικότητα, που ενέπνεε ειλικρινή 
συμπάθεια και μεγάλη εκτίμηση σε όσους τον γνώριζαν καλά. Τον χαρα-
κτήριζε η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα, τον διέκρινε η χαρακτηριστική 
ελληνική αρετή, το φιλότιμο. Από την αρχή, ακόμη, της σταδιοδρομίας του 
απέφευγε τη δημοσιότητα, δεν προσχώρησε στις εκάστοτε επικρατούσες 
συνθήκες της εικαστικής κοινότητας, δεν πειθάρχησε στους κανόνες του 
δημοσίως εκτίθεσθαι και αρνήθηκε την αποδοχή των όρων διαμεσολάβησης 
της τέχνης μέσω του θεσμού των γκαλερί. Η στάση του αυτή είχε ως απο-
τέλεσμα τόσο ο ίδιος όσο και το έργο του να παραμείνουν, εν πολλοίς, 
άγνωστα. Ελάχιστος είναι ο αριθμός των άρθρων που έχουν γραφεί για τον 
ίδιο και το έργο του, όπως και οι αναφορές σε γενικά δημοσιεύματα.  

Διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο, τις χρονολογίες, τις τε-
χνικές και κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα μπορούσαν να διευρύνουν 
τις προοπτικές για όσους τυχόν θα επιθυμούσαν να εμβαθύνουν στη μελέτη 
του έργου του ή να πληροφορηθούν για τη ζωή του, μπορούν να αντληθούν 
από τις ολιγάριθμες ομιλίες του ίδιου, από τις κριτικές του δημοσιεύσεις σε 
εικαστικά περιοδικά ή τον ημερήσιο τύπο και από το περιορισμένο σε αριθ-
μό καλλιτεχνικό του έργο. Αυτή, όμως, η έλλειψη καλύπτεται και συμπλη-
ρώνεται από τις μαρτυρίες και αφηγήσεις, δημοσιευμένες ή προφορικές, εν 
είδει συνεντεύξεων, του οικογενειακού, συγγενικού και φιλικού περιβάλ-
λοντός του και κυρίως της συντρόφου του επί τριάντα πέντε χρόνια Anne 
Fairholme-Κωνσταντινίδη.  

Ο Κωνσταντινίδης, όμως, δεν ήταν μόνο ζωγράφος. Υπήρξε, πρώτιστα, 
στοχαστής σε ευρύ πλαίσιο. Όπως αναφέρει το περιβάλλον του, ήταν ένας 
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προβληματισμένος διανοούμενος, ένας homo universalis και ένας φανατικός 
Έλληνας, ανήσυχος για την πορεία του πνεύματος και της κοινωνίας στα 
επερχόμενα χρόνια. Ένας άνθρωπος που ποτέ δεν μιλούσε για τον εαυτό του 
και την τέχνη του, αλλά έκανε ατέλειωτες συζητήσεις για τις τέχνες, τη 
λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την πολιτική, την ιστορία, από την αρχαιότερη 
ως τη νεότερη, με τεκμηριωμένες απόψεις, τις οποίες υποστήριζε με πάθος. 
Περισσότερο τον απασχολούσε και απορροφούσε μεγάλο μέρος της ενεργη-
τικότητάς του και μάλιστα πολλές φορές σε βάρος της επιβαρυμένης υγείας 
του, η κατάσταση της τέχνης στον σύγχρονο κόσμο και η κατάσταση της 
σύγχρονης Ελλάδας, θεωρώντας αυτά τα δύο θέματα αλληλένδετα, ως 
θέματα ιδιαίτερου πολιτισμού. 

Αγαπούσε πρώτιστα την τέχνη του, ήταν δοσμένος ολοκληρωτικά σε 
αυτήν, αλλά αγαπούσε πολύ την πατρίδα του, την Ελλάδα. Ήταν υπε-
ρήφανος που γεννήθηκε Έλληνας, ενδιαφερόταν τόσο για όσα συνέβαιναν 
στον τόπο του όσο και για την εικόνα της στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά τον 
απασχολούσε και η ύπαρξή της ως παγκόσμια παροντική ενεργή ιστορική 
οντότητα. Ανησυχούσε για την τύχη της, τον στενοχωρούσε ο προερχόμε-
νος από τη Δύση καταναλωτισμός, που είχε κατακυριεύσει τη χώρα του, 
όπως και η συμπεριφορά των Νεοελλήνων. 

Επιδιώκοντας να εμπνεύσει ένα αίσθημα νέων αξιών, κυρίως στους 
νέους συμπατριώτες του, τους προσέγγιζε με τον δικό του τρόπο, με στόχο 
να γίνουν αυτοί και πάλι πηγή έμπνευσης για τους άλλους λαούς, θεωρώ-
ντας ότι έτσι θα συνέβαλε έστω και στο ελάχιστο στην ενεργοποίηση και 
βελτίωση του πνεύματός τους. 

Παρότι επέλεξε το Παρίσι, ως τόπο μόνιμης διαμονής, δεν ενδιαφέρ-
θηκε ποτέ βιωματικά για αυτό, ζούσε πάντα με την Ελλάδα, τη Θεσσαλονί-
κη, την ιστορία της, τον πολιτισμό της. Ως το 1954, που πλέον εγκατα-
στάθηκε μόνιμα στο Παρίσι, επέστρεφε στη γενέτειρα πόλη του για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα και μετείχε ενεργά στη δημόσια και εικαστική ζωή της 
με δημοσιεύσεις άρθρων, κριτικές εκθέσεων, εικονογραφήσεις έργων, συμ-
μετοχές σε εκθέσεις και την πραγματοποίηση της μοναδικής του ατομικής 
έκθεσης.  



 

Εισαγωγή 13 

 

 

Η επιλογή του να ζήσει στο Παρίσι του έδωσε τη δυνατότητα, εκτός 
των επιτυχημένων σπουδών του στη Σορβόνη, όπου σπούδασε Ιστορία και 
Φιλοσοφία της Τέχνης, να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που οι εικαστικές 
τέχνες εκφράζονται με πλήθος καλλιτεχνικών κινημάτων, ένα πολυφωνικό 
περιβάλλον δονούμενο από ιδεολογικό αναβρασμό, έντονες συζητήσεις και 
αμφισβήτηση.  

Η ζωή και το έργο του Φιλοποίμενος Κωνσταντινίδη μου κέντρισε 
ιδιαίτερα το ενδιαφέρον όταν το έτος 2018 συνέβαλα με την ιδιότητα της 
Μουσειολόγου στον σχεδιασμό της έκθεσης των έργων του καλλιτέχνη, τα 
οποία η Islay Grimes, αδερφή της συζύγου του Anne, πρόσφερε ως 
χρησιδάνειο στον Δήμο Δίου-Ολύμπου. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στις 9 
Σεπτεμβρίου 2018 στην νεοϊδρυθείσα Πινακοθήκη στο Λιτόχωρο Πιερίας. 
Ανακαλύπτοντας, σταδιακά, τόσο τον άνθρωπο όσο και τον καλλιτέχνη, 
αλλά και εντυπωσιασμένη από το εξαιρετικό του έργο, το οποίο είναι μεν μι-
κρό σε αριθμό, αλλά υψηλό σε ποιότητα και πολύπλοκο στη στιλιστική του 
έκφραση, σκέφτηκα αν θα έπρεπε όλοι όσοι, που κατά κάποιον τρόπο 
ασχοληθήκαμε με τον Κωνσταντινίδη εν γένει, πρέπει να προχωρήσουμε 
παρακάτω, να τον βγάλουμε από την απομόνωση, στην οποία ο ίδιος οδή-
γησε τον εαυτό του και το έργο του, να τον ερμηνεύσουμε, να παρουσιά-
σουμε στον κόσμο τον ταλαντούχο καλλιτέχνη, τον ιδεολόγο, τον ειλικρινή 
και διακριτικό άνθρωπο, που θυσίασε τα πάντα για να διατηρήσει τις πραγ-
ματικές του αξίες, τα πιστεύω του, ώστε να επιβιώσουν, να διαδοθούν πριν 
να είναι πολύ αργά τόσο για εκείνον και το έργο του, αλλά κυρίως για εμάς, 
για την Τέχνη, για την Νεοελληνική Τέχνη, αφήνοντας βέβαια τον κόσμο να 
τον αξιολογήσει. Να κάνουμε πράξη τα λόγια της Ιωάννας Σπητέρη «ο Κων-
σταντινίδης είναι από τους αξιολογότερους Έλληνες ζωγράφους, του οποίου 
την αξία θα αντιληφθούν οι Έλληνες εν καιρώ, μόλις βγάλουν τα ταμπού που 
τους πιέζουν ακόμα και δουν με ξεκάθαρο βλέμμα την εξέλιξη της νεοελλη-
νικής τέχνης, όπου ένα μεγάλο λιθαράκι έχει βάλει και ο Κωνσταντινίδης».1  

Τον Φιλοποίμενα Κωνσταντινίδη πρωτογνώρισα ως καλλιτέχνη της 
ελληνικής διασποράς στο Παρίσι, που εκτός από τη ζωγραφική ασχολήθηκε 

                                                            
1  Philopoemen Constantinidis, Peintre de Salonique, 1997. 



Φιλοποίμην Κωνσταντινίδης  
14 Αναμετρήσεις με την τέχνη 

 
με θεωρητικά θέματα και την αισθητική, κατά τη συγγραφή της διδακτορι-
κής μου διατριβής με θέμα «Η ελληνική μετανάστευση στο Παρίσι από τον 
19ο στον 20ό αιώνα. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Ανδρέου» και τον συ-
μπεριέλαβα στους καλλιτέχνες που μετανάστευσαν στο Παρίσι από την 
αρχή του 20ού αιώνα έως το 1945.  

Επιχειρώντας, λοιπόν, να ασχοληθώ με τη ζωή και το έργο του ιδιαί-
τερου αυτού καλλιτέχνη, θεώρησα ότι για να τον γνωρίσουμε περισσότερο 
θα ήταν σκόπιμο να ερευνηθεί η πορεία του τόσο στον ιδιωτικό του βίο, στο 
βαθμό βέβαια που είναι επιτρεπτό, όσο και η διαμόρφωση της προσωπικότη-
τάς του και η εξέλιξη της τέχνης του, στο πλαίσιο της πολιτικο-οικονομικής, 
κοινωνικής, πολιτιστικής και εικαστικής κατάστασης της Ελλάδας και της 
Θεσσαλονίκης των χρόνων του και παράλληλα μέσα από το πολιτικό, πολι-
τιστικό και εικαστικό περιβάλλον του Παρισιού, από τις νεωτεριστικές ιδέες 
και την κίνηση των ιδεών στο Παρίσι κατά τον Μεσοπόλεμο και μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθόσον ήταν ζητήματα που, παράλληλα με 
την τέχνη του, τον απασχολούσαν έντονα, σχεδόν παθιασμένα.  

Η παρουσίαση πραγματοποιείται σε χρονικές ενότητες, ακολουθώντας 
τις διαδρομές του καλλιτέχνη μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Πιστεύω ότι έτσι 
θα αναδείξουμε τον έξοχο αλλά λησμονημένο αυτόν καλλιτέχνη, που τόσο 
αγαπούσε τον τόπο του και που στα χρόνια εκείνα της ανασυγκρότησης του 
νέου Ελληνικού κράτους συνέβαλε στη διαμόρφωση της Νεοελληνικής Τέ-
χνης, έβαλε το δικό του λιθαράκι ώστε να συγκαταλέγεται επάξια στους 
ζωγράφους αυτής της πόλης, της Θεσσαλονίκης.  

Στο έργο του παρουσιάζονται αρχικά οι πίνακες, πρώτα οι μεμονωμέ-
νοι, κατά τον χρόνο που φιλοτεχνήθηκαν, και κατόπιν οι σειρές. Ακολου-
θούν τα χαρακτικά, οι gouaches και οι ακουαρέλες και τα σχέδια, με μερικά 
να παρεμβάλλονται στη χρονολογική κατάταξη και, κυρίως, στις σειρές 
(Σφάγια κ.ά.). Πρόθεσή μας είναι να παρακολουθήσουμε τα στάδια εργασίας 
του καλλιτέχνη και τον τρόπο, με τον οποίον εξελίσσεται το ύφος του με 
τον χρόνο μέσα από την επιλογή του να δουλεύει συνεχώς παλαιότερα θέ-
ματα και να υπερβαίνει τις δυσκολίες.  

Θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες 
στον Ομότιμο Καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανε-
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πιστήμιο Θεσσαλονίκης Μιλτιάδη Παπανικολάου για τη συμβολή του στην 
προσπάθειά μου αυτή, αλλά και για την ουσιαστική βοήθειά του στην 
επίλυση διαφόρων θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στην πορεία της 
συγγραφής. Επίσης, στον φίλο της οικογένειας Κωνσταντινίδη Δώρη Οικο-
νόμου, ο οποίος μου διέθεσε το προσωπικό του αρχείο για τον καλλιτέχνη, 
αλλά και μέσα από συνομιλίες, σε κλίμα νοσταλγίας και συγκίνησης, φώτισε 
τον χαρακτήρα του και πλευρές της προσωπικότητάς του. Τέλος, στον Δήμο 
Δίου-Ολύμπου και ιδιαίτερα στην Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας Σοφία 
Ζουρζούρα, για την πρόσβαση στα έργα του Κωνσταντινίδη.  
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Εικ. 1: Φωτογραφία της οικογένειας     
του Φιλοποίμενος Κωνσταντινίδη, 
Συλλογή Κωνσταντινίδη  
 

Εικ. 2: Αυτοπροσωπογραφία σε νεαρή 
ηλικία, χωρίς χρονολογία, ελαιογραφία 
σε μουσαμά αναρτημένη σε ξύλο, 
Συλλογή Λιτοχώρου

 

 
Εικ. 3: Φωτογραφία του Φιλοποίμενος Κωνσταντινίδη στο ατελιέ του Γαλάνη  

με συμφοιτητές του, Συλλογή Κωνσταντινίδη  




