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Στην Αθήνα το 1874, στη Λεωφόρο Αμαλίας 26, γεννιέται ο Νίκος Δραγούμης και στο πρόσωπό του οι γονείς του
Στέφανος και Ελισάβετ Δραγούμη προβάλλουν πολλές ελπίδες για να συνεχίσει την ιστορική πορεία της
οικογένειας. Μιας οικογένειας λόγιας, με ρόλο στα πολιτικά δρώμενα της χώρας, με αυστηρές αρχές και μεγάλες
προσδοκίες από τους απογόνους της.

«Το σπίτι του Δραγούμη, μεγάλο και
ευρύχωρο, ήταν γεμάτο παιδιά σε διάφορες
ηλικίες… Είχε την όψη μελισσιού το σπίτι
αυτό. Διαρκώς εμπαινόβγαιναν δάσκαλοι,
διδασκάλισσες και παιδιά. Και ήταν ανοιχτό
σ’ όλους ανεξαίρετα και όλες τις ώρες. Τα
πολιτικά της ημέρας ήταν αυστηρά
περιορισμένα στο γραφείο του Στέφανου
Δραγούμη και δεν περνούσαν σχεδόν το
κατώφλι του. Εκεί μέσα, τα διαλλείματα της
πολιτικής του εργασίας, τα περνούσε
σκυμμένος στα βιβλία του με αρχαίους
συγγραφείς, με αρχαιολογικές και γλωσσικές
μελέτες…»
Ναταλία Π. Μελά, Παύλος Μελάς. Βιογραφία,
Αλεξάνδρεια

Ο Ν.Δ. σε παιδική ηλικία

Ο Στέφανος Δραγούμης με τη σύζυγό του Ελίζα και τα παιδιά τους (από
αριστερά) Νίκο, Έφη, Ναταλία, Χαρίκλεια,Ίωνα, Αλεξάνδρα, Χαρίκλεια,
Ίωνα, Αλεξάνδρα και Ζωή περί το 1881

Οικογενειακές στιγμές του Ν.Δ.

Σε αυτή την οικογένεια, στην οποία ο παππούς του Ν.Δ. υπήρξε
σύμβουλος του Καποδίστρια, ο πατέρας διαπρεπής πολιτικός και
πρωθυπουργός (1910) και ένας εκ των οργανωτών του Μακεδονικού
Αγώνα, η μοίρα του πρωτότοκου γιου ήταν καθορισμένη. Ως
πρωτότοκος όφειλε να βάλει πάνω από κάθε επιθυμία το χρέος προς
την πατρίδα και φυσικά να εκπαιδευτεί σωστά ώστε να μπορέσει να
ασχοληθεί με τα κοινά. Ο Νίκος Δραγούμης όμως έχει γεννηθεί ένας
ελεύθερος άνθρωπος και αποφασίζει -γνωρίζοντας το τίμημα- να
ακολουθήσει την δική του πορεία και να ξεφύγει από τα αστικά
πρότυπα.

Ο Νίκος Δραγούμης με τον πατέρα του Στέφανο στο Παρίσι, 1891

Σχέδιο του Ν.Δ. 1889

Το 1889 ο Ν.Δ. φοιτά στην δεύτερη τάξη του Γυμνασίου και επιθυμεί
να δώσει εξετάσεις για να φοιτήσει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων του
Πειραιά. Δυστυχώς ο πατέρας του είναι αρνητικός. Σύμφωνα με τα
λόγια του αδελφού του:
«Ο Νίκος από παιδί είχε κλίση και αγάπη προς τη θάλασσα κι ήθελε
να μπει στη Σχολή Δοκίμων πατέρας μου όμως, ο οποίος ήθελε να
μορφωθεί πρώτα ο Νίκος καλά με την αρχαία ελληνική γλώσσα, δεν
τον άφησε να περάσει εξετάσεις μόλις τελείωσε τη δεύτερη τάξη του
Γυμνασίου αλλά τον υποχρέωσε να τελειώσει πρώτα τις δύο άλλες
τάξεις του Γυμνασίου για να τον βάλει μετά στη Γαλλική Ναυτική
Σχολή του Borda.»

Με το σκεπτικό αυτό ο Νίκος Δραγούμης στάλθηκε στο Παρίσι στα
1891 σε προπαρασκευαστική σχολή. Κατά τη διάρκεια της διαμονής
του στο Παρίσι, βρίσκεται κάτω από την επίβλεψη του Δημήτριου
Βικέλα και της οικογένειάς του. Στον ελεύθερο χρόνο του συχνάζει
στο σπίτι τους, επισκέπτεται τα μουσεία με τον ανιψιό του Βικέλα και
ανακαλύπτει τις διάφορες γωνιές της πόλης.

Ο Ν.Δ. με τους συμμαθητές του στο Lycée Janson- de- Sailly

Κάρτα του Ν.Δ. προς τον αδελφό του Φίλιππο Δραγούμη

Προσπαθεί να έχει μια εβδομαδιαία επικοινωνία με την οικογένειά του μέσω
αλληλογραφίας και παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα οικογενειακά και δημόσια
δρώμενα. Διατηρεί στενή επαφή με τον αδελφό του Φίλιππο Δραγούμη, τον οποίο
προτρέπει να επισκέπτεται τα Μουσεία για να μάθει να ζωγραφίζει…
Μέσα από τις επιστολές του, φαίνεται η αγωνία του για την ενασχόληση του πατέρα
του με την πολιτική ζωή της Ελλάδος, που την θεωρεί οδυνηρή, και το ενδιαφέρον
του για την έκβαση των Ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα. Ενθουσιάζεται με τον
αρραβώνα της αδελφής του Νάτας με τον Παύλο Μελά και ταυτόχρονα εκφράζει την
λύπη του για τον «αποχωρισμό» της από την οικογένεια.
Ο Παύλος και η Ναταλία Μελά

Φωτογραφίες του Κόλα Κοντογιαννάκη από την εκδρομή στη Νορμανδία, 1892

Σε πολλά από τα γράμματά του φανερώνεται και η αγάπη του στα ταξίδια που του επιτρέπουν να γνωρίζει νέους τόπους, να
πεζοπορεί και να νοιώθει ελεύθερος. Το ταξίδι που πραγματοποιεί το καλοκαίρι του 1892 με τον Κόλα Κοντογιαννάκη,
αδελφό της μητέρας του, στη Νορμανδία τον ενθουσιάζει.

Σχέδια του Ν.Δ.

Ο Ν.Δ. θέλοντας να ευχαριστήσει τον πατέρα του προετοιμάζεται για τις εξετάσεις για τη Ναυτική Σχολή Borda. Δυστυχώς όταν
παρουσιάζεται δύο χρόνια αργότερα για να διαγωνιστεί, αποτυγχάνει. Στη συνέχεια -λόγω ηλικίας- δεν μπόρεσε να ξαναπαρουσιαστεί
στο Borda, με αποτέλεσμα να χαθεί κάθε δυνατότητα να γίνει ναυτικός και να πραγματοποιήσει το όνειρό του.
Λίγο αργότερα ακολουθώντας πάλι τις επιθυμίες της οικογένειας γράφεται στη Νομική Σχολή της Σορβόννης. Τα επόμενα χρόνια
που βρίσκεται στο Παρίσι θα του δοθεί η ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τις τέχνες. Συχνάζει στο Θέατρο και εκφράζεται με θαυμασμό
στα γράμματά του για τις παραστάσεις που παρακολουθεί, ενώ σταδιακά η ατμόσφαιρα του Quartier Latin ξυπνά μέσα του και την
κλίση του για ζωγραφική. Δυστυχώς οι σπουδές του, μια και το αντικείμενό τους του είναι αδιάφορο, προχωρούν με δυσκολία και
συχνά αποτυγχάνει ιδίως στις προφορικές εξετάσεις.

Από τις θεατρικές παραστάσεις που παρακολουθεί, υπάρχει μία που τον εντυπωσιάζει βαθιά και για την οποία γράφει στους
δικούς του τα ακόλουθα:
«19 Νοεμβρίου 1893,
…Το παρελθόν Σάββατον μετέβην εις την γαλλικήν κωμωδία διά να ακούσω την Αντιγόνην του Σοφοκλέους. Ήτο αληθώς
θαυμάσιον και το λεκτικόν εις στίχους γαλλικούς αλλά και η μουσική του St Saëns με κατενθουσίασε. Είνε μουσική ομοιάζουσα
προς την σημερινήν μουσικήν των Ελλήνων και προς την Βυζαντινήν της εκκλησίας ημών…Τα σκηνικά και αι ενδυμασίαι είναι
σοφοί και εσπουδασμέναι….Το ανάκτορον του Κρέοντος είναι ρυθμού της Μυκηναίας εποχής. …Τέλος ενεθουσιάσθην. Όταν
δυνηθώ θα υπάγω εκ νέου…»

Απεικόνιση από την παράσταση της
«Αντιγόνης» του Σοφοκλή στην
Comédie Française

Κάρτα από το Καργκιέζε, Κορσική, 1895

Θέα του Καργκιέζε, Κορσική, 1895

Την άνοιξη του 1895 του δίνεται η ευκαιρία να επισκεφτεί το Καργκιέζε στην Κορσική, που είχε υπάρξει ελληνική αποικία.
Με ενθουσιασμό ανακαλύπτει έναν ιερέα και μιλάει μαζί του ελληνικά. Είναι συγκινητική η υπόσχεση που δίνει να στείλει στο
τοπικό σχολείο ελληνικά βιβλία. Ζητάει την συνδρομή του πατέρα του για να σταλούν τα βιβλία στον δάσκαλο, συμβάλλοντας
έτσι στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας εκεί.

Παρόλη την ενδιαφέρουσα ζωή που κάνει στο
Παρίσι, η ψυχολογία του έχει διακυμάνσεις. Πολλές
φορές τον επηρεάζει η αποτυχία του σε κάποια
μαθήματα και ενδεικτικά γράφει στους δικούς του
τον Φεβρουάριο του 1896:«Ότι και να κάμω,
πάντοτε έχω κάτι τι εντός μου το οποίο με λυπεί.»
Και συμπληρώνει σε επόμενο γράμμα του τον
Μάρτιο του 1896, εκφράζοντας το πόσο του λείπει
η Αθήνα και η οικογένειά του:«Τι θα έδιδα διά να
έβλεπα από τον ηλιακόν μας την Αίγιναν και
Σαρωνικόν καιόμενα υπό του ήλιου του αληθούς;
Όλα τα χρήματά μου και όλα τα νομικά μου βιβλία.
Σας αφήνω όμως διά να υπάγω να εκθέσω τα
τύμπανά μου εις τα διδάγματα του καθηγητού του
εμπορικού δικαίου, εκεί εις την Νομική Σχολήν…»

Ο κόλπος της Ελευσίνας την αυγή από τη Μάνδρα,
στο βάθος ο Σκαραμαγκάς και ο Υμηττός, 1904-1905

Σε πολλές από τις επιστολές που στέλνει στους δικούς του διαφαίνεται το ενδιαφέρον του για τα εθνικά θέματα την πολιτική
κατάσταση της χώρας και την επιθυμία του για ενεργή δράση.
Γράφει χαρακτηριστικά προς τον Στέφανο και την Ελίζα Δραγούμη τον Απρίλιο του 1896:
Λυπούμαι ότι εις την Ελλάδα ακόμη δεν ενόησαν ότι εάν μόνον εις το Αιγαίο Πέλαγος προσπαθήσωμεν να εξαπλωθούμε, τούτο
μόνον εις το καταστήση δύναμιν εντός της Μεσογείου…
…Και εμέ η κατά θάλασσα αρχή πρέπει να είναι το πρόγραμμα της Ελλάδος…»
Και στις 7/19 Φεβρουαρίου του 1897:
Αγαπητοί μου γονείς,
Ζήτω η Κρήτη, ζήτω ο πόλεμος…Η Κρήτη είναι δική μας και θα την πάρωμεν…Περιμένω ευχάριστην αγγελίαν ότι δηλαδή και εγώ θα
δυνηθώ να ναυμαχήσω μιαν φοράν εις την ζωή μου όπως κάθε καλός Έλλην…»
Ενδεικτικά και τα όσα διατυπώνει στην επιστολή της 14/26 Μαρτίου του 1897:
« Αγαπητοί μου γονείς,
…Ο καιρός παρέρχεται και πάντοτε το Κρητικό ζήτημα μένει άλυτον. Σήμερα δε κατά τα τηλεγραφήματα νέος βομβαρδισμός με
λαμπρότερα αποτελέσματα έλαβε χώραν. 200 υπέρ ελευθερίας μαχόμενοι έπεσαν υπό τας χαλύβδινας σφαίρας των επί της
κεφαλής του πολιτισμού κρατών…»

Και στις 23 Απριλίου του 1897:
«Αγαπητοί μου γονείς,
Καθ’ ην στιγμή έπρεπε να αναχωρήσω εκ Μονάχου διά Παρισίους, έμαθα την κήρυξιν του πολέμου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
Απεφάσισα λοιπόν να μείνω εν Μονάχω και να αναχωρήσω εντός ολίγου δια τας Αθήνας. Επί τέλους εκινήθημεν ολίγον και ο
στόλος φαίνεται ότι κάτι θα πράξει…Αμέσως μόλις φθάσω θα καταταχθώ εις το ναυτικό…Περιμένω επιστολήν σας δια να μάθω
ακριβέστερον ποίας θέσεις κατέχομεν ημείς και ποίας οι Τούρκοι. Ενταύθα λέγεται ότι ούτοι κατέλαβον τον Τύρναβον και ότι δεν
απέχουν μακράν της Λαρίσσης.»

Τον Νοέμβριο του 1897, μετά από 4 χρόνια μεγάλης προσπάθειας,
κατορθώνει να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να λάβει τον τίτλο
της Licence en droit. Το πτυχίο που αποκτά δεν το χρησιμοποιεί
ποτέ.
Λίγο καιρό μετά, ετοιμάζει με λύπη την επιστροφή του στην Αθήνα,
με προοπτική να προετοιμαστεί για τις εισαγωγικές εξετάσεις του
Υπουργείου Εξωτερικών, προκείμενου να ενταχθεί στο
διπλωματικό σώμα.

Ο Νίκος Δραγούμης περί το 1897

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα αρχίζουν τα προβλήματα με την
οικογένειά του, τα οποία σύντομα οδηγούν σε ρήξη.
Κάνει μια προσπάθεια να εργαστεί ως βοηθός του διευθυντή της Εταιρίας
Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, αλλά σύντομα εγκαταλείπει
την εργασία, την οικογένεια και τη χώρα του και επιστρέφει χωρίς να
ενημερώσει κανέναν στη Γαλλία για να σπουδάσει ζωγραφική.
Στο εξής θα ζει με ένα μικρό ποσό από κληροδότημα.
Φυσικά κρατάει επαφή με τους δικούς του μέσω αλληλογραφίας και
είναι χαρακτηριστικό για τα συναισθήματά του το ακόλουθο απόσπασμα
από επιστολή που στέλνει στην αδελφή του Αλεξάνδρα το 1900:
«Δεν ηξεύρεις πόσον θα ήθελα να σας έβλεπα όλους υπό τον καλόν
ουρανό της Αττικής, αλλά φοβούμαι εξ΄ άλλου ότι αν έλθω εις τας Αθήνας
να μην με αφήσετε πλέον να φύγω…»
Ενδεικτική της ιδιαίτερης αδυναμίας του προς την Ναταλία Μελά και το
ακόλουθο:
«Τι γίνεται η Νάτα; Θα ήθελα όμως κάποτε κανένα γράμμα της πλήρες
συμβουλών και bon sense. Ο εγκέφαλός της είναι μεγάλη αποθήκη
αυτών των προϊόντων, και υπό τα κοκκινωπά μαλλιά της κρύπτεται
μυαλόν στερεόν Οδυσσέως.»

Η Ναταλία Μελά

Ο Νίκος Δραγούμης παρόλη την επιθυμία του να ξεφύγει
από τα οικογενειακά πρότυπα και την προδιαγεγραμμένη
πορεία, δεν παύει ποτέ να νοσταλγεί τους δικούς του και
να επιθυμεί την αποδοχή τους. Γράφει χαρακτηριστικά
στις 29 Ιανουαρίου του 1900: «Έχω μεγάλην περιέργεια
και επιθυμίαν να σας δω όλους και να επαναλάβω τον
παλαιόν μου βίο. Αλλά αν γίνω σπουδαίος ζωγράφος τα
πάντα διορθώνονται και η χαρά θα στέψη την λύσιν του
προβλήματός μου.»
Τον Ιούνιο του 1900 θα συναντηθεί στο Παρίσι με την
αδελφή του Ναταλία και τον Παύλο Μελά. Η αδελφή του
σκέπτεται να τον βοηθήσει οικονομικά αλλά επεμβαίνει η
θεία τους Μαρίκα και την αποθαρρύνει λέγοντάς της
πως αν επιλέξει να βοηθήσει «έναν τεμπέλη» που
«βρίσκει δικαιολογίες για να παραμένει άπραγος» θα
στερήσει από τα παιδιά της τα όσα χρειάζονται». Τελικά
την προτρέπει να μην ακολουθήσει τα συναίσθημά της
αλλά να αφήσει τη λογική να κατευθύνει τις πράξεις της.
Παρόλη πάντως την αρνητική στάση της θείας Μαρίκας
απέναντί του, εκείνος της χαρίζει έργο του για την γιορτή
της τον Αύγουστο του 1913.

Έργο του Ν.Δ. χαρισμένο στη «θεία Μαρίκα», 1913

Τον Οκτώβριο του 1900 ο Νίκος Δραγούμης εγγράφεται στην Académie Julian στο
Παρίσι, και το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσει να πετύχει την εισαγωγή του στην
École des Beaux-Arts αλλά κάθε φορά είτε αποτυγχάνει. Είτε δεν αντέχει να περάσει
την δοκιμασία των εξετάσεων είτε δεν παρουσιάζεται καν. Παρόλα αυτά, είναι
πεπεισμένος ότι η μοίρα του είναι πια συνυφασμένη με την «Τέχνη» και γράφει στην
μητέρα του Ελίζα Δραγούμη τον Νοέμβριο του 1901:«Νοιώθω τις δυνάμεις μου να
ξαναγεννιούνται μέσα από τον αγώνα να εμβαθύνω περισσότερο στην Τέχνη…Η
Τέχνη είναι ένα μέσο για να πλησιάσεις το άπειρο, ή το Θείον, αν προτιμάς…»
Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος για τον Ν.Δ. με πολλές συναναστροφές, κυρίως με
καλλιτέχνες. Ορισμένοι μάλιστα τον απεικονίζουν στα έργα τους. Ο «Τροβαδούρος»
του Δ. Γαλάνη είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πορτραίτα του.
Η ιδιαίτερη ψυχοσύνθεσή του τον έκανε άλλοτε να αισθάνεται αποτυχημένος και
άλλοτε να νοιώθει πιο αισιόδοξος για τα όσα θα μπορούσε να καταφέρει στο μέλλον.
Παρόλη τη νοσταλγία του όμως για τους δικούς του, αποφεύγει συνειδητά να
επιστρέψει θεωρώντας πως η παρουσία του δεν θα ωφελήσει την οικογένεια. Σε μία
από τις επιστολές του δηλώνει ξεκάθαρα πως «τα θέματα της Τέχνης και της
ελευθέρας φύσεως θα με ενδιαφέρουν πάντοτε αρκετά, ώστε να λησμονώντας
κοινωνικάς τυραννίας…»

Τροβαδούρος,1900
Έργο του Δ. Γαλάνη

Η οροσειρά Λεζ Αλπίν,Σαιν-Ρεμύ, Προβηγκία

Τον Ιούνιο του 1903 ταξιδεύει στο χωριό Γκραβεζόν της
Προβηγκίας και παρόλο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα
να αγοράσει χρώματα, σχεδιάζει αρκετά και κάνει εκδρομές στα
περίχωρα. Έκτοτε θα περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του εκεί,
στην πατρίδα του φίλου του ζωγράφου Auguste Chabaud, στην
οποία πολλές φορές θα πηγαίνει περπατώντας.

Επιστολή του Ν.Δ. προς τον αδελφό του Φίλιππο

Χωριό στην Προβηγκία

Ο Οδοιπόρος, Ν.Δ, 1903

Εν Παρισίοις τη 23 Δεκεμβρίου 1903
«Ουδέποτε ταξίδιον με ωφέλησεν τόσον ηθικώς όπως αυτό… Μετά το ταξίδιον αυτό περιπατητικού και μοναχικού φιλοσόφου, το
Παρίσι μου εφάνη στενόν και στερούμενον ορίζοντος…Οι εδώ φίλοι μου με εβεβαίωσαν ότι η επτάμηνος σχεδόν απουσία και
περιπλάνησίς μου ωφέλησε πολύ την τέχνη μου. Και εγώ ο ίδιος το αισθάνομαι, ώστε ανεθάρρυνα και με μεγαλύτερας ελπίδες θα
εργαστώ εφέτος.»
Απόσπασμα επιστολής προς Στέφανο και Ελίζα Δραγούμη

Τον Ιούνιο του 1904 ταξιδεύει και μένει στη Βαρκελώνη με πρόσκληση του φίλου του, Καταλανού γλύπτη Ενρίκ Κασανόβας.
«Βαρκελώνη τη 6 Ιουνίου 1904,
Επισκέφθην τα εδώ μουσεία, περιέτρεξα τας παλαιάς οδούς και συνοικίας, είδον ταυρομαχίας…»

Βαρκελώνη, 1904

Εσωτερική αυλή σπιτιών στη Βαρκελώνη, 1904

Κάρτα που έστειλε ο Ν.Δ. στους δικούς του

Τον Αύγουστο του 1904 ο Νίκος Δραγούμης επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια απουσίας στην Αθήνα και κατοικεί στην εξοχική
κατοικία που νοίκιαζε η οικογένεια στην Κηφισιά. Είναι συγκινητική η περιγραφή του αδελφού του Φίλιππου Δραγούμη στο
ημερολόγιό του:«Ο Νίκος. Ο Νίκος». Όλοι τρέχομεν πετώμεν…και ως εκ θαύματος φθάνομεν κάτω όπου ευρίσκομεν εις την
εξώθυραν τον Νίκον…Παρολίγο τον επνίγομεν από τα φιλιά. Ήτο φυσικό! Πέντε έτη απουσίαζε…Ο Νίκος είναι ενθουσιασμένος ότι
είδεν πάλιν τον ελληνικό ουρανόν.»
«Πέμπτη 29 Ιουλίου 1904…Κατά τας 9 εξήλθον μετά του Νίκου και εζωγράφησα πέρα του Κεφαλαρίου, ο δε Νίκος εξηκολούθησε
μέχρι του Kοκκιναρά διά να εύρη μέρος όπως ζωγραφίσει. Έφερε να μας δείξει μερικάς estampes τας οποίας έκαμεν εις την
Προβηγκίαν επί χάρτου κοινού (d’ epicerie).
«Κυριακή 15 Αυγούστου 1904, …Εκαθίσαμεν εις τον εξώστην και υπό το φως της σελήνης εχορεύσαμεν, ενώ έπαιζεν άδων ο Νίκος
Valses και Pas d’ Espagnes, το οποίον εξετελέσαμεν κατά της μουσικής της Ισπανίας Χότας.»

«Ο Νίκος», Αθήνα 1905.
Έργο του Φίλιππου Δραγούμη

Κοκκιναράς, 1904

Ένα από τα estampes του Ν.Δ.:
«Λιχνιστής», Προβηγκία

Την ίδια χρονιά, στις 29 τον Αυγούστου, ο Παύλος Μελάς περνάει
την τελευταία του βραδιά στο σπίτι της οικογένειας Δραγούμη στην
Κηφισιά. Την επόμενη μέρα θα είναι ο Νίκος που θα τον συνοδεύσει
στον σταθμό του τραίνου για να μεταβεί στην Λάρισα και στη
συνέχεια στη Μακεδονία. Στις 25 Οκτωβρίου ο Παύλος Μέλας θα
τραυματιστεί θανάσιμα στη Σιάτιστα της Μακεδονίας.
Αργότερα θα έγραφε ο Νίκος Δραγούμης στον αδελφό του Ίωνα:
28 Μαρτίου 1907
«Μου θύμισε τόσα…τις τελευταίες μέρες του Παύλου στη Κηφισιά,
όταν η Νάτα ήταν στις Σπέτσες …και εγώ ήμουν μόνος μαζί του στην
Κηφισιά.Τον άκουσα κοντά στο πιάνο να τραγουδά, και ένα βράδυ,
νομίζω το τελευταίο, έπαιξε βιολί τόσο γλυκά που μου ήρθε να
κλάψω, και συγχρόνως έκαμα τη σκέψη εκείνων που είπαν: «Πώς
ένας νέος να αγαπά τόσο λίγο τη ζωή του. Πώς δεν φοβείται το
θάνατο…Ένα πράμα είναι βέβαιο, αυτός ήταν άτομο
ελληνικό…Αυτός ήταν ήδη ο ήρωας, κι εγώ ο κοινός και μέτριος
τύπος που ωριμάζει στον ήλιο….… για αυτόν η ζωή και ο θάνατος
ήτον ένα και το αυτό, αφού έβλεπε πάντοτε τα λαμπερά άστρα που
δεν σβήνουν: αγάπη στην πατρίδα και πεποίθηση στον εαυτό του».

Ο Παύλος Μελάς με τα παιδιά του Μίκη και Ζωή

Τον Ιούνιο του 1905 ο Νίκος Δραγούμης αναχωρεί από την Ελλάδα για το Παρίσι
και λίγους μήνες αργότερα πηγαίνει στην Προβηγκία. Το 1906 περνάει αρκετούς
μήνες στο Γραβεζόν και προσπαθεί να αποτυπώσει το τοπίο που αντικρίζει.
Σύμφωνα με τα όσα γράφει στον Φίλιππο Δραγούμη, δεν είναι και τόσο
ικανοποιημένος από την δουλειά του και εν μέρει το αποδίδει και στον περίφημο
άνεμο της περιοχής τον mistral, που του σπάει το τρίποδό του…

Πιθανότατα το έργο αυτό παραπέμπει στο
τοπίο, στο οποίο δούλευε εκείνη την εποχή.

Ο Ν.Δ. ζωγραφίζει το ηλιακό ρολόι στο Μας-ντε-Πον στο Γκραβεζόν, 1906

Για το επόμενο διάστημα μετακινείται στην γαλλική επαρχία, επισκέπτεται την Ανδόρα, την Καταλονία και πεζοπορώντας
πολλές φορές, φτάνει στη Βαρκελώνη. Τον Δεκέμβριο του 1906 αρχίζει να αποτυπώνει πάνω σε τοίχο ένα ηλιακό ρολόι με
μεγάλο ενθουσιασμό.

Ο χρόνος κυλά και Νίκος Δραγούμης δεν αποφασίζει να
επιστρέψει στην Ελλάδα, παρόλα τα όσα προτίθεται να του
προσφέρει η οικογένεια του. Αρνείται ακόμα και τις προτάσεις
του πατέρα του, να του αγοράσει κάποιο κτήμα οπουδήποτε
επιθυμεί, αρκεί να γυρίσει πίσω. Προτιμά να ζει με ελάχιστα
χρήματα και στερήσεις, παρά να στερηθεί την ελευθερία του και
να βιώνει την όποια κοινωνική κατακραυγή, από όλους όσους
θεωρούν την τέχνη του πάρεργο.
Ταυτόχρονα η προσωπική του ζωή αλλάζει και η γνωριμία του
από το 1907 με την Ρωσίδα ζωγράφο Λύντια Μπορζέκ, αποκτά
ιδιαίτερη αξία. Από ότι φαίνεται με την Λύντια, την οποία ήδη
γνωρίζει από τα χρόνια του Παρισιού, όταν την παρατηρούσε
στους Κήπους του Λουξεμβούργου, τον ενώνει αμοιβαία
εκτίμηση και σεβασμός. Την θαυμάζει για την αξιοπρέπεια, την
απλότητα, την εντιμότητά της και για το πώς πορεύεται μέσα
από στερήσεις.

Λύντια Μπορζέκ

Λύντια Μπορζέκ

Προσχέδια για το έργο: «Στον Κήπο του Λουξεμβούργου, γύρω στο 1904»

«Στον Κήπο του Λουξεμβούργου, γύρω στο 1904»

Στο σημείο αυτό, ας σταθούμε σε ένα από τα έργα του Νίκου Δραγούμη με θέμα τον Κήπο του Λουξεμβούργου και ας
παρατηρήσουμε τις τεχνικές του:
Γνωρίζουμε ότι ο Δραγούμης έχει επηρεαστεί από τους Ναμπί. Από εκείνους έχει πάρει μια αίσθηση διακοσμητικού, την αγάπη για τα
θέματα εσωτερικών χώρων και την μανία του για τους μεγάλους κήπους του Παρισιού, όπως τον Κήπο του Λουξεμβούργου, που τον
απεικονίζει και στον συγκεκριμένο πίνακα.
Παρατηρώντας το έργο αυτό μπορούμε να εστιάσουμε στην μέθοδο που ακολουθεί για να σχεδιάσει. Σύμφωνα με τον μελετητή του
έργου του Ν. Παΐσιο, ο Δραγούμης ξεκινάει από την άμεση παρατήρηση και συνήθως κάνει ένα βιαστικό σχέδιο με μολύβι της γενικής
σύνθεσης σε οποιαδήποτε χαρτάκι. Ακολουθούν μελέτες με μολύβι -και από πάνω με μελάνι- των συστατικών στοιχείων και των
μικρών μονάδων του έργου. Κατόπιν προβαίνει στη δημιουργία του ολοκληρωμένου έργου, αφού πρώτα το σχεδιάσει πάλι με μολύβι,
στη συνέχεια διαγράφει τα περιγράμματα με μελάνι και ολοκληρώνει το χρώμα συνήθως με γκουάς ή ακουαρέλα…
Στο έργο αυτό έχουμε μία διαγώνια σύνθεση που δίνει βάθος: Δυό γυναίκες με καπελίνα μαζεύουν λουλούδια…Το μυστικό του έργου
όμως κρύβεται στην αντίθεση του πράσινου χρώματος της χλόης των παρτεριών και στην έντονη αντίθεση του με το διαγώνιο
δρομάκι και το κτίριο της Orangerie, όπου ο Δραγούμης έχει αφήσει το φυσικό χρώμα του χαρτιού να δουλέψει μόνο του. Το έργο έχει
σαφή επιρροή από τους Ναμπί αλλά και από τις γιαπωνέζικες ξυλογραφίες. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και το πως μετασχηματίζει το
έργο, από αυτό που πραγματικά είδε. Γιατί αυτό που συμπεραίνουμε από τα προσχέδιά του, είναι ότι στην πραγματικότητα είδε
εργάτριες που ξεβοτανίζουν και στη συνέχεια τις μεταμόρφωσε σε κομψές γυναίκες με καπελίνα και εσάρπες να μαζεύουν με χάρη
λουλούδια…

Ένα από τα έργα του Νίκου Δραγούμη
με σαφή επιρροή από τις γιαπωνέζικες ξυλογραφίες.

Γυναίκα στον Κήπο του Λουξεμβούργου, Παρίσι

Μέσα από τις επιστολές που στέλνει, φαίνεται έντονα η αγάπη του για την γη και τις γεωργικές εργασίες, την οποία
με πολύ ιδιαίτερο τρόπο αποτυπώνει και στα έργα του. Του κάνει μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που μαζεύουν τις ελιές στην
Προβηγκία τραγουδώντας… Με ενθουσιασμό παίρνει και εκείνος μέρος στην συγκομιδή.

Συγκομιδή ελιάς, Γκραβεζόν, 1908

Θεριστής

Διαλογή σταφυλιού, Προβηγκία

Mas – de - Pont 24 Νοεμβρίου 1908
«Τι ποιητικό πράγμα που είναι εδώ
στην Προβηγκία και με τι προσοχή
μαζεύονται οι ελιές μία-μία από τα
μικρά δέντρα. Ανεβαίνουν οι γυναίκες
και τα κορίτσια σε μικρές τριγωνικές
σκάλες που λέγουνται cavalet, μ΄ένα
καλαθάκι κρεμασμένο στη μέση τους
και τραγουδώντας μαζεύουν τις ελιές
τους… Μάζεψα κι εγώ επί τρειςτέσσερεις μέρες και εβοήθησα τη
συγκομιδή που εφέτος είναι
λαμπρά….»

Συγκομιδή ελιάς, Γκραβεζόν, 1908

Φωτογραφία που έστειλε ο Ν.Δ. στους γονείς
του με την επιστολή της 17.12.1908.

Mas –de- Pont 17 Δεκεμβρίου 1908
«Σας στέλνω μερικές φωτογραφίες, δύο όπου παριστάνουν την
συγκομιδή των ελιών και δύο άλλες που εκάναμε εις το Mas του
φίλου μου και ζωγράφου Chabaud. Εις την μία που είμαι όρθιος
και αράπης. Βλέπετε τους τρεις ζωγράφους του Graveson…
Εις την δεύτερη είναι τα ίδια πρόσωπα… Πιστεύω να σας
διασκεδάσουν…»
Ν.Δ. απόσπασμα επιστολής προς Στέφανο και Ελίζα Δραγούμη, 1908

Φωτογραφία που έστειλε ο Ν.Δ. στους γονείς του
με την επιστολή της 17.12.1908

Το 1909 περνάει κάποιο χρόνο στο Παρίσι και επισκέπτεται εκθέσεις.Τον
Οκτώβριο έρχεται στην Αθήνα και ξαναβρίσκεται με τους δικούς του. Από το
ημερολόγιο του αδελφού του Φίλιππου, μαθαίνουμε για την αστεία
περιπέτειά του, όταν η στρατονομία τον πέρασε για ναύτη λόγω του
παρουσιαστικού του και τον παρέδωσε στους αξιωματικούς του Ναυτικού, οι
οποίοι τον αναγνώρισαν και φυσικά τον άφησαν ελεύθερο.
Τον Απρίλιο του 1910 αυτοκτονεί ο φίλος της οικογένειας Δραγούμη και του
Νίκου, ο Περικλής Γιαννόπουλος. Ο Π. Γιαννόπουλος ήταν και από τους
λίγους που κατανοούσε και σεβόταν την ανάγκη του φίλου του να είναι
ελεύθερος και να μην ριζώνει πουθενά.

Ο Ν. Δραγούμης

Τον Ιούλιο του 1910 ο Ν.Δ. επιστρέφει
στη Γαλλία, και με ορμητήριο το Παρίσι,
πεζοπορεί και επισκέπτεται τις πόλεις
Ρουάν, Ρενς και Μω. Το διάστημα
Ιουλίου - Αύγουστου πεζοπορεί από
Παρίσι για Γκραβεζόν και διαμένει με την
Λύντια στην εικονιζόμενη πέτρινη
καλύβα.

Ο Ν. Δραγούμης και η Λύντια στο Γκραβεζόν

Τον Οκτώβριο της ίδια χρονιάς, στο Γκραβεζόν θα
εκδηλώσει για πρώτη φορά την ψυχοπάθεια που θα τον
ταλαιπωρήσει για το υπόλοιπο της ζωής του. Γυρίζει
εσπευσμένα στην Ελλάδα και παραμένει κοντά στην
οικογένειά του. Σύμφωνα με τα όσα έχει γράψει η αδελφή
του Ναταλία, ο Ν.Δ. φαίνεται να έχει χάσει το κέφι του για τη
ζωή και δείχνει να μην ενδιαφέρεται για τίποτα. Από τα λίγα
που τον ευχαριστούν είναι να ξεφυλλίζει με τις ώρες τα
βιβλία των παιδιών της.

Από τον Νοέμβριο του 1911 μέχρι τον Μάρτιο του 1912 θα
εγκλειστεί από τον αδελφό του Ίωνα Δραγούμη σε ιδιωτική
κλινική για ψυχικά ασθενείς στη Νάπολη.
Απόσπασμα από σημείωμα του Ίωνα Δραγούμη
γραμμένο στη Νάπολη:
«Ιστορικό ασθενούς:
Δεν του άρεσε ο κόσμος του κύκλου του και μιλούσε
ευχαρίστως με ανθρώπους του λαού. Προσπαθούσε
πάντοτε να απλοποιήσει τη ζωή του και να περιορίσει
τις ανάγκες του στα απολύτως απαραίτητα…
… Του άρεσε να ρεμβάζει και να ζει όσο το δυνατόν
πιο κοντά στη φύση, περπατούσε πολύ…
Απέφευγε την επαφή με την κοινωνία, αλλά ήταν
ευγενικός με όποιον τον πλησίαζε…
Ήταν πάντοτε πολύ ειλικρινής. Διάβαζε λίγο, κυρίως
τους αρχαίους κλασικούς, των οποίων διέθετε επιλεγμένα
βιβλία.»
Έργο της Λύντιας Μπορζέκ
«Ο Νίκος ενώ σχεδιάζει», περί το 1911

Φυσικά η απόφαση που αναγκάζεται να πάρει ο Ίων Δραγούμης είναι
οδυνηρή και είναι ενδεικτικό το τι γράφει ο ίδιος στο ημερολόγιό του:
« …Το καημένο το αγόρι που λάτρευε την ελευτεριά του το έκλεισα σε
φρενοκομείο, το σκλάβωσα…Και μένω θλιμμένο αδέλφι
ενός που δεν έχει πια την ελευτεριά του, που ήταν η ζωή του…
…Ο Νίκος μου είπε : « Δεν είμαι άνθρωπος της νύχτας, είμαι της μέρας
άνθρωπος εγώ. …Δε μ’ αρέσουν οι σεληνοφώτιστες νύχτες, μ’ αρέσουν
οι μέρες οι ηλιόλουστες. Όχι φεγγάρι, ήλιος». …
Τον Μάρτιο του 1912 ο Ίων Δραγούμης μαζί με την Λύντια Μπορζέκ
τον μεταφέρουν από την κλινική σε φιλικό σπίτι στην Κέρκυρα.

Μήτηρ Θεού, 1911, Νάπολη

Το 1913 θα είναι από τις
τελευταίες χρονιές που ο
Νίκος Δραγούμης θα περάσει
κάποιες γαλήνιες στιγμές με
την αγαπημένη του Λύντια, αν
και δεν τον εγκαταλείπουν οι
κρίσεις ψυχοπάθειας. Παρόλα
αυτά θα τους δοθεί η ευκαιρία
για μικρές αποδράσεις στην
εξοχή της Αττικής αλλά και
στην Άνδρο. Ο Ν.Δ.
αποτυπώνει την Λύντια αλλά
και όσα του κάνουν εντύπωση
από την ζωή των αγροτών.

Σημείωμα του Ν.Δ. από σελίδα ημερολογίου

Η Λύντια Μπορζέκ, Ελλάδα, 1912-1913

Η Λύντια Μπορζέκ, Ελλάδα, 1912-1913

Η Λύντια στον Κοκκιναρά, στο βάθος η χιονισμένη Πεντέλη, 1912-1913

Η Λύντια στον Πύργο Βασιλίσσης, Ίλιον, 1912-1913

Συγκομιδή ελιάς, Αττική, 1912-1913

Πηγή Καλλιρόη, Ιλισσός, 1913

Παραπόρτι, Χώρα Άνδρου, 1913

Άποψη της Χώρας της Άνδρου από το Νημποριό, 1913

Το καλοκαίρι του 1913 βρίσκεται στην Άνδρο με την
αγαπημένη του Λύντια και γράφει στην μητέρα του Ελίζα
Δραγούμη:
« Αποίκια 10 Ιουνίου 1913 (Άνδρος) (Κυκλάδες)
Εδώ είναι λαμπρά τα σπίτια, άσπρα, με δώματα και η θέα
λαμπρή…»

Ο Νίκος και η Λύντια, Άνδρος 1913

Σχέδια του Ν.Δ. από την Άνδρο

« … Το μέρος που κολυμπούμε είναι μιαν ωραία αμμουδιά που βλέπει προς ανατολάς. Λέγεται δε τα Γιάλια. Γνωρίσαμε
αρκετόν κόσμο εδώ και είμαστε, την δεύτερην μέρα που φθάσαμε, σε έναν γάμο. Η βρύση της Σάριζας είναι κοντά στο σπίτι
μας… Εδώ, μες στο ρέμα που κατεβαίνει από πάνω από το βουνό των Αποκιών, ως τη θάλασσα των Γιαλιών, είναι γεμάτα
πλατάνια και πικροδάφνες ανθισμένες…»

Σχέδια του Ν.Δ. από την Άνδρο

Το 1914 η κατάσταση του Νίκου Δραγούμη ανησυχεί την οικογένειά του. Σύμφωνα με τα όσα γράφει η Ναταλία Μελά
στην αδελφό τους Ίωνα:
«Κηφισιά 20 Απριλίου 1914
Για τον Νίκο ούτε λόγος γίνεται, αυτές τις ημέρες. Είναι τόσο στεναχωρημένος ο μπαμπάς που δεν ρωτούμε και τι
σκέπτεται να κάμη. …Ο Νίκος ευτυχώς αρκετά ήσυχος· σκαλίζει το περιβόλι του, παίζει κιθάρα και ζωγραφίζει διάφορα
σχέδια γεωμετρικά. Δε θέλει να βγη απ΄ τον περίβολο του σπιτιού και ούτε μας γράφει. Αυτό το τελευταίο μου φαίνεται
περίεργο, μα το εξηγώ γιατί δεν εμπιστεύεται τους φυλακές του.»

Το έργο του Ν.Δ. «Πιστεύω» γύρω στο 1913, είναι ένα από τα
«dessins de la folie» δηλαδή από τα έργα που έγιναν την εποχή κατά
την οποία οι κρίσεις ψυχοπάθειας τον βασάνιζαν έντονα.
Αν και δεν έχει νόημα να βρει κανείς κάποια λογική στο σχέδιο αυτό
παρατηρούμε τα ακόλουθα:
«…την ελληνική σημαία, τη σημαία του ρώσικου ναυτικού (για την
Λύντια Μπορζέκ), τα αρχικά των ονομάτων του Δραγούμη και της
Μπορζέκ συμπλεγμένα σε διάφορους συνδυασμούς), την ιερά
καρδία του Ιησού, την ανάποδη βουδιστική σβάστικα…»

{Πιστεύω εις ένα Θεόν, πατέρα, παντοκράτορα…
Ομολογώ εν βάπτισμα σε θαλασσινόν νερόν.
Προσδοκώ των φωτιών, και ζωών του μέλλοντος αιώνος…

ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΑΠΗ

Πιστεύω, του Νικ. Στέφανου Δραγούμη
που γεννήθηκε στην Αθήνα …στα 1874, 29 Αυγούστου 1874.
Το αισθάνθηκα, το συλλογίστηκα και το έγραψα, στην Κηφισιά
Το Νοέμβριο μήνα, 1913.

ΝΙΚΟΣ

LYDIE}

•Τον Μάϊο του 1914, ο Ίωνας αναλαμβάνει να εγκλείσει τον αδελφό του σε ιδιωτικό
ψυχιατρείο κοντά στη Γενεύη όπου θα παραμείνει για 18 χρόνια.
•Τον Αύγουστο του 1920 μετά από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελευθερίου
Βενιζέλου ο Ίων Δραγούμης συλλαμβάνεται σε αντίποινα. Δυστυχώς αντί να
μεταφερθεί στο Φρουραρχείο Αθηνών, εκτελείται κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
•Λίγα χρόνια αργότερα τον Σεπτέμβριο του 1923, ο πατέρας της οικογένειας ο
Στέφανος Δραγούμης, αποβιώνει.
•Η Λύντια Μπορζέκ προσπαθεί να δείξει τα έργα της στο κοινό, εικονογραφεί ένα
παιδικό βιβλίο και το 1930 συνεργάζεται στην αποτύπωση αντικειμένων λαϊκής
τέχνης του Βυζαντινού Μουσείου και του Μουσείου Μπενάκη.
•Το 1932, η οικογένεια Δραγούμη εξαιτίας του κραχ του 1929 και της ελληνικής
πτώχευσης αδυνατεί να συνεχίσει να πληρώνει τα κόμιστρα στο ψυχιατρείο
της Γενεύης και τον μεταφέρει στο Δρομοκαΐτειο. Ο ίδιος ο Νίκος Δραγούμης
δείχνει ευχαριστημένος στην επιστολή που στέλνει στον αδελφό του Φίλιππο:
« …Εδώ δεν με έχουν πολύ περιορισμένον, και έτσι μένω πλέον ευχαριστημένος,
γιατί ζω μιαν φυσική ζωή, όπως είχα συνηθίσει. Τρώγω καλά και κοιμούμαι ακόμα
Καλύτερα. Ευρίσκομαι με διασκεδαστικούς ανθρώπους και έχουμε καλή
παρέα…Δεν θέλω να μου φέρετε τίποτα απολύτως γιατί δεν μου λείπει τίποτα.
Εγώ θα σας σφυρίξω ωραία κομμάτια και θα με χειροκροτήσετε…Επιτρέπεται ό,τι
μέρα θέλετε, σας περιμένω εξ’ άπαντος και σας φιλώ.»
Στις 6 Ιανουαρίου 1933, ο Νίκος Δραγούμης αποβιώνει μάλλον από εγκεφαλικό
επεισόδιο. Γράφει η αδελφή του Μαρίκα στη θεία τους:«Ο καημένος είχε τόσα
χαρίσματα, γιατί να ζήσει είκοσι δύο χρόνια σε αυτή την κατάσταση και να υποφέρει
τόσο…Τέλος πάντων, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συζητάμε επ΄αυτού. Αυτή
ήταν η θέληση του Θεού και πρέπει να τη δεχτούμε.»

Σχέδιο του «Παντοκράτηρα»

Στα επόμενα χρόνια κανείς από τους δικούς του αλλά
και από τους φίλους δεν προτίθεται να ξεχάσει τον Νίκο
Δραγούμη και το έργο του. Γράφει χαρακτηριστικά ο
Ζάν Μπαλτύς στο ημερολόγιό του το 1932:
« Σαιν-Ρεμύ 13 Μαρτίου 1932
…Υπάρχουν συγκλονιστικές αναλογίες ανάμεσα στον
Βαν Γκογκ και τον Δραγούμη, λογαριάζω μάλιστα να
γράψω την ιστορία του Δραγούμη…»
Σαιν- Ρεμύ 11 Μαρτίου 1938
«…Πρέπει να επεξεργαστώ τις σημειώσεις που έχω
γράψει για τον Δραγούμη. Να γράφω την ιστορία αυτού
του άγνωστου ζωγράφου που υπηρετούσε την Τέχνη
χωρίς να θέλει να τον υπηρετεί αυτή…Να ενώσω όλες
ετούτες τις σκόρπιες σελίδες, να τις συγκεντρώσω κάτω
από τον εύγλωτο τίτλο: « Ένας Έλληνας Βάν Γκογκ.»…

Λίγα χρόνια μετά τον Μάρτιο του 1936, ο Ζάν Μπαλτύς,
στον εκθεσιακό χώρο του δημαρχείου της Αβινιόν,
παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό τα έργα του Νίκου
Δραγούμη. Γράφει χαρακτηριστικά στον κατάλογο της
έκθεσης;
«Ο Νικόλαος Δραγούμης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, βρήκε
στη Γαλλία…τη δεύτερη πατρίδα του, αλλά η Προβηγκία
υπήρξε για αυτόν ιδιαίτερος τόπος…
…Είναι βαθύτατα λυπηρό το ότι ο καλλιτέχνης, σε μια στιγμή
αποθάρρυνσης, κατέστρεψε πολλά από τα έργα του,
και όχι τα λιγότερα καλά. « Η Προβηγκία», του άρεσε να λέει:
« είναι μια δεύτερη Ελλάδα αν της προσθέσεις τη μοναδική
ομορφιά της Γαλλίας».

•Τον Ιούλιο του 1941 αποβιώνει η σύντροφος του Νίκου
Δραγούμη Λύντια Μπορζέκ.
•Το 1989 χαρίζονται από την οικογένεια Δραγούμη, δύο
έργα του Νίκου Δραγούμη στο Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης.
•Τον Ιανουάριο του 2013 παρουσιάζεται στο κοινό ο
θεατρικός μονόλογος του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου «Η
σκιά του ειδώλου».
•Το Μάϊο του 2015 το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση
για το σύνολο του έργου του.

Σχέδιο του Ν.Δ.
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