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Ο Νικόλαος, πρωτότοκος γιος του 
πρωθυπουργού Στέφανου Δραγούμη, μεγάλωσε 

με αρχές, αλλά και πολλές ανέσεις 



από μικρός έδειξε την κλίση του στη 
ζωγραφική 



περνούσε ώρες κι ώρες με τα αδέλφια 
του στο ατελιέ τους  



ακολουθώντας με προσοχή τις οδηγίες των 
δασκάλων του 



και ζωγραφίζοντας τα πέτρινα γεφύρια 
της Αττικής που τον μάγευαν 



 
ή τις γυναίκες που ξενόπλεναν  στα 

ρέματα της πόλης 



Κάποια μέρα, σε μια βόλτα με την άμαξα, 
ομολόγησε στον πατέρα του την απόφασή του  

«θα γινόταν ζωγράφος!» 



Ο πατέρας του δε θέλησε ν’ ακούσει δεύτερη κουβέντα. Προόριζε 
τον γιο του για διπλωμάτη ή στρατιωτικό. Έτσι, του στέρησε το 

μηνιάτικο, μήπως τον κάνει κι αλλάξει γνώμη. 



Ο Νικόλαος αμετάπειστος, αξιοπρεπής και 
λυπημένος περιφερόταν στ’ αγαπημένα μέρη του 

και τα ζωγράφιζε 



 
Μόνον η λατρεμένη αδελφή του, η Ναταλία,  

τον στήριζε 



η μετέπειτα σύζυγος  
του ήρωα στρατιωτικού Παύλου Μελά 



Ένα πρωινό, σε μια βόλτα του,  
ο Νικόλαος  αντίκρυσε τη γυναίκα που  

θα τον σαγήνευε για πάντα 



Για χάρη της θα έκανε κάθε είδους τρέλλα  
μέχρι να γίνει  ταίρι της. Το κράτησε, όμως,  

κρυφό απ’ τον πατέρα του, ώσπου…  



αλίμονο! Τον Απρίλιο, ο πατέρας του έπεσε βαριά 
άρρωστος κι ο Νικόλαος ανέλαβε το χρέος του 



 
       Ήταν ο πρωτότοκος γιος του και όφειλε να     

 βρει τρόπο  για να τον σώσει 



 
Μ’ αυτές τις σκέψεις, κι ενώ περπατούσε δίπλα στα 

μαρμάρινα λείψανα της Αθήνας, ο Νικόλαος άκουσε να 
μιλούν για το θαυματουργό νερό της Αρκαδίας που 

θεραπεύει τα πάντα 



Χωρίς να το πολυσκεφτεί, πήρε παραμάσχαλα 
έναν χάρτη της όμορφης Αρκαδίας  



και ξεκίνησε για το άγνωστο ταξίδι στον τόπο των μύθων 
και των αρχαίων θεών ακολουθώντας  

τους δρόμους του νερού 



Είχε στο μυαλό του τις ιστορίες που διάβαζε 
μικρός γι’αυτόν τον μαγικό τόπο:  

για το νερό που κοιμάται… 



 
 για τα γεφύρια με τις νεράιδες που γίνονται 

 νυφίτσες 



μα και για τα κακά ποτάμια  
που γκρέμιζαν τα γεφύρια 



Ο Νικόλαος Δραγούμης έπρεπε να βρει το θαυματουργό 
νερό στη γη της Αρκαδίας και  

θα το κατάφερνε με κάθε τίμημα 



Πρώτος σταθμός του ταξιδιού του ήταν το «Τολέδο της 
Ελλάδας», η μαγευτική Καρύταινα με το μεσαιωνικό κάστρο της 



 
Ένας πρόθυμος καβαλλάρης τον κατατόπισε για το 

ονομαστό πέτρινο γεφύρι της περιοχής  



που στέκει αγέρωχο πάνω από τα ορμητικά νερά του 
ποταμού Αλφειού 



ευγενικοί ντόπιοι ανέλαβαν να τον προμηθεύσουν 
με το νερό του άλλοτινού θεϊκού ποταμού 



 
Επόμενος σταθμός του : η ηρωική Δημητσάνα! 

Αφού πέρασε το πέτρινο γεφύρι της πάνω από το 
φαράγγι του Λούσιου ποταμού 



 
Βάλθηκε να θαυμάζει την ονειρική θέα 



που του έφερνε στο νου γαλήνιες σκηνές  
απλής και φυσικής  ζωής,  

του φιλοσοφικού «αρκαδισμού» 



Είχε απορροφηθεί με τις σκέψεις αυτές, όταν ένας 
νέος τον πλησίασε, θέλοντας να τον βοηθήσει 



Τον οδήγησε στο κεφαλάρι του Αι- Γιάννη,  
με το άφθονο νερό 



Νερό για κάθε χρήση:  
νεροτριβή για τα βαρειά ρούχα  

και τροχός για άλεσμα του αλευριού 



νερό για το βυρσοδεψείο 



νερό για τον μπαρουτόμυλο 



νερό που τον ενέπνευσε για νέες δημιουργίες 



και τον έκανε να ελπίζει πως κάπου εκεί κοντά 
βρισκόταν και  το νερό που επιθυμούσε. 



Τότε άκουσε τη φωνή μιας γιαγιούλας να του λέει για το 
νερό που ανάβλυζε στο Μοναστήρι των Αιμυαλών 


