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ΑΡΙΘΜΏΝ, Άγρα 2001 [Κρατικό Βραβείο Διηγήματος] ⚘ ΤΟ ΒΙΒΛÍΟ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΘÍΑΣ,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 • Tι

συνέβη στο ξενοδοχείο

M

ΟΛΙΣ μπήκαν στο ασανσέρ,
το χαμηλό τοπίο αμέσως μεταμορφώθηκε. Πάτησαν το κουμπί του ορόφου της και αγκαλιάστηκαν
αστραπιαία, εξακτινίζοντας τα χέρια τους προς κάθε ορατό και αόρατο
σημείο του αντίπαλου σώματος. Mε κόπο σύρθηκαν στο δωμάτιό της
και αφοσιώθηκαν, μισοντυμένοι, στην αναψηλάφηση των παθών, θητεύοντας με ζήλο σε κορυφώσεις αιμοφόρων αγγείων, και οργάνωναν
επιδρομές, αρχίζοντας από το μέτωπο, τις κατωφέρειες των παρειών, το
πηδάλιο της μύτης και των αφτιών τους λοβίσκους, για να περιβρέξουν
κατόπιν ακροθιγώς το στέρνο και τις παρειές ενώ, με απρόβλεπτες κινήσεις, αιφνιδιαστικές, πλαγιοδρομούσαν πότε στους ώμους, πότε στις
κλειδώσεις των χεριών, πότε στα βλέφαρα, στο στέρνο και στις υπερούσιες διακλαδώσεις της μασχάλης, εμμένοντας στα στηθαία και στα περιστύλια, στον δελφικό κόμβο του ομφαλού, αλλά εξίσου και στις τρουλαίες διασταυρώσεις, στο επιγαστρικό θυελλώδες πτερύγιο, καθώς και
στο ακατάσχετο κωπαίο, που αποζητούσε τον θησαυρό των αγαθών σε
μια κοιλάδα διάσπαρτη με νυμφαίες πηγές και καταρρακτώδεις πτυχώσεις, ώσπου να πυκνώσει με υφάλμυρο φως το χρυσόγελο δέρας της,
για να εισβάλει βελούδινο στα παλλόμενα βάθη των φλογισμένων ορυχείων, με υπόκωφες –αλλά εύληπτες– κραυγές που προκάλεσαν, μέσω
της μεσοτοιχίας, μια ρυθμικά κλιμακούμενη ανοδική τάση στον αποκοιμισμένο ισολογισμό του φαρμακευτικού αντιπροσώπου, ο οποίος διάβαζε μηχανικά ένα αθλητικό ένθετο, ξαπλωμένος στο διπλανό δωμάτιο
με την πλάτη στα μαξιλάρια του τοίχου, το στόμα υγρό και τα πρεσβυωπικά γυαλιά του θαμπωμένα στην άκρη της μύτης.
13
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«Tο σημαντικότερο στοιχείο των ερώτων είναι η πρόσκαιρη, έστω, χαρά
που τους συνοδεύει. Γι’ αυτό μερικοί ζωγράφοι απεικόνιζαν τους ανθρώπους του κύκλου τους σαν θεϊκές μορφές, με τη δικαιολογία ότι το
θείον είναι μια άλλη εκδοχή της ερωτικής καθημερινότητας», της είπε
ύστερα από λίγο, γαλλιστί, ο Ιταλός, προσπαθώντας να κάνει μια επιστημονικοφανή φιλοφρόνηση που θα αποτελούσε ένα ενδεχόμενο
εφαλτήριο για τον επόμενο γύρο.
Η Θάλεια τού έκλεισε το στόμα μ’ ένα ταχύπλοο φιλί και, μνημονεύοντας έμμεσα την ομόθυμη λαϊκή αντίδραση προς την αίτηση εισόδου στη
χώρα από τους Ιταλούς, τον Οκτώβριο του 1940, απάντησε σθεναρά στο
υπονοούμενο με ένα «Όχι!». Δεν παρέλειψε να χαμογελάσει και ταυτόχρονα κοίταξε το ρολόι της· πετάχτηκε, φόρεσε ένα βαθυπράσινο λινό
φουστάνι με αραιή ύφανση, ένα μαύρο, κοραλλένιο λεπτό κολιέ, φρεσκάρισε το μακιγιάζ και έτρεξε στο ισόγειο να εκφωνήσει την ομιλία της,
ενώ εκείνος γύρισε στο πλάι, χαμογελαστός, ν’ αποκοιμηθεί μέσα σε ένα
πέλαγος συγκεχυμένης ευδαιμονίας, κυριευμένος από την αυθόρμητη
και μάλλον ακατέργαστη ακόμα σκέψη ότι «Oι ποιητές δεν αναγνωρίζουν επισήμως το θάνατο». Oνειρεύτηκε κάτι χρόνια γεμάτα ξένες ζωές.

14
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 • Tο

κύκλωμα της Aμαντίν

O

ΚΑΡΟΛΟΣ ο Πέμπτος, αυτοκράτορας το επάγγελμα, έλεγαν ότι μιλούσε ισπανικά στον Θεό, γαλλικά με τους άντρες του, ιταλικά
με τις κυρίες γενικώς και γερμανικά στο άλογό του. Ίσως το γεγονός
αυτό επιβεβαιώνει ότι η μόνη σταθερά της Iστορίας είναι η μεταβλητότητα του αντικειμενικού φακού.
Γι’ αυτό και θεωρήθηκε απλώς συμπτωματικό ότι, τη μέρα που η Θάλεια
Δροσινού τελείωσε τις σημειώσεις τής αποκαλυπτικής εργασίας της για
τις «Ελληνίδες ηγερίες των προραφαηλιτών ζωγράφων» (εργασία που
θα αποτελούσε γι’ αυτήν το διαβατήριο προς την επόμενη βαθμίδα του
πανεπιστημιακού κλιμακοστασίου), σε κάποιο αυστραλέζικο χωριό,
τριάντα μίλια μακριά από την ακτή, έβρεξε σαρδέλες· οι επιστήμονες βεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται για θαύμα· απλώς, τις σήκωσε η καταιγίδα
από τη θάλασσα του Mπρισμπέιν και τις έφερε ολόφρεσκες και δροσερές, σαν λεπίδες ζωντανής, ουρανόπεμπτης μηχανικής.
Ήταν 7 Φεβρουαρίου. Και ενώ εμείς γιορτάζαμε σε εθνικό δίκτυο τα γενέθλια του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, οι αγρότες των Aντιπόδων μάζευαν ψάρια ευτυχισμένοι, λες και ζούσαν σε ενύπνιο μεσημεριανού
λήθαργου, ύστερα από κυριακάτικο γεύμα με μπίρες μέχρι δακρύων,
όπου συνήθως βρέχει απαστράπτοντα ασημένια δολάρια. Δεν τους απασχολούσε τόσο το ίδιο το γεγονός, όσο ότι έβρεχε το συγκεκριμένο είδος
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ψαριού (και όχι σκουμπριά, που θα τα προτιμούσαν ασυζητητί). Εν πάση
περιπτώσει, γέμιζαν τις τσέπες τους, καλάθια, πλαστικές σακούλες, φόρτωναν ολόκληρες καρότσες φορτηγών, τα ψυγεία όμως και η υποδομή
του τόπου δεν επαρκούσαν για να τα συντηρήσουν, κι έτσι, σε λίγες
μέρες, όλος ο τόπος σε ακτίνα δέκα μιλίων μύριζε ψόφιο ψάρι και, κατά
συνέπεια, γέμισε γάτες.
Και επειδή η μυρωδιά του ψαριού, αποδεδειγμένα, παραπέμπει ευθέως σε
ηδυπαθείς εκκρίσεις σωματικών υγρών του ανθρώπινου ζώου, ο επόμενος χειμώνας ευλόγως χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακή άνοδο του
δείκτη γεννήσεων της νοτιώδους εκείνης αραιοκατοικημένης περιοχής.
Oι γάτες παρέμειναν, τυπικά, σαρκοβόρες.
Ασχέτως αυτού, η εργασία της κυρίας Δροσινού (υπήρξε επιστήμων με
έντονη θηλυκότητα, μολονότι πρόφερε με αρκετή κομψότητα τα γερμανικά) τελειώνει ως εξής:
Aνακεφαλαιώνοντας για τις «Tρεις Xάριτες», η Aγλαΐα K.
Iωνίδου παντρεύεται τον Θ. Kορωνιό το 1854 [και πιθανολογούμε πως έχει γεννηθεί πριν από δεκαοκτώ τουλάχιστον χρόνια, γύρω στο 1836· ίσως αποκτά μια κόρη, την Kαλλιόπη]. H
ξαδέλφη της Mαρία Kασσαβέτη γεννιέται το 1843, παντρεύε–
ται στο Παρίσι τον γιατρό Ζαμπακό, κάνει δύο παιδιά, χωρίζει και επιστρέφει στο Λονδίνο ως Mαρία Zambaco. Πεθαίνει
το 1914, στο Παρίσι, σε ηλικία εβδομήντα ενός ετών. Η Mαρί
Σπάρταλη γεννιέται το 1844, παντρεύεται τον Στίλμαν και
πεθαίνει σε ηλικία ογδόντα τριών ετών.
Και κλείνει με τη λυρικότροπη φράση: «Σαν να άναβε μέσα τους ερυθρά
Πομπηία...», ενώ ακολουθούν οι λέξεις: «Kύκλωση με Mαρίες και Aμαντίν». Bρήκε κάποια σχέση της προαναφερθείσας Mαρίας Kασσαβέτη ή
της ζωγράφου Σπάρταλη-Στίλμαν με την εξαφάνιση της απρόβλεπτης,
επερχόμενης Aμαντίν; Άγνωστο.

16

XERI NEW 6:Layout 2

2/5/17

6:08 PM

Page 17

Άγνωστο, διότι και η ίδια η Θάλεια Δροσινού χάθηκε ξαφνικά από το γιγαντιαίο οχηματαγωγό Aίτνα ταξιδεύοντας προς Πάτρα με προέλευση την
Aνκόνα. Δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, της αυτοεξαφάνισης ή και της εγκληματικής ενέργειας ακόμη, αν και επικράτησε η
άποψη ότι γλίστρησε απλώς από το κατάστρωμα λόγω των ισχυρών κλυδωνισμών του τεράστιου πλοίου και της καταρρακτώδους βροχής.
Έβρεχε όντως όλη τη νύχτα, αλλά εκείνη καθόταν ώς αργά σ’ ένα υπόστεγο καπνίζοντας συνεχώς. Tα χείλη της έπαιρναν ώρα με την ώρα το
σχήμα του κενού. Σαν να φιλούσε μέσα στον αέρα το μηδέν. Tην είχε
προσέξει κάποιος αξιωματικός του πληρώματος και την πλησίασε αναζητώντας αφορμή για προσέγγιση ανοικτού πρωτοκόλλου. Eκείνη τον
ευχαρίστησε κάπως ψυχρά, σηκώθηκε απότομα και προχώρησε προς τις
σκάλες της γέφυρας. Tου έκανε εντύπωση το φόρεμά της, μαύρο, κολλημένο στο σώμα της, διάφανο σχεδόν από τα νερά, κι ένα μαύρο κοράλλι στο λαιμό, μάλλον ψεύτικο.
«Tο βλέμμα της», είπε αργότερα ο έμπειρος θαλασσινός, «είχε κάτι λάμψεις σαν φωτεινές ραβδώσεις». Ψηλή, λεπτή, στα 43 της, ωραία ακόμα
θα έλεγες, με ύφος απογειωμένου ερωδιού, τραβούσε την προσοχή των
ενδιαφερομένων χωρίς κόπο. Bρέθηκαν τα κοκκινωπά γυαλιά της και
μια μεγάλη ψάθινη τσάντα με διάφορα χαρτιά, καλλυντικά, τσιγάρα και
τον φορητό της υπολογιστή.
Δεν την ξαναείδε κανείς. Oύτε και ασχολήθηκαν ιδιαιτέρως, εδώ που τα
λέμε, οι Aρχές, γιατί είχε πια ξεσπάσει στην Eυρώπη ο λεγόμενος «Πόλεμος των Aγαλμάτων» και οι πάντες επιστρατεύτηκαν. O αριθμός των
συμπτώσεων στο ζήτημα αυτό είναι τόσο μεγάλος, ώστε η πιθανότητα
του τυχαίου άρχισε να διαταράσσεται.
Αλλά ιδού, εν πάση περιπτώσει, χάριν περιεργείας, οι αποσπασματικές
σημειώσεις της Θάλειας Δροσινού για ένα μελλοντικό, εικονογραφημένο λεύκωμα με τις προσωπογραφίες και τα έργα των κοριτσιών, όπως
διασώθηκαν, ταξινομημένες κατά κεφάλαια, στον υπολογιστή της:
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[ ΠΑΡΕΝΘΕΤΟ ] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 • Νέος

Κήπος Χαρίτων

ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝIΔΕΣ KAΛΛΟΝΕΣ, ΗΓΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΡΑΦΑΗΛΙΤΩΝ ζΩΓΡΑΦΩΝ

1. Please Ring Bell

η ∆ύση παράγει βιβλία όπως ο Mόµπι Nτικ του
Mέλβιλ, τα Φύλλα χλόης του Oυίτµαν, η Κυρία
Mποβαρί του Φλοµπέρ και Η Κυρία µε τις καµέλιες του νεότερου ∆ουµά, O κόµης Μοντεχρίστος, η Ιστορία της Αγγλίας του Μακόλεϊ
και εκδίδεται το Κοµµουνιστικό Μανιφέστο,
ενώ ξεφυτρώνουν Tα άνθη του κακού που έσπειρε ο Mποντλέρ. Aνθεί η γαλλική, κυρίως,
ζωγραφική (Nτεγκά, Kουρµπέ, Eνγκρ, Mιλέ
κ.ά.), η Eυρώπη ακούει Bέρντι, Σούµαν, Λιστ,
Bάγκνερ και Mπραµς, ενώ ο Μπουλ θεµελιώνει τη συµβολική λογική στα µαθηµατικά, προαναγγέλλοντας, θεωρητικά, τους υπολογιστές.
Kατά την εκστρατεία των Aγγλογάλλων
στην Kίνα, οι Tάιµς του Λονδίνου έγραφαν µε
χαρακτηριστική τρυφερότητα: «Για κάθε χριστιανική εκκλησία που καταστρέφεται, να ισοπεδώνονται εκατό βουδιστικοί ναοί, για κάθε
σκοτωµένο Eυρωπαίο, να θανατώνονται, ύστερα από βασανιστήρια, χίλιοι επαναστάτες, αδιάφορο αν είναι γέροι ή γυναικόπαιδα». Παράλληλα, ο Γάλλος στρατηγός Mοντοµπάν,
που είχε λεηλατήσει και στη συνέχεια πυρπoλήσει το ανάκτορο του Πεκίνου, τιµήθηκε από
τον Tρίτο Nαπολέοντα «για τις υπέροχες στρατηγικές του ικανότητες» όταν οι δυνάµεις του
πυροβολικού του κατατρόπωσαν, πάνω σε κάποιο ξύλινο γεφυράκι, µια χούφτα Κινέζους
ντυµένους µε µεσαιωνικές πανοπλίες και οπλισµένους µε δόρατα και ξύλινα σπαθιά, οι οποίοι
νόµιζαν πως παίρνουν µέρος σε κάποιο τελε-

ο φθινόπωρο του 1848, στο Λονδίνο, εµφανίστηκαν κάποια ασυνήθιστα ζωγραφικά έργα µε την υπογραφή «P.R.B.». O Tύπος
τα υποδέχτηκε στην αρχή σκωπτικά και ανέλυσε την υπογραφή ως αρχικά της φράσης
«Please Ring Bell» (Παρακαλώ Xτυπήστε Kουδούνι). ∆εν άργησε να αποκαλυφθεί ότι αποτελούσαν τα αρχικά της «Προραφαηλιτικής
Aδελφότητας» (Pre-Raphaelite Brotherhood),
µιας οµάδας νεαρών καλλιτεχνών και τεχνοκριτικών που –ως αντίδραση στη βιοµηχανική
επανάσταση– επιζητούσαν να δώσουν στη ζωγραφική τους την αγνότητα που θεωρούσαν
πως είχε η τέχνη πριν από τον Pαφαήλ, αξιοποιώντας δηλαδή την καθαρότητα του χρώµατος και την απλότητα της γραµµής της φλαµανδικής τέχνης και της πρώιµης ιταλικής Aναγέννησης. Eπέλεγαν τα θέµατά τους κυρίως
από τη Bίβλο, από αρχαίους θρύλους και από
τη µεσαιωνική λογοτεχνία. H αδελφότητα υπέστη σκληρή κριτική από προσωπικότητες όπως
ο Kάρολος Nτίκενς, βρήκε όµως υποστήριξη
στο πρόσωπο του θεωρητικού της τέχνης Tζον
Pάσκιν · το κίνηµα εξαπλώθηκε και έγινε της
µόδας, σε σηµείο που να θεωρείται ως το πιο
ενδιαφέρον καλλιτεχνικό γεγονός της βικτωριανής Aγγλίας. Tην εποχή αυτή, που σε ολόκληρο τον δυτικό κόσµο ξεσπούν επαναστάσεις και προκαλούνται ραγδαίες ανακατατάξεις, η Mεγάλη Bρετανία βρίσκεται στο απόγειο της ευηµερίας της. Είναι η περίοδος όπου
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τουργικό δρώµενο ή σε θεατρική παράσταση των καλόψυχων και φιλάνθρωπων χριστιανών. (Mεταξύ των λαφύρων, ο γενναίος στρατηγός πήρε κι ένα λαµπρό µαργαριταρένιο κολιέ που το χάρισε στην αυτοκράτειρα Eυγενία
της Γαλλίας.)

σ’ έναν Άγγλο µεσίτη και, µόλις µάζεψε 50 ρουπιέδες, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Λέγεται
ότι εκείνος καθιέρωσε την ονοµασία «τσίτι» για ορισµένου είδους φτηνά υφάσµατα (από
τις συναλλαγές του µε εµπόρους του City). Έβγαλε πολύ
γρήγορα τόσα χρήµατα, ώστε
κατέθεσε στην τράπεζα ένα τεράστιο ποσό, υπό τον όρο ότι
ούτε ο ίδιος ούτε τα παιδιά του
δεν θα µπορούν να αποσύρουν
το κεφάλαιο και µόνο οι τόκοι θα
πήγαιναν σε δωρεές προς την Eλλάδα. Θεωρείται από τους µεγάλους ευεργέτες του
τόπου. Mε χρήµατά του ιδρύθηκε η Iωνίδειος
Σχολή στον Πειραιά και η Bιβλιοθήκη της Bουλής. Πέθανε στην Aθήνα το 1852, όταν η Μαρία Κασσαβέτη έκλεινε τα εννέα και η Αγλαΐα
Κορωνιού ετοιµαζόταν για το γάµο της» (βλ.
Tσιµπιδάρος). Tο άγαλµά του καταστράφηκε.

2. Ιωνίδης

Ελλάδα oλόκληρη έχει πληθυσµό λιγότερο από ένα εκατοµµύριο κατοίκους.
Στο Λονδίνο, µεταξύ άλλων οµογενών, θάλλει ο
Kωνσταντίνος Iωνίδης. «O πατέρας του ήταν
παπάς στην Kαισάρεια · αργότερα πήγε στην
Πόλη, λειτουργούσε στο Kοντοσκάλι, όπου και
πέθανε. Άφησε δύο αγόρια και τρία κορίτσια.
H µητέρα του, ∆εσποινού, έβαλε τον Kωνσταντίνο, οκτώ ετών, να δουλέψει στο µαρµαράδικο ενός θείου του. Aλλά δεν άντεξε. Oι
σκόνες από τα τριβεία τον πείραξαν στα µάτια. Έτσι, πήγε υπηρέτης στο κατάστηµα υφασµάτων του Xατζή-Mανολάκη Kαµάρα. Mπήκε γρήγορα στα µυστικά της δουλειάς και στο
τέλος έγινε συνεταίρος του. Πήρε µάλιστα το
παρατσούκλι «Iπλικτσής» (ιplιk εννοούν στα
τουρκικά τα νήµατα). Kέρδισε πολλά χρήµατα,
πάντρεψε και καλοπροίκισε τις αδελφές του ·
στο τέλος παντρεύτηκε και ο ίδιος, µε προξενιό, τη Mαριώρα του αδαµαντοπώλη Σεντουκάρη της Kωνσταντινούπολης (ο οποίος έµεινε
στην ιστορία από ένα υπέροχο πετράδι ονόµατι ∆ράκος έσχατος, που έχει κόψει σε ανάµνηση του ενδέκατου Παλαιολόγου). Έκαναν
δέκα παιδιά, αυτά που αργότερα δηµιούργησαν ολόκληρη δυναστεία στην Aγγλία. Ένας
από τους τελευταίους απογόνους τους πέθανε
στα τέλη της δεκαετίας του 1970 (ήταν φυσιοδίφης, πασίγνωστος από τις µελέτες του για
τα ερπετά). Όταν ξέσπασε η ελληνική επανάσταση του 1821, ο Iωνίδης έχασε όλη του την
περιουσία και άρχισε από το µηδέν. Mετά την
πρώτη µπόρα των διωγµών έπιασε δουλειά

3. Μεσίται και υπάλληλοι

ο 1838 ο ποιητής Aλέξανδρος Σούτσος
επισκέπτεται το πνιγµένο στην υγρασία
και τους καπνούς Λονδίνο και σηµειώνει σκωπτικά:
Ποία κίνησις ανθρώπων
ποίος κρότος οχηµάτων
ποία δε και γαιανθράκων
κάπνισις εκ των δωµάτων
ήτις και της γης την πάσαν
επιφάνειαν µιαίνει
και τον δίσκον του ηλίου,
αν φανεί ποτέ, ωχραίνει...

Για τους Έλληνες που ζούσαν στην πόλη
αυτή, ο συγγραφέας του Λουκή Λάρα ∆ηµήτριος Bικέλας, που ήταν ξάδελφος του Iωνίδη
από τη µητέρα του (οι γιαγιάδες τους ήταν
αδελφές), γράφει:
«Mετοικήσαντες οι περισσότεροι εις την
19
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Aγγλίαν µετά την καταστροφήν της Eπαναστάσεως και την µακράν περίοδον των κοινών ταλαιπωριών, εθαµβώθησαν από την
λάµψιν του ανωτέρου πολιτισµού, εντός του
οποίου µετεφυτεύθησαν. Tον πολιτισµόν όµως τούτον εξεπροσώπουν εις τα όµµατά
των οι µεσίται και οι υπάλληλοι, όσους έβλεπαν εις τα γραφεία των, και αι υπηρέτριαι εις
τας οποίας ενεπιστεύοντο την επί το αγγλικότερον ανατροφήν των τέκνων των. Σχέσεις
µετ’ Άγγλων ανωτέρας περιωπής δεν ήτο εύκολον να συνάψουν. O φόβος των ήτο µη δώσουν αφορµήν περιφρονητικών επικρίσεων
εις τους υπηρέτας των, ως µη συµµορφούµενοι προς τα αγγλικά ήθη και έθιµα. Tα τέκνα
των, κατά την αγγλικήν συνήθειαν, διήρχοντο
όλην την ηµέραν εις το υπερώον µε τας τροφούς των, αι οποίαι εξ εγωισµού πατριωτικού
δεν απέκρυπταν την περιφρόνησίν των προς
παν ό,τι ξενικόν. Eκεί τα τέκνα ως πρώτην και
µόνην γλώσσαν εµάνθαναν εξ ανάγκης την
αγγλικήν. Oι γονείς, διά να συνεννοώνται ακόπως µε τα τέκνα των, απέµαθαν να οµιλούν
προς αυτά την γλώσσαν των και κατέφευγαν
[επίσης] εις την αγγλικήν, την οποίαν ατελώς
εγνώριζαν και ατελέστερα επρόφεραν, προς
αύξησιν της περιφρονήσεως των τροφών, περιφρονήσεως την οποίαν µετέδιδαν και εις τα
τέκνα.
»Iδού πώς ανετράφη η πρώτη γενεά των
εις το Λονδίνον γεννηθέντων Eλλήνων. Aλλ’
οπωσδήποτε, η γενεά εκείνη εξηκολούθει να
εννοεί και να οµιλεί την ελληνικήν µε τους γονείς της, έστω και µε αγγλικήν προφοράν και
µε αγγλισµούς εις τας εκφράσεις. Tι συνέβη
όµως έκτοτε; Oι νέοι και αι νέαι της νέας γενεάς απετέλεσαν τα νέα συνοικέσια. Mεταξύ
των λαλούν αγγλιστί. Mετά τον θάνατον των
γονέων των δεν έχουν πλέον αφορµήν να οµιλούν την ελληνικήν, η οποία κατέστη ξένη εις
τα τέκνα των. H Eκκλησία µένει εισέτι ως σηµείον ενώσεως και σύµβολον της καταγωγής

των. Aλλά βαθµηδόν εκλείπει το κύριον χαρακτηριστικόν του εθνισµού των: η γλώσσα.
∆εν έγιναν ακόµη Άγγλοι, ίσως διότι οι Άγγλοι
δεν τους παραδέχονται ακόµη ως τοιούτους.
Tους αποκαλούν Έλληνας του Λονδίνου. Bαθµηδόν θ’ απορροφηθούν από τον ωκεανόν
του µεγάλου αγγλικού έθνους και τα ονόµατά
των µόνα θα µαρτυρούν την ελληνικήν καταγωγήν των». (H ζωή µου, 1908)
Tο 1851 στη ∆ιεθνή Έκθεση του Λονδίνου
παίρνει µέρος και η Eλλάδα, για πρώτη φορά
ως ελεύθερο κράτος, εκθέτοντας µία χρυσοποίκιλτη ελληνική ενδυµασία, δύο µαρµάρινα
αντίγραφα αναγλύφων του Παρθενώνα και
έναν ξυλόγλυπτο σταυρό, έργο του κληρικού
Aγαθάγγελου Tριανταφύλλου, καθηγητή της
ξυλογραφίας στο Πολυτεχνείο Aθηνών. Eπίσης
εκθέτουν µέλι, σφουγγάρια, σαπουνόχωµα
της Mήλου και θηραϊκή γη. Όλα σχεδόν τα εκθέµατα τιµήθηκαν µε µετάλλια. Την έκθεση
επισκέπτεται και θαυµάζει και ο Φλοµπέρ. Tον
πολυτελέστατο κατάλογο της έκθεσης συντάσσει και τυπώνει στα ελληνικά ο εφοπλιστής, εκδότης της θρυλικής εβδοµαδιαίας
εφηµερίδας Bρεταννικός Aστήρ και συγγραφέας της Hρωίδος της Eλληνικής Eπαναστάσεως Στέφανος Ξένος [βλ. σελ. 85], αντεραστής κατόπιν του µεγαλέµπορου όπλων Bασίλειου Zαχάρωφ [βλ. σελ. 83]. O Ξένος είχε µακρινή συγγένεια µε την οικογένεια Iωνίδη και
κοντά τους πρωτοβρήκε δουλειά όταν έφτασε στο Λονδίνο. H ναυτιλιακή επιχείρηση
που ίδρυσε συνεργάστηκε µε πολλούς Έλληνες εµπόρους, µεταξύ των οποίων και µε τους
αδελφούς Kασσαβέτη.
Στη δεκαετία του 1860 ποζάρουν για
τους προραφαηλίτες τρεις ωραίες γόνοι της
ελληνικής αποικίας του Λονδίνου, γνωστές ως
Oι τρεις Xάριτες, µε τις οποίες ήταν ερωτευµένοι οι µισοί καλλιτέχνες του Λονδίνου. Πρόκειται για τη Mαρία Κασσαβέτη, την ξαδέλφη
της Aγλαΐα Κορωνιού και τη φίλη τους Mαρί
20
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Σπάρταλη. Kαι οι τρεις ήταν ευκατάστατες, µε καλλιτεχνικές ανησυχίες και ανεξάρτητοι χαρακτήρες. «Πέφταµε όλοι
στα πόδια τους και, φυσικά, ο καθένας
από µας φλεγόταν από την επιθυµία
[τουλάχιστον] να τις ζωγραφίσει», θυµάται στα αποµνηµονεύµατά του ο ζωγράφος Θωµάς Άρµστρονγκ.

4. Μούσα πρώτη

ο 1842 παντρεύονται στην εκκλησία του Σωτήρος ο ∆ηµήτριος Kασσαβέτης από τη Ζαγορά και η Eυφροσύνη Kωνσταντίνου Iωνίδη. Στις 16 Iουνίου του επόµενου έτους βαπτίζεται στην
ίδια εκκλησία η κόρη τους Mαρία-Tερψιθέα. Aνάδοχος, ο A. K. Iωνίδης. H Mαρία,
κατά τις περιγραφές, «συνδύαζε ακαταµάχητη ελκυστική οµορφιά, µελαγχολία
και ξεγνοιασιά µοιάζοντας, ταυτόχρονα,
ευάλωτη». Mικρή, είχε ποζάρει για τον
νεαρό, τότε, ζωγράφο G. F. Watts. Eίναι
πασίγνωστο το έργο του «Παιδί µε τούρκικη ενδυµασία» όπου ζωγράφισε τη Mαρία µε γαλαζοπράσινο ρούχο µπροστά σ’
ένα κόκκινο ανάκλιντρο. Παρεµπιπτόντως, στο σπίτι του Iωνίδη ο Oυάτς, που
ονοµάστηκε αργότερα «Mιχαήλ Άγγελος
της βικτωριανής εποχής», συνάντησε τον
Θεόφιλο Kαΐρη (κυνηγηµένο από τη Σύνοδο της ελληνικής Εκκλησίας) και φιλοτέχνησε το πορτρέτο του, που βρίσκεται
σήµερα στην Eθνική Πινακοθήκη των
Aθηνών. Aργότερα η Mαρία ποζάρει για
τέσσερις πίνακες του Nτάντε Γκαµπριέλ
Pοσέτι, αλλά κυρίως σε πάρα πολλά έργα
του Mπερν-Tζόουνς. Την απεικόνισε ως
Aφροδίτη ή ως Θέρος, ντυµένη µε διάφανο πέπλο (ενώ στην ίδια σειρά των
«Εποχών» είχε απεικονίσει τη σύζυγό του,
Tζoρτζιάνα, ως Xειµώνα) · η Μαρία κυριαρχεί επίσης ως γόησσα Νιµούη στον

Ντάντε Γκαμπριέλ Ροσέτι: Μαρία
περίφηµο πίνακα «Το ξεµυάλισµα του
Mέρλιν» (λέγεται ότι µόλις το έργο αυτό
τελείωσε, ο ζωγράφος, έντονα επηρεασµένος από τον πρόσφατο χωρισµό
τους, αναγκάστηκε να µείνει για αρκετές
εβδοµάδες στο κρεβάτι, υποφέροντας
από νευρικό κλονισµό) · εντέλει θριαµβεύει ως βασίλισσα της Θράκης στον πίνακα «Φυλλίς και ∆ηµοφών» · να µην ξεχάσουµε και την υπέροχη ακουαρέλα
της «Kίρκης» για την οποία ο Pάσκιν έγραψε ότι «είναι µια µάγισσα πράγµατι ...
εξαίσια πάντα ... Τα µαγικά φάρµακα
που δίνει στους άνδρες είναι ανάµεικτα
... µε κρασί, γάλα και δηµητριακά, τα
τρία βασικά συστατικά που στηρίζουν τη
ζωή — και είναι δικό τους το λάθος αν,
από αυτά, εκείνοι µετατρέπονται σε γουρούνια». Γράφει η Π. Φιτζέραλντ: «O πατέρας της Mαρίας», ο µελαγχολικός ∆ηµήτριος «Xατζή» Kασσαβέτης [kasavet
στα τουρκικά σηµαίνει «θλίψη»] «καταγόταν από τη Σύρο µε ρίζες στη Ζαγορά
του Πηλίου [ένας πρόγονός του υπήρξε
δάσκαλος του Ρήγα], µε σπίτι στην Eρµούπολη [στην περιοχή Tερψιθέα].
21
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πάντοτε οµού και αι τρεις». Αντιθέτως, για τις «Χάριτες» της Αγγλίας, ιδίως δε για τη Μαρία Κασσαβέτη, η ερωτική υπερβολή διατέλεσε διαρκής και αστείρευτη «πηγή µεγαλείου».
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Μπερν-Τζόουνς: Μύλος [Οι Τρεις Χάριτες]
Mολονότι στην Aλεξάνδρεια πέτυχε ως έµπορος βαµβακιού, οι Έλληνες του Λονδίνου
τον έβλεπαν µε µισό µάτι, λόγω των ανατολίτικων, νωχελικών τρόπων του. Όταν πέθανε
ο Κασσαβέτης, σαράντα επτά χρονών, στο
Παρίσι, η πρωτότοκη Mαρία-Tερψιθέα είχε
µόλις κλείσει τα δεκαπέντε. Eίχαν ήδη πεθάνει τρία αδέλφια της και ζούσε µόνο ο Aλέξανδρος, έντεκα χρόνια µικρότερός της. H
οικογένεια έφθασε στο Λονδίνο και την κηδεµονία της ανέλαβε η κεφαλή του οικογενειακού πανθέου, ο Kωνσταντίνος, ο λεγόµενος
«Zευς» ή «Kεραυνός»,
εγγονός του Iπλικτσή. O
αδελφός του Κεραυνού, Aλέξανδρος και
αυτός, ήταν επίσης µανιώδης συλλέκτης έργων τέχνης και αναγνωρισµένος πάτρωνας των καλλιτεχνών της
εποχής.

5. Κεραυνός εν αιθρία

Zευς, πλούσιος χρηµατοµεσίτης, υπήρξε
ένας από τους σπουδαιότερους συλλέκτες της Aγγλίας εκείνης της εποχής. H συλλογή του περιλάµβανε έργα των Nτελακρουά,
Mιλέ, Nτεγκά, Pοσέτι και βέβαια του MπερνTζόουνς (µε σηµαντικότερο τον οριζόντιο «Mύλο», όπου απεικονίζονται και οι «Tρεις Xάριτες»
µαζί). H συλλογή του ανήκει σήµερα στο Kληροδότηµα Iωνίδη του Mουσείου Bικτωρίας και
Aλβέρτου και µπορεί να την επισκεφθεί κανείς
στην ιδιαίτερη πτέρυγα του ηµιώροφου αριστερά. «Ο Ζευς καταγόταν από µεγάλη φαναριώτικη οικογένεια. H περιουσία τους στην
Kωνσταντινούπολη κατασχέθηκε από τους
Tούρκους. O Kωνσταντίνος απέδρασε στην
Aγγλία µε τη σύζυγό του, που φορούσε στο
λαιµό πέντε χρυσά νοµίσµατα ως κεφάλαιο
ασφαλείας. Πίσω τους άφησαν τη γιαγιά που
είχε χάσει τα µυαλά της πριν από χρόνια, όταν
βρήκε τον άντρα της [τον προπάππου της
Mαρίας] σταυρωµένο από τους Οθωµανούς
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σκωνε µέσα της, διαρκώς, ένα εκθαµβωτικό
φθινόπωρο. O λαλίστατος Pοσέτι, σε επιστολή
του προς την άλλη ηγερία του, Tζέιν, σύζυγο
του ποιητή και σχεδιαστή Oυίλιαµ Μόρις, περιγράφει µε τα λαµπρότερα γλωσσικά χρώµατα την οµορφιά της.

έξω από την πόρτα του σπιτιού τους» (γράφει
η Φιτζέραλντ). Στους Ιωνίδηδες εργάστηκε για
ένα διάστηµα και ο Πέτρος-Ιωάννης Καβάφης, ο πατέρας του Aλεξανδρινού ποιητή.
Tόσο στο Mάντσεστερ όσο και στο Λονδίνο οι
Iωνίδηδες διέπρεψαν ως εισαγωγείς βαµβακιού και τη δεκαετία του 1860 πολιτογραφήθηκαν Bρετανοί πολίτες.

7. O αμφιλεγόμενος δόκτωρ

τις 20 Ιουλίου 1861 όµως, η Mαρία, δεκαοκτώ χρονών, παντρεύεται ξαφνικά
τον «ταπεινής καταγωγής» Κωνσταντινουπολίτη ∆ηµήτριο Αλεξάνδρου Zαµπάκο, γιατρό
της ελληνικής κοινότητας. «O γιατρός µπορεί
να κριθεί µόνο από το µοναδικό γράµµα του
που σώθηκε» (γραµµένο είκοσι χρόνια αργότερα), λέει η Φιτζέραλντ. Σ’ αυτό εµφανίζεται
ευγενικός, ανήσυχος και ανιαρός, και περιγράφει τον εαυτό του ως ειδήµονα στην “capricieuse santé des personages distingées”.
Για χάρη του λοιπόν [ή προκειµένου να αποµακρυνθεί από το συντηρητικό οικογενειακό
περιβάλλον;] η Mαρία εγκατέλειψε τη ζωή
του Λονδίνου και το αρχοντικό των Iωνίδηδων και εγκατάθηκε σ’ ένα σπίτι κοντά στα
Hλύσια Πεδία των Παρισίων. Σώζεται ένα πορτρέτο του, έργο του Oυάτς κι αυτό, καµωµένο
τη χρονιά του γάµου τους, όπου ο τριαντάχρονος γιατρός ατενίζει, µε σταυρωµένα χέρια και ελαφρό στραβισµό, το ξύλινο δάπεδο.
H πλούσια βιβλιογραφία του περιλαµβάνει
διάφορες µελέτες για τη λέπρα και τη σύφιλη.
Στη χορταστική Aλληλογραφία Γκαµπριέλ Pοσέτι και Tζέιν Mόρις (Oξφόρδη 1976) ο Zαµπάκος αναφέρεται ως ∆ηµήτριος T. και όχι
A. Eίναι άλλος; ∆εν είναι απολύτως βεβαιωµένο ότι ο κατοπινός πασάς και ο σύζυγος της
Mαρίας είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά οι πιθανότητες να υπάρχουν στο Παρίσι, την ίδια
εποχή και µε το ίδιο όνοµα, δύο φιλότεχνοι
Έλληνες δερµατολόγοι, είναι πολύ περιορισµένες, νοµίζω. Πάντως, η Μαρία υπογράφει

6. Έκφραση της Μ.

ερικές πηγές θεωρούν ότι η Mαρία
γεννήθηκε στην Aθήνα. Άλλοι βεβαιώνουν ότι γεννήθηκε στο Λονδίνο. O Άτγουντ
γράφει ότι γεννήθηκε στις 29 Aπριλίου, και
µάλιστα στο πατρικό της, στο Tαλς Xιλ. Aπόγευµα µε φως και παράξενη ζέστη. H Mαρία
περιγράφεται ως ιδιότροπη, ξεροκέφαλη,
προικισµένη µε καλλιτεχνικό ταλέντο και εξαίσια, µποτιτσελική οµορφιά. O Aλέξανδρος K.
Iωνίδης καταγράφει αργότερα, στα αποµνηµονεύµατά του, τη σκηνή που την αντίκρισε
στο µπάνιο γυµνή, παιδάκι αυτός, τρέµοντας,
κι αυτή στα είκοσι πέντε, µε κατακόκκινα µαλλιά κυµατιστά και ιριδίζουσα λευκή επιδερµίδα. O Mπερν-Tζόουνς γράφει σ’ έναν φίλο
του: «Γεννηµένη στα ριζά του Oλύµπου [Σ.τ.M.:
πρόκειται άραγε για µεταφορική έκφραση ή
πραγµατική πληροφορία;], όχι µονάχα ήταν
αλλά και φαινόταν πρωτόγονη · και το κεφάλι
εκείνο ... ο τρόπος που στεκόταν και γύριζε ...
Kι εµένα µ’ έζωναν τα φίδια» (επί λέξει: «σαν
να έπεσα σε ανθισµένο θάµνο πρωινής κραταιγόνας»). Λένε ότι το αριστερό της προφίλ
ήταν διαφορετικό από το δεξί · αλλά και ανφάς
το πρόσωπό της ήταν πάλι διαφορετικό. O λαιµός της περιγράφεται από τους ποιητές «δώδεκα φιλιά» µακρύς. Oι γάµπες της ισοδυναµούσαν µε εισιτήρια πρώτης θέσεως για την
Kόλαση. Oι γοφοί της ευωδίαζαν χελιδονόψαρο. Όµως το πιο ελκυστικό στοιχείο ήταν η
έκφρασή της: αόριστα πικραµένη σαν να φού23
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από δω και στο εξής στα έργα που φιλοτέχνησε «Μ. Τ. Zambacco fecit [εποίησε]», όπου το Τ. είναι προφανώς το µεσαίο της όνοµα: Τερψιθέα.
[Tο επίθετο απαντά στη βιβλιογραφία
και µε τις µορφές Zαµπάκης, Zαµπάκος και
Zαµπακλής · η οξύτονη µορφή του, Zαµπακός,
που επικράτησε, ίσως προέρχεται από επιρροή
της γαλλικής προφοράς. H λέξη παράγεται
από την τουρκική zambak που σηµαίνει κρίνος, νάρκισσος, και η οποία έχει διατηρηθεί και
στα νέα ελληνικά ως ζαµπάκι (έτσι το ανθολογεί, λ.χ., ο Eλύτης στο Άξιον Εστί). Το όνοµα
αναφέρεται πάντως και ως ιταλικής προέλευσης. Eκφράζεται και η πιθανή παραφθορά
του Ταµπάκης / Ταµπάκος.]

Tζ. Φ. Ουάτς: Ο δρ Δημήτριος ζαμπάκος
(λάδι σε χαρτόνι, 1861)

αναπαύθηκε στον οικογενειακό τους τάφο.
Oπωσδήποτε παρακάµπτονται τα περί «ταπεινής καταγωγής», που προφανώς είναι εκδήλωση υπεροψίας της πεθεράς του, κυρίας
Eυφροσύνης Kασσαβέτη (της τροµερής «∆ούκισσας»). Από την εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού
µαθαίνουµε περισσότερες λεπτοµέρειες, αλλά
δε γίνεται λόγος περί Λονδίνου: O Zαµπακός
γεννήθηκε στο Nιχώρι της Kωνσταντινούπολης (τοποθεσία που συγκίνησε κάποτε και
τον K.Π. Kαβάφη) «εξ ευγενούς ελληνικής οικογενείας. Mετά την εγκύκλιον παίδευσιν ενεγράφη εν τη Iατρική Σχολή της Kωνσταντινουπόλεως, µετά βραχύ όµως απεδήµησεν εις
Παρισίους ένθα εξηκολούθησε και επεράτωσε
τας ιατρικάς αυτού σπουδάς. Eπιτυχών εν διαγωνισµώ εγένετο εν αρχή µεν βοηθός, είτα δε
επιµελητής της κλινικής του περιωνύµου καθηγητού της αφροδισιολογίας Ricord» του
οποίου έγινε και βοηθός. Kατά το διάστηµα
αυτό έτυχε και ιδιαιτέρας τιµής (µε µετάλλιο)
για την επιτυχή του δράση στα νοσοκοµεία.
Έγινε Γάλλος υπήκοος και διατέλεσε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παρισίων. Ύστερα από λίγο όµως, οικογενειακές
υποθέσεις και η προτροπή της οθωµανικής
κυβέρνησης τον έπεισαν να επιστρέψει στην
Kωνσταντινούπολη και να αναλάβει την οργάνωση της εκεί Iατρικής Σχολής και των νο-

Το λεξικό του Hλίου αποκαλεί τον Zαµπακό
(που γεννήθηκε το 1831 ή το 1829) επιφανή
Έλληνα γιατρό ο οποίος σπούδασε στο Παρίσι,
έγινε διδάκτωρ και ειδικεύτηκε στις αφροδίσιες και δερµατικές νόσους. Aπό το 1872 διορίστηκε γιατρός του σουλτάνου και έµενε τα
καλοκαίρια στην Πόλη και τους χειµώνες στο
Kάιρο. Aνέπτυξε µεγάλη επιστηµονική δραστηριότητα και τιµήθηκε µε πολλές διακρίσεις,
τίτλους και παράσηµα διαφόρων χωρών, µεταξύ άλλων, δε, και της γαλλικής Λεγεώνας
της Tιµής, τον ελληνικό σταυρό του Σωτήρα
και, στην Τουρκία, µε τον τίτλο του πασά. To
1886 περιηγήθηκε τα νησιά του Αιγαίου και
την Κρήτη για να µελετήσει τους λεπρούς. Tο
1893 τον κάλεσε το Πανεπιστήµιο Aθηνών να
αναλάβει την έδρα της δερµατολογίας αλλά,
άγνωστο (;) γιατί, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε. Εν τούτοις, το 1901 συµµετέχει επίσηµα
στο Ιατρικό Συνέδριο Αθηνών. Το 1910 χρηµατοδοτεί µε 10.000 φράγκα διαγωνισµό του
Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως
για τη συγγραφή µελέτης περί Βυζαντίου. Πέθανε στις 27 Nοεµβρίου 1913 στα ανάκτορα
του χεδίβη της Aιγύπτου και η σορός του µεταφέρθηκε µε πολλές τιµές στην Πόλη, όπου
24
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σοκοµείων. H οθωµανική κυβέρνηση δεν τήρησε, φαίνεται, τις υποσχέσεις που του είχε
δώσει, ο Zαµπακός όµως αφοσιώθηκε σε µελέτες και στην άσκηση της επιστήµης του,
τόσο εκεί όσο και στο Kάιρο όπου διαχείµαζε,
ώστε σύντοµα να καταλάβει προέχουσα θέση
µεταξύ των γιατρών. Oι πάντες, από τον σουλτάνο ώς τον χεδίβη και µέχρι τον φτωχότερο
πολίτη, έτρεχαν σ’ αυτόν. Eξ ου και τιµήθηκε
µε τον τίτλο του πασά. ∆ηµοσίευσε πάνω από
πενήντα µελέτες — οι περισσότερες στα γαλλικά και ελάχιστες στα ελληνικά. Kυριότερο
έργο του είναι το Les lépreux ambulant de
Constantinople (1897, πολυτελής έκδοση
500 σελίδων in folio µε χρωµογραφικές εικόνες) που βραβεύθηκε από το Γαλλικό Iνστιτούτο και την Iατρική Σχολή του Παρισιού. H
κύρια θέση του Zαµπακού υπήρξε –αντίθετα
µε την κοινή πεποίθηση– ότι η λέπρα δεν είναι
µεταδοτική ασθένεια. Στήριζε τα συµπεράσµατά του σε χίλιες εξακόσιες περιπτώσεις
που είχε παρακολουθήσει επί σαράντα χρόνια. Παρά ταύτα, οι απόψεις του παρέµειναν
συζητήσιµες. Συνέχισε πάντως να δηµοσιεύει
µελέτες τόσο για τη λέπρα όσο και για τη σύφιλη, τη χολέρα κ.ά. Tο σύγγραµµά του Oι ευνούχοι του παρόντος και του παρελθόντος
(Παρίσι 1911) συνέβαλε στην καταστολή του
εθίµου του ευνουχισµού. «Eραστής ων και λάτρης του ωραίου είχε καταρτίσει λαµπράν
συλλογήν καλλιτεχνηµάτων». Mε διαθήκη άφησε σηµαντικό ποσό στο Πανεπιστήµιο Aθηνών, µέσω του οποίου προκηρύχθηκε ιατρικός
διαγωνισµός µε το όνοµά του.
O Zαµπακός ξαναεµφανίζεται στο προσκήνιο, πρόσφατα, όταν ανασύρθηκε ένα άρθρο του — ηµερολόγιο εργασίας, που είχε δηµοσιευθεί το 1882 στο εγκυρότατο γαλλικό
επιστηµονικό περιοδικό O Eγκέφαλος και εκδόθηκε σε βιβλίο (εκδόσεις «Σωλήν») έναν
αιώνα αργότερα, όπου περιγράφει την αγωγή
που εφάρµοσε για τη θεραπεία του αυνανισµού σε δύο αδελφές έξι και δέκα ετών (την

εποχή εκείνη η συγκεκριµένη µορφή απολαυστικού αυτοσχεδιασµού θεωρείται εγγενώς
παθολογική κατάσταση). H θεραπεία περιλάµβανε σωµατικές ποινές όπως µαστίγωµα,
ζουρλοµανδύα, δέσιµο πάνω στο κρεβάτι και,
εντέλει, καυτηριασµό των γλουτών µε πυρωµένη βελόνα και, ως αποκορύφωµα, τον καυτηριασµό της κλειτορίδας, των µεγάλων χειλέων και της εισόδου του κόλπου. O Ζαµπακός περιγράφει γλαφυρά τον καυτηριασµό
της εξάχρονης, επί λέξει, ως εξής: «Tότε, σήκωσα το πυρωµένο σίδερο, αλλά περιορίστηκα να της καυτηριάσω την κλειτορίδα µε µικροσκοπική λάµα διαµέτρου τριών χιλιοστών,
πυρακτωµένη σε λάµπα οινοπνεύµατος. “Aν
το ξανακάνεις”, της είπα, “θα σε κάψω αλύπητα µε τον πυρωµένο λοστό”». Λίγες µέρες
αργότερα επαναλαµβάνεται ο καυτηριασµός.
«Tην έκαψα τρεις φορές στα µεγάλα χείλη και
µία στην κλειτορίδα και, για να τιµωρήσω την
ανυπακοή της, της καυτηρίασα τους γλουτούς και τους λαγόνες µε ένα πελώριο σίδερο». Tέσσερις µέρες αργότερα, «τρίτος καυτηριασµός στη µικρή που έκλαιγε µε λυγµούς
και ούρλιαζε», ενώ, έναν µήνα µετά, «καυτηρίασα την κλειτορίδα και την είσοδο του κόλπου και στις δύο αδελφούλες». Kαι παρακάτω
εξηγεί ότι, αναισθητοποιώντας εν µέρει µε τον
τρόπο αυτό τα γεννητικά τους όργανα, είναι
αναµενόµενο να µειώνεται και η επιθυµία
τους να τα αγγίζουν. Για να απαλύνει δε τον
τρόµο που προκαλούσε στα παιδιά η θέα και
µόνο των οργάνων των βασανιστηρίων, αρχίζει να σκέφτεται τη χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος. (H δράση του δόκτορος ενέπνευσε, πρόσφατα, µια θεατρική παράσταση που ανέβηκε
στο Εθνικό Θέατρο του Σαγιό, µε τίτλο Τα ρόδα του ανέµου.) Φαίνεται πάντως ότι ο καυτηριασµός και άλλες παρόµοιες τρυφερότητες αποτελούσαν κοινή πρακτική για πολλά
χρόνια ακόµα. Ο Kώδηξ ερωτολογίας του γαλλοτραφέντος Α.Π. Μαρούλη (εκδ. Αθήνα
1933, π.χ., στο λήµµα «κλειτοριδεκτοµία»
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αναφέρει ως θεραπευτική µέθοδο τα εξής: «Η
κλειτοριδεκτοµία είναι το τελευταίον µέσον,
εάν η καυτηρίασις αυτής είναι ανεπαρ-κής,
ίνα σώση την νεαράν κόρην από την µαλακίαν
εις ην παραδίδεται µετά πάθους». ∆εν ξέρω
αν είχε από τότε επιδοθεί στο παιδαγωγικό
του έργο ο «εραστής και λάτρης του ω-ραίου»
γιατρός, αλλά, εν πάση περιπτώσει, το 1866,
χρονιά που ο Pοΐδης δηµοσιεύει την Πάπισσα
Iωάννα, η Mαρία Kασσαβέτη, είκοσι τριών
ετών, εγκαταλείπει τον σύζυγό της στο Παρίσι
και επιστρέφει µε τον γιο της ∆ηµήτριο Φραγκίσκο –δύο ετών– και την κόρη της MαρίαEυφροσύνη –ενός έτους– στο πατρικό της
σπίτι, κοντά στο Xάιντ Παρκ του Λονδίνου. ∆εν
έχει γίνει γνωστό αν πήραν επισήµως διαζύγιο
[µάλλον δεν πήραν]. Eνθουσιασµένη, πάντως,
που απαλλάχτηκε από τον γιατρό, η µητέρα
της Eυφροσύνη προσφέρθηκε να παραγγείλει
µια προσωπογραφία της και, για το λόγο αυτό,
η Μαρία µαζί µε τη Mαρί Σπάρταλη επισκέφθηκαν το στούντιο του τριαντατριάχρονου,
τότε, ανερχόµενου ζωγράφου Έντουαρντ
(Nεντ) Kόλεϊ Mπερν-Tζόουνς.

O Mπερν-Τζόουνς σαράντα ετών

τους νεωτεριστές όπως ήταν, π.χ., οι Iµπρεσιονιστές, περιγράφοντας τα θέµατά τους
συλλήβδην ως “τοπία και πόρνες”. Oι θεωρίες
του περί ζωγραφικής συνοψίζονται στα εξής:
“Aναπαριστώ ένα όµορφο ροµαντικό όνειρο,
κάτι που δεν υπήρξε ποτέ, ούτε θα υπάρξει
–σε φως καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο
που έλαµψε ποτέ– σε έναν τόπο που κανείς
δεν µπορεί να προσδιορίσει ή να θυµηθεί,
παρά µόνο να επιθυµήσει — στον οποίο εγκαταβιούν πρόσωπα θείας οµορφιάς”. Έγινε
γρήγορα διάσηµος, µε εντυπωσιακά µεγάλο
αριθµό οπαδών στο εξωτερικό. Tο έργο του
άσκησε σηµαντική επιρροή στους Γάλλους
συµβολιστές και οι αιθέρια όµορφες γυναίκες
που κοσµούν τους πίνακές του βρήκαν αξιόλογους συνεχιστές στα τέλη του αιώνα. [Λέγεται µάλιστα πως το ύφος του επηρέασε την
µπλε περίοδο του νεαρού Πάµπλο Πικάσο.]»
Yπήρξε ιδρυτικό µέλος της εταιρείας Mόρις
& Σία, σχεδιάζοντας κυρίως υαλογραφίες, ταπετσαρίες και εικονογραφώντας βιβλία.

8. Ο περιπαθής ζωγράφος

Mπερν-Tζόουνς (σερ Έντουαρντ αργότερα) γεννήθηκε το 1833 στο Mπέρµιγχαµ. Aπό το Λεξικό τεχνών και καλλιτεχνών
του Πανεπιστηµίου της Oξφόρδης µαθαίνουµε ότι «αρχικά προσανατολίστηκε στη θρησκεία. Tο ενδιαφέρον του στράφηκε προς την
τέχνη χάρη στον συµµαθητή του Oυίλιαµ
Mόρις και, κατόπιν, χάρη στον Pοσέτι, κοντά
στον οποίο µαθήτευσε και ο οποίος τον επηρέασε αποφασιστικά. Όπως ο Pοσέτι, έτσι και
ο Mπερν-Tζόουνς ζωγράφιζε σε ένα συνειδητά αισθητικό ύφος, αλλά µε περισσότερο
κλασική διάθεση. Oι επιµηκυσµένες µορφές
του οφείλουν πολλά στο παράδειγµα του
Mποτιτσέλι. Έδειχνε προτίµηση στα µεσαιωνικά και µυθολογικά θέµατα, και µισούσε
26
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O Oυίλιαµ Mόρις, σχεδιαστής, λογοτέχνης και
παθιασµένος σοσιαλιστής, ήταν η ψυχή της
εταιρείας και από τους βασικούς πρωταγωνιστές του προραφαηλιτικού οράµατος. Tο
Λεξικό εικαστικών τεχνών του Pιντ προσθέτει: «Oι πίνακές του, µυστικοί, ροµαντικοί, ανιστορικοί, βασισµένοι σε φιλολογικά θέµατα
(κυρίως από την ελληνική µυθολογία, τον Tσόσερ και τον Mάλορι), εκφράζουν έναν ονειρικό κόσµο που προσπαθεί να ξεφύγει από
τον βιοµηχανικό πολιτισµό του 19ου αιώνα.
Tα κοινωνικά ιδεώδη και το σφρίγος που χαρακτηρίζουν τους άλλους προραφαηλίτες
απουσιάζουν από τα έργα του. Mε τους απαλούς τόνους και το γραµµικό του ύφος συνέβαλε αναµφισβήτητα στην εµφάνιση της αρ
νουβό». O ζωγράφος, όταν γνωρίζει τη Mαρία, είναι µια δεκαετία µεγαλύτερός της, παντρεµένος ήδη επτά χρόνια και έχει δύο παιδιά, τον Φίλιππο και τη Μαργαρίτα.

Έντουαρντ Μπερν-Tζόουνς: [Η Μαρία Κασσαβέτη, 30 ετών, προσχέδιο για] Το ξελόγιασμα
του Μέρλιν, 1873

ραύνωσε τη σχέση αυτή, παρά ταύτα η υποστήριξή του προς τον καλλιτέχνη δεν σταµάτησε. Αντίθετα, του πρότεινε να φιλοτεχνήσει
τα ψηφιδωτά και τα υαλογραφήµατα της
νέας εκκλησίας της Eλληνικής Kοινότητας,
της Aγίας Σοφίας στο Mπεϊζγουότερ. O Mπερν
-Tζόουνς τού οµολόγησε ότι αυτό αποτελούσε
το όνειρο της ζωής του. Tα υπόλοιπα όµως
µέλη της Kοινότητας δεν συµφώνησαν και ο
ναός εικονογραφήθηκε από άλλον. O Mπερν
-Tζόουνς φάνηκε κάποια στιγµή αποφασισµένος να φύγει και να εγκατασταθεί µε τη
Mαρία στη Σύρο, οι συναισθηµατικές ταραχές όµως είχαν επιπτώσεις στην υγεία του και
η µετοικεσία µαταιώνεται. Οι έντονες συγκρούσεις µεταξύ τους κορυφώθηκαν τον Iανουάριο του 1869, όταν η Mαρία ήπιε λάβδανο και στη συνέχεια έπεσε στην οµίχλη,
να πνιγεί µέσα στο παγωµένο κανάλι Pίτζενς,
έξω από το σπίτι του ποιητή Pόµπερτ Mπράουνινγκ που ολοκλήρωνε Το βιβλίο και το δαχτυλίδι. O ζωγράφος την εµπόδισε, κατέφθασε η αστυνοµία, ξέσπασε σκάνδαλο και ο Oυίλιαµ Mόρις (που πιθανολογείται ότι υπήρξε
εραστής της νόµιµης και συγκρατηµένης κυρίας Mπερν-Tζόουνς) πήρε τον Nεντ στη

9. Αve Maria

θυελλώδης σχέση τους ξεκινά, όπως είδαµε, όταν η µητέρα της, η κυρία Eυφροσύνη, ζητάει από τον Mπερν-Tζόουνς να
ζωγραφίσει την κόρη της ως γυµνή Eπιθαλάµια Aφροδίτη — πίνακα που προόριζε για
γαµήλιο δώρο στην ανιψιά της Mαρί Σπάρταλη, η οποία ετοιµαζόταν να παντρευτεί τον
Αµερικανό δηµοσιογράφο Στίλµαν. Tο έργο
άρεσε τόσο πολύ στη «∆ούκισσα», ώστε ζήτησε ένα ακόµη αντίγραφο για το σπίτι της, το
οποίο κληρονόµησε η Mαρία και το είχε µαζί
της µέχρι το τέλος της ζωής της. Τον δεσµό
αυτόν µε τον Μπερν-Τζόουνς, που κράτησε
επισήµως τρία χρόνια, αποσιωπά βεβαίως η
(επίσης ζωγράφος) σύζυγός του Tζόρτζι Μακ
Nτόναλντ, στα ογκώδη Aποµνηµονεύµατα
που εξέδωσε σε δύο τόµους το 1904. H Mαρία είναι το άκρο αντίθετο της περίπου συνοµήλικής της Tζόρτζι, τόσο στην εµφάνιση όσο
και στον ήρεµο χαρακτήρα. O Ζευς κατακε27
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Mαρία Zambaco: Κορίτσι (1885, μπρούντζος, διάμ. 11,6 εκ.)· είναι το πρώτο μετάλλιο που εξέθεσε και στο οποίο ποζάρει
πιθανότατα η δεκατριάχρονη κόρη τής
Mαρί Σπάρταλη, Έφη. ΔΕΞΙΑ: Margherita di
Prato (1886, μπρούντζος, διάμ. 12 εκ.).

Pώµη για να ξεφύγει από τη Mαρία, η οποία
χτυπούσε έξαλλη τις πόρτες των φίλων ψάχνοντάς τον και φωνάζοντας ή, µάλλον, κατά
την έκφραση του Pοσέτι, «ουρλιάζοντας σαν
την Kασσάνδρα». Στην πραγµατικότητα ο
Mπερν-Tζόουνς και ο Mόρις έφτασαν µόνο
µέχρι το Nτόβερ, όπου ο φιλάσθενος ζωγράφος πάλι αρρώστησε και αναγκάστηκαν να
επιστρέψουν στο Λονδίνο — κρυφά, εννοείται.
Έναν χρόνο αργότερα φαίνεται ότι χωρίζουν
οριστικά · ο ζωγράφος ήταν βυθισµένος στις
ενοχές. Το 1872, η Mαρία αφήνει τα παιδιά
στη γιαγιά τους τη «∆ούκισσα», αγοράζει µετοχές των µεταλλείων του Λαυρίου και αποφασίζει να ξανασχοληθεί µε την τέχνη
επιστρέφοντας στη γαλλική πρωτεύουσα, η
οποία αρχίζει να συνέρχεται από τις συνέπειες
της Κοµµούνας. Eίναι η χρονιά ακριβώς που
ο δόκτωρ Zαµπα-κός προσκαλείται και ξαναγυρίζει επίσης στην Kωνσταντινούπολη για να
οργανώσει την εκεί Iατρική Σχολή και τα νοσοκοµεία. O Mπερν-Tζόουνς θα τη συναντήσει και πάλι το επόµενο Πάσχα, περαστικός
από το Παρίσι για την Iταλία, συνταξιδεύοντας πάντα µε τον Mόρις. Yπάρχει µία ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι και η Μαρία
ταξίδεψε στην Iταλία µαζί τους. ∆εν µνηµονεύεται από αξιόπιστη πηγή να αναπτύχθηκε
ménage à trois. Η σχέση τους πάντως φαίνεται να διατηρήθηκε, χαλαρή έστω, για πολλά
χρόνια. Tο 1883, π.χ., ο ζωγράφος τής στέλνει
τον Όσκαρ Oυάιλντ κι εκείνη διοργανώνει δείπνο προς τιµήν του και τον συστήνει στην
«καλή κοινωνία» του Παρισιού. Τον επόµενο
χρόνο η Μαρία νοικιάζει από την Aγγλίδα ζω-

γράφο Λουίζ Τζόπλιν το ατελιέ του κήπου τής
οδού Μποφόρ 28 (αργότερα, το στούντιο µετατράπηκε σε ρωµαιο-καθολικό παρεκκλήσιο) · γύρω στα 1900 µένει στην οδό Μπιζέ,
αριθµ. 1. Έµαθε τάχα για την Ερµηνεία των
ονείρων του Φρόιντ, που έδωσε πρόσωπο
στους εφιάλτες εκείνης της εποχής; Συναντήθηκε άραγε µε τον Σιµωνίδη ή, µέσω του
Bικέλα, στο Λονδίνο ή στο Παρίσι µε τον
Bιζυηνό; Aγνοώ και εκνευρίζοµαι. Έχοντας
πάντως µαθητεύσει, ένα διάστηµα, κοντά
στον Λεγκρό, συµµαθητή και φίλο του Ροντέν,
ο οποίος είχε αποκτήσει στο Λονδίνο µεγάλη
φήµη ως δάσκαλος, η Mαρία, ξεκινώντας από
τη ζωγραφική, εξελίχθηκε σιγά σιγά σε αξιόλογη γλύπτρια µε ειδίκευση στα µετάλλια. Tο
πρώτο γλυπτό της εκτίθεται όταν είναι ήδη σαράντα τριών ετών · πρόκειται για µια προτοµή
του Λεγκρό από τερακότα. Στη συνέχεια εκθέτει σε διάφορες γκαλερί µετάλλια, αρκετά
από τα οποία βρίσκονται σήµερα στο Bρετανικό Mουσείο. Παράφορη θαυµάστρια του
Pοντέν, τον πλησίασε και µαθήτευσε για λίγο
κοντά του. Ίσως η νεανική παρουσία στο εργαστήρι του Pοντέν, της Kαµίλης, αδελφής
του ποιητή Πολ Κλοντέλ, να υπήρξε για τον
γλύπτη ελκυστικότερη από την ώριµη θύελλα
της αλλοτροπικής, και συνοµήλικής του σχεδόν, Mαρίας. Eίναι βέβαιο ότι ξαναγυρίζει στο
πατρικό της όνοµα και υπογράφει ως «Κασσαβέτη» και πάλι. H κόρη της Mαρία-Ευφροσύνη σπουδάζει επίσης Καλές Τέχνες και παντρεύεται το 1888 κάποιον Άγγλο µηχανικό.
Yπάρχει βιβλιογραφική αναφορά στην εφηµερίδα Messager d’Athènes (Mάιος 1889)
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ότι «η κυρία Mαρία Kασσαβέτη λαµβάνει το
τρίτο βραβείο για µια κασετίνα µε 13 µετάλλια στην Παγκόσµια Έκθεση των Παρισίων». O
Mπερν-Tζόουνς πέθανε στις 16 Iουνίου 1898.
Στην κηδεία του λένε πως η Mαρία έστειλε,
ανώνυµα, ένα µπουκέτο κρίνα.

[Σ.τ.M.:] Mήπως αυτό το Jones έχει σχέση µε
το Iωνίδης [Jon(id)es] και το Burne παραπέµπει κρυπτογραφικά στον «καµένο» από το πάθος ζωγράφο; ☺ Eρευνητέα.

Ξέρουµε ότι στη µεγάλη έκθεση Pοντέν, που
οργανώθηκε στο Παρίσι το 1900, η Mαρία
αγόρασε την ακουαρέλα του «Σαπφώ» για
500 φράγκα και εικάζεται ότι έχει ποζάρει για
ένα άκρως προκλητικό γυµνό σχέδιό του. Πέντε ή έξι χρόνια αργότερα µετακοµίζει στην
Eλλάδα και από εκεί επιστρέφει στο Παρίσι,
όπου πεθαίνει το 1914, πιθανώς σε ίδρυµα.
Είναι βεβαιωµένο ότι αναπαύεται στον τάφο
της οικογενείας Κασαβέτη στο νεκροταφείο
Νόργουντ του Λονδίνου. Tα τελευταία χρόνια
άρχισε να αναγνωρίζεται διεθνώς ως σηµαντική καλλιτέχνις των εφαρµοσµένων τεχνών.
H Eileen Cassavetti, απόγονος προφανώς της οικογενείας, σε εµπεριστατωµένο
άρθρο της στο περιοδικό The Antique Collector (Mάρτιος 1989) τείνει να αποµυθοποιήσει την ιδεώδη της οµορφιά: «Στην πραγµατικότητα, η Mαρία είχε ανάστηµα κάτω του
µετρίου, ήταν δυσανάλογη, µε µεγάλο κεφάλι, χοντρούς µηρούς, κοντά πόδια και µακριά,
δυνατά χέρια». Tις αµφιβολίες αν ο Zαµπακός
πασάς είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον σύζυγο
της Mαρίας διαλύει το άρθρο της κ. Cassavetti, η οποία τον ταυτίζει µε βεβαιότητα. Aπό
τη βιβλιογραφία δεν είναι επίσης σαφές αν η
γλύπτρια Ευφροσύνη Κασσαβέτη, που δρα
στο Παρίσι και στο Λονδίνο στην καµπή του
αιώνα, σχετίζεται µε τη Μαρία Ζαµπακού,
ούτε πώς ακριβώς.

H Aγλαΐα Kορωνιού ζωγραφισμένη από τον
Nτάντε Γκαμπριέλ Pοσέτι (1870)

10. Μούσα δεύτερη

ο 1855 καταγράφεται στο ληξιαρχείο ο
γάµος του εµπόρου Θ. Kορωνιού και της
Aγλαΐας K. Iωνίδου, αδελφής του Kωνσταντίνου Iωνίδη, η οποία θα µπορούσε οριακά να
ταυτιστεί µε την Aγλαΐα Kορωνιού (µία από
τις «Xάριτες» που πόζαραν στους προραφαηλίτες). H δε Kαλλιόπη Θ. Kορωνιού, που παντρεύεται το 1889 τον Χιώτη έµπορο Παρασκευά Σεκιάρη, δεν αποκλείεται να είναι κόρη
της. Έξυπνη, καλλιεργηµένη, ενδιαφερόταν
για τη λογοτεχνία, τον µαγνητισµό και την
κεντητική πάνω σε µετάξι, η Aγλαΐα υπήρξε
φίλη του Mόρις, ενώ βοηθούσε συχνά τον
Mπερν-Tζόουνς στην ενδυµατολογική αρµονία των µοντέλων του. O αδελφός της, Λουκάς, είχε στενές επαφές µε αρκετούς καλλιτέχνες. O Mπερν-Tζόουνς, µάλιστα, σηµειώνει
ότι τον θεωρούσε «ως τον γοητευτικότερο άνθρωπο που ευτύχησα να γνωρίσω». O άλλος
αδελφός της, Aλέξανδρος, ήταν επίσης µανιώδης συλλέκτης, ενώ η αδελφή τους, Xαρίκλεια, παντρεύτηκε µουσικό και βοήθησε µε
θέρµη στην προώθηση του έργου του Bάγκνερ στην Aγγλία. O Β. Tσιµπιδάρος παραθέτει δηµοσίευµα του περιοδικού Πανδώρα,
29
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11. Μούσα έσχατη

Mιχαήλ Σπάρταλης ήταν πλούσιος έµπορος (από τα Σπάρτα της Προύσας)
και διατέλεσε για πολλά χρόνια πρόξενος της
Eλλάδας στο Λονδίνο, εκτελούσε δε «τις πολεµικές παραγγελίες της Eλληνικής κυβερνήσεως και πολύ συχνά πλήρωνε εξ ιδίων για να
συµπληρώσει τα απαιτούµενα έξοδα των παραγγελιών». Παντρεύτηκε την Eυφροσύνη Bαλσάµη και απέκτησαν τρία παιδιά. H Mαρί
Σπάρταλη, ψηλή, χλοµή, ωραία, «ακτινοβολώντας αξιοπρέπεια σε κάθε της κίνηση», εµφανίζεται κάθε τόσο σε αποµνηµονεύµατα
του 19ου αιώνα, όπως και σε πίνακες του
Pοσέτι, του Mπερν-Tζόουνς, του Oυίστλερ,
του Στάνχοπ, καθώς και της πολύφερνης
προραφαηλίτισσας φωτογράφου Mάργκαρετ
Kάµερον, σε διάφορους συµβολικούς ρόλους: ως «Πνεύµα της Aµπέλου», «Yπατία»,
[H Mαρί Σπάρταλη, 24 ετών, ως] Mνημοσύνη. «Mνηµοσύνη» κ.ά. Θεωρήθηκε η ωραιότερη
Σκηνοθετημένη φωτογραφία της Julia Margaret Eλληνίδα της παροικίας στο Λονδίνο. «Eίναι
Cameron
τόσο όµορφη», έλεγε ο ποιητής Σουίνµπερν,
«που, βλέποντάς τη, µου ’ρχεται να βάλω τα
όπου περιγράφονται οι γάµοι της Aγλαΐας µε κλάµατα». «Ήταν σαν πραγµατική µαρµάρινη
τον Kορωνιό:
θεά», γράφει ένας άλλος (ο Γκρ. Ρόµπερτσον,
«Mετά την τελετήν διευθύνθη άπασα η το 1931). Aλλά και ως προσωπικότητα ήταν
ποµπή εν τάξει προς την εν “Tαλς Xιλ” οικίαν εξίσου ελκυστική, όπως φαίνεται από µαρτυτου κυρίου Iωνίδου, όπου ην εν τω κήπω πα- ρίες του Pοσέτι και άλλων. «Kαι οι δύο κόρες
ρεσκευασµένον υπό σκηνήν δίχρουν µεγαλο- του Σπάρταλη έδειξαν από µικρές ζήλο για
πρεπές συµπόσιον [...]. H τράπεζα ην εν σχή- σπουδές. H Mαρί, ειδικά, έπαιρνε µαθήµατα
µατι Π, εις την µέσην ράχιν του οποίου παρε- φιλοσοφίας από διάσηµο καθηγητή της εποκάθηντο οι νεόνυµφοι και εν ταις πλαγίοις χής, ενώ ο, περίφηµος τότε, τενόρος Γκαρθία
ένθεν και ένθεν οι πενθεροί · πλησίον δε της τής έκανε µαθήµατα τραγουδιού. [...] Tο σπίτι
πενθεράς ο πρέσβυς της Eλλάδος, κ. Tρικού- τους επισκεπτόταν συχνά ο Pοσέτι, ο οποίος
πης, και εφεξής οι άλλοι 156 Έλληνες και ζωγράφισε το πορτρέτο της το 1888, όταν
πολλοί Άγγλοι... O καµπανίτης και άλλοι εξαί- πλέον η Mαρί ήταν σαράντα πέντε ετών». Η
ρετοι οίνοι αφειδώς εγκιρνάµενοι εγέννησαν φίλη Μιχαήλα Ιατρού σηµειώνει ότι η οµορευθυµίαν... Mετά ταύτα, οι µεν νεόνυµφοι φιά της δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από
απήλθον εις ∆όβερ, οι δ’ άλλοι, παραµείναν- τον Αλέξανδρο Ραγκαβή, που την αποκαλεί
τες εις την τράπεζαν µέχρι της 5ης ώρας και «εφάµιλλο των Μουσών», «εζωγράφει δε µετά
χορεύσαντες έπειτα µέχρι της 8ης, απήλθον σπανίας φιλοκαλίας και επιτηδειότητος» (Αποέκαστος οίκαδε».
µνηµονεύµατα, τόµ. Γ´) · η Μαρί τον ξενά30
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Mιχαήλ Σπάρταλης

γησε στο Βρετανικό Μουσείο και δεν του
έκρυψε ότι, για εξάσκηση, «αντιγράφει έργα
του Ραφαήλ και σχεδιάζει τα Ελγίνεια Μάρµαρα».
H Mαρί Σπάρταλη παντρεύτηκε τον Aµερικανό ερασιτέχνη ζωγράφο Oυίλιαµ Tζέιµς
Στίλµαν, πρώην πρόξενο των Ηνωµένων Πολιτειών στα Xανιά. Το 1866, ενώ η Μαρία
Κασσαβέτη χωρίζει τον γιατρό Ζαµπακό,
στην Κρήτη ξεσπά επανάσταση και η πρώτη
κυρία Στίλµαν, Λάουρα, έχοντας ήδη τρία
παιδιά, αιφνιδίως αυτοκτονεί. O Στίλµαν πηγαίνει στο Λονδίνο όπου γνωρίζει τον Mιχαήλ
Σπάρταλη, που είχε τότε αναλάβει την αποστολή εφοδίων στους επαναστάτες της Kρήτης. Σε αυτές τις συναντήσεις έγινε η γνωριµία Mαρίας Σπάρταλη και Στίλµαν. Aδύνατος, µε πρόσωπο αλλόκοτο, παραµορφωµένο από µια πέτρα που του είχαν πετάξει
όταν ήταν παιδί, µε φαρδύ µέτωπο και λεπτό
γένι, εντυπωσίασε εξίσου τον Pοσέτι, που τον
χρησιµοποίησε ως µοντέλο στο έργο του «Tο
πρόσωπο του Xριστού» (σηµειώνει ο Tσιµπιδάρος) και τον Mπερν-Tζόουνς που τον απεικόνισε ως µάγο Mέρλιν στο «Ξελόγιασµα».
Παντρεύτηκαν το 1871. Eκείνη ήταν είκοσι
οκτώ ετών, αυτός σαράντα. «Tο 1875, µε µεσολάβηση του Σπάρταλη που είχε µεγάλα
µέσα, ο γαµπρός του Στίλµαν έφυγε, ως απεσταλµένος των Tάιµς, για το µέτωπο της Eρζεγοβίνης. Oι ανταποκρίσεις του δηµιούργησαν
µεγάλη εντύπωση [...ώστε του ζητούσαν και]

Mαρί Σπάρταλη-Στίλμαν:
Η Μονή των Kρίνων, 1891

έστελνε συνεργασίες και σε αλλες εφηµερίδες
της Aµερικής. O Στίλµαν έµεινε στην Aθήνα
ολόκληρο το 1885 και το µισό 1886. Tις εντυπώσεις από τις περιοδείες του στα Bαλκάνια τις περιέλαβε αργότερα στο βιβλίο του
H αυτοβιογραφία ενός δηµοσιογράφου. Tο
δεύτερο βιβλίο του λεγόταν O Mαραθών και
οι λησταί του και αναφέρεται στο γνωστό έγκληµα στο ∆ήλεσι. [Ω, Aρβανιτάκη Tάκο! Ω
Aρβανιτάκη Xρήστο! και µαύρε εσύ Kαταρραχιά! θα σχολίαζε ο Εµπειρίκος]. Πέθανε το
1901». Σύµφωνα µε άλλες πηγές, ο γάµος της
Σπάρταλη µε τον Στίλµαν έγινε αντίθετα µε τη
βούληση των γονιών της. Aκολουθώντας τον
σύζυγό της, που συνέχισε να εργάζεται ως ανταποκριτής, εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς
στη Φλωρεντία και κατόπιν, για µια εικοσαετία, στη Pώµη. Η Μαρί ήταν και η ίδια ζωγράφος, µαθήτρια µάλιστα του Φορντ Mέιντοξ
Mπράουν. Στη ζωγραφική της απεικόνιζε κυ31
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(περ. 290 π.X.), που ίδρυσε στη Σικυώνα την
Ποικίλη Στοά, δηλαδή την πρώτη πινακοθήκη
στον κόσµο, όπου συγκέντρωσε έργα των τοπικών ζωγράφων.]

ρίως γυναικείες αλληγορικές µορφές, µε έντονη επιρροή από τον Pοσέτι. Πολλά από τα
έργα της απεικονίζουν θέµατα από την ιταλική λογοτεχνία (ιδίως του ∆άντη και του Bοκάκιου). H κόρη της Eυφροσύνη παντρεύτηκε
κάποιον Pίτσι και η προγονή της Λίζα έγινε
επίσης ζωγράφος, ενώ ο γιος της, Mιχαήλ, έγινε αρχιτέκτων και σταδιοδρόµησε στην Aµερική. Tο ’81 γέννησε ακόµα έναν γιο, ο οποίος έζησε εννέα µόνο µήνες. H Mαρί Σπάρταλη πέθανε στην Aγγλία το 1927.

BΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ: Στοιχεία για την έρευνά µας αναζη-

τήσαµε στη Bρετανική Bιβλιοθήκη, στο διαδίκτυο, διάφορες ιστορίες της τέχνης και ειδικότερα στα: Αριστοτέλους Κούζη, ∆ηµήτριος
Ζαµπακός-Πασάς: Λογός επιµνηµόσυνος, έκδ.
του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1924· Penelope Fitzgerald, Edward Burne-Jones: A Biography,
Λονδίνο 1957· B. Tσιµπιδάρος, Oι Έλληνες στην
Aγγλία, Aθήνα 1974 (από όπου τα περισσότερα
αφηγηµατικά παραθέµατα)· Richard Ormond,
“Α Pre-Raphaelite Beauty” στο περ. Country
Life, τχ. 3591, ∆εκ. 1965 (για τη Μαρί Σπάρταλη) · Jeffrey M. Masson, A Dark Science: Women, Sexuality and Psychiatry in the Nineteenth Century, Nέα Yόρκη 1986· Philip Attwood, “Maria Zambaco: Femme Fatale of the
Pre-Raphaelutes”, στο περ. Αpollo, τόµ. 293,
Ιούλιος 1986 · Tιµόθεος (επίσκοπος Mιλητουπόλεως), The Greek Community of London,
Λονδίνο 1993 · Jan Marsh και Pamela Gerrish
Nunn, The Pre-Raphaelite Women Artist, Λονδίνο 1997 · «Ο ελληνισµός στην Αγγλία», ειδικό
τεύχος «Επτά ηµέρες» της εφ. Η Καθηµερινή,
9.2.97· David B. Elliott, A Pre-Raphaelite Marriage: The Lives and Works of Marie SpartaliStillman & William Stillman, Antique Collectors' Club 2006· (εκ των υστέρων:) Μιχαήλα
Καραµπίνη-Ιατρού, «Οι Τρεις Χάριτες: Ελληνίδες ζωγράφοι και µοντέλα στον κύκλο των προραφαηλιτών», στον αφιερωµατικό τόµο Όσο
κρατάει η ανάγνωση..., Θεσσαλονίκη 2005.

Resumé

νακεφαλαιώνοντας για τις «Tρεις Xάριτες», η Aγλαΐα Iωνίδου παντρεύεται τον
Θ. Kορωνιό το 1854 [και πιθανολογούµε πως
έχει γεννηθεί πριν από δεκαοκτώ τουλάχιστον
χρόνια, γύρω στο 1836 · ίσως αποκτά µια κόρη, την Kαλλιόπη]. H ξαδέλφη της Mαρία Kασσαβέτη γεννιέται το 1843, παντρεύεται στο
Παρίσι τον γιατρό Ζαµπάκο, κάνει δύο παιδιά,
χωρίζει και επιστρέφει στο Λονδίνο ως Mαρία
Zambaco. Πεθαίνει το 1914 σε ηλικία εβδοµήντα ενός ετών στο Παρίσι. Η Mαρί Σπάρταλη γεννιέται το 1844, παντρεύεται τον Στίλµαν και πεθαίνει σε ηλικία ογδόντα τριών ετών.
Σαν να άναβε µέσα τους ερυθρά Ποµπηία...
[ Nα γίνει ενδεχοµένως (πώς όµως;) συσχετισµός µε σπουδαία Ελληνίδα ζωγράφο από
την Kύµη, (όνοµα;) που έζησε στη Pώµη
γύρω στο 100 π.X., και την Αθηναία εταίρα
Λάµια, ερωµένη του ∆ηµήτριου Πολιορκητή

[ ΣΗΜΕIΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔOΤΗ ]

Ἐστω και κατόπιν εορτής, θέσαμε την παραπάνω εργασία της Θάλειας Δροσινού υπ’
όψιν πανεπιστημιακών και ιστορικών της τέχνης, οι οποίοι δήλωσαν ότι μεθοδολογικά και επιστημονικά η μελέτη της πάσχει και, αν την κατέθετε στη μορφή αυτή,
επόμενη βαθμίδα δεν θα έβλεπε, ακόμα κι αν παίρναμε την Πόλη — ιδίως τότε!
Να θυμηθούμε, παρεμπιπτόντως, ότι κατά τη Θεογονία του Ησιόδου, οι «Tρεις
Xάριτες» άκουγαν στα ονόματα Αγλαΐα, Ευφροσύνη και Θαλία.
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