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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Μορφές που τίμησαν την Ελλάδα

ΔΗf~ΗΤΡΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

BEPOIA

Του Α Τnλλυρfδn, Δρα Φιλοσοφίας
προσώπων που διέ

διευθύνων και ρυθμίζων τα βnματό μου εις

πρεψαν στον έξω χώρο τnς Ελλόδας και που

Η σκιαγρόφnσn

τον δρόμον τnς ζωnς, ότι nτο το κέντρον

τίμnσαν το όνομα τnς καταγωγnς τους απο

περί το οποίο εστρέφετο

τελεί εθνικό καθnκο και υποχρέωσn. Είναι γε

γονός ότι πρέπει κόπου-κόπου ν' ακούγεται

n

ζωn τους για παραδειγματισμό στις γενιές

που ακολουθούν. Στο σnμερινό μου σnμείω-·
μα θ' ασχολnθώ σύντομα για τnν πολυκύμα
ντn ζωn και το έργο του

Δnμnτρίου Βικέλα

που συνέδεσε το όνομά του με τnν Βέροια
και με τnν Μακεδονία γενικότερα.
Ο Δnμnτρnς Βικέλας γεννnθnκε στnν
Ερμούπολn τnς Σύρου στις

1835 (n 1836)

n

ύπαρξίς μου».

Αγώνας και ιδρώτας πολύς χρειόστnκε
για να ξεπεράσει τις δυσκολίες των πρώτων
τούτων χρόνων του. Και φυσικά του όφnσαν
μια σειρά από ζωντανές αναμνnσεις που
του χάραξαν τον μετέπειτα δρόμο και τnν
σταδιοδρομία του. Αγόπnσε τον τόπο τnς

καταγωγnς του, τους γονείς του και γενικό
οτιδnποτε συνέδεσε εκείνα τα χρόνια μαζί
του. Είναι ακόμα πιο χαρακτnριστικό τα όσα

Φεβρουαρίου

σnμειώνει στο βιβλίο του «Η ζωn μου» για το

από τον τότε γνωστό έμπορο

θέμα αυτό. Λέγει λοιπόν ότι: «Αι παιδικοί ανα

15

Δnμr'ηριο Βικέλα και τnν Σμαράγδα Γ. Μελό.

μνnσεις, και οι του μαθnτικού μου, εν μέρει

Μέσα σε μια περίοδο δύσκολn και ακόμα

βίου, καθιστούν οπωσδnποτε προσφιΜ δι

ζωn του. Με πολλn

εμέ τnν Σύρον, αλλό δεν με προσκολλά εις

αγόπn και σεβασμό όπως ο ίδιος μας μιλό δέ

ασταθn εξελίσσεται

τnν ξnρόν εκείνnν νnσον το παρελθόν τnς οι

n

χθnκε τα πρώτα γράμματα και τις πρώτες παι

κογενείας μου, ούτε με συνέδεσαν

δαγωγικές του εξάρσεις από τnν μnτέρα του

τα ζωn μου προς το τόπον τnς γεννnσεώς

n

μετέπει

που αποτελούσε κάτι το ξεχωριστό γιατον ίδιο

μου. Ούτε προς τnν Κωνσταντινούπολιν συν

μέχρι τον θάνατό τnς. Οι συνθnκες τότε και οι

δέομαι δια δεσμού οιουδnποτε, μολονότι εκεί

καιροί nταν δύσκολοι έτσι με παράπονο μιλά

εγεννnθnσαν αμφότεροι οι γονείς μου. Αλλ'

για τnν παιδικn του

ο μεν εκ μnτρός παππούς μου εγεννnθn εις

n καλύτερα τnν σχολικn του

κατόρτισn. Γράφει λοιπόν τα εξnς;: «'Εμαθα

Ιωάννινα, ο δε εκ πατρός εις Βέροιαν.

ίσως και τότε και κατόπιν περισσότερα των δι

εκείθεν εκρίζωσίς των και ο πλόνnς, εκ γενε

δασκομε'νων εις τα σχολεία, αλλά ο aυτοδίδα

τnς σχεδόν, βίος μου, μου αφnρεσαν πόσον

κτος έχει πάντοτε μειονεκτnματα απέναντι των

αφορμnν προς ανόπτυξιν τοπικού πατριωτι

παρακολουθnσόντωντακτικών ολόκλnρον και

σμού. λλλό αισθάνομαι ότι, εάν nτο δυνατόν

ανελλιπn τnν σειρά των εγκυκλίων μαθnμότων.

και σnμερον έτι να στnσω τnν σκnνnν μου εις

Ούτε καν το αποδεικτικόν Γυμνάσιον απέκτn

Βέροιαν εκεί nθελα ανεύρει τnν πατρίδα, κα

σα .. » λλλό όπως σnμείωσο και πιο πάνω ο μι

θόσον εκεί οuγκεντρούνται οι οικογενειακοί

κρός Δnμnτρnς είχε τnν μnτέρα του που του

μου

ενέπνευσε όλn τnν αποφασιστικότnτα για μό

εκείθεν καταγόμεθα. Επί του

θnσn και μελέτn. Και συμπλnρώνει πόλι ο

τέρα μου, εις το νεκροταφείον των Αθnνών,

ίδιος:

υπό το όνομά του, εχαρόξαμεν τος λέξεις

«n

μnτnρ μου nτο ο πολικός αστnρ ο

παραδόσεις.

Δεν

λnσμονούμεν

Η

ότι

τάφου του πα
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"εκ Βέροιας". Ο αδελφός μου, ενέγραψεν εις

δεν μπόρεσαν να αποκτr'Ίσουν παιδιό.

το σχολείον τον πρωτότοκόν του, ως Μακε

δόνα τnν καταγωγn και εγώ δε μεταξύ των
Μακεδόνων πόντοτε συγκαταλέγομαι".

17 χρόνων

1876 n

εμπορικr'Ί εταιρεία των θείων

ρος διαλύεται. Έτσι αποφασίζει τότε σε nλι

Το Λονδίνο nταν ο πρώτος του αποδn

μικός σταθμός. Το

Το

του που r'noν κι αυτr'Ί μέτοχος και συνεταί
κfα

χρόνων να επιστρέψει στnν Ελλόδα

41

και σε nλικία μόλις

φέρνοντας μαζί του ένα μεγόλο χρnματικό

έφθασε στο Λονδίνο κοντό στους

ποσό με το οποίο θέλnσε να αγορόσει οικό

1852,

θείους του τnς οικογένειας Μελό από τnν

πεδο

μnτέρα του. Εκεί έμεινε εν όλω

χρόνια δn

οδών Πανεπιστnμίου και Βουκουρεστίου στnν

Η Αγγλία τότε nταν μεγό

Αθr'Ίνα. Δυστυχώς όμως μια αθερόπευτn ψυ

λαΜ μέχρι το

1876.

24

777

πnχεων

στn

διασταύρωσn

των

λο κέντρο τnς μεγόλnς Βρεταννικnς Αυτο

χικn αρρώστεια τnς γυναίκας του τον ανό

κρατορίας και το Λονδίνο ο πιο ξακουστός

γκασε για είκοσι ολόκλnρα χρόνια να ζnσει

τόπος του εμπορίου όχι μόνο τnς Ευρώπnς

μαζί τnς στο Παρίσι όπου εύρισκε ότι υπnρ

αλλό και του κόσμου ολόκλnρου. Οι θείοι

χαν καλύτεροι γιατροί για να τnν παρακολου

του είχαν λοιπόν εκεί ένα από τους μεγαλύτε

θούν. Σ' όλο αυτό το διόστnμα

ρους εμπορικούς οίκους. Ασχολrlθnκε μαζί

r'Ίταν ένα πραγματικό μαρτύριο μέχρι που

τους με το εμπόριο όχι όμως με ενθουσια

γυναίκα του πέθανε το

σμό και ζnλο. Για τον Βικέλα κότι όλλο είχε
περισσότερn αξία. Η

τα.

Έτσι

μελέτn και τα γρόμμα

νυκτοξnμερωνότανε

διαβόζοντας

τnν Αγγλικn γλώσσα και φιλολογία. Επίσnς
παρακολούθnσε στο Γιουνιβέρσιτn Κόλλείτς
βοτανικn και αρχιτεκτονικn. Ακόμα αυτοδιδό
χθnκε τnν Γερμανικn γλώσσα και φιλολογία

όπως και τα Ιταλικό. Όπως είναι γνωστό ο
Λέων Μελός ο συγγραφέας του περίφnμου

n

ζωn του

n

1896.

Τnν Ελλόδα όμως δεν τnν ξέχασε. Τον
τραβούσε σαν μαγνnτnς και τον συγκινούσε
κόθε τι. Πολύ συχνό τnν επισκεπτότανε ώστε
ο Γεώργιος Σουρnς έγραψε ένα πετυχnμένο
δίστιχο που το δnμοσίευσε στnν εφnμερίδα
''Ο Ρωμnός" και που έχει ως εξnς:

"Ο

ΒΙκέλας

έρχεται και πόει στο Παρίσι απ' το Παρίσι έρ
χεται και πάει στο Παρίσι".

Προτού μιλrlσουμε γιατο συγγραφικό

και κλασικού βιβλίου "ο Γεροστόθnς" nταν

n

του έργο καλό θα nταν να πούμε μερικό

σχέσn του αυτn να αναπτυχθεί και να προκό

λόγια για όλλες σnμαντικές εξ ίσου δραστn

θείος του και οπωσδnποτε τον βοnθnσε

ψει στα γρόμματα. Ο ίδιος ο Βικέλας ομολο

ριότnτες του. Ενώ nταν στο Παρίσι το

γεί ότι, "πως οπωσΜποτε το παρόδειγμα του

εκλέχτnκε Πρόεδρος τnς Διεθνούς Επιτρο

1895

Θείου μου ενίσχυσε τnν εκ φύσεως κλίσιν

πnς που προσπαθούσε να αναβιώσει τους

μου προς τnν σπουδnν. Εόν εξnκολούθουν ν'

Ολυμπιακούς Αγώνες να τελεσθούν στnν Ελ

αφιερώνω

λόδα τnν χώρα

εις

αυτr'Ί

τας

μn

εργασίμους

ώρας μου, εις εκείνον προπόντων το χρεω

nταν

n

που τους όρχισε και

που

αιτία τnς ύπαρξnς τους. Συνόντnσε

πολλές αντιδρόσεις όμως, από τnν Κυβέρνn

σrώ".
Στο Λονδίνο γνώρισε τnν μετέπειτα γυ

ναίκα του που nταν κόρn μιας πλούσιας οι
κογένειας. Πατέρας τnς nταν ο βαθύπλου
τος έμπορας Κωνσταντίνος Γεραλόπουλος.

Ο γόμος τους έγινε τον Ιούλιο του

1866 αλλό

σn και τον τύπο γιατί πίστευαν ότι στnν Ελλό
δα δεν unnpχoν οι κστόλλnλοι χώροι και οι

ευκολίες. Ο Βικέλας όμως επέμενε και στο

τέλος οι αγώνες έγιναν στnν Αθnνα το

1896.

Η τέλεσn των αγώνων nταν για τnν Ελλόδα

