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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
εθνικr'ι νίκn και ανέβασε το ψυχικό θόρρος

και τnν τόλμn των Ελλr'Ίνων.
Ο

Πόλεμος του

1897

στοίχισε

πολύ

στον Ελλnνικό λαό και τώρα επικρατούσε μια
απογοr'ηευσn και ένας γενικός nθικός μαρα
σμός. Το πνευματικό επίπεδο του λαού υπο
βιβόστnκε, υπr'ιρχε οικονομικr'Ί κρίσn και γενι
κό και θλίψn παντού επικρατούσε. Ο Βικέλας
όμως με τον δυναμισμό του και τnν αποφα
σιστικότnτό του το

1899

ίδρυσε στnν Αθr'ινα

τον πολύ γνωστό "σύλλογο προς διόδοσιν
ωφελίμων βιβλίων". Αναφέρεται ότι τύπωσε

πολλές σειρές βιβλίων όπως το

(100

βιβλία),

1908-1940 (76

1900-1908

βιβλία),

σειρό των Εθνικών δnμοσιευμότων''

στn

13

βι

βλία, στn σειρό "ιστορικr'ι, λαογραφικr'ι βι
βλιοθr'ικn"

15

βιβλία,

3

λαογραφικού αρχείου",

βιβλία του "μουσικού

3

περιοδικό,

στn σειρό τnς "παιδικr'ις

4

βιβλία

βιβλιοθr'Ίκnς"

και

όλλα πολλό που συνεχίζονται να εκδίδονται
μέχρι σr'ιμερα. Οι εκδόσεις αυτές αποτέλε
σαν σταθμό "στα εκπαιδευτικό και εκπολιτι
στικό χρονικό τnς χώρας" και βοr'ιθnσαν και
συνεχίζουν να βοnθούν ''ουσιαστικό στnν επι

μόρφωσn των Νεοελλr'ινων''.

πόντο πρωτοπόρος έτσι ώστε το

1906 ιδρύε

ται με δικr'ι του έμ πνευσn ο "Οίκος τυφλών"

n

"Πρωτότυπος Σκοπευτι

κr'ι Σχολr'ι" στnν Αθr'ινα.

Αναμείχθnκε
ίδρυσn

τnς

ακόμα

Γι' αυτό τnν λένε ξενnτιό

κι απονομένn μπόρα
γιατί ανοίγει αγιότρευτn πλnγr'Ί

στου χωρισμού τnν ώρα.
Στερίζει από τα μότια μου
πρόσωπα αγαπnμένα,
ξnμέρωμα τnς όνοιξπς
ντόπια μου μυρωμένα

.

Κόνει τον χρόνο τύραννο

τn μοναξιό φαρμόκι,
και ύπνος είναι βόλσαμο

μα μόνο για λιγόκι.
Θύμnσn είναι αστείρευτn πnγr'ι
τn σκέψn βασανίζει
και

n λαχτόρα

να σας δει,

σα μια ακοίμnτn φωτιό
μέσ' τn καρδιό φλογίζει.
Και στις φωτογραφίες σας
στnν έρnμn μοναξιό του,

Στον κοινωνικό τομέα ο Βικέλας r'ιταν

στnν Καλλιθέα και

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΣΤΗ ΞΕΝΙΥΙΑ

πόντο γυρεύει για να βρει
λίγn παρnγοριό του.
Κι όλο ζnτό τ' αγκόλιασμα
και τn γλυκιό ματιό σας,

ο

Βικέλας

"Σεβαστοπούλειο

στnν

Εργατικr'Ί

τα λόγια τα Χαρούμενα
που σκόρπιζε

n λαλιό

σας,

Σχολr'ι", στnν ανέγερσn στον Λυκαβnτό του

και τnν αγόπn που φώλιαζε

"Ήρωου του αγώνος".

στnν αδελφικr'ι καρδιό σας.
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