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Η ΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΙΚΕΛΑ

I
’Αφορμή εις τήν παρούσαν μελέτην ύπήρξεν έπίσκεψίς μου είς τό Ηρά

κλειον Κρήτης, οπού λειτουργεί ή «Βικελαία βιβλιοθήκη». Έπρόσεξα 
λοιπόν, ότι εις τά δημοσιεύματα, σχετικώς μέ τήν ώς άνω βιβλιοθήκην, 
άναφέρεται ότι ό μέγας δωρητής, ό γνωστός λογοτέχνης καί φιλάνθρωπος 
Δημήτριος Βικέλας, έγεννήθη μέν εις τήν Έρμούπολιν τής Σύρου, αλλά 
κατήγετο άπό τήν Κωνσταντινούπολιν λ Τά αύτά γράφονται καί εϊς τούς 
τουριστικούς οδηγούς τής πόλεως του 'Ηρακλείου ή τής Κρήτης γενικώς.

'Η πληροφορία αυτή δέν είναι αληθής, διότι ή οικογένεια Βικέλα κα
τήγετο—ώς γνωστόν—άπό τήν μακεδονικήν Βέροιαν καί ήτο μάλιστα ή έπι- 
φανεστέρα καί πλουσιωτέρα μαζί μέ τήν συγγενικήν της οικογένειαν των 
Ρακτιβάν1 2.

II
"Ας ίδωμεν, όμως, ποιας πληροφορίας εχομεν διά τήν σπουδαίαν οι

κογένειαν των Βικέλα.
'Ο Δημήτριος Βικέλας, ό ιδρυτής τοϋ περιφήμου «Συλλόγου προς διά- 

δοσιν ώφελίμων βιβλίων», δίδει ώρισμένας πληροφορίας εις τό ώραΐον 
βιβλίον του «Ή ζωή μου», γράφων, μεταξύ άλλων, καί τά έξής: «....αι
σθάνομαι, ότι, εάν ήτο δυνατόν καί σήμερον ετι νά στήσω τήν σκηνήν μου 
εις Βέροιαν, εκεί ήθελα άνεύρει τήν πατρίδα, καθόσον εκεί συγκεντροϋνται 
αί οικογενειακοί μου παραδόσεις. Δέν λησμονοϋμεν, ότι έκεΐθεν καταγό-

1 Έ μ μ. Λ. Π ε τ ρ ά κ η, Τό Ηράκλειον καί τό Γ' Πανεπιστήμιον, Ηράκλειον 
1959, σ. 13.

2 Επιστολή πρός έμέ, του κ. Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά, ανεψιού, έκ μητρός, τοϋ Κ. Ρακτιβάν. 
Ό κ. Δημαράς εικάζει τοϋτο, λόγω τών παρατηρουμένων ονομάτων Δημήτριος, Εμμανουήλ 
κτλ., εις άμφοτέρας τάς οικογένειας. Άς σημειωθή, έπί πλέον, ότι άμφότεραι αί οίκογέ- 
νειαι ήσχολοϋντο, εις τήν Κωνσταντινούπολιν, μέ τό έμπόριον των βαμβακερών υφασμά
των, κυρίως δέ των έν Βεροίςι έτοιμαζομένων προσόψιων κτλ. («χαβλιών»), χρησίμων διά 
τό λουτρόν (βλ. Λ. Σ μ υ ρ λ ή, Δημήτριος Ρακτιβάν, Βέροια 1938, σ. 18-20. Μ. Ε. Μ. 
Cousinéry, Voyage dans la Macédoine, τόμ. 1, Παρίσι 1831, σ. 68. Δ. Βικέλα, 
Ή ζωή μου, Άθήναι 1910, σ. 10).
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μέθα. ’Επί του τάφου τοϋ πατρός μου, εις τό νεκροταφείον των ’Αθηνών, 
υπό τό όνομά του, έχαράξαμεν τάς λέξεις «έκ Βέροιας» ό αδελφός μου ένέ- 
γραψεν εις τό σχολεΐον τον πρωτότοκόν του ώς Μακεδόνα τήν καταγωγήν, 
καί εγώ δέ μεταξύ των Μακεδόνων πάντοτε συγκαταλέγομαι....»λ

Ό καθηγητής Άνδρέας Μ. Άνδρεάδης, ό όποιος εγραψεν αξιόλογα 
άρθρα διά τον Δ. Βικέλαν1 2, μέ τήν ευκαιρίαν τοϋ θανάτου του, σημειώνει: 
«....Καί περί μέν τής έκ Μακεδονίας καταγωγής τοϋ Βικέλα δεν είναι ανάγ
κη νά εΐπωμεν πολλά, διότι ή οίκογένειά του είναι άρκούντως γνωστή εις 
τούς Μακεδόνας. ΤΗτο ή διαπρεπεστέρα. τής Βέροιας....Ό μέγας πλοϋτος 
τοϋ (πάππου) Δ. Βικέλα έκίνησε τήν πλεονεξίαν των Τούρκων....καί άλη 
ή οικογένεια ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη τήν Βέροιαν....Έκ Κωνσταντι
νουπόλεως, δπου έμπορεύετο, ό πατήρ τοϋ Βικέλα, κατέφυγε κατά τήν έπα- 
νάστασιν εις τήν Σϋρον. ’Εκεί έγεννήθη τω 1835 ό ήμέτερος Δημήτριος...»3.

Ό Δ. Βικέλας διασώζει τήν πληροφορίαν, ότι: «Τό άνομα τοΰτο έγρά- 
φετο μέ Μπ Μπικέλας ή καί Μπεκέλας. Ό πατήρ μου κατ’ άρχάς ύπεγρά- 
φετο οϋτω (Μπικέλας) μέχρις άτου, μετά τοϋ νεωτέρου άδελφοϋ του Κων
σταντίνου, παρεδέχθη τήν γραφήν μέ Β άντί τοϋ Μπ. Ό συνδυασμός των 
δύο τούτων συμφώνων εις τήν άρχήν λέξεως έθεωρήθη βάρβαρος καί κα- 
τεδικάσθη ύπό τής τότε έπικρατούσης σχολαστικότητος. Εϊς τάς Εύρω- 
παϊκάς όμως γλώσσας ό πατήρ μου, τηρών τήν προφοράν τοϋ Μπ, έγραφε 
τό έπώνυμόν του μέ λατινικόν Β. Τό παράδειγμα τοΰτο ήκολούθησα ανέ
καθεν καί εγώ» 4.

III

Έξ όσων μέχρι σήμερον γνωρίζω, είναι γνωστά τα εξής στοιχεία, 
διά τό γενεαλογικόν δένδρον τής οικογένειας τοϋ Βικέλα:

1) Χατζή Μανώλης Μπικέλλας.
Φέρεται ούτος ώς ό πρώτος γνωστός Βικέλας, άρχηγός πολυμελοϋς 

οικογένειας, πλούσιος καί έπιφανής πολίτης τής Βέροιας, ό όποιος φαί
νεται άτι άπεβίωσε μάλλον κατά τό 1762 5. Τό άνομά του («Χατζή - Μα

1 Δ. Βικέλα, ε.ά., σ. 6 κέ.
2 Ά V δ ρ. Μ. Ά V δ ρ ε ά δ η, Δημήτριος Βικέλας, εις «Μακεδονικόν Ήμερολό- 

γιον τοϋ Παμμακεδονικοϋ Συλλόγου Αθηνών», 3 (1910) 40-45, ιδίως σ. 40 καί «Έργα», 
τόμ. 2 Άθήναι 1940, σ. 133-147, ιδίως σ. 134-135.

3 «Μακεδονικόν 'Ημερολόγιον», ε.ά., σ. 40-41.
4 Ή ζωή μου, σ. 7.
5 Κ. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία κτλ., Άθήναι 1867, σελ. 528.
Εις έγγραφον, τής 9-4-1748, τοϋ ίστορικοϋ αρχείου τοϋ τουρκικού ιεροδικείου Βέροιας 

(βλ. Ί. Βασδραβέλλη, 'Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας. Β' Άρχεΐον Βέροιας - Ναού- 
σης (1598-1886), Θεσσαλονίκη 1954, σ. 157-158, έγγραφον 179) άναφέρονται οί «άν-
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νόλης Μπικέλλας», «Βερροιεύς»), πληροφορούμεθα άπό τον έπικήδειον 
λόγον, τον όποιον έξεφώνησεν ενς Βέροιαν ό μαθητής του Ευγενίου Βουλ- 
γάρεως, Ίωάσαφ Κορνήλιος, ό Ζακύνθιος, πού έδημοσιεύθη κατά τό 1788λ 
Φαίνεται, ότι είχεν έπισκεφθή ό ’Εμμανουήλ Μπικέλλας, τα 'Ιεροσόλυ
μα («Χατζής»).

2) Βικέλας, αγνώστου ονόματος.
Ό Γάλλος διπλωματικός ύπάλληλος, άρχαιολόγος κτλ., Κουζινερύ 

αναφέρει εις τό άξιόλογον σύγγραμμά του «Ταξεϊδι εις τήν Μακεδονίαν», 
διαφόρους ειδήσεις περί Βέροιας (σελ. 57 κέ. τοϋ 1ου τόμου), μνημονεύει 
δέ καί ενα Βικέλα, ό όποιος ήτο πολύ φιλόξενος καί μορφωμένος. Ή έπί- 
σκεψις αύτή έγένετο μάλλον κατά τό 1763 καί ό άναφερόμενος Βικέλας 
θά ήτο έγγονός του Χατζή Μανώλη, όπως λέγει ό Δ. Βικέλας, χωρίς όμως 
νά αποκλείεται, κατά τήν γνώμην μου, νά ήτο καί υιός του (οπότε δέον να 
ταυτισθή μέ τον επόμενον, Δημήτριον), διότι ό Χατζημανώλης άπεβίωσε 
μάλλον κατά τό 1762, ή δέ έπίσκεψις τοϋ Κουζινερύ έγένετο, ώς άνωτέρω, 
κατά τό 1763, οπότε ό άγνωστος αύτός Βικέλας ήτο άρχηγός πλέον τής 
περιφήμου αυτής οικογένειας* 1 2.

3) Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Μπεκέλλας, ό πρεσβύτερος.

'Ητο πάππος τοϋ Δημητρίου Βικέλα. Περί αύτοϋ γνωρίζομεν, ότι ύπήρ- 
ξε μαθητής τοϋ Νικολάου Βάρκοση, νέος ών, κατά τά ετη 1751-17543. Εΐ- 
χεν άλληλογραφίαν μέ έξεχούσας προσωπικότητας τής εποχής του4. Άπό 
τήν Βέροιαν εφυγεν εις τήν Κωνσταντινούπολιν, όπου ήσχολεϊτο μέ τό 
έμπόριον των βαμβακερών υφασμάτων, ιδίως των έν Βεροίμ κατασκευαζο-

τιπρόσωποι» της Βέροιας, παρατηροϋμεν δέ, ότι ό πρώτος τούτων λέγεται «....Χατζή Μα
νώλης (τού) ’Αντωνίου.... ». "Αγνωστον, έάν ούτος έφερε καί τό έπίθετον Μπικέλλας, έν
καταφατική δέ περιπτώσει, μανθάνομεν, ότι ό πατήρ του πρώτου γνωστού Βικέλλα, τοϋ 
Χατζή Μανώλη, έλέγετο ’Αντώνιος. Εις έτερον έγγραφον, τοϋ ίδιου άρχείου, τής 24-7- 
1794, άναφέρεται (ε.ά., σ. 232-233, έγγρ. 240) ώς δημογέρων καί ό «Χατζή Μανώλης». 
Ούτος δέν είναι δυνατόν νά ήτο ό Μπικέλλας, δστις εϊχεν ήδη άποβιώσει.

1 Κ. Σ ά θ α, ε.ά. Σπ. Λάμπρου, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. 6, σ. 478. Δ. 
Βικέλα, ε.ά., σ. 9 κέ. Ά λ. Λ έ τ σ α, Δημήτριος Βικέλας, εκδοσις Ε.Μ.Σ., Θεσ
σαλονίκη 1951, σ. 10, 68. X ρ. Γ. Σ α μ α ρ τ ζ ί δ η, Ό Δημήτριος Βικέλας, ώς λό
γιος καί άνθρωπος, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 6). Περί τής οικογένειας Βικέλα βλ. καί 
«Εκκλησιαστική Αλήθεια», 4 (1883) 342.

2 Cousinéry, έ.ά. Δ. Β ι κ έ λ α, ε.ά., σ. 425.
3 Π. Άραβαντινοϋ, Βιογραψική συλλογή λογίων τής Τουρκοκρατίας. Εισα

γωγή - επιμέλεια Κ.Θ. Δημαρά, έκδοσις Ε.Η.Μ., Ιωάννινα 1960, σ. 26.
4 «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», Ν. Σφενδόνη, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 127-128. 

Μ ι χ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, Τά λυτά έγγραφα τής δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης (1676- 
1808), Θεσσαλονίκη 1951, σ. 19, 28-33,66,72.73.



Ή έκ Βέροιας καταγομένη οικογένεια Βικέλα 213

μένων περκρήμων προσόψιων1, έν συνεχεία δέ κατέληξε, μέσα) Μυκόνου, 
εις τήν Σϋρον2.

4) Νικόλαος Μπεκέλλας.

ΤΗτο αδελφός τοϋ προγουμένου3. Έγκατεστάθη εις τήν Πέστην (Βου
δαπέστην) τής Ουγγαρίας, άσχολούμενος μέ τό έμπόριον, έπολιτογραφήθη 
δέ κατά τό 1794, ώς έγνώσθη τελευταίως4. Ούτος ήτο έφορος τής ελλη
νικής σχολής τής Πέστης5 6, έδαπάνησε δέ μεγάλα ποσά διά τήν εκδοσιν 
βιβλίων0 καί έξώδευσεν άξιόλογον ποσόν διά τήν κατασκευήν του εξώ
στου του νάρθηκος τής εκκλησίας τής ελληνικής παροικίας7. Έξωθεν 
τής εκκλησίας ταύτης ύπήρχεν ό οικογενειακός τάφος του, όπου ένεταφιά- 
σθη ό μικρός υιός του Αλέξανδρος, κατά τό 18018.

5) Γεώργιος Μπεκέλλας.
Άναφέρεται, κατά τό 1780, ώς συναποφασίσας μετ’ άλλων τήν ϊδρυσιν, 

δαπάναις των, ορθοδόξου έκκλησίας εις Βουδαπέστην9. “Αγνωστον, έάν 
ήτο άδελφός ή πατήρ του Νικολάου.

6) Σταμάτιος Μπεκελλίδης.
Άδελφός μάλλον των δύο προηγουμένων. Είναι γνωστός από επίγραμ

μα, τό όποιον έγραψε διά τόν σπουδαΐον έξ Ίωαννίνων επίσκοπον Κομπα
νίας Θεόφιλον, όταν έπεσκέφθη ούτος τήν Βέροιαν (κατά τό 1773) καί τό 
όποιον έδημοσιεύθη εϊς τό περίφημον βιβλίον τούτου «Ταμείον ’Ορθοδο
ξίας» 10.

1 Βλ. σ. 210 σημείωσιν 2, άνωτέρω.
2 Δ. Β ι κ έ λ α, ε.ά., σ. 4 κέ. Α. Ά ν δ ρ ε ά δ η, ε.ά. Ά λ. Λ έ τ σ α, έ.ά. σ. 9 κέ.
3 Δ. Β ι κ έ λ α, ε.ά. σ. 10.
4 Ε. Φ ι ο ϋ β ε ς, Οί κατάλογοι των πολιτογραιρηθέντων 'Ελλήνων παροίκων τής 

Πέστης καί Βούδας στήν περίοδον 1687-1848, «Μακεδονικά» 6 (1964-65) 106 κέ., 109.
5 Ν. Δ ε λ ι α λ ή, ’Αναμνηστική εικονογραφημένη εκδοσις Παύλου Χαρίση, τόμ. 

I, Κοζάνη 1935, 48 κέ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, «Νέος Έλληνομνήμων», 8 (1911) 287,289. 
’Ιωακείμ Μαρτινιανοϋ, μητροπολίτου Ξάνθης, Ή Μοσχόπολις (1330-1930), 
έπιμέλεια Σ. Π. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1957, σ. 142. Ν. Δ ε λ ι α λ ή, Κατάλογος 
έντύπων δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 48, άριθμ. 166.

6 Ν. Δ ε λ ι α λ ή, ε.ά. σ. 49, ύποσημ. Ν. Δ ε λ ι α λ ή, Κατάλογος κτλ., ε.ά.
7 Ν. Δ ε λ ι α λ ή, ε.ά. σ. 49.
' Σπ. Λάμπρου, ε.ά., σ. 474.
9Ν. Δελιαλή, ε.ά., σ. 43. Θ. Μ. Ν ά τ σ ι ν α, Οί Μακεδόνες πραγματευτάδες εις 

τάς χώρας τής Αύστρίας καί Ουγγαρίας. Θεσσαλονίκη 1939, σ. 36. Ί ω ακ ε ί μ Μ α ρ - 
τ ι ν ι α ν ο 0, ε.ά., σ. 138. Ν. Δ ε λ ι α λ ή, Κατάλογος κτλ., σ. 146-7, άριθμ. 562.

10 Δ. Βικέλα, ε.ά., σ. 12-13, Ταμείον ’Ορθοδοξίας, σ. Κλ Βλ. περί τούτου, 
ΔημητρίουΣ, Γκίνη, Νομικόν,., Θεοφίλου τοϋ εξ Ίωαννίνων, Θεσσαλονίκη 1960
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7) Δημήτριος Μπεκέλλας, όείς τήν Πέστην.
Ήτο υιός του Νικολάου. Γνωρίζομεν, ότι έξέδωκεν, εις τήν Βούδαν 

τής Ουγγαρίας (1826), εναίσιμον διατριβήν* 1.

8) Ί ω ά V V η ς Μπεκέλλας.

Ήτο υιός τοϋ Δημητρίου Μπεκέλλα (βλέπε ύπ’ άριθμ. 3), εγινε δέ γνω
στός από τήν σημείωσιν, πού υπάρχει εις χειρόγραφον στιχηράριον, τοϋ 
1776, τό όποιον άντέγραψεν ούτος, έν Βεροία, καί διασώζεται εις τήν βι
βλιοθήκην τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης2.

9) Μανουήλ Μπικέλλας.
Άναφέρεται (1800) ώς κάτοχος, έν Βεροία, ένός χειρογράφου, έκ περ

γαμηνής, τής λειτουργίας τής άγιας Ματρώνης3.

10) X ρ. Μπικέλλας.
Άφιέρωσεν (1803) εις εκκλησίαν τής Βέροιας μίαν εικόνα4.

11) Μητάκος Μπικέλλας.
Ούτος αφιέρωσε (1803) τό ανωτέρω χειρόγραφον τής λειτουργίας τής 

άγιας Ματρώνης εις τήν εκκλησίαν τοϋ άγιου Δημητρίου Βέροιας5.

12) ’Αντώνιος Μπεκέλλας.
Τελευταίως πληροφορούμεθα6, ότι ούτος έπολιτογραφήθη εις τήν

(παράρτημα τής έπετηρίδος τής Σχολής νομικών καί οικονομικών επιστημών τοϋ Άρι- 
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), πολλαχοϋ τής Εισαγωγής. Σ ω φ. Σταμού- 
λ η, «Βεροιακός», εις έφημ. «Βέροια», φύλλ. 86/3.4.1927. Τρ. Ε. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η, Ή παι
δεία επί Τουρκοκρατίας, τόμ. I, Άθήναι 1936, σ. 105.

1 Δ. Β ί κ έ λ α, ε.ά., σ. 12. Ε û α γ γ ε λ ί δ η, ε.ά.
2 Α. Σ ι γ ά λ α, 'Από τήν πνευματικήν ζωήν κτλ. 'Αρχεία καί βιβλιοθήκαι Δυτικής 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 157.
3 Δ. Β ι κ έ λ α, ε.ά., σ. 424.
4 Δ. Β ι κ έ λ α, ε.ά. σ. 424.
5 Δ. Β ι κ έ λ α, ε.ά., σ. 424. Εις κώδικα, ευρισκόμενον εις τόν ιερόν ναόν

τοϋ οσίου 'Αντωνίου, έν Βεροίμ («Τεύτερη» κτλ., ορα, περί τοϋ κωδικός τούτου, Γ. X. 
Χιονίδη, 'Ιστορία τής Βέροιας, τόμ. I, Βέροια 1960, σ. 41. Βλ. καί Α. Σ ι γ ά λ α, 
ε.ά. σ. 148-153), όπου κατεχωρεΐτο ή κατανομή τοϋ εις τούς Τούρκους καταβαλ- 
λομένου φόρου (έτους 1846), έν Βεροία, άναφέρονται, εις τήν μερίδα τής ένορίας Μη- 
τροπόλεως (σ. 3), τά ονόματα των προυχόντων, μάλλον δημογερόντων, μεταξύ δέ τού
των μνημονεύεται καί: «.... ό λογηότατος (sic) σϊόρ, μητάκος μπή κέλας....»,

6 Ε, Φ ι ο ϋ β ε ς, ε.ά., σημ. 15,
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Πέστην τής Ουγγαρίας κατά τό 1826, κατοίκων εκεί τούλάχιστον από του 
1808 Κ

13) Δημήτριος Μπικέλλας, ιατρός.
Έσπούδασεν ιατρός εις Πέστην, ήσκησε δέ τό έπάγγελμα τούτο εις 

τήν Θεσσαλονίκην καί εις τά Σκόπια, όπου άπεβίωσεν. Ό υιός του Τηλέ
μαχος έγκατέλειψε τήν Βέροιαν, ύπηρέτησεν εις τον ελληνικόν στρατόν, 
μετέβη εις Μασσαλίαν, δΤ έμπόριον, καί κατέληξεν εις τήν 'Ελλάδα, ώς 
σιδηροδρομικός1 2.

14) Εμμανουήλ Βικέλα ς.
Πατήρ του Δημητρίου, του λογοτέχνου. Έγεννήθη, εις τήν Κωνσταν

τινούπολή, τό 1800. Ένυμφεύθη (1834) τήν Σμαράγδαν, θυγατέρα του Γεωρ
γίου Μελά, έξ Ίωαννίνων. ΤΗτο έμπορος εϊς τήν Σύρον, Κωνσταντινούπο
λή καί ’Οδησσόν3.

Αυτός μετέτρεψε τό έπίθετον από Μπεκέλλας ή Μπικέλλας εις Βικέ-
λας.

15) Κωνσταντίνος Βικέλα ς.
’Αδελφός τού προηγουμένου καί θείος τού λογοτέχνου. Είσαγγελεύς, 

δικηγόρος καί συγγραφεύς. Έγεννήθη εις τήν Κωνσταντινούπολή (1808) 
καί άπεβίωσεν εις ’Αθήνας (1886)4.

16) Ό θ ω V Μπεκέλλας.
Έγγονός τού Νικολάου καί υιός τού Δημητρίου Μπεκέλλα, τής Πέ- 

στης. Έγεννήθη, εις Πέστην, τό 1833, έσπούδασε φιλοσοφίαν καί τελικως 
εγινε φαρμακοποιός5.

17) Δημήτριος Βικέλα ς, ό λογοτέχνης.
Έγεννήθη εις τήν Σύρον τό 1835 καί άπέθανεν εις ’Αθήνας τό 19086.

1Σπ. Λάμπρου, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ 18, σ. 286.
2 Δ. Βικέλα, ε.άν., σ. 13.
3 Δ. Βικέλα, ε.ά., πολλαχοϋ.
4 Βλ. προχείρως εις Εγκυκλοπαιδικά λεξικά εις τό λήμμα Βικέλας (π.χ. Έλευ- 

θερουδάκη, τόμ. 3, σ. 258).
5 Δ. Βικέλα, ε.ά., σ. 11-13.
° Ά λ. Λ έ τ σ α, ε.ά. Σαμαρτζίδη, ε.ά. Α. Ά ν δ ρ ε ά δ η, ε.ά. Νεοελληνική 

ιστοριογραφία, (επιμέλεια Ε. Φωτιάδη), «Βασική βιβλιοθήκη Άετοϋ», Άθήναι 1954, σ. 
294. «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης, Ν. Σφενδόνη», έτους 1935, σ. 209-211 
καί έτους 1947, σ. 65 κέ. ’Εγκυκλοπαιδικά λεξικά, ίστορίαι τής νεοελληνικής λογοτεχ-
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Ήσχολήθη μέ τό έμπόριον, έργασθείς, εις τό Λονδΐνον, εις τήν επιχείρησιν 
των θείων του έκ μητρός, Μελά. Διεκρίθη ώς συγγραφεύς τοϋ «Λουκή Λά- 
ρα» κτλ. καί διά τάς ώραίας μεταφράσεις ξένων συγγραφέων. Ήσχολήθη 
έπιτυχώς καί μέ τήν μελέτην τής ιστορίας τής Τουρκοκρατημένης Ελλά
δος καί του Βυζαντίου, διακριθείς διά τήν όρθήν, ειλικρινή καί δικαίαν 
κρίσιν του* 1. 'Υπήρξεν ιδρυτής του «συλλόγου προς διάδοσιν των ώφελί- 
μων βιβλίων», εις τούτον δέ οφείλεται κατά πολύ ή άναβίωσις των ’Ολυμ
πιακών άγώνων καί άνέπτυξε πλουσίαν κοινωφελή δράσιν2. Τον βίον του 
περιέγραψε μέ χάριν εις τό βιβλίον του «Ή ζωή μου». Περί τοϋ έργου του 
δέν είναι τοϋ παρόντος νά ένδιατρίψωμεν, πάντως ύπάρχει μεγάλη βιβλιο
γραφία 3. Τήν βιβλιοθήκην του έδώρησε τελικώς εις τό Ηράκλειον τής 
Κρήτης, καίτοι ήθελε, πάντοτε, νά τήν άφήση εις τήν, γενέτειραν των προ
γόνων του, Βέροιαν4.

IV
'Υπήρξαν καί άλλοι μέ τό όνομα Βικέλας, όπως ό άδελφός τοϋ Δημη- 

τρίου Γεώργιος καί οί υιοί του ’Εμμανουήλ καί Δημήτριος κτλ., υπάρχουν 
δέ καί σήμερον είσέτι, εν Άθήναις καί άλλαχοϋ5.

Μέχρι πρό τίνος έσώζετο, έν Βεροία, τό άρχοντικόν τής οικογένειας

νιας κτλ. B. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ η, Οί έν Άθήναις καί οί έν Κωνσταντινουπόλει λόγιοι, 
Κωνσταντινούπολις 1907, σ. 107.

1 A. Β α σ ί λ ι ε φ, Ιστορία τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετάφρασις Δ. Σαβρά- 
μη, Άθήναι 1954, σ. 501.

2 Βλ. Δ. Β ι κ έ λ α, ’Εκλογή έκ τών έργων, εκδοσις συλλόγου προς διάδοσιν ωφελί
μων βιβλίων, Άθήναι 1909, σ. ζ - με' καί Χρονικά τής τεσσαρακονταετίας (1899-1939) 
του ίδιου συλλόγου καί σημείωσιν 3, αμέσως κατωτέρω.

3 Βλ. σημείωσιν 6, προηγουμένης σελίδος. Διά όσα εγραψεν ό Δ. Βικέλας, βλ. 
’Εκλογή, έ.ά., σ. 46-48. Διά ανέκδοτα έργα του, βλ. Ά λ. Α. Οικονόμου, Τρεις άν
θρωποι, τόμ. 2, Δημήτριος Μ. Βικέλας, Άθήναι 1953.

1 Βλ. Ί. X α τ ζ ι δ ά κ η, Ιστορία τοϋ κρητικοϋ μουσείου κτλ., Άθήναι 1931, σ.
58-60, «Νέα Εστία» ΛΘ (1965), 53-54, όμοίως, τεύχος 881, Ά ρ. Δ ι κ τ α ί ο υ, «Πώς γνω
ρίσθηκα μέ τόν Δαπαθιώτην». Έ μ μ. Λ. Π ε τ ρ ά κ η, ε.ά., σ. 12 κέ. Έφημερίς
«Μεσόγειος» Ηρακλείου», «Ή Βικελαία βιβλιοθήκη» τοϋ Ν. Π α,π α μ ι χ α λ ά κ η, εις 
φύλλα 2834 (2713), 2835 (2714), 2836 (2715) καί 2837 (2716), Μαρτίου 1966, έφημερίδες 
«Έλευθ. Σκέψις», Κρήτης, φύλλ. 736/22.1.1931 καί έφημερίδες Κρήτης «’Ίδη», 84/30.8. 
1908 καί 2640/20.4.1932 καί «Νέα Έφημερίς» τής 27.1.1912. (Ήδυνήθην νά συμβουλευ- 
θώ, έν Ήρακλείω, τήν βιβλιογραφίαν ταύτην (τών έφημερίδων), χάρις εις τήν εύγενή 
διάθεσιν τοϋ προσωρινού έφορου τής δημοτικής «Βικελαίας βιβλιοθήκης» κ. Ν. Σεγρεδά- 
κη). Ό Βικέλας είχεν ΰπ’ όψιν νά άφιερώση τήν βιβλιοθήκην του (έκ 4772 τίτλων) εις 
τήν Βέροιαν, ώς γράφει ό Άνδρεάδης (βλ. καί «Νέα Εστία», ΔΘ (1965) 54).

ä Δ. Βικέλα, ε.ά., σ. 13 κέ. Ά ν. Χριστοδούλου, Ιστορία τής Βέροιας, 
Βέροια 1960, σ. 68-69,
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«Μπικελάδικο σπίτι» (Κανάκη)1, εις λόφον δέ, πού ύπέρκειται της Βέ
ροιας, έκτίσθη ύπό τοϋ ανεψιού του Βικέλα, Δημητρίου, βίλλα, πού λέγε
ται «Βίλλα τοϋ Βικέλλα». 'Η περιοχή αυτή τελευταίως οίκοπεδοποιεΐται2.

Ή Βέροια έτίμησε τον Δημήτριον Βικέλαν, όταν ούτος έπεσκέφθη τήν 
πόλιν (Σεπτέμβριος 1901), άνακηρύξασα (7.10.1901) τούτον έπίτιμον Πρόε
δρον, τής τότε μεγαλουργούσης φιλεκπαιδευτικής άδελφότητος «Μέλισ
σα»3, ό δέ σύλλογος προς διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων καί ό έν Θεσσαλο
νίκη σύλλογος Βεροιέων έφρόντισαν διά τήν κατασκευήν τής προτομής 
του (1955), ή όποια έτοποθετήθη, έν Βεροία, εις τόν κήπον τής Έληάς καί 
έδόθη τό όνομά του εις οδόν τής πόλεως, κάθετον τής Κεντρικής όδοϋ καί 
τής Μητροπόλεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΙ

1 Δ. Βικέλα, ε.ά., σ. 423. Ά λ. Λ έ τ σ α, σ. 68. Άν. Χριστοδούλου, 
ε.ά., σ. 66 (καί φωτογραφία έξωθύρας) καί εις έφημερίδα «Φρουρός της Ημαθίας» 
Βέροιας, φύλλ. 199/11.1.1960, κυρίως δέ Νικολάου Κ. Μουτσοπούλου, TÒ αρ
χοντικό τοϋ Σιορ Μανωλάκη στή Βέροια, Άθήναι 1960 («Ζυγός» 56-57), Π. Μ ι χ ε λ ή, 
Τό 'Ελληνικό λαϊκό σπίτι, Άθήναι 1960, σ. 286-299 («Τά λαϊκά σπίτια τής Βέροιας»), 
ιδίως σ. 295 κέ., καί I. Φαφούτη, Πολεοδομικά καί μορφολογικά προβλήματα τής 
Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1964. Έπίκειται ή εκδοσις νέου άξιολόγου βιβλίου τοϋ κ. Ν. Μου
τσοπούλου.

2 Έφημερίς «Άστήρ» Βέροιας, φύλλ. 504/391/12.6.1939: «Άφιξις κ. Βικέλα. Πα
ρεπιδημεί, άπό τινων ήμερων, έν τή πόλει μας, ό Πρόσεδρος Υπουργός, διευθυντής έθι- 
μοτυπίας Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Δ. Βικέλας». Θά εμενεν, εις τήν επαυλίν του, όλό- 
κληρον τό θέρος.

3 Βιβλίον πρακτικών τής άδελφότητος «Μέλισσα» Βέροιας (βιβλιοθήκη Δημοσίου, 
Γυμνασίου άρρένων). Περί τοϋ βιβλίου τούτου βλ. Γ. X. Χι ο νίδ η, Ιστορία τής Βέροιας, 
τόμ. I, Βέροια 1960, σ. 41, ένθα αναγράφονται: «Άνακηρύττεται ωσαύτως παμψηφεί 
έπίτιμος Πρόεδρος τής Άδελφότητος ό έκ Βέροιας έλκων τήν καταγωγήν καί έν Άθήναις 
διαμένων αξιότιμος κ. Δ. Βικέλας» (σελ. Ιβ, συνεδρίασις 96, τής 7.10.1901) καί έν συνεχείμ: 
«Αναγιγνώσκονται δύο έπιστολαί, ή μέν τοϋ άξιοτίμου κ. Δ. Βικέλα, ώς άπάντησις τοϋ 
αγγελτηρίου γράμματος τής άνακηρύξεως αύτοϋ έπιτίμου προέδρου τής Άδελφότητος. 
ή δέ τοϋ Άρ/του Παναρέτου» (σελ. 2α, συνεδρίασις 97, τής 4-11-1901).
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