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Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ στην Κέρκυρα, ένα νησί το οποίο επισκέφτηκα
για πρώτη φορά το 1958, αφού είχα τελειώσει το σχολείο και πριν πάω στο πανεπιστήμιο.
Στην μακρινή δεκαετία του 1950 το ταξίδι από την Μ. Βρετανία στην Ελλάδα δεν
ήταν εύκολο, κυρίως αν, όπως εγώ, ταξίδευες με περιορισμένο προϋπολογισμό. Το ταξίδι
ήταν από μόνο του ένα είδος περιπέτειας και απαιτούσε τρεις ημέρες διαδρομής με το
τραίνο. Αισθάνομαι ευτυχής που η Κέρκυρα ήταν ένα από τα μέρη που επισκέφτηκα κατά
την διάρκεια εκείνης της πρώτης επίσκεψής μου στην Ελλάδα. Κάτι που έχει μείνει στην
μνήμη μου είναι να βλέπουμε κόσμο συγκεντρωμένο γύρω από ένα κατάστημα ηλεκτρικών
ειδών στην πόλη της Κέρκυρας να παρακολουθεί, μέσα από την βιτρίνα, έναν
ποδοσφαιρικό αγώνα στην ιταλική τηλεόραση. Προφανώς η τηλεόραση δεν είχε φτάσει
στην Κέρκυρα την εποχή εκείνη, αλλά τηλεοπτικές μεταδόσεις από την Ιταλία μπορούσαν
να ληφθούν στην Κέρκυρα.
Το 1958, χρονιά που για πρώτη φορά ταξίδεψα στην Ελλάδα, οι τουρίστες που την
επισκέπτονταν κάθε χρόνο ήταν περίπου 250.000. Το 2015 ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί
στο εκατονταπλάσιο φθάνοντας τα 26 εκατομμύρια.
Αυτή η πρώτη επίσκεψη, μου ενέπνευσε μια αγάπη για την Ελλάδα που διήρκεσε
για όλη μου την ζωή. Μετά το πανεπιστήμιο λειτούργησα ως σύνδεσμος βρετανών
τουριστών που επισκέπτονταν την Ελλάδα και την Τουρκία. Κάποιες φορές συναντώ την
ομάδα μου εδώ στην Κέρκυρα.
Στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 ο τουρισμός στην Ελλάδα δεν ήταν ιδιαίτερα
ανεπτυγμένος. Την εποχή εκείνη ο διάδρομος στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας φωτιζόταν με
λάμπες λαδιού. Θυμάμαι μία θυελλώδη νύχτα το φθινόπωρο του 1966, καθώς περίμενα
την ομάδα μου να φθάσει από το Λονδίνο, κάποια από τα φώτα του διαδρόμου έσβησαν
και ένας άνθρωπος έτρεχε πάνω-κάτω για να τα ανάψει και πάλι. Άκουγα το ελικοφόρο
αεροπλάνο να κάνει γύρους πάνω από τον διάδρομο αλλά ο πιλότος αποφάσισε να μην
προσγειωθεί και γύρισε πίσω στην Αθήνα αφήνοντας με χωρίς την ομάδα των τουριστών
που ανέμενα, την οποία έπρεπε να συναντήσω το επόμενο πρωί στην Αθήνα μετά από
αρκετές δυσκολίες.
Αρκετά όμως με όλες αυτές τις προσωπικές αναμνήσεις. Είμαι σήμερα εδώ για να
σας μιλήσω για την φιλελληνική δράση του Frederick North 5ου κόμητος του Guilford,
διακόσια πενήντα χρόνια μετά την γέννησή του το 1766.
Ήταν γνωστός ως Frederick North μέχρι που κληρονόμησε τον τίτλο του κόμητος
του Guilford to 1817, αλλά εγώ θα αναφέρομαι σε αυτόν ως Guilford. Ο Guilford ήταν ο

νεώτερος από τους τρεις επιζήσαντες γιους του δεύτερου Earl of Guilford, ο οποίος, ως
Λόρδος North, ήταν πρωθυπουργός την εποχή του πολέμου της Ανεξαρτησίας της
Αμερικής (1779). Κατηγορήθηκε συχνά ως ένας από τους κύριους υπεύθυνους για την
απώλεια των βρετανικών αποικιών στην Αμερική.
Ο νεαρός Guilford έλαβε την παραδοσιακή εκπαίδευση ενός γόνου αγγλικής
αριστοκρατικής οικογένειας. Πέρασε τα πρώτα σχολικά του χρόνια στο Eton και σε ηλικία
δέκα έξι ετών έγινε μαθητής στο Christ Church, το πλέον αριστοκρατικό κολλέγιο του
πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Οι σπουδές του στο Eton και στο Christ Church του
προσέφεραν μία πολύ καλή κατανόηση των ελληνικών και των λατινικών.
Αφού αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και παρόλο που υπέφερε
από προβλήματα υγείας, ταξίδεψε πολλές φορές στη Βόρεια Ευρώπη αποκτώντας
συγχρόνως καλή γνώση των γαλλικών, γερμανικών, ισπανικών, ιταλικών και νέων
ελληνικών. Το 1791 και το 1792 ταξίδεψε στον ελλαδικό χώρο. Αρχίζοντας από την
Κέρκυρα, επισκέφθηκε αρχαιολογικές τοποθεσίες στην ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και την
μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους. Στην συνέχεια επισκέφθηκε την Κύπρο, την Σμύρνη,
την Αλεξάνδρεια, την Ιερουσαλήμ και την Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Το έντονο ενδιαφέρον του Guilford, όχι μόνον για την αρχαία Ελλάδα, αλλά
γενικότερα για τον ελληνικό κόσμο, κατά το τέλος του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα,
εκδηλώθηκε από πολύ νωρίς. Το ενδιαφέρον του αυτό φανερώνεται από την μυστική του
απόφαση να βαπτισθεί χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό φαίνεται ότι συνέβη το 1792, όταν ο
North ήταν μόλις 25 ετών, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κέρκυρα.
Ταχύτατα απέκτησε γνώση των νέων ελληνικών, παρόλο που η προφορά του των
αρχαίων ελληνικών που είχε καθιερωθεί από τον Έρασμο, τον μεγάλο λόγιο ανθρωπιστή,
ακουγόταν περίεργα στα αυτιά των Ελλήνων της εποχής. Αμέσως παρατηρήθηκε ότι έκανε
τον σταυρό του κατά τον ορθόδοξο τρόπο όταν έμπαινε σε μία εκκλησία και ότι ήταν
πλήρως εξοικειωμένος με το τελετουργικό της ορθόδοξης εκκλησίας. Μετά από πολλές
συζητήσεις με τον Γεώργιο Προσαλέντη, Κερκυραίο ευγενή, ζήτησε να βαπτισθεί
ορθόδοξος. Συμβουλεύτηκε δεόντως τον «Πρωτόπαπα» Δημήτριο Πετρετίνο, ο οποίος
έδωσε την συγκατάθεσή του.
Την εποχή εκείνη, στις αρχές του 1790, αν και όχι για πολύ καιρό ακόμη, τα Ιόνια
Νησιά βρίσκονταν υπό την ενετική κυριαρχία. Η ενετική αρχή ήταν σχετικά ανεκτική.
Σχεδόν όλη η εκτύπωση των λειτουργικών κειμένων της Ορθόδοξης εκκλησίας
πραγματοποιείτο από βενετσιάνικα τυπογραφεία. Παρ' όλα αυτά η ενετική ανεκτικότητα
δεν έφτανε στο σημείο να επιτρέπει σε ορθόδοξους επισκόπους να χοροστατούν στα Ιόνια
Νησιά κι έτσι η πλειονότητα των καθηκόντων ενός επισκόπου εκτελείτο από τον
Πρωτόπαπα, ανώτερο, έγγαμο κληρικό που οριζόταν για μία περίοδο πέντε χρόνων.
Ο Πετρετίνος, ο Πρωτόπαπας της Κέρκυρας εκείνη την εποχή, όχι μόνο συμφώνησε
με τη μεταστροφή του Guilford προς την Ορθόδοξη πίστη αλλά και με το αίτημά του, αυτό
να διατηρηθεί κρυφό. Ο Guilford ζήτησε να κρατηθεί μυστική η μεταστροφή του λόγω των
μη σαφώς προσδιορισμένων «κοινωνικών και οικονομικών δεσμεύσεων» της οικογένειάς

του. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί στην Βρετανία συνέχιζαν να υπόκεινται σε
κάποιους περιορισμούς μέχρι το 1829, καθώς και κάποιοι άλλοι, όπως π.χ. οι Quakers.
Μεταξύ άλλων περιορισμών, δεν μπορούσαν να φοιτούν στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης
και του Cambridge.
Έτσι ο Guilford έγινε ο πρώτος, και ίσως ο μόνος, χριστιανός ορθόδοξος που
συμμετείχε στο βρετανικό κοινοβούλιο, ως μέλος, για σύντομο χρονικό διάστημα, του
κοινοβουλίου για την εκλογική περιφέρεια του Banbury, η οποία ήταν λίγο-πολύ μια
κληρονομική έδρα στην οικογένεια North. Είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα μπορούσε να έχει
πάρει αυτή τη θέση εάν η μεταστροφή του είχε γίνει δημοσίως γνωστή. Τη στιγμή του
θανάτου του το 1827 κάλεσε τον ιερέα της ρωσικής πρεσβείας, τον πατέρα Smirnov, για να
λάβει την τελευταία μετάληψη, καθώς την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ελληνική, ορθόδοξη
εκκλησία στην Βρετανία, αν και υπήρχε μία τον 17ο αιώνα, στην περιοχή που σήμερα
βρίσκεται η πλατεία Soho εξ ου και το όνομα της παρακείμενης «ελληνικής οδού» (Greek
street).
Το 1798 ο Guilford διορίσθηκε κυβερνήτης της νήσου Κεϋλάνης, την οποία οι
Βρετανοί είχαν αποσπάσει από τους Ολλανδούς λίγα χρόνια νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια
της εκεί παραμονής του ο Guilford αποδείχθηκε ένας δημοφιλής, αποικιακός διαχειριστής
και εισήγαγε μία σειρά μεταρρυθμίσεων με σημαντικότερη την κατάργηση της δουλείας.
Η θητεία του ως κυβερνήτης έφτασε στο τέλος της το 1805, όταν παραιτήθηκε λόγω
προβλημάτων υγείας.
Μετά την μεταστροφή του στην Ορθόδοξη πίστη το 1792 ο Guilford έφυγε από την
Κέρκυρα και δεν θα επέστρεφε στο νησί για τα επόμενα είκοσι πέντε χρόνια. Αλλά το 1810
ο Guilford για άλλη μία φορά επισκέφθηκε την Ελλάδα και την Εγγύς Ανατολή. Ο John Cam
Hobhouse, φίλος ενός άλλου μεγάλου φιλέλληνα, του ποιητή λόρδου Βύρωνα, σημείωνε
ότι όταν ο Guilford βρισκόταν στο Αλγέρι ζήτησε από τον “dey”, τον Οθωμανό κυβερνήτη
της επαρχίας, την άδεια να δει κάποιες από τις γυναίκες που είχε στο χαρέμι του. Φαίνεται
ότι ο κυβερνήτης απάντησε στο αίτημα αυτό : «είναι τόσο άσχημος, αφήστε τον να τις δει
όλες».
Το 1810 ο Guilford έγινε πρόεδρος της Φιλομούσου Εταιρείας (Εταιρεία των φίλων
των Μουσών) στην Αθήνα. Σε ένα γράμμα, που συνέταξε σε μία πολύ αρχαϊζουσα μορφή
Ελληνικών, σχετικά με την εκλογή του ως πρόεδρος, ονόμαζε τον εαυτό του ως
«Φρειδερίκο Νόρθιο, πολίτη Αθηναίων» και μιλούσε για την ιερή υποχρέωση να
προασπίσει τα εκπαιδευτικά συμφέροντα της αγαπημένης του Ελλάδας. Στην Εταιρεία
συναντιόντουσαν ξένοι φιλέλληνες, όπως ο Guilford, και μέλη της αναδυόμενης ελληνικής
διανόησης, πολλοί από τους οποίους επρόκειτο στο μέλλον να διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στην κίνηση για την ελληνική ανεξαρτησία η οποία κορυφώθηκε με την ελληνική
επανάσταση εναντίον των Οθωμανών το 1821. Η Φιλόμουσος Εταιρεία, επιθυμούσε
μεταξύ άλλων να προωθήσει την ίδρυση σχολείων στον ελληνικό χώρο, τα οποία θα έδιναν
στους νέους Έλληνες υποτροφίες που θα τους επέτρεπαν να σπουδάσουν στα
πανεπιστήμια της Ευρώπης, όπου θα λάμβαναν γνώση της εξαιρετικής ευλάβειας της
Ευρώπης για την κλασική αρχαιότητα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι προσπάθειες της
εταιρείας για την προώθηση των αρχαιολογικών ανασκαφών στο ελληνικό έδαφος.

Ο Guilford, με την βαθιά γνώση της γλώσσας και της κουλτούρας της αρχαίας
Ελλάδος, θα έμπαινε με ενθουσιασμό στο πνεύμα της αναβίωσης στον ελληνικό χώρο του
ενδιαφέροντος για την αρχαιότητα και ήταν αποφασισμένος να την ενθαρρύνει με τα
άφθονα οικονομικά μέσα που είχε στην διάθεσή του. Αυτός, πράγματι, πήγε ένα βήμα
παραπέρα από τους ριζοσπάστες Έλληνες φορώντας αυτό που θεωρούσε αρχαίο ελληνικό
ένδυμα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κέρκυρα, τη δεκαετία του 1820.
Αυτό το ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο δεν το μοιράζονταν όλοι. Η
ιεραρχία της Ορθόδοξης εκκλησίας θεωρούσε ότι το ενδιαφέρον για την αρχαία Ελλάδα
ισοδυναμούσε με την ειδωλολατρία και η Ιερά Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη το 1819
εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία κατηγορούσε όσους έδιναν ή υιοθετούσαν αρχαία
ελληνικά ονόματα και προέτρεπε τους πιστούς να συνεχίζουν να βαφτίζουν τα παιδιά τους
με τα παραδοσιακά χριστιανικά ονόματα. Ο Αιδεσιμότατος George Winnock ήταν ένας από
αυτούς που ήλπιζε να εμπνεύσει στους νεαρούς Κερκυραίους την επιθυμία για αναβίωση
της γνώσης της γλώσσας και της κουλτούρας της αρχαίας Ελλάδας. Ως ιερέας στη
βρετανική στρατιωτική φρουρά της Κέρκυρας, o Winnock θα είχε σίγουρα γνωρίσει τον
Guilford και σίγουρα θα είχαν νιώσει ότι είναι «αδελφά πνεύματα». Το 1816, μόλις λίγα
χρόνια πριν ο Guilford αποφασίσει την ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας, ο Winnock
δημοσίευσε στην Κέρκυρα ένα μικρό φυλλάδιο στα Ελληνικά με τίτλο : «Πρότασις προς
τους νέους Ίονας δια να ανορθώσωσι την γλώσσαν της παλαιάς Ελλάδος» (Πρόταση προς
τους νέους των Ιονίων νήσων για να αναστήσουν την αρχαία ελληνική γλώσσα).
Στο φυλλάδιο αυτό ο Winnock δήλωνε ότι η γλώσσα και η κουλτούρα αυτού που ο
ίδιος ονόμαζε «Παλαιά Ελλάδα» ήταν το θαύμα γιά κάθε μορφωμένου έθνους στην
Ευρώπη. Μορφωμένοι Βρετανοί, συνέχιζε, εκτιμούσαν περισσότερο από κάθε άλλον το
αμέτρητο χρέος ευγνωμοσύνης που οφειλόταν στην Αρχαία Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό ο
Winnock για να ενθαρρύνει τους νέους Έλληνες στα Ιόνια νησιά να επιτύχουν επάρκεια στα
αρχαία ελληνικά οργάνωσε το 1817 έναν διαγωνισμό δοκιμίου. Ήθελε οι νέοι κάτοικοι των
Ιονίων νήσων να εγκαταλείψουν αυτά που ονόμαζε «άσχημους βαρβαρισμούς» και που
είχαν εισχωρήσει στην ελληνική γλώσσα από τους Οθωμανούς και τους Βενετούς. Τα οχτώ
καλύτερα δοκίμια του διαγωνισμού θα τα προωθούσε στον “Regius”, καθηγητή Ελληνικών
της Οξφόρδης, ο οποίος θα καθόριζε ποιος είναι ο νικητής. Μετέφραζε τον «Regius,
καθηγητή Ελληνικών» ως τον «Βασιλικό διδάσκαλο της ελληνικής διαλέκτου».
Ο ίδιος ο Guilford, πρέπει να τονισθεί, δεν έβλεπε τίποτα το μεμπτό στο να είναι
ένας ευσεβής Ορθόδοξος Χριστιανός και την ίδια στιγμή να έχει ένα ενεργό και γεμάτο
πάθος ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο.
Το 1815, την επόμενη χρονιά από την ανάληψη της προεδρίας της Φιλομούσου
Εταιρείας, ο Guilford επισκέφθηκε την Βιέννη, την εποχή που το Συνέδριο της Βιέννης είχε
αναλάβει να τακτοποιήσει τις ευρωπαϊκές υποθέσεις μετά από την αναταραχή των
Ναπολεόντειων πολέμων.
Όταν βρισκόταν στη Βιέννη ο Guilford συναντήθηκε με τον κόμη Ιωάννη
Καποδίστρια διακεκριμένο διπλωμάτη, που είχε γεννηθεί στην Κέρκυρα και βρισκόταν την
εποχή εκείνη στην υπηρεσία του Ρώσου Αυτοκράτορα Αλέξανδρου του 1ου. Έγινε στη

συνέχεια ο πρώτος Κυβερνήτης της ανεξάρτητης Ελλάδας. Ο Καποδίστριας συζήτησε με τον
Guilford τη δυνατότητα η Βρετανία να δημιουργήσει στα Ιόνια Νησιά ένα ίδρυμα ανώτατης
εκπαίδευσης, τώρα που το Συνέδριο της Βιέννης επιβεβαίωσε το βρετανικό προτεκτοράτο
επί των Ιονίων Νήσων, δίνοντας τους την επίσημη ονομασία «Ηνωμένες Πολιτείες των
Ιονίων Νήσων».
Το 1817, μετά το θάνατο των δύο μεγαλύτερων αδελφών του, ο Guilford
κληρονόμησε τον τίτλο του 5ου κόμητος του Guilford. Αυτό σήμαινε ένα μεγάλο εισόδημα,
το οποίο του έδινε τα απαραίτητα κεφάλαια για την ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας ή του
Ιονίου Πανεπιστημίου, το μεγαλύτερό του επίτευγμα. Ήταν ένα άτομο με πολλές
διασυνδέσεις, και ο Λόρδος Bathurst, υπουργός για τον πόλεμο και τις αποικίες, που ήταν
εξάδελφος του Guilford, τον διόρισε Διευθυντή Εκπαίδευσης για τα Ιόνια Νησιά.
Αυτή η θέση του έδωσε τη δυνατότητα να ιδρύσει την «Ιόνιο Ακαδημία», το πρώτο
πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε σε ελληνικό έδαφος, παρόλο βέβαια που τα Ιόνια Νησιά δεν
ενώθηκαν επισήμως με το Βασίλειο της Ελλάδος μέχρι το 1864. Η Ιόνιος Ακαδημία, που
ιδρύθηκε το 1824, άξιζε τον τίτλο του πρώτου πανεπιστημίου σε ελληνικό έδαφος μέχρι
την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1837. Στην ιταλική Gazetta degli Stati Uniti delle
Isole Ionie, η Ιόνιος Ακαδημία περιγραφόταν ως «το Πανεπιστήμιο» ή το «Ιόνιο
Πανεπιστήμιο».
Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα χρόνια που προηγήθηκαν της
ελληνικής επανάστασης εναντίον των Τούρκων το 1821 υπήρχαν αρκετά Σχολεία στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, που αν δεν άξιζαν να ονομάζονται πανεπιστήμια, ήταν όμως
κάτι περισσότερο από απλά σχολεία, και το πρόγραμμα σπουδών τους τα καθιστούσε άξια
να ονομάζονται Σχολεία ανώτερης εκπαίδευσης. Τα τέσσερα πιο γνωστά Σχολεία που
εμφανίσθηκαν στις οθωμανικές κτήσεις ήταν στην νήσο Χίο, στο Αϊβαλί ή Κυδωνίες, μία
ευημερούσα, μικρή ελληνική πόλη στα παράλια της Μ. Ασίας απέναντι από την Μυτιλήνη,
που κατοικείτο κυρίως από Έλληνες, στην Σμύρνη ή Ιζμήρ, με τις μεγάλες κοινότητες
Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων, όπου υπήρχαν δύο τέτοια Σχολεία, το προοδευτικό
Φιλολογικό Γυμνάσιο και η πιο συντηρητική Ευαγγελική Σχολή. Και τα τέσσερα αυτά
Σχολεία ήταν γεωγραφικά κοντά το ένα με το άλλο.
Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των ιδρυμάτων ήταν η ισχυρή προσήλωσή
τους στη μελέτη της γλώσσας και της κουλτούρας της αρχαίας Ελλάδας, προσήλωση την
οποία φυσικά μοιράζονταν με την Ιόνιο Ακαδημία. Δεν αποτελούσε λοιπόν έκπληξη το ότι
το πρόγραμμα σπουδών της Ιονίου Ακαδημίας έδινε τέτοια έμφαση στη μελέτη των
αρχαίων ελληνικών και της κουλτούρας της αρχαίας Ελλάδας.
Οι φοιτητές της Ιονίου Ακαδημίας όφειλαν να αποδείξουν ότι «διαθέτουν καλή
γνώση της αρχαίας και της καθομιλουμένης ελληνικής». Η διδασκαλία έπρεπε να γίνεται
στην «καθαρεύουσα» ή στην απλή, νεοελληνική γλώσσα, κάτι που ήταν μεγάλο βάρος για
τα Ε,λληνόπουλα και για ανθρώπους σαν κι εμένα. Μόνον ένας καθηγητής στην Ιόνιο
Ακαδημία δίδασκε στην δημοτική. Αυτός ήταν ο Σταματέλος Πυλαρινός που δίδασκε
Πειραματική Φυσική.

Αρχικά είχε σχεδιαστεί η Ιόνιος Ακαδημία να έχει την έδρα της στην Ιθάκη και
είχε ανατεθεί σε έναν Βρετανό, στρατιωτικό μηχανικό να εκπονήσει τα σχέδια για ένα
τέτοιο ίδρυμα στην Ιθάκη. Στο σχέδιο αυτό αντιτάχθηκε ο στρατηγός Sir Thomas Maitland,
ευρέως γνωστός ως “King Tom”. Ήταν κυβερνήτης της Μάλτας και το 1815 διορίσθηκε
επιπλέον στη θέση του Λόρδου Ύπατου Αρμοστή των Ιονίων Νήσων. Από τότε βρισκόταν
για πολύ περισσότερο χρόνο στα Ιόνια Νησιά απ’ ό,τι στη Μάλτα.
Με πολλούς τρόπους ο «King Tom”Maitland ήταν η αντίθεση του Guilford. Εάν ο
Guilford ήταν σε μεγάλο βαθμό ένας φιλέλληνας αυτό δύσκολα μπορούσε να λεχθεί για
τον Maitland.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι έχοντας τον Guilford στο μυαλό του , o Maitland
ήταν επικριτικός ως προς τις «κλασικές φαντασιώσεις» των κατοίκων των Ιονίων Νήσων
και απέρριπτε όλους όσους επεδείκνυαν ενδιαφέρον προς τις αρχαιότητες ως «τρελούς
που ψάχνουν για παλιές πέτρες». Ήταν εναντίον του να δώσει στους κατοίκους των Ιονίων
το δικαίωμα να αυτοδιοικούνται. Υποστήριζε ότι «αν δώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους
σύνταγμα, απλά θα το παραβιάσουν». Πιεζόμενος από την βρετανική κυβέρνηση να
εφαρμόσει κάποιο είδος συνταγματικής διακυβέρνησης, λέχθηκε ότι ο μόνος της στόχος
ήταν «να ρίξει ένα αξιοπρεπές πέπλο πάνω από τον δεσποτισμό του Thomas Maitland».
Ανάγωγος, ευέξαπτος, και σύμφωνα με έναν παρατηρητή «ανυπόφορα αγενής» ο Maitland
ήταν συχνά μεθυσμένος.
Η εκχώρησή της Πάργας το 1819 στους Οθωμανούς, πρώην ενετικής κτήσης στην
ακτή της ηπειρωτικής Ελλάδας, προσέβαλε σοβαρά τους κατοίκους των Ιονίων Νήσων,
όπως και η επιβολή ουδετερότητας των Νήσων μετά το ξέσπασμα της ελληνικής
επανάστασης για την ανεξαρτησία το 1821. Ο Sir Charles James Napier, βουλευτής του
Maitland στο νησί της Κεφαλονιάς, ονόμαζε τον Maitland «τραχύ, γηραιό δεσπότη». Η
διακυβέρνηση του «Βασιλιά Tom» Maitland στα Ιόνια Νησιά, παρ'όλα αυτά, δεν ήταν
εντελώς αρνητική. Μεταξύ άλλων μεταρρυθμίσεων βελτίωσε τη μεταχείριση της εβραϊκής
κοινότητας, κατήργησε τους φόρους στις καλλιέργειες και κατασκεύασε καλούς δρόμους.
Ο Maitland δεν ήταν ενθουσιασμένος με το σχέδιο του Guilford για ίδρυση της
Ιονίου Ακαδημίας στο νησί της Ιθάκης, και άσκησε βέτο για τη μη ίδρυσή της εκεί,
υποστηρίζοντας ότι ήταν πολύ κοντά στη μάχη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην
ηπειρωτική Ελλάδα κατά τη διάρκεια του πολέμου για ανεξαρτησία. Για παράδειγμα ήταν
πολύ κοντά στο Μεσολόγγι. Ο Guilford είχε αρχικά προβλέψει ότι η Ακαδημία έπρεπε να
βρίσκεται στην Ιθάκη, με τους υποτιθέμενους ομηρικούς συλλόγους, μια πρόταση που
υποστηρίχθηκε έντονα από τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι δώρισαν μία έκταση γης
για την Ακαδημία και δεν ήθελαν αυτή να βρίσκεται στην Κέρκυρα. O Napier μας
πληροφορεί ότι ο Guilford ήταν πολύ επιφυλακτικός στο να βρίσκεται το πανεπιστήμιο
στην Κέρκυρα, «μία πόλη», όπως υποστήριζε, «γεμάτη με όλες τις ανηθικότητες και τις
κακίες της Βενετίας», κάτι που ίσως είναι μια μάλλον σκληρή κριτική. «Ο Guilford», μας
λέει, ευνοούσε την Ιθάκη, «ένα νησί που ξεχώριζε για την υγειή του κοινωνική
ατμόσφαιρα, όπου δεν υπήρχε μεγάλη πόλη ούτε πειρασμοί για ανηθικότητες και όπου οι
φοιτητές δεν θα παρεκτρέπονταν από τις σπουδές τους. Με λίγα λόγια η Ιθάκη ήταν

ακριβώς ο τόπος για ένα ελληνικό σχολείο, επειδή ήταν χώρος αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, σχετικά απομονωμένος, υγιής και γενικά στο κέντρο των νησιών».
Ήταν πιθανόν ο φόβος των πειρασμών που θα μπορούσε να προσφέρει η Κέρκυρα
στους φοιτητές να έδινε την εξήγηση για την αυστηρή πειθαρχία που επιβλήθηκε σε όσους
φοιτούσαν στην Ιόνιο Ακαδημία. Οι παραβάσεις των κανονισμών ήταν πολλές και
περιλάμβαναν μονομαχίες, αντιθρησκευτικές, αήθεις και προσβλητικές συζητήσεις.
Χαρτοπαιξία, εμφάνιση με συνοδεία κακόφημων γυναικών, έλλειψη σεβασμού προς τους
ανωτέρους. Μέθη, σύμπηξη μυστικών συλλόγων. Ενθάρρυνση νεαρών φοιτητών σε
προσβλητικές, αήθεις θέσεις και έκλυση ηθών. Ενθάρρυνση συμμετοχής σε αυτό που
αποκαλούσαν «σκοτεινές αισθηματικές υποθέσεις» και συμπεριφορές «κατάφορα
αντίθετες στη θέση ενός κυρίου». Η τήρηση των κανόνων θα επιβαλλόταν από έναν
«Κοσμιοφύλακα». Φοιτητές που παρέβαιναν τους κανονισμούς θα μπορούσαν να
εγκλεισθούν για διάστημα μέχρι ένα μήνα στις φυλακές της φρουράς.
Ο Guilford, μολονότι απογοητευμένος από τη αποτυχία του οράματός του για
εγκατάσταση της Ακαδημίας στην Ιθάκη, κατέληξε σε μια θετικότερη άποψη για την
Κέρκυρα ως τελικό τόπο. Υπήρχαν ήδη διαθέσιμα κτίρια στην πόλη που θα μπορούσαν
εύκολα να προσαρμοστούν για διδασκαλία. Αυτό ήταν χρήσιμο για την εκπαίδευση
δικηγόρων και ιατρών. Μετά την έναρξη λειτουργίας της Ιονίου Ακαδημίας, το Μάιο του
1824, ο Guilford έγραψε στην αδελφή του Άννα για μιαν αμφίεση που είχε σχεδιάσει για
τον εαυτό του για την τελετή έναρξης: «Ο χιτώνας μου ήταν από πορφυρό ύφασμα, σε
απόλυτα κλασική αρχαϊκή γραμμή (à l’ antique), δεμένη με μια χρυσοποίκιλτη πόρπη στον
δεξιό ώμο. Τα εσωτερικά ρούχα και υποδήματα (μπότες στο ύψος της κνήμης) ήταν επίσης
απολύτως à l’ antique. Αντί όμως σκούφου Οδυσσέα, φόρεσα μια λεπτή μαύρη λωρίδα
γύρω από το κεφάλι μου, κεντημένη με χρυσά φύλλα δάφνης και μια χρυσή κουκουβάγια
στο εμπρός μέρος». Παρόμοιες ακαδημαϊκές αμφιέσεις, βασισμένες σε αρχαία ελληνικά
πρότυπα, έφεραν και οι καθηγητές της Ακαδημίας, του χιτώνα της κάθε σχολής σε
διαφορετικό χρώμα. Η τάση αυτή του Guilford για αρχαϊκή αμφίεση συνάντησε τη χλεύη
μερικών από τους συγχρόνους του. Για παράδειγμα, ο κυβερνήτης της Κεφαλληνίας,
Charles James Napier, έγραφε ότι ο Guilford περιφερόταν «ντυμένος σαν τον Πλάτωνα, με
μια χρυσή λουρίδα γύρω από την τρελή του φαλάκρα, φορώντας κυματίζοντα χιτώνα
πορφυρού χρώματος»

Η πομπή των εγκαινίων της Ιονίου Ακαδημίας από τον Γκίλφορντ στις 17 Μαΐου 1824,
όπως δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 153!

Ο Guilford παρέθεσε ένα περίλαμπρο δείπνο για εκατό προσκεκλημένους μετά την
εναρκτήριο τελετή, το οποίο του κόστισε το αντίτιμο δεκατριών περίπου χιλιάδων
σημερινών λιρών.
Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε άπλετη πληροφόρηση για τα θέματα που θα
διδάσκονταν στην Ακαδημία και για τους καθηγητές της. Υπήρχαν τέσσερις Σχολές:
Θεολογίας, Νομικής, Ιατρικής και Φιλοσοφίας. Η Σχολή Φιλοσοφικής περιελάμβανε
περισσότερα θέματα πέραν της φιλοσοφίας με την στενή έννοια της λέξης. Ο ίδιος ο
Guilford ονομάστηκε «Άρχων» ή Πρύτανης της Ακαδημίας. Στην Ακαδημία συμμετείχε και
ένας Άγγλος ή μάλλον, κρίνοντας από το όνομά του ένας Σκώτος, ο Francis Balfour.
Ονομάστηκε καθηγητής Αραβικής και Εβραϊκής, αλλά, αφού εισέπραξε προκαταβολικά
τους μισθούς ενός έτους, έφυγε από την Κέρκυρα και έκτοτε εξαφανίστηκε.
Με την έναρξη λειτουργίας της Ιονίου Ακαδημίας, θεσμοθετήθηκαν επτά
καθηγητικές έδρες. Αυτές περιελάμβαναν την Ελληνική αφρόκρεμα της εποχής, τον
Χριστόφορο Φιλητά (Κλασσική Φιλολογία), Ιωάννη Καραντινό (Μαθηματικά), Κωνσταντίνο
Ασώπιο (Αρχαία Ελληνικά), Νικόλαο Πίκολο (Φιλοσοφία) και Θεόκλητο Φαρμακίδη
(Θεολογία). Το κύριο θέμα της διδακτέας ύλης ήταν στα ελληνικά σε όλες τους τις μορφές.
Διδάσκονταν επίσης η αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία, ιστορία, ρητορική, μαθηματικά,
βοτανική και φιλοσοφία. Περί τους 150 φοιτητές εγγράφηκαν στο πρώτο ακαδημαϊκό έτος.
Ο Guilford είχε την πρόθεση να προστεθούν εν καιρώ επαγγελματικά θέματα, όπως
ναυσιπλοϊα και λογιστική. Προτάθηκε μάλιστα και μια έδρα Σανσκριτικής.
Ένα ειδικότερα σημαντικό θέμα που οφείλει να σημειωθεί είναι ότι, στο
καταστατικό της Ακαδημίας υπήρχε δήλωση σύμφωνα με την οποία «οποιοσδήποτε, σε
οποιανδήποτε χώρα ή θρησκεία αυτός τυχόν ανήκει» έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στο
πανεπιστήμιο. Αυτό για την εποχή ήταν μια πολύ φιλελεύθερη πρόβλεψη, αλλά υπήρχαν
και ορισμένες προϋποθέσεις. Ας προσέξουμε πρώτον την έκφραση «..σε οποιαδήποτε
χώρα… αυτός ανήκει». Γυναίκες δεν γίνονταν δεκτές για εγγραφή. Αυτό όμως συνέβαινε
και στη Μεγάλη Βρετανία. Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge οι γυναίκες δεν είχαν τη
δυνατότητα απόκτησης διπλώματος επι ίσοις όροις με τους άνδρες όπως μετά τον Δεύτερο

Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα έπρεπε ίσως να αντιληφθούμε πως η εισαγωγή φοιτητών στην
Ιόνιο Ακαδημία ασχέτως θρησκείας θα εννοούσε ότι ήταν ανοικτή σε άρρενες ορθοδόξους
ή καθολικούς φοιτητές. Υπήρχε βεβαίως μια μικρή κοινότητα Εβραίων στα νησιά. Δεν μου
είναι ξεκάθαρο αν τα μέλη της είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στην Ιόνιο Ακαδημία.
Ένα εδάφιο στο εξαίρετο σύγγραμμα του G. P. Henderson για την Ιόνιο Ακαδημία
προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ματιά στην καθημερινή φοιτητική ζωή στην Κέρκυρα στα
πρώτα χρόνια της Ιονίου Ακαδημίας. Μια διαφήμιση που βρήκε στην Gazettes degli Stati
Uniti delle Isole Ionie προσφέρει διαμονή κι ενδιαίτηση σε υποψήφιους φοιτητές της. Σε
αυτή γράφονται τα ακόλουθα: «Πληροφορούμε όλους όσους επιθυμούν να φοιτήσουν στο
Πανεπιστήμιο ότι η κυρία Άγγιολα Αργυροπούλου, σύζυγος του Χριστόδουλου Δούη,
ξενοδόχου, στην οικία Λισγαρά στο καντούνι τ’ Αγιού, διατίθεται να προσφέρει σε κάθε
νεαρό που θα φοιτήσει στην Κέρκυρα το γεύμα του, αποτελούμενο από σούπα και άλλα
δύο πιάτα κρέατος ή κάτι ελαφρύτερο στις μέρες νηστείας που επιβάλλονται από τις
αντίστοιχες θρησκείες [εννοεί Ορθόδοξη ή Καθολική], συνοδευόμενα με μικρό καρβέλι
ψωμί και μισό μπουκάλι κρασί, και αντίστοιχα δείπνο, αποτελούμενο από σούπα και άλλο
ένα πιάτο και αυτά κάθε μέρα στη διάρκεια των επτά μηνών της ακαδημαϊκής χρονιάς και
για το αντίτιμο των έξι ταλίρων κάθε μήνα».
Παρεμπιπτόντως, προσπαθώντας να υπολογίσω, χωρίς επιτυχία, τη σημερινή
αντιστοιχία των έξι ταλίρων το μήνα, ενθουσιάστηκα πληροφορούμενος πως η ελληνική
λέξη για το 5δραχμο νόμισμα, το τάλιρο, προέρχεται από το αυστριακό thaler.
Η κατανάλωση μισής μπουκάλας κρασιού την ημέρα θα οδηγούσε στη σκέψη πως
θα εμπόδιζε μάλλον παρά θα βοηθούσε την απόκτηση γνώσεων. Θυμάμαι όμως πως, όταν
μια φούχτα Ελλήνων φοιτητών σπούδαζε στην Οξφόρδη τον 17ο αιώνα, επειδή το πόσιμο
νερό είχε τόσο κακή γεύση, ήταν υποχρεωμένοι να πίνουν αυτό που ονόμαζαν «απαίσια,
δύσοσμη μπίρα», στην οποία, προερχόμενοι από τον Ελληνικό χώρο, δεν ήταν καθόλου
συνηθισμένοι.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της Ιονίου Ακαδημίας ήταν η μεγαλοπρεπής
της βιβλιοθήκη την οποίαν ίδρυσε ο Guilford, επαξίως βοηθούμενος από τον
βιβλιοθηκάριο που ο ίδιος διόρισε, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο Βρεττό. Ο Guilford είχε
πάντα την πρόθεση η βιβλιοθήκη του να παραμείνει στην Κέρκυρα, αλλά αυτό, δυστυχώς,
δεν έγινε. Θα έχω περισσότερα να πω γι' αυτό αργότερα. Ένα τμήμα της υπέροχης αυτής
βιβλιοθήκης, για το οποίο έχω ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον, αποτελείται από βιβλία
που εκδόθηκαν στα Ελληνικά για Έλληνες αναγνώστες στις κρίσιμες δεκαετίες πριν από την
έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης. Κάτι που αποτελεί κατά βάση κατάλογο αυτών
εκδόθηκε στην Αθήνα το 1845 από τον Παπαδόπουλο Βρεττό, με τον τίτλο «Κατάλογος των
από της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821 τυπωθέντων βιβλίων παρά
Ελλήνων εις την ομιλουμένην ή εις την αρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν»
Ο Guilford είπε κάποτε στον Παπαδόπουλο Βρεττό: «Αν δεν συνέβαινε να είμαι ο
Κόμης του Guilford, θα επιθυμούσα να είμαι βιβλιοθηκάριος». Δεν ήταν απλώς
βιβλιόφιλος αλλά βιβλιομανής, ένα πρόσωπο με παθιασμένο ενθουσιασμό για τη συλλογή
και απόκτηση βιβλίων, μια μονομανία στην οποία είχε την αποτελεσματική βοήθεια του

Παπαδόπουλου Βρεττού. Στο σύγγραμμά του “Dé tails sur Corfou”, που εκδόθηκε στην
Κέρκυρα το 1826, ο βαρώνος Εμμανουήλ Θεοτόκης αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός των
βιβλίων αυτής της βιβλιοθήκης ήταν 30.000. Ο αιδεσιμότατος Rufus Anderson, Αμερικανός
ιεραπόστολος που ταξίδευε στην Ελλάδα γύρω στα 1829, αναφερόταν στη συλλογή
σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας στη βιβλιοθήκη της Ιονίου Ακαδημίας ως την «πιθανόν
πληρέστερη στον κόσμο». Νομίζω πως αυτό ήταν πιθανότατα αληθινό την εποχή που το
έγραφε, το 1830.
Η μεγάλη αίθουσα της Βιβλιοθήκης της Ιονίου Ακαδημίας ήταν παρόμοια σε μορφή
με αυτές των μεγάλων βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Οι ώρες
λειτουργίας της βιβλιοθήκης ήταν ιδιαιτέρως γενναιόδωρες. Βιβλία ήταν διαθέσιμα
καθημερινώς μεταξύ 7 και 11 το πρωί, 1 ως 5 το απόγευμα και 6 ως 10 το βράδυ. Το
ωράριο αυτό μάλλον είναι πιο γενναιόδωρο από το τρέχον σε πολλές πανεπιστημιακές
βιβλιοθήκες στη Μεγάλη Βρετανία. Η βιβλιοθήκη της Κέρκυρας ήταν ανοικτή καθημερινώς,
εκτός Κυριακών και θρησκευτικών αργιών. Έχουν καταγραφεί δωρεές προς την υπόψη
βιβλιοθήκη εκ μέρους του Πανεπιστημίου του Cambridge, πολλές από αυτές αναφερόμενες
στη μελέτη της Ελλάδος των κλασικών χρόνων, του μαρκησίου και τη μαρκησίας του Bute,
καθώς και του βασιλιά της Δανίας.
Όπως ήδη έχω πει ο Guilford είχε πάντοτε την πρόθεση αυτή η συλλογή να
αποτελέσει τον πυρήνα της βιβλιοθήκης της Ιονίου Ακαδημίας, αλλά δυστυχώς, αυτό δεν
έμελλε να γίνει. Υπήρξε αμφισβήτηση της διαθήκης του, που καταχωρίστηκε τρεις
εβδομάδες πριν από το θάνατό του, το 1827, και αναθεωρήθηκε με ένα κωδίκελο που
προστέθηκε στις 13 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν αποβιώσει. Η διαθήκη και ο κωδίκελος
ανέφεραν τη διάθεση της προσωπικής του συλλογής στην Ιόνιο Ακαδημία υπό τον όρο να
υποστηρίξει η κυβέρνηση του Ιονίου Κράτους την Ακαδημία με το ετήσιο ποσό των 3.500 
στερλινών, ένα πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή. Είναι δύσκολο να αποφευχθούν υποψίες
γι' αυτές τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη διαθήκη, που μπορεί να έγιναν από
συγγενείς στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του
εκλιπόντος για τον εαυτό τους.
Ο κύριος κληρονόμος του Guilford, ο δεύτερος κόμης τoυ Sheffield, προέβαλε
επιτυχώς τη θέση ότι, εφόσον η τελευταία αυτή πρόβλεψη δεν εκτελέστηκε από την
κυβέρνηση του Ιονίου Κράτους, η υπόψη διάθεση ήταν άκυρη, οπότε και οι εκτελεστές της
διαθήκης κανόνισαν για την επιστροφή μεγάλου μέρους της βιβλιοθήκης του Guilford στην
Αγγλία, όπου θα ετίθετο προς πώληση. Η συλλογή αυτή των προ του 1821 ελληνικών
βιβλίων πουλήθηκε το 1835 στο Λονδίνο.
Η πώληση αυτή εμφανιζόταν στον κατάλογο πωλήσεων ως «Bibliotheca GraecoNeoterica - Μια πολύ Περίεργη, Μεγάλης Αξίας και Εκτεταμένη Συλλογή Βιβλίων στη
Σύγχρονη Ελληνική γλώσσα». Περιγραφόταν ως «η Πολυπληθέστερη Συλλογή Σύγχρονων
Ελληνικών βιβλίων που τέθηκε ποτέ σε Δημόσια Αγορά. Συλλέχθηκαν από τον εκλιπόντα
Κόμητα του Guilford για την Ενημέρωση των Καθηγητών της Ιονίου Ακαδημίας και την
Εκπαίδευση των Νεαρών Ελλήνων αυτού του Ιδρύματος».

Κανείς δεν διέθετε περισσότερες ευκαιρίες να δημιουργήσει την καλύτερη Συλλογή
Σύγχρονων Ελληνικών Βιβλίων και κανείς ποτέ δεν τις εκμεταλλεύθηκε προσωπικά με
περισσότερο ζήλο, πάθος ή γενναιοδωρία απ' ό,τι ο ποτέ Κόμης του Guilford. Η συλλογή
περιλαμβάνει Γενική Θεολογία, Θρησκευτική Λειτουργική, Επικηδείους, Μαρτυρολόγια,
Εκκλησιαστικές Ιστορίες, Μελέτες επί της Λογικής, Φιλοσοφίας, Μεταφυσικής, Γεωμετρίας,
Μαθηματικών, Γραμματικής, Ποιημάτων, Ιστορίες, Μεταφράσεις Αρχαίων και Σύγχρονων
Συγγραφέων…… και διαφόρων Εργασιών σε κάθε τομέα της Λογοτεχνίας. Η Αναγέννηση
της Ελλάδος ως Ανεξάρτητου Κράτους και το παρόν δραστήριο και αυξανόμενο Εμπόριο,
θα οδηγήσουν κατ΄ανάγκη στη μελέτη αυτής της Γλώσσας, οπότε και η συλλογή αυτή θα
αποτελέσει μια πολύ χρήσιμη και ίσως, για μερικά χρόνια, Απαράμιλλη Βιβλιοθήκη
Αναφοράς».
Η πλήρης συλλογή των 627 τόμων αγοράστηκε για την τότε Βιβλιοθήκη του
Βρετανικού Μουσείου, και στη συνέχεια για την Βρετανική Βιβλιοθήκη, για το ποσό των
137 λιρών και 11 σελινίων. Σε σημερινές τιμές αυτό θα αντιστοιχούσε σε περίπου 14.000 
στερλινών, μια πολύ μικρή τιμή για μια τέτοια συλλογή, η οποία σίγουρα αποτελεί μιαν
από τις καλύτερες των εκδοθέντων προ του 1821 βιβλίων οπουδήποτε, μη εξαιρουμένης
της Ελλάδος. Ο Ιωάννης Γεννάδιος, ο οποίος υπήρξε για πολλά χρόνια Έλληνας
Επιτετραμμένος, στην πράξη Πρέσβης, στο Λονδίνο και του οποίου η τεράστια προσωπική
βιβλιοθήκη αποτελεί το κύριο σώμα τη Γενναδίου Βιβλιοθήκης της Αμερικανική Σχολής
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, περιέγραψε τη μεταφορά της βιβλιοθήκης στη Βρετανία
ως μιαν ανεκτίμητη απώλεια για την Ελλάδα.
Μεγάλο μέρος του τεράστιου αριθμού χειρογράφων από τη συλλογή Guilford,
μερικά των οποίων στα ελληνικά, αποκτήθηκε επίσης από το Βρετανικό Μουσείο. Μόνο το
έτος 2000 οι χιλιάδες χειρογράφων αυτής της συλλογής, που είχε αγοραστεί το 1830,
άρχισε να αρχειοθετείται καταλλήλως σε ό,τι είναι γνωστό ως τo «Πρόγραμμα Guilford».
Αυτό τώρα έχει συμπληρωθεί. Η υπέροχη συλλογή σύγχρονων ελληνικών βιβλίων
καταλογίστηκε προσφάτως με κατάλληλο τρόπο από τον Chris Μιχαηλίδη, υπεύθυνο
ιταλικών και ελληνικών βιβλίων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης. Ελπίζω ότι αυτός ο κατάλογος
θα δημοσιευτεί κάποια μέρα.
Το κίνητρο των συγγενών του Guilford για την πώληση των βιβλίων του, των
χειρογράφων και ακόμα της ακαδημαϊκής αμφίεσης που ο ίδιος παρήγγειλε για την τελετή
έναρξης λειτουργίας της Ιονίου Ακαδημίας ήταν καθαρά η πλεονεξία. Αυτό αποκαλύφθηκε
σε ένα ανέκδοτο που αφηγήθηκε στον Παπαδόπουλο Βρεττό ο Γεώργιος Παπανικόλας,
ένας εκ των Ελλήνων που ο Guilford έφερε με έξοδά του στην Αγγλία για επέκταση των
σπουδών του, στην περίπτωση αυτή στη ναυτοσύνη.
Ο Παπανικόλας πλησίασε τον εξάδελφο του Guilford και κληρονόμο του στον τίτλο των
κομήτων Guilford, τον Αιδεσιμότατο Francis North, επίσης κληρικό της Αγγλικανικής
Εκκλησίας, ζητώντας χρήματα για την επιστροφή του στην Κέρκυρα. Λέγεται πως ο Francis
North απάντησε: «Αν ήτο ο τρελός ο εξάδελφός μου να δαπανά τα χρήματά του δια εσάς

τους Έλληνας, εγώ δεν είμαι τοιούτος και ύπαγε εν ειρήνη, επειδή σεις οι Έλληνες αρκετά
εφάγετε από τα χρήματα του Kόμητος Φρειδερίκου Guilford». Φαίνεται πως η κακία του
Αιδεσιμότατου North έναντι του νεαρού Παπανικόλα συνέβαλε στην αρνητική άποψη του
τελευταίου για τα πλεονεκτήματα της Βρετανικής διαχείρισης των Ιονίων Νήσων.
Όταν ο George Bowen εξέδωσε μιαν επαινετική αναφορά της Βρετανικής
διαχείρισης στα νησιά με τον τίτλο “The Ionian Islands under British protection” [«Τα Ιόνια
Νησιά υπό Βρετανική Προστασία»], (Λονδίνο, χωρίς ημερομηνία αλλά πιθανόν γύρω στο
1850), ο Παπανικόλας με το ψευδώνυμο «Ένας Ιόνιος», εξέδωσε μιαν ηχηρή απάντηση
έναντι του Bowen με τον τίτλο «Αι Ιόνιοι Νήσοι: τι έχασαν και υπέφεραν κατά τα την 35ετή
Διαχείριση των Λόρδων Υπάτων Αρμοστών που εστάλησαν για να τα κυβερνήσουν»
(Λονδίνο, 1851). Ο Παπανικόλας είχε σαφώς αποκτήσει εξαίρετη γνώση της Αγγλικής στη
διάρκεια της παραμονής του στην Αγγλία και την χρησιμοποίησε αποτελεσματικώς στην
πολεμική του έναντι του Bowen. Καταφέρθηκε με μανία κατά του άτυχου Bowen ως ένα
άτομο «του οποίου η τοποθέτηση, η αμοιβή και οι συνακόλουθες ευνοϊκές προς αυτόν
παροχές αποτελούν σκάνδαλο ανάμεσα στους Ιονίους…… Ένας άωρος μελετητής…….
υποκείμενος ο ίδιος ως θέμα σε εκατοντάδες σάτιρες και περίγελος της Αγγλικής καθώς και
της Ιονίου κοινωνίας στην Κέρκυρα».
Τιτλοφόρησα αυτή την ομιλία ως «Frederic North, 5ος Κόμης του Guilford, ο
Φιλέλλην των Φιλελλήνων». Όποιες και να ήταν οι προσωπικές του απόψεις για τον
Ελληνικόν αγώνα για Ανεξαρτησία, ο οποίος βρισκόταν σε έξαρση στις απέναντι της
Κέρκυρας ακτές την εποχή της ίδρυσης της Ιονίου Ακαδημίας, ο Guilford ως δημόσιος
υπάλληλος δεν μπορούσε να είχε συμμετοχή, άμεση ή έμμεση, σε υποστήριξη της
Ελληνικής Επανάστασης. Όταν εγκαθιδρύθηκε στο νησί μια Φιλεύσπλαχνος Εταιρεία, της
οποίας τα μέλη ήταν Βρετανοί και Έλληνες, οι δεδηλωμένοι της σκοποί ήταν πρόνοιες όπως
η συλλογή χρημάτων για την πληρωμή λύτρων για την απελευθέρωση αιχμαλώτων. Ο
George Winnock, τον οποίο συναντήσαμε προηγουμένως, στρατιωτικός ιερέας των
Βρετανικών δυνάμεων του νησιού και άτομο που μοιραζόταν πολλά από τα φιλελληνικά
αισθήματα του Guilford, ήταν μέλος της. Αλλά όταν ο Guilford προσεγγίστηκε για να
αποδεχθεί την τιμητική προεδρία της Εταιρείας την απέρριψε, με την αιτιολογία ότι
«ακόμα και η παραμικρή υποψία μεροληψίας πρέπει να αποφευχθεί».
Από την άποψη του Guilford αυτή ήταν μια σοφή απόφαση, επειδή η
Φιλεύσπλαχνος Εταιρεία έστελνε κρυφά χρήματα στου επαναστατημένους Έλληνες.
Συναίνεσε όμως στην αναχώρηση του ιδιαιτέρου του γραμματέα, Σπυρίδωνος Τρικούπη,
στην ηπειρωτική Ελλάδα για συμμετοχή στον αγώνα. Ο Guilford είχε πληρώσει για τις
σπουδές του Τρικούπη στην Αγγλία, όπως το είχε κάνει και για άλλους Έλληνες που
φοίτησαν εκεί. Ο Guilford παρακολουθούσε με συμπάθεια τις δραστηριότητες του
Τρικούπη στην ηπειρωτική Ελλάδα. Έγραφε στην αδελφή του Άννα τον Οκτώβριο του 1823
ότι « Ο Σπύρος Τρικούπης μετέβη στο Άργος ως εκπρόσωπος της Δυτικής Ελλάδος στη
Γενική Κυβέρνηση. Ο επικήδειος λόγος του για τον Λόρδο Βύρωνα έτυχε μεγάλου
θαυμασμού». Ο Τρικούπης έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της ανεξάρτητης Ελλάδος το
1833 και ήταν ο συγγραφέας μιας εκτεταμένης ιστορίας του αγώνα για την ανεξαρτησία. Ο

Guilford ήταν φιλεύσπλαχνος και ήλπιζε πως ο Τρικούπης θα παρενέβαινε για την
κατάλληλη μεταχείριση των Τούρκων που αιχμαλωτίστηκαν στη διάρκεια της
επανάστασης. O Guilford ήταν ιδιαιτέρως προσεκτικός στη διατύπωση όποιας υποστήριξης
των επαναστατημένων Ελλήνων καθώς θα ήταν λογικό να υποτεθεί πως, όπως ίσως και ο
Maitland, θα είχε προσωπικά περισσότερη συμπάθεια προς τους Τούρκους παρά στους
Έλληνες, οπότε και ο Guilford, ιδιωτικώς και μόνον έτρεφε φιλελληνικές απόψεις.
Την πλέον έγκυρη πηγή μελέτης του ρόλου των Βρετανών φιλελλήνων που
ταξίδευσαν στην Ελλάδα σε υποστήριξη των επαναστατημένων αποτελεί τα σύγγραμμα
του William St Clair «That Greece might still be free’. The Philhellenes in the War of
Independence» που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1972. Το βιβλίο αυτό έχει πολλά
προτερήματα, αλλά, κατά την άποψή μου, ο συγγραφέας εκφράζει υπερβολικό
σκεπτικισμό ως προς τα κίνητρα και τον χαρακτήρα των φιλελλήνων εθελοντών που
έσπευσαν στην Ελλάδα σε βοήθεια των επαναστατημένων.
Ο συγγραφέας είναι της άποψης πως οι φιλέλληνες ήταν βασικώς ασταθείς,
νευρωτικοί, περιθωριακοί, ιδεοληπτικοί φιλελεύθεροι, αποτυχημένοι επαναστάτες,
άνεργοι και ανάξιοι να υπηρετήσουν αξιωματικοί. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό τον
χαρακτηρισμό των φιλελλήνων στο Μεσολόγγι ως «ανόητων ατόμων που προσπαθούσαν
να ανταλλάξουν κάποια ψυχολογική τους ανεπάρκεια με τον φιλελληνισμό». Χωρίς άλλο,
ανάμεσα σε αυτούς που επιχείρησαν το δύσκολο ταξίδι στην Ελλάδα, υπήρξαν μερικοί
αμφίβολοι χαρακτήρες των οποίων τα κίνητρα ήταν το λιγότερο ανάμεικτα, αλλά το να
διαγράφεις παντελώς κάθε στοιχείο ιδεαλισμού από όσους πήγαν στην Ελλάδα αποτελεί
μια εξίσου σοβαρή διαστροφή της αλήθειας όσο ο αφελής ρομαντικός χαρακτηρισμός των
φιλελλήνων που μερικές φορές συναντάται.
Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο William St Clair, σε σύγγραμμα 412 σελίδων,
αφιερώνει μόνο μισή παράγραφο στον Frederic North, 5ο Κόμη του Guilford. Αυτό αποτελεί
μιαν υπερβολική απόρριψη ενός ανθρώπου του οποίου τα φιλελληνικά αισθήματα και οι
εκπαιδευτικές προσπάθειες τον οδήγησαν στο να συμβάλει περισσότερο στην μελλοντική
ανάπτυξη της Ελλάδος από ό,τι πολλοί άλλοι φιλέλληνες. Υπήρξε κατά γενική παραδοχή
ένα εκκεντρικό άτομο και κάποιος του οποίου οι εκκεντρικότητες τον έφεραν μερικές
φορές ως στόχο γελοιοποίησης, αλλά ο δεσμός με καθετί Ελληνικό, την Ορθόδοξη
Εκκλησία, τη γλώσσα και παιδεία της αρχαίας Ελλάδος και το ενδιαφέρον του για τον
Ελληνικό κόσμο του ύστερου 18ου και πρώιμου 19ου αιώνα αξίζουν, νομίζω, να αποκαλείται
ο «Φιλέλλην των Φιλελλήνων»
Ο πάντα πιστός στον Guilford βιβλιοθηκάριος, Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρεττός,
στον οποίον οφείλουμε τόσα πολλά από αυτά που γνωρίζουμε για τις δραστηριότητες του
Guilford στην Κέρκυρα, στη βιογραφική μελέτη για τον Guilford που εκδόθηκε το 1846,
υποστηρίζει πως η Ιόνιος Ακαδημία δίδαξε «σχεδόν όλους τους γιατρούς, δικηγόρους,
καθηγητές, δασκάλους και στελέχη του δημοσίου του παρόντος βασιλείου της Ελλάδος». Ο
εγκωμιαστικός αυτό λόγος μπορεί να ήταν κάπως υπερβολικός, αλλά ο Guilford υπήρξε
χωρίς αμφιβολία μια κορυφαία προσωπικότητα ανάμεσα στους φιλέλληνες και είναι
σωστό το ότι συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να τον τιμήσουμε, 250 χρόνια μετά τη γέννησή
του.
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