
1

Κυρίες και κύριοι,
είναι γνωστό ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1985 

στην Κέρκυρα, όπου είχε λειτουργήσει από το 1824 ως το 1864 η Ιόνιος Ακαδημία, 
το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο.   

Την Ιόνιο Ακαδημία οραματίσθηκε και ίδρυσε ο βρετανός φιλέλληνας 
Frederick North, κόμης του Guilford, που συνδεόταν ιδιαίτερα με την Κέρκυρα, την 
οποία είχε επισκεφθεί το 1791, όταν αυτή βρισκόταν ακόμη υπό τους Βενετούς. 
Είκοσι σχεδόν χρόνια αργότερα, όταν οι Άγγλοι είχαν πλέον καταλάβει τα 
Επτάνησα και την Κέρκυρα, συνέλαβε την ιδέα να συστήσει στην Ιθάκη ένα 
Πανεπιστήμιο στελεχωμένο με έλληνες λόγιους, στο οποίο θα μορφωνόταν 
Έλληνες αλλά και σπουδαστές από άλλες μεσογειακές και βαλκανικές χώρες, 
προκειμένου να μην είναι πλέον αναγκαία η μετάβασή τους σε Πανεπιστήμια της 
Ευρώπης για ανώτερες σπουδές. Η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης έγινε αιτία 
να μεταφερθεί η έδρα του Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Τα επίσημα εγκαίνια της 
Ιονίου Ακαδημίας έγιναν πανηγυρικά στις 29 Μαΐου 1824, ενώ η λειτουργία του 
διακόπηκε αμέσως μετά την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Στα 40 χρόνια 
λειτουργίας της δίδαξαν σε αυτήν πολλές διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως: Ο 
Κωνσταντίνος Ασώπιος, ο Χριστόφορος Φιλητάς, ο Ιωάννης Καραντηνός, ο 
Νικόλαος Πίκκολος, ο Ανδρέας Κάλβος, ο Νεόφυτος Βάμβας, ο Κωνσταντίνος 
Τυπάλδος, ο Αθανάσιος Πολίτης, ο Πέτρος Βράιλας-Αρμένης, o Κωνσταντίνος 
Ζαβιτσιάνος και πολλοί άλλοι.

Η Ιόνιος Ακαδημία παρά τα εγγενή προβλήματά της υπήρξε ένα πανεπιστήμιο 
που είχε σχεδιαστεί με πολύ υψηλούς στόχους και προδιαγραφές σε μια εποχή 
εξαιρετικά δύσκολη. Παρά το ότι ο ιδρυτής του ήταν Βρετανός, ο χαρακτήρας του 
ήταν εξ αρχής εθνικός· επρόκειτο δηλαδή για ένα ελληνικό πανεπιστήμιο που 
έπρεπε να λειτουργήσει μέσα σε ένα περιβάλλον ξένης κυριαρχίας. Κάτω από τις 
συνθήκες αυτές η Ιόνιος Ακαδημία επιτέλεσε ένα σπουδαίο έργο παρέχοντας 
ανώτερη παιδεία αρχικά σε όλους τους έλληνες, και αργότερα, μετά την ίδρυση του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου το 1837, κυρίως στους Επτανήσιους. Το σύγχρονο 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο επαίρεται ότι είναι η συνέχεια αυτού του πρώτου ελληνικού 
Πανεπιστημίου.

Με αφορμή την επέτειο των 250 χρόνων από τη γέννηση του Frederick North, 
κόμητος του Guilford, ο καθηγητής Richard Clogg, επίτιμος Εταίρος του 
Κολλεγίου St. Antony's του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με πρωτοβουλία του 
Σωματείου Φίλοι του Ιδρύματος 'Μνήμη Albert Cohen', θα μας παρουσιάσει τη ζωή 
και το έργο αυτού του κατ' εξοχήν "φιλέλληνα των φιλελλήνων". Ο Richard Clogg 
είναι ειδικός στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, ενώ διετέλεσε καθηγητής της 
Σύγχρονης Ιστορίας των Βαλκανίων στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι 
συγγραφέας και επιμελητής πολυάριθμων βιβλίων και άρθρων που αφορούν στην 
ελληνική ιστορία και πολιτική. Έργα του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, 
ενώ το πλέον πρόσφατο βιβλίο του που κυκλοφορήθηκε στα ελληνικά από τις 
εκδόσεις Κάτοπτρο το 2015 είναι η Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας 1770-2013.  

Ολοκληρώνοντας τον σύντομα αυτόν χαιρετισμό, θα ήθελα να τονίσω ότι 
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς να φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στον χώρο της 
Ιονίου Ακαδημίας, τον καθηγητή Richard Clogg. 

καθ. Θεόδωρος Γ. Παππάς
Αναπληρωτής Πρύτανη

Οικονομικού Προγραμματισμού,
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
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