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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GUILFORD ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

(1824-1830) 

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ FREDERICK N O R T H , 5ος κόμης του G u i l 

ford (1766-1827) , χ έχει συνδέσει το ονομά του με το π ρ ώ τ ο ελληνικό 

π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο , την Ι ό ν ι ο ' Α κ α δ η μ ί α , 2 πού ιδρύθηκε το 1824 στην Κέρ

κυρα, την ε π ο χ ή της ' Α γ γ λ ι κ ή ς Προστασίας στα ' Ιόνια νησιά. Γοητευ-

1. Για τη βιογραφία του Γκίλφορντ βλ. Dictionary of National Biography, 

London 1895, compact edition, Oxford 1975, vol. I, p. 1505/164, άρθρο του J . 

M. Riggs. Βλ. επίσης τα άρθρα: Ζ. D. Ferriman, Some English Philhellenes, VI: 

Lord Guilford, The Anglohellenic Leage, Λονδίνο 1919, σ. 75-109. F. Η. Mar

shall, «Lord Guilford and Greece», The Link, torn. 2 (1938) σσ. 34-37, Eric Glas

gow, «Frederic North, a biographical sketch» και στο ϊδιο φύλλο «Lord Guilford 

and the Ionian Academy». The Greek Gazette, τχ. 121, Sept. 1877. Για την ε

ποχή πού μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ βλ. Α. Papadopoulo-Vreto, Notizie Biogra-

fiche-Storiche su Federico Conte di Guilford, 'Αθήνα 1846. (Στο έξης: Παπαδό-

πουλος-Βρετός, Βιογραφικά.) Β. Μπόμπου Σταμάτη, «'Ανέκδοτα γράμματα τοϋ λόρ

δου Γκίλφορντ (1827) σε χειρόγραφο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Πρώτη παρουσία

ση (Mss 108)», 'Ελληνικά 41 (1990) σ. 59-77. Βλ. και Arthur Foss, «The Ionian 

University and the 5th Earl of Guilford», The Anglo-Hellenic Review, Nr. 9 / 

Spring 1994. 

2. Για τήν ιστορία της 'Ιονίου 'Ακαδημίας βλ. Γ. Σαλβάνος- Β. Σαλβάνου, «Πε

ρί της 'Ιονίου 'Ακαδημίας και τοϋ ίδρυτοϋ αυτής Φρειδερίκου Νώρθ Κόμητος Γκύλ-

φορδ», 'Ελληνική Δημιουργία 31 (1949) 763-814. Ντίνος Κονόμος, Ή 'Ιόνιος Α

καδημία, 'Αθήνα 1965. G. P. Henderson, Ή'Ιόνιος 'Ακαδημία, Κέρκυρα 1980, με

τάφραση Φ. Κ. Βώρου και τήν κριτική παρουσίαση τοϋ βιβλίου άπα τον Γ. Δ. Με-

ταλληνό, « Ή 'Ιόνιος Ακαδημία», Παρνασσός 23 (1981) 321-375, καθώς και τήν 

νεώτερη έκδοση: G. P. Henderson, The Ionian Academy, Edinburgh 1988. Γ 

Τυπάλδος Ίακωβάτος, 'Ιστορία της 'Ιόνιας Ακαδημίας, "Εκδοση-Είσαγωγή-Σχό-

λια Σ. Ι. Άσδραχάς, Έρμης, 'Αθήνα 1982. Και τις ειδικότερες για κάθε σχολή εργα

σίες: Γ. Πεντόγαλος, Ή'Ιατρική Σχολή της 'Ιονίου 'Ακαδημίας, Θεσσαλονίκη 1980, 

Α. Μαγλάρας, « Ή διδασκαλία τοΰ Δικαίου στην 'Ιόνιο Ακαδημία», Κερκυραϊκά 

Χρονικά, 26 (1982), Πρακτικά Δ' Πανιονίου Συνεδρίου, τόμος Β', Κέρκυρα 1982. Γ . 

Δ. Μεταλληνός, « Ό κόμης Φρειδ.-Δημήτριος Γκίλφορδ καί ή ιδεολογική θεμελίωση 

των θεολογικών σπουδών της 'Ιονίου Ακαδημίας», 'Επιστημονική Έπετηρις Θεο

λογικής Σχολής Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 27 (1986), Δ. Καπάδοχου, « Ό Γυίλφορδ 

και ή πρώτη 'Ιερατική Σχολή στα Επτάνησα», Παρνασσός 21 (1979) 592-627. 
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μένος άπο τήν κλασική παιδεία πού δέχτηκε στην'Οξφόρδη, 3 αισθάνθηκε 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της βιογραφίας του (Dictionary of National Bio

graphy, δ.π.), σπούδασε στο Eton, συνέχισε στο Christ Church College στην Ox

ford (matriculate 18 October 1782), οπού πήρε το διδακτορικό δίπλωμα του, D. C. 

L., στις 5 'Ιουλίου 1793. 'Αναφέρεται επίσης έκεϊ δτι: recieved the same degree 

by Diploma,στίς 30 'Οκτωβρίου 1819. Προσθέτω και μια πληροφορία, άπό εναγράμ-

μα του καθηγητή της 'Ιονίου 'Ακαδημίας Νικολάου Μανιακή, πού σπούδασε στο 

Cambridge άπο το 1819, υπότροφος και προστατευόμενος τοΰ Γκίλφορντ. Γράφει 

το 1820 άπο το Cambridge προς τον 'Αθανάσιο Βογορίδη στο Λονδίνο και τοΰ πε

ριγράφει τήν τελετή τής αναγόρευσης τοΰ Γκίλφορντ σε επίτιμο διδάκτορα τοΰ Πανε

πιστημίου τοΰ Cambridge και τής αναγνώρισης του ώς Καγκελαρίου τής 'Ιονικής 

'Ακαδημίας. Δίνει μια λεπτομερή περιγραφή τής τελετής, και αναφέρεται με θαυμα

σμό στο λατινικό λογίδριο τοΰ νομοδιδασκάλου Κλάρκου προς τιμήν τοΰ Γκίλφορντ. 

'Υπόσχεται να τοΰ το στείλει ώστε να δημοσιευθεί στον Λόγιο 'Ερμή ((προς κοινήν 

πληροφορίαν τοΰ καθ' ήμέραν προοδεύοντος Ελληνικού γένους» (Π. Χιώτης, ((Νικο

λάου Μανιακή, Βίος και τα σωζόμενα συγγράμματα», Παρθενΐον 1 (1871-1872) 419). 

Βλ. και Canares, a Poem in modern greek by Nicholas Maniakes, student of 

Trinity College, Cambridge, to which is added a Pean or war song, translated 

from the English by the same Author, Cambridge 1823. To έργο είναι αφιερω

μένο στον Γκίλφορντ με θερμό γράμμα, αγγλικά και ελληνικά. (Βλ. Γ. Μ. Α', 219, 

1385, οπού δμως δεν αναφέρεται δτι είναι αφιερωμένο στον Γκίλφορντ.) «... Φοβού

μαι, γράφει, μήπως τοΰτο δέν είναι δώρον άξιον να Σοι προσφερθή. 'Αλλά δύω αίτια 

με παρεκίνησαν να πράξω ούτω· πρώτον, ή έμή ευγνωμοσύνη δια τάς προς τήν πα

τρίδα μου ευεργεσίας Σου, μάλιστα δε προς έμέ αυτόν και δεύτερον, ή έμή πεποίθη-

σις, δτι προστατεύεις τήν έλευθερίαν τοΰ νοός». Στό αντίτυπο τής Γενναδείου Βιβλιο

θήκης υπάρχει συσταχωμένο άρθρο τοΰ περιοδικού Classical Journal, πού παρου

σιάζει τό έργο, γραμμένο με πνεύμα φιλελληνικό. Άλλα έργα αφιερωμένα στον Γκίλ

φορντ είναι τά ακόλουθα: 1) Fr. Nolan, Harmonic Grammar, London 1822. 2) ' Ι 

ερωνύμου Παδοβάνου τοΰ Κερκυραίου, Γραμματική τής 'Αγγλικής γλώσσης, Κόρ

φοι 1824, Ε. Legrand, Β. Ion. Α', 278, 1037. 3) P. Μ. L. Joss, Παραδείγματα ρω

μαϊκής ποιητικής. Specimens of Bomaic lyric poetry: with a translation into 

English, London 1826 (ό L. Joss έγινε καθηγητής τής Νομικής τής 'Ιονίου Α κ α 

δημίας). 4) [Ιωάννης Κώνιαρης, 'Ηπειρώτης «φιλόλογος» τής Ακαδημίας] Epitre 

au très honorable Comte de Guilford Archonte de l'Université Ionienne par 

Jean Cognari élève de la dite Université, Corfou 1826. Βλ. Α. Παπαδόπουλος 

Βρετός, δ.π., σ. 203-210. 5) Girolamo Padovani, Anacreontica per la recuperata, 

salute e pel felice ritorno negli Stati Ionj di sua Signoria onorevolissima le Si-

gnore Cavalière Conte di Guilford. Βλ. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, δ.π., σ. 211-212. 

6) Α. M. Canella, A Federico Conte di Guilford délia Jonia Accademia fonda-

tore, padre, moderatore munificentissimo, sapientissimo, reduce dalle Vene-

zie da letale morbo sanato, Antonio Maria Canella, di umane lettere prof essore, 

gratulando offre, umilia, consacra questa Ode saffica. E. Legrand, Β. Ion. A', 

286, 1072. (Για τον Canella βλ. Β. Μπόμπου Σταμάτη, «Άπό τήν αλληλογραφία 
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τήν ανάγκη να διευρύνει τή γνώση του αρχαίου κόσμου οχι μόνο με την 

επίσκεψη των μνημείων του, τη συλλογή των λειψάνων του4 και τών χει

ρογράφων πού παρέδιδαν τήν πνευματική του παράδοση, άλλα αγάπησε 

τοϋ Γκίλφορντ με τον Κάλβο και τον Σολωμό», Δελτίον τής Ιονίου "Ακαδημίας, α

φιέρωμα στον Λ. Πολίτη, σ. 202). Βλ. επίσης Διονυσίου Σολωμού, "Απαντα, τόμος 

τρίτος, 'Αλληλογραφία. Έπιμέλεια-μετάφραση-σημειώσεις Λίνου Πολίτη, 'Αθήνα 

1991, σ. 133. Βλ. Ε. Legrand, Β. Ion. Α', 286, 1072. 7) I. Lowndes, Λεξικον της 

άγγλ.ικής και γραικικής γλώσσης, εϊς το όποιον προστίθεται μία σύντομος γραμμα

τική της αγγλικής διαλέκτου, παρά τοΰ αίδ. Ι. Λάουνδς... Corfu 1827, Β. Ion. Α', 

294, 1107. 8) Σπυρίδωνος ίππέως Κονδοϋ Κερκυραίου, Εισαγωγή εις τήν σπονδήν 

της νεοελληνικής γλ.ώσσης, Κέρκυρα 1827. (Βλ. ευχαριστήριο γράμμα τοΰ Γκίλ

φορντ προς τον συγγραφέα: Β. Μπόμπου Σταμάτη, «'Ανέκδοτα γράμματα», ο.π., 'Ε

πιστολή άρ. 17.) Ε. Legrand, Β. Ion. Α', 294,1107. 9) Σπυρίδωνος ίππέως Κονδοϋ 

Κερκυραίου, ΕΙσαγωγή εις τήν σπουδήν της νεοελληνικής γλώσσης, Κέρκυρα 1827. 

Ε. Legrand, Β. Ion. Α', 294,1107. 10) [Constantin Koliades (ψευδώνυμο τοϋ γνω-

στοΰ Γάλλου λογίου Jean Baptiste de Chevalier)] Ulysse-Homère ou du veritable 

auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, A Paris 1829. E. Legrand, Β. Ion. A', 303, 

1150. 

Προσθέτω και το επίγραμμα τοΰ Κωνσταντίνου Ρωσσέτου για τον θάνατο τοΰ 

Γκίλφορντ πού παραδίδει ό Γ. Τυπάλδος, 'Ιστορία, σ. 61-62, το όποιο, δπως μας πλη

ροφορεί: έβγήκε είς τιμή τοϋ μιλόρδου, γραμμένο άπο ενανε πού έλάβαινε κυβέρνι' 

άπο το χέρι του: «Φεδερίκω Κόμητι Γυϊλφορδ / Άρχοντι πρώτω γενομένω της 'Ιο

νίου 'Ακαδημίας / Κωνσταντίνος 'Ρωσσέτος. / Λυγρώ παρ τύμβω χλοεραί κλαίοντο 

Γυιλφόρδ / Κακεΐνον χειραί Πιερίδες καλέον / Τών εκλυεν Πάλλας, τοΐον δ' έφθέγ-

ξατο μΰθον / Αυτός έτι ζώει, φθίνεται ούκ αρετή». 

4. Σχετικά με το ενδιαφέρον τοΰ Γκίλφορντ για τις ελληνικές αρχαιότητες βλ. 

Κ. Καιροφύλας, « Ή πρώτη έφημερίς της Ζακύνθου», Φιλολογικός Νέος Κόσμος, 

τχ, 2, 'Αθήνα, Φεβρουάριος 1935, σ. 37. 'Αναφέρεται εκεί δτι στην εφημερίδα της 

Ζακύνθου Gazetta délie Isole Ionie liberate, φύλλο 24, 'Απριλίου 1814, καταγρά

φονται πληροφορίες για ανασκαφές τοΰ Γκίλφορντ στην 'Αθήνα, στο περιστύλιο τοΰ 

ναοΰ τοΰ 'Ολυμπίου Διός. Βλ. επίσης Ε. Γιωτοπούλου Σισιλιάνου, « Ή Φιλόμουσος 

Εταιρεία και οί ελληνικές αρχαιότητες», Άμητός, μνήμη Φ. Άποστολόπουλου, 'Α

θήνα 1984, σ. 191-253. Το άρθρο παρέχει άγνωστες, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πλη

ροφορίες άπο τήν ανέκδοτη αλληλογραφία τοΰ Γκίλφορντ με τον Α. Λογοθέτη Χωμα-

τιανό καθώς και τή σχετική βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Β. Μπόμπου Σταμάτη, «'Α

νέκδοτα γράμματα», σ. 63 και σημ. 13, σχετικά με τήν απόφαση της ελληνικής κυ

βέρνησης να εκπληρώσει τήν επιθυμία τοΰ Γκίλφορντ και να τοΰ σταλεί στην Κέρκυ

ρα έ'νας μαρμάρινος θρόνος (Ναύπλιο 17.12.25) ΓΑΚ, Έκτελεστικόν, Φάκ. 196, 17-

19. Πρβλ. και επιστολή τοΰ καθηγητή της 'Ακαδημίας Κ. Σακελλαρόπουλου (14 

Αυγούστου 1827 — άφιξη στο Λονδίνο 4 'Οκτωβρίου, δέκα ήμερες πριν άπο το θάνα

το τοϋ Γκίλφορντ) Κέρκυρα, 'Αναγνωστική Εταιρεία, 'Αρχείο Γκίλφορντ, Φ. VII, 

46: «με κακοφανισμόν μου αναγκάζομαι, έκτελών το χρέος μου να σάς φανερώσω δτι 

οχι μόνον τα χειρόγραφα εως της ώρας έφάνησαν, άλλ' οΰτε περί τών γνωστών λίθων 
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τους συγχρόνους του "Ελληνες 5 τόσο ώστε α σ π ά σ τ η κ ε το δ ό γ μ α τους, 

σπούδασε τη γ λ ώ σ σ α τους και συνέλαβε την ιδέα της αναβίωσης τ η ς π α ι 

δείας τ ο υ ς . 6 Σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η αύτοΰ του οράματος, πού το ενίσχυσε 

ή φιλία του με τον Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α 7 και ή συνάντηση τους στο Συμβούλιο 

τ η ς Βιέννης το 1 8 1 5 , 8 τ η ς δημιουργίας δηλαδή ενός π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ στον 

ελληνικό χώρο με σκοπό την π ν ε υ μ α τ ι κ ή αναγέννηση τ ώ ν σκλαβωμένων 

Ε λ λ ή ν ω ν , ό Γκίλφορντ αφιέρωσε μεγάλο δ ι ά σ τ η μ α τ η ς ζ ω ή ς του και με

γάλο μέρος τ η ς περιουσίας του. Ε ί χ ε αρχίσει άπό πολύ ενωρίς τ ις π ρ ο σ π ά 

θειες γ ι α τήν 'ίδρυση και καλή οργάνωση του Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ 9 και είναι 

και αγαλμάτων έλαβον εισέτι καμμίαν εΐδησιν... ό Καραβοκύρης άνεχώρησε χωρίς να 

φανέρωση εις κανένα οϋτε που κατέθηκε τους λίθους του, είτε καν έαν τους έφερε». 

5. Βλ. Ε. Άγγελομάτη Τσουγκαράκη, «Οί περιηγήσεις τοϋ λόρδου Guilford 

στην Ελλάδα». 'Ανάτυπο άπό τα Πρακτικά τοϋ Ε' Διεθνούς Πανιονίον Συνεδρίου 

(1986), 'Αργοστόλι 1990, σ. 76, δπου σε γράμματα του εκδηλώνει τήν αγάπη και τον 

θαυμασμό του για τους συγχρόνους του Έλληνες: I do not believe t h a t any o ther 

nation in the world could have done so much for itself under so long and sever 

a bondage. Πρβλ. επίσης και οσα γράφει σέ επιστολή του προς τον 'Ιγνάτιο Ούγγα-

ροβλαχίας τον 'Ιανουάριο τοϋ 1818: ... la nation (εννοεί το ελληνικό) à la quelle 
j 'appart iens par le coeur comme vous par la naissance. Έ μ μ . Πρωτοψάλτης, 'Ι

γνάτιος Ούγγαροβλαχίας (1766-1828), Μνημεία της Ελληνικής 'Ιστορίας, τόμος 

τέταρτος, τεύχος II, 'Αθήνα 1961, σ. 90. Βλ. επίσης και δσα γράφει στον αρμοστή 

Adam άπο τήν περιοδεία του στην 'Ιθάκη τόν 'Απρίλιο τοϋ 1827: for there is no 

par t of the world where the natives have greater natural abilities or a greater 

desire of instruction. Β. Μπόμπου Σταμάτη, (('Ανέκδοτα γράμματα», σ. 73. 

6. G. P. Henderson, ό'.π., σ. 26-27. 

7. Ή σχέση τοϋ Γκίλφορντ με τόν Καποδίστρια και ή συνεργασία τους για τα 

εκπαιδευτικά πράγματα προκύπτει καΐ άπό ένα άπό τα τελευταία γράμματα του, 

δταν είναι άρρωστος στο Λονδίνο (19 Σεπτεμβρίου 1827) και βρίσκεται έκεΐ για λίγο 

και ό Καποδίστριας μετά τήν εκλογή του. Ό Γκίλφορντ τοϋ γράφει και τόν παρακαλεί 

να τοϋ διαθέσει λίγο χρόνο, γιατί έχει να τοϋ εκθέσει mille choses au sujet de l'édu

cation de ces jeunes gens. 

8. Βλ. Ελένη Ε. Κούκκου, "Ιωάννης Καπιδίστριας, Ό άνθρωπος - ό διπλωμά

της, 'Αθήνα 1986, σ. 58. 

9. Βλ. επιστολή τοϋ Γκίλφορντ προς τόν 'Ιγνάτιο Ούγγαροβλαχίας, δ.π., Οπου 

τόν 'Ιανουάριο 1818 τοϋ ζητεϊ τόν κανονισμό τοϋ «Πανεπιστημίου τοϋ Βουκουρε

στίου» πού είχε εκείνος ιδρύσει: «et j 'ose vous priez de m'indiquer les moyens 

dont vous vous êtes servi pour réussir, et surtout de m'instruire des règlements 
que vous avez adopté pour votre université de Bucarest: du nombre des profes
seurs; de la discipline des jeunes gens; de leurs vacances; des prix qu'ils reçoi
vent ; des châtiments qu'il subissoient, et de l 'autorité qui avoient les chefs de 
l 'établissement». Το πιθανότερο είναι να τοϋ έστειλε ό 'Ιγνάτιος αυτό πού ζητοϋσε 

και 'ίσως αποτέλεσε τό υπόδειγμα για τόν κανονισμό της 'Ιονίου 'Ακαδημίας. 



Βασιλική Σταμάτη, II ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GUILFORD Σ Τ Η Ν ΚΕΡΚΥΡΑ 101 

άφθονες οί μαρτυρίες π ο ύ στηρίζουν αυτή τη θέση. Τ ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο , το 

αγαπημένο παιδί τών γηρατειών του, ό π ω ς το ονόμαζε συχνά, ήταν ή μό

νιμη φροντίδα του τήν τελευταία περίοδο τ η ς ζ ω ή ς του. Διέθετε το μ ε γ α 

λύτερο μέρος τ ώ ν ε ισοδημάτων του γ ι α τ ις σπουδές στην Ε υ ρ ώ π η νέων 

Ελλήνων πού ε ίχε επιλέξει, με το σκοπό να τους χρησιμοποιήσει ω ς κ α 

θ η γ η τ έ ς του Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ καί, όταν λειτούργησε, πλήρωνε ό ϊδιος μι

σθούς πού δεν έκάλυπτε ή κρατική ε π ι χ ο ρ ή γ η σ η κ α θ ώ ς καί υποτροφίες 

ενός μεγάλου αριθμού φοιτητών, τών παιδιών τον δ π ω ς τ α ο ν ό μ α ζ ε . 1 0 

Φρόντιζε γ ι α τήν καλή λειτουργία του Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ σε δλες τ ις λ ε π τ ο 

μέρειες, παρακολουθούσε άπό κοντά το έργο τ ώ ν κ α θ η γ η τ ώ ν στην αίθου

σα τ η ς διδασκαλίας καί τή ζ ω ή καί πρόοδο τ ώ ν φοιτητών, αφού ή μ ε γ α 

λύτερη ευτυχία του ήταν, δ π ω ς δήλωνε σέ κάθε ευκαιρία, ή πρόοδος πού 

δ ιαπίστωνε κ α τ ά τ ις δημόσιες εξετάσεις τους καί ή δίψα τους γ ι α μάθηση· 

Ό Γκίλφορντ επισκέφτηκε γ ι α π ρ ώ τ η φορά τήν Ε λ λ ά δ α τον ' Ιανουά

ριο τοϋ 1 7 9 1 . 1 1 " Ε φ θ α σ ε στην Κέρκυρα, δπου στις 24 'Ιανουαρίου ά σ π ά -

10. Τον Ιούνιο τοϋ 1826, άπό τους 211 φοιτητές περίπου 50 σπουδάζουν με δι

κά τους έξοδα, οί υπόλοιποι προφανώς είναι υπότροφοι τοϋ Γκίλφορντ. Τήν πληρο

φορία μας δίνει ό έφορος της 'Ακαδημίας Ι. Καρανδινός (ή Καραντηνός) στην επίσημη 

έκθεση του, πού διάβασε στις 3 'Ιουνίου 1826, κατά τήν τελετή τοϋ τέλους τοϋ σχο

λικού έτους. Βλ. Παπαδόπουλος-Βρετός, Βιογραφικά, σ. 113. Βλ. καί σ. 95, σημ. α, 

οπού ό Παπαδόπουλος αναφέρει: « Ό γενναίος Γίλφορντ έδιδεν εις τους τροφίμους του 

μαθητάς άπα 8 έως 25 τάλληρα τον μήνα, κατά τήν ήλικίαν και τάς άνάγκας των. Ό 

αριθμός αυτών έφθασεν έως εκατόν έξήκοντα». 'Αλλά καί τους μισθούς καθηγητών 

έπλήρωνε ό ΐδιος, εκείνων πού ή κυβέρνηση έθεωροϋσε πολυτέλεια για τήν 'Ακαδημία 

όπως ό καθηγητής της μουσικής καί της 'Αρχαιολογίας. Βλ. σχετική επιστολή του: 

Β. Μπόμπου-Σταμάτη, «'Ανέκδοτα γράμματα», σ. 67-68 καί σ. 63-69, δπου στις 

επιστολές του προς τόν εξάδελφο του λόρδο Bathurst εκφράζεται με ξεχωριστή στορ

γή καί τρυφερότητα για τα παιδιά του, τους φοιτητές. "Οπως είναι επίσης γνωστό δτι 

άπό τους 14 καθηγητές οί 7 σπούδασαν ή προετοιμάστηκαν για το έργο τους, μέ έξο

δα δικά του, ενώ άλλοι συνέχιζαν τις σπουδές τους στην Ευρώπη. Επίσης καθηγητές, 

δπως ό 'Ασώπιος, πήγαιναν στις διακοπές τών μαθημάτο^ν στην Ευρώπη για τήν 

ενημέρωση τους. Βλ. ΑΓΚ, Φ. VII, 71. 

11. Σχετικά μέ το πρώτο αυτό ταξίδι τοΰ Γκίλφορντ στην Ελλάδα (1791-

1792) καθώς καί τή δεύτερη μεγάλη περιήγηση του (1810-1813) βλ. Έλένη-Νίκη 

Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Οί περιηγήσεις τοΰ λόρδου Guilford στην Ελλάδα», 

σ. 71-82. Στή Βιβλιοθήκη τοϋ Βρεττανικοΰ Μουσείου (Add. 61981 καί Add. 61982) 

διασώζεται ή αλληλογραφία τοΰ Γκίλφορντ μέ τήν αδελφή του Anne καί τόν σύζυγο 

της λόρδο Sheffield κατά τήν εποχή τών παραπάνω περιηγήσεων. 'Ανακοινώνονται 

στοιχεία άπό αυτή τήν πηγή. 'Ενδιαφέρουσα θα είναι ή δημοσίευση τών επιστολών 

πού υπόσχεται ή σ. άφοΰ μάλιστα δέν υπάρχει ταξιδιωτικό ημερολόγιο τοϋ Γκίλφορντ. 

Δέν συμμερίζομαι τή δυσπιστία της σ. ώς προς τό γεγονός δτι ό Γκίλφορντ ασπάστηκε 
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στηκε την ορθοδοξία.12 Συνέχισε το ταξίδι του, επισκέφτηκε την Πρέβε

ζ α , 1 3 έζησε λίγο καιρδ στο μοναστήρι του 'Αγίου 'Ιωάννου στην 'Αγία 

τήν ορθοδοξία. Είναι φυσικό, άφοϋ με κάθε τρόπο ήθελε να τα κρατήσει μυστικό άπό 

την οικογένεια και τήν αγγλική κοινωνία, να είναι πολύ προσεκτικός στην αλληλο

γραφία του με το στενό οικογενειακό περιβάλλον του. 

12. Βλ. Γ. Προσαλέντης, 'Ανέκδοτα χειρόγραφα άφορώντα τήν κατά το δόγμα 

τής "Ορθοδόξου 'Εκκλησίας Βάπτισιν του "Αγγλου Φιλέλληνος Κόμητος Γκίλ,φορδ, 

νυν το πρώτον εκδιδόμενα υπό Αανρεντίον Σ. Βροκίνη, Κέρκυρα 1879. Kallistos 

Ware, «The fifth Earl of Guilford (1766-1827) and his secret Conversion to the 

Orthodox Church», στον τόμο The Orthodox Churches and the West, Oxford 

1976. Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος, 'Ιστορία τής 'Ιόνιας 'Ακαδημίας, 'Αθήνα 1982, σ. 

8-9. Γ. Δ. Μεταλληνός, « Ό Κόμης Φρειδ.-Δημήτριος Γκίλφορδ και ή ιδεολογική 

θεμελίωση τών θεολογικών σπουδών της Ιονίου Ακαδημίας». 'Ανάτυπο άπό τήν 

'Επιστημονική 'Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 27 

(1986). Σχετικά με τήν αμφισβήτηση της ειλικρίνειας τής στροφής του προτεστάντη 

Γκίλφορντ στην ορθοδοξία άπό τους κύκλους του Πατριαρχείου, στάση πού πρέπει 

να αποδοθεί μάλλον στή σχέση του με τον Α. Κοραή, βλ. Κυριακή Μαμώνη, «'Α

γώνες τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τών Μισσιοναρίων», Μνημοσύνη 8 

(1980-81), σ. 186. 'Επίσης τής 'ίδιας, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ό Κοραϊ-

σμός», Πρακτικά Συνεδρίου Κοραής και Χίος (Χίος, 11-15 Μαίου, 1983), τόμος Β', 

'Αθήνα 1985, σ. 185-197. "Εχω να προσθέσω ακόμη μια ανέκδοτη πληροφορία πού 

ή Κ. Μαμώνη είχε τήν καλοσύνη να μου παραχωρήσει άπό τις πηγές πού χρησιμο

ποιεί στην εργασία της ('Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Κώδικας 69, φ. 32α Ταμείου 

Ανταλλαξίμων). 'Επιστολή τής Κεντρικής Επιτροπής Κωνσταντινουπόλεως προς 

τήν Τοπική Επιτροπή τής Σμύρνης, 22 Φεβρουαρίου 1837 (οί επιτροπές είχαν 

συσταθεί με σκοπό τήν εποπτεία τών εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών πραγμά

των και τή συντονισμένη αντίδραση της 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας στις δραστηριότητες 

τών μισσιοναρίων). 'Αναφέρεται ή παραπάνω επιστολή στο βιβλίο τοϋ Κυριακού 

Λαμπρύλου Χατζή Νικολάου, Ό μισσιοναρισμός και προτεσταντισμός εις τάς 'Α

νατολάς, Σμύρνη 1836: «Και διότι συνιστά έκθειάζων τον Κ. Γυλφόρδον, ως αληθώς 

φιλέλληνα και εύεργέτην, εν ω σαφέστατα γνωρίζομεν και τα πράγματα λαμπρώς 

απέδειξαν, ότι αυτός έχρημάτισεν ό Μέγας φθορεύς τής Επτανήσου και Ελλάδος με 

τάς φαινομένας ευεργεσίας του, μόνον σκοπόν έχουσας τήν είσαγωγήν τοϋ λουθηρο-

καλβινισμοΰ και τήν διαφθοράν τοϋ έθνους δια της ανατροφής τής Νεολαίας μας». 

13. W. Μ. Leak, Travels in Northern Greece 1, 184, όπου στο ημερολόγιο 

του αναφέρει: «Preveza, June 2nd, 1805. Mr North gave 500 piastres towards 

the establishment of a school, by means of which and other donations, a small 

house was built at the gate of the principal church. It has since been converted 

into a court of justice, but there is a school in which writing is taught, with a 

suficiency of ancient Greek to read the Testament». Ό Ζ. D. Ferriment, πού 

παραθέτει τό απόσπασμα, παρατηρεί: «This shows that from the first, when his 

means were yet slender, his chief care was for the education of the people to 

prepare them for emanicipation», δ.π., σ. 78. 



Βασιλική Σταμάτη, Il ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GUILFORD ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 103 

Μαύρα, ήρθε στην 'Ιθάκη δπου πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα.1 4 Πέ

ρασε στην Κεφαλλονιά και άπό εκεί στη Ζάκυνθο. Διέκοψε εκεί την περι

ήγηση του γιατί αρρώστησε ό πατέρας του και τον κάλεσε κοντά του. Κα

τά το ταξίδι της επιστροφής, στις αρχές του 1792, πέρασε άπό τη Βιέννη, 

οπού τύπωσε ανώνυμα την πινδαρική « Ώ δ ή Αικατερίνη είρηνοποιω» στα 

ελληνικά και λατινικά, διέκοψε το ταξίδι του στή Φραγκφούρτη και γύρισε 

στο Λονδίνο.15 Στις 5 Αυγούστου του 1792 πέθανε ο πατέρας του ό όποιος 

14. Ό Πα—αδόπουλος Βρετός αναφέρει δτι ό Γκίλφορντ έζησε στην 'Ιθάκη 

«έπέκεινα ένας έτους» Παραθέτει επίσης σέ μετάφραση επιστολή τοΰ Γκίλφορντ στα 

ιταλικά ττροζ τον ιερέα Πέτρο Βούλγαρη στην Κέρκυρα, με χρονολογία: θιάκη, 5 

Αύγουστοι) 1791. Στοιχείο στο όποιο στηρίζει τή θέση του δτι ό Γκίλφορντ συνέθεσε 

την Ώ δ ή στην 'Ιθάκη. Βλ. Παπαδόπουλος Βρετός, Βιογραφικά, σ. 7, 9. Την ϊδια 

θέση άλλωστε επιβεβαιώνει και ή αφιέρωση στο αντίτυπο της 'Ωδής πού ανήκει στή 

Γεννάδειο Βιβλιοθήκη: «To Sr George Baker, from the Author the hon. Frederic 

North written in the Island of Ithaca». Ό αποδέκτης είναι ό γνωστός George Ba

ker (1722-1809), γιατρός του βασιλιά Γεο^ργίου Γ' πού σπούδασε στο Eton και το 

Cambridge, Baronet άπό το 1776. Ά π ό τό 1785-1795 εξελέγη 9 φορές πρόεδρος 

των ιατρών, εΐχε μια βαθιά επιστημονική κατάρτιση και έκαμε σοβαρές επιστημονι

κές ανακαλύψεις. Εΐχε και φιλολογικά ενδιαφέροντα και έγραψε στα λατινικά πεζά 

και επιγράμματα. Βλ. επίσης Μ. Κ. Πετρόχειλος, ((Ή οικογένεια Μαυρομματαίων 

εκ Κατούνας 'Ακαρνανίας», Επετηρίδα 'Εταιρείας Στερεοελλαδικώι· Μελετών 3 

(1971-1972) 803-304, δπου δημοσιεύεται επιστολή τοΰ Άλη Πασά προς τον Φρει-

δερίκον Νόρτον στην 'Ιθάκη: 1206 (1790) 'Απριλίου 11. Ό Άλής εκφράζει τήν επι

θυμία του να τον γνωρίσει και τον προσκαλεί: «Σας προβάλλω αυτό τό ζαχμέτι άπό 

τόν πόθον δπου έλαβα δια να γνωρίσω τό ευγενικό σου υποκείμενο, άφοϋ με είδοποίη-

σεν ό φίλος μας Μ(ουσί)ου Λαπαλάς, δτι απόκειται και εις τήν έξοχότητά σου ή ΐδια 

ορεξις». Ή χρονολογία πρέπει να διορθωθεί: 1791 αντί 1790. Τήν πληροφορία όφεί-

λω στον ιστορικό Κ. Κόμη. Τόν ευχαριστώ. 

15. Ά π ό τόν Γ. Προσαλέντη, ο.π., έχουμε τις εγκυρότερες πληροφορίες για τήν 

πορεία τοΰ πρώτου ταξιδιού τοΰ Γκίλφορντ στην Ελλάδα. ΟΊ περισσότεροι άπό τους 

βιογράφους του ώς σήμερα παραδίδουν τα γεγονότα συγκεχυμένα και αναφέρουν δτι 

ό Γκίλφορντ ταξίδεψε στην Ελλάδα, έφθασε στην Κωνσταντινούπολη και γύρισε 

στην Κέρκυρα και ασπάστηκε τήν ορθοδοξία. Ό F. Walton, «Etoniana in the Gen-

nadius Library», in Etoniana, 1974, No 130, 524-527, είναι, νομίζω, ό μόνος πού 

έχει αξιοποιήσει τις πληροφορίες πού παρέχει ό Προσαλέντης. "Ετσι αποδέχεται τή 

σωστή χρονολογία της άφίξεως τοΰ Γκίλφορντ στην Κέρκυρα: τόν 'Ιανουάριο τοΰ 

1791 και τή διακοπή τοΰ ταξιδιού του στή Ζάκυνθο. Υποστηρίζει επίσης τήν άποψη 

δτι ό Γκίλφορντ κατά τό ταξίδι της επιστροφής του καί παραμονή του για λίγο στή 

Βιέννη, έξέδωκε εκεί καί οχι στή Λιψία, τήν Ώδή Αικατερίνη Ειρηνοποιό), πού τοΰ 

τήν είχε εμπνεύσει ή συνθήκη τοΰ Γαλατσίου (11 Αυγούστου 1791) καί τήν είχε συν

θέσει στην 'Ιθάκη, δπου βρισκόταν τόν Αύγουστο τοΰ 1791. Τυπογραφικά στοιχεία 

ενισχύουν τήν αποψή του, δπως γράφει (o'.rr., σ. 523, σημ. 28), δτι τυπώθηκε στο γνω-
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υπήρξε μια σημαντική πολιτ ική π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α . 1 6 Ό 'ίδιος δ Φρειδερίκος 

Νόρθ ανέλαβε διάφορα α ξ ι ώ μ α τ α , ανάμεσα σ' αυτά τ α σημαντικότερα: 

του Γ ρ α μ μ α τ έ α του Ά ν τ ι β α σ ι λ έ α τ η ς Κορσικής ( 1 7 9 3 - 1 7 9 5 ) 1 7 και του 

Κυβερνήτη τ ή ς Κεϋλάνης (1798-1805) . ' Α π ό το 1805 ταξιδεύει στην Ε υ 

ρ ώ π η , θα μείνει αρκετό καιρό στην ' Ι τ α λ ί α . ' Α π ό το 1810 ταξιδεύει και 

πάλι στην Ε λ λ ά δ α , 1 8 οπού το 1814 τον τ ίμησαν με τ ή θέση του Προέδρου 

τής Φιλόμουσου Ε τ α ι ρ ε ί α ς αναγνωρίζοντας τ α θερμά φιλελληνικά του αι

σ θ ή μ α τ α , μιά διάκριση π ο ύ τον σ υ γ κ ί ν η σ ε . 1 9 " Ι σ ω ς θα έπρεπε να έ π ι σ η -

στό τυπογραφείο της Βιέννης τοϋ Baumeister. Ά π α τα στοιχεία πού δίνει ό Προσα-

λέντης αξίζει να διορθώσουμε το ακόλουθο: ό αυτοκράτορας στοϋ οποίου την αναγό

ρευση παρευρέθη ό Γκίλφορντ θα πρέπει να υποθέσουμε Οτι ήταν ό Φραγκίσκος πού 

διαδέχθηκε τον Λεοπόλδο Β' και στέφθηκε στις 14 'Ιουλίου τοϋ 1792 στην Φραγκ

φούρτη ή «Έλεανούπολη» όπως την αναφέρει ό Προσαλέντης. 

θ α ήθελα εδώ να διατυπώσω την ακόλουθη υπόθεση: Είναι γνωστό ότι στην ' Ι 

θάκη, όπου αναφέρεται ότι ό Γκίλφορντ έζησε για ενα χρόνο, βρίσκονται αγκυροβο

λημένα τα 24 καράβια τοϋ Λάμπρου Κατσώνη, τα περισσότερα υπό ρωσική σημαία. 

Στις αρχές τοϋ 'Ιουνίου 1791 ό Κατσώνης με τον στρατηγό Ταμάρα απέπλευσαν άπό 

την Τεργέστη για την 'Ιθάκη. Μετά τή συνθήκη τοϋ Γαλατσίου τόν Αύγουστο τοϋ 

1791, όπου υπέγραψαν οι Ρώσοι οκτάμηνη ανακωχή μέ τους Τούρκους, τα καράβια 

υπό ρωσική σημαία εγκατέλειψαν τις ελληνικές θάλασσες. Τότε ό Κατσώνης υπο

χρεώθηκε ν' αναστείλει την δράση του και «παρέμεινε απογοητευμένος άπό τόν τερ

ματισμό των εχθροπραξιών. Άλλη μια ευκαιρία απελευθερώσεως των Ελλήνων είχε 

χαθεί» (βλ. Α. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία τον 'Ελληνικού "Εθνους, 'Εκδοτική Α θ η 

νών, τόμ. ΙΑ' σ. 92-93). "Ισως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι σ' αυτό τό κλίμα 

ό Γκίλφορντ έγραψε τήν Ήθη του στην 'Ιθάκη τόν Αύγουστο τοϋ 1791. 

16. Βλ. Dictionary of National Biography, c e . : Oxford 1975, vol. I, p. 

1505/604. Βλ. επίσης Ι. Γεννάδιος, Βιογραφικά δοκίμια, σ. 523: « Ή ν δέ ό πατήρ 

του, συνήθως γνωστός ως Λόρδος Νόρθ, ό επί Γεωργίου Γ' περιλάλητος πρωθυπουρ

γός, εκείνος όστις, έφαρμόζων τήν άποικιακήν πολιτικήν τοϋ Βασιλέως, απώλεσε 

τάς δεκατρείς Άμερικανικάς πολιτείας, πυρήνα τής νΰν μεγάλης και εύδαίμονος Συμ

πολιτείας». 

17. Βλ. F. Η. Marchai, «Lord Guilford», p. 41. Ά π ' αυτή τή θέση δημιούρ

γησε καλές σχέσεις μέ τους παπικούς κύκλους: «and in hat capacity conducted 

negotiations with the Holy See of Rome, where in he won great popularity. 

That he became persona grata with the Roman See is a testimonial to his affa

bility and is the most remarkable in view of his recent conversion to the Greek 

Orthodox faith». Για περισσότερα σχετικά στοιχεία βλ. D. Ferriman, ο.π., σ. 80. 

18. Για τό δεύτερο ταξίδι τοϋ Γκίλφορντ, ή τουλάχιστον για ενα μέρος του, έ

χουμε πληροφορίες άπό τόν ανεψιό του, γιό τής αδελφής του, Frederic Sylvester 

North Douglas, An Essay on certain points of Besemblance between the an

cient and modern Greeks, London 1813. Βλ. Leonora Navari, «Guilford Asso

ciations in the Gennadius Library», The Griffon, N.S. 1-2, Athens 1985-1986. 

19. Βλ. "Ελλη Γιωτοπούλου Σισιλιάνου, « Ή Φιλόμουσος Εταιρεία», όπου και 
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μάνουμε ε δ ώ οτι ό Γκίλφορντ ε ίχε ενα σπάνιο ήθος και ευγενικό και ευαί

σθητο χ α ρ α κ τ ή ρ α , 2 0 τή δ ιαμόρφωση του οποίου οφείλει ασφαλώς στο οι

κογενειακό περιβάλλον του, άφοΰ ε ίχε την ευτυχία να ζήσει σε μια αρμο

νική και ιδιαίτερα στοργική οικογένεια. 2 1 Τ Η τ α ν θαυμάσιος συζητητής, 

φιλικός προς τους ανθρώπους, δημιουργούσε π ά ν τ ο τ ε ευχάριστη και θερ-

ή σχετική βιβλιογραφία. Κατά τήν παραμονή του στην 'Αθήνα ό Γκίλφορντ έδωσε 

δείγματα του φιλελληνισμού του. Στό 'Αρχείο τοϋ Γκίλφορντ της 'Αναγνωστικής 

Εταιρείας Κέρκυρας έχει διασωθεί έγγραφο (απόδειξη παραλαβής) τής Φιλόμουσου 

Εταιρείας των 'Αθηνών μέ ημερομηνία 9 Μαρτίου 1813, άπό το όποιο προκύπτει 

δτι ό Γκίλφορντ είχε δωρήσει στην πόλη ποσό χρημάτων για τήν ανέγερση πύργου 

ωρολογίου στην αγορά και δωρεά στην εκκλησία τής Μεγάλης Παναγίας (βλ. Δ. 

Κυριακή, δ.π., σ. 30 Φ. II 5). 'Αναφέρεται επίσης οτι έδαπάνησε για τήν κατασκευή 

κρήνης τής οποίας έχει διασωθεί ή μαρμάρινη επιγραφή. Ό Γκίλφορντ έστειλε άπο 

το Λονδίνο το «εξ απτής γής» εκμαγείο τής Καρυάτιδος πού απήγαγε ό "Ελγιν. Βλ. 

Ι. Γενναδίου. Βιογραφικά, σ. 526-527 και σημ. 1, δπου σημειώνει οτι έχει τήν 

πληροφορία άπό τον Dodwell, Λ Classical Tour through Greece, London 1819, 

1, σ. 353 και T. S. Hughes, Travels in Sicily, Greece and Albania, London 1820, 

Ι, σ. 158. Βλ. Έ λ λ η Γιωτοπούλου, δ.π., σ. 236-237 οπού ό Α. Λογοθέτης σε επιστο

λή του τής 15 Μαρτίου 1829 πληροφορεί τον Γκίλφορντ οτι Ιλαβε τή γύψινη Καρυά

τιδα. "Υστερα άπα τήν τιμητική διάκριση πού τοϋ έκαμε ή Φιλόμουσος 'Εταιρεία με 

τό να τον εκλέξει «Έφορο τών 'Εφόρων», ό Γκίλφορντ εξέφρασε τις ευχαριστίες του 

με τή γνοίστή επιστολή του δπου υπογράφει: Πολίτης 'Αθηναίος... Δημοσιεύτηκε 

αργότερα στο περιοδικό Έρμης ό Λόγιος, τεύχος 5, 1 Μαρτίου 1817. 'Αναφέρω 

και μια πολύ μεταγενέστερη και λίγο γνωστή αναδημοσίευση τής 'ίδιας επιστολής 

άπό τον Δ. Καμπούρογλου, « Ό Γκίλφορδ πρόεδρος τών Φιλόμουσων Αθηνών», 

έφημ. Δίπνλον, 28 Φεβρουαρίου 1911, σ. 1-2. Τήν πληροφορία οφείλω στον καθηγη

τή Ν. Πανταζύπουλο και τον ευχαριστώ. Βλ. σχετικά με τήν επιστολή Γ. Μεταλλη-

νός, «Γκίλφορντ-Βάμβας και ενα ιστορικό γράμμα», Παρνασσός 25 (1983) 500-509. 

Ό Γκίλφορντ δεν αποχωρίστηκε ποτέ τό δώρο τής Φιλόμουσου 'Εταιρείας, τό χρυσό 

δακτυλίδι με τό έμβλημα της: τή γλαύκα, Α. Παπαδόπουλος Βρετός, δ.π., σ. 31. 

20. Ό Γ. Η. Marshall κλείνει τό άρθρο του «Lord Guilford and the Greece», 

The Link 2 (1938) σ. 47 με τις ακόλουθες πολύ χαρακτηριστικές παρατηρήσεις: «His 

command of foreign languages, his versatil hability, his enthusiasm and power 

to arouse enthusiasm in those with whom he was brought into contact were ge

nerally recognized. He had the qualities of an enthusiast, and these qualities 

will be remembered, when certain defects of eccentricity and over-sanguine-

ness are forgotten». 

21. Ό Walpole πού επισκέφθηκε τήν οικογένεια τό 1787 περιγράφει τήν ατμό

σφαιρα: «I never saw a motre interesting scene. Lord North's spirits, good hu

mour, wit, sense drollery as perfect as ever the unremitting attention of Lady 

North and his children most touching... if ever loss of sight could be compens

ated, it is by so affectionate family», (Letters, IX, 114) Dictionary of National 

Biography, c e . , v. I, p. 1505/604. 
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μή σχέση. Είναι, πολλές οί σχετικές αναφορές ανθρώπων πού τον γνώρι

σαν ή έζησαν κοντά του για λίγο ή περισσότερο χρόνο. Καθώς ήταν γλωσ

σομαθέστατος, άφοΰ μιλούσε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες μέ άνεση, δεν 

είχε πρόβλημα επικοινωνίας. Άλλα κυρίως τον χαρακτήριζε ή καλοσύνη 

και το πάθος για τους σκοπούς πού είχε θέσει. 'Από τις πρώτες επισκέ

ψεις του στην Ελλάδα έδειξε τά θερμά φιλελληνικά του αισθήματα και 

κέρδισε σύντομα την εκτίμηση και τήν αγάπη των Ελλήνων, γεγονός που 

επισημαίνουν και οι συμπατριώτες του περιηγητές Holland και T u t n e r . 2 2 

Το 1817, μετά το θάνατο και του δεύτερου αδελφού του. 2 3 γίνεται ό 

πέμπτος κόμης τού Γκίλφορντ. Έκτος άπο τον τίτλο πολλαπλασιάζονται 

και οι οικονομικές του δυνατότητες, γεγονός πού τον διευκολύνει στην 

πραγματοποίηση τών σχεδίων του για τήν πρόοδο της 'Ακαδημίας.2 4 Τον 

'ίδιο χρόνο τα 'Ιόνια νησιά απέκτησαν τον Καταστατικό χάρτη τους, οπού 

το Κεφάλαιο Α', αρθρ. 23, αναφερόταν στην οργάνωση τόσο της Στοι

χειώδους Εκπαιδεύσεως, δσο και τήν 'ίδρυση μιας 'Ακαδημίας για τα διά

φορα είδη τών επιστημών. 

22. Βλ. Ε. Γιωτοπούλαυ Σισιλιάνου, ό'.π., σ. 208, σημ. 58. Βλ. επίσης και Ζ. 
D. Ferriman, ο.π., σ. 80-82, δπου παραθέτει πολλές σχετικές πληροφορίες, 94-97 
και passim. Χαρακτηριστικό επίσης θεωρώ το ότι το Dictionary of National Bio
graphy ως πρώτο στοιχείο για τον Γκίλφορντ στο σχετικά άρθρο αναφέρει: Frede
rick North (1766-1827), philellene. Βλ. επίσης δσα χαρακτηριστικά αναφέρει ό 
Mario Pieri μέ αφορμή τον θάνατο τοΰ Γκίλφορντ: «νο' dire délia morte, nella 
fresca età d'anni 62, del sopralodato Conte di Guilford; il quale, uomo magna-
nimo, benefico e dottissimo, ultimamente non vivea che per noi e per la nostra 
Università, e con lui si puo dire che la nostra Università sia sepolta. Io l'aveva 
già conosciuto in Corfù nella mia tenera età, allorchè egli, pur giovane ma uo
mo fatto, viaggiava per la Grecia per propria istruzione e diporto, e segnalavasi 
fin d'allora col suo fervido e benefico amore verso la mia sventuratura nazione. 
Mario Pieri, La vita di Mario Pieri, Firenze 1850, libro quinto, σ. 78. 

23. Πρόκειται γιά τον δευτερότοκο αδελφό του, τον Francis North, Uh Earl 
of Guilford (1761-1817) πού υπηρέτησε στο στρατό. Προστάτης τοΰ θεάτρου, είχε 
συγγράψει και ό ΐδιος θεατρικό έργο: The Kentish Baron, London 1791. Πέθανε 
στην Pisa, στίς 11 'Ιανουαρίου 1817. "Ενα μήνα σχεδόν αργότερα, στις 6 Φεβρουα
ρίου, πέθανε και ή μεγαλύτερη άπό τις τρεις αδελφές του, ή Catherine-Anne (1760-
1817), πού είχε παντρευτεί τον λόρδο Glenbervie. 

24. Τό ποσό τών εσόδων του ήταν τώρα 11.000 λίρες στερλίνες. Ό Παπαδό
πουλος παρατηρεί: «Έκ τούτων μέν έξώδευε το ήμισυ κατά τήν εις Λονδϊνον δίμη-
νον ή τρίμηνον διαμονήν του, έπιχέων τάς ευεργεσίας του ε'ις τάς ενδεείς τάξεις τοϋ 
τόπου του, τό δέ άλλο ήμισυ έξήρκει προς άπάντησιν τών εξόδων τοΰ επίλοιπου έ
τους, τόσον εις τήν έξάμηνον διαμονήν του εις Κέρκυραν και λοιπάς Ίονικάς νήσους, 
δσο και δια τήν έτήσιον περιοδείαν του εις Ίταλίαν». 
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Τον Μάρτιο του 1820 ό Γκίλφορντ ορίστηκε άπα τήν 'Ιόνιο Γερου

σία, υστέρα άπο πρόταση του "Αγγλου αρμοστή Μαίτλαντ, αρχηγός και 

πρόεδρος (Chancellor) του Πανεπιστημίου πού επρόκειτο να Ιδρυθεί. 

Για τήν πρόταση αυτή ό αρμοστής έλαβε διαταγην άπο τήν Κνβέρνησιν 

τής A.M.25 Ό Γκίλφορντ άρχισε άπο τότε τις επίσημες ενέργειες για τήν 

ίδρυση της 'Ακαδημίας. 'Υπέβαλε τον κατάλογο των καθηγητών και συ

νεργάστηκε με τον αρμοστή για τήν εκλογή της νήσου. Πρώτη επιλογή 

ήταν ή 'Ιθάκη26 και το ψήφισμα της Γερουσίας της 17ης Μαΐου αποφάσισε 

τήν 'ίδρυση του πανεπιστημίου εκεί. Το σχέδιο δμως ματαιώθηκε μετά τήν 

κήρυξη τής ελληνικής επαναστάσεως του 1821, γιατί ό Μαίτλαντ έθεώ-

ρησε επικίνδυνη τή γειτνίαση με τήν επαναστατημένη 'Ελλάδα, δπως ανέ

φερε στο λόγο του στή Βουλή στις 6 Μαρτίου του 1822.2Τ "Ενα χρόνο άρ-

25. Ό Παπαδόπουλος Βρετός αναφέρει: «ένεκα της επιτίμου ταύτης θέσεως ό 

Πρίγκηψ Άντφασιλεύς τής 'Αγγλίας έστόλισε το στήθος τοϋ ιδιαιτέρου του φίλου 

Κόμητος Γυ'ίλφορντ με τον Μεγαλόσταυρον τοϋ εντιμότατου Τάγματος του 'Αγίου 

Μιχαήλ και 'Αγίου Γεωργίου, συστηθέντος κατά το Ιτος ,αωιη', δια τήν Έπτάνησον 

και Μελίτην». 

26. Ό Γκίλφορντ κατά τήν περιοδεία του στα νησιά με σκοπό τή βελτίωση των 

σχολείων έφθασε στην 'Ιθάκη, δπου εΐχε ζήσει αρκετά χρονικά διάστημα κατά το πρώ

το ταξίδι του στα 'Επτάνησα το 1791. Ό Παπαδόπουλος Βρετός (ο.π., σ. 55-59) ανα

δημοσιεύει άπο τον Λόγιο Έρμη τοϋ 1820 επιστολή ανωνύμου άπο τήν Κέρκυρα (14 

'Απριλίου 1820), δπου με πολύ γλαφυρό τρόπο εκθέτει το ιστορικό τής απόφασης τής 

ίδρυσης τοϋ Πανεπιστημίου στην 'Ιθάκη. 

27. Στο λόγο του προς τή Βουλή (6 Μαρτίου 1822) ό Μαίτλαντ αναφέρει: « Ή 

Κυβέρνησις δμως έθεώρησεν εϋλογον ν' αναχαίτιση τήν έξακολούθησιν τής έπωφελοΰς 

ταύτης επιχειρήσεως (εννοεί τήν 'ίδρυση τοϋ Πανεπιστημίου στην Ιθάκη). Σκοπός 

της ήτον ή ωφέλεια τής νεολαίας των γειτονευόντων τόπων και τής των 'Ιονίων Ν ή 

σων, άλλα εις τήν ένεστώσαν λυπηράν θέσιν δλης τής 'Ελλάδος, ό 8ρόμος τον όποιον 

οφείλει ν' άκολουθήση είναι προβληματικός». Και το 1823 άπο τήν ϊδια θέση, αναφε

ρόμενος στους λόγους τής αναβολής τής ίδρυσης τοϋ Πανεπιστημίου στην 'Ιθάκη: 

«Σας εΐναι προσέτι γνωστόν δτι το μέτρον τοϋτο άνεβλήθη, ένεκα τής επαναστάσεως, 

ήτις δυστυχώς συνέβη εις τήν συνορεύουσαν στερεάν τής Ελλάδος». Βλ. Α. Παπαδό

πουλος, ο.π., σ. 65, 73. Ό ίδιος ό Παπαδόπουλος αναφερόμενος στην αρνητική στάση 

και τοϋ Γκίλφορντ για τήν κήρυξη τής ελληνικής επανάστασης το 1821 αναφέρει οτι> 

δταν το πληροφορήθηκε ό Γκίλφορντ στή Ζάκυνθο, λυπήθηκε πολύ, «θεο^ρών τολμη-

ρόν το επιχείρημα τών 'Ελλήνων, επειδή έγνώριζεν εκ τοϋ πλησίον τα ασθενή προς 

έπιτυχίαν τών σκοπών των μέσα, και τάς μεγίστας τών τυράννων αυτών δυνάμεις. 

"Ενεκα τούτου έφοβήθη και άπεδοκίμασε τήν έπανάστασιν». Τήν θέση αυτή τοϋ Γκίλ

φορντ αποκαλύπτει και ή επιστολή του προς τον 'Ασώπιο (Λονδίνο 10 'Ιουλίου 1921): 

«Μετά χαράς έπληροφορήθην δτι μένεις εν Βερολίνω προς έκπλήρωσιν τών προς τήν 

Ίόνιον Άκαδημίαν υποχρεώσεων σου και δεν εδραμες ν' άναμιχθής εις επιχείρημα 

κατ' έμέ λίαν σφαλερόν. Δύνασαι να ώφελήσης το έθνος σου δια τών γραμμάτων μάλ-
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γότερα, χ ά ρ η στις ενέργειες του Γκίλφορντ στην α γ γ λ ι κ ή κυβέρνηση και 

κυρίως στον λόρδο B a t h u r s t , δ Μ α ί τ λ α ν τ στο λόγο του στη Βουλή τδ 1 8 2 3 

ανακοίνωσε ότι παραχωρούσε γ ι α τή στέγαση του Ι ο ν ί ο υ Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο υ 

το Παλαιό Π α λ ά τ ι (άλλοτε κατοικ ία του Βένετου προβλεπτή) μέσα στο 

φρούριο, το όποιο εγκατέλε ιπε ό ίδιος γ ι α να ε γ κ α τ α σ τ α θ ε ί στο νεόκτιστο 

μεγαλοπρεπές Π α λ ά τ ι τ ω ν ' Α γ ί ω ν Μιχαήλ και Γ ε ω ρ γ ί ο υ . 2 8 

Ή ε π ί σ η μ η έναρξη τ η ς λειτουργίας του Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ έγινε στις 17 

Μαΐου του 1 8 2 4 . 2 9 Τ ο αποτελούσαν τέσσερις σχολές και ό αριθμός τ ω ν 

λον ή δια των όπλων. Λυπούμαι, διότι ό καλός Θεόκλητος, άνοήτως φερόμενος, ύπήγεν. 

Ε λ π ί ζ ω δμως δτι θα σκεφθή ήρεμώτερον και θα έννοήση οτι οφείλει να έπιστρέψη 

εις την θέσιν του, διότι εις τον ιερέα αρμόζει το κήρυγμα τοϋ θείου λόγου καί οχι τοϋ 

πολέμου το στάδιον». Γ. Ζώχιος, «Κωνσταντίνος Άσώπιος», Άττικόν ' Ημερολόγιον 

8 (1874). Σύντομα δμως τα γεγονότα διέψευσαν τους φόβους τοϋ Γκίλφορντ καί με

τέβαλαν τη στάση του. 

28. Στις ενέργειες τοϋ Γκίλφορντ οφείλεται επίσης καί ή οργάνωση της κατώ

τερης εκπαίδευσης στα 'Ιόνια νησιά, τα σχολεία των οποίων επιθεωρούσε κάθε χρόνο 

την "Ανοιξη. Ό Γκίλφορντ είχε φροντίσει να σπουδάσουν την μέθοδο της αλληλοδι

δακτικής υπότροφοι δικοί του δπως οι καθηγητές Χριστόφορος Φιλητάς καί 'Α

θανάσιος Πολίτης. Ό δεύτερος διορίστηκε διευθυντής καί επιστάτης των νεοσύστατων 

προκαταρκτικών σχολείων στα νησιά, πού λειτούργησαν σύμφωνα μέ την αλληλοδι

δακτική μέθοδο. Βλ. Παπαδόπουλος Βρετός, Βιογραφικά, σ. 61 καί σ. 109, δπου ή 

Έκθεση τοϋ 'Εφόρου της Ι. Καραντηνοϋ της 3 'Ιουνίου 1826. Βλ. επίσης Γ. καί Β. 

Σαλβάνου, « Ή 'Ιόνιος Ακαδημία», σ. 49, δπου δημοσιεύεται "Εκθεση τοϋ Γκίλ

φορντ* έκεϊ αναφέρει τις ειδικές σπουδές τοϋ Χρ. Φιλητα στην 'Οξφόρδη σχετικά μέ 

τήν αλληλοδιδακτική. 'Ενδιαφέρον για το θέμα αυτό παρουσιάζει επιστολή τοϋ Χ. 

Φιλητα προς τον Γκίλφορντ, της 18 Μαρτίου 1822, άπο τή Ζάκυνθο. Τοϋ αναφέρει 

δσα έ'κανε ως τώρα για τα δευτερεύοντα σχολεία (Scuole Secondarie) καί τήν εκπαί

δευση τών διδασκάλων στην λαγκαστεριανή μέθοδο. Προτείνει στον Γκίλφορντ να 

τον στείλει τον προσεχή Μάιο καί 'Ιούνιο στην 'Ελβετία καί Γαλλία καί τέλος στή 

Σκοτία: «εις παρατήρησιν τών συστημάτων διδασκαλίας», γιατί ό χρόνος πού έμεινε 

στην Charter School στην 'Αγγλία δεν ήταν αρκετός. Βλ. επίσης καί τήν αναφορά 

τοϋ Καραντηνοϋ (26 Φεβρουαρίου 1822) άπό το ίδιο 'Αρχείο, σχετικά μέ τήν κατά

σταση τών σχολείων στα Επτάνησα. 

29. Τήν περιγραφή της τελετής βλ. στο Α. Παπαδόπουλος Βρετός, ό'.π., σ. 83.85, 

89. Βλ. επίσης Γ. Τυπάλδος Ίακωβάτος, 'Ιστορία, σ. 21-25, καί το σχεδίασμα στην 

εφημερίδα της Κέρκυρας Gazetta Ionia, άρ. 153, 17.5.1824. σ. 4. G. P. Hender

son, Ή 'Ιόνιος 'Ακαδημία, σ. 39-40. Βλ. επίσης D. Anoyatis Pelé, Inventaire de 

la correspondance des Consuls Français à Corfou de 1713 à 1901, Corfou 1993, 
σ. 273: «177. Corfou, le 29 Mai 1824; Couteaux au Ministre des Affaires Etran

gères: (Il vient d'assister à la cérémonie d'installation de l'Université Ionienne; 
«cette fête de famille pour la nation grecque, d'abord consisté dans la réception 
des docteurs auxquels le chancelier Guilford a donné l'investiture académi
que ; tous étaient vêtus de l'ancien costume athénien, autant que les moeurs 
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κ α θ η γ η τ ώ ν , ο κ τ ώ στην α ρ χ ή , αυξήθηκε αργότερα σε δέκα. Ά π ο τους 150 

σπουδαστές π ο ύ παρακολούθησαν τ α π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ι κ ά μ α θ ή μ α τ α , με

τ ά άπο δημόσιες εξετάσεις έγιναν δεκτοί 47, γ ι α να αυξηθούν κι αυτοί στη 

διάρκεια τοΰ π ρ ώ τ ο υ χρόνου σε 8 2 . Γ λ ώ σ σ α τ η ς διδασκαλίας ήταν ή ά π λ ο -

ελληνική, ωραία και γνήσια κόρη ασύγκριτης μητέρας.30 Ό Γκίλφορντ 

πίστευε δτι αύτη ήταν ή εθνική γ λ ώ σ σ α τ ω ν συγχρόνων Ε λ λ ή ν ω ν , και 

α γ ω ν ί σ τ η κ ε μέ δ ι α β ή μ α τ α και αναφορές προς την κυβέρνηση, ή οποία κ α 

θυστερούσε τήν ε π ί σ η μ η καθιέρωση τ η ς . 3 1 

modernes le permet tent ; l'assistance s'est ensuite rendue à l'église... Aussitôt 
installée, l'Université entre en vacances et le chancelier part ce soir pour l 'An-
glettere avec deux docteurs qui y vont acquérir quelques connaissances»), fol. 
449, 2 pages. Βλ. και σ. 166: Volume V, 1817-1819 Juin : Corfou, le 26 Mars 

1818: Canclaux au Ministre des Affaires Etrangères: (Guilford est arrivé à Cor-
fou; il formera une Université dans ces îles), fol. 255, 3 pages. Note: voir le do
cument No 102 du Volume VI, daté du 31 Mars 1818. 'Επίσης σ. 244:1. Corfou, 

le 2 Janvier 1823; Chantai au Ministre des Affaires Etrangères: (Arrivée à Cor
fou de Strangford et de Guilford, ce dernier est revêtu du titre de Chancelier 
de l'Université Ionienne que l'on a le projet de créer un jour...), fol. 1, 8 p. 

30. Βλ. Gazetta degli Stati Uniti délie isole Ionie, 335 (17 /29 Μαΐου 1824). 

Έκεΐ είναι καταχωρισμένη ανακοίνωση της κυβέρνησης, στα ιταλικά, δπου δριζε 

δτι ή ελληνική θα είναι ή γλώσσα της διδασκαλίας στην 'Ακαδημία. Τον ενθουσιασμό 

του για την καθιέρωση της ελληνικής ώς γλώσσας της διδασκαλίας των επιστημών 

στο Πανεπιστήμιο εκφράζει στον επίσημο λόγο του στα εγκαίνια της 'Ακαδημίας ό 

καθηγητής Χριστόφορος Φιλητάς, δημοσιευμένον στην ϊδια εφημερίδα της 3/15 'Ιου

νίου 1824. "Αλλωστε είναι γνωστός ό φιλικός δεσμός τοΰ Γκίλφροντ με τον Διονύσιο 

Σολωμό και στο κλίμα αυτό διαμορφώθηκε και ή προσωπικότητα τοϋ Σπυρίδωνα 

Τρικούπη, ό όποιος άπο νεαρά ηλικία έζησε πολύ κοντά στον Γκίλφορντ ώς γραμμα

τέας του και διατήρησε για ολόκληρη τή ζωή του μια πολύ στενή επαφή. Για τις σχέ

σεις Γκίλφορντ-Σολωμοϋ βλ. Π. Καραγιώργος, (("Εξη γνωστά γράμματα τοϋ Σολω

μού προς τόν λόρδο Γκίλφορντ», 'Ελληνικά 29 Α (1976) 117-131 καΐ Β. Μπόμπου -

Σταμάτη, (('Από τήν αλληλογραφία τοϋ Γκίλφορντ μέ τόν Κάλβο και τόν Σολωμό», 

Δελτίο της Ιονίου 'Ακαδημίας, 'Αφιέρωμα στή μνήμη Αίνου Πολίτη, 2 (1986) 188-

205. Για τις σχέσεις Γκίλφορντ-Τρικούπη αποκαλυπτική είναι ή αλληλογραφία τους. 

Τα γράμματα τοΰ Τρικούπη έχουν διασωθεί στο 'Αρχείο τοϋ Maidestone και προ

ετοιμάζει τήν έκδοση τους ή Δάφνη Κυριακή. Καλή τύχη διέσωσε και τις απαντήσεις 

τοϋ Γκίλφορντ στο 'Αρχείο τοΰ Τρικούπη (σήμερα στο ΕΛΙΑ). 

31. 'Αποκαλυπτική αυτής της προσπάθειας τοΰ Γκίλφορντ είναι ή ελάχιστα 

γνωστή αναφορά του της 28 Φεβρουαρίου 1827 προς τήν κυβέρνηση, ενα έγγραφο 

πολύ σημαντικό. Βλ. Κ. Ε. Σολδάτος, « Ή εθνική γλώσσα εις τήν Έπτάνησον», Νέον 

Κράτος 3 (1937) τεΰχος 20, σ. 144-160, οπού δημοσιεύεται σε ελληνική μετάφραση. 

Βλ. επίσης τήν ανέκδοτη ατελή αναφορά τοΰ Γκίλφορντ προς τόν λόρδο Goodrich, 

δπου σχετικά μέ τή γλώσσα της διδασκαλίας στην 'Ακαδημία γράφει: «The techni

cal propriety of the terms made use of by each Professor is not less admired 
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Παράλληλα με την οργάνωση τ η ς λειτουργίας του πανεπιστημίου ενα 

άλλο πολύ σοβαρό μέλημα του Γκίλφορντ ήταν ή δημιουργία τ η ς π α ν ε π ι 

στημιακής βιβλιοθήκης. Τον πυρήνα τ η ς αποτέλεσαν τ α βιβλία τ η ς π ρ ώ 

της 'Ιονίου ' Α κ α δ η μ ί α ς (1808-1814) , τ η ς ε π ο χ ή ς τ ώ ν αυτοκρατορικών 

Γάλλων, συλλογή πού έχει κι αυτή τήν ιστορία τ η ς . 3 2 Ή βιβλιοθήκη πλου

τίστηκε σύντομα με δωρεές πού έφθασαν άπο τ α π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α τ η ς ' Ο ξ 

φόρδης και του Κ α ί μ π ρ ι τ ζ 3 3 κ α θ ώ ς και άπο π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ε ς της Ε υ ρ ώ 

π η ς , δ π ω ς ό βασιλιάς τ η ς Δανίας Φρειδερίκος 3 4 και άλλοι ευγενείς, χ ά ρ η 

than the copious elegance of the Dialect in which he speaks ; which altho cer

tainly ar inferior to its Mother possesses more of her peculiar beauties and par

ticularly that of precision, than any other which is at present spoken». ΑΓΚ, 

K3, φ. 3. 

32. Βλ. C. Soldatos, «La bibliothèque publique de Corfou», L'hellénisme 

contemporain 1 (1947) 372-385. 
33. Ή δωρεά τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Cambridge πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 

τοϋ 1824, όπως προκύπτει άπο γράμμα τοϋ Vice-Chancellor τοϋ Queens College 

τοϋ Cambridge προς τον Γκίλφορντ (19 Μαΐου 1824) πού διασώζεται στο 'Αρχείο 

Γκίλφορντ τοϋ Kent Archives Office στο Maidstone: «Ι can assure you t h a t i have 

carefully examined lists of all that has been published here during the last 

twenty years and have omitted none of the least use or importance». Βλ. Eric 

Glasgow, «Lord Guilford and the Ionian Academy», The greek Gazette, 

September 1977, p. 11. Βλ. Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος, Ιστορία, σ. 51-52: Ωστόσο 

και πριν ακόμη άποφτιασθοΰν τ ' άρμάρια της βιβλιοθήκης έπρόσφερε βιβλία αρκετά 

και ωραία δεμένα το πανεπιστήμιο και το γυμνάσιο της 'Αγίας Τριάδος τοϋ Κάμπριτς' 

τοϋ μεν πρώτου είχαν επιγραφή Donum Academiae Cantabrigiensis (ήγουν χάρι

σμα τοϋ πανεπιστημίου τοϋ Κάμπριτς), τοϋ δε δευτέρου τα βιβλία (εκδόσεις κάλλι

στες) Offerta al cancelliere e membri dell'Università stabilita nelle Isole Ionie 
da parte del Collegio di S. Trinità in Cambridge 1824) και G. P. Henderson, Ή 

Ιόνιος 'Ακαδημία, σ. 41. Έ χ ε ι τις πληροφορίες του άπο τήν εφημερίδα της Κέρκυ

ρας Gazzetta 333 (3/15) πού συμφωνούν απόλυτα μέ τον Γ. Τυπάλδο-Ίακωβάτο. 

Ό Henderson προσθέτει τήν πληροφορία δτι τα βιβλία της δωρεάς τοϋ Πανεπιστη

μίου έχουν τή χρονολογία 1823. "Ολα περιγράφονται ώς εξαιρετικά καλοδεμένα με 

χρυσοτυπωμένες επιγραφές. Ή δωρεά τοϋ Κολλεγίου Αγίας Τριάδος περιλάμβανε 

τις πιο ωραίες εκδόσεις τοϋ φημισμένου Porson. ( Έ χ ω εντοπίσει στον χειρόγραφο 

κατάλογο της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας τις εκδόσεις τοϋ Porson.) Βλ. και Ζ. D. 

Ferrimann, «Some English philhellenes», s. 104: «A cosiderable number, richly 

bound, bearing the inscription 'Donum Academiae Cantabrigiensis 1823' were 

the gift of Cambridge University. Others came in 1824, the special gift of Tri

nity College inscribed, 'To the Chancellor and the Members of the Universfty 

founded in the Ionian Islands'». Ή δωρεά τοϋ Πανεπιστημίου της 'Οξφόρδης έγινε 

μεταξύ τών ετών 1824 και 1825. 

34. Το φθινόπωρο τοϋ 1824 ό J . Lusignan, κατά το ταξίδι του στην Ευρώπη, 

μέ σκοπό να κάνει γνωστή τήν 'ίδρυση της 'Ακαδημίας και να ζητήσει βοήθεια και 
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στις σχέσεις και τ ις προσπάθειες του Γκίλφορντ, π ο ύ χρονολογούνταν π ο 

λύ πριν άπο την 'ίδρυση της ' Α κ α δ η μ ί α ς (1819, 1 8 2 0 ) . 3 5 'Αξίζε ι νά ση

μειώσουμε επίσης τη δωρεά τ η ς Βιβλικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , μέ τη μεσολάβηση 

του " Α γ γ λ ο υ προτεστάντη μισσιοναρίου, γ ρ α μ μ α τ έ α τ η ς Ion ian Bib le 

S o c i e t y , I. L o w n d e s , μια συλλογή άπο αξιόλογα θεολογικά βιβλία και 

εκδόσεις τής Βίβλου μεταφρασμένης σέ δλες σχεδόν τις γ ν ω σ τ έ ς γ λ ώ σ 

σ ε ς . 3 6 Γ ν ω σ τ ό ς βιβλιόφιλος και συλλέκτης σπάνιων βιβλίων, ό Γκίλφορντ 

συμπαράσταση έφθασε στην Κοπεγχάγη. Στους σκοπούς ήταν και ή προμήθεια βι

βλίων άπο âyopà ή και δωρεές. Σέ επιστολή του στον Γκίλφορντ αναφέρει τις επαφές 

του μέ τον επίσκοπο Munter και τή δωρεά του. Βλ. Ε. Glasgow, ο.π., σ. 15. Βλ. επί

σης Κερκυραϊκό 'Αρχείο Γκίλφορντ, δ.π., Φ.IV.40, 1820, 28 Δεκεμβρίου, 'Επιστολή 

τοϋ Chevalier Brondsted προς τον Γκίλφορντ. Του αναγγέλλει τήν απόφαση τής 

δωρεάς. Πρόκειται για εκδόσεις τής σειράς Flora Danica και Scriptores Rerum 

Daniearum. Και δεύτερη επιστολή του Rosenkrantz για το ϊδιο θέμα. Ή δωρεά 

όμως φαίνεται δτι πραγματοποιήθηκε αργότερα, γιατί αναφέρεται στην Έκθεση του 

εφόρου Ι. Καραντηνοϋ κατά τήν τελετή της λήξης τοϋ σχολικού έτους στις 3 'Ιου

νίου 1826: «...ο μέγας Φριδερίχος βασιλεύς τής Δανίας μάς επεμψεν, ως 8ώρο\/ πολυ

δάπανα και περισπούδαστα βιβλία, εις τεκμήριον τής βασιλικής του εύνοιας εις το 

έθνος μας». Το γεγονός αναφέρει και ό ΐδιος ό Γκίλφορντ τήν ίδια ήμερα στο λόγο 

του. Βλ. Παπαδόπουλος Βρετός, δ.π., σ. 111, 115. Για τήν ϊδια δωρεά βλ. ανώνυμο 

άρθρο [C. Η. Hartshorn?] «Lord Guilford and the University of Corfu», New 

Monthly Magazine, 1827, part II , p. 25: Among the latter (books) are the Flo

ra Danica and the Scriptores Rerum Daniearum: with several valuable works 

from the royal typography at Copenhagen, recently presented by the King of 

Danemark (γράφει τον 'Ιούνιο τοϋ 1826). Το βιβλίο καταγράφεται στον χειρόγρα

φο κατάλογο τής Βιβλιοθήκης τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας: άρ. 2649: Flora Danica seil 

Icônes Plantarum sponte crescentium in Regno Daniae etc. édita a Chr. Oe-
dere et Harneman, Havniae 1769-1818, in fol. Βλ. και C. Soldatos, «La Biblio

thèque publique de Corfu», L'Hellénisme Contemporain 1 (1947), σ. 380. 

35. Βλ. Ά θ . Ε. Καραθανάσης, «"Αγνοοστες προσπάθειες τοϋ Γκίλφορδ για τή 

σύσταση τής 'Ιονίου Ακαδημίας». Ό 'Ερανιστής 13 (1975), σ. 7-16. Στα Κρατικά 

'Αρχεία τής Βενετίας έχουν διασοοθεΐ τα έγγραφα πού αποκαλύπτουν αυτές τις άγνω

στες προσπάθειες τοϋ Γκίλφορντ για τήν επιστροφή τής περιουσίας Φλαγγίνη προς 

όφελος των 'Επτανησίων καΐ για τον πλουτισμό τής βιβλιοθήκης τής 'Ακαδημίας μέ 

τήν παραχώρηση των διπλών αντιτύπων τών βιβλιοθηκών τοϋ Αγίου Μάρκου καΐ 

τής Πάδοβας. Αυτές οί προσπάθειες και επαφές τοϋ Γκίλφορντ μέ τον Μέττερνιχ 

ερμηνεύουν τα κίνητρα τής προσφοράς τοϋ τελευταίου στή Βιβλιοθήκη τής 'Ιονίου 

'Ακαδημίας. 'Αναφέρεται πρώτο το ονομά του στον κατάλογο τών 35 δωρητών πού 

αναγράφεται στα πρώτα φύλλα τοϋ χειρόγραφου καταλόγου τής Βιβλιοθήκης τής 

'Ακαδημίας (χφ. ΕΒΕ 3064)). 

36. Ε. Glasgow, ο.π., σ. 12. «These (aquisitions) included a large collection 

of theological l iterature, presented on May 14, 1825 (U471C122). Among it 

were the Bible, in Italian, Dutch, German, Greek, Hebrew, French and Por-
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ε ίχε αρχίσει τη συγκρότηση τ η ς π ρ ο σ ω π ι κ ή ς βιβλιοθήκης του, πού σ τ ε γ α 

ζόταν στο σπίτ ι του στο Λονδίνο (24 S t J a m e s ' s P l a c e ) , άπό τ α π ρ ώ τ α 

ταξίδια του στην Ε υ ρ ώ π η . 3 7 Ά π ό τ ις πολυτιμότερες συλλογές του ήταν 

εκείνη τ ώ ν ελληνικών βιβλίων, γ ρ α μ μ έ ν ω ν στην άπλοελληνική γ λ ώ σ σ α 3 8 

κ α θ ώ ς και μια σεβαστή συλλογή ελληνικών χε ιρογράφων. Τ ή βιβλιοθήκη 

αυτή αποφάσισε να μεταφέρει στην Κέρκυρα και να τήν δοοοήσει στο ' Ι ό 

νιο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο . " Ε τ σ ι άρχισαν να φθάνουν άπό τήν ' Α γ γ λ ί α δ ιαδοχικά 

κ ι β ώ τ ι α με τ α βιβλία του. Ή αλληλογραφία του Γκίλφορντ με τον βιβλιο

θηκάριο της βιβλιοθήκης του στο Λονδίνο (24 S t J a m e s ' s P l a c e ) , 3 9 τον 

tuguese, and editions of the N.T. in Swedish, Syriac, Armenian, Spanish, Tur

kish and Malay». Ό I. Lowndes έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Κέρκυρα άπό το 

1822. Βλ. Γ. Δ. Μεταλληνός, « Ό Κόμης Φρειδ.-Δημήτριος Γκίλφορντ», σ. 10 και 

σημ. 28 και σ. 22, σημ. 73. 

37. Στο 'Αρχείο Γκίλφορντ του Maidstone διασώζονται λογαριασμοί βιβλιο

πωλών άπό τα χρόνια 1795-1801. Βλ. Ε. Glasgow, ό'.π., σ. 11. 

38. Βλ. σημ. 24. Στην αναφορά του (28 Φεβρουαρίου 1827), ό ίδιος ό Γκίλ

φορντ κάνει λόγο γι' αύτη τή συλλογή: «Δεν υπαινίσσομαι το πάλαιαν τμήμα της 

πολυαρίθμου συλλογής μου, εξ έννεακοσίων βιβλίων τυπωμένων εις την νεοελληνι-

κήν, δπερ είναι μάλλον άντικείμενον περιέργειας». Σχετικά μέ τή συλλογή αυτή, για 

τήν οποία ό Γκίλφορντ δίκαια ήταν υπερήφανος, βλ. δσα γράφει ό Κόμης Marcellus 

στό Journal des Débats τής 21 Σεπτεμβρίου 1854. Σέ συνάντηση του με τον Γκίλ

φορντ στο σπίτι του στο Λονδίνο, δπου τοϋ επέδειξε τή βιβλιοθήκη του. παρατήρησε 

για τή συλλογή τών ελληνικών βιβλίων του: «Παρατηρήσατε, μοί είπε, δια τα άλλα 

μου βιβλία έχω άλλας θήκας- εδώ όμως έχω μόνον ελληνικά. 'Εκεί ευρίσκονται οχι 

δσα εγράφησαν ελληνιστί κατά τον τρισχιλιετή βίον τής γλώσσης, αλλ' δσα περι-

εσώθησαν άπο τοϋ 'Ομήρου μέχρι τών πατριωτικών ύμνων τών Σουλιωτών και τών 

κλεφτών. Ένταϋθα το άρχαϊον και το νεώτερον έλληνικόν ιδίωμα συμβιοϋσιν». Ή 

μεταφορά είναι τοϋ Ι. Γενναδίου πού παραθέτει το απόσπασμα, Ο.ΓΓ., σ. 524. Ση

μειώνω εδώ δτι στο χφ. BRL Add. 8220, πού εκδίδω, ό κατάλογος τών ελληνικών 

βιβλίων είναι γραμμένος, δπως προέκυψε άπο τήν παραβολή, άπδ το χέρι τοϋ Σπυ

ρίδωνα Τρικούπη πριν άπό τό 1817, δταν περνούσε τις διακοπές του στην 'Αγγλία 

κοντά στον Γκίλφορντ. "Ενας άλλος κατάλογος τών ελληνικών βιβλίοον έχει διασωθεί 

στό 'Αρχείο τοϋ Γκίλφορντ στό Maidstone. 

39. Έκτος άπό τήν κατοικία του στην πόλη τοϋ Λονδίνου, 24 St. James's Place 

πού πουλήθηκε τό χειμώνα τοϋ 1825-1826, ό Γκίλφορντ διέθετε δύο ακόμη κατοι

κίες: Στό Oxfordshire, στό Bambery, τό Wroxton Abbey. Πρόκειται για ενα πα

λιό μοναστήρι Αύγουστινιανών μοναχών πού είχε ιδρυθεί τήν εποχή τοϋ 'Ερρίκου 

III . Τό κτίριο χρονολογείται άπό τα πρώτα χρόνια τοϋ 17ου αι. και βρίσκεται μέσα 

σ' ενα θαυμάσιο και πολύ γραφικό δάσος. 'Εκεί ό Γκίλφορντ ζοϋσε τον περισσότερο 

καιρό, δταν βρισκόταν στην 'Αγγλία. Ό Ζ. D. Ferriman, ό'.π., σ. 97, πού δίνει τήν 

περιγραφή παρατηρεί: «This " h a u n t of ancient peace" dreamoing amidst sprea

ding oaks and the clouded tops of elms, in the lovely English countryside, al-
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επιμελητή και μορφωμένο R i c h a r d J . R o b e r t s o n , 4 0 παρέχει πολλές π λ η 

ροφορίες γ ι α τ η διαδικασία και τό χρόνο τ η ς μεταφοράς τ ώ ν βιβλίων 

προς την Κ έ ρ κ υ ρ α . 4 1 Ό βιβλιοθηκάριος τ η ς Βιβλιοθήκης της Ι ο ν ί ο υ Ά -

ternated with the sunlit colonnades and sparking waters of Corfu, in what was 

almost certainly the happiest period of Lord Guilford's life». To Wroxton Ab

bey είχε περιέλθει στους North άπα τή σύζυγο του Francis North (1637-1685) την 

πλουσιότατη Lady Francis Pope, ή οποία τα είχε κληρονομήσει άπα τή μητέρα της 

Countesse of Dune. Βλ.. DNB: North Francis. Ή τρίτη κατοικία τοϋ Γκίλφορντ 

ήταν στο Kent, τό Waldershare Park κοντά στο Dover, όπου ήταν και ή κτηματική 

περιουσία του. 

40. Ό Ε. Glasgow σημειώνει χαρακτηριστικά: «... it is fascinating and first 

hand record of the interplay of literary minds, on the one hand, in England, 

anxious not to deplete great collections of valuable books and manuscripts, 

for a distant goal, and on the other hand, in Corfu, anxious to make creditable 

and useful the Library of the Ionian University. The documents, morever 

must illustrate very well the difficulties and dangers, involved in so transport

ing bulky packing-cases, of books and papers, by sea, between England and 

Corfu: a laborious business, in which the accidents of total loss did sometimes 

occur», ο.π., σ. 15. Ό Roberston, το καλοκαίρι τοϋ 1824, διαδέχτηκε στή θέση του 

Βιβλιοθηκάριου τον Δημήτριο Σχινά, ό όποιος, ϋστερα άπό κάποια σοβαρή παρεξή

γηση, απομακρύνθηκε άπ' αυτή τή θέση. Ά π ο τήν αλληλογραφία του μέ τον Γκίλ

φορντ προκύπτει δτι ό Δ. Σχινάς εϊχε στενό δεσμά μέ τον Γκίλφορντ. Τον είχε βοη

θήσει οικονομικά για τις σπουδές του στην Παβία και στό Αο^8ί\ιο και τοϋ είχε ανα

θέσει άπο το 1819 και καθήκοντα βιβλιοθηκάριου στο Αονδίνο. Βλ. Παπαδόπουλος 

Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία, 'Αθήνα, τ. Β', 1857, σ. 338-339. Τό 1824/1825 

αφορμή στή διακοπή τών σχέσεων του έδωσε μια πλαστογράφηση επιστολής τοϋ 

Γκίλφορντ για θέμα οικονομικό. Αυτή φαίνεται ήταν ή αφορμή της δυστυχίας τοϋ Δ. 

Σχινά, πού, όπως προκύπτει επίσης άπο μεταγενέστερη αλληλογραφία τοϋ Γκίλ

φορντ, φυλακίστηκε για χρέη (1827), απομονώθηκε άπο τους γνωστούς του και ΐσως 

αυτός θα ήταν και ό λόγος πού τον οδήγησε και στό θάνατο (1827). Βλ. Δ. Κυριακή, 

«Κερκυραϊκό 'Αρχείο Γκίλφορντ», όπου αναφέρονται πλούσια στοιχεία για τις σχέ

σεις Γκίλφορντ-Δ. Σχινά. Ό Robertson σέ επιστολή του τον 'Ιανουάριο τοϋ 1825 

αναφέρει Οτι βρήκε τή βιβλιοθήκη σέ κακή κατάσταση. 

41. Βλ. Ε. Glasgow, «Lord Guilford and the Ionian Academy», Greek Ga

zette, September 1977, p. 15-16, όπου παραθέτει τα κυριότερα αποσπάσματα 

άπό τή σχετική αλληλογραφία Robertson-Γκίλφορντ, άπό τό Kent Country Ar

chives Office στό Maidstone (U 471 / C 151 / 1 , 8, 23, 25, 28, 32, 24, 34, 44). Σχε

τικά μέ τή σταδιακή μεταφορά της Βιβλιοθήκης τοϋ Αονδίνου στην Κέρκυρα μάς 

πληροφορεί, όπως σημειώσαμε παραπάνω, ή αλληλογραφία τοϋ Γκίλφορντ μέ τον 

βιβλιοθηκάριο του: Στις 15 Σεπτεμβρίου τοϋ 1824, ό Robertson πληροφορεί τόν 

Γκίλφορντ ότι παρέλαβε τά γερμανικά βιβλία και τοϋ τά στέλνει και Οτι έδωσε τήν 

παραγγελία στον Evans of Pall Mall και θα στοιχίσουν £ 100. Τόν 'Ιανουάριο τοϋ 

1825 ό Robertson αναφέρεται σέ παραγγελία βιβλίων για τήν 'Ακαδημία και ζητεί 

τήν άδεια να επιλέξει νεότερες, καλύτερες εκδόσεις. Τόν Φεβρουάρο τοϋ 1825 άναφέ-
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καδημίας Α . Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς Β ρ ε τ ο ς 4 2 μας πληροφορεί δτι ό Γκίλφορντ, 

λίγες ήμερες πριν άπό την τελευταία αναχώρηση του άπό την Κέρκυρα, 

παρακολούθησε το άνοιγμα τ ω ν κ ι β ω τ ί ω ν με τ α βιβλία πού ε ίχαν φθάσει 

άπο το Λονδίνο και τους βιβλιοπώλες τ η ς ' Ι τ α λ ί α ς . Έ κ τ ο ς άπό τ α βιβλία 

πού μεταφέρονταν άπο το Λονδίνο, ό Γκίλφορντ ταξίδευε συχνά στο Π α 

ρίσι, στη Βιέννη και στην ' Ι τ α λ ί α δπου αγόραζε β ι β λ ί α 4 3 και μεγάλο αριθ

μό χε ιρογράφων (ολόκληρα αρχε ία γ ν ω σ τ ώ ν ιταλικών οικογενειών), με 

τ α ό π ο ι α πλούτιζε συνεχώς τ η Βιβλιοθήκη τ η ς ' Α κ α δ η μ ί α ς . Ή αλλη

λογραφία τ ο υ 4 4 μας έχει διασώσει στοιχε ία πού αποκαλύπτουν την συνεχή 

ρει οτι έστειλε τον περασμένο 'Ιανουάριο μια μεγάλη αποστολή Λεξικών και Γραμ

ματικών. Ί ο καλοκαίρι του 1825 ό Γκίλφορντ παραγγέλλει να σταλούν το συντομό

τερο τα κιβώτια μέ τα βιβλία. Τον Σεπτέμβριο του 1825 στέλνονται στην Κέρκυρα 14 

κιβώτια με χειρόγραφα. Στέλνει μέ το ταχυδρομείο την καταγραφή του περιεχομένου 

τών κιβωτίων και ακολουθεί και ό κατάλογος τών χειρογράφων. Τον 'Ιανουάριο τοϋ 

1826 ό Robertson γράφει στον Γκίλφορντ δτι έχει έτοιμα 5 μεγάλα κιβώτια μέ βι

βλία και περιμένει τήν ευκαιρία να τα στείλει. Αυτά είναι φαίνεται τα βιβλία πού γρά

φει ό Παπαδόπουλος Βρετος τον 'Ιούνιο τοϋ 1827 οτι «προ επτά μηνών» είχαν φθάσει 

στην Κέρκυρα άπο τή Βιβλιοθήκη τοϋ Λονδίνου, άρα είχαν φθάσει τον Δεκέμβριο τοϋ 

1826. 

42. Παπαδόπουλος Βρετός, δ.π., σ. 135. 

43. 'Ενδεικτικά αναφέρω μια σχετική πληροφορία άπο τήν αλληλογραφία τοϋ 

'Ιγνατίου Μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας (ό'.π., σ. 193): Γράφει στον Κόμη τοϋ Nes

selrode (Πίζα, 18/30 'Απριλίου 1824) να προτείνει στον αυτοκράτορα της Ρωσίας 

για αγορά πέντε χειρόγραφα, για τα όποια ό Γκίλφορντ είχε προσφέρει παλαιότερα 

το ποσό τών 150 χρυσών δουκάτων. 

44. Ό μεγαλύτερος όγκος της αλληλογραφίας τοϋ Γκίλφορντ διασώζεται στο 

'Αρχείο του πού φυλάσσεται στο Maidstone, Kent Country Archives Office. Πρό

κειται για 4500 γράμματα, ενα μέρος άπο τα όποια αναφέρονται στις σχέσεις και τις 

δραστηριότητες του τις σχετικές μέ τήν 'Ιόνιο 'Ακαδημία. Ό λόγιος βιβλιόφιλος 

Στάθης Φινόπουλος έθεσε στή διάθεση μου φωτοτυπίες άπό ενα μεγάλο αριθμό επι

στολών τοϋ Γκίλφορντ άπό αυτό τό 'Αρχείο και συζήτησε μαζί μου πολλά άπό τα 

προβλήματα αυτής της εργασίας. Τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης και τον Νότη 

Καράβια πού μοϋ παραχώρησε επίσης μια σειρά άπό φωτοτυπίες επιστολών τοϋ ίδιου 

'Αρχείου. 

Ά π ό τήν αλληλογραφία του της τελευταίας εποχής της ζωής του, πού τον περισ

σότερο καιρό ζει στην Κέρκυρα, έχει διασωθεί μεγάλος αριθμός επιστολών καΐ 3 Co

pia Lettere, στο τμήμα τοϋ 'Αρχείου του πού απέκτησε ή 'Αναγνωστική Εταιρεία 

της Κέρκυρας τό 1981 (βλ. Δάφνη Κυριακή, «Κερκυραϊκό 'Αρχείο Guilford», "Έκτα

κτο Δελτίο 'Αναγνωστικής 'Εταιρείας Κέρκυρας, Κέρκυρα 1984). "Ενα τέταρτο 

Copia Lettere, πού ανήκει στην ΐδια σειρά, σώζεται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Βλ. 

Β. Μπόμπου-Σταμάτη, 'Ανέκδοτα Γράμματα τοϋ Λόρδου Γκίλφορντ (1827), σε 

χειρόγραφο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (MSS 108). 
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ε π α φ ή του με γνωστούς βιβλιοπώλες τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς π ο ύ του προμήθευαν 

βιβλία ή εκτελούσαν σχετικές π α ρ α γ γ ε λ ί ε ς του, κ α θ ώ ς και τ ι ς π ρ ο σ π ά 

θειες του να συγκεντρώσει ελληνικά χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α . 4 5 Ε ίναι άφθονες οι δ ιά

σπαρτες πληροφορίες οί σχετικές με π α ρ α γ γ ε λ ί ε ς βιβλίων, λογαριασμούς 

με γνωστούς βιβλιοπώλες τ η ς Βιέννης, Τεργέστης, Ρ ώ μ η ς κτλ . Π ρ ο μ ή 

θευε επίσης τ η βιβλιοθήκη με ειδικά βιβλία γ ι α καθεμιά ά π ο τ ις ε π ι σ τ ή 

μες πού διδάσκονται στην ' Α κ α δ η μ ί α , σύμφωνα με π α ρ α γ γ ε λ ί ε ς τ ώ ν κ α 

θ η γ η τ ώ ν , 4 6 ό π ω ς π ρ ο κ ύ π τ ε ι άπο την αλληλογραφία του και σχετικούς κ α 

ταλόγους πού διασώζονται στο αρχείο του. 

Ά π ο την αλληλογραφία του Γκίλφορντ με τον Τ ζ α ί η μ ς Λουσινιάν 4 7 

(Μάρτιο- 'Απρίλ ιο του 1824) πού υπήρξε στενός φίλος και συνεργάτης του, 

προκύπτε ι δτι ω ς τότε ε ίχε αύτος τ η φροντίδα τ η ς τ α κ τ ο π ο ί η σ η ς τ η ς βι

βλιοθήκης. Θ α έπρεπε να σημειώσουμε ε δ ώ δτι ό Λουσινιάν, πού βρισκό

ταν στην Δανία το φθινόπωρο του 1824, γράφει στον Γκίλφορντ άπο το 

A u g s b u r g στις 24 ' Ο κ τ ω β ρ ί ο υ και τον πληροφορεί δτι ε ίχε την ελπίδα 

45. Βλ. Π. Καραγιώργος, « Ή συλλογή χειρογράφων και σπανίων βιβλίων του 

λόρδου Γκίλφορντ», Δελτίο Αναγνωστικής 'Εταιρείας 17 (1980) 91-94. Του ίδιου: 

«"Αγνωστα γράμματα τοΰ Κάλβου», Δελτίον 'Αναγνωστικής 'Εταιρείας Κερκύρας 

19 (1982) 74 και σημ. 43, 76-77. Βλ. Β. Μπόμπου-Σταμάτη, «'Ανέκδοτα γράμμα

τα», δ.π., σ. 63. Βλ. επίσης ανέκδοτη επιστολή του Ι. Σακελλαρόπουλου, δ.π., σημ. 

11, δπου τον πληροφορεί δτι δεν έφεραν ακόμη τα χειρόγραφα. 

46. Βλ. για παράδειγμα επιστολή τοϋ καθηγητή Γ. Χρ. Φιλητά ('Ιούλιος 1824) 

προς τον Γκίλφορντ στην Νεάπολη, οπού τον παρακαλεί να φροντίσει για τήν απο

στολή βιβλίων πού έχει παραγγείλει άπο τήν 'Ιταλία και τή Γαλλία, καθώς επίσης 

και επιστολή τοϋ Θ. Φαρμακίδη (11 Σεπτεμβρίου 1827) προς τον Γκίλφορντ στην 

Βιέννη(;) σχετικά με παραγγελία θεολογικού συγγράμματος στον γνωστό βιβλιοπώ

λη Schalbacher. 

47. Βλ. Ε. Glasgow, «Lord Guilford», The Greek Gazette, September 1977, 

σ. 14-15. Βλ. επίσης Α. Παπαδόπουλος Βρετός, Βιογραφικά, σ. 42 σημ. β. Ό στε

νός δεσμός τοϋ Γκίλφορντ με τον Lusignan προκύπτει και άπο τήν αλληλογραφία 

του. "Οταν αποφάσισε να φύγει άπο τήν Κέρκυρα, τήν άνοιξη τοϋ 1827, ό Γκίλφορντ 

τοΰ δίνει το ποσό στων 1000 λιρών και εκφράζει σε επιστολή του τήν ανησυχία του 

για τήν κατάσταση της υγείας του (βλ. Β. Μπόμπου-Σταμάτη, «'Ανέκδοτα γράμ

ματα», δ.π., σ. 72). 'Από τήν αλληλογραφία τοΰ Γκίλφορντ προκύπτει δτι ό Lusi

gnan τον επισκέφτηκε στο Spa, δπου έμεινε κοντά του λίγες μέρες. Στή διαθήκη του 

ό Γκίλφορντ αφήνει στή μητέρα του, χήρα τοΰ Saviour Lusignan, ισόβια ετήσια επι

χορήγηση 50 λιρών, και στον δεύτερο κωδίκελλο αφήνει: to my private secretary 

J a m e s Lusignan Esquire the sum of one thousand pounds. Βλ. Π. Καραγιώρ

γος, «Τρία γράμματα τοΰ γραμματέως της 'Ιονίου 'Ακαδημίας 'Ιακώβου Λουζινιάν 

προς τον Πρύτανίν της Λόρδο Γκίλφορντ», Δελτίον 'Αναγνωστικής 'Εταιρείας Κερκύ

ρας 12 (1975) 75-82. 
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cm ή 'Αγγλική East India Company πού έδώρισε βιβλία στην πανεπι

στημιακή βιβλιοθήκη της Κοπεγχάγης, με τον κατάλληλο χειρισμό θα 

έδειχνε 'ίσως τήν 'ίδια γενναιοδωρία και για τήν 'Ιόνιο 'Ακαδημία. Και οί 

ελπίδες του φαίνεται οτι πραγματοποιήθηκαν. Τον 'Απρίλιο του 1825 ό 

Γκίλφορντ γράφει ευχαριστήριο γράμμα στον Williams Asteil, πρόεδρο 

of the Court of Directors of the Hon. East India Company για τή δω

ρεά των βιβλίων, τα όποια «will form a most valuable part of our Col

lection, not only for the intrinsic merit of the works, but as a mark 

of the interest which such liberal and judicious Patrons take in our 

infant Etablishrnent». 

Στις 20 'Οκτωβρίου 1824, ό Γκίλφορντ μέ επιστολή του προς τον 'Αν

δρέα Παπαδόπουλο Βρετό48 τον κάλεσε να έλθει στην Κέρκυρα, επειδή 

επρόκειτο να αρχίσει «ή διάταξις της Βιβλιοθήκης». Τον είχε γνωρίσει 

στή Νεάπολη, δπου ό Παπαδόπουλος έσπούδαζε ιατρική, και αποφάσισε 

να τον διορίσει έφορο της Βιβλιοθήκης της 'Ακαδημίας, θέση πού κρά

τησε ώς τό 1830.49 

48. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, Βιογραφικά, σ. 61, σημ. α. Ό Α. Παπαδόπου

λος Βρετός (c. 1800-1876), Λευκάδιος, σπούδασε ιατρική στή Νεάπολη. Γλωσσομα

θής, μέ ευρύτερη μόρφωση άφησε αξιόλογο συγγραφικό έργο. Τό έ"ργο της ζωής του 

ήταν ή Βιβλιογραφία του, τήν οποία άρχισε να συντάσσει άπό τήν εποχή της υπηρε

σίας του στή Βιβλιοθήκη της 'Ιονίου 'Ακαδημίας. Μετά τον θάνατο τοϋ Γκίλφορντ 

για τον όποιον έτρεφε μεγάλο θαυμασμό και αγάπη, έμεινε στή θέση τοϋ βιβλιοθηκά

ριου ώς τό 1830. Μέ πρόσκληση τοϋ Καποδίστρια ήλθε στην κυρίως Ελλάδα και 

υπηρέτησε κοντά του «γενόμενος εΐς των ολίγων ερμηνευτών και προπαγανδιστών 

της πολιτικής του». Ή αφοσίωση του στον Καποδίστρια και ή ανάμειξη στην πολι

τική, καθώς και ό εριστικός χαρακτήρας του έγιναν αφορμή πολλών περιπετειών του. 

'Απόδειξη της ευαισθησίας του είναι νομίζω οί βιογραφίες τών δύο έξοχων ανδρών 

τους οποίους υπηρέτησε, τοϋ Γκίλφορντ και τοϋ Καποδίστρια. Βλ. τήν πληρέστερη 

βιογραφία του: Φ. Μιχαλόπουλος, «'Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός (1800-1876)», 

Νέα 'Εστία 12 (1938) 1300-1307. Έκεΐ και ή σχετική βιβλιογραφία. Βλ. επίσης, 

Σ. Μακρυμίχαλος, «Τό "Παναρμόνιον" και οί συντάκτες του», Ό 'Ερανιστής 6 

(1968) 65-72. 

49. Βλ. Παπαδόπουλος Βρετός, Βιογραφικά, σ. xvii, xix: «...έκλέξας με ώς 

"Εφορον της Βιβλιοθήκης της 'Ιονίου 'Ακαδημίας και της ιδιαιτέρας αύτοϋ Βιβλιο

θήκης, επειδή ώς θέλομεν Ίδεϊ εν τώ δέοντι καιρώ, τό πλείστον μέρος τών βιβλίων 

έν τή Βιβλιοθήκη της 'Ακαδημίας ήτον ιδιοκτησία του». "Ως τότε επιμελητής της 

Βιβλιοθήκης ήταν ό J . Lusignan, όπως προκύπτει άπό τήν αλληλογραφία του μέ τον 

Γκίλφορντ. Βλ. Π. Καραγιώργος, «Τρία γράμματα τοϋ Γραμματέως της 'Ιονίου 'Α

καδημίας 'Ιακώβου Αουζινιάν», δ.π. Πρόκειται για επιστολές Μαρτίου-'Απριλίου 

1824 γραμμένες στα αγγλικά. Δημοσιεύονται σέ ελληνική μετάφραση. Ό Lusignan 

γράφει στον Γκίλφορντ πού βρίσκεται στή Ζάκυνθο και τον πληροφορεί δτι έλαβε 
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Ή επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της 'Ιονίου 'Α

καδημίας έγινε στις 21 Φεβρουαρίου 1825. Περιλάμβανε τότε 6.000 τό

μους βιβλίων, το μεγαλύτερο μέρος τών οποίων άνηκε στον Γκίλφορντ. 

Την παλιότερη πληροφορία για τη βιβλιοθήκη μας τη δίνει ό 'ίδιος ό Γκίλ

φορντ σε επιστολή του προς τον εξάδελφο του λόρδο Bathurst, υπουργό 

του πολέμου και τών αποικιών.50 Σε επιστολή του της 14ης Φεβρουαρίου 

1825, όπου τον πληροφορεί για τα εκπαιδευτικά πράγματα και την πρόο

δο και λειτουργία της 'Ακαδημίας, γράφει σχετικά με τη βιβλιοθήκη: «The 

arrangements for the library are made, and the library itself contain

ing about six thousand volumes of useful books, will be open to the 

public, in a week's time, you would be edified by the neatness and 

simplicity of our Deal Desks, Rust-bottomed chairs, and tin ink

stands. Indeed I can assure you that no inattention has been shown 

to Economy of any part of the Establishment... Adieu my Dear Ba-

thurst I must repeate my thanks for the kind interests which you 

take in the prosperity of this favourite child of my old age». Ξεχω

ριστή μνεία πρέπει να γίνει για τη συλλογή τών βιβλίων σε άπλοελληνική 

γλώσσα για τήν όποια ό Γκίλφορντ ήταν υπερήφανος.51 Ή συλλογή αύτη 

τόμους του Πλαύτου, ενα κιβώτιο με βιβλία άπο τον Di Romano άπο Τεργέστη. 

Στο επόμενο γράμμα του διευκρινίζει δτι τα βιβλία ήταν άπο τον Σαλμπάχερ (βιβλιο

πώλη) άπο τη Βιέννη και περιμένει ενα ακόμη κιβώτιο. "Εχει λάβει επιστολή τοϋ 

βιβλιοπώλη Μπετράντ άπο το Παρίσι, γράφει δτι παρέδωσε στους Λαφφιέτ (εννοεί 

ασφαλώς τους Laffitte et Co., τράπεζα μέ τήν οποία είχε τις συναλλαγές του ό 

Γκίλφορντ στο Παρίσι και έκεΐ έπαιρνε και τήν αλληλογραφία του, όταν βρισκόταν 

στην Ευρώπη) τα Mémoires de Γ Académie και πληρώθηκαν 800 φράγκα. Δεν £λαβε 

ακόμη τα αγγλικά βιβλία πού παραγγέλθηκαν στην Τεργέστη. Τον πληροφορεί δτι 

πρόσθεσε ενα ράφι στή βιβλιοθήκη, πού δεν επαρκεί οΰτε για τα μισά καινούρια 

βιβλία. Ή βιβλιοθήκη ε'παψε να βρίσκεται στή χαώδη κατάσταση, προσπάθησε να 

τοποθετήσει δλα τα βιβλία στα ράφια δπως ήταν, μερικά άπ' αυτά μάλλον άβολα 

άλλα δέν είχε άλλη επιλογή. 

50. The third Earl Bathurst (1762-1834). 'Από το 1812-1827: Secretary 

of War and the Colonies in Lord Liverpool's Ministry ...able and useful mini

ster. Βλ. DNB και Β. Μπόμπου Σταμάτη, (('Ανέκδοτα γράμματα», ό'.π., σ. 63-64. 

Ή αλληλογραφία τοϋ Γκίλφορντ μέ τον Bathurst αποκαλύπτει πόσο τον εμπιστευό

ταν και πόσο υπολόγιζε στή βοήθεια καί τήν συμπαράσταση του. 

51. Βλ. Ι. Γενναδίου, Βιογραφικά δοκίμια, σ. 524. 'Αναφέρει έκεΐ δτι ό Κόμης 

Marcellus, «επί τίνα χρόνον Γάλλος πρέσβυς εν Κωσταντινουπόλει, διηγείται (εν 

Journal des Débats της 21 Sept. 1851) συνάντησιν τινά μετ' αύτοϋ εν Λονδίνω». 

«Τί να σοι είπω, φίλε, δυστυχώς δέν είμαι δμοιος προς ούδένα τών συμπολιτών μου 

καί εντός της 'Αγγλίας αύτης είμαι κατά το ήμισυ Έλλην... Μετά ταϋτα ε'ισήλθομεν 
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αριθμούσε, κατά πληροφορία του Α. Παπαδόπουλου Βρετοΰ, 600 τόμους5 2 

και αποτέλεσε τή βάση της πρώτης βιβλιογραφίας του. Ό 'ίδιος ό Γκίλ-

φορντ τον Φεβρουάριο του 1827 τα ανεβάζει σε 900. 5 3 

"Αλλες πηγές της εποχής μας πληροφορούν για τή διαμόρφωση του 

χώρου της βιβλιοθήκης. Στεγαζόταν σε μια μεγάλη αίθουσα του Παλαιού 

Παλατιού, δπου τα βιβλία ήταν τοποθετημένα σε ερμάρια δμοια με εκείνα 

της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της 'Οξφόρδης. Ή αίθουσα είχε δύο 

ορόφους «με μια στενή γαλαρία όλοτρόγυρα στή μέση των τοίχων της 

σάλας». Τα επάνω ράφια ήταν ανοικτά, τα κάτω έκλειναν με ξύλινα φύλ

λα και τα μεσαία φύλλα είχαν δίχτυ σιδερένιο. 'Ανάλογη πληροφορία έ'-

χουμε δημοσιευμένη στην εφημερίδα της Κέρκυρας Gazetta της 21 Φε

βρουαρίου/5 Μαρτίου 1824: « Ή μεγάλη αίθουσα της Βιβλιοθήκης έχει 

τή μορφή της αντίστοιχης αίθουσας του Πανεπιστημίου της 'Οξφόρδης 

και είναι επιπλωμένη μέ δλες τις ανέσεις πού μπορεί να είναι επιθυμητές 

από τους σπουδαστές)). Ή συλλογή των χειρογράφων, πού το 1827 είχαν 

φθάσει τις 3.000, ήταν τοποθετημένη σε ράφια στο δωμάτιο του Γκίλ-

φορντ, δπως μας πληροφορεί ό Παπαδόπουλος Βρετός και δσοι τον επι

σκέφτηκαν στην Κέρκυρα, στο διαμέρισμα του στο Παλαιό Παλάτι. 5 4 

εις τήν παρακειμένην βιβλιοθήκην. Παρατηρήσατε, μοι είπε, δια τα άλλα μου βιβλία 
έχω άλλας θήκας, εδώ όμως έχω μόνον ελληνικά. Έκεΐ ευρίσκονται οχι δσα εγράφη
σαν ελληνιστί κατά τον τρισχιλιετή βίον της γλώσσης, άλλ' δσα περιεσώθησαν άπα 
του 'Ομήρου μέχρι τών πατριωτικών ύμνων τών Σουλιωτών και τών Κλεφτών. Εν
ταύθα το άρχαΐον και το νεώτερον έλληνικον ιδίωμα συμβιοΰσιν». 

52. Βλ. Παπαδόπουλος Βρετός, Βιογραφικά, σ. xix, σημ. α. Βλ. Παπαδόπουλος 
Βρετός, «Φιλολογικά», Παναρμόνιον, τεύχη 10-20 (10 Φεβρουαρίου - 30 'Απριλίου 
1845), δπου δημοσιεύθηκαν μόνο 247 λήμματα. Ή βιβλιογραφία ολοκληρώθηκε αρ
γότερα: Κατάλογος τών από της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τον 1821 
τυπωθέντων βιβλύων... συντεθείς υπό 'Ανδρέου Παπαδοπούλου-Βρετοΰ, πρώην επι-
στάτον της Βιβλιοθήκης της 'Ιονίου 'Ακαδημίας, 'Αθήναι 1945, δπου ό προηγούμενος 
κατάλογος συμπληρώθηκε μέ άλλα 371 λήμματα. 

53. Βλ. Κ. Σολδάτος, «Ή Εθνική γλώσσα», σ. 153: «δεν υπαινίσσομαι το πά
λαιαν τμήμα τής πολυαρίθμου συλλογής μου, εξ έννεακοσίων βιβλίων τυπωμένων εις 
τήν νεοελληνικήν, δπερ είναι μάλλον άντικείμενον περιέργειας». 

54. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, Βιογραφικά, σ. 165: «... δλα τα πολύτιμα χει
ρόγραφα συμποσοϋντα τον αριθμόν τριών καΐ έπέκεινα χιλιάδων, τα όποια, σφαλι-
σμένα είς θήκας, έστόλιζαν τα ιδιαίτερα δωμάτια τοϋ Άρχοντος Γυ'ί'λφορδ, και τήν 
συλλογήν 20.000 δειγμάτων εκ θείου Ελληνικών νομισμάτων κατά τήν περιγραφήν 
τοϋ περίφημου Μιονέτ». Βλ. και σημ. β. Βλ. επίσης James Emerson, A picture of 
Greece in 1825, London 1826, vol. 1, p. 10: «Ather winding through the intri
cate and apparently endless passages of the old palace, where this lordship 
resides, we were ushered into an antiquated room surrounded by shleves, con-
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Ή 'Ιόνιος Βουλή κατά το τέλος της Συνόδου του 1825 έξέδωκε το 

Ψήφισμα άρ. 45 (δημοσιεύτηκε στις 31 Μαΐου 1825), με το όποιο επι

κυρωνόταν το διάταγμα της καθίδρυσης της 'Ιονίου 'Ακαδημίας και πρό

σθεταν μερικά ακόμη άρθρα. Το άρθρο 4 αφορούσε τους δρους λειτουργίας 

της βιβλιοθήκης: «Art 4: L'amministrazione délia pubblica Bibliote-

ca sarà affidata ad un Comitato di Professori, che saranno nominati 

dal Governo sopra la proposozione del Cancelliere. A taie Comitato 

sarà a t taccato il Bibliotecario, e si l 'uno che l 'altro agiranno secondo 

le istruzione e di amministrazione delPUniversità stessa qui appres-

so menzionato».5 5 Ό Παπαδόπουλος Βρετός δημοσιεύει έγγραφη πρό

σκληση του Γκίλφορντ, με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 1825, προς το έφο-

ρεΐο της βιβλιοθήκης. Το παραθέτω ολόκληρο γιατί αποτελεί σημαντική 

πηγή πληροφοριών για τους κανόνες της λειτουργίας της: 

Τοις Δ. Ίακώβω Λουσίγνάν Προέδρω, Πανοσιωτάτω Θεόκλητο) Φαρ-

μακίδη, Φραγκίσκο) Βέλφονρ, Στυλιανοί Σπάθη, Νικολάω Πίκολω 

εκ των οποίων συνίσταται το Έψορεϊον όπερ έχει την επιστασίαν και 

δδηγίαν της Βιβλιοθήκης της 'Ακαδημίας. 

Σας εκάλεσα να συναχθήτε Ινα λάβητε την επιστασίαν της εν τη Ακα

δημία Βιβλιοθήκης και εξαιρέτως Ινα έτοιμάσητε τους αναγκαίους Κα

νόνας δια την μέλλουσαν δδηγίαν της ρηθείσης Βιβλιοθήκης, το οποίον 

είναι έργον ευχής άξιον ίνα ποιήσητε όσον τάχιστα. 

Αι βίβλοι αϊτινες είναι καθαυτό ΐδιαι της Ακαδημίας, είναι όλιγώτα-

ται. Αι άσνγκρίτως περισσότεραι είναι εδικαί μου αλλά καθ' όσον θέ-

λουσι μείνει εις ταύτην την Βιβλιοθήκην, θέλει υπόκεινται εις τους 

ιδίους Κανόνας, ώς εκεϊναι της "Ακαδημίας. 

Ό Δ. Παπαδόπουλος έδειξε πολλην άξιέπαινον εμπειρότητα εις την 

ετοιμασίαν των βιβλίων εν όλίγαις ήμεραις. Συσταίνω είς την ευθείαν 

προσοχήν σας την σύνθεσιν ενός Καταλόγου προς χρήσιν των εν τη Ά-

καδημιακή Βιβλιοθήκη επαγγελματικών, ϊνα εύκολυνθή ή εϋρεσις των 

βιβλίων. 

Ό Κύριος Ίώς θέλει συμτίαρευρίσκεται εις την Βιβλιοθήκην κάθε πρωί 

taining a valuable collection of oriental and other manuscripts. Here, seated 
at a table covered with papers and placed before a blazing wood fire, we found 
Lord Guilford, dressed in the ancient robes of Socrates; his mantel pendant 
from the shoulder by a golden clasp and his head bound by a fillet embroidered 
with the olive and the owl of Athens». 

55. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, Βιογραφικά, σ. 195-196. 
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άπο τάς οκτώ εως τοϋ μεσημεριού. Ό Κύριος Φαλεραίος άπο τήν μίαν 

εως των πέντε και ό Κύριος Παραμυθιώτης από τάς εξ εως τάς δέκα 

εις το εσπέρας. 

Ό πρώτος (υπό την επιστασίαν τοϋ Βιβλιοθηκάριου) θέλει επιμεληθή 

ιδιαιτέρως των Γερμανικών, Γαλλικών και Λατινικών Βιβλίων: ο δεύ

τερος θέλει επιμεληθή εκείνοι των βίβλων αϊτινες είναι γεγραμμέναι 

εις την Έλληνικήν και άπλοελληνικήν γλώσσαν και ό τρίτος τών 'Αγ

γλικών και 'Ιταλικών. 

Ό Κύριος Νικόλαος ΟΙκονομίδης, ό ψύλαξ, θέλει συμπαρευρίσκεται 

κατά τάς δώδεκα ώρας εις τάς οποίας ή Βιβλιοθήκη θέλει μείνει ανοι

κτή και τοϋτο καθ' ήμέραν, εξαιρουμένου τών Κυριακών και επισή

μων εορτών. Τα ιδιαίτερα χρέη του θέλουσι συστηθή παρ' ημών 

"Εχω την τιμήν κτλ. Γύιλψορδ "Αρχων 

Κέρκυρα τή 28 Φεβρουαρίου 1825.™ 

Στην ομιλία του, κατά την τελετή του τέλους τοϋ σχολικού έτους 

1825, ό καθηγητής της ελληνικής φιλολογίας Χριστόφορος Φιλητας ανα

φέρει σχετικά με τή βιβλιοθήκη: «Το μεγαλοπρεπές δώμα το διορισμένον 

εις Βιβλιοθήκην έγεμίσθη με χιλιάδας βίβλων αρχαίας ή νεωτέρας δσαι 

φρενός γεννήματα και με εκδόσεις αυτών ακριβείς και τας οποίας λαμπρο-

τέρας ποτέ ή τυπογραφική προήγαγε πολυτέλεια».57 

Μια άλλη πληροφορία περιέχεται στην ανταπόκριση του Α. Κάλβου 

στο γνωστό γαλλικό περιοδικό Bei'ue Encyclopédique, τον 'Απρίλιο 

τοϋ 1827, λίγους μήνες μετά τήν άφιξη του στην Κέρκυρα.5 8 Παράλληλα 

μέ το διδακτικό έργο του στην 'Ακαδημία ό Γκίλφορντ του είχε αναθέσει 

και τήν τακτοποίηση τών βιβλίων της προσωπικής συλλογής του καθώς 

και τών χειρογράφων τής συλλογής, να τα εγγράψει σε ειδικό κατάλογο 

και να υποδείξει εκείνα πού έκρινε δτι έπρεπε να δημοσιευθοϋν.59 Άνα-

56. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, δ.π., σ. 213-214. 
57. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, δ.π., σ. 204-205. 
58. Βλ. Reçue Encyclopédique, Avril 1827, p. 264. Βλ. σχετικά: Βασιλική 

Μπόμπου Σταμάτη, «Άπο τήν αλληλογραφία τοϋ Γκίλφορντ μέ τον Κάλβο και τόν 
Σολωμό», Δελτίο τής Ιονίου 'Ακαδημίας, Κέρκυρα 2 (1986) 188-205. 

59. Βλ. Έκθεση τοϋ εφόρου της 'Ακαδημίας Ι. Καρανδινοΰ, της 26 Νοεμ
βρίου 1827, προς τον αρμοστή Adam: «Τής Α. Έξοχότητος επιθυμούσης να πλήρω
ση εις αυτόν εξ ιδίων έτερα τριάκοντα τάλληρα κατά μήνα και τοϋτο διότι ό Καθηγη
τής κ. Κάλβος διετέλει ύπό τήν άμεσον αύτοΰ έποπτείαν και έτακτοποίει τα χειρό
γραφα, άτινα ανήκον εις τόν Μακαρίτην Άρχοντα εκλέγων άπο καιροΰ εις καιρόν 
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φέρει ό Κάλβος οτι «ή Βιβλιοθήκη, πού έχει ζωή δύο μόλις ετών, περιέχει 

30.000 τόμους διαλεχτών έργων, το μεγαλύτερο μέρος τών οποίων ανήκει 

στον ευεργέτη μας. Ξεχωρίζει κανείς τη σπάνια συλλογή τών έ'ργων πού 

έχουν γραφτεί σε νεοελληνική γλώσσα άπο τήν εποχή πού άρχισε να γρά

φεται ως τις μέρες μας, καθώς και μια άλλη συλλογή, οχι λιγότερο πολύ

τιμη, ιταλικών χειρογράφων, οπού περιλαμβάνονται χειρόγραφα 'ιστορικά 

αρκετά μεγάλου ενδιαφέροντος». Στο ϊδιο περιοδικό, ενα χρόνο αργότερα 

('Ιανουάριος 1828) 6 0 δημοσιεύεται ή ακόλουθη πληροφορία: «Το 1826 ή 

Βιβλιοθήκη περιελάμβανε 9000 τόμους, οί μισοί άπο τους οποίους άνηκαν 

στον Λόρδο Γκίλφορντ. Λίγο πριν άπο τον θάνατο του πρόσθεσε 8000 τυ

πωμένα έργα σ' αυτά πού είχε δωρήσει και 3000 χειρόγραφα, το μεγαλύ

τερο μέρος τών οποίων αναφέρεται στην 'ιστορία άπο τον 12ο αι. ως τις 

μέρες μας. Ή Βιβλιοθήκη περιέχει τώρα 21000 τόμους. Είναι ανοικτή 

στο κοινό». 

Στο 'Αρχείο του Παπαδόπουλου-Βρετού (ΓΑΚ Κ. 20 288) διασώζε

ται σημείωμα πού του έχει απευθύνει ό Γκίλφορντ, λίγο πριν αναχωρήσει 

άπο τήν Κέρκυρα τον 'Ιούνιο του 1827, και τον παρακαλεί να δώσει τήν 

άδεια στον Α. Κάλβο: «να μεταχειρισθή οποιοδήποτε βιβλίον όπου θέλει 

τον χρειασθεί, επειδή μέλλει να ένασχοληθη εις έργα ωφέλιμα δια τήν Ά -

καδημίαν, φυλάττων ως προς τούτο τους αυτούς κανόνας καθώς και ο'ι 

έλλογιμότατοι Διδάσκαλοι».6 1 Σε γράμμα του της 6 Αυγούστου 1827, ό 

Α. Κάλβος πληροφορεί τον Γκίλφοντ οτι ετοιμάζει το βιβλιόσημο πού 

πρόκειται να μπει στα βιβλία του. 6 2 

Για τήν κατάσταση της Βιβλιοθήκης και τον αριθμό τών βιβλίων αξί

ζει να παραθέσουμε και τήν πληροφορία του συντάκτη ενός πολύ σημαντι

κού άρθρου, δημοσιευμένου ανώνυμα στο περιοδικό τού Λονδίνου New 

Monthly Magazine and Literary Journal, July, vol. XX (1827) Lon-

δσα ό Καθηγητής κ. Κάλβος ήδύνατο να θεωρή χρήσιμα να τυπωθώσι», Κ. Σολδά-
τος, (('Ανδρέας Κάλβος», 'Επτανησιακή Πρωτοχρονιά, 1960, σ. 23. 

60. Βλ. Ζ. D. Ferriman, ό'.π., σ. 102. 
61. Το γράμμα έχει δημοσιευθεί αρκετές φορές παλαιότερα. Βλ. Π. Καραγιώρ-

γος, (("Αγνωστα γράμματα τοϋ Κάλβου», Δελτίον 'Αναγνωστικής 'Εταιρείας Κερκύ
ρας 19 (1982) σ. 76 και σημ. 48. 

62. Τα βιβλιόσημα (ex libris) τοϋ Γκίλφορντ είναι δύο: αυτό πού χρησιμοποι
ούσε πριν άπο τα 1817 και εκείνο πού χρησιμοποιούσε ώς Κόμης τοϋ Γκίλφορντ. Στό 
δεύτερο αναγράφεται ή φράση τοϋ Γιουβενάλη στα γαλλικά: La vertu est la seule 
noblesse. "Εχει επισημανθεί και ενα ελληνικό ex libris, σέ βιβλίο πού άνηκε στή βι
βλιοθήκη τοϋ Γκίλφορντ (σήμερα σέ ΐδιοοτική συλλογή): Ό "Αρχων της 'Ιονικής 'Α
καδημίας Κόμης Γυίλφωρδ. Βλ. παρακάτω. 
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don, σ. 25: «The number of books which the University library con

tained in June 1826, amunted to upwards of nine thousand: of these 

one half belong to Lord Guilford, the other to the Ionian Govern

ment... To all this Lord Guilford has recently made a splendid addi

tion of eight thousand printed works, besides three thousand, highly 

valuable manuscripts, illustrative of modern history, from the 

twelfth century down to the present time. There are now, therefor, 

upwards of twenty-one thousand volumes at Corfu; and I need 

scarcely add, that T.G.s (as travelling gentelmen in these parts are 

usually termed) will find this library a most delightful and profitable 

resource. It contains every book of travels to which they can wish 

to refer; besides affording facilities, at a moment when it is often 

most wanted, of making progress in the Italian, Greek and Arabic 

tongues».63 

Στις 12/24 Φεβρουαρίου 1827, στην εφημερίδα της Κέρκυρας Ga-

zetta δημοσιεύεται μια εντυπωσιακή είδηση. Ό Κόμης Γεώργιος Μο-

τσενίγο, ευγενής άπό τή Ζάκυνθο, αντιπρόσωπος της Ρωσίας στην άλλοτε 

Επτανησιακή Δημοκρατία και τώρα στο Τουρίνο, έδώρισε στή Βιβλιο

θήκη της 'Ακαδημίας 2000 τόμους εκλεκτών έργων της προσωπικής 

συλλογής του. Ό έφορος πρότεινε στή συνεδρίαση της 'Ακαδημίας να τι

μήσουν τον δωρητή και να στήσουν τήν προτομή του στην αίθουσα της βι

βλιοθήκης.64 Δεν γνωρίζουμε πότε έφθασαν αυτά τα βιβλία στην Κέρκυρα. 

Ό Παπαδόπουλος-Βρετός τον αναφέρει στον κατάλογο τών δωρητών, 

δεν δίνει δμως άλλη σχετική πληροφορία.65 Ό 'ίδιος μας πληροφορεί και 

63. Ή σχετική έρευνα μέ οδηγεί στην υπόθεση ότι συντάκτης τοϋ άρθρου είναι 

δ G. Η. Hartshorne (βλ. Dictionary of National Biography), φίλος τοϋ Γκίλφορντ, 

πού επισκέφτηκε τα 'Ιόνια νησιά το 1825 και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τήν 'Α

καδημία. Ό στενός φιλικός δεσμός του μέ τον Γκίλφορντ προκύπτει και άπό πληρο

φορία πού έχουμε άπό το 'Αρχείο Γκίλφορντ της Κέρκυρας, δπου αναφέρεται ότι ό 

Hartshorne μαζί μέ τον Φορέστη ήταν μάρτυρες σε διαθήκη πού συνέταξε ό Γκίλ

φορντ στην Κέρκυρα. 'Από τήν αλληλογραφία του μέ τον Γκίλφορντ και τόν γραμμα

τέα του Lusignan γνωρίζουμε δτι ετοίμαζε ενα άρθρο για τήν 'Ιόνιο 'Ακαδημία, μέ 

σκοπό να το δημοσιεύσει στό περιοδικό τοϋ Λονδίνου Quarterly Review. "Ισως πρό

κειται για το άρθρο αυτό πού δημοσίευσε και εδώ. Επισημαίνω απόσπασμα άπό 

επιστολή τοϋ Hartshorne (Σμύρνη, 10 Φεβρουαρίου 1826) προς τόν Γκίλφορντ: 

«How go the dear Manuscripts, and all the strange, d e l i g h t f u l books?)). 

Είναι οι ϊδιες λέξεις πού χρησιμοποιεί για να χαρακτηρίσει τή συλλογή και στό άρθρο 

του. Βλ. Ε. Glasgow, «Lord Guilford», Greek Gazette, September 1977, p. 13. 

64. Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος, δ.π., σ. 57. 

65. Βλ. [C. Η. Hartshorn?], «Lord Guilford and the University of Cor-
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γ ι α μια άλλη μεγάλη δωρεά άπό την οικογένεια του Γκίλφορντ, τόν Κ ό μ η 

και την Κ ό μ ι σ σ α B u t e , οί όποιοι έδώρισαν το 1825 στη Βιβλιοθήκη 100 

τόμους, σχ. 12ο, με έργα τ ω ν " Α γ γ λ ω ν π ο ι η τ ώ ν . 6 6 Μια άλλη δωρεά άπό 

την ' Α κ α δ η μ ί α τ η ς Πετρούπολης, το 1826, αξίζει να σημειωθεί . Ό Γ. 

Τ υ π ά λ δ ο ς - Ί α κ ω β ά τ ο ς μας πληροφορεί σ χ ε τ ι κ ά : « 'Έστειλε χ ά ρ ι σ μ α ακό

μη και τ η ς Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς ή ' Α κ α δ η μ ί α τές πράξεις τ η ς δια μέσου του 

προξένου του Ρούσου, άλλ' ή κυβέρνηση το είδε με κακό μ ά τ ι και τόσο 

άργησε να το δεχτε ί , πού έ ρ ώ τ η σ ' α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ά ό πρόξενος αν το θέλουν 

ή να το στείλει ο π ί σ ω . Μόλις το έδέχτηκαν έ π ε ι τ ' άπο καιρό, χ ω ρ ί ς 6μ(.ος 

να το κοινοποιήσουνε μέ την εφημερίδα, κ α θ ώ ς έκάμανε σ' δλα τ ' ά λ λ α » . 6 7 

Τόν 'Ιούνιο του 1827, ό Γκίλφορντ, μετά άπό μια περίοδο έντονης 

ανησυχίας γ ι α την τ ύ χ η τ η ς ' Α κ α δ η μ ί α ς , ύστερα ά π ό την απόφαση του 

Νομοθετικού Σ ώ μ α τ ο ς γ ι α την αύξηση τ η ς επιχορήγησης, πού πληροφο

ρήθηκε πριν εισέτι δημοσιενθή δια τον τύπον,68 μετέβαλε δ ι ά θ ε σ η . 6 9 Σ τ ο 

fu», The new monthly magazine, Vol. XX, No. 69, σ. 25: ('Ιούνιος 1826) «A 

thousand books are also now in their way to the Island from Count Mocenigo, 

a Zantiote nobleman, envoy from Russia to the court of Tourin. Βλ. επίσης Γ. 

Τυπάλδος-Ίακωβάτος, 'Ιστορία, σ. 57 και Κ. Soldatos, La Bibliothèque, σ. 377. 

66. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, ο.π., σ. 171: «την πολύτιμον συλλογήν δλων 

των Άγγλων ποιητών εις εκατόν τόμους πλουσίως δεμένους και δωρηθέντας παρά 

του Μαρκίωνος και της Μαρκιωνίσσης τοΰ Βιοϋτε, εξαδέλφων του μακαρίτου Ά ρ 

χοντος της Ακαδημίας». Πρόκειται για την ανεψιά τοϋ Γκίλφορντ, κόρη τοϋ μεγα

λύτερου άδελφοΰ του George Augustus (1757-1802), 3d Earl of Guilford, την Μα

ρία (1793-1802), πού είχε παντρευτεί τον John Bute (2d Marquis). 

67. Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος, 'Ιστορία, σ. 52. Έ χ ω εντοπίσει στον χειρόγρα

φο κατάλογο της Βιβλιοθήκης της Ιονίου 'Ακαδημίας: Accademiae Scientiarum 

Imperialis Petropolitanae. Commentarii a 1726 ad 1746, 14 vol. Petrop. 1728-

1751 in 4o. Accademiae Scientiarum Imperialis Petroplitanae. Novi Commen

tarii a 1747 ad 1775, 20 vol. Petrop. 1750-1776 in 4o. Στον πλειστηριασμό τοϋ 

οϊκου Evans πουλήθηκαν και οί 34 τόμοι μαζί. Βλ. Evans IV, 6, 106. 'Αγοράστη

καν άπο τόν Misnard £ 9,9. 

68. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, ο.π., σ. 133: Δημοσιεύει εκεί την απόφαση τοϋ 

Νομοθετικού Σώματος πού άφορα την επιχορήγηση: «Έν Κέρκυρα, 5 'Ιουνίου 1827. 

Θεωρηθέντος τοΰ άρθρου ιγ' τοΰ υπ' αριθ. με' ψηφίσματος της παρούσης περιόδου της 

Βουλής, δι' ου δηλοΰται ότι ετήσιος δαπάνη της 'Ακαδημίας δέν θέλει ύπερβή τάς 

δεκαέξ χιλιάδας ταλλήρων. Παρατηρηθέντος δτι είναι επιθυμία και γνώμη της Κυ

βερνήσεως να γίνη πασά ενδεχομένη και ορθή απόπειρα περί της ωφελείας αύτοΰ τοΰ 

καταστήματος. Θεωρηθέντος τοΰ Διαγγέλματος της Α.Ε. τοΰ Λόρδ Μεγάλου Ά ρ -

μοστοΰ δια τοΰ οποίου ειδοποιεί οτι το Κεφάλαιον των ετησίων 16 χιλιάδων ταλλή

ρων κατά τήν άναφοράν τοΰ Άρχοντος της 'Ακαδημίας είναι πολύ περιωρισμένον και 

επομένως δέν ημπορεί να προξενήση δσα καλά επιθυμούνται, το Νομοθετικόν Σώμα 
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κλίμα αυτής της αισιοδοξίας δ Γκίλφορντ αναθεώρησε την απόφαση του 

να μεταφέρει τη Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο στην 'Αθήνα σε περί-

πτοοση πού ή κυβέρνηση δεν είχε αποφασίσει ευνοϊκά70 για την 'Ακαδη

μία και ειδοποίησε τον βιβλιοθηκάριο του Α. Παπαδόπουλο Βρετό να 

ανοίξει τα κιβώτια με βιβλία πού περίμεναν κλειστά στο χώρο της Βιβλιο

θήκης και του Έφορείου. 'Επρόκειτο για βιβλία πού είχαν φθάσει, δπως 

γράφει, προ επτά μηνών άπό τη βιβλιοθήκη του Λονδίνου (γνωρίζουμε 

άπό την αλληλογραφία Γκίλφορντ-Robertson δτι ή τελευταία αποστολή 

βιβλίων είχε ξεκινήσει τον'Οκτώβριο του 1826: 5 large cases), καθώς κα ι 

αποστολές άπό τους βιβλιοπώλες της 'Ιταλίας. 7 1 Ό ίδιος ό Γκίλφορντ, 

σέ επιστολή του της 17 Μαρτίου 1827, προς τον λόρδο Bathurst , αναφέ

ρει οτι έχει 26 μεγάλα κιβώτια με βιβλία άπό τήν 'Ιταλία στο χώλ της 

'Ακαδημίας.7 2 Ό Παπαδόπουλος αναφέρει δτι ό Γκίλφορντ παρακολού

θησε ό ί'διος τη διαδικασία της εξαγωγής τών βιβλίων άπό τα κιβώτια και: 

«εις το βραχύ διάστημα τών εξ ημερών, δσας εισέτι έ'μελλε να διατρίψη 

εις Κέρκυραν, επειδή το Ίονικόν Άτμόπλοιον άνεχώρει ε'ις την 'Αγκώνα 

τήν 16 'Ιουνίου, ό "Αρχων Γυΐλφορδ έθεώρησε τήν προμετωπίδα πέντε 

κα'ι έπέκεινα χιλιάδων βιβλίων». Τ Ηταν μια απασχόληση πού του προξε

νούσε ξεχωριστή ευχαρίστηση. Ό Παπαδόπουλος αναφέρει επίσης ότι 

απεφάσισε: "Οτι ή δαπάνη της 'Ακαδημίας δια τοϋ παρόντος, ήγουν εκ τοϋ προσε
χούς Σεπτεμβρίου 1827 μέχρι 31 'Ιανουαρίου 1828, να μην ύπερβή τάς 18 χιλιάδας 
ταλλήρων». 

69. Στις 13 'Ιουνίου, τρεις μόλις ήμερες πριν άπο τήν αναχώρηση του, ό Γκίλ
φορντ στέλνει νέα έκθεση στην κυβέρνηση και ζητεί να εξασφαλίσει τον διορισμό τών 
καθηγητών πού είχε προτείνει, μεταξύ αυτών καΐ τοϋ Α. Κάλβου. Βλ. Κ. Σολδάτος, 
«Α. Κάλβος», 'Επτανησιακή Πρωτοχρονιά, 'Αθήνα 1960, σ. 17-18. 

70. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, ο.π., σ. 135-137. Βλ. επίσης Βασιλική Μπόμπου 
Σταμάτη, «'Ανέκδοτα γράμματα», ο.π., σ. 63-69, δπου στα γράμματα του προς τον 
εξάδελφο του λόρδο Bathurst, υπουργό τοϋ πολέμου και τών αποικιών άπό το 1812 
ως τό 1827, εκφράζει δλη του τήν πίκρα και τα παράπονα του για τη στάση της κυ
βέρνησης. 

71. Σέ επιστολή του προς τον Lord Bathurst της 17 Μαρτίου 1827, άφοϋ δια
τυπώσει τα παράπονα του για την κυβέρνηση και τις ανησυχίες του για τό θέμα τοϋ 
Σεμιναρίου πού πρόκειται να 'ιδρυθεί, γράφει: «and while I am every day expecting 
some regulation which may me to go away, all that I aquire for use of it must 
be of a partable nature. Indeed I have six and 20 large cases of books from 
Italy, being in the hall, which I do not indend to unpack till I know a little 
more of my fate from the answer wich I expect to my Dispatch to Govern
ment». 

72. Βλ. Μπόμπου Σταμάτη, ο.π., σ. 66. 
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ό Γκίλφορντ τον πληροφόρησε πώς τον προσεχή χειμώνα θα έφθαναν άπό 

το Λονδίνο και τα υπόλοιπα βιβλία της βιβλιοθήκης του Λονδίνου, τα ο

ποία, Οπως τον είχε πληροφορήσει ό εκεί επιτετραμμένος των υποθέσεων 

του, ήταν έτοιμα να σταλούν με τήν πρώτη ευκαιρία. 

Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τήν κατάσταση της βιβλιοθήκης 

μετά τήν άφιξη ενός τόσο μεγάλου αριθμού βιβλίων και τα πρακτικά προ

βλήματα πού προέκυψαν. Για το λόγο αυτό, λίγες μόλις ημέρες πριν άπό 

τήν τελευταία αναχώρηση του για τις καλοκαιρινές διακοπές του, στις 14 

'Ιουνίου 1827, ό Γκίλφορντ συνεκάλεσε τήν αρμόδια επιτροπή της βιβλιο

θήκης και προγραμμάτισε τήν τακτοποίηση των βιβλίων κατά το διά

στημα του καλοκαιριού. Το πρακτικό αυτής της συνεδρίασης διασώζεται 

στο 'Αρχείο τοΰ Α. Παπαδόπουλου Βρετοΰ. Δική του ήταν ή ιδέα της σύγ

κλησης της Επιτροπής, όπως σημειώνει σε άλλη ευκαιρία ό 'ίδιος. 'Ανα

φέρονται εκεί τα ακόλουθα: «Παρρησιασθείς ό Κ. Βιβλιοθηκάριος Δ. Βρε-

τος Παπαδόπουλος άνέφερεν Οτι, επειδή μέλλει με τους συνεργούς του να 

ένασχοληθή εις τήν έ'ρευναν και έξέταξιν των νεωστί αποκτηθέντων και 

φερθέντων εις τήν Βιβλιοθήκην Βιβλίων, τον ήτο πολλά άναγκαΐον προς 

έξοικονόμησιν τοΰ χρειαζομένου επί τούτω καιρού ώστε ή Βιβλιοθήκη να 

κλεισθή άπό της αύριον 15 'Ιουνίου αντί άπό τις 15 τοΰ 'Ιουλίου και νά 

άνοιχθή τήν πρώτην 'Οκτωβρίου. Και εάν εις τάς διορισμένας διακοπάς 

δια τήν Βιβλιοθήκην, αϊ όποΐαι αρχίζουν άπό τάς 15 'Ιουλίου και τελει-

(όνουν εις τάς 15 Σεπτεμβρίου, ήθελε χρειασθή εις αυτό το αναμεταξύ να 

δουλεύουν οι συνεργοί μετά τοΰ Βιβλιοθηκάριου — να ημπορούν οί αυτοί 

να δουλεύουν χωρίς να προφασίζωνται τάς διακοπάς. Προσέτι ανέφερε 

ό αυτός Κ. Βιβλιοθηκάριος δτι επειδή ευρίσκονται πολλά διπλά σώμα

τα της Βιβλιοθήκης τοΰ Κοραή δια [να] δώσουν τόπον εις άλλα τόσον 

αναγκαία — δια τα πολλά βιβλία οπού επισωρεύονται εις τήν Βιβλιοθή

κην, ήτον καλόν τά άνωθεν διπλά σώματα νά δίδωνται δωρεάν εις τους 

εις εξετάσεις εύδοκιμήσαντας νέους, ως και εξ αρχής ό σκοπός ήτον των 

Ζωσιμάδων 7 3 — όπου τά έστειλαν, δια τοΰτο νά μένωσι εις ενα τόπον 

73. Βλ. S. Soldatos, «La Bibliothèque», σ. 376. 'Αναφέρει εκεί δτι ή βιβλιο
θήκη τοϋ δημοσίου σχολείου της Κέρκυρας τήν εποχή της 'Ιονίου Πολιτείας, πού 
στεγαζόταν στο Μοναστήρι της Τενέδου, πλουτίστηκε άπα προσφορές των ελληνικών 
παροικιών τοΰ εξωτερικού σε εκδόσεις, μεταξύ αυτών και τών Ζωσιμάδων. Αυτή ή 
βιβλιοθήκη περιήλθε στην 'Ιόνιο 'Ακαδημία. "Ισως να πρόκειται για τα βιβλία αυτής 
της δωρεάς. Στα Kent Archives, Cat. No U 471, C. 125, στο 'Αρχείο τοϋ Γκίλ
φορντ, διασώζεται ένας χειρόγραφος κατάλογος: Books of Coray 

A treatise of Hippocrates Περί άνεμων, υδάτων etc. etc. v.4 8vo French. 
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χωριστόν εως ου γενομένων εξετάσεων να δίδωνται ω ς α ν ω τ έ ρ ω . Ό Κ. 

Π ο λ ί τ η ς είπεν δτι ήτον ώφελιμώτερον και δια την βιβλιοθήκην και δια 

τους νέους, αντί. τ ω ν τ η ς Βιβλιοθήκης του Κοραή να δίδωνται δώρον 

σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς άλλων εκδόσεων εύθηνοτέρων, εκείνα δε τ η ς ανωτέρω εκδό

σεως να πωλούνται . Ό Έ κ λ α μ π ρ ό τ α τ ο ς Πρόεδρος ειπεν δτι ό ραβδού

χος του άρχοντος να στέκη εις τ ά ς δ ι α τ α γ α ς του Βιβλιοθηκάριου δια τ ά ς 

υποθέσεις τ ή ς Βιβλιοθήκης. ( Υ π ο γ ρ α φ ή ) Γκίλφορδ Π ρ ό ε δ ρ ο ς » . 7 4 

Ό Γκίλφορντ αναχώρησε άπό τήν Κέρκυρα με το ατμόπλοιο στις 16 

'Ιουνίου 1827, υποσχόμενος: «να μήν αναχώρηση πλέον ά π ό Κέρκυραν 

μετά το ταξίδιον εκείνο». Τ ο γ ρ ά μ μ α του Γκίλφορντ προς τον Π α π α δ ό 

πουλο άπό το Λοιμοκαθαρτήριο τ η ς A n c o n a (28 'Ιουνίου 1827) α π ο κ α 

λύπτει τ ή φροντίδα του γ ι α τ α θ έ μ α τ α τ ή ς βιβλιοθήκης: « Έ ρ γ α σ θ ή τ ε κ α 

λ ώ ς να βάλετε ε'ις τάξιν τ α βιβλία και κ ά μ ε τ ε να εργάζονται κ α λ ώ ς οί υμέ

τεροι συμβοηθοί. ' Ε λ π ί ζ ω δτι ό Σιεβελίν εντός ολίγου θέλει τελείωση τ α 

δσα έχει να κ ά μ η εν τή Β ι β λ ι ο θ ή κ η » . 7 5 Τ ο ϊδιο α π ο κ α λ ύ π τ ε ι και το γ ρ ά μ 

μ α του Κάλβου στον Γκίλφορντ τ ή ς 6ης Αυγούστου 1827, ό όποιος τον 

ενημερώνει γ ι α τ ις σχετικές εργασίες π ο ύ του έ'χει αναθέσει . 7 6 Μ α ς έχει 

Edition of Θεοφράστου v.l 8νο French 

Ηλιοδώρου Αίθιοπικών ν.2 8νο Έλληνικον 

Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης τόμ: α' περιέχων 

Ποικίλην Ίστορίαν τοΰ Αίλιανοϋ, μερ... Ήρακλείδου 

Ποντικού και Νικολάου Δαμάσκηνου. 

'Ισοκράτους λόγοι και έπιστολαΐς τόμ: β' έλλην: 

Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι τόμ: β' έλλην: 

Πολυαίνου στρατηγήματα τόμ: α' έλλην: 

Συλλογή μύθων Ελληνικών τόμ: α' έλλην: 

Geography of Στράβων ν4 4ο in French. 

74. Βλ. 'Αρχείο Α. Παπαδόπουλου Βρετοΰ, ΓΑΚ, Κ. 20, 278. 

75. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, ο.π., σ. 141, 142. Ό Σιεβελίν είναι ό ξυλουργός. 

76. Βλ. Π. Καραγιώργος, «Άγνωστα γράμματα τοΰ Κάλβου», Δελτίο 'Ανα

γνωστικής 'Εταιρείας, 19 (1982), σ. 73-77. Στο γράμμα αύτο αναφέρει ό Κάλβος 

τήν προετοιμασία οίκοσήμου πού σκοπεύει να τοποθετήσει στα βιβλία του Γκίλφορντ. 

Ό Δ. Ι. Πολέμης με πληροφόρησε δτι έ'χει επισημάνει σε βιβλίο τής συλλογής του, 

πού άνηκε στην βιβλιοθήκη Γκίλφορντ: Λέοντος Άλλατίον, Περί τής εκπορεύσεως 

τοΰ Άγιου πνεύματος, 1658, ενα ελληνικό βιβλιόσημο Ό "Αρχων τής 'Ιονικής 'Α

καδημίας Κόμης Γυΐλφωρδ, γεγονός πού με οδηγεί στην υπόθεση ότι πρόκειται γι ' 

αύτο πού έχει ετοιμάσει ό Κάλβος. Θα ήθελα ακόμη να επισημάνω έ'να στοιχείο άπο 

τήν ϊδια επιστολή του Κάλβου, πού έ'χει περάσει απαρατήρητο άλλα ίσως έχει ξεχω

ριστή σημασία. Γράφει: «Σας στέλνω τήν Πράξη τής Γερουσίας πού άφορα το Σε

μινάριο». 'Αναφέρεται ασφαλώς στην Πράξη τής Γερουσίας άρ. 89 τής 5ης 'Ιουνίου 

1827, πού δημοσιεύτηκε στο φύλλο τής εφημερίδας τής Κέρκυρας Gazzetta 495, 
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διασωθεί επίσης ή σχετική αλληλογραφία της 'Επιτροπής με τον ύπεύθυ-

11/23 'Ιουνίου 1827 (ό Γ. Τυπάλδος, 'Ιστορία, σ. 58, αναφερόμενος στην 'ίδια 

Πράξη δίνει ημερομηνία δημοσίευσης: 24 του θεριστιοΰ Ε.Ν.) και έθέσπιζε τή σύ

σταση του Ίεροσπουδαστηρίου, για τήν 'ίδρυση τοϋ οποίου και τή σχέση του μέ το 

πανεπιστήμιο ενδιαφερόταν και ανησυχούσε πολύ ό Γκίλφορντ. Αυτό προκύπτει και 

άπό τις επιστολές του προς τον λόρδο Bathurst. Στις 17 Μαρτίου 1827 διατυπώνει 

τήν ανησυχία του γιατί δεν ενημερώνεται άπό τήν κυβέρνηση για το θέμα τοϋ σεμι

ναρίου. Διατυπώνει τις θέσεις του, υποστηρίζει δτι το σεμινάριο πρέπει να συνδεθεί 

μέ το Πανεπιστήμιο, και εκφράζει τους φόβους του και τήν αγανάκτηση του: «Under 

these circumstances I think that I may remain quiet. I t only grieves me t h a t 

I can not do many things at my own expense which would be of use to the 

Clergy, to the University and to the State... And while I am every day expe

cting some regulation which may oblige me to go away, all that I aquire for the 

use of it must be of a partable nature». Και στο επόμενο γράμμα της 8ης 'Απρι

λίου αναφέρει: «And the regulation to be adopted (ή σχετική με το σεμινάριο) will 

probably be such as will obliged me to resign my employment». 'Ενώ στο γράμ

μα του της 29 Μαΐου είναι αισιόδοξος: «I have made up matters with the Govern

ment, and I am remain here. The young seminarists are to be entirely subject 

to the Academical authorities while attending their Lectures in the Universi

ty. The choise to those Lectures however, the regulation of their Seminary and 

the direction of their conduct, is to be in the hands of a Commission of three 

persons of whom I am to be one». Σημειώνω εδώ δτι ό Γκίλφορντ έχει εκφράσει 

πολύ ενωρίς το ενδιαφέρον του για τήν μόρφωση τοϋ κλήρου. Βλ. τις επιστολές του 

προς τον Άσώπιο, δταν εκείνος σπουδάζει στή Γερμανία, το 1823: «και παντί τρό

πω θα προσπαθήσω, δσον ενεστι τάχιον, να αναθρέψω καλώς το Ίερατεΐον... Ιχω ελ-

λειψιν πολλών της θεολογίας καθηγητών, απορώ δε πώς να τους ευρω. Καλώς γνω

ρίζεις δτι οι ένταΰθα κληρικοί στερούνται ανατροφής. Άλλα είμαι βέβαιος δτι θα έρ-

γασθής μετά ζήλου ν' αναπλήρωσης ταύτην τήν ελλειψιν». Παρακάτω τοϋ εκφράζει 

τή στενοχώρια του γιατί δέν θέλει ό 'Ασώπιος να «ε'ισέλθη εις τήν Έκκλησίαν. Έ ν τη 

άθλια καταστάσει εις ην ευρίσκεται ήτο δυνατόν να βοηθήσης αυτήν μεγάλως. 'Τπάρ-

χουσι δε ιερείς πεπαιδευμένοι άλλα παραγνωρίζουσι τα καθήκοντα τους τοϋ ιερατικού 

αυτών επαγγέλματος. Ένδεχόμενον δμως εΐναι ή προς τήν Έκκλησίαν κλίσις να 

διεγερθή πάλιν έν σοί, θα χαρώ δε τότε καθ' ύπερβολήν», Γ. Ζώχιος, «Κωνσταντίνος 

'Ασώπιος», Άττικόν Ήμερολόγιον 8 (1874). 

'Από το δημοσιευμένο κείμενο της Πράξεοις 89 της Γερουσίας {Gazetta 495, 

11/23 'Ιουνίου 1827) δεν προκύπτουν δσα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίμενε ό 

Γκίλφορντ. Δέν ορίζεται ό 'ίδιος ονομαστικά ως το τρίτο μέλος της 'Επιτροπής, άλλα 

απλώς αναφέρεται δτι το τρίτο μέλος θα το διορίζει ό αρμοστής. Το σεμινάριο δέν θα 

έχει καμιά εξάρτηση και σχέση άπό τήν 'Ακαδημία. Αυτή ή πράξη δημοσιεύτηκε με

τά τήν αναχώρηση τοϋ Γκίλφορντ άπό τήν Κέρκυρα (16 Ιουνίου). Είναι αυτή τή δη

μοσίευση πού τοϋ στέλνει ό Κάλβος. Το γράμμα τοϋ Κάλβου είναι της 6 Αυγούστου 

1827, έφθασε δμως στα χέρια τοϋ Γκίλφορντ στις 4 'Οκτωβρίου, δπως μας πληροφο

ρεί ή σημείωση τοϋ παραλήπτη επάνω στό 'ίδιο το γράμμα (ΑΓΚ, Φ VII, 40). Είναι 

πολύ πιθανό κάτω άπό το κράτος της πικρίας και της απογοήτευσης πού θα α'ισθάν-
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νο βιβλιοθηκάριο Α. Παπαδόπουλο Βρετό7 7 άπο την οποία προκύπτει 

δτι ήλθαν σε σοβαρή ρήξη και διαφωνία, πού οδήγησε σε καταγγελίες της 

επιτροπής προς τον Γκίλφορντ άλλα και επιστολές διαμαρτυρίας του Πα

παδόπουλου. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται άπο το αρχείο του Γκίλφορντ 

της Κέρκυρας και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Ιστορία της 

βιβλιοθήκης.7 8 

Στις 21 'Ιουλίου του 1827, ό έφορος της 'Ακαδημίας Ι. Καραντηνός 

σ' ένα μακροσκελές γράμμα του στον Γκίλφορντ επισυνάπτει αντίγραφα 

δύο επιστολών πού του έχει απευθύνει ό Α. Παπαδόπουλος στις 16 και 19 

'Ιουλίου 1827 αντίστοιχα και μια τρίτη του καθηγητή τής αρχαιολογίας 

Κωνσταντίνου Σακελλαρόπουλου, αντιπροέδρου τής επιτροπής τής βιβλιο

θήκης, τής 21 'Ιουλίου 1827. 

Ό Καραντηνος στην επιστολή του αναφέρεται σε δύο προηγούμενες 

αναφορές του για το 'ίδιο θέμα: τις διαφωνίες και τις παρεξηγήσεις πού 

έχουν δημιουργηθεί μεταξύ τής επιτροπής τής βιβλιοθήκης και του βι

βλιοθηκάριου Α. Παπαδόπουλου Βρετοΰ. Ό τελευταίος δεν θέλει να ακο

λουθήσει τις υποδείξεις τής επιτροπής για τον τρόπο τής οργάνωσης τής 

εργασίας μεταφοράς των βιβλίων άπο τους έκτος τής βιβλιοθήκης χώρους 

θηκε ό Γκίλφορντ, όταν για πρώτη φορά ασφαλώς μελέτησε την πράξη τής Γερου

σίας στο σύνολο της, εννέα ήμερες αργότερα (13 'Οκτωβρίου) μία μέρα πριν άπο τον 

θάνατο του, και συνέταξε τον κωδίκελλο με τους γνωστούς δρους για την κυβέρνηση 

σχετικά με την ετήσια επιχορήγηση και τίς υποτροφίες. Βλ. Τυπάλδος, 'Ιστορία, σ. 

58, δπου αναφέρεται στη δημοσίευση της ΐδιας απόφασης τής Συνέλευσης, δίνει δμως 

ημερομηνία: 24 τοϋ Θεριστιοϋ 1827 (Ε.Ν.), δηλαδή 24 'Ιουνίου. Την υπόθεση αύτη 

ενισχύει και ή άγνωστη ώς τώρα πληροφορία, πού προέρχεται άπο την κατάθεση τοϋ 

γραμματέα τοϋ Γκίλφορντ, γιατρού του Ρόκκου Πυλαρινοΰ, δτι ό Γκίλφορντ στο 

Spa, πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο, εσχισε τη διαθήκη του, ή κωδίκελλο, πού 

είχε συντάξει στην Κέρκυρα. Δεν αποκλείεται να είχε τίς πρώτες πληροφορίες άπο 

τον Άσώπιο, πού τον επισκέφθηκε στα Spa. Κέρκυρα, 'Αναγνωστική Εταιρεία, 

Φ VIII, 6. 

77. Στο 'Αρχείο Γκίλφορντ τής 'Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας έχει δια

σωθεί ολόκληρος ό φάκελος τής αλληλογραφίας. Με τήν ευκαιρία αύτη θα ήθελα να 

εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην 'Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας και στους αν

θρώπους τής βιβλιοθήκης της πού με εξυπηρέτησαν μέ εξαιρετική πάντοτε προθυμία 

και ευγένεια. Ή φίλη Δάφνη Κυριακή παλαιότερα καί ό νέος συνάδελφος Γ. Πουλη

μένος πρόσφατα είναι αυτοί στους οποίους οφείλω πολλά, γιατί αναζήτησαν για μένα 

και μοϋ έστειλαν στοιχεία άπο το παραπάνω 'Αρχείο. 

78. Κέρκυρα, 'Αναγνωστική Εταιρεία, 'Αρχείο Γκίλφορντ, Φ IV, 45. 
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οπού είναι αποθηκευμένα, και την καταλογογράφησή τους. Δεν δέχεται υπο

δείξεις, και διατυπώνει παράπονα για τους συνεργάτες του, ίδίοος τον Πα-

ραμυθιώτη πού εργάζεται και στη Γερουσία. Θεωρεί απαράδεκτο να δίνει 

αναφορά κάθε εβδομάδα για την πορεία τών εργασιών στην επιτροπή και 

δυσαρεστημένος ζήτησε δίμηνη άδεια για να επισκεφθεί τήν πατρίδα του 

'Αγία Μαύρα. Σε πρόσκληση της επιτροπής απάντησε ότι δεν εκτελεί τις 

εργασίες πού του έχει αναθέσει ή επιτροπή γιατί δεν άναγνοορίζει άλλη 

αρχή άπό τήν κυβέρνηση και τον Γκίλφορντ στον οποίον ανήκουν τα βι

βλία και ό όποιος, όπως προκύπτει και άπό πρόσφατη επιστολή του (ανα

φέρεται στην επιστολή πού του απηύθυνε ό Γκίλφορντ άπό τήν Alicona 

στις 28'Ιουνίου 1827 και έλαβε στις 18 Ιουλίου), του έχει αναθέσει να ερ

γαστεί όπως νομίζει. Κατά συνέπεια δεν είναι υποχρεούμενος να υπακούει 

σε καμιά επιτροπή. Κατόπιν αύτοΰ ή επιτροπή υποβάλλει τήν παραίτη

ση της ή οποία επισυνάπτεται. Ό Καραντηνός θεωρεί Οτι ή επιτροπή 

έχει απόλυτο δίκαιο και περιμένει τή γνίόμη του Γκίλφορντ προκειμένου 

να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια. 

'Ακολουθεί ή αναφορά του Α. Παπαδόπουλου Βρετοΰ, 16 'Ιουλίου 

1827, στα ιταλικά (με το στοιχείο Α): ζητάει άδεια για να τακτοποιήσει 

οικογενειακές υποθέσεις του στην 'Αγία Μαύρα και τήν 'Ιθάκη. Διατυπώ

νει τα παράπονα του για τις υποδείξεις της επιτροπής, υστέρα άπό τόσα 

χρόνια επιτυχημένης εργασίας του για τήν τακτοποίηση της βιβλιοθήκης, 

καθώς και για τον συνεργάτη του (Α. Παραμυθιώτη) ό όποιος εργάζεται 

παράλληλα στην Γραμματεία της Γερουσίας. 'Ακολουθεί επιστολή του Α. 

Παπαδόπουλου Βρετοΰ προς τον έ'φορο Τ. Καραντηνό της 19 'Ιουλίου 

1827, ελληνικά (με το στοιχείο Β). Ό Παπαδόπουλος ενημερώνει τον 

Καραντηνό ότι ό Παραμυθιώτης εξακολουθεί ((δεικνύων ολίγον ζήλον δια 

το επάγγελμα του». 'Αναφέρει ότι οι άλλοι συνεργάτες του εργάζονται 

καλά. Το τρίτο συνημμένο είναι επιστολή του αντιπροέδρου Κωνσταντίνου 

Σακελλαροπούλου (21 'Ιουλίου 1827) προς τον Ι. Καραντηνό, ελληνικά 

(με το στοιχείο G). Παραπονείται κατά του βιβλιοθηκάριου Α. Παπα

δοπούλου Βρετοΰ, τον όποιον έκάλεσε και ερώτησε αν προχωρούσε το έρ

γο του σύμφωνα μέ τις υποδείξεις της επιτροπής. Τοΰ απήντησε ότι «δεν 

είχε κανένα χρέος να δώση λογαριασμόν ε'ίς τίνα περί τούτου, επειδή αυτός 

ήτον ό Βιβλιοθηκάριος και ακολούθως εις αυτόν άνήκεν να λάβη οποιαδή

ποτε μέτρα ήθελε κρίνη συμφερώτερα, ότι τα βιβλία περί ών ό λόγος, επει

δή είναι τοΰ Κόμητος και πληρίόνεται επίτηδες ύπό της ένδοξότητός του, 

εις τον Κόμητα μόνον ήτον ύπόχρεως να άποκριθή περί τοΰ Οσον ήθελεν 

ένεργήση ώς προς τα βιβλία ταΰτα ... όσον δε δια το σχέδιον τής Έ π ι τ ρ ο -
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πής δεν ημπορεί να το βάλη εις πράξιν επειδή του φαίνεται πάρα πολύ 

γελοιώδες και φανταστικόν». Παρακαλεί να δοθή διαταγή να παύσουν οι 

συνελεύσεις της επιτροπής γιατί δεν έχει λόγο ύπαρξης. Έ αναφορά 

και τα συνημμένα έφθασαν στο Λονδίνο, όπως σημειώνεται στο φ. 2 ν , 

στις 24 Σεπτεμβρίου, μία μόλις ημέρα πριν άπό τή σύνταξη της διαθήκης 

του Γκίλφορντ και 20 ήμερες πριν άπδ τό θάνατο του. 

Ά π 6 το 'ίδιο 'Αρχείο (Φ. VII, 3) έχουμε τήν σχετική με το θέμα επι

στολή του Α. Παπαδόπουλου Βρετοϋ προς τον Γκίλφορντ, γραμμένη μία 

μέρα πριν άπδ τήν προηγούμενη επιστολή του Ι. Καραντηνοΰ, στις 20 ' Ι 

ουλίου 1827. Ό Παπαδόπουλος εκθέτει τα γεγονότα άπό τή δική του 

πλευρά. 'Ελπίζει να έχει ολοκληρώσει τήν τακτοποίηση της βιβλιοθήκης 

Οταν θα επιστρέψει ό λόρδος, αν ό ξυλουργός τελειώσει τις εργασίες του 

τουλάχιστον ώς τό τέλος Αυγούστου και αν αντέξει ό 'ίδιος le manovre 

segrete del Sigr Carandino πού επιδιώκει να τον συκοφαντεί. Του υπεν

θυμίζει δτι ό 'ίδιος ό Παπαδόπουλος τον είχε παρακαλέσει να συγκαλέσει 

πριν άτώ τήν αναχώρηση του τήν επιτροπή για να πάρει τα σχετικά μέτρα 

για τις εργασίες του καλοκαιριού και ό Δρ Πυλαρινός, εξ ονόματος του 

(του Γκίλφορντ), του ανέθεσε Ολη τή φροντίδα7 9 των βιβλίων του πού ήταν 

διασκορπισμένα σε διάφορα μέρη. Θεώρησε προσβλητική τήν απαίτηση 

της επιτροπής να λογοδοτεί κάθε εβδομάδα για τό έργο του, και τις 

υποδείξεις της να μεταφέρει όλα τα βιβλία στο χώρο της βιβλιοθήκης και 

εκεί να τα τοποθετήσει σε σωρούς κατά ΰλη, να τα καταλογογραφήσει και 

ύστερα να τα τοποθετήσει στα ράφια. Αυτός είχε αρχίσει να μεταφέρει 

πρώτα τα επιστημονικά και άφοΰ τα τακτοποιήσει στα ράφια σκοπεύει 

νά μεταφέρει και τα άλλα, κάθε ενότητα ύλης χωριστά. «Με όλα αυτά είχε 

αρχίσει να κρυώνει ό ζήλος μου», γράφει, «και αποφάσισα να ζητήσω 

άδεια για να παρακολουθήσω τις οικογενειακές μου υποθέσεις, πού τις 

είχα παραμελήσει για δύο χρόνια. "Οταν ήλθε τό γράμμα άπό τήν Ancona 

με έπεισε Οτι δεν ε'ίχατε δώσει έσεΐς τις εντολές στην 'Επιτροπή, έτσι, 

όταν με έκάλεσαν να με ρωτήσουν αν έσκόπευα να εργασθώ σύμφωνα με 

τις υποδείξεις τους, απάντησα ότι, άφοΰ με πληρώνετε για τήν τακτοποί

ηση τών βιβλίων σας, είχα ολόκληρη τήν ευθύνη και λογοδοτώ μόνο σε 

σας». Παρακάτω εκφράζει τή λύπη του πού αναγκάζεται να τον στενα

χωρήσει. "Οταν γυρίσει με τό καλό στην Κέρκυρα ό λόρδος, πρέπει να κα

θοριστούν τόσο οι υποχρεώσεις του όσο και οι αρμοδιότητες της επιτρο

πής «και αν δεν είμαι καλός Βιβλιοθηκάριος προτιμώ να με απολύσετε 

79. Κέρκυρα, 'Αναγνωστική Εταιρεία, 'Αρχείο Γκίλφορντ, Φ VII, 3. 
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παρά να με εξυβρίζει μια δ ένας καθηγητής και μια ό άλλος». Το γράμμα 

έφθασε στο Λονδίνο την ι'δια μέρα με τα προηγούμενα: στις 24 Σεπτεμ

βρίου. Στο verso της επιστολής σημειώνεται δτι απαντήθηκε στις 9 'Ο

κτωβρίου, πέντε ημέρες πριν άπό το θάνατο του Γκίλφορντ. 'Αναζήτησα 

και βρήκα τήν απάντηση στο Copia Lettere αυτής της εποχής. 8 0 Είναι 

ένα άπα τα τελευταία γράμματα του Γκίλφορντ, το προτελευταίο προς 

τήν Κέρκυρα. Το παραθέτοο ολόκληρο: 

Londra 9 Ottobre 1827 

Ornatissimo Singnore. 

Son troppo ammalato per poter respondere in detaglio alia 

lettera de V. S. Ornatissima in data 20 Luglio passato, mi é pero 

molto necessario de rimarcare che non è stata mai la mia inten-

zione de prenderf;) V. S. indipendente délia Commissione riguar-

do ai miei libri equali devono esser collocati neïla biblioteca, per 

uso deirUnwersità, e percio devete sottomettervi relativamente 

a questi, intieramente a tutti gli ordini emessi dalla Commissione, 

la quale come vi ha veramente informato il Signor Eforo, è stata 

nominata da me prima délia mia partenza, colla nomina del Sigr. 

Professor Sackellaropulo quai Présidente. Ho Vonore aVessere di 

V.S. ornatfissijma. 

Um(ilissi)m Dev(otissi)mo Servitore 

(firmato) C(on)te di Guilford 

AW Ornatissimo Signore 

II Sigr Dottor Andrea Papadopulo Vreto. 

Στο Copia Lettere K3, τήν 'ίδια ημέρα με το προηγούμενο (9 'Ο

κτωβρίου 1827) ακολουθεί γράμμα του Γκίλφορντ στον Καραντηνό, το 

τελευταίο προς τήν Κέρκυρα. Του γράφει ένα σύντομο γράμμα και μάλι

στα το υπαγορεύει δπως αναφέρει, γιατί δεν του επιτρέπει ή κακή κατά

σταση τής υγείας του να γράψει. Τόν πληροφορεί δτι έγραψε στον Παπα

δόπουλο και ελπίζει δτι θα υπακούσει στην επιτροπή και θα τακτοποιηθεί 

ή κατάσταση χωρίς να υποχρεωθεί να λάβει άλλα μέτρα. 

Ή δυσάρεστη αυτή κατάσταση πού δημιουργήθηκε δεν γνωρίζουμε 

αν καθυστέρησε τις σχετικές εργασίες το καλοκαίρι του 1827. Ό θάνατος 

του Γκίλφορντ στις 14 'Οκτωβρίου του 1827 στο Λονδίνο είναι φυσικό να 

80. Κέρκυρα, 'Αναγνωστική Εταιρεία, 'Αρχείο Γκίλφορντ, Κ 3, σ. 39. 
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ανέστειλε οριστικά τα προγραμματισθέντα. "Αλλωστε δεν άργησε πολύ 

να σημάνει ή έναρξη της κακής μοίρας της βιβλιοθήκης. 

Ό θάνατος του Γκίλφορντ8 1 θεωρήθηκε άπό τους "Ελληνες των Έ -

πτανήσων βαριά συμφορά.82 Ό Παπαδόπουλος Βρετός, στο κλίμα αύτοΰ 

του γενικού πένθους, γράφει: 8 3 «Άνελήφθη άπο τούτον τον κόσμον τών 

αχάριστων και άνέβη εις την ούράνιον διαμονήν τών θνητών δια να λάβη 

την άμοιβήν τών αρετών του. εκ τών όποιων αναμφιβόλως ήτο και ή ακρι

βής έκπλήρωσις τών θρησκευτικών χρεών του... Ό θάνατος ενός τοσοΰ-

81. Για τον Γκίλφορντ και την προσφορά του στους "Ελληνες είχε γράψει ό 

Sheridan: « Ό άνήρ ούτος, τοϋ όποιου αϊ έκ καρδίας και μυστικαί προσπάθειαι δια να 

πλουτίσωσι το ηθικόν τών Ελλήνων με την παιδείαν... προ πολλών ετών εΐναι ό κρί

κος της εύνοιας μεταξύ της Ελλάδος καΐ της Αγγλίας». Βλ. Thoughts of the Greek 

Revolution, London 1822, σ. 21. To παράθεμα μεταφρασμένο παραθέτει δ Α. Πα

παδόπουλος Βρετός, δ.π., σ. 69, σημ. α. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε άρ

θρο δημοσιευμένο στην Γενική 'Εφημερίδα της 'Ελλάδος (11 Νοεμβρίου 1825) μέ 

τον τίτλο «Περί της Ιονίου Ακαδημίας». Ό συντάκτης του (πρόκειται μάλλον γιά τον 

Θ. Φαρμακίδη πού έχει αναλάβει την εφημερίδα άπο τον Μάιο του 1825) αναδημο

σιεύει άρθρο άπο την εφημερίδα της Κέρκυρας σχετικό μέ την πανηγυρική έναρξη 

τών μαθημάτων της 'Ακαδημίας και συνεχίζει μέ το ιστορικό της 'ίδρυσης της και 

εξυμνεί το έργο του Γκίλφορντ, τις προσπάθειες, τις θυσίες και τις συνεχείς φροντί

δες του. 'Επισημαίνει τη φροντίδα του για τη μόρφωση τών διδασκάλου, την πατρι

κή φροντίδα του γιά τους φοιτητές, καθώς και τη μόρφωση τοϋ Ιερατείου. Βλ. ΑΊκ. 

Κουμαριανοΰ, Ό Τύπος στον 'Αγώνα, τόμος Γ', σ. 217-220. 

82. Τον αντίκτυπο της είδησης τοϋ θανάτου τοϋ Γκίλφορντ στην κυρίως Ε λ 

λάδα φανερώνει νεκρολογία πού δημοσιεύτηκε στη Γενική 'Εφημερίδα, Αίγινα 10 

Δεκεμβρίου 1827, άρ. 84, σ. 333-334. Ό συγγραφέας δεν αποκαλύπτει τό όνομα του' 

ίσως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε δτι είναι ό Θ. Φαρμακίδης, αν δεν ήταν γνωστό 

δτι «μεσοΰντος τοϋ 1827» έφυγε άπό τήν εφημερίδα. Δέν αποκλείεται βέβαια παρ' 

ολα ταΰτα να είναι ό συντάκτης τοϋ άρθρου, όπως τό 'ίδιο πιθανό είναι να εΐναι ό Σ. 

Τρικούπης, γιατί ό συντάκτης θα πρέπει να είχε στενό δεσμό μέ τον Γκίλφορντ, άφοϋ 

γνωρίζει και αναφέρει ότι ό Γκίλφορντ έσκόπευε νά μεταφέρει τό πανεπιστήμιο στην 

Αθήνα, μόνο πού δέν αποκαλύπτει, σκόπιμα νομίζω, ότι στην απόφαση αύτη τον είχε 

οδηγήσει ή αγανάκτηση του γιά τήν κυβέρνηση τών 'Ιονίων νήσων πού δέν απαντούσε 

στίς προτάσεις του. Αύτη τήν πρόθεση του τήν αναθεώρησε πριν φύγει άπό τήν Κέρ

κυρα τό καλοκαίρι τοϋ 1827. Βλ. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, δ.π., σ. 135 και τήν επι

στολή του προς τον Bathurst . Τήν υπόθεση ότι συντάκτης είναι ό Σ. Τρικούπης ενι

σχύει τό γεγονός ότι, όπως παρατηρεί ό βιογράφος του, «έπι πάσης μεγάλης θλίψεως 

ή χαράς ό Τρικούπης έπωφελεϊτο έκ της περιστάσεως, 'ίνα εκφώνηση λόγους παραι

νετικούς έμπνέοντας όμόνοιαν, άγάπην και αληθή άφοσίωσιν εις τα συμφέροντα της 

πατρίδος». Είναι γνωστοί οί επικήδειοι λόγοι του στον θάνατο τοϋ λόρδου Βύρωνος, 

τοϋ Καραϊσκάκη, τοϋ Ζαΐμη, τοϋ Μαυρομιχάλη και τοϋ Νοταρά. Βλ. Α. Γούδας, Βίοι 

παράλληλοι, τ. Ζ', 'Αθήνα 1875, σ. 181-182. 

83. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, δ.π., σ. 145 κ.έ. 
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τον έξοχου και σπανίου άνδρας άνηγγέλθη ά π ' ολας τ ά ς πολιτ ικας και φι-

λολογικάς εφημερίδας τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς ' 8 4 άλλα, κ α τ ά την έμήν γ ν ώ μ η ν , ου

δεμία μεταξύ τ ω ν π ρ ώ τ ω ν επέφερε πλέον ορθοτέραν κρίσιν περί τ η ς αθερά

πευτου στερήσεως τοιούτου ευεργέτου τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς παιδείας, όσον ή 

έφημερίς των 'Ιονίων νήσων (Κέρκυρα, 3 Νοεμβρίου 1827, άρ. 5 1 4 ) : " Ε -

φθασεν ή θλιβερά α γ γ ε λ ί α δτι ό εντ ιμότατος Κ ό μ η ς Γυΐλφορδ, " Α ρ χ ω ν 

της 'Ιονίου ' Α κ α δ η μ ί α ς , μετά άσθένειαν ολίγων ήμερων άπεβίωσεν εν 

Αονδίνω ετών σχεδόν 61 κ α τ ά την ιδ ' του παρελθόντος μηνός περί τ α ς 11 

και πέντε λ ε π τ ά πριν μεσημβρίας. Ή παιδε ία έστερήθη ενός έκ τ ώ ν ίσχυ-

ροτάτουν π ρ ο σ τ α τ ώ ν της, ή ' Α γ γ λ ί α ένος έκ τ ώ ν π ο λ υ μ α θ ε σ τ ά τ ω ν αύτης 

' Ο μ ό τ ι μ ω ν , ή κοινωνία ένος έκ τ ώ ν ε ύ ε ρ γ ε τ ι κ ω τ ά τ ω ν και ά μ ω μ ή τ ω ν με

λών τ η ς , ή α π α ρ η γ ό ρ η τ ο ς Ε λ λ η ν ι κ ή νεολαία τον πλέον φιλόστοργον π α 

τέρα και εύεργέτην της . Ε ι ς δλην τήν Ε ύ ρ ώ π η ν α ν τ η χ ε ί ή φήμη τοιούτου 

ένδοξου ανδρός, του οποίου αϊ τόσαι και σπάνιαι άρεταί εΐλκυσαν κ α θ ' δλα 

τ α μέρη και εις π ά ν τ α καιρόν τήν ύπόληψιν και το σέβας δλου του κοινού». 

Σ τ η ν 'ίδια εφημερίδα, στο επόμενο φύλλο (άρ. 515) , περιγράφεται ή τελε

τ ή του μνημόσυνου, πού έγινε στις 7 Νοεμβρίου στην εκκλησία τ η ς Σ π η -

λιώτισσας, σέ α τ μ ό σ φ α ι ρ α βαθιάς θλίψης: 

«Οι Κ α θ η γ η τ α ί έθρήνουν φίλον ε ύ ε ρ γ έ τ η ν . 8 5 ή νεολαία γενναΐον π ρ ο -

84. 'Αναφέρω τις νεκρολογίες για τον Γκίλφορντ: στό γαλλικό περιοδικό Revue 

Encyclopédique καθώς και στο ιταλικό Antologia di Firenze, 1828, άρ. 86. Βλ. 

και το περιοδικό του Λονδίνου Gentelmans Magazine, November 1827, vol. 87, 

II , p. 461, οπού σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Whether the infant institution 

will fall with its founder, or obtain other patrons, remains to be proved. Appli

cations will probably be made to the liberality of the British Government». 

Στο Ί'δίο τεΰχος, σ. 648 δημοσιεύεται και μια εκτενής επιστολή άπα την Κέρκυρα, 

μέ ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 1827 πού αναφέρεται στο θάνατο τοϋ Γκίλφορντ. Τις 

πληροφορίες εχω άπδ τό άρθρο τής έφημ. τοΰ Λονδίνου The Greek Gazette, ο.π., 

σ. 8. 

85. Ά π ο τις εκδηλώσεις εύγνο^μοσύνης τών καθηγητών τής 'Ακαδημίας δσο 

ζοϋσε ό Γκίλφορντ είναι και οι δύο προτομές του πού έγιναν στην Κέρκυρα και τοπο

θετήθηκαν στους χώρους τής 'Ακαδημίας. Ή μία, έργο τοΰ Κερκυραίου γλύπτη Παύ

λου Προσαλέντη (1784-1837), τοποθετήθηκε στην αίθουσα τής Βιβλιοθήκης μέ τήν 

επιγραφή: Τω "Αρχοντι τής 'Ακαδημίας, οί Διδάσκαλοι, ΑΩΚΖ. Ή άλλη, 2ργο του 

επίσης Κερκυραίου 'Ιωάννη Καλοσγούρου (1794-1878), τοποθετήθηκε στή μεγάλη 

Αίθουσα τοΰ Πανεπιστημίου μέ επιγραφή δπου αναφέρονται τα ονόματα τών καθη

γητών. Θεωρήθηκε ή πιο επιτυχημένη. Ό Γκίλφορντ δεν τήν εΐδε ποτέ, τοΰ τήν περι

έγραψε Ομως ό έφορος Καραντηνός σέ επιστολή του τής 23ης 'Ιουλίου 1827, ΑΓΚ, 

ΦVII, 13. Ό Γ. Τυπάλδος, 'Ιστορία, σ. 59-60, συγχέει τα πράγματα και αποδίδει 

στον Καλλισγοΰρο (sir) τήν προτομή τής Βιβλιοθήκης. Μια άλλη προτομή έγινε στην 
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στάτην, όστις την ώδήγει εις το πολύπονον στάδιον της παιδείας και το 

κοινόν συνεμερίζετο τήν λύπην ταύτην ένεκα εκείνου του αισθήματος τ6 

όποιον μόνον δύναται να έμπνεύσωσιν αϊ μεγάλαι άρεταί, δταν έ'χωσιν ώς 

μόνον σκοπόν τήν παντοτινήν εύτυχίαν των εθνών, αποκτησάντων αυτήν 

δια της καλλιέργειας της ανθρωπινής νοήσεως». 

Ό Γ. Τυπάλδος Ίακωβάτος στην 'Ιστορία του (σ. 60) αναφέρεται στδ 

γεγονός του θανάτου του Γκίλφορντ και παρέχει άγνωστες άπό άλλη πηγή 

πληροφορίες: «Τές 20 του 'Οκτωβρίου (έ.π.) έ'φεραν τοΰ έ'φορου τ ' άπό-

φωνα τοΰ μιλόρδου* δλους της 'Ακαδημίας τους έπλάκωσ' ή πίκρα και τους 

επήραν τα δάκρυα. Με τον θάνατον του ένα νέο και μεγάλο κατάστημα 

έμεν' απροστάτευτο, νέοι στην άλλη Ευρώπη χωρίς μισθό και νέοι στους 

Κόρφους παρομοίως· ή αγάπη τών επιστημών και το μερικό συμφέρο 

έμεγαλώνανε τον πόνο τοΰ θανάτου του. Αυτός αρρώστησε στην πατρίδα 

του και λίγες ήμερες ήταν ή αρρώστια του- τές δύο τοΰ 'Οκτωβρίου (έ.π.) 

έπαράδωκε με γαλήνη το πνεΰμα του προφέροντας ακαδημία και παιδιά 

του». Παρακάτω δίνει τήν περιγραφή τών έκδηλίόσεων πού έγιναν στή 

μνήμη τοΰ Γκίλφορντ. 

Μέσα στή βαριά αυτή ατμόσφαιρα τοΰ πένθους έγινε ή έναρξη τών μα

θημάτων τοΰ σχολικοΰ έτους 1827-1828. Ό έφορος Ι. Καραντηνός στον 

εναρκτήριο λόγο του, με πολλή συγκίνηση προσπάθησε να δώσει ενα τόνο 

αισιοδοξίας για να ενθαρρύνει τόσο τους καθηγητές δσο και τους μαθητές. 

Διατύπωσε τήν ελπίδα δτι στή θέση τοΰ προστάτου της 'Ακαδημίας θα εί

ναι τώρα ό αρμοστής Adam και ή κυβέρνηση θα θελήσει νά διαφυλάξει 

τή λαμπρότητα της 'Ακαδημίας. 

'Αθήνα άπο τους εύεργετηθέντες άπο τον Γκίλφορντ, υστέρα άπό έρανο, τον Σεπτέμ

βριο τοϋ 1836. Τοποθετήθηκε στον Έθνικδ Κήπο. Ά π ο τις προσωπογραφίες του εί

ναι γνωστές οι ακόλουθες: 1) Εκείνη πού προτάσσει ό Α. Παπαδόπουλος στην επα

νέκδοση της 'Ωδής εις Αίκατερίνην. "Οπως μας πληροφορεί ό ϊδιος ό Παπαδόπουλος, 

είναι σχέδιο και χαρακτικό τοϋ γνωστού χαράκτη της Βενετίας Natal Sciavoni. Εί

ναι ϊσως ό ίδιος πού φιλοτέχνησε και τήν προσωπογραφία τοϋ αρμοστή Adam, και 

βρίσκεται στην 'Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας. Έκεϊ αναφέρεται ό καλλιτέχνης 

ώς Νατάλης Ξιαβέρης. Βλ. Μαρίνος Καλλιγάς, «Το ξεκίνημα της κοσμικής χαρακτι

κής στα Επτάνησα», Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος XXVI, Πρακτικά Δ' Πανιονίου 

Συνεδρίου Β', Κέρκυρα 1982, σ. 391. 2) Ή λιθογραφία πού προτάσσει ό Παπαδό

πουλος στα Βιογραφικά είναι σχεδιασμένη άπό τον Ν. Στερογιάννη και παριστάνει 

το έργο τοΰ Προσαλέντη πού είχε στηθεί στην αίθουσα τής Βιβλιοθήκης (Α. Παπα

δόπουλος, Βιογραφικά, σ. 101). Βλ. Ντίνος Κονόμος, Ή 'Ιόνιος 'Ακαδημία, 'Αθήνα 

1965, σ. 12. Έκεΐ υπάρχει πορτραίτο τοΰ Γκίλφορντ μέ τήν επιγραφή: «Φρειδερίκος 

Νορθ Κόμης Γκίλφορντ, 'Ελαιογραφία Παύλου Προσαλέντη)). Δεν δίνει στοιχεία για 

το ποΰ βρίσκεται σήμερα. 
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Ή πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Στις 14 Νοεμβρίου 

1827, ή Γερουσία αποφάσιζε: καμιά καινούρια δαπάνη για την 'Ακαδη

μία. Ό αριθμός των νέων εδρών καθηγητών πού είχε υποσχεθεί ό αρμο

στής στον Γκίλφορντ δεν επικυρώθηκαν. Συγχρόνως ό τραπεζίτης του Γκίλ-

φορντ στην Κέρκυρα, Sr David Brown, κατά διαταγή του κληρονόμου 

του Γκίλφορντ λόρδου Sheffield, γιου της αδελφής του, έπαψε να πληρώ

νει τους καθηγητές, το βιβλιοθηκάριο και τους υποτρόφους καθώς και 

κάθε σχετικό με τήν 'Ακαδημία λογαριασμό. 

Ή διαθήκη του Γκίλφορντ δεν έγινε γνωστή παρά μόνο στον στενό 

κύκλο του αρμοστή. Στους κύκλους της 'Ακαδημίας και το κοινό της Κέρ

κυρας διαδόθηκε ότι: «ό μακαρίτης "Αρχων της 'Ακαδημίας αφηνεν εις 

αυτήν τήν ίδιαιτέραν του περιουσίαν επί δρων τινών, τους οποίους εάν δεν 

εδέχετο ή 'Ιόνιος Κυβέρνησις τότε ήθελε τήν κληρονομήση ό εξ αδελφής 

ανεψιός του Κόμης Σέφιελδ».8 6 

Ό αρμοστής, στον επίσημο λόγο του της 8 Μαρτίου 1828 στή Βουλή 

κατά τήν έναρξη των συνεδριάσεοον της Γ' βουλευτικής περιόδου, διατύ

πωσε τή θλίψη του για το θάνατο του Γκίλφορντ και του έπλεξε το εγκόσ

μιο για τήν προσφορά του: «ύμεΐς τον εϊδετε θυσιάζοντα τον καιρόν του, 

τα πλούτη του και τήν ύγείαν του εις τον άξιέπαινον και φιλάνθρωπον σκο-

πόν της διαδόσεως της παιδείας». Συνέχισε υποσχόμενος οτι το Νομοθε

τικό Σώμα, το 'Εκτελεστικό και ό 'ίδιος θα συντρέξουν να διατηρηθεί 

«κάθε πράγμα πού έλαβε αρχή μ' έκείνας δμως τάς τροποποιήσεις και 

μεταρρυθμίσεις τάς οποίας άπαιτοΰσιν αϊ ήμέτεραι περιστάσεις και ή κα-

τάστασις του Ταμείου μας». 8 7 Σύμφωνα μέ τις παραπάνω παρατηρήσεις 

86. "Ο.π., σ. 159. 

87. "Ο.π., σ. 163. Ό Παπαδόπουλος σημειώνει δτι αυτές οι προτάσεις τοϋ Α-

dam ενισχύουν τις θέσεις πού είχε διατυπώσει ό ΐδιος σχετικά μέ τους λόγους της 

σιωπής της κυβέρνησης και της αναβολής της απάντησης στις αναφορές και τις προ

τάσεις τοϋ Γκίλφορντ κατά το 1826 και 1827. Είχε παρατηρήσει (σ. 121) οτι «ό σέρ 

Φριδερίχος "Αδάμ δέν είχε τόσον άδικον, έάν δέν ήτον συγκαταβατικος εις δλας τας 

προτάσεις τοϋ κόμητος Γυΐλφορντ (τον όποιον έσέβετο δια τάς Ίδιωτικάς άρετάς του). 

Ό Λορδ Μέγας 'Αρμοστής είχε παρατηρήσει, δτι ό "Αρχων αυτής, ορμώμενος άπό 

τον μέγιστον ένθουσιασμόν του περί τής Ελληνικής Παιδείας και άπό τήν άκραν του 

έπιθυμίαν να ίδή τήν Ίόνιον Άκαδημίαν άμιλλωμένην κατά τάς έδρας των μαθημά

των μέ τα πλέον περίφημα Πανεπιστήμια τής Ευρώπης, ολίγον έφρόντιζε περί τής 

Οικονομίας τοϋ δημοσίου Ταμείου, ώς δέν έφρόντιζε και περί τοϋ ιδίου του. Και τω 

οντι αϊ ίδέαι τοϋ Κόμητος Γυίλφορδ ήσαν πολύ έκτεταμέναι και οχι καλώς έφηρμο-

σμέναι εις τάς άνάγκας νεοσύστατου καταστήματος δια τήν άνωτέραν παιδείαν τής 

'Ελληνικής και μάλιστα τής 'Ιονίου νεολαίας, τής όποιας το πλείστον μέρος ήτο στε-

ρημένον των στοιχειωδών γνώσεων». Επιφυλάξεις για τους σχοπο^ς και τα άποτε-
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του αρμοστή "Ανταμ, ή Βουλή έξέδωκε τό ις' ψήφισμα, σύμφωνα μέ το 

όποιο κατηργεΐτο ή 'Ιατρική Σχολή, ίδρύετο το Ίεροσπουδαστήριο και 

έτακτοποιοΰντο τα σχολεία στα νησιά,8 8 ενώ διελύετο το Γυμνάσιο της 

Κεφαλληνίας.8 9 Στή θέση του άρχοντα της παιδείας Γκίλφορντ διορίστη

κε τριμελής επιτροπή μέ πρόεδρο πάντοτε μέλος της Γερουσίας. Για τις 

δαπάνες της δημόσιας παιδείας οριζόταν τό ποσόν τών 6.300 λιρών. 

Ό Α. Παπαδόπουλος Βρετός μας πληροφορεί ότι, αμέσως μετά τή 

δημοσίευση του ψηφίσματος του Νομοθετικοί» Σώματος, του διατάγματος 

της Γερουσίας και τήν σύσταση της γενικής επιτροπής μέ πρόεδρο τον γε

ρουσιαστή "Αγγελο Κόνδαρη, ό γενικός γραμματέας της Γερουσίας J o h n 

Craufurd ενήργησε ώς εκπρόσωπος του κληρονόμου του Γκίλφορντ, κό-

μητος Sheffield: «Έβαλεν εις δημοπρασίαν όλα τα σκεύη και έπιπλα 

τούτου, και τήν ιδίαν αύτοΰ Άκαδημαϊκήν στολήν θαυμάζοντος του κοι

νού. 9 0 "Επεμψε δέ εις Αονδίνον όλα τα πολύτιμα χειρόγραφα συμποσοΰντα 

λέσματα της 'Ακαδημίας έχει διατυπώσει καΐ ό Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος στην Ιστο

ρία της 'Ιόνιας 'Ακαδημίας (σ. 62): «Κρίμα όμως πού κατά τή γενναιότητα του δέν 

ήτανε ορθοί και οι σκοποί του (του Γκίλφορντ) ή δέν άκολουθήσανε τ ' αποτελέσματα. 

Τίς ή ωφέλεια να μουσκεύουνε τώρα τρεις χρόνους στα ελληνικά μαθητάδες και μα-

θητάδες ηλικιωμένοι! Οι άλλες καθέδρες δέν είχανε τόση εμψύχωση άπό λόγου του, 

καθώς τα συντακτικά και οί ιστορίες, μήτ' εδειξ' ή ναυτική πώς να πλέουν οι νησιώ

τες τα πέλαγα, το στοιχείο τους». 

88. Βλ. Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος, ό'.π., σ. 73-74, δπου αναφέρεται στα δευτε

ρεύοντα σχολεία πού επανδρώθηκαν μέ δασκάλους τους καθηγητές της 'Ακαδημίας, 

πού τους πιο πολλούς είχε σπουδάσει μέ έξοδα και φροντίδες του στα καλύτερα πα

νεπιστήμια της Ευρώπης: «Άφοϋ ή Βουλή επικύρωσε διάταγμα του σπουδαστηρίου 

και διάταγμα τών λυκείων, τα όποια ονομάζαμε δευτερεύοντα σχολεία, έπρεπε να 

διορισθούνε δάσκαλοι δι' αυτά κι άπό καλύτερο μέρος δέν έμπορούσανε να τους πά

ρουνε παρ' άπό τήν 'Ακαδημία». Άφοϋ απαριθμήσει τους καθηγητές πού μετέθεσαν: 

τον καθηγητή της αρχαιολογίας Σακελλαρόπουλο στην Κεφαλλονιά, τον Φιλητά στή 

Ζάκυνθο, τον καθηγητή του δικαίου Μανιακή στο Θιάκι, και στο Αύκειο τών Κορυ

φών τους Γρασσέτη και 'Ασώπιο, παρατηρεί «κτιώντας χαμώγια μέ τα μάρμαρα 

τοϋ παλατιού !» 

89. Μετά τή διάλυση αύτοΰ του λυκείου πού τόσο καμάρωνε ό Γκίλφορντ, με-

τετέθη στην Κέρκυρα ό διευθυντής του W. Thistlethwaite (Β.Α. τοϋ Trinity Col

lege τοϋ Cambridge, τον όποιον εΐχε ό Γκίλφορντ μετακαλέσει γι' αυτή τή θέση άπό 

τήν 'Αγγλία, μέ ετήσιο μισθό 400 λιρών), και τοποθετήθηκε στή θέση τοϋ γραμματέα 

της Γενικής 'Επιτροπής Παιδείας. Ό καθηγητής τοϋ ΐδιου σχολείου, ό γνωστός λό

γιος Ν. Βάμβας, τοποθετήθηκε στή θέση τοϋ διευθυντή τοϋ Ίεροσπουδαστηρίου στην 

Κέρκυρα. 

90. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, δ.π., σ. 165. Ό Ferriman (δ.π., σ. 107) παρα

τηρεί σχετικά μέ τή συμπεριφορά τής οικογένειας: The att i tude of Lord Guilford's 

family towards their illustrious relative's action in Greece lacked sympathy, 
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τον αριθμόν τριών και έπέκεινα χιλιάδων, τα όποια σφαλισμένα εις τάς 

θήκας, έστόλιζον τα ιδιαίτερα δωμάτια του "Αρχοντος Γυΐλφορδ και την 

συλλογών 20.000 δειγμάτων έκ θείου νομισμάτων κατά την περιγραφήν 

του περίφημου Μιονέτ.9 1 Έζήτησε συγχρόνους παρά του Βιβλιοθηκάριου 

της 'Ακαδημίας (εννοεί τον εαυτόν του), τους Καταλόγους των ευρισκο

μένου βιβλίων εν τη Ίονίω Βιβλιοθήκη, επειδή τόσον τα ανήκοντα βιβλία 

εις την 'Ακαδημίαν, όσον εκείνα του Κόμητος Γυΐλφορδ ήσαν, κατά τήν 

τούτου διαταγήν, καταγεγραμμένα εις τον αυτόν Κατάλογον». 

"Οπως σημειο^σαμε παραπάνω, το περιεχόμενο της διαθήκης του 

Γκίλφορντ δεν έγινε γνωστό στην Κέρκυρα, άπό φήμες πού κυκλοφόρη

σαν και άπό τα γεγονότα προέκυπτε ότι δεν εκπληρώθηκαν οι όροι. Για 

το λόγο αυτό κληρονόμος των υπαρχόντων του Γκίλφορντ πού βρίσκονταν 

στην Κέρκυρα ήταν ό Sheffield. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1837, ό Α. 

Παπαδόπου?;ος Βρετός, όταν ταξίδεψε στο Λονδίνο, έζήτησε και έλαβε 

επίσημο αντίγραφο της διαθήκης και έ'τσι έγιναν για πρώτη φορά γνωστοί 

οι οροί πού είχαν διατυποοθεΐ στον κωδίκελλο τον όποιον είχε συντάξει 

στις 13 Όκτο^βρίου, μία μόλις ημέρα πριν άπό το θάνατο του. 9 2 

to say the least. And certainly one member of it, Lord Sheffield, was openly 
hostile. The measures he took in Corfu speak for themselves. When he caused 
Lord Guilford's academic dress to be put up for auction, he not only insulted 
the Greeks, but his uncle's memory as well. 

91. Σχετικά μέ τή συλλογή αυτή των αντιγράφων των νομισμάτων ό Α. Παπα
δόπουλος, Ο..Τ-, σ. 165, σημ. β., παραπέμπει στή σχετική δημοσίευση τοϋ γαλλικοί) 
περιοδικού Revue Encyclopédique, Νοέμβριος 1823, φύλλο 59: «Iles Ioniennes. 
Corfu. L'Université de cette ville devra encore à Lord Guilford un nouveau 
bienfait. Ce protecteur généreux et éclairé outre les livres qu'il fait venir de 
Paris, vient d'acquérir, pour cette Université, une belle suite de 20.000 em
preintes de médailles grecques, avec leur description par Mionnet. Dumerson». 
Στή συλλογή αυτή αναφέρεται και ή ακόλουθη πληροφορία: Στή συνεδρίαση τους στο 
ΑονΒίνο στις 19 'Ιουλίου 1823, οι 'Επίτροποι τοϋ Βρεττανικοΰ Μουσείου, μέ πρόεδρο 
τον αρχιεπίσκοπο τοΰ Canterbury, αποφάσισαν να επιτρέψουν στον Αόρδο Γκίλφορντ 
ώς Chancellor of the University now establishing in the Ionian Islands, μέ δα
πάνη του, να λάβει εκμαγεία θείου άπό τή συλλογή των νομισμάτων τοΰ Μουσείου. 
Άπό επιστολή τοϋ George Augustus Herbert, Earl of Pembroke, τον Αύγουστο 
τοΰ 1823 προκύπτει δτι ό Γκίλφορντ τοΰ είχε ζητήσει αντίγραφα και άπό τή δική 
του συλλογή νομισμάτων. Τοϋ άπαντα ότι έχει παραδώσει τή συλλογή του στους Go
vernors of the Bank of England και τοΰ γράφει ότι: «I am afraid the funds of 
your Ionian University will not yet admit of a Purshase of them. Βλ. The 
Greek GazeU>\ ο.π., σ. 12. 

92. Ό Α. Παπαδόπουλος δημοσίευσε το περιεχόμενο τοΰ κωδίκελλου σε μετά
φραση τό 18Ί7, ό',.τ., σ. 175, 177. 
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Ά π ο την έρευνα στο 'Αρχείο Γκίλφορντ Κέρκυρας και κυρίως άπο 

την αλληλογραφία του της τελευταίας περιόδου της ζωής του προέκυψε 

μια σειρά πληροφοριών πού δίνουν απαντήσεις ή συμπληρώνουν αρκετά 

άπο τα κενά και τις απορίες σχετικά μέ τις κινήσεις και τις ενέργειες του 

Γκίλφορντ αύτη την εποχή. 

Ό Γκίλφορντ, σύμφωνα μέτο άρχικο πρόγραμμα του, έφθασε στο Spa 

για την ετήσια υδροθεραπεία του. Μαζί του είναι ή αδελφή του Anne Shef

field και ή κόρη της Anne μέ τον άνδρα της Charles Legge. 9 3 Τον επι

σκέπτεται στις 30 'Ιουλίου ό Lusignan και μένει κοντά του ως τις 13 Αυ

γούστου.9 4 Ό Γκίλφορντ ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής στις 19 Αυ

γούστου. Πρώτος σταθμός του οί Βρυξέλλες. Στις επιστολές του ως τις 

24 Αυγούστου αναφέρει οτι επιστρέφει στην Κέρκυρα, σύμφοονα μέ τα αρ

χικά σχέδια του. Ωστόσο, στις 25 Αύγουστου γράφει στον Άσώπιο οτι 

ή κατάσταση τής υγείας του επιβάλλει να πάει στο Αονδίνο να συμβουλευ

θεί το γιατρό του. "Ετσι δεν θα είναι στο Παρίσι πριν άπο τις 14 Σεπτεμ

βρίου και δεν θα παραμείνει εκεί περισσότερο άπο τρεις ημέρες. Δεν χρειά

ζεται να βρίσκεται ό Άσώπιος στο Παρίσι πριν άπο τις 15 Σεπτεμβρίου. 9 5 

Οί λογαριασμοί των ξενοδοχείων πού διασώζονται στο 'Αρχείο, 9 6 

διαγράφουν το ταξίδι προς το Λονδίνο: Bruxelles: 19-26 Αυγούστου, 

Gand: 26-27 Αυγούστου, Ypres: 27-28 Αυγούστου, Calais: 28-29 Αυ

γούστου. Σε γράμμα του, στις 25 Αυγούστου, γράφει στην Κέρκυρα στον 

Καραντηνό οτι δέν είναι δυνατόν να φθάσει στην Κέρκυρα πριν άπο το 

τέλος του 'Οκτωβρίου, γι' αυτό να κάμει εκείνος τις εξετάσεις μέ τη βοή

θεια τών καθηγητών. 9 7 Ά π ο τις 29 Αυγούστου ως τις 7 Σεπτεμβρίου 

93. Ό Lusignan στο γράμμα του της 17 Αυγούστου 1827, στον Γκίλφορντ 
στο Spa γράφει : With most remembrences to the Ladies and to Mr Legge and 
to miei amici Grimalcin and Pellory Nose, ΑΓΚ, ΦVII, 52. Οί λογαριασμοί τών 
γευμάτων στο ξενοδοχείο τών Βρυξελλών για 7 πρόσωπα επιβεβαιώνουν οτι τον 
Γκίλφορντ συνόδευαν, έκτος άπο τον Πυλαρινο και τον υπηρέτη του Γιάννη Κατσιω-
τη, ή αδελφή του Anne, το ζεύγος Legge καΐ προφανώς και οί δύο άλλοι φίλοι. 

94. Ό Γκίλφορντ γράφει στον Καραντηνό, στις 14 Αυγούστου, καί τον πληρο
φορεί οτι ό Lusignan έμεινε στο Spa 15 ήμερες καί έφυγε την προηγουμένη, ΑΓΚ. 
Κ3. 

95. ΑΓΚ, Κ3. 
96. ΑΓΚ, Φ VII, 65-69α, β: Bruxelles, Hôtel Bellevue, 19-16 Αυγούστου, 

Gand, Hôtel de la Poste, Place d'Armes, 26-27 Αυγούστου, Ypres, Loge à la 
Châtellenie, 27-28 Αυγούστου, Calais, Albergo Rignole, 28-29 Αυγούστου. 

97. ΑΓΚ. K3. In tanto gli exami non devon riferissi. Spero ben esservi 
prima di fine d'Ottobre. Potete bene condur gli esami coll'ajuto de' professori. 
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δεν υπάρχει αντίγραφο επιστολής στο Copia Lettere. Στις 7 Σεπτεμ

βρίου ό Γκίλφορντ γράφει στον Άσώπιο να μην τον περιμένει στο Παρίσι 

και να γυρίσει μόνος του στην Κέρκυρα.9 8 Ό 'ίδιος δεν θα μπορέσει να φύ

γει πριν άπ6 τις αρχές του 'Οκτωβρίου. Στις επιστολές του Σεπτεμβρίου 

και του 'Οκτωβρίου (9 'Οκτωβρίου είναι το τελευταίο γράμμα) αναφέρει 

την κακή κατάσταση της υγείας του, πού επιδεινώθηκε άπό το επίπονο 

ταξίδι. 'Αποφάσισε να αλλάξει τα αρχικά σχέδια του και να έλθει στο 

Λονδίνο να συμβουλευθεί τους γιατρούς του, τον παλιό του φίλο Holland 

και τον νέο φημισμένο γιατρό A r m s t r o g , " οι όποιοι, δπως και ό γιατρός 

του Πυλαρινός, συμφώνησαν ότι πάσχει άπό έναν ερεθισμό του βλεννογό

νου του στομάχου και των εντέρων, ό όποιος απαιτεί χρόνο, φάρμακα και 

φροντίδα για να θεραπευθεί. 'Ακολουθεί αυστηρή δίαιτα και μένει μέσα 

στο σπίτι. 1 0 0 Το ταξίδι του προς την Κέρκυρα πρέπει να γίνει σε πολύ 

βραδύ ρυθμό και θα διαρκέσει διπλάσιο χρόνο άπό το συνηθισμένο, έτσι 

θα φθάσει στην Ancona γύρω στα μέσα Νοεμβρίου. Τις λεπτομέρειες αυ

τές αναφέρει σέ γράμμα του στον αρμοστή Adam (10 Σεπτεμβρίου 1827). 

Την ΐδια ημέρα γράφει και στον γραμματέα της Γερουσίας Sidney Os

borne, αναφέρει τους λόγους πού τον εμποδίζουν να βρίσκεται στην Κέρ

κυρα πριν άπό τα μέσα Νοεμβρίου, ζητεί συγγνώμη άπό την κυβέρνηση 

για τήν απουσία του και παρακαλεί να γίνουν οι εξετάσεις των φιλολογοον 

και ή έναρξη του σχολικού έτους. 

Στο τελευταίο Copia Lettere (Κ3), στα πρώτα φύλλα (1-11) υπάρ

χει μια έπιστολή-άναφορά του Γκίλφορντ, άγνωστη ως τώρα, γραμμένη, 

δπως όλα τα αντίγραφα των επιστολών, άπό το χέρι του Ρόκκου Πυλαρι-

νοΰ. Το περιεχόμενο της αποκαλύπτει πόσο ό Γκίλφορντ, παρά τα σοβα

ρά προβλήματα της υγείας του, είχε μόνιμα στή σκέψη του τα προβλή

ματα της 'Ακαδημίας και της εκπαίδευσης στα 'Επτάνησα γενικότερα, 

ιδιαίτερα της εκπαίδευσης του ορθοδόξου κλήρου/Απευθύνεται στον Lord 

Viscount Goodrich ό όποιος, Οπως τον έχει πληροφορήσει ό αρμοστής 

F. Adam, είναι υπεύθυνος για πολλά πολύ σημαντικά θέματα του 'Ιονίου 

Πανεπιστημίου. Πρόκειται να του εκθέσει τους λόγους πού του ύπαγο-

98. ΑΓΚ, Κ3. 
99. Οι δύο αυτοί γιατροί μαζί με τον Πυλαρινο και τον Μάτων υπογράφουν τήν 

έκθεση της νεκροτομής του Γκίλφορντ. Βλ. Α. Παπαδόπουλος, Βιογραφικά, σ. 149. 
100. Είναι ή πρώτη φορά πού έχουμε συγκεκριμένη πληροφορία για τήν ασθέ

νεια του Γκίλφορντ, και μάλιστα άπο τον ΐδιο. Δεν αναφέρει πουθενά για πτώση του 
άπο τήν άμαξα (βλ. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, Βιογραφικά, σ. 143). "Ισως γιατί 
δεν ήταν αύτο το γεγονός ή κύρια αιτία της ταλαιπωρίας του. 
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ρεύουν τις διαφωνίες του για τα θέματα αυτά με την κυβέρνηση των 'Ιο

νίων Νήσων.'Αναφέρεται στην τελευταία επιχορήγηση στό Πανεπιστήμιο 

($ 18000-£ 3.900) ως το τέλος 'Ιανουαρίου 1828, με την οποία συμφώ

νησε. Πρότεινε να επιβληθεί στους φοιτητές ενα μικρό ποσό για τα δίδα

κτρα, πού δεν θα συγκεντρώσει μεγάλο ποσό (£ st. 325), αρκετό όμως για 

τον μισθό δύο καθηγητών, and the want of two Professors m a y occa

sion the ruin of the University. 'Ελπίζει τον επόμενο χρόνο να αυξηθεί 

στις £ 4.550. 'Επισημαίνει τη σημασία του Πανεπιστημίου για την Ε λ 

λάδα γενικότερα, και αναφέρει τις απόψεις του σχετικά με τις συζητήσεις 

πού έχουν προκύψει, όπως για τον μεγάλο αριθμό νομικών και ιατρών, 

δυσανάλογο για ενα τόσο μικρό κράτος, το όποιο χρειάζεται περισσότερο 

γεωπόνους, εμπόρους, μηχανικούς και ναυτικούς.1 0 1 Ό Γκίλφορντ πιστεύει 

δτι αυτοί οι επιστήμονες θα είναι χρήσιμοι στην πατρίδα τους δταν ελευ

θερωθεί και γίνει κράτος, γιατί θα αργήσει βέβαια να συστηματοποιήσει 

ενα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να 'ιδρύσει ενα πανεπιστήμιο. Παρακά

τω αναφέρεται γενικά στην οργάνωση του Πανεπιστημίου και αναφέρεται 

αναλυτικά στη Θεολογική Σχολή και τους καθηγητές. 'Επιμένει στις προ

σπάθειες του για τήν εξασφάλιση μορφωμένων καθηγητών της θεολο

γίας, οι όποιοι είναι απαραίτητοι για τή μόρφωση του κλήρου, που το 

μορφωτικό επίπεδο του είναι χαμηλό, άλλα είναι αξιοθαύμαστο το δτι 

κάτω άπό τήν τουρκική καταπίεση και τήν βενετική αποθάρρυνση διατη

ρήθηκε επί τετρακόσια χρόνια έτσι ώστε να είναι ή πιο ακμαία και ανε

ξάρτητη 'Εκκλησία της Ευρώπης.'Αναφέρεται στον Θεόκλητο Φαρμακίδη, 

τον όποιον έγνώρισε στή Βιέννη και τον έστειλε στή Γοττίγγη για να 

διδαχθεί τον τρόπο πού θα οργανώσει τα μαθήματα του της θεολογίας 

στό Πανεπιστήμιο. Δίδαξε ενα χρόνο με μεγάλη επιτυχία, δυστυχώς 

όμως έφυγε για τήν επαναστατημένη Ελλάδα, 1 0 2 δπου εκδίδει έφημερί-

101. Βλ. και Γ. Τυπάλδος, Ιστορία, σ. 19, 62. 
102. Με τήν ευκαιρία αύτη θα ήθελα να αναφέρω άγνωστες άπα άλλη πηγή 

πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς λόγους της αναχώρησης του Φαρμακί
δη άπό τήν Κέρκυρα. Στο 'Αρχείο Γκίλφορντ του Maidstone, Kent, διασώζεται μια 
σειρά επιστολών πού άντήλλαξαν ό Φαρμακίδης με τον Γκίλφορντ στο διάστημα 30 
Μαΐου-30 'Ιουνίου 1825 και άπα δπου προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία. Στις 18 
Μαίου 1825, ό Φαρμακίδης απευθύνει επιστολή στον Γκίλφορντ, σε υφός έντονο, καΐ 
ζητεί αύξηση του μισθού του άπο 60 σε 90 τάλιρα, γιατί έχει ανάγκη άλλα και «επει
δή ή καθέδρα της θεολογίας είναι ή πλέον επίπονος και επικίνδυνος και εγώ ήξεύρω, 
πόσον πόνον και πόσην προσοχήν έπρεπε να καταβάλω εφέτος για να κάμω το μάθη
μα μου καλόν... και ενώ μάλιστα λαμβάνουσι και άλλοι τον μισθόν τούτον, πλην ύπο 
διάφορα ονόματα και δι' άλλους λόγους. Έάν το πρόβλημα μου θέλει φανη άδικον ... 
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δ α 1 0 3 ενώ παράλληλα δίνει δείγματα της γενναιότητας του και σε πολεμικές 

επιχειρήσεις. 'Αναφέρει τον Κωνσταντίνο Τυπάλδο (πού διαδέχτηκε τον 

παρακαλώ να θεωρήσητε το παρόν μου και ως άπόδειξιν τακτικής παραιτήσεως 

άπα της θεολογικής μου καθέδρας». Ό Γκίλφορντ του άπαντα αυθημερόν δτι ή Δι

οίκηση αποφάσισε να μήν παίρνει κανείς μισθό περισσότερο άπο 60 τάλιρα και ετσ1· 

δεν μπορεί να προβάλει τέτοια απαίτηση. Ό Φαρμακίδης άπαντα αμέσως, τήν ίδια 

ήμερα, φανερά εκνευρισμένος: «Άπο της απαντήσεως σας βλέπω δτι δεν εγκρίνετε 

το αϊτημά μου περί της αυξήσεως του μισθού και ώς λόγον φέρετε δτι ή Διοίκησις 

έκοψε τήν πληρωμήν τών αξιωματικών της 'Ακαδημίας, και δτι εις το έξης δεν θέλει 

έχει τις περισσότερον τών έξήκοντα ταλήρων μισθόν. Έ γ ώ οΰτε αξιώματα έζήτησα, 

ούτε πληρωμήν αξιώματος, άλλα μηνιαιον μισθόν ένενήκοντα τάληρα, ώς διδάσκα

λος της θεολογίας, και αν τοΰτο δέν γίνηται, έγώ είμαι παρητημένος, καθώς και σας 

έγραψα καΐ πρότερον και εις αποφυγήν πάσης αμφιβολίας επαναλαμβάνω πάλιν το 

αυτό και φροντίσατε να ευρητε της θεολογίας διδάσκαλον και είς τοΰτο εμμένω και 

εις περισσοτέραν της αποφάσεως μου πίστωσιν, έγώ δίδω τήν παραίτησίν μου και είς 

αυτήν τήν σεβαστήν Διοίκησιν, προσθέτων ένταυτώ και τους λόγους, οι όποιοι μ' έκί-

νησαν είς τοΰτο». Τήν επομένη ό Γκίλφορντ με σημείωμα του τον πληροφορεί δτι 

διαβίβασε τήν επιστολή του στή Βουλή, για να λάβει τα ανήκοντα μέτρα. Τήν ίδια 

μέρα ό Φαρμακίδης στέλνει στον Γκίλφορντ πρόσθετες σημειώσεις φοβούμενος μη 

γένη καμμία παρεξήγησις και τον παρακαλεί να τις στείλει και αυτές στή Βουλή. 

Στις 30 'Ιουνίου επανέρχεται ό Φαρμακίδης με τήν αναφορά του διορθωμένη κατά τις 

υποδείξεις τοΰ Καραντηνοΰ, επειδή δεν ήτον τακτικώς επιγεγραμμένη και άφοΰ ζητάει 

συγγνώμη άπο τον Γκίλφορντ για τήν ενόχληση, τον παρακαλεί να τήν διαβιβάσει. 

'Από τα παραπάνω αποκαλύπτεται ό πραγματικός λόγος της αποχώρησης τοΰ Φαρ-

μακίδη και εϊναι ασφαλώς βέβαιο πόσο αυτή ή συμπεριφορά του θα έπίκρανε τον Γκίλ

φορντ, ό όποιος έτρεφε γι' αυτόν ιδιαίτερη εκτίμηση. Τον είχε στείλει με έξοδα του 

στή Γοτίγγη: «προς συστηματοποίησιν τών ιδεών του και προς εύρυτέραν άνάπτυξιν 

τών θεολογικών γνώσεων του», δπως αναφέρει σε έκθεση του τον Μάρτιο τοΰ 1825. 

Στην εκθεσή του τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1825, άφοΰ τον επαινεί, καταλήγει: «Αυποΰμαι 

αληθώς δια τήν παραίτησίν τοΰ ιερέως Θεοκλήτου, διότι ένεκα ταύτης στερούμεθα 

τοΰ σπουδαίου μαθήματος της εκκλησιαστικής ιστορίας». Βλ. Γ. Σαλβάνος-Β. Σαλ-

βάνου, « Ή 'Ιόνιος 'Ακαδημία», σ. 51. 'Απόδειξη της μεγαλοψυχίας τοΰ Γκίλφορντ 

ασφαλώς είναι το δτι δέν εξέφρασε ποτέ δημόσια τήν πικρία του για τήν συμπεριφορά 

τοΰ Φαρμακίδη και έτσι δέν έγινε γνωστό το γεγονός. Δέν το έγνώριζε φαίνεται 

οΰτε ό Γ. Τυπάλδος, ό όποιος τόν αναφέρει ώς αποτυχημένο διδάσκαλο και δτι «μήτε 

ίχνος της διδασκαλίας του δέν άφηκε» {'Ιστορία, σ. 35-36). Σχετικά με τήν αναχώ

ρηση του περιορίζεται να αναφέρει δτι κατά τό σχολικό έτος 1825-1826: «ό Φαρ

μακίδης, ό Πίκκολος και ό Βέλφωρ έγιναν άφαντοι», χωρίς άλλο σχόλιο ('Ιστορία, 

σ. 43). 

103. "Οπως είναι γνωστό, ό Φαρμακίδης ήταν ό υπεύθυνος συντάκτης δύο ελ

ληνικών εφημερίδων: της πρώτης έντυπης εφημερίδας Σάλπιξ ελληνική στην Καλα

μάτα τόν Αύγουστο τοΰ 1821 και τοΰ επίσημου φύλλου της Διοίκησης Γενική Έφημε-

ρίς της 'Ελλάδος τό 1825. 'Απεχώρησε και άπο τις δυο για λόγους αρχής. Βλ. Αΐκ. 

Κουμαριανοΰ, Ό Τύπος στον 'Αγώνα, 'Αθήνα 1971, τόμ. Α, σ. κ', κα'. 
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Φαρμακίδη) για τον όποιον μιλάει με μεγάλο ενθουσιασμό. Οί παραδόσεις 

του έπί δύο σχολικά έτη, γράφει, της δογματικής και της εκκλησιαστικής 

ιστορίας είναι πολύ ύψηλοΰ επιπέδου. Ό 'ίδιος σχεδιάζει να 'ιδρύσει Ινα 

'Ινστιτούτο Κανονικού Δικαίου, πολύ απαραίτητο τόσο για την Ελληνική 

οσο και για την Ρωσική Εκκλησία. Ό Γκίλφορντ αναφέρει επίσης δτι εχε1 

στείλει έναν ικανότατο διάκονο άπό τή Θεσσαλία, για δύο χρόνια να σπου

δάσει στην Bologna και ύστερα στο σεμινάριο του "Ελληνα μητροπολίτη 

της Ουγγαρίας στο Carlowitz. Τον περιμένει τον προσεχή Νοέμβριο.1 0 4 

Παρακάτω αναφέρεται στο σχέδιο της κυβέρνησης, σχετικά με τήν 'ίδρυση 

του σεμιναρίου για τήν εκπαίδευση του κλήρου, στο όποιο οί υποψήφιοι 

κληρικοί θα στεγάζονται, θα διατρέφονται και θα διδάσκονται δσα δεν μα

θαίνουν στο Πανεπιστήμιο. αΠοϊοι είναι αυτοί οί κλάδοι τής Εκκλησια

στικής επιστήμης, δεν γνωρίζω», παρατηρεί. Οί νέοι κληρικοί δεν είναι 

δυνατόν να ζουν κάτω άπό αυστηρό περιορισμό. Και σας παρακαλώ, γρά

φει, να μην υποθέσετε ότι δεν γινόταν ως τώρα ή ανάλογη αντιμετώπιση 

τής ιδιόρρυθμης κατάστασης των. Παρακάτω εκθέτει με λεπτομέρειες 

πώς είχε οργανώσει ως τώρα τήν εκπαίδευση τών εκατό υποψηφίων κλη

ρικών πού είχε συγκεντρώσει ή κυβέρνηση στην Κέρκυρα. 

Ή αναφορά διακόπτεται, δέν ολοκληρώνεται. Θα μπορούσαμε να υπο

θέσουμε ή ότι δέν πρόφθασε ό Γκίλφορντ να τήν ολόκληρα) σε ι, ή δτι μα

ταίωσε τήν ολοκλήρωση και τήν αποστολή της δταν έλαβε, στις 4 'Οκτω

βρίου άπό τον Α. Κάλβο, τή δημοσιευμένη πλέον Νομοθετική Πράξη τής 

κυβέρνησης για τήν ίδρυση του Σεμιναρίου. 

Σχετικά με τή διαθήκη του Γκίλφορντ άπό τήν αλληλογραφία του και 

104. Δέν αναφέρει το όνομα τοϋ διακόνου. Εΐναι πολύ πιθανό να πρόκειται για 
τον 'Ιεροδιάκονο κυρ Δανιήλ άπο την επαρχία της Δημητριάδος της Θεσσαλίας, πού 
ό Μητροπολίτης Ούγγαροβλαχίας 'Ιγνάτιος, σε αυτόγραφη επιστολή του της 8/20 
Σεπτεμβρίου 1825 άπο τήν Πίζα, συνιστά θερμά στον Γκίλφορντ: «σας προσθέτω 
δτι έχει και παιδείαν Έλληνικήν και νοος εύφυ'ίαν, ώστε εάν τω προμηθεύσητε τα μέ
σα να σπουδάση τακτικώς εις τήν Εύρώπην, θέλει ευδοκιμήσει ε'ις δ,τι ήθελεν ένα-
σχοληθή». Ή επιστολή διασώζεται στο 'Αρχείο τοϋ Γκίλφορντ στο Maidstone, 
Kent. Ό 'Ιγνάτιος γράφει στον Γκίλφορντ στο 'ίδιο γράμμα: «Οί φιλέλληνες συμπα
τριώτες σας, Μιλόρδ, έκαμαν και κάμνουν πολλάς θυσίας δια τήν άνεξαρτησίαν τής 
Ελλάδος. Ή αυθεντία σας προσπαθείτε νά είσάξετε τα φώτα εις ταύτην τήν κλασι-
κήν γην για να ευρέθη εις τον αυτόν καιρόν ανεξάρτητος και οί κάτοικοι της με τάς 
αναγκαίας γνώσεις δια να διοικηθώσι μόνοι των και να διατηρήσωσιν δ,τι δι' δπλων 
ήθελον αποκτήσει. Ζήθι εις πολλούς χρόνους, ευεργετικέ άνερ ! ή Ελλάς θέλει σας εί
ναι ευγνώμων και τώρα και εις τους μετέπειτα αιώνας. Ό φίλος και εύχέτης σας μη
τροπολίτης Ιγνάτιος». 
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άπο άλλες πηγές του 'Αρχείου του έχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες. Ό 

Γκίλφορντ είχε συντάξει στην Κέρκυρα, το 1826, κωδίκελλο στον όποιο 

ήταν μάρτυρες ό "Αγγλος φίλος του Γκίλφορντ Hartshorne και δ επίσης 

παλαιός φίλος του Γεώργιος Φορέστης άπο τον όποιον έχουμε και την 

πληροφορία.100 Ό Ρόκκος Πυλαρινός, γιατρός και γραμματέας του το 

τελευταίο διάστημα της ζωής του, μας πληροφορεί ότι ό Γκίλφορντ είχε 

στην Κέρκυρα: a paper in the form of Will, οπού ήταν μάρτυρες ό Κα-

ραντηνος και ό Φωκάς άλλα, δπως του είπε ό Lusignan, έσκισε αύτη τη 

διαθήκη τον Αύγουστο όταν γύριζαν στην 'Αγγλία. 1 0 6 

Κατά την επιστροφή του στο Λονδίνο άπο το Spa (13 Αυγούστου 

1827), ό Lusignan μεταφέρει επιστολή προς τον Bateman, ό όποιος είχε 

στείλει στον Γκίλφορντ, με τον 'ίδιο τον Lusignan, σχέδιο της διαθήκης 

που έσκόπευε εκείνος να συντάξει. Ό Γκίλφορντ του απαντάει δτι μετά 

την πώληση τοΰ σπιτιού του της Saint James Place 24, και άλλα γεγο

νότα, επιθυμεί να επιφέρει κάποιες αλλαγές και τοΰ εκθέτει τις προθέσεις 

του. Στο τέλος τοΰ γράφει: «Of my assets at Corfu, I shall probably 

dispose by Codicil, and charge them as I m a y think proper». Τον πα

ρακαλεί να ετοιμάσει νέο σχέδιο σύμφωνα με τις επιθυμίες του και να τοΰ 

το στείλει με τον Lusignan. 1 0 7 Ό Lusignan επρόκειτο να επιστρέψει στο 

Spa και να τον συνοδέψει, μ.αζί με τον Άσώπιο πού θα συναντούσαν στο 

Παρίσι, στο ταξίδι προς την Κέρκυρα. Στις 17 Αυγούστου, ό Lusignan 

γράφει 1 0 8 στον Γκίλφορντ δτι συνάντησε τον ένα άπο τους πληρεξουσίους 

του. τον Α. Milne, ό όποιος έδωσε στον Lusignan να τοΰ διαβιβάσει γρα

πτές οδηγίες για τον τρόπο πού ένόμιζε δτι έπρεπε να συντάξει ό Γκίλ-

105. ΑΓΚ, Φ VIII, 1828, 23 Μαΐου. Πρακτικά επιτροπής συσταθείσης για 

τήν εξέταση των συνθηκών παράδοσης τών καταλοίπων τοΰ Γκίλφορντ στην Κέρκυ

ρα. Ό Φορέστης καταθέτει ώς μάρτυρας. 

106. "Ο.π., δπου κατέθεσε και ό Ρόκος Πυλαρινός. 

107. ΑΓΚΦ, Φ VII, 45. 

108. ΑΓΚ, Φ VII, 52. Είναι γνωστός ό στενός φιλικός δεσμός τοΰ Γκίλφορντ 

μέ τον Lusignan, πού ζοΰσε κοντά του στο Παλαιό Παλάτι. Τον τελευταίο καιρό ό 

Lusignan εΐχε σοβαρό πρόβλημα μέ τήν υγεία του, δπως προκύπτει άπο επιστολή 

του Γκίλφορντ έπαιρνε όπιο, και γι5 αυτό εϊχε αφήσει τήν Κέρκυρα τόν περασμένο 

'Απρίλιο (1827) σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Ό Γκίλφορντ τοΰ είχε δώσει τότε 

τό ποσό τών 1000 λιρών (βλ. Β. ΛΙπόμπου Σταμάτη, «'Ανέκδοτα γράμματα», σ. 72). 

Στο γράμμα αυτό εκφράζει στον Γκίλφορντ μέ πολύ θερμό τρόπο τήν αφοσίωση καί 

τήν ευγνωμοσύνη του γιατί, όπως είδε στο σχέδιο της διαθήκης πού μετέφερε στον 

Bateman, τοΰ άφηνε ετήσιο επίδομα 200 λιρών για δλη του τή ζωή. Ό Γκίλφορντ 

είχε θυμηθεί στή διαθήκη του καί τή μητέρα του Lusignan. 
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φορντ τή διαθήκη του. Το γράμμα αυτό, δπως σημειώνεται άπό τον παρα

λήπτη, ελήφθη στο Λονδίνο στις 4 Σεπτεμβρίου. 1 0 9 

Στο 'Αρχείο Γκίλφορντ Κέρκυρας διασώζονται τρία επίσημα αντί

γραφα της διαθήκης του Γκίλφορντ και των δύο κωδικέλλων πού την συμ

πληρώνουν (Τ3, Τ4, Τ5), καθώς επίσης και σχέδια δύο κωδικέλλων με 

διαφορετικό περιεχόμενο (Τ2 και Τ6) . 1 1 0 'Από τα έγγραφα αυτά προκύ

πτουν τα ακόλουθα σχετικά στοιχεία: 1 1 1 

Ό Γκίλφορντ συνέταξε τή διαθήκη του στις 25 Σεπτεμβρίου, 1 1 2 οπού 

ορίζει κληρονόμο του τον George Augustus Frederic Charles Earl of 

Sheffield, γιο της αδελφής του Anne (1764-1832), τρίτης συζύγου του 

λόρδου Sheffield. Στο σπίτι τους στο Αονδίνο (20 Port land Place) φιλο

ξενήθηκε άρρωστος και εκεί πέθανε, γιατί, δπως είναι γνωστό, είχε πριν 

άπό λίγο καιρό πουλήσει το δικό του (42 Saint James Place) . 1 1 3 'Εκτε

λεστές της διαθήκης του ορίζει τους William Boyd και Alexander Milne^ 

ως τώρα επιτρόπους του. 'Αφήνει και σ' αυτούς κληροδότημα 1000 λιρών 

στον καθένα. Στη χήρα μητέρα του γραμματέα του James Lusignan, 

στή χήρα του Porteus Smith, στον παλιό υπηρέτη του Frederic Daly 

και στο ζωγράφο John Pennington αφήνει ισόβιες ετήσιες συντάξεις. 

Μάρτυρες υπογράφουν οι Michael William Lusignan (μάλλον αδελφός 

του James) και ό Henry Bateman. 

Μία εβδομάδα αργότερα (στις 2 'Οκτωβρίου), συντάσσει πρώτη έπι-

διαθήκη (κωδίκελλο). 'Αφήνει ενα κεφάλαιο 6000 λιρών άπό τους τόκους 

109. ΑΓΚ, Φ VII, 52. 
110. ΑΓΚ, Τ 2-6. Στον ΐδιο φάκελο υπάρχει αντίγραφο της διαθήκη: και του 

Λόρδου North, πατέρα του Γκίλφορντ. 
111. Ό Γκίλφορντ δεν ακολούθησε στή σύνταξη της Διαθήκης τις οδηγίες πού 

του έγραφε ό Milnes στο γράμμα του Lusignan (πού έλαβε βέβαια πολύ αργότερα: 
4 'Οκτωβρίου στο Λονδίνο), σχετικά με τα κληροδοτήματα τα όποια έπρεπε κατά 
τή γνώμη του να περιλάβει σέ κωδίκελλο, ώστε αν άλλαζε γνώμη να μή χρειαστεί να 
αλλάξει τή διαθήκη. Φαίνεται δτι κατέληξε σ' αυτή τή διατύπωση υστέρα άπό τήν 
άμεση επικοινωνία με τους συμβούλους του στο Λονδίνο. 

112. 'Αφορμή σ' αυτή τήν απόφαση του έδωσε ασφαλώς ή ξαφνική επιδείνωση 
της υγείας του. Βλ. ΑΓΚ, Φ VIII, 33. Τήν υπόθεση αυτή ενισχύει το γεγονός δτι στις 
22 Σεπτεμβρίου 1827, δύο μόλις ήμερες ενωρίτερα, έγραφε στον οικονόμο του στην 
Κέρκυρα François Guibert (Κέρκυρα, 'Αρχείο Γκίλφορντ 'Αναγνωστικής 'Εται
ρείας, Κ3) να έλθει να τον προϋπαντήσει στην Ancona, Οπου θα έφθανε συνοδευόμε
νος άπό τήν αδελφή του. Πρβλ. και τά όσα γράφει ό Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος σχε
τικά (δ.π. σ. 60), Οταν αναφέρεται στο θάνατο του Γκίλφορντ: «Δύο μέρες πριν πε
θάνει έλεγε να κινήσει δια Κόρφους και πώς εδώ βρίσκει τήν υγεία του». 

113. Βλ. Ε. Glascow, «Lord Guilford», σ. 16. 
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του οποίου θα παίρνει ή αδελφή του Charlotte Lindsay ισόβια σύνταξη. 

Μετά το θάνατο της θα περνάει το κεφάλαιο στην περιουσία της ανεψιάς 

του Lady Ann Frederica Catherine Legge Noro. Μάρτυρες του κοοδί-

κελλου: ό γιατρός John Armstrong και δ Robert Simpson, butler της 

κόμισσας Sheffield. 

Μετά άπό ένδεκα ημέρες, στις 13 'Οκτωβρίου, 1 1 4 μία μόλις ημέρα 

πριν άπό το θάνατο του, συντάσσει και δεύτερη έπιδιαθήκη (κωδίκελλο). 

Κληροδοτεί στον James Lusignan, ιδιωτικό γραμματέα του δπως τον 

αποκαλεί, το ποσό των 1000 λιρών,1 1 5 στον "Ελληνα γιατρό του Ρόκκο 

Πυλαρινό, πού τον συνόδευε: «in test imony of great and affectionate 

kindess to me», το ποσό των 600 λιρών. Στο βιβλιοθηκάριο του του Λον

δίνου, Richard Robertson, 500 λίρες, θ α θυμηθεί επίσης τον "Ελληνα 

υπηρέτη του Γιάννη Κατζιώτη και θα του αφήσει 150 λίρες καθώς και 

τον υπηρέτη του γραμματέα του Αουζινιάν, θα του αφήσει 50 λίρες. Στο 

φίλο του και γιατρό του Dr. Henry Holland χαρίζει ενα βιβλίο της επι

λογής του άπό τή βιβλιοθήκη του της Κέρκυρας ή του Αονδίνου. 'Ακο

λουθεί ή παράγραφος πού έκρινε την τύχη της βιβλιοθήκης: 

«And in case t h e Ionian Republic shall endow the Ionian Univ

ersity with the sum of three thousand five hundred pounds per 

annum, I give and bequeath to the said University all m y books, 

manuscripts, philosophical, mathemat ica l and other scientific instru

ments, medals and sulphurs of medals now in the Island of Corfu 

or on the way to t h a t Island, on condition t h a t the Governors Mana

gers and other Superiors of t h a t University allow to each s tudent 

thereof now receiving pension from me for t h e period of four years 

from m y decease a stipend or pension equal in a m o u n t to one half 

of t h e stipend allowed by me at my decease. And I give and bequeath 

to each of the s tudents now receiving stipends from me for the said 

period of four years after m y decease a sum not exceeding one other 

half of the said pansions now allowed by me». Τελειώνει αφήνοντας 

στον μάγειρο του 100 λίρες και στις αδελφές του: L a d y Charlotte Lind

say ισόβιο ετήσιο επίδομα 1000 λιρών και στην Ann Countess Dowager 

of Sheffield το ποσό τών 1000 λιρών. Μάρτυρες οι Ι'διοι πού υπέγραψαν 

τον προηγούμενο κωδίκελλο. 

114. Ό Γκίλφορντ έχει λάβει στις 4 'Οκτωβρίου το γράμμα του Κάλβου με δη

μοσιευμένη τήν Πράξη της Γερουσίας (11/23 'Ιουνίου 1827), και εΐναι φυσικό να 

είναι δυσαρεστημένος με τα δσα διάβασε εκεί σχετικά με το Σεμινάριο. 

115. Βλ. Β. Μπόμπου Σταμάτη, «'Ανέκδοτα γράμματα», ό'.π., σ. 72. 
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Το περιεχόμενο του κωδίκελλου μας ήταν γνωστό άπό τη μετάφραση 

πού παραθέτει ό Α. Παπαδόπουλος Βρετός.1 1 6 Δεν γνωρίζαμε Οτι αύτδς 

ήταν ô δεύτερος κωδίκελλος, ούτε δτι ή κυρίως διαθήκη είχε συνταχθεί 

στις 25 Σεπτεμβρίου και ό πρώτος κωδίκελλος στις 2 'Οκτωβρίου. Στα 

κείμενα αυτά δέν υπάρχει καμία αναφορά στην 'Ακαδημία. 

Στο 'Αρχείο του Γκίλφορντ της 'Αναγνωστικής Εταιρείας της Κέρ

κυρας, έκτος άπό τα αντίγραφα της επίσημης διαθήκης και τών δύο κω-

δίκελλων (Τ/3, Τ/4, Τ/5), υπάρχουν στον ΐδιο φάκελο και άλλα δύο αντί

γραφα κωδίκελλων (Τ/2 και Τ/6), με διαφορετικό περιεχόμενο, δπου δέν 

έχει συμπληρωθεί ή ημερομηνία, ένώ υπάρχει στή θέση της υπογραφής το 

όνομα του Γκίλφορντ, δηλώνεται ή θέση τής σφραγίδας, και στον κωδί-

κελλο Τ/6 δυσανάγνωστα 'ίσως ονόματα τών μαρτύρων. 'Αναφέρονται 

και οι δύο αυτοί κωδίκελλοι στο ΐδιο θέμα. Ό πρώτος (Τ/2): «This is a 

Codicil to the last Will and Testament of me Frederic Earl of Guil

ford», αναφέρεται σ' ενα ποσό 4000 λιρών, πού έχει δανείσει ό Γκίλφορντ 

στον ανεψιό του Sheffield με εξασφάλιση υποθήκης στην περιουσία του 

τελευταίου στην κομητεία του Sussex. Τους τόκους αυτού του ποσού, με 

διάφορες οικονομικές ρυθμίσεις, παραχωρεί στην αδελφή του L a d y Char

lotte Lindsay και μετά το θάνατο της στην ανεψιά του Lady Anne Fre

derica Catherine Holroyd, κόρη τής αδελφής μου Κόμισσας του Shef

field. Ή τελευταία παράγραφος άφορα την 'Ακαδημία και τη Βιβλιοθή

κη καΐ είναι ή ακόλουθη: «I Give and Bequeath the Manuscripts and 

printed Books which at t h e t ime of my decease shall be in the Island 

of Corfu to the Ionian University in t h a t Island on condition t h a t 

t h e Governors Managers or Superiors of the said University do allow 

to each Student thereof not exceeding the Number of fifty who 

shall have attained the Degree of Philologean or Under Graduate 

for the period of four years from m y Decease a Stipend or Provision 

equal in amount to the Stipend or Provision allowed by me at m y 

decease not exceeding in the whole amount four hundred Spanish 

Dollars per Month. And it is m y Will and I hereby direct t h a t such 

allowance stipend or Provision shall be confined to those undergra

duates or Philologeans who shall be in or have at ta ined t h a t degree 

before or at m y decease and shall in no case exceed or be extended 

beyond the period of four years to be reckoned from the t ime t h a t 

such degree shall have been taken or acquired. I give and bequeath 

116. "0.71., σ. 175-177. 
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unto the said Ionian University all my Mathematical Instruments 

and all my other Instuments of Science Medals and Sulphors of Me

dals not disposed of by me in my life time and which at my decease 

shall be in the said Island or on the way or passage there. And in all 

other respects I hereby ratify and confirm my said Will». 

Ό δεύτερος (Τ/6) είναι: ((further Codicil to the last Will and 

Testament of me Frederic Carl of Guilford. I hereby rewoke so 

much of my former Codicil)). 'Αναφέρεται ολόκληρο το περιεχόμενο του 

σέ διαφορετική ρύθμιση του κληροδοτήματος των τόκων του δανείου τών 

4.000 λιρών πού ανέφερε στον προηγούμενο κωδίκελλο (Τ/2). Το κληρο

δοτεί στην αδελφή του και μετά το θάνατο της παραχωρεί το κεφάλαιο 

στην ανεψιά του. 

Οι δύο παραπάνω κωδίκελλοι (Τ/2 και Τ/6) δεν φαίνεται να αποτέ

λεσαν ποτέ επίσημα έγγραφα. Το πιθανότερο είναι δτι πρόκειται για σχέ

δια πού αντικατεστάθη σαν από τους άλλους δύο κωδίκελους πού αναφέ

ραμε. Την άποψη αυτή ενισχύει το γεγονός δτι στην επίσημη διαθήκη δεν 

αναφέρεται καθόλου το δάνειο του Sheffield. Στο γράμμα προς τον Bate-

man (13 Αυγούστου 1827) ό Γκίλφορντ έχει αποφασίσει να κάμει διαφο

ρετική ρύθμιση: «As I intend to raise the sum now lent to Lord Shef

field and place under Trustees for the benefit of Lady Charlott... 

from £ 4000 to £ 6000. I shall make it over to the Trustees by Deed 

and not mention it in my Will». Αυτό το στοιχείο, νομίζω, αποτελεί 

τον terminum ante quem για το σχέδιο αυτό της διαθήκης. 

Τα επίσημα κείμενα της διαθήκης φαίνεται Οτι τα παραδίδουν τα τρία 

αντίγραφα (Τ/3, Τ/4, Τ/5) του 'Αρχείου της Κέρκυρας, πού συμπίπτουν 

κατά το περιεχόμενο και τα όποια έχουν ημερομηνίες και υπογραφές μαρ

τύρων. Στο εξωτερικό φύλλο του Τ/4 αναγράφεται: Copy, Probate of 

the Will and two Codicils of the Right Honorable Frederic Earl of 

Guilford deceased. Dated 1st December 1827. "Αλλωστε το ότι ό Α. 

Παπαδόπουλος Βρετός άπό τήν επίσημη Υπηρεσία του Λονδίνου117 έλαβε 

αντίγραφο του κωδίκελλου πού δημοσίευσε και αυτός συμπίπτει με τον 

δεύτερο κωδίκελλο τών παραπάνω αντιγράφων επιβεβαιώνει αύτη τή θέ

ση. Ή ύπαρξη τών σχεδίων τών κωδίκελλων (Τ/2 και Τ/6) μας ενδια

φέρουν για τους παρακάτω λόγους. Ή παράγραφος για τήν 'Ακαδημία, 

117. "Ο.π., σ. 173: 'Απόσπασμα «έκτου Κατάστιχου του Προνομιακού δικα

στηρίου, της Καντορβέρης, Prerogative Court of Cantorbery, ήγουν τοϋ Δικαστη

ρίου περί της εξετάσεως τών νομίμο^ν Διαθηκών». 
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πού περιέχεται εδώ, στον πρώτο ανεπίσημο κωδίκελλο (Τ/2), δεν συμπί

πτει απόλυτα με δσα αναφέρονται στον κωδίκελλο της επίσημης διαθή

κης. Ό δρος περιορίζεται στις υποτροφίες τών 50 φοιτητών, πού δεν πρέ

πει να ξεπερνούν το ποσόν τών 400 ταλίρων το χρόνο. Έ ν ώ στον δεύτερο 

κωδίκελλο, της επίσημης διαθήκης, οι δροι γίνονται βαρύτεροι με την 

προσθήκη του δρου της ετήσιας επιχορήγησης της 'Ακαδημίας με το πο

σό τών 3.500 λιρών. Αυτό το στοιχείο αποκαλύπτει τον προβληματισμό 

του και 'ίσως κάποιες ψυχολογικές πιέσεις πού υπέστη τις τελευταίες ήμε

ρες της ζωής του. "Ισως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε δτι σ αυτές τις 

πιέσεις και στην έντονη δυσαρέσκεια του με την κυβέρνηση του κράτους 

τών 'Ιονίων Νήσων, ή οποία αθέτησε τις υποσχέσεις πού του είχαν δο

θεί, 1 1 8 πρέπει να αποδώσουμε την διατύπωση τών δρων του κωδίκελλου ή 

εκπλήρωση τών οποίων ήταν πολύ αμφίβολη, ύστερα μάλιστα άπο τις τε

λευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης.'Άλλωστε είναι γνωστή ή δυσφορία της 

οικογένειας του Γκίλφορντ και ή διαφωνία της με τα έξοδα και τις θυσίες 

του για τους "Ελληνες και το σκοπό της ζωής του, τήν 'Ακαδημία. 1 1 9 

Στο 'Αρχείο Γκίλφορντ της Κέρκυρας1 2 0 έχει διασωθεί μια σειρά εγ

γράφων πού μας πληροφορούν για ενα γεγονός άγνωστο άπό άλλη πηγή 

και πού ενισχύουν τήν άποψη δτι ή οικογένεια τοΰ Γκίλφορντ και οι "Αγ

γλοι γενικότερα ήταν δυσμενώς διατεθειμένοι προς τον κύκλο της 'Ακα

δημίας, άφοΰ δεν συμφωνούσαν με τις θυσίες τοΰ Γκίλφορντ και τήν άφο-

118. Θα τον είχαν λυπήσει ασφαλώς και τα νέα άπο τήν Κέρκυρα, τα περισσό
τερα δυσάρεστα: παρεξηγήσεις ανάμεσα στον έφορο και τήν επιτροπή βιβλιοθήκης 
με τον Α. Παπαδόπουλο, τα μάρμαρα και τα χειρόγραφα πού δέν είχαν φθάσει ακό
μη. Ή μόνη ευχάριστη πληροφορία είναι άπό το γράμμα τοϋ Σακελλαρόπουλου (βλ. 
παραπάνω) δπου τοϋ γράφει σχετικά με τους φοιτητές (τα παιδιά του, δπως τους απο
καλούσε πάντοτε) : «Χαίρω πολύ δτι το πλειότερον μέρος τών Φιλολόγων μας, τώρα 
ε'ις τάς διακοπάς τών μαθημάτων, σπανίως φαίνονται εις τους δρόμους και ολίγον εις 
τους περιπάτους. Έκ τούτου εχω δίκαιον να συμπεράνω τήν εύταξίαν και έπιμέλειάν 
τους. Πάσα ή Νεολαία της 'Ακαδημίας, οι Διδάσκαλοι, δλοι δσοι εύχόμεθα με θερμό
τητα υπέρ της τιμίας ζωής τοϋ Άρχοντος και ευεργέτου μας είμεθα ανυπόμονοι να 
Σας άπολαύσωμεν εντελώς ύγιαίνοντα και άκρως εύθυμοϋντα. Είθε! ! !». 

119. 'Αντίθετα, δπως παρατηρεί ό F. Η. Marshall {δ.π., σ. 47), άλλοι γνωστοί 
Άγγλοι φίλου του: men of high character and proved success in action, such 
as Sir Sidney Smith, Sir James Napier and Captain Robert Spencer set a high 
value upon him and his efforts in the cause of Greek education. «Few men» 
says Napier, «could have been found more capable of arranging the details of 
a University than Lord Guilford». 

120. Κέρκυρα, 'Αναγνωστική Εταιρεία, 'Αρχείο Γκίλφορντ, Φ. VIII, 61, φφ. 

1-28. Ή ημερομηνία είναι: 28 Μαΐου-Ίούνιος 1828. 
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σίωση του σ' αυτό το έ'ργο. Πρόκειται για τα πρακτικά επιτροπής συ

σταθείσης με εντολή του αρμοστή με σκοπό την έρευνα των συνθηκών τής 

διαδικασίας φύλαξης και παράδοσης τών υπαρχόντων του Γκίλφορντ (28 

Μαΐου - 7 'Ιουνίου 1828). Ή επιτροπή αποτελείτο άπό τον επικεφαλής 

του Στράτου Major General Woodford, τον επικεφαλής τής αστυνο

μίας Colonel Carey και τον γραμματέα τής Βουλής Ε. S. Baynes. Ό 

γραμματέας τής Γερουσίας John Craufurt, επίτροπος του κληρονόμου 

τοϋ Γκίλφορντ λόρδου Sheffield, σε επιστολή του, τής 19 Μαΐου 1828, 

προς τον αρμοστή Adam αναφέρει ότι, όταν πήγε στο Παλαιό Παλάτι, 

δπου κατοικούσε ό Γκίλφορντ, με τον σκοπό να αποσφραγίσει και να πα

ραλάβει τα υπάρχοντα του, παρατήρησε οτι ενα ντουλάπι οπού φυλασσό

ταν το προσωπικό κινητό ((γραφείο» του είχε ανοιχτεί και το περιεχόμε

νο ήταν ακατάστατο. Αύτη ή κατηγορία έγινε ή αφορμή τής σύστασης τής 

επιτροπής και τής ανάκρισης 6που εκλήθησαν και κατέθεσαν 8 μάρτυρες 

του στενού περιβάλλοντος τοϋ Γκίλφορντ, μεταξύ αυτών, έκτος άπό τον 

Α. Παπαδόπουλο Βρετό, 1 2 1 ό Γεώργιος Φορέστης, φίλος του Γκίλφορντ, 

καΐ. ο γιατρός του και γραμματέας του, ως το τέλος τής ζωής του, 1 2 2 Ρόκ 

κος Πυλαρινός. 'Επισημαίνω δύο σημεία τών καταθέσεων τών δύο τε

λευταίων, πού παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το σημείο δπου βρίσκεται ή 

έρευνα. Ό Φορέστης αναφέρει οτι ό Γκίλφορντ εϊχε συντάξει το 1826, 

στην Κέρκυρα, κωδίκελλο τής διαθήκης του στην οποία ήταν μάρτυρας ό 

'ίδιος και ό "Αγγλος φίλος του H a r t s h o r n . 1 2 3 Ό Ρόκκος Πυλαρινός ανα

φέρει επίσης ότι ό Γκίλφορντ είχε συντάξει κωδίκελλο στην Κέρκυρα (δεν 

αναφέρει χρονολογία) με μάρτυρες τον Καραντηνό και τον Φωκά. Και 

συμπληρώνει ότι, Οπως τον πληροφόρησε ό Lusignan, τον έσκισε (torn 

up) ό Γκίλφορντ στο Spa, 1 2 4 όταν ξεκίνησαν τον Αύγουστο για την Ά γ -

121. Είναι παράδοξο πώς δεν αναφέρει το γεγονός. 

122. Ό Craufurt χαρακτηρίζει τον γιατρό Ρ. Πυλαρινό: acting Private Se

cretary. 'Επιβεβαιώνεται έτσι ή υπόθεση πού είχα διατυπώσει, οτι ό Πυλαρινός εί

ναι ό γραφέας τών Copia Lettere τοΰ Γκίλφορντ, τοϋ 1827. Βλ. Β. Μπόμπου Στα

μάτη, «'Ανέκδοτα γράμματα», δ.π., σ. 59. 

123. Βλ. The Greek Gazette, September 1977, 12: Ό Charles Henry H a r t -

shorne (1802-1865) επισκέφθηκε τα 'Ιόνια νησιά προσκεκλημένος τοΰ Γκίλφορντ 

το 1825. Συνέχισε το ταξίδι του στην 'Ανατολή (τοϋ γράφει άπό τη Σμύρνη στις 16 

Φεβρουαρίου 1826) και ξαναγύρισε στο Αονδίνο το φθινόπωρο τοΰ 1826. Βλ. παρα

πάνω, σημ. 63. 

124. Αουτρόπολη τοϋ Βελγίου, -κοντά στη Λιέγη, οπού ό Γκίλφορντ πήγαινε 

για υδροθεραπεία κάθε καλοκαίρι συνοδευόμενος άπό τις αδελφές του, πριν άπό το 

ταξίδι του στό Αονδίνο. 
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γλία. "Ισως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε δτι τις πρώτες δυσάρεστες 

πληροφορίες άπό την Κέρκυρα, σχετικά με το θέμα του Ίεροσπουδαστη-

ρίου, είχε δ Γκίλφορντ άπό τον Άσώπιο πού φαίνεται να τον επισκέφθηκε 

στο Spa, άφοϋ στο γράμμα του της 14 Αυγούστου ό Καραντηνός στέλνει 

χαιρετισμούς και στον Άσώπιο. "Ισως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε επί

σης δτι οί παραπάνω πληροφορίες έγιναν ή αφορμή της απογοήτευσης και 

της οργής του και του υπαγόρευσαν τήν πράξη της καταστροφής τής διαθή

κης πού είχε συντάξει στην Κέρκυρα και θα ευνοούσε ΐσως τήν Ακαδημία. 

Ό Α. Παπαδόπουλος Βρετός είναι ό κυριότερος μάρτυρας τής 'ιστο

ρίας τής Βιβλιοθήκης, και δσο και αν, δπως εϊναι φυσικό, γράφει με κά

ποιο πάθος, 1 2 5 δεν είναι δυνατό να αμφισβητήσουμε τήν αλήθεια των λό

γων του, πού επιβεβαίωσαν άλλωστε τα γεγονότα πού ακολούθησαν. Έ -

σημαίνει τήν αδιαφορία τής κυβέρνησης πού οδήγησε στην απώλεια τής 

Βιβλιοθήκης, άφοΰ αγνόησε τους δρους τής διαθήκης, τους οποίους δεν 

ήταν καθόλου δύσκολο να εκπληρώσει. «Το κοινόν θέλει συμφωνήσει μετ' 

εμού, γράφει, δτι κακώς έπραξεν ή 'Ιόνιος Κυβέρνησις να μή δεχθή τους 

τεθέντας δρους παρά του Κόμητος Γυΐλφορδ, εν ω ήκολούθησεν να ύπο-

φέρη τήν αυτήν δαπάνην και ϊσως μεγαλυτέραν εκείνης των παρελθόντων 

ετών δια τήν Δημόσιον Παιδείαν, φυλάττουσα τήν Ίατρικήν Σχολήν δια 

τον τύπον μόνον, διότι μόνοι τρεις ήσαν οί καθηγηταί αυτής επί του Ά ρ 

χοντος Γυΐλφορδ. 'Επίσης έάν ή Κυβέρνησις ακολουθούσε να δίδη εις τους 

υποτρόφους φιλολόγους του Γυΐλφορντ το ήμισυ του μισθού των δια τέσ

σερα έτη, ήθελεν οϊκονομήση τόσας χιλιάδας Διστήλων τα όποϊα επλήρω-

σε το Δημόσιον Ταμεϊον εις τον Γκιον Κρώφορντ, όστις, εν ονόματι τον 

Κόμητος Σέφιλδ,εζήτησε την πληροψήν δσων εξόδων εΐχε κάμη ο Μακα

ρίτης "Αρχων δια τήν Άκαδημίαν». (Τήν τελευταία αυτή πληροφορία δεν 

τήν έχουμε άπό άλλη πηγή !) Ό ΐδιος ό Α. Παπαδόπουλος Βρετός θεω

ρεί δτι ό αρμοστής Adam «ήπατήθη εις τήν περίπτωσιν ταύτην άπό τους 

ανθρώπους παρά τών οποίων έζήτησε μίαν συμβουλήν, πριν παραίτηση 

το πλούσιον δώρον του γενναίου φίλου Φριδερίχου Κόμητος Γυΐλφορδ, και 

λέγω φαίνεται, επειδή δεν υπάρχει ουδεμία Πράξις Δημόσιος τής 'Ιονίου 

Κυβερνήσεως προς ύποστήρηξιν τής εικασίας μου ταύτης». 1 2 6 

125. Βλ. G. P. Henderson, Ή Ιόνιος "Ακαδημία, σ. 78. 
126. Τήν πικρία του για τήν απώλεια τής βιβλιοθήκης εκφράζει ό Α. Παπα

δόπουλος (ο.π., σ. xiii και 182-183) με τήν προσπάθεια του να ανασκευάσει «τήν 
γενικήν είς τήν Εύρώπην δοξασίαν οτι δ Κόμης Φριδερίχος Γυΐλφορδ εΐχε δώσει δώ
σει δωρεάν εις τήν παρ' αύτοϋ εν Κέρκυρα συστημένην Άκαδημίαν τήν πολύτιμον 
Βιβλιοθήκην του». Στις νεκρολογίες πού δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά Revue Ency-
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Ά π ο τα στοιχεία των πρακτικών της επιτροπής πού αναφέραμε προ-

clopédique de Paris, άρ. 109, 'Ιανουάριος 1828 και Antologia di Firenze, άρ. 

86, Φεβρουάριος 1828, αναφέρεται δτι ό Γκίλφορντ έδώρησε τή βιβλιοθήκη του 

στην 'Ακαδημία. Ή πληροφορία αυτή ανασκευάζεται στο τεϋχος της Antologia di 

Firenze, άρ. 120, Φεβρουάριος 1830 (Παπαδόπουλος, ο.π., σ. 182-183), προφανώς 

μετά τήν επιστολή του Α. Παπαδόπουλου προς τον καθηγητή 'Ιππότη SebastiailO 

Ciampi, δημοσιευμένη στην Gazetta Privilegiata, άρ. 239, 'Οκτώβριος 1830. Τήν 

επιστολή αναδημοσιεύει ολόκληρη (δ.π., xii, xiv, αντίγραφο υπάρχει και στο 'Αρ

χείο Γκίλφορντ Άναγνο^στικής Εταιρείας, Φ. VIII, 69). Ό Παπαδόπουλος θεο^ρεΐ 

δτι οί συντάκτες τών νεκρολογιών πού αναφέραμε πληροφορήθηκαν τα ανακριβή περί 

δωρεάς της βιβλιοθήκης στην 'Ακαδημία άπο σχετική αναφορά στο θέμα τοϋ Ciam

pi, ό όποιος σε δημοσίευμα του αναφερόμενος σε χειρόγραφα της συλλογής Γκίλφορντ 

σημειώνει: «το παν αγορασθέν και δωρηθέν εις τήν Έλληνικήν Άκαδημίαν παρά της 

μεγαλοδωρίας τοϋ θεμελιωτοϋ αυτής Κυρίου Κόμητος Γκίλφορντ». Σημειώνω εδώ 

δτι, δπως προκύπτει άπο πληροφορία πού μας δίνει ό ΐδιος, συντάκτης της νεκρολο

γίας πού δημοσιεύτηκε στην Antologia είναι ό Mario Pieri. Βλ. Mario Pieri, Vita 

di Mario Pieri, Firenze 1850, libro quinto σ. 78: «Un articolo necrologico, da 

me pubblicato in quell'anno (1827) potrà contentare chi più ne volesse sapere». 
Τή διαφορά της χρονολογίας 1827-1828 ϊσως θα μπορούσαμε να αποδώσουμε σε 

κάποια σύγχυση. 

Ό Παπαδόπουλος σπεύδει μέ τήν επιστολή του να πληροφορήσει σχετικά τόν 

Ciampi: «πρεσβεύων... τάς ιεράς αρχάς της αμεροληψίας και της αληθείας... Νομί

ζω εΰλογον, τοϋ γράφει, να σάς φανερώσω δ,τι είναι άγνωστον εις υμάς. Μόλις απέ-

θανεν ό γενναίος Κόμης Γυίλφορδ, ό ανεψιός του Κόμης Σέφιελδ, ιδιαίτερος κληρο

νόμος του, ... εγραψεν εις τήν Κέρκυραν... διατάττων να τοϋ στείλη αμέσως εις Αον-

δίνον δλην τήν συλλογήν τών χειρογράφων ανηκόντων εις τον αποβιώσαντα προς μη

τρός θείον του... δεν περιωρίσθη να στέρηση τήν Ίόνιον Βιβλιοθήκην, συσταθεϊσαν 

παρά τοϋ θείου του, ενός τοιούτου θησαυροΰ (ό αριθμός τών χειρογράφων ήτον υπέρ 

τάς τρεις χιλιάδας) άλλα ηθέλησε προσέτι και τήν άπόδοσιν τών τυπωμένων βιβλίων, 

τών οποίων ό αριθμός έπλησίαζεν τάς 15 χιλιάδας. Έάν ό Κόμης Γκυίλφορδ ήθελε 

φαντασθή δια μίαν μόνην στιγμήν, δτι τοιούτο τέλος έμελλον να λάβωσιν αϊ μεγαλο-

δωρίαι του και αί φροντίδες του προς τόν πλουτισμόν μιας Ελληνικής Βιβλιοθήκης... 

εγώ είμαι βεβαιότατος, δτι αί διατάξεις της διαθήκης του ήθελον ΐσως εμπόδιση τό 

κακόν τό όποιον εγινεν». Τήν άποψη τοϋ Παπαδόπουλου ενισχύει νομίζω και η τε

λευταία επιστολή τοϋ Γκίλφορντ, γραμμένη τέσσερις μόνο μέρες πριν άπο τόν κω-

δίκελλο προς τόν ίδιο, δπου τοϋ παραγγέλνει: «riguardo ai miei libri equali devono 

esser collocati nella biblioteca, per uso dell'Università». Άλλωστε στο πρακτι

κό της 'Επιτροπής της Βιβλιοθήκης (βλ. παραπάνω) ό Γκίλφορντ δηλώνει επίσημα: 

«Αί βίβλοι α'ίτινες είναι καθαυτό της 'Ακαδημίας είναι όλιγώταται. Αί άσυγκρίτως 

περισσότερα', είναι έδικαί μου, άλλα καθόσον θέλουσι μείνειν εις ταύτην τήν Βιβλιο

θήκην, θέλει υπόκεινται εις τους 'ιδίους κανόνας, ώς έκεΐναι τής 'Ακαδημίας». Τήν 

πρόθεση του να αφήσει τα βιβλία του στην 'Ελλάδα φανερώνει και ή σκέψη πού είχε 

διατυπώσει τόσο στον Balhurst, δσο και στον Παπαδόπουλο, να τα μεταφέρει δη

λαδή στην 'Αθήνα δπου έσκόπευε να ιδρύσει πανεπιστήμιο δταν ήταν στεναχωρημένος 
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κύπτε ι οτι δ χρόνος της παραλαβής τ ω ν υπαρχόντων του Γκίλφορντ καί 

τ η ς αποστολής στο Λονδίνο τ ή ς συλλογής τ ώ ν χειρογράφων και τ ώ ν κ α τ α 

λόγων τ η ς β ιβλ ιοθήκης 1 2 7 πρέπει να τοποθετηθεί μετά το πέρας τής δια

δικασίας τών ανακρίσεων, επομένως μετά τον 'Ιούνιο του 1828. "Αν λά

βουμε υπόψη μας μάλιστα και το χρόνο πού χρειάστηκε γ ι α την συσκευα

σία και την αποστολή στο Λονδίνο τής συλλογής, δικαιολογείται ή κ α θ υ 

στέρηση τής έναρξης τής παράδοσης τ ώ ν βιβλίων. Ό Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ανα

φέρει οτι. ενα χρόνο αργότερα, στις 15 Μαΐου 1829, ό επίτροπος του κ λ η 

ρονόμου J o h n C r a u f u r t τον έκάλεσε με επιστολή τ ο υ 1 2 8 να π α ρ α δ ώ σ ε ι 

στον έκπρόσοοπό του Γάσπαρον Σ κ ό λ α δλα τ α βιβλία πού άνηκαν στον 

Γ κ ί λ φ ο ρ ν τ . 1 2 9 

μέ τή στάση τής κυβέρνησης. Ό Παπαδόπουλος επισημαίνει επίσης οτι ή παραχώ

ρηση άπα τον Sheffield στην 'Ακαδημία τών μαθηματικών εργαλείων τών μουσείων 

τής Φυσικής και τής Χημείας καί τών παρασκευασμάτων τής ανατομικής και τής πα

θολογίας δεν οφείλεται στη μεγαλοψυχία του άλλα στο οτι ηθέλησε να αποφύγει τή 

μεγάλη δαπάνη πού απαιτούσε ή μεταφορά τους στην 'Αγγλία. 'Αναφέρει επίσης την 

απώλεια τοΰ χειρογράφου έργου τοϋ Κεφαλλονίτη λογίου Βικέντιου Δαμοδοϋ,πού έδώ-

ρησε στον Γκίλφορντ ό Κεφαλλονίτης Π. Καταρέλλος με την ελπίδα τής έκδοσης (βλ. 

Α. Μαζαράκης, Βιογραφίαι ενδόξων ανδρών τής νήσου Κεφαλληνίας, Βενετία 1843) 

καί τοϋ χρυσού ελάσματος άπα το ναό τής Όσίριδος, το όποιο είχε προσφέρει ό ναύ

αρχος W. Sidney Smith στον Γκίλφορντ ως δώρο στη Βιβλιοθήκη τής Ακαδημίας. 

(Βλ. τα σχετικά μέ τις προσπάθειες τοϋ Παπαδόπουλου για τό θέμα αυτό καί πώς 

επέτυχε να αποκτήσει ή Βιβλιοθήκη ενα αντίγραφο τοΰ ελάσματος, δ.π., σ. 178-181.) 

Πολύ διαφωτιστικά είναι δσα γράφει ό F . Η . Marshall, «Lord Guilford and he 

Greece», The Link, 2 (1938) 45-46: «In connexion with the Guilford collections, 

a brief account may be given of the fortunes of a gold plaque, now in the Bri

tish Museum. It has an inscription in Greek in punctured letters, recording the 

foundation of the temple of Osiris by Ptolemy Euergetes I and his wife Berenike 

in the latter half of the third century before Christ. The plaque was found a t 

Canopus near Alexandria, in 1818, and was presented by Mehemet Ali to Sir 

Sidney Smith, the latter, as we have seen, a friend of Lord Guilford from an 

early period of his life». Μας πληροφορεί ακόμη οτι τό χρυσό έλασμα τό κράτησε ό 

Sheffield καί τό 1895 πουλήθηκε στο Βρεττανικό Μουσείο οπού καί βρίσκεται. Βλ. 

Β. Μ. Catalogue of Jewellery, No. 2111. 

127. Βλ. σ. 136-137. 

128. Α. Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 169. Τό παραθέτει σε μετάφραση άπό τα ιτα

λικά: « Ό Κύριος Παπαδόπουλος θέλει εύαρεστηθή να παραδώση δια λογαριασμόν 

μου εις τον Κύριον Γάσπαρον Σκόλαν Ολα τα βιβλία τοΰ μακαρίτου Κόμητος Γυΐλφορδ 

εν τή Βιβλιοθήκη τής εν Κέρκυρα 'Ακαδημίας, τα όποια θέλει ζητήσει, καί ή άπόδειξίς 

του θέλει ισοδυναμεί την έδικήν μου. Κέρκυρα, την 25 Μαίου 1829, Γκιόν Κρώφορδ». 

129. Ό Γ. Τυπάλδος Ίακωβάτος ('Ιστορία, σ. 62) μέ τό γνωστό «πολεμικό 

πνεΰμα του» καί την σκληρή γλώσσα του αναφερόμενος στα όσα ακολούθησαν τό 
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Ή διαδικασία της παράδοσης των βιβλίων του Γκίλφορντ, πού ήταν 

θάνατο του Γκίλφορντ γράφει: «Με τές διαταγές πάλε πού έκαμε σ' ώρα θανάτου, δεν 

έχάρισε τίποτα της 'Ακαδημίας, μήτ' ενα βιβλίο. Ό κληρονόμος του έκοψε τους μι

σθούς των νέων και των διδασκάλων κ' έγύμνωσε τη βιβλιοθήκη τραβόντας οπίσω 

τα βιβλία του μιλόρδου, μέσα στα όποια επήραν εξ απροσεξίας και πολλά χειρόγραφα 

ιδιοκτησία τής βιβλιοθήκης, επειδή δέν έπρόκοψε ποτέ ό βιβλιοφύλακας να κάμει σω

στούς καταλόγους και να ξεχωρίσει τά^ξένα βιβλία. Παρά να σώζουνται στο κατάστη

μα πού έσύστησ' ό μακαρίτης, έστοχάσθηκε (εννοεί νομίζω τον κληρονόμο) ως φαί

νεται να τα πουλήσει στή Λόντρα. 'Από τές εκδόσεις του Άλδου, καθώς άπό ενα βι

βλίο τρία φύλλα του Johanilis North Umbriae, τύπος του 1570 έπιασε σαράντα δύο 

λίτρες στερλίνες κ' εξήντα γινεές σέ μιαν αγία Γραφή του Σίξτου τοϋ πέμπτου, τύπος 

του 1590». Σχετικά με τον Α. Παπαδόπουλο, τουλάχιστον όσον άφορα τα χειρόγρα

φα είναι άδικος, άφοϋ χειρόγραφα δέν βρίσκονταν στή Βιβλιοθήκη της 'Ακαδημίας. 

Και σέ άλλη ευκαιρία οι παρατηρήσεις του γι' αυτόν αποκαλύπτουν μια αντιπάθεια 

πού φθάνει ως το σημείο να τον κατηγορεί οχι μονάχα για τήν ακαταστασία τής Βι

βλιοθήκης, άλλα και για υπεξαίρεση βιβλίου, τα όποια έπούλησε και έχάρισε (ό'.π., 

σ. 84-85). Τουλάχιστον ή πληροφορία δτι «χωρίς παράδοση» αποχώρησε ό Παπα

δόπουλος άπό τη θέση τοϋ βιβλιοθηκάριου άπό αρχειακά εξακριβωμένα στοιχεία ελέγ

χεται ανακριβής. Είναι πολύ περίεργο άπό που έχει τις πληροφορίες του για τον πλει

στηριασμό. Ό Τυπάλδος γράφει τήν Ιστορία τής 'Ακαδημίας άπό τήν έναρξη τής 

λειτουργίας της ως τό 1837. Ή προσωπική μαρτυρία του ανάγεται στα χρόνια άπό 

το 1827 (πού έρχεται στην Κέρκυρα) ως τό 1837. Για τα προηγούμενα στηρίζεται σέ 

πληροφορίες άπό φίλους, εφημερίδες και υπομνήματα. Βλ. 'Ιστορία, σ. ι'-ια'. Ύπο-

θέτω οτι οί αυστηρές κρίσεις και ή κάποια προκατάληψη του οφείλεται στον απέραντο 

θαυμασμό του για τον Ι. Καραντηνό πού εξυμνεί σέ κάθε ευκαιρία (βλ. Γ. Τυπάλδος -

Ίακωβάτος, 'Ιστορία, σσ. 36, 92-93, 113-119). Είναι γνωστές επίσης ο'ι κακές σχέ

σεις τοϋ Καραντηνοϋ, ώς εφόρου, μέ τον Α. Παπαδόπουλο ώς βιβλιοθηκάριο. Ή 

αντιπάθεια του αυτή οδήγησε τον Παπαδόπουλο σέ κρίσεις πολύ αυστηρές για 

τον Καραντηνό: « Ή αγαθή ψυχή τοϋ Κόμητος Γυίλφορδ έσύρετο άπό τήν κερδοσκο-

πίαν τοϋ επιστήθιου συμβούλου του, ... 'Ιωάννου Καρανδηνοϋ. Ό άνήρ ούτος κατά 

δυστυχίαν ων εκ φύσεως άσωτος και μή άρκούμενος εις τον μηνιαΐον μισθόν του έννε-

νήκοντα διστήλων, προς αΰξησιν αύτοΰ έπενόησε τό άκόλουθον επιχείρημα». Και συ

νεχίζει κατηγορον>τας τον Καραντηνό οτι έ'πεισε τόν Γκίλφορντ να δεχτεί τήν άμοιβη 

των καθηγητών για εκτακα μαθήματα μέ γενική αγανάκτηση τής κυβέρνησης. Και 

συνεχίζει σκληρότερος: « Ή κεφαλή τοϋ Μαθηματικού τούτου τής Κεφαλληνίας, προ

σηλωμένη ούσα πάντοτε εις έφεύρεσιν νέων χρηματικών μεσούν, έρεθίσθη εις τοιοΰ-

τον τρόπον ώστε κατέστη εξω φρενών. 'Απόθανε δέ εις τό Φρενοκομεΐον τής Νεαπο-

λεως τό 1838 (αντί τοϋ σωστοΰ 1835) καταγινόμενος πάντοτε ε'ις χρηματικούς υπο

λογισμούς. Ή τ ο ν άριστος μαθηματικός, πλην αγράμματος, μή γνωρίζων να γράψη 

ούτε τήν ιδίαν αύτοΰ γλώσσαν» (σημειώνω εδώ ότι τα αυτόγραφα γράμματα τοϋ Κα

ραντηνοϋ στα ιταλικά έχουν αρκετά λάθη). Βλ. Α. Παπαδόπουλος, ό'.π., σ. 123 και σημ. 

β. Νομίζω δτι ό Παπαδόπουλος δέν συγχώρεσε ποτέ τόν Καραντηνό πού τόν κατηγό

ρησε στον Γκίλφορντ για τά θέματα τής βιβλιοθήκης και έγινε αφορμή να λάβει εκείνο 

τό τελευταίο ψυχρό γράμμα άπό τόν Μιλόρδο, στον όποιον ήταν τόσο αφοσιωμένος. 
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τοποθετημένα ανάμεσα στα βιβλία της 'Ακαδημίας και ήταν καταγραμ

μένα στον ίδιο κατάλογο, κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο γιατί, όπως ανα

φέρει ό Παπαδόπουλος, «έγίνετο εκ διαλειμμάτων και ύπδ τάς οδηγίας ση

μειώσεων τινών προχείρων σταλθεισών εκ Λονδίνου, διότι ως φαίνεται, 

κατ' αρχάς ό Κόμης Σέφιελδ δεν έσκόπευε να ζητήση άπο την εν Κέρκυρα 

Βιβλιοθήκην, ειμή μόνον τα πλέον σπάνια και πολύτιμα συγγράμματα». Με 

πικρία σημειώνει επίσης τάς οχλήσεις όσας νπέφερεν άπο τον Σκάλα, 

άνθρωπο άμαθη άλλα ακριβή εκτελεστή τών ληφθεισών διαταγών. Περι

γράφει επίσης τις προσπάθειες του να κρατήσει τα βιβλία πού είχαν δωρή-

σει διάφοροι επώνυμοι φίλοι του Γκίλφορντ για τή βιβλιοθήκη της 'Ακα

δημίας, και έφεραν τή σφραγίδα της 'Ακαδημίας και το όνομα του δωρη

τ ή . Σ ' αυτή του τήν προσπάθεια οφείλεται και ή διάσωση της πολύτιμης 

συλλογής τών "Αγγλων ποιητών, σε 100 πολυτελείς τόμους, «δώρον του 

Μαρκίωνος και της Μαρκιωνίσσης του Βιοΰτε, εξαδέλφων του μακαρ'ιτου 

"Αρχοντος της Ακαδημίας». 1 3 0 

Σε άλλη ευκαιρία αναφέρει: «Εις ούδένα άλλον Βιβλιοθηκάριον μιας 

'Ακαδημίας συνέβη εκείνο το όποιον συνέβη εις τον Βιβλιοθηκάριον της 

'Ιονίου 'Ακαδημίας* να γύμνωση δηλαδή τάς θήκας εκ τών αυτών χιλιά

δων βιβλίων τα όποια με τόσον ζήλον πρό ολίγου καιρού πρότερον είχε 

καταγράόη και βάλη εις τάξιν, θυσιάζων και αύτας τας ώρας της διασκε

δάσεως του, ίνα ίδη τήν εις αυτόν έμπιστευθεΐσαν Βιβλιοθήκην τακτο-

ποιημένην αμέσως προς όφελος τών μαθητών της 'Ακαδημίας, εις χρή-

σιν των οποίων ήτο προ πάντων αφιερωμένη». 01 

Στο 'Αρχείο Γκίλφορντ της Κέρκυρας έχουν διασωθεί τεκμήρια αυτής 

της διαδικασίας πού περιγράφει ό Παπαδόπουλος, ή αλληλογραφία του με 

τον επίτροπο, άπο τήν οποία προκύπτει δτι δεν υπερβάλλει καθόλου με 

δσα σχετικά αναφέρει παραπάνω. Ό Παπαδόπουλος υποχρεώθηκε να πα

ραδώσει αντίγραφα τών χειρόγραφων καταλόγων της βιβλιοθήκης, τόσο 

της συλλογής τών σπάνιων ελληνικών βιβλίου, 1 3 2 δσο και του Γενικού 

130. Βλ. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, Βιογραφικά, σ. 171. Πρόκειται για τήν 
ανεψιά τοϋ Γκίλφορντ, κόρη του άδελφοϋ του George Augustus, Maria και το σύζυ
γο της Μαρκήσιο John Bute. Βλ. τον κατάλογο τών δοορητών στον χειρόγραφο κα
τάλογο της βιβλιοθήκης, ΕΒΕ 3064. 

131. Βλ. δ.π., σ. 182-183. Βλ. και σημ. 66. 
132. Ό Γκίλφορντ διέθετε τή μεγαλύτερη για τήν εποχή του συλλογή σπάνιοι 

ελληνικών βιβλίων πού είχαν εκδοθεί μετά τήν άλωση και ως το 1821. Αυτά αποτέ
λεσαν τή βάση της Βιβλιογραφίας τοϋ Α. Παπαδόπουλου Βρετοϋ. Βλ. Παναρμόνιον, 
άρ. 1, 'έτος Α', σ. 77, 1 'Ιανουαρίου 1845. Βλ. επίσης καΐ στην ΕΙσαγωγή της νεοελ-
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Καταλόγου της Βιβλιοθήκης της 'Ακαδημίας, οπού περιέχονταν και τα 

βιβλία του λόρδου σύμφωνα με την επιθυμία του, άφοΰ ό σκοπός πού μετέ

φερε την βιβλιοθήκη του Λονδίνου σταδιακά στην Κέρκυρα ήταν να πλου

τίσει την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη. Με τήν ολοκλήρωση της τακτο

ποίησης και καταγραφής των βιβλίων πού πρόσφατα είχαν φθάσει στην 

Κέρκυρα είχε ασχοληθεί ό Παπαδόπουλος με τους βοηθούς του εντατικά 

το καλοκαίρι του 1827. 1 3 3 Στον Κάλβο είχε ανατεθεί ή τακτοποίηση της 

συλλογής των χειρογράφων.1 3 4 

Έ παράδοση της βιβλιοθήκης κράτησε ένα ολόκληρο χρόνο (Μάιο 

1829-μέσα 1830). Στον κατάλογο (χφ B R L Ms, Add. 16, 182) αναφέ

ρεται ως ημερομηνία της πρώτης αποστολής τών χειρογράφων και επι

λεγμένων βιβλίων ή 9 'Οκτωβρίου 1829. Μεταφέρθηκε στο Λονδίνο στο 

τέλος του 1830, δπου ό κληρονόμος του τα έπούλησε σε αλλεπάλληλες δη

μοπρασίες πού οργάνωσε ό οίκος Evans (93 Pall Mall) . 1 3 5 Είχαν προ-

ληνικής φιλολογίας, Αθήνα 1854, σ. ιγ'-ιδ': «'Ωφελούμενος λοιπόν έκ της καλής ευ
καιρίας να έχω άνα χείρας τήν μεγαλητέραν έως τότε ύπάρχουσαν συλλογήν τών δια
φόρων εις τήν άρχαίαν ή εις τήν νεωτέραν γλώσσαν τυπωθέντων βιβλίων ύπο νεωτέ
ρων Ελλήνων». Ό Α. Κάλβος, στην ανταπόκριση του στο περιοδικό Revue Ency
clopédique 27 (1827) 264, αναφέρει: «La Bibliothèque, qui n'existe que depuis 
deux ans, contient déjà 30.000 volumes d'ouvrages choisis, dont une grande 
partie sont la propriété de notre bienfaiteur. On y remarque particulièrement 
la collection, rare et curieuse, de tout ce qui a été publié en grec moderne, de
puis que l'on a commencé à écrire dans cette langue jusqu'à nos jours; et une 
autre collection, non moins précieuse, des manuscripts presque tous italiens, 
qui renferment des documents historiques d'un assez grand intérêt». Βλ. και 
σ. 118, σημ. 51-53. 

133. Βλ. σ. 126-131. 
134. Βλ. Κ. Ε. Σολδάτος, «'Ανδρέας Κάλβος», Επτανησιακή Πρωτοχρονιά, 

'Αθήνα 1960, σ. 23. Σε έκθεση του προς τον αρμοστή Adam, στις 26 Νοεμβρίου 
1827, ό έφορος της 'Ακαδημίας Ι. Καραντίνας, αναφέρει σχετικά με τον Α. Κάλβο: 
«Ό καθηγητής κ. Κάλβος διετέλει ύπο τήν άμεσον αύτοϋ έποπτείαν και έτακτοποίει 
τα χειρόγραφα, άτινα ανήκον εις τον Μακαρίτην Άρχοντα εκλέγων άπο καιροϋ εις 
καιρόν οσα ό Καθηγητής κ. Κάλβος ήδύνατο να θεωρή χρήσιμα να τυπωθώσι». 

135. 'Από τή Βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου έχω σε φωτοτυπία τους 
καταλόγους τών δημοπρασιών: Ι. Catalogue of the valuable and extensive Library 
of the late Earl of Guilford, part the first, sold by auction by Mr Evans, 93 
Pall Mall. On Monday, December 15 and eight followinf Days, 1828. II. Cata
logue of the valuable and extensive Library of the late Earl of Guilford, part 
second, sold by auction by Mr Evans, 93 Pall Mall, On Monday, January 12 
and Five following Days, 1829. III. Catalogue of the valuable and extensive 
Library of he Library of the Earl of Guilford, part the third, sold by Auction 
by Mr Mr Evans, 93 Pall Mall, February 28 and Two following Days, 1829. 
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ηγηθεί τρεις δημοπρασίες: α) 15-23 Δεκεμβρίου τοΰ 1828 (1788 items), 

β) 12-17 Ιανουαρίου 1829 (1459 items) και γ) 28 Φεβρουαρίου-2 Μαρ

τίου τοΰ 1829 (740 items), οπού πουλήθηκαν τα βιβλία της βιβλιοθήκης 

του Λονδίνου.136 Τα βιβλία και τα χειρόγραφα πού μεταφέρθηκαν από την 

Κέρκυρα πουλήθηκαν στις ακόλουθες τέσσερις δημοπρασίες: α) 8-12 Δε

κεμβρίου τοΰ 1830 τα χειρόγραφα της συλλογής, β) στις 20-24 Δεκεμ

βρίου: βιβλία, γ) 5-8 'Ιανουαρίου τοΰ 1831: βιβλία και δ) επί 8 ημέρες 

τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1835 τα υπόλοιπα βιβλία. 

Στα αντίτυπα των εντύπων καταλόγων τών πλειστηριασμών τοΰ οίκου 

Evans, δπου πωλοΰνται τα βιβλία της Κέρκυρας (BRL, Printed Books, 

S . C E 40 (4, 5, 6) - SCE 55 (1)) τους οποίους εχω στη διάθεση μου σε μι-

κροταινίες, υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις σε ενδιάμεσες λευκές σελί

δες, δπου αναγράφεται το όνομα τοΰ πλειοδότη και ή τιμή που αγόρασε 

το κάθε lot. 'Επανέρχονται συνήθως τα 'ίδια ονόματα, ανάμεσα τους γνω

στοί βιβλιοπώλες τοΰ Λονδίνου, δπως οι Thorpe, Payne, Foss, Rodd, 

Cochran. Ό πρώτος, ό Thorpe (1791-1818), εξέδωσε κατάλογο τών 

βιβλίων τοΰ Γκίλφορντ πού είχε αγοράσει με τον τίτλο: Catalogue of an 

Extraordinary, Curious and Extensive Collection of M a n u s c r i p t s -

selected from the Library of the Earl of Guilford. Thomas Thorpe, 

Οί επόμενοι κατάλογοι άφοροϋν τΙς δημοπρασίες τών χειρογράφου και τών βιβλίων 
πού ήταν στην Κέρκυρα: I. Catalogue of the extraordinary, curious and exten
sive collection in Manuscripts of the late Earl of Guilford, sold by auction by 
Evans ... On Wednesday, December 8 and four following days, 1830 (769 lots). 
II. Catalogue of the valuable Library of the late Earl of Guilford, imported 
from Corfu... on Monday December 20 and four following Days, 1830 (1124 
lots). III. Catalogue of the valuable library of the late Earl of Guilford... On 
Wednesday, January 5 and three following Days, 1831 (722 lots). VE Catalo
gue of the remaining portion of the Library of the late Earl of Guilford import
ed from Corfu, 8 days November 1835. (1999 lots). Στο σημείο αύτο θα ήθελα να 
ευχαριστήσω θερμά τους φίλους: Στάθη Φινόπουλο, Κατερίνα Γαρδίκα-'Αλεξανδρο
πούλου, Ι. Χασιώτη και την αείμνηστη Ελένη Τσαντσάνογλου, πού είχαν την καλο
σύνη να φροντίσουν για μένα την παραγγελία μικροταινιών άπο τη Βιβλιοθήκη του 
BRL. Ευχαριστώ επίσης τη φίλη Τόνια Νούσια για τους 'ίδιους λόγους. 

136. Ό Robertson στην αλληλογραφία του αναφέρει στοιχεία για τη βιβλιο
θήκη στο Λονδίνο, πού τον Αύγουστο του 1825 είχε περιοριστεί σε 12 crates of 
books και 5 crates mss. Γνωρίζουμε ότι μετά την πώληση τοϋ σπιτιού τοϋ Λονδίνου 
(24 St James's Place) είχαν μεταφερθεί τα βιβλία σε δύο μεγάλα δωμάτια στο Lin
coln Inn. Είχαν περιοριστεί στους 6000 τόμους. 'Ενωρίτερα, τον Φεβρουάριο τοϋ 
1825, ό Robertson αναφέρει δτι μετέφερε τα διπλά αντίτυπα στη βιβλιοθήκη τοϋ 
σπιτιού τοΰ Waldershare, δπου υπήρχε περισσότερος χώρος. Βλ. Greek Gazette, 
ο.π., 15-16. 
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L o n d o n 1 8 3 1 , σ. 2 1 8 ( B R L , Ms P R b . C22) και έκαμε νέα δημοπρασία. 

" Ε ν α μεγάλο αριθμό χε ιρογράφων τ η ς συλλογής του Γκίλφορντ α γ ό 

ρασε ά π ο τους βιβλιοπώλες πού αναφέραμε, ιδιαίτερα άπα τον T h o r p e , ό 

γ ν ω σ τ ό ς συλλέκτης T h o m a s P h i l l i p p s ( 1 7 9 2 - 1 8 7 2 ) . 1 3 7 ' Ε π ί σ η ς έναν ση

μαντικό αριθμό χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ω ν 1 3 8 και βιβλίων του α π έ κ τ η σ ε ή Βιβλιοθήκη 

137. Βλ. A.N.L. Mxmbj, Phillipps Studies, vol. 1-5, 1951-1960, Cambridge. 

Στο έργο αύτο πού αναφέρεται στον γνωστό "Αγγλο συλλέκτη και τήν 'ιστορία της με

γάλης βιβλιοθήκης του στο Middle Hill, υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικές με τα 

χειρόγραφα της συλλογής Γκίλφορντ πού περιήλθαν σ' αύτη τη βιβλιοθήκη. Θα πρέπει 

να διορθώσουμε βέβαια τήν πληροφορία ότι: «Part of his collections (Guilford's) 

were given during his lifetime to the Ionian University of which he was the foun

der and the first Chancellor, while the residue provided material for eight sales 

in London ! ! Συνεχίζει: At the sale of the manuscripts and from the booksellers 

subsequently Phillipps bought over 1560 items from the library[Nos 4912-6459] 

and other small groups inclunding such great treasures as the lost " A r m a g n a c " 

manuscripts of the'tr ials of Joan of Arc» (No 6448: Robinson, Cat. 83, pp. 71-

75) σ. 56. Βλ. v. I l l , σ. 145: Provenances listed in the 1837 edition of Phillipps 

Catalogues hbrorum Manuscriptorum, σσ. 154,159,161-163,166, 168. Βλ. επί

σης S. De Ricci, English Collectors, Indiana University 1960. Σχετικά με τον 

Γκίλφορντ, σ. 94-95: «Of his numerous manuscripts, mostly modern transcripts 

of early texts, many very purchased by Sir Thomas Phillipps but certain num

ber are now in the British Museum». Σχετικά με τον Thomas Phillipps βλ. δ.π., 

σ. 119: «Before 1830 he aquired... and the Earl of Guilford splendid collection 

of Italian mss in more than 1300 volumes». Τα χειρόγραφα αυτά ακολούθησαν 

τήν τύχη της βιβλιοθήκης του μεγάλου Άγγλου συλλέκτη Thomas Phillipps, the 

greatest private library in the world, σύμφωνα μέ τή γνώμη του γνωστού βιλιο-

πώλη της Ν. 'Υόρκης Η. P. Krauss. Ή πώληση του μεγαλύτερου μέρους του περιε

χομένου αυτής τής βιβλιοθήκης κράτησε περισσότερο άπο 30 χρόνια. Άρχισε λίγο 

μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και συνεχίστηκε ως το 1978, οπότε το τελευ

ταίο τμήμα της αγοράστηκε άπο τον Η. P. Krauss και μεταφέρθηκε στην Ν. 'Τόρ-

κη. Βλ. Η. P. Krauss, Biblioteca Phillippica, manuscripts. The final selection, N. 

York 1979. Στο τμήμα αύτο περιλαμβανόταν και έ'να μεγάλο μέρος των χειρογράφων 

της συλλογής του Γκίλφορντ. Ή ΕΒΕ αγόρασε άπο τον Krauss το 'Αρχείο Nani, 

Γενικών Προβλεπτών του Μορέα κατά τήν δεύτερη βενετοκρατία, 41 τόμοι, πού προ

έρχονταν άπο τή Συλλογή του Γκίλφορντ. "Εχω εντοπίσει το 'Αρχείο Nani τόσο 

στον Κατάλογο BRL Add. 8220, Π, 1011: Relazioni della Morea, Cat. C, vol. 41, 

δσο και στον Κατάλογο του πλειστηριασμού Evans Mss, 31, 352: Diplomatic col

lections relating to the Morea, apparently from the Archives of Venice. 'Αγο

ράστηκε άπο τον Thorpe για £ 64,1. 

138. Βλ. M. Richard, Inventaire des manuscrits grecs du British Museum, 

Paris 1952, σ. 7, σημ. 1: (Mss 8221-8243) proviennent de la bibliothèque de 
Frédéric North, 5e comte de Guilford. Cette série est précédée du Catalogue 
des livres et manuscripts de ce collectionneur (Add. 220). 
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του Βρεττανικοΰ Μουσείου,1 3 9 και ή Bodleian Βιβλιοθήκη της 'Οξφόρ

δης. 

Με την ολοκλήρωση της παράδοσης της βιβλιοθήκης, τον ουσιαστικό 

διαμελισμό της, ήλθε και το τέλος της θητείας του Α. Παπαδόπουλου στην 

'Ιόνιο 'Ακαδημία. 'Από το 'Αρχείο Γκίλφορντ της 'Αναγνωστικής Ε τ α ι 

ρείας Κέρκυρας προέρχονται άγνωστα άπό άλλη πηγή στοιχεία πού απο

καλύπτουν τους λόγους της αποχώρησης του άπό αυτή τή θέση. Στις επι

στολές πού είχε ανταλλάξει ό Παπαδόπουλος με τον επίτροπο του κληρονό

μου του Γκίλφορντ, John Craufurt, υπήρχαν οί πρώτες σχετικές νύξεις. 

Ό Παπαδόπουλος ζητούσε τους μισθούς του, γιατί δεν είχε πληρωθεί άπό 

τήν εποχή του θανάτου του Γκίλφορντ, ενώ εξακολουθούσε να προσφέρει 

τις υπηρεσίες του στο τμήμα της βιβλιοθήκης πού ανήκει στον τελευταίο, 

ό όποιος τον είχε και προσωπικό του βιβλιοθηκάριο με μισθό. 'Επειδή δεν 

βρήκε ανταπόκριση στο δίκαιο α'ίτημά του κατέφυγε στή δικαιοσύνη, και 

όπως προκύπτει άπό τα έγγραφα πού ανέφερα δικαιώθηκε.1 4 0 

139. Στο BRL έχει περιέλθει ή σπάνια συλλογή των ελληνικών βιβλίων (1453-
1821) τοϋ Γκίλφορντ. Τή συλλογή αυτή είχε αγοράσει ολόκληρη (627 τόμους), όπως 
προκύπτει άπό τον κατάλογο τοϋ πλειστηριασμού (βλ. σημ. 135, Catalogue VI, σ. 
92, άρ. 1795) ό γνωστός βιβλιοπώλης Thomas Rodd (1796-1849), για 137 λίρες. 
Στον κατάλογο της δημοπρασίας περιγράφεται με τον ακόλουθο χαρακτηριστικό 
τρόπο ή συλλογή: «Bibliotheca Greco-Neoterica. A very Curious, Valuable and 
Extensive Collection of Books in the Modern Greek language, consisting of 28 
vol. folio, 174 vol. quatro and 425 vol. octavo and duodecimo, in all 627 vol. 
This is the most Extensive Assemblage of Modern Greek Books ever submitted 
to Public Sale. They were collected by the late Earl of Guilford for the infor
mation of the Professors of the Ionian University and the instruction of the 
Greek Youths of that Establishment. No one possède more opportunitie of 
forming the best Collection of Modern Greek Books, and no ever availed him
self of his opportunities with more zeal, ardour or liberality than the late Earl 
of Guilford... The revival of Greece as an independent State and its present 
active and encreasing Commerce will necessarily lead to the study of its Lan
guage, and this Collection will form a most useful and, perhaps for some years, 
a Matchless Library of Reference». Στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Βρεττα
νικοΰ Μουσείου εντοπίσαμε σχεδόν δλα τα ελληνικά βιβλία της συλλογής Γκίλφορντ. 
Μια δειγματοληπτική έρευνα επί τόπου στή Βιβλιοθήκη τοϋ Βρεττανικοΰ Μουσείου 
επιβεβαίωσε τήν υπόθεση. "Ολα τα βιβλία πού εξέτασε για μας ή φίλη ιστορικός Τό-
νια Νούσια έχουν το ex libris τοΰ Γκίλφορντ: άλλα τό παλαιότερο, προτού να πάρει 
τον τίτλο του 5th Earl of Guilford, και άλλα τό τελευταίο μετά τόν 'Ιανουάριο τοϋ 
1817. 

140. Ό Τυπάλδος Ίακωβάτος, πού δεν φαίνεται να συμπαθούσε ιδιαίτερα τόν 
Παπαδόπουλο και τόν κρίνει αυστηρά σε πολλές περιπτώσεις, διηγείται πολύ πάρα-
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Στο 'Αρχείο του Α. Παπαδόπουλου1 4 1 έχει διασωθεί αντίγραφο της 

αναφοράς της Επιτροπής παραλαβής της Βιβλιοθήκης, τής 17ης 'Ιου

νίου 1830, αποτελούμενης άπό τους: Ι. Καραντηνό, Κωνσταντίνο Ά σ ώ -

πιο, 'Ιερέα Κ. Τυπάλδο, W . Thist lr thwaite, προς τον Πρόεδρο τής Γε

νικής 'Επιτροπής επί τής Δημοσίου Παιδείας, βουλευτή Δρα "Αγγελο 

Κόνδαρη. Το αντίγραφο έχει γίνει άπο τον γραμματέα της, W. Thist leth-

waite. Ή παράδοση διήρκεσε άπο τις 25 Μαΐου ως τις 17 'Ιουνίου 1830. 

Περιγράφεται έκεΐ Ολη ή διαδικασία παραλαβής και επισημαίνεται δτι 

είναι «προς τιμήν του Κυρίου Βιβλιοθηκάριου, δτι πολλά βιβλία, τα όποια 

δέν ήσαν καταγεγραμμένα εις τους καταλόγους, έγχειρίσθησαν αύτοπρο-
/ 5 5 ~ \ « / \ / t Ç »/ Λ Ι Λ Ο 

αιρετως παρ αυτού και επομένως τα κατεγραψαμεν ως ανωοεν». 

"Οσοι έγραψαν ως τώρα για την ιστορία τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας και 

τήν βιβλιοθήκη της επισημαίνουν πόσο απελπιστικά πενιχρές είναι οι πλη

ροφορίες μας για το είδος των βιβλίων πού περιλάβαινε ή βιβλιοθήκη.1 4 3 

Οι παλαιότερες πληροφορίες μας άφοροΰν τή συλλογή τών ελληνικών βι

βλίων και τις έχουμε έμμεσα άπο τον κατάλογο του Α. Παπαδόπουλου, 

πού ο 'ίδιος αναφέρει δτι στηρίζεται σ' αυτή τή συλλογή.144 Ό Mario Pieri 

στην αυτοβιογραφία του αναφέρει μερικά άπο τα χειρόγραφα τής συλλογής 

του Γκίλφορντ πού θεωρεί σημαντικά" τα ΐδια αναφέρει και ό Ciampi. 1 4 5 

στατικά τα γεγονότα τής παραίτησης του, στην οποία τον οδήγησε ή απειλή του 

Γραμματέα Βουλής Baynes, δτι μπορεί να τον απολύσει άν δεν άφηνε τα κριτήρια 

και τις απαιτήσεις μισθών, και επισημαίνει τήν αξιοπρεπή στάση του. Βλ. Γ. Τυπάλ-

δος-Ίακωβάτος, Ιστορία, σ. 84-85. 

141. ΓΑΚ, 'Αρχείο Α. Παπαδόπουλου Βρετοϋ, άρ. 293. Σχετικά με τό αρχείο 

βλ. D. Α. Zakynthinos, «Les Archives de la famille Papadopoulos Vretos», 

L'Hellénisme contemporain 3 (1939) 566-589. 
142. ΟΊ χειρόγραφοι κατάλογοι τής βιβλιοθήκης δίνουν ανάγλυφη τήν εικόνα 

τής παραλαβής, με τις σημειώσεις όπως ακριβώς περιγράφονται στην αναφορά. 

143. G. P. Henderson, Ή Ιόνιος 'Ακαδημία, δ.π., σ. 72. 

144. Βλ. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική φιλολογία, 'Αθήνα 1854, τ. 

Α', σ. ιγ': «'Ωφελούμενος λοιπόν εκ τής καλής ευκαιρίας να έχω άνα χείρας τήν με-

γαλητέραν εως τότε ύπάρχουσαν συλλογήν τών διαφόρων εις τήν άρχαίαν ή εις τήν 

νεωτέραν ημών γλώσσαν τυπωθέντων βιβλίων υπό νεωτέρων Ελλήνων, έσπευσα να 

συντάξω τον Κατάλογον αυτών κατά χρονολογικήν τάξιν, ακριβώς αντιγράφων τήν 

προμετωπίδα έκαστου βιβλίου». Ή πρώτη δημοσίευση άρχισε στο Παναρμόνιον, τχ. 

10-20, 1845 (247 λήμματα) και ολοκληρώθηκε σε χωριστή εκτύπωση τον Μάιο του 

1845 (618 λήμματα). Δέκα χρόνια αργότερα, δημοσίευσε τον πρώτο τόμο τής δίτο

μης Νεοελληνικής φιλολογίας, ήτοι Καταλόγου... τόμος Α', 'Αθήνα 1854. Ό τόμος 

Β', 'Αθήνα 1857. 

145. Βλ. Mario Pieri, Delia vita di Mario Pieri, vol. I I , Firenze 1850: «Io 
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"Ολες οί άλλες πληροφορίες γ ι α χε ιρόγραφα ή βιβλία της βιβλιοθήκης 

προέρχονται άπό τους καταλόγους τ ω ν πλειστηριασμών του οίκου E v a n s , 

πού αναφέραμε (βλ. σημ. 93) δτι σώζονται στη Βιβλιοθήκη του Β ρ ε τ τ α -

νικοϋ Μουσείου. Ά π ό εκεί αντλεί τ ις πληροφορίες π ο ύ παραθέτει στη βιο

γραφία του Γκίλφορντ και δ Ζ . D . F e r r i m a n . 1 4 6 O F . Η . M a r s h a l l , συγ-

già nominal quell'abate Parigi, accorto frugatore degli Archivi polverosi delle 
antiche famiglie, e dissi della vendita da lui fatta al Conte di Guilford di que' 
preziosi Manoscritti toscani. Or ecolo che dopo alcuni mesi di assenza egli tor-
na a Firenze con nuovo bottino, se non tanto ricco quanto il primo, prezioso 
del paro. Cosisteva questo principalmente, poiché non posso rammen tarai i 
ogni cosa, in un Gommento di Dante fatto dal Butti, e diverso dal conosciuto, 
ed un carteggio inedito autografo del Macchiavelli, e d'altri illustri». 'Από τον 

Pieri, πού δπως αναφέρει παρακάτω εξέτασε ό 'ίδιος τα παραπάνίο χειρόγραφα, έχου

με για πρώτη φορά την πληροφορία για τον προμηθευτή των χειρογράφων άπό 

την Τοσκάνη, τον abate Parigi. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτόν βλ. στην επι

στολή τοΰ Α. Παπαδόπουλου (2 'Οκτωβρίου 1830) προς τόν Ciampi, πού αναφέραμε 

παραπάνω (βλ. σημ. 84): 'Αναφέρεται στο έργο του Ciampi, Esame critico con do-

cumenli inediti della storia di Demetrio d'lwan Wasiliewitch, Firenze 1827. 

Έκεΐ (σ. 4) ό συγγραφέας αναφέρει το σύγγραμμα «ενός σοφού Ίταλοϋ του ις' αιώ

νος έπιγραφόμενον... Viaggio in Alemagna di Francesco di Pier Vittorio il Vec-

chio ambasciator della Repubblica Fiorentina nel 1507, έπροσφέρετε εις τους 

άναγνώστας σας, εν σημειώσει άρ. 1, έν τη σελίδι 69, την εφεξής διασάφησιν: Χειρό-

γραφον αύτόγραφον μονοειδές πρώην παρά τω σοφωτάτω Κυρίω Άββή Βικεντίω 

Παρίγγη έν Φλωρεντία και ήδη μετακομισμένον έν τη Βιβλιοθήκη της έν Κέρκυρα 

'Ακαδημίας με όλους τους επίλοιπους κώδικας και τάς αυτογράφους αλληλογραφίας 

των πλέον ένδοξων λογίων ανδρών τής Φλωρεντίας και άλλο^ν της Τοσκάνης και της 

'Ιταλίας τοϋ ις' αιώνος, έκτος μεγάλης ποσότητος αυτογράφων επιστολών Ααυρεν-

τίου τοϋ Μεγαλοπρεπούς και Νικολάου τοΰ Μακιαβέλλου, το παν αγορασθέν και δω-

ρηθέν ε'ις τήν Έλληνικήν Άκαδημίαν παρά τής μεγαλοδωρίας τοΰ θεμελιωτοΰ αυτής 

Κυρίου Κόμητος Γκίλφορδ». Εϊναι γνωστός ό σύνδεσμος τοΰ Ciampi με τόν Γκίλ-

φορντ, πρβλ. τό γράμμα του άπό τήν Ancona προς τόν Παπαδόπουλο (δ.π., σ. 141). 

Στον Κατάλογο τής Βιβλιοθήκης έχω εντοπίσει τό βιβλίο στο όποιο αναφέρεται ό 

Παπαδόπουλος. Τό έτος έ'κδοσης, 1827, μας οδηγεί στην υπόθεση Οτι θα ήταν ανά

μεσα στα δώρα τοΰ Ciampi, πού αναφέρει ό Γκίλφορντ στό γράμμα άπό τήν Ancona 

και παραγγέλνει: «φροντίσετε να καταγραφώσιν και νά τεθώσιν Οπου ανήκουν». 'Από 

τόν Pieri αντλεί τις σχετικές πληροφορίες του, πολύ αργότερα, και ό Κ. Σολδάτος, 

«'Ανδρέας Κάλβος», Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1953, σ. 15. 

146. Βλ. Ζ. D. Ferriman, ο.π., σ. 103. Τή θέση αυτή επιβεβαιώνει και ή ύπαρ

ξη ανέκδοτης και άγνωστης επιστολής τοΰ Ferriman προς τόν Ι. Γεννάδιο (1η Φε

βρουαρίου 1919), πού βρίσκεται μέσα στό αντίτυπο τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης τοΰ 

έ'ργου τοΰ Ferriman, «Some English philhellenes». Ό Ferriman πληροφορεί 

τόν Γεννάδιο για τΙς press-marks τών καταλόγων τών πλειστηριασμών πού άφοροΰν 

τή βιβλιοθήκη Γκίλφορντ. Τόν κατάλογο τών χειρογράφων πού περιήλθαν στή βι-
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καταλέγει, στις πηγές του άρθρου «Lord Guilford and Greece» καί τον 

χειρόγραφο κατάλογο βιβλίων και χειρογράφων του Γκίλφορντ, πού βρί

σκεται στή Βιβλιοθήκη τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου μέ την ένδειξη Add. 

8220 και επισημαίνει τη σημασία του. Παρατηρεί ότι: «in view of t h e 

fact t h a t Guilford was ardent collector of Greek books and manu

scripts, and t h a t his collection was ruthlessy dispersed in public 

auctions by his heir, this catalogue has great value». 1 4 7 

'Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μοναδικοί μάρτυρες για το περιεχό

μενο της Βιβλιοθήκης της 'Ιονίου 'Ακαδημίας είναι οι ανέκδοτοι χειρό

γραφοι κατάλογοι, όπου ό βιβλιοθηκάριος Α. Παπαδόπουλος Βρετός 

και οι βοηθοί του είχαν καταγράψει τόσο τα βιβλία της 'Ακαδημίας, όσο 

και τα βιβλία τοΰ Γκίλφορντ σύμφωνα μέ την επιθυμία του, αφού, όπως 

έλεγε, έσκόπευε να τα δωρίσει στην 'Ακαδημία. Αυτός άλλωστε ήταν και 

ό λόγος πού μετέφερε εκεί το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιοθήκης του άπό 

το Αονδίνο σταδιακά μέ σκοπό να ολοκληρώσει αυτή τη μεταφορά. 

Τον κατάλογο τών χειρογράφων της συλλογής του παραδίδει ό χει

ρόγραφος κατάλογος της Βιβλιοθήκης τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου Add. 

8220 πού αναφέραμε. Ό κατάλογος αυτός, πού αποτελείται άπό συσταχω-

μένους καταλόγους διαφορετικών διαστάσεων, γραμμένους άπό διάφορους 

γραφείς, έκτος άπό τα χειρόγραφα, περιέχει και κατάλογο τών βιβλίων 

της συλλογής τοΰ Γκίλφορντ σέ νεοελληνική γλίόσσα. 

Στή Βιβλιοθήκη τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου επισήμανα επίσης καΐ 

τον κατάλογο τών τυπωμένων βιβλίοον της Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για 

δύο ογκώδεις τόμους, σέ σχήμα foglio, όπου καταγράφονται αλφαβητικά 

κατά το Ονομα τοΰ συγγραφέα οι τίτλοι τών βιβλίων. Ή παραπέρα έρευνα 

μέ έ'πεισε ότι πρόκειται για αντίγραφα τοΰ Γενικοΰ Καταλόγου της Βι

βλιοθήκης τα όποια συνόδευσαν τα βιβλία τοΰ Γκίλφορντ κατά την έπι-

βλιοθήκη τοΰ Phillipps στα Middle Hill και προέρχονται άπό τή βιβλιοθήκη Mattei 
και τους καταλόγους τών δημοπρασιών του οίκου Evans, για τα βιβλία και χειρό
γραφα της Κέρκυρας (βλ. σημ. 137). Ό Ferriman έχει διατρέξει τους καταλόγους 
και πληροφορεί τον Γεννάδιο για τον αριθμό τών items, τόσο τών χειρογράφων δσο 
και τών βιβλίων της δημοπρασίας του Δεκεμβρίου 1830. 'Επισημαίνει δειγματολη
πτικά μερικά άπό τα χειρόγραφα καί τα βιβλία και παραθέτει τις τιμές της πώλησης 
τους, τις όποιες θεωρεί πολύ χαμηλές, many of which (books) appear to have gone 
of almost nothing. Υπόσχεται σέ προσεχή επίσκεψη του στο British Museum να 
εξετάσει καί τους υπόλοιπους καταλόγους. 

147. F. G. Marshall, ό'.π., σ. 38 και σ. 45, Οπου αναφέρεται στό περιεχόμενο 
τοΰ καταλόγου καί δίνει μια γενική εικόνα τοϋ περιεχομένου του. Ό Κατάλογος BRL 
Add. 8220 αποτελεί το πρώτο μέρος της έκδοσης. 
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στροφή τους στο Λονδίνο. Ό Α. Παπαδόπουλος Βρετός μάς πληροφορεί 

δτι δ κληρονόμος ζήτησε «παρά του Βιβλιοθηκάριου της 'Ακαδημίας τους 

Καταλόγους των ευρισκομένων βιβλίων εν τη Ίονίω Βιβλιοθήκη, επειδή 

τόσον τα ανήκοντα εις την Άκαδημίαν δσον και εκείνα τοΰ κόμητος Γκίλ-

φορδ ήσαν, κατά την εκείνου διαταγήν καταγεγραμμένα εις τον αυτόν Γε-

νικόν Κατάλογον». 

Το πρωτότυπο τοΰ Γενικού αύτοΰ Καταλόγου των εντύπων της Βι

βλιοθήκης διασώθηκε επίσης. "Αγνωστο άπό ποιο δρόμο κατέληξαν στην 

'Εθνική Βιβλιοθήκη. 'Από τήν εξέταση προέκυψε δτι οι κατάλογοι αυτοί 

χρησιμοποιήθηκαν για αρκετά χρόνια μετά τήν παράδοση τών βιβλίων 

τοΰ Γκίλφορντ. 

Τών καταλόγων αυτών έχω έτοιμη τήν έκδοση. Οί τίτλοι τών έντυ

πων πλησιάζουν τις 8.000 και τα χειρόγραφα τις 3.000. Τήν έκδοση συμ

πληρώνουν βιβλιογραφικές ενδείξεις, προλεγόμενα και παράρτημα δπου 

δημοσιεύονται οί σχετικές αρχειακές πηγές, ευρετήρια και πίνακες. Σύ

νολο 1000 σελίδες περίπου. 

"Οταν δημοσιευθούν οί κατάλογοι, θα έχουμε πλήρη εικόνα της Βι

βλιοθήκης της 'Ιονίου 'Ακαδημίας κατά τήν πρώτη περίοδο της λειτουρ

γίας της (1824-1830), γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θα γνωρίσουμε 

ποια ήταν τα βιβλία πού είχαν στή διάθεση τους οί καθηγητές και τους 

βοηθούσαν στο διδακτικό έργο τους, τις εκδόσεις πού αποτέλεσαν τή βάση 

της παιδείας τών πρώτων Ελλήνων φοιτητών, άφοΰ τους βοήθησαν να 

αναπτύξουν το πνεύμα τους. Θα έχουμε τότε τή συγκεκριμένη εικόνα τοΰ 

περιεχομένου της βιβλιοθήκης και της ιστορίας της άφοΰ, δπως είναι γνω

στό, ό χώρος της βιβλιοθήκης ενός πνευματικού ιδρύματος είναι, μετά 

τήν αίθουσα της διδασκαλίας, ό σημαντικότερος. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΙΟΜΠΟΤ ΣΤΑΜΑΤΗ 
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