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Τα 100 χρόνια της έδρας Κοραή
Ενας µείζων θεσµός των νεοελληνικών σπουδών στην Βρετανία συµπληρώνει έναν αιώνα λειτουργίας

Τ ον Οκτώβριο του 1919, σε µια κρίσιµη 
στιγµή για τα πεπραγµένα του σύγχρονου 
ελληνικού κράτους, στο ενδιάµεσο µεταξύ 
Συνθήκης των Βερσαλλιών και Συνθήκης 

των Σεβρών, ο Ελευθέριος Βενιζέλος βρέθηκε 
στο Λονδίνο προκειµένου να παρακολουθήσει 
µια οµιλία του ανερχόµενου βρετανού ιστορι-
κού Αρνολντ Τόινµπι. Η παρουσία του έλληνα 
πρωθυπουργού στο King’s College δεν ήταν τόσο 
αποτέλεσµα προσωπικού ενδιαφέροντος όσο πο-
λιτισµικής διπλωµατίας: επρόκειτο για τη διάλε-
ξη που συνιστούσε την έναρξη της λειτουργίας 
της έδρας Κοραή - µίας από τις ελάχιστες παγκο-
σµίως, τότε, µε επίκεντρο τη νεοελληνική ιστο-
ρία και τον νεοελληνικό πολιτισµό. Τη δεδοµέ-
νη χρονική στιγµή η σύσφιγξη των δεσµών των 
συµµάχων Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας µπο-
ρούσε να συνδεθεί µε το όραµα των βρετανών 
ακαδηµαϊκών που αναζητούσαν την επέκταση 
των πανεπιστηµιακών τους προγραµµάτων προς 
την κατεύθυνση της µελέτης της κουλτούρας των 
αναδυόµενων ευρωπαϊκών εθνών. Στα 100 χρό-
νια που πέρασαν από τότε η έδρα Κοραή κατέστη 
ένας από τους κύριους πυλώνες της µελέτης του 
νεότερου και σύγχρονου ελληνισµού σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.   

Γένεση και διενέξεις

Η θέσπιση της έδρας πέρασε µέσα από τις συ-
µπληγάδες του ∆ιχασµού. Ο τότε διευθυντής του 
King’s College Ρόλαντ Μπάροους είχε έρθει σε 
συνεννόηση µε τον Ιωάννη Γεννάδιο, πρεσβευτή 
της Ελλάδας στη Μεγάλη Βρετανία, και τον πρω-
θυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο για την ίδρυση 
µιας έδρας Σύγχρονης Ιστορίας και Λογοτεχνίας, 
την οποία η ελληνική κυβέρνηση συµφωνούσε 
να επιδοτεί µε 300 λίρες Αγγλίας για τα πρώτα 
επτά χρόνια της λειτουργίας της. Η σύγκρουση 
ωστόσο µεταξύ του βασιλιά Κωνσταντίνου και 
του Βενιζέλου και ιδίως η δεύτερη παραίτηση του 
τελευταίου στις αρχές Οκτωβρίου 1915 διέκοψαν 
µια διαδικασία που φαινόταν να φτάνει στο στά-
διο της ολοκλήρωσης, αν και η εκστρατεία συ-
νεχίστηκε ως κίνηση επιρρώσεως του Βενιζέλου 
από τον σφόδρα φιλοβενιζελικό Μπάροους. 

Μετά την επάνοδο του έλληνα πολιτικού στην 
πρωθυπουργία το 1917 ακολούθησαν νέες διερ-
γασίες που σχετίζονταν κυρίως µε την προέλευση 
της χρηµατοδότησης - κάποια στιγµή µάλιστα ο 
Μπάροους πρότεινε στον στενό φίλο τού Βενιζέ-
λου Σερ Μπάζιλ Ζαχάρωφ, µεγαλοεπιχειρηµατία, 
έµπορο όπλων και ευεργέτη, την αποκλειστική 
χορηγία µε αντάλλαγµα η έδρα να λάβει το όνοµά 
του. Τον Μάιο του 1918 οι διαπραγµατεύσεις µε 
την κυβέρνηση και οι συζητήσεις µε σηµαίνοντα 
µέλη της ελληνικής κοινότητας στο Λονδίνο (µε-
ταξύ των οποίων η µετέπειτα σύζυγος του Βενι-
ζέλου Ελενα Σκυλίτση) κατέληξαν στην ίδρυση 
της έδρας Κοραή Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Το πώς ακριβώς προ-
έκυψε το όνοµα του Αδαµάντιου Κοραή δεν εί-
ναι σαφές. Ο βρετανός ιστορικός Ρίτσαρντ Κλογκ 
εκτιµά στο βιβλίο του «Politics and the Academy: 
Arnold Toynbee and the Koraes Chair» (εκδ. 
Routledge) πως «η επιλογή έγινε πιθανώς επει-
δή ο Κοραής, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι επισκέφθηκε το νησί, υπήρξε ένθερ-
µος χίος πατριώτης και πολλοί από τους χρηµα-

τοδότες κατάγονταν και οι ίδιοι από τη Χίο».
Ο Κλογκ καταγράφει µε λεπτοµέρεια τα παρα-
σκήνια, την παρέλαση των ονοµάτων, τους δι-
σταγµούς υποψηφίων και εκλεκτόρων, την ατµό-
σφαιρα πίσω από τις ακαδηµαϊκές κουίντες που 
χαρακτήρισε την πρώτη εκλογή: την πρόταση 
ενός συµβούλου της αρµόδιας επιτροπής για τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη ως λέκτορα, την πλαστή 
επιστολή υποψηφιότητας που κάποιος έστειλε 
στα γραφεία του Κολεγίου µε το όνοµα του καθη-
γητή Γ.Ν. Χατζηδάκη, την τελική κατίσχυση στη 
θέση του καθηγητή του 29χρονου τότε Αρνολντ 
Τόινµπι, ο οποίος αργότερα θα εξελισσόταν σε 
ένα από τα πιο αναγνωρίσιµα ονόµατα του χώ-
ρου της Ιστορίας σε παγκόσµιο επίπεδο. Ατυχώς, 
η θητεία του Τόινµπι στην έδρα εξελίχθηκε µέσα 
σε ακατάπαυστες διενέξεις που πήγασαν από τα 
δηµοσιογραφικά του κείµενα σχετικά µε τον Μι-
κρασιατικό Πόλεµο, τον οποίο βρέθηκε να καλύ-
πτει ως πολεµικός ανταποκριτής του «Manchester 
Guardian»: οι επικρίσεις ενάντια στη συµπεριφο-
ρά του ελληνικού στρατού έναντι των µουσουλ-
µάνων προκάλεσαν την κατακραυγή των ελλή-
νων χορηγών και τη δυσφορία συναδέλφων του 
ακαδηµαϊκών που φοβούνταν την απώλεια της 
χρηµατοδότησης της αρτισύστατης Σχολής Σλα-
βονικών Σπουδών λόγω του θορύβου, µε αποτέ-
λεσµα την παραίτηση του Τόινµπι έπειτα από µία 
µόλις πενταετή θητεία, το 1924. Τον διαδέχθη-
καν µια σειρά σηµαντικών ερευνητών: οι Φρέ-
ντερικ Μάρσαλ (1926-1943), Ρόµιλι Τζένκινς 
(1946-1960), Σίριλ Μάνγκο (1963-1968) και 
Ντόναλντ Νίκολ (1970-1988) υπήρξαν επιφα-
νείς βυζαντινολόγοι, ο Ρόντρικ Μπίτον (1988-
2018) διακεκριµένος νεοελληνιστής.

Η εξέλιξη και το σήµερα

Η ιστορία της έδρας Κοραή ταυτίζεται από πολλές 
πλευρές µε την εξέλιξη των ακαδηµαϊκών σπου-
δών τον 20ό αιώνα. Σηµατοδοτεί τις απαρχές 
του συστηµατικού ενδιαφέροντος των δυτικών 
πανεπιστηµίων για την κουλτούρα των λαών της 
Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης, τη 
συνεργασία τους µε τις τοπικές κοινότητές τους 
και ξένους φορείς, την οργάνωση της µελέτης σε 

αυστηρά δοµηµένα επιστηµονικά προγράµµατα. 
Με πυρήνα την έδρα αυτή, για παράδειγµα, το 
King’s College θέσπισε το 1974 το προπτυχιακό 
του πρόγραµµα Σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας, για να ακολουθήσει το 1990 και 
η διεύρυνση µε νέα πτυχία στα αντικείµενα των 
Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και των Σπου-
δών της Υστερης Αρχαιότητας και του Βυζαντί-
ου. Η έδρα αποτελεί σήµερα µέρος του Τµήµατος 
Κλασικών Σπουδών (µε περίπου 250 προπτυχι-
ακούς και 80 µεταπτυχιακούς σπουδαστές) έπει-
τα από την τελευταία αναδιοργάνωση του 2015. 
(Είχε προηγηθεί εκείνη του 2010, όταν στη συ-
γκυρία των περικοπών της χρηµατοδότησης της 
βρετανικής κυβέρνησης προς τα πανεπιστήµια, 
το Τµήµα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπου-
δών κινδύνευσε να κλείσει προτού ενσωµατωθεί 
τελικά στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών.) ∆ιατη-
ρεί την αρχική της έµφαση σε τρία διακριτά επι-
στηµονικά πεδία (ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία) 
και καλύπτει ανάπτυγµα 1.700 ετών - το πλήρες 
εύρος των ελληνικών σπουδών από την προϊστο-
ρία ως σήµερα.

Τον περασµένο Οκτώβριο το King’s College 
ανακοίνωσε τη διασφάλιση συνολικών δωρεών 
ύψους άνω του 1,5 εκατ. στερλινών από χορη-
γούς, µεταξύ των οποίων το Ιδρυµα Α.Γ. Λεβέντη, 
το Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος, το Ιδρυµα Σκυλίτση, 
το Φιλανθρωπικό Ιδρυµα Στέλιος Χατζηιωάννου, 
η Τράπεζα της Ελλάδος, το υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού της Κύπρου και άλλοι, που δια-
σφαλίζουν το µέλλον της έδρας. Με την εκλογή 
της βελγίδας ελληνίστριας Γκόντα Βαν Στιν του 
Πανεπιστηµίου της Φλόριδας, η οποία διαδέχε-
ται τον καθηγητή Ρόντρικ Μπίτον (που συνταξι-
οδοτείται ως ο µακροβιότερος κάτοχος της έδρας 
έπειτα από 30 χρόνια υπηρεσίας), τη θέση ανα-
λαµβάνει για πρώτη φορά πρόσωπο µη βρετανι-
κής καταγωγής και ταυτόχρονα η πρώτη γυναίκα 
στην ιστορία της. Με την πανηγυρική εκδήλωση 
που το King’s College τελεί στις 18 Ιουνίου στο 
Λονδίνο, ένας σηµαντικός θεσµός των νεοελλη-
νικών σπουδών εισέρχεται στον δεύτερο αιώνα 
της ύπαρξής του.




