
 

 

Οδός Γκύλφορδ  

• Παλαιότερη ονομασία:  Largo teatro e strada 
Porta Raimonda 

 Ο Φρέντερικ Νορθ ( Frederic North, 5th Earl of 
Guildford, 7 Φεβρουαρίου 1766 – 14 
Οκτωβρίου 1827), γνωστός και ως 
Φρειδερίκος Νορθ ή και Γκύλφορδ στην 
ελληνική γλώσσα, ήταν  Βρετανός ευγενής, 
πολιτικός και αποικιακός διοικητής.  

Υπήρξε διοικητής στη βρετανική αποικία της 
Κεϋλάνης –σημερινή Σρι Λάνκα- ενώ ίδρυσε 
και την Ιόνιο Ακαδημία στην Κέρκυρα το 1824, 
η οποία αποτέλεσε και το πρώτο ελληνικό 
πανεπιστήμιο της νεότερης εποχής 

Ήταν γιος του Βρετανού πρωθυπουργού Φρέντερικ Νορθ, και το 1791 ασπάστηκε 
τον ορθόδοξο χριστιανισμό του οποίου έγινε ένθερμος υποστηρικτής και 
βαφτίστηκε με το όνομα Δημήτριος. Υπήρξε μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου 
στη Βουλή των Λόρδων από το 1792 έως το 1794, και κατόπιν υπηρέτησε ως ο 
πρώτος Βρετανός διοικητής στην αποικία της Κευλάνης από το 1798 έως το 1805. 
Κατά την θητεία του αυτή, αντικατέστησε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία με 
φόρο τον οποίο θα έπρεπε να πληρώνουν οι παραγωγοί αγρότες από τα κέρδη 
τους, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε και με τον έλεγχο του εμπορίου μαργαριταριών.  



Το 1819 απέκτησε το αξίωμα του καγκελάριου στην Κέρκυρα η οποία βρισκόταν 
υπό τη βρετανική διοίκηση ως μέρος του Ηνωμένου κράτους των Ιονίων Νήσων και 
την περίοδο εκείνη αρμοστής ήταν ο Τόμας Μαίτλαντ και ο Νορθ υπήρξε εξαιρετικά 
δραστήριος ως προς την οργάνωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Συνέχισε 
την εργασία του αυτή ώσπου το 1824 ίδρυσε την Ιόνιο Ακαδημία στην πόλη της 
Κέρκυρας, η οποία ήταν ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο αποτέλεσε και το 
πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο στη νεότερη εποχή. Το κτήριο της ακαδημίας δεν 
λειτουργεί πλέον ωστόσο υπάρχει ένα άγαλμα του στην περιοχή, ενώ προς τιμή του 
έχει ονομαστεί η οδός Γκύλφορδ. Η ονομασία Γκύλφορδ ή Γκίλφορδ είναι 
παραφθορά του τίτλου ευγενείας που κατείχε ο Νορθ από το 1817, όταν απέκτησε 
τον τίτλο του Ε´ Κόμη του Γκίλντφορντ της Μεγάλης Βρετανίας.  

Πέθανε στο Λονδίνο χωρίς απογόνους τον Οκτώβριο του1827. Η προτομή του 
φιλοτεχνήθηκε από τον Κερκυραίο γλύπτη του 19ου αιώνα Ιωάννη Βαπτιστή 
Καλοσγούρο και εκτίθεται στο κτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα. 
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