
Eικόνα 1. Ο Ανδρέας Μουστοξύδης. 
Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας.



Από τα πρώτα χρόνια του αγώνα για την απελευ-
θέρωση του έθνους, υπό την επήρεια  του νεοελ-
ληνικού Διαφωτισμού, έγινε φανερό ότι, εκτός από
τη στρατιωτική νίκη, προϋπόθεση για την οργάνω-
ση του ελληνικού κράτους αποτελούσε η συγκρό-
τηση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστή-
ματος. Αδήριτη παρουσιαζόταν η ανάγκη να «φω-
τισθεί» ο λαός. 

Οι βασικές αρχές για την εκπαίδευση του νεοσύ-
στατου κράτους τέθηκαν στα χρόνια 1830-1856.1 Ο
Καποδίστριας έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία στην
υπόθεση της παιδείας και χάραξε την εκπαιδευτική
πολιτική του σε συνεργασία με τον Ανδρέα Μου-
στοξύδη και τον Νικόλαο Χρυσόγελο, γραμματέα
(υπουργό) των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας
Εκπαίδευσης. Στο κείμενο που ακολουθεί θα προ-
σπαθήσω να αποτιμήσω την προσφορά τού σπου-
δαίου αυτού Κερκυραίου λογίου που σφράγισε με
την πορεία του την εκπαιδευτική πολιτική όχι μό-
νο στα Επτάνησα αλλά και στην Ελλάδα ολόκλη-
ρη.2

Ο Ανδρέας Μουστοξύδης (1785-1860) κατέχει πε-
ρίοπτη θέση μεταξύ των προσωπικοτήτων μείζονος
πνευματικού διαμετρήματος που είχε να επιδείξει

ο Ελληνισμός κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου
αιώνα. Πρόκειται για πολυσχιδή προσωπικότητα,
ιστορικό, φιλόλογο, αρχαιολόγο, πολιτικό, ενώ
ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την παιδεία. Ειδικά σ’
αυτήν την τελευταία ενασχόλησή του διακρίνουμε
δύο σημαντικές περιόδους. Κατά την πρώτη δια-
δραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση
ενός σωστά διαρθρωμένου εκπαιδευτικού συστή-
ματος, όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας του ανέθεσε
την ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αί-
γινας, τον Οκτώβριο του 1829. Στη δεύτερη περίο-
δο, ως Άρχων της Παιδείας της Ιονίου Πολιτείας,
από το 1834, με μεγαλύτερη πλέον εμπειρία, πρό-
τεινε λύσεις για την αναδιοργάνωση της εκπαίδευ-
σης της Επτανήσου και εισηγήθηκε τη χρήση της
ελληνικής γλώσσας.

Ο Μουστοξύδης προσπάθησε να εδραιώσει εκπαι-
δευτικές μεταρρυθμίσεις, εφάρμοσε τη λειτουργία
ειδικών σχολείων, πανεπιστημιακών σχολών, τη
συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση, φρόν-
τισε για καλύτερη στελέχωση της εκπαίδευσης και
έλαβε αρκετά άλλα μέτρα. Όμως, οι παρεμβάσεις
αυτές δεν απέδωσαν όσο θα επιθυμούσε, καθώς η
εποχή ήταν ταραγμένη και τα εκπαιδευτικά αναγ-
καστικά δέχονταν τις πιέσεις και τις επιπτώσεις των
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1. Στο πρώτο συνταγματικό κείμενο της Ελλάδος δεν υπάρχουν ειδικά άρθρα για την εκπαίδευση. Τα καθήκοντα της παιδείας
ανατίθενται στον υπουργό Εσωτερικών και ορίζεται η αλληλοδιδακτική ως ημέθοδος διδασκαλίας. Υπεύθυνος για την εκ-
παίδευση ήταν ο Έφορος της Παιδείας. Στη θέση αυτή τοποθετήθηκε πρώτα ο Θεόκλητος Φαρμακίδης και στη συνέχεια ο
Γρηγόριος Κωνσταντάς. Πρώτος Υπουργός Παιδείας διορίστηκε ο Γεράσιμος Κώππας, το 1827. Για περισσότερα, βλ. Αλέξης
Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Αθήνα 1986, τόμ. Α΄, σσ. κς΄-κζ΄, τόμ. Β΄, σελ. 303.

2. Μια πρώτη μορφή αυτού του κειμένου ανακοινώθηκε στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η  Ένωση της Επτανήσου με την Ελ-
λάδα (1864-2004)», που συνδιοργάνωσαν η Ακαδημία Αθηνών και η Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα, στις 27 Φεβρουα-
ρίου 2004.
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πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. Εν όψει της
ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, τα προβλή-
ματα της υποδομής, της μόρφωσης των εκπαιδευ-
τικών, της χρηματοδότησης, της σύνθεσης των μα-
θητικών τάξεων, μετατοπίστηκαν στο θέμα του
εθνικού ή όχι χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Επίσης,
η ενασχόλησή του με την πολιτική, οι αντιδράσεις
της διοίκησης, οι προσωπικές αντιπαλότητες και ο
περιορισμένος χρόνος που διαχειρίστηκε τα της
παιδείας, δεν του επέτρεψαν να υλοποιήσει αυτό
που οραματίστηκε για τις τρεις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης. Παρ’ όλα όμως τα προβλήματα, η θητεία
του Ανδρέα Μουστοξύδη, οι προτάσεις του, το όρα-
μά του για την παιδεία, συνέβαλαν στην βελτίωση
της μόρφωσης του λαού.3

***

Με πρόσκληση του Καποδίστρια, ο Μουστοξύδης
κατήλθε στην Ελλάδα, όπου ο Κυβερνήτης του
ανέθεσε να οργανώσει την εκπαίδευση του νεοσύ-
στατου κράτους. Προτού ακόμη έρθει στην πατρί-
δα, ο Καποδίστριας του είχε γράψει από το Βερο-
λίνο επιστολή και τον είχε παρακαλέσει να συντά-
ξει κατάλογο με τα ονόματα των ορφανών Ελλή-
νων των ακτών της Αδριατικής και να φροντίσει
για την εισαγωγή τους σε κατάλληλα σχολεία. Του
είχε ζητήσει επίσης πληροφορίες για βιβλία, να
βρει κανονισμούς λειτουργίας σχολείων πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης και, τέλος, να συλλέξει από

την Βενετία πληροφορίες για το Βυζάντιο.4

Ο Μουστοξύδης έφτασε στην Ελλάδα τον Οκτώ-
βριο του 1829 και εγκαταστάθηκε στην Αίγινα. Ο
Καποδίστριας αναγνωρίζει σε ευχαριστήριο έγ-
γραφο5 την αξία, αλλά και την προθυμία του Μου-
στοξύδη να προσφέρει για την παιδεία του Έθνους:
«Ἐμπιστευθέντες εἰς τὰ φῶτα καὶ τὴν ἀρετήν σου τὴν
διεύθυνσιν τῶν σπουδαιοτέρων πραγμάτων, δὲν ἀμφι -
βάλλομεν παντελῶς, ὅτι θέλεις δικαιώσει τὴν ἐκλογήν
μας, ἐκπληρῶν μὲ τὸν ὁποῖον χαρακτηρίζεσαι ζῆλοντὰ
καθήκοντά σου. Δὲν ἐβράδυνες νὰ μᾶς βεβαιώσῃς ἐξ
αὐτῶν τῶν πρώτων πράξεων ὅσα ἐφρονούσαμεν περὶ
σοῦ. Σὲ εἴδομεν φιλόστοργον πατέρα εἰς τὴν προστα-
σίαν τῶν ὀρφανῶν, ἔμπειρον ὁδηγὸν τῶν παίδων καὶ
ἀγωνοθέτην δίκαιον εἰς τὸ Γυμνάσιον τῆς ἀρετῆς· εἰς δὲ
τὸν ὀργανισμὸν τῆς ἐθνικῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τὴν σύ-
στασιν τοῦ Τυπικοῦ Σχολείου, σοφὸν εἰσηγητὴν καὶ
πρόθυμον συμπράκτορα».

Όταν ανέλαβε, μαζί με τους συνεργάτες του, την
ευθύνη για την οργάνωση της δημόσιας εκπαίδευ-
σης στην Ελλάδα, ο Μουστοξύδης είχε να αντιμε-
τωπίσει πολλά προβλήματα, όπως οι ανύπαρκτες
δομές του εκπαιδευτικού συστήματος, η έλλειψη
πόρων, σχολικών κτηρίων, κατάλληλου διδακτι-
κού προσωπικού, η έλλειψη σχολικών εγχειρι-
δίων, το αντιδραστικό εκκλησιαστικό πνεύμα και
πολλά άλλα.6
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3. Βλ. Ελένη Κούκου, Ὁ Καποδίστριας καὶ ἡ Παιδεία, 1803-1822. Ἡ Φιλόμουσος Ἑταιρεία τῆς Βιέννης, Αθήνα 1958, σσ. 7-15·
Αγάθη Νικοκάβουρα, Ὁ Ἀνδρέας Μουστοξύδης καὶ ἡ Παιδεία, Κέρκυρα 1965, σσ. 19-23.

4. Βλ. Α. Νικοκάβουρα, ό.π., σσ. 35-36.
5. Γ.Α.Κ., Υπουργείο Θρησκείας, Σχολικά, φάκ. 21, 6 Νοεμβρίου 1829.
6. Τα προβλήματα της παιδείας, οι αντιξοότητες, καθώς και το όλον κλίμα της εποχής, παρουσιάζονται ζωντανά μέσα από σειρά

επιστολών, που αντηλλάγησαν μεταξύ του Μουστοξύδη και του Καποδίστρια από τον Οκτώβριο του 1829 έως το Σεπτέμ-
βριο του 1831. Μέρος των επιστολών αυτών απόκεινται στο Αρχείο Μουστοξύδη στην Κέρκυρα και άλλες στα Γ.Α.Κ. Βλ.
και Ἐπιστολαὶ Ἰ. Ἀ. Καποδίστρια Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος… (ἐκδοθεῖσαι δὲ παρὰ Ε.Α. Bétant, μετάφρ. Μ. Γ. Σχινᾶ), τόμ. Β΄,
Αθήνα 1841, σσ. 25, 81, 106, 192, 235, 338, 354. Το Αρχείο του Μουστοξύδη δεν έχει ακόμη ταξινομηθεί. Έχει την αρχική
αρχειοθέτηση του Μάρκου Θεοτόκη, του 1886. Αποτελείται από 30 δεσμίδες, κάθε μια από τις οποίες περικλείει έναν αριθμό
φακέλων. Η αλληλογραφία με τον Καποδίστρια βρίσκεται στις δεσμίδες Ε΄, ΣΤ΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ και ΙΓ΄. Για την ιστορία
του αρχείου βλ. Αγάθη Νικοκάβουρα, «Τὸ Ἀρχεῖο τοῦ Ἀνδρέα Μουστοξύδη», Πρακτικὰ Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου (23-29
Σεπτεμβρίου 1965), τόμ. Α΄, Αθήνα 1967, σσ. 146-152 και «Ἔρευνα ἔργων καὶ χειρογράφων τοῦ Ἀνδρέα Μουστοξύδη», Θησαυ-
ρίσματα 1 (1962), σσ. 89-108. Η πιο πρόσφατη αποτίμηση αυτού του αρχείου έγινε από την Αλίκη Νικηφόρου, Ζητήματα
διαχείρισης τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς. Αρχείο Ανδρέα Μουστοξύδη, βιβλία και καλλιτεχνήματα στο Πετρίδιο Κληροδότημα. Μία
χρονίζουσα εκκρεμότητα, Αθήνα 2012. 

Α΄ Η εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά έως την ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα του Ελληνικού Κράτους



Κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ο Κερκυ-
ραίος λόγιος θα προσπαθήσει, μαζί με τον Καπο-
δίστρια, να αναδείξει την εκπαίδευση σε εθνική
υπόθεση. Θεωρεί, όπως και ο Κοραής, βασική
προϋπόθεση για την αναγέννηση και ανασυγκρό-
τηση του κράτους και του έθνους τη σωστή παιδεία.
Η προτροπή του Κοραή «δράξασθαι παιδείας»
αποτελεί ιδανικό που καθορίζει τη στάση και του
Μουστοξύδη.

Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, κάτω από την
επίδραση του νεοελληνικού Διαφωτισμού και ιδι-
αίτερα των ιδεών του Κοραή, κυριαρχεί ένα ανα-
νεωτικό πνεύμα στην ελληνική εκπαίδευση.
Ιδρύονται νέα σχολεία στην Αθήνα, στα Ιωάννινα,
στη Χίο, τη Σμύρνη, στις Κυδωνίες και σε άλλες
περιοχές. Ανανεώνονται οι διδασκαλίες, χρησιμο-
ποιούνται σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, δίδεται
έμφαση στην αρχαία ελληνική φιλολογία, τη φι-
λοσοφία και στις επιστήμες.

Οι προσπάθειες του Μουστοξύδη, οι προτάσεις, τα
σχέδια και οι ρυθμίσεις που προωθεί, απηχούν το
ενδιαφέρον του Καποδίστρια για τη συστηματο-
ποίηση της εκπαίδευσης και την ίδρυση σχολείων.
Ο Μουστοξύδης έδινε ιδιαίτερη σημασία στην αξία
της παιδείας ως βασικού στοιχείου της πολιτικής
συγκρότησης. Η μόρφωση και η αγωγή του λαού
κρίνονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την
αναγέννηση του ελληνισμού, την πρόοδο και την
ευημερία της κοινωνίας. Γι’ αυτό, προσπάθησε με
όλες του τις δυνάμεις να οργανώσει την ελληνική
παιδεία σε ένα δομημένο κρατικό εκπαιδευτικό
σύστημα· φρόντισε για την ίδρυση και εποπτεία
σχολείων, τη συγκρότηση διδακτικού εκπαιδευτι-
κού προσωπικού, την εφαρμογή συγκεκριμένων
μεθόδων διδασκαλίας κ.τ.λ.

Ο Μουστοξύδης είχε συγκεκριμένη εκπαιδευτική
φιλοσοφία και πολιτική. Έδωσε προτεραιότητα
στην ηθική και θρησκευτική αγωγή και συνέδεσε
την εθνική εκπαίδευση με τη συστηματική διδα-
σκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας. Στό-
χος του ήταν να δημιουργηθούν παραγωγικοί και
ενσυνείδητοι πολίτες του νέου κράτους «ἀγαθοὶ
πολῖται ὠφέλιμοι εἰς ἑαυτοὺς καὶ εἰς τοὺς ὁμοίους».
Πίστευε ότι ο εξευρωπαϊσμός της ελλαδικής κοι-
νωνίας μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της εθνικής
διαπαιδαγώγησης. Στο πλαίσιο αυτών των αντιλή-
ψεών του για την οργάνωση της παιδείας διαμορ-
φώθηκε η εκπαιδευτική του πολιτική, που διακρί-
νεται, κυρίως, από τρία χαρακτηριστικά: την προ-
τεραιότητα που έδωσε στην οργάνωση της στοιχει-
ώδους εκπαίδευσης, στον συγκεντρωτικό χαρακτή-
ρα διοίκησης και εποπτείας των σχολείων, καθώς
και στα αυστηρά παιδονομικά μέτρα που εφάρμοζε
στα σχολεία. Εργάστηκε για να αυξηθεί ο δημόσιος
έλεγχος στο χώρο της παιδείας και πρωταγωνίστη-
σε στην ίδρυση και τη διοργάνωση κρατικών εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων. Τον Οκτώβριο του 1829
τοποθετήθηκε από τον Καποδίστρια «Πρόεδρος τῆς
ἐπὶ τοῦ Ὀρφανοτροφείου Ἐπιτροπῆς». Διορίστηκε,
ἐπίσης, «Διευθυντὴς καὶ Ἔφορος τοῦ Ἐθνικοῦ Μου-
σείου», «Ἔφορος τοῦ Κεντρικοῦ Σχολείου» και «Διευ -
θυντὴς τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου».

Ανταποκρινόμενος στα νέα του σύνθετα καθήκον-
τα, συνέβαλε τα μέγιστα στην οργάνωση της παι-
δείας. Συνέταξε και υπέβαλε προς την κυβέρνηση
νομοσχέδια, διατάγματα και κανονισμούς για την
ίδρυση σχολείων. Ίδρυσε και οργάνωσε την Αρ-
χαιολογική Υπηρεσία, την Εθνική βιβλιοθήκη7 και
το Εθνικό Τυπογραφείο. Ενδιαφέρθηκε, επίσης,
για τη σύσταση εκπαιδευτικών επιτροπών, οι οποί-
ες ήταν επιφορτισμένες με το έργο της συγγραφής,
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7. Εισηγούμενος τη δημιουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ο Μουστοξύδης τονίζει (31-12-1930): «Ἡ βιβλιοθήκη καὶ ἡ τυπογρα-
φία εἶναι οἱ δύο ὀχετοὶ οἱ μεταδίδοντες τῆς παιδείας τὰ νάματα», Αἰγιναία 1831, παράρτημα του πρώτου αριθμού, σ. 33 (=Απ.
Β. Δασκαλάκης, Κείμενα - Πηγαὶ τῆς Ἱστορίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Σειρά Τρίτη. Τὰ περὶ παιδείας, Αθήνα 1968, σ.
1590). Πολλά εκθέματα του Εθνικού Μουσείου και χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης έχουν διασωθεί χάρις στις ενέρ-
γειες του Ανδρέα Μουστοξύδη, από την εποχή που ήταν «Πρόεδρος τῆς ἐπὶ τοῦ Ὀρφανοτροφείου Ἐπιτροπῆς, Διευθυντὴς καὶ
Ἔφορος τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου».
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της μετάφρασης, της αναθεώρησης και της έκδοσης
σχολικών  εγχειριδίων.  

Ευθύς μόλις ανέλαβε τη διοίκηση του Ορφανοτρο-
φείου ο Μουστοξύδης προσπάθησε να αναδιοργα-
νώσει με τον καλύτερο τρόπο το ίδρυμα. Εμπλού-
τισε με νέα βιβλία τη βιβλιοθήκη, προσκάλεσε νέ-
ους διδασκάλους, όπως τον Αθ. Αβραμιάδη για το
μάθημα της μουσικής, τον Δημ. Χαλικιόπουλο για
την ιχνογραφία και τον Προκόπιο Τυπάλδο για το
μάθημα των θρησκευτικών. Όλοι αυτοί προστέθη-
καν στο ήδη υπάρχον διδακτικό προσωπικό, τον
Νεόφυτο Νικητόπουλο, τον Γρηγόριο Κωνσταν-
τά, τον Λεόντιο Καμπάνη, τον Γεράσιμο Ζωχιό κ.ά.
Φρόντισε, επίσης, για την τήρηση του κανονισμού
και πρότεινε τη λήψη αυστηρών μέτρων για την
ομαλή λειτουργία του ιδρύματος.8

Με ενέργειές του κατέστησε το Πρότυπο Σχολείο
της Αίγινας κέντρο εκπαίδευσης διδασκάλων στη
μέθοδο της αλληλοδιδακτικής. Το Πρότυπο προ-
ετοίμαζε τους μαθητές για την εισαγωγή τους στο
Κεντρικό Σχολείο και μετεκπαίδευε τους ήδη υπη-
ρετούντες δασκάλους, ενώ το Κεντρικό προετοίμα-
ζε κυρίως αυτούς που θα δίδασκαν στα δευτερο-
βάθμια «ελληνικά» σχολεία. Στο Κεντρικό Σχο-
λείο δίδαξαν γνωστοί λόγιοι, όπως οι Γεώργιος
Γεννάδιος, Ιωάννης Βενθύλος και Ιωάννης Κοκ-
κώνης. Ο Μουστοξύδης φρόντισε για την στελέ-
χωση του σχολείου με ικανούς νέους διδασκάλους,
την πλήρωση των κενών θέσεων και τον εμπλου-
τισμό του προγράμματος σπουδών με νέα μαθήμα-
τα.9 Εκτός από τα μαθήματα της ελληνικής γλώσ-
σας, γεωγραφίας, ιστορίας, μαθηματικών, γαλλικής
γλώσσας, διδάσκεται η φιλοσοφία, η μουσική κ.ά.
Εισήγαγε, επίσης, την τεχνική εκπαίδευση στο
πρόγραμμα. Το Κεντρικό απέκτησε από νωρίς φή-

μη σημαντικότατου σχολείου και ο αριθμός των
μαθητών του συνεχώς αυξανόταν. Σε επιστολή του
προς τον Μουστοξύδη, στις 9 Μαρτίου 1830, ο Κα-
ποδίστριας σημειώνει10 με ικανοποίηση: «Ὁ
ἀριθμὸς τῶν ἀπανταχόθεν συρρεόντων σπουδαστῶν εἰς
τὸ κατάστημα τοῦτο, τὰ μαθήματα, τὰ ὁποῖα διδάσκον-
ται εἰς ἑκάστην κλάσιν καὶ αἱ γενόμεναι ἐπὶ τούτων
πρῶται ἐξετάσεις […] πραγματοποιοῦσι τὰς ἐλπίδας
μας, καὶ μᾶς ὑπόσχονται τὴν ἔκβασιν τῶν προσδοκω-
μένων».

Ο Μουστοξύδης επιμελήθηκε και δημοσίευσε τον
κανονισμό λειτουργίας του Σχολείου, με τον οποίο
προσδιορίζονταν τα καθήκοντα του εφόρου, των
δασκάλων, των μαθητών, καθώς και ο τρόπος διε-
ξαγωγής των εξετάσεων.11 Συνεργάστηκε στενά με
τα άλλα μέλη της Επιτροπής Παιδείας, τον Κοκ-
κώνη, τον Κωνσταντά, τον Γεννάδιο και τον Βεν-
θύλο και, παρ’ όλα τα προβλήματα που προέκυψαν
από τη συνεργασία αυτή, προώθησε τη λειτουργία
των σχολείων, ενώ, παράλληλα, φρόντισε και για
τους φοιτητές που σπούδαζαν στην Ιταλία και τη
Γαλλία, αυτούς οι οποίοι θα αποτελέσουν αργότερα
τον πυρήνα για τη στελέχωση των υπηρεσιών του
ελληνικού κράτους.12

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εφάρμοσε την αλ-
ληλοδιδακτική μέθοδο, η οποία απέβλεπε στην
παροχή στοιχειωδών γνώσεων σε μεγάλο αριθμό
μαθητών. Το κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου
αυτής είναι ότι αποτελούσε μέσο για γρήγορη και
οικονομική διδασκαλία μεγάλου αριθμού μαθη-
τών. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της ήταν ότι ο δά-
σκαλος εκπαίδευε ξεχωριστά τα μεγαλύτερα παιδιά
και στη συνέχεια τους ανέθετε να διδάξουν ως
«πρωτόσχολοι» τα μικρότερα σε ολιγομελείς ομά-
δες. Η γνωστική και διδακτική ανεπάρκεια των
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8. Γ.Α.Κ., Υπουργείο Παιδείας, Σχολικά, φάκ. 27, 1830 (Απ. Β. Δασκαλάκης, ό.π., σσ. 932 κ.ε.).
9. Γ.Α.Κ., Υπουργείο Παιδείας, φάκ. 22, 1829 (Απ. Β. Δασκαλάκης, ό.π., σ. 572).
10. Χειρόγραφα Εθνικής Βιβλιοθήκης, αρ. 1896 (Απ. Β. Δασκαλάκης, ό.π., σ. 840).
11. Γ.Α.Κ., Υπουργείο Παιδείας, φακ. 36, 1831 (Απ. Β. Δασκαλάκης, ό.π., σσ. 1690-1696). Βλ. και Γιάννης Κόκκωνας, Οι μαθητές

του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834), Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1997. Χάρης Μπαμπούνης, Ἡ ἐκπαίδευση
κατὰ τὴν Καποδιστριακὴ περίοδο. Διοικητικὴ ὀργάνωση καὶ ἐκπαιδευτικὴ λειτουργία, Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων
Βιβλίων, 1996, σσ. 368-384.

12. Για περισσότερα βλ. Ελένη Κούκου, Ὁ Καποδίστριας καὶ ἡ Παιδεία, (1827-1832), Β΄, Τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα τῆς Αἰγίνης,
Αθήνα 1972.
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πρωτόσχολων αντιμετωπιζόταν με ένα αυστηρό
σύστημα πειθαρχίας και ένα μηχανικό σύστημα
εργασίας, με τον δάσκαλο να δίνει εντολές και τους
πρωτόσχολους να τις εφαρμόζουν. Πρόκειται για
τη γνωστή λαγκαστριανή μέθοδο (από το όνομα
του δασκάλου Joseph Lancaster), που εφαρμόστηκε
στην Αγγλία και τη Γαλλία. Στην Ελλάδα προβλή-
θηκε από τον Αδαμάντιο Κοραή. Η μέθοδος
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο
στην Κέρκυρα το 1819, με πρωτοβουλία του Αθα-
νάσιου Πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτής της διδασκαλίας, ο Μουστοξύ-
δης ενέκρινε εισήγηση του Ι.Π. Κοκκώνη, που
ήταν επιθεωρητής των σχολείων της Πελοποννή-
σου, για την επιλογή του εγχειριδίου του Charles
L. Sarazin, Manuel des écoles élementaires ou Exposé de
la methode d’enseignement mutuel (Παρίσι 1829), το
οποίο και μεταφράζει ο ίδιος ο Κοκκώνης και εκ-
δίδεται από το Εθνικό Τυπογραφείο το 1830, με
τον τίτλο Ἐγχειρίδιον διὰ τ’ ἀλληλοδιδακτικὰ σχολεῖα
ἢ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου.13

Για να εδραιωθεί το οικοδόμημα της παιδείας
έπρεπε να τεθούν γερά θεμέλια γι’ αυτό πολύ σω-
στά ο Μουστοξύδης έριξε το κέντρο βάρους των
προσπαθειών του στην οργάνωση της στοιχει-
ώδους εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, όμως, ασχολή-
θηκε και με τα προβλήματα της μέσης εκπαίδευ-
σης. Ενέκρινε και προώθησε προς την Κυβέρνηση
προτάσεις και σχέδια, όπως αυτό του Αλέξανδρου
Στούρτζα (Σχέδιον περὶ ἐθνικῆς ἀνατροφῆς καὶ δημο-
σίου παιδείας εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἰδέαι προκαταρκτικαὶ,
1829), όπου προτείνεται για τα αλληλοδιδακτικά
σχολεία και η τάξη των «εἰσαγωγικῶν μαθημάτων»,

δηλ. η διδασκαλία γραμματικής, ιστορίας, γεωγρα-
φίας και ιχνογραφίας. Προώθησε, επίσης, την πρό-
ταση του Ι.Π. Κοκκώνη (Στοχασμοὶ περὶ συντάξεως
ἢ διοργανισμοῦ τῆς κοινῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν γένει =
Πίναξ παραστήνων τὸν διοργανισμὸν τῆς κοινῆς
ἐκπαιδεύσεως κατὰ τοὺς τρεῖς βαθμοὺς τῆς παιδείας,
1829),14 αλλά και προτάσεις δικές του, όπως το
σχέδιο της επί της Προπαιδείας Επιτροπής στην
οποία συμμετείχε και ο ίδιος. Η επιτροπή αυτή
υπέβαλε Σχέδιον περὶ δημοσίου ἐκπαιδεύσεως (1830)
και πρότεινε την ίδρυση προκαταρκτικών ή ελλη-
νικών σχολείων τριετούς φοιτήσεως, κάτι δηλ. με-
ταξύ των αλληλοδιδακτικών σχολείων και του
Κεντρικού.15 Και, επειδή παρατηρήθηκε μεγάλη
ανομοιομορφία στη λειτουργία των ελληνικών
σχολείων, η επιτροπή εισηγήθηκε τρόπους καλύ-
τερης διοργάνωσης. Όμως, παρά τις προτάσεις του
Μουστοξύδη, η Κυβέρνηση δεν έλαβε ιδιαίτερα
μέτρα για την ομοιόμορφη οργάνωσή τους.16

Γενικότερα, οι περισσότερες από τις εκπαιδευτικές
προσπάθειες του Μουστοξύδη για την συγκρότηση
εκπαιδευτικών μηχανισμών θα ακυρωθούν στην
πράξη από τις ανώμαλες συνθήκες της εποχής, από
την ανεπάρκεια χρηματοδότησης, την έλλειψη
επαρκούς αριθμού διδασκόντων, βιβλίων και κα-
τάλληλων εκπαιδευτηρίων. Επίσης, οι κακές προ-
σωπικές σχέσεις και οι έριδες μεταξύ των διδα-
σκόντων, οι διαφωνίες του με τον Γεννάδιο και τον
Βενθύλο, οι αντιδράσεις των μαθητών του Κεντρι-
κού Σχολείου, δυσχέραναν την εφαρμογή του εκ-
παιδευτικού έργου του.

Το έργο του εμποδίστηκε, επίσης, με πάθος από
αυτούς οι οποίοι αντιστάθηκαν στην εκπαιδευτική
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13. Βλ. και Χρήστος Τζήκας, Ο Ι. Π. Κοκκώνης και ο ρόλος του στη θεμελίωση και τα πρώτα βήματα της δημοτικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1999, σσ. 72-99· Χάρης Μπαμπούνης, ό.π., σσ. 207-315. 

14. Βλ. Ελένη Μπελιά, «Ἀνέκδοτος πίναξ διοργανισμοῦ τῆς ἐκπαιδεύσεως κατὰ τὴν Καποδιστριακὴν περίοδον», Παρνασσός 9 (1967),
σσ. 303-311.

15. Βλ. Γ.Α.Κ., Υπουργείο Παιδείας, φ. 30. Το σχέδιο παρατίθεται στο βιβλίο του Δ. Αντωνίου, Οι απαρχές του εκπαιδευτικού σχε-
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16. Για την ανώτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης τόσο ο Μουστοξύδης όσο και ο Καποδίστριας δεν πρόλαβαν να ενδιαφερθούν.
Δεν ήταν εναντίον της ίδρυσης του Πανεπιστημίου. Απλώς, η δολοφονία του Κυβερνήτη σταμάτησε κάθε προσπάθεια. Για
τις εναντίον του αιτιάσεις βλ. Fr. Thiersch, Η Ελλάδα του Καποδίστρια, η παρούσα κατάσταση της Ελλάδος (1828-1833) και τα μέσα
για να επιτευχθή η ανοικοδόμησή της, Λειψία 1833, μτφρ. Α. Σπήλιου, εκδ. Τολίδη, Αθήνα χ.χ., σ. 96. Βλ. και Ελένη Κούκου,
Ὁ Καποδίστριας καὶ ἡ Παιδεία, (1827-1832), ό.π., σσ. 166-167.
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πολιτική του Καποδίστρια και οι οποίοι κατηγόρη-
σαν τον Κυβερνήτη για «καταδιωγμὸν τῶν πεπαι-
δευμένων» και ότι ήταν «φωτοσβέστης». Στο πλαί-
σιο αυτό των πολιτικών αντιπαραθέσεων οι φιλε-
λεύθεροι αμφισβήτησαν την αλληλοδιδακτική μέ-
θοδο, στηλίτευσαν το χαμηλό επίπεδο του Πρότυ-
που Σχολείου και των άλλων κρατικών εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων και, τέλος, εκτόξευσαν ύβρεις και
συκοφαντίες κατά των στενών συνεργατών του
Καποδίστρια, κυρίως του Μουστοξύδη και του
Κοκκώνη.17

Η εργατικότητα του Μουστοξύδη, η ευρωπαϊκή του
μόρφωση, η ιδιαίτερη σχέση του με τον Καποδί-
στρια και, ίσως, ο ιδιότροπος χαρακτήρας του, προ-
κάλεσαν φθόνο και μικρότητες σε αρκετούς από τους
συνεργάτες του. Έτσι, το έργο του υπονομεύτηκε από
τις ραδιουργίες και τις σκευωρίες. Τον κατηγόρησαν
ότι έκανε κακές εισηγήσεις στον Καποδίστρια για
τον Γεννάδιο. Το αρνήθηκε κατηγορηματικά. Οι
καλές του σχέσεις με τον Αδαμάντιο Κοραή εντάθη-
καν και αυτές. Απογοητευμένος και πικραμένος, με-
τά τη δολοφονία του Κυβερνήτη, υπέβαλε την πα-
ραίτησή του στις 4 Οκτωβρίου 1831 και στις αρχές
Μαΐου 1832 επέστρεψε στην Κέρκυρα.

Ο Μουστοξύδης εργάστηκε με ζήλο για να πραγ-
ματώσει την εκπαιδευτική πολιτική του Καποδί-
στρια και κατόρθωσε να αφήσει και την προσωπι-
κή του σφραγίδα στα εκπαιδευτικά πράγματα της
Ελλάδας κατά την Καποδιστριακή περίοδο. Τα εν-
διαφέροντά του κάλυπταν ένα ευρύτατο φάσμα αν-
τικειμένων από τα πολιτειακά θέματα, την οργά-
νωση και τη διοίκηση της Εκπαίδευσης, τη συγ-
γραφή και την έρευνα. Αποδείχθηκε άξιος της εμ-
πιστοσύνης του Κυβερνήτη και, όπως ήταν φυσικό,
δέχθηκε τα βέλη της κριτικής των πολιτικών αντι-
πάλων του Καποδίστρια. 

***

Εγκατεστημένος πλέον στην Κέρκυρα, ο Ανδρέας
Μουστοξύδης εκλέγεται, τον Φεβρουάριο του
1833, βουλευτής στην Δ΄ Βουλή και την 1 Σεπτεμ-
βρίου 1834 διορίζεται από τον αρμοστή Nugent
Άρχων της Παιδείας της Ιονίου Πολιτείας, δηλαδή
υπουργός Παιδείας. Παραιτήθηκε το 1835 και διο-
ρίστηκε εκ νέου το 1857.

Ήδη από την άφιξή του στην Κέρκυρα μετείχε
στην επιτροπή για την εποπτεία της δημόσιας εκ-
παίδευσης, που είχε συσταθεί μετά τον θάνατο του
Guilford. Εργάστηκε με σθένος για την οργάνωση
της εκπαίδευσης και τη χρήση της ελληνικής
γλώσσας. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας είχε
καθιερωθεί από τα συντάγματα του 1803 και 1817,
αλλά με διάφορες προφάσεις δεν είχε εισαχθεί στη
διοίκηση. Μετά από πολλούς αγώνες καθιερώθη-
κε η ελληνική ως η επίσημη γλώσσα του Ιονίου
κράτους στις 2 Ιουνίου 1849, για να εφαρμοστεί το
μέτρο από την 1η Ιανουαρίου 1852. 

Η κατάσταση της παιδείας στα Επτάνησα αυτήν την
εποχή δεν ήταν η καλύτερη, παρ’ όλη την πρόοδο
που είχε σημειωθεί στον τομέα της εκπαίδευσης.
Από την εποχή της Βενετοκρατίας, ο πολύς κόσμος
έμεινε αγράμματος και οι λίγοι ευγενείς που ήθελαν
να σπουδάσουν έφευγαν για την Ιταλία. Σύμφωνα
με τις μαρτυρίες του Ανδρέα Ιδρωμένου και του
Μάριου Πιέρη, δεν υπήρχε κανένα δημόσιο εκπαι-
δευτήριο στην Κέρκυρα, ούτε βιβλιοθήκη, ούτε τυ-
πογραφείο.18 Υπήρχαν όμως μικρά ιδιωτικά εκπαι-
δευτήρια και οι λεγόμενες Ακαδημίες,19 όπως αυτή
των γονίμων (dei fertili), των εξασφαλισμένων (degli
assicurati), των περιπλανωμένων (quos Phoebus vo-
caterrantes), οι οποίες κάλυπταν εν μέρει την έλλει-
ψη της δημόσιας εκπαίδευσης. Ανασχετικός παρά-
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17. Βλ. και Ε.Ι. Μανής, ό.π., σσ. 77-88.
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20. Ιδιαίτερα σημαντική για την παιδεία υπήρξε, επίσης, η συνεισφορά των Επτανησίων λογίων ΝίκανδρουΝούκιου, Ματ-
θαίου Δεβαρή, Αντώνιου Έπαρχου, Νικολάου Σοφιανού, Ευγένιου Βούλγαρη, Νικηφόρου Θεοτόκη και άλλων. Για πε-
ρισσότερα βλ. Έλλη Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Κερκυραϊκά, Αθήνα 1997, σσ. 218-237 και Ἀντώνιος Ἒπαρχος. Ἕνας Κερκυραῖος
οὑμανιστὴς τοῦ ΙΣΤ΄ αἰώνα, Αθήνα 1978. Θεόδωρος Γ. Παππάς, «Ματθαίος Δεβαρής: ένας Κερκυραίος λόγιος στο Βατικανό»,
στο: Ελληνική παρουσία στην Κάτω Ιταλία και Σικελία, εκδ. Απόστροφος, Κέρκυρα 2000, σσ. 241-271.

21. Βλ. Σπ. Μ. Θεοτόκης, ό.π., σσ. 36-κ.ε.
22. Βλ. JeanSavant, «Ἡ Ἰονικὴ Ἀκαδημία τῶν Γάλλων», Κερκυραϊκὰ Χρονικά 24 (1980), σσ. 1-68. Σταμ. Θ. Λάσκαρις, «Ἡ Ἰονικὴ

Ἀκαδημία. Ἕνα φιλολογικὸ ἰνστιτοῦτο στὴν Κέρκυρα στὰ χρόνια τῆς Ναπολεόντειας κυριαρχίας (μτφρ. Κ. Δαφνή)», Κερκυραϊκά
Χρονικά 24 (1980), σσ. 147-160.

23. Για περισσότερα βλ. Ν. Κ. Κουρκουμέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας (1816-1864),
Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα 2002, σσ. 21-27.

24. Βλ. Σπ. Μ. Θεοτόκης, ό.π., σσ. 111 κ.ε. Βλ. και Ν. Κ. Κουρκουμέλης, ό.π., σσ. 281-284. Τον Σεπτέμβριο του 1833, ο Μου-
στοξύδης ως «Ἄρχων τῆς Παιδείας» προκήρυξε διαγωνισμό για τη σύνταξη ελληνολατινικού και λατινοελληνικού λεξικού.

γοντας για την ανάπτυξη σοβαρής ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας υπήρξε η εκπαιδευτική πολιτική της Ρω-
μαιοκαθολικής εκκλησίας και η έλλειψη ενδιαφέ-
ροντος εκ μέρους της βενετικής διοίκησης. Η Βενε-
τική Δημοκρατία επέτρεψε τη δημιουργία δημόσιων
σχολείων στα Ιόνια νησιά από το πρώτο μισό του
16ου αιώνα· στην Κέρκυρα το δημόσιο σχολείο, που
λειτούργησε με κοινοτικά χρήματα, εγκρίθηκε το
1535 και λειτούργησε μέχρι το 1797 με δύο δασκά-
λους. Παράλληλα με το κοινοτικό σχολείο, λειτουρ-
γούσαν επίσης στην Κέρκυρα το Αρχιεπισκοπικό
Ιεροσπουδαστήριο από τη ρωμαιοκαθολική εκκλη-
σία, το Ιεροσπουδαστήριο της ελληνορθόδοξης εκ-
κλησίας (καταργήθηκαν το 1797) και το «Κοινόν
Φροντιστήριον».20

Με τους Δημοκρατικούς Γάλλους (1797-1799)
ιδρύθηκε δημόσια βιβλιοθήκη και το πρώτο τυπο-
γραφείο στην Κέρκυρα. Σοβαρή προσπάθεια για
την οργάνωση της παιδείας εκδηλώθηκε από την
Επτανησιακή Πολιτεία (1799-1807) με τον πλη-
ρεξούσιο της ρωσικής αυλής κόμη Γ. Μοτσενίγο, ο
οποίος υπέβαλε σχέδιο για την οργάνωση της Εκ-
παίδευσης (Μάρτιος του 1803).21 Το ενδιαφέρον
του Μοτσενίγου για την ανάπτυξη της παιδείας,
καθώς και η ουσιαστική βοήθεια του Ι. Καποδί-
στρια, Γραμματέα της Επικρατείας, οδήγησε στην
ίδρυση της δημόσιας Σχολής της Τενέδου. Στη
σχολή δίδαξαν αξιόλογοι καθηγητές, όπως ο Αν-
δρέας Ιδρωμένος και ο Ανδρέας Μουστοξύδης. Η
σχολή αυτή λειτούργησε από το 1805 έως το 1824,
μέχρι δηλαδή τη χρονιά που ιδρύθηκε η Ιόνιος
Ακαδημία.

Η περίοδος της διοίκησης της Κέρκυρας από τους
Αυτοκρατορικούς Γάλλους (1807-1814) υπήρξε
γόνιμη και δημιουργική για τα εκπαιδευτικά
πράγματα. Το 1808 ιδρύθηκε η Ιονική Ακαδημία
με 25 συνέδρους και πολλά αντεπιστέλλοντα μέλη
από ολόκληρη την Ευρώπη.22 Επίσης, οι Γάλλοι
συνέβαλαν σημαντικά στη διοργάνωση της δημό-
σιας εκπαίδευσης με την ίδρυση, εκτός της Ακαδη-
μίας, μέσων (δευτερευόντων) σχολείων, ενός ανω-
τέρου εκπαιδευτηρίου (Γυμνάσιο), βιβλιοθήκης
και τυπογραφείου. 

Επί Αγγλικής Προστασίας, παρά τις αντιδράσεις
της διοίκησης, ιδρύθηκε η Ιόνιος Ακαδημία καθώς
και σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.23

Με την πείρα που είχε αποκτήσει στη διοργάνωση
των εκπαιδευτικών του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους από τη θητεία του στην Αίγινα, ο Μου-
στοξύδης υπέβαλε, τον Σεπτέμβριο του 1833, έκθε-
ση για την κατάσταση της εκπαίδευσης και πρότει-
νε λύσεις για την αναδιοργάνωση της παιδείας.24

Προτείνει να θεσπιστεί η δωρεάν εκπαίδευση στην
πρώτη βαθμίδα, η οποία οφείλει να είναι υποχρε-
ωτική. Συζητά το θέμα των αναλυτικών προγραμ-
μάτων και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλοδι-
δακτική εκπαίδευση. Τονίζει τη σημασία της ελλη-
νικής γλώσσας, η οποία πρέπει να είναι το μόνο
όργανο διδασκαλίας. Η μελέτη της ελληνικής
γλώσσας και φιλολογίας πρέπει να αποτελέσει για
την επτανησιακή εκπαίδευση πρωταρχικό σκοπό.
Για το πρόγραμμα των «δευτερευόντων σχολείων»
τονίζει σχετικά με τη γλωσσική διδασκαλία: 
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«Συμφώνως με τοὺς κειμένους κανονισμούς, κατὰ τὸ
πρῶτον ἔτος διδάσκονται αἱ τρεῖς γλῶσσαι: ἡ ἑλληνικὴ,
ἡ ἰταλικὴ καὶ ἡ ἀγγλικὴ. Ἀλλὰ τὸ βάρος τοῦτο νὰ ἐμβα -
θύνωσι μικρὰ εἰς τὸ βάραθρον τριῶν γραμ ματικῶν,
αἵτινες δὲν εἶναι οὔτε τοῦ αὐτοῦ συστήματος, εἶναι δυ-
σβάστακτον. Εἶναι δυνατὸν διὰ τοῦ τρόπου τούτου νὰ
προοδεύσῃ ἡ ἐκπαίδευσις; Οὔτε νομίζομεν ὅτι ἡ ἐθνικὴ
γλῶσσα κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος πρέπει νὰ διδάσκεται
συγχρόνως μετ’ ἄλλων γλωσσῶν. Τοῦτο θὰ εἶχε ὡς συ-
νέπειαν νὰ σταματήσῃ τὴν διανοητικὴν ἱκανότητα τοῦ
παιδίου, ἥτις εἶναι ἀκόμη ἀσθενὴς. Πρὸς τοῦτο πρώτη
φροντὶς θὰ εἶναι νὰ μάθῃ τὴν γλῶσσαν του.

Κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος διδάσκονται πάλιν αἱ τρεῖς
γλῶσ  σαι, ἐπὶ πλέον δὲ ἡ λατινική. Διὰ τοὺς ἀνωτέρω
λόγους ὅμως ὀφείλομεν νὰ ἐλευθερώσωμεν τὸν μαθη -
τὴν ἀπὸ τοῦ βάρους τούτου, διὰ νὰ δυνυθῇ εὐχα ρίστως
νὰ προοδεύσῃ εἰς τὴν ἐθνικὴν γλῶσσαν, ἀφ’ ἑαυτῆς δυ-
σκολοτάτην. Καὶ ἐφ’ ὅσον ἐμβαθύνει περισσότερον εἰς
αὐτὴν, ἐπὶ τοσούτῳ εὐκολώτερον μανθάνει ξένας
γλώσ  σας. Διὰ τοῦτο ἡ λατινικὴ πρέπει νὰ περιορισθῇ
διὰ τὰ τρία ἑπόμενα ἒτη».25

Στη συνέχεια προτείνει να καταργηθεί η διδασκα-
λία των ιταλικών και η διδασκαλία των αγγλικών
να αρχίζει στην πέμπτη τάξη, δηλαδή στην τελευ-
ταία. Στο πρόγραμμα που προτείνει για τις πέντε
τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για μαθη-
τές δηλαδή 11-16 ετών, εισηγείται τη διδασκαλία
νέων μαθημάτων, όπως της φυσικής, της χημείας,
της ιστορίας, της γεωγραφίας, της μυθολογίας κ.ά. 

Τονίζει ότι τα σχολεία της αλληλοδιδακτικής μεθό-
δου δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του κρά-
τους, ούτε και στις ανάγκες του λαού. Μέσα σε τέσσε-
ρα χρόνια, από το 1830 ως το 1834, τα αλληλοδιδα-
κτικά σχολεία μειώθηκαν από 126 σε 69 και οι μα-
θητές από 4.540 σε 2.719. Η αποτυχία αυτή οφείλεται
στην απροθυμία του λαού για μόρφωση, στην αδια-
φορία των γονέων, στην ύπαρξη σχολείων της «πα-
λαιάς μεθόδου», στην υποχρέωση των γονέων να
πληρώνουν δίδακτρα και, τέλος, στην ατέλεια των

κανονισμών καθώς και στην μη τήρηση αυτών.26

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο Μουστοξύδης και
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την Ιόνια
Ακαδημία. Τόσο κατά τη διάρκεια της πρώτης θη-
τείας του ως Άρχοντος της Παιδείας (1834) όσο και
της δεύτερης (1857), υποστήριξε και εδώ τη διδα-
σκαλία της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας,
και οργάνωσε τη βιβλιοθήκη.

Αναφορικά με τις αρχές των κεντρικών οργάνων
της εκπαίδευσης, η Γενική Επιτροπή Δημόσιας
Εκπαίδευσης ασκούσε το γενικό έλεγχο και πρό-
τεινε σχετικά στη Γερουσία. Ο Μουστοξύδης τοπο-
θετήθηκε πρόεδρος της Επιτροπής λόγω της αξίας
του και της εμπειρίας του, αλλά οι επιλογές του δεν
ήταν πάντοτε επιτυχείς, τόσο ως προέδρου της επι-
τροπής όσο και ως Άρχοντος της Παιδείας. Οι προ-
σωπικές φιλοδοξίες, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των
διανοουμένων και οι εντάσεις ανάμεσα στα δυο
ρεύματα που συσπειρώνονταν γύρω από τις δυο
μεγάλες κερκυραϊκές οικογένειες, Θεοτόκη και
Βούλγαρη, δεν επέτρεψαν στον Μουστοξύδη να
πραγματοποιήσει το πρόγραμμά του για τη δημό-
σια εκπαίδευση. Απογοήτευσε πολλούς, ήρθε σε
σύγκρουση με τον πρόεδρο της Γερουσίας Εμμα-
νουήλ Θεοτόκη, τον έφορο Γ. Θεριανό, ενώ με τις
ενέργειές του εμπόδισε να προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους στην εκπαίδευση ο Αθανάσιος Πολίτης,
ο Ανδρέας Κάλβος και άλλοι.  Επίσης, οι πιέσεις
της βρετανικής διοίκησης, οι επιθυμίες του περι-
βάλλοντος της οικογένειας Καποδίστρια, αλλά και
οι προσωπικές αντιπάθειες του ιδίου, δεν του επέ-
τρεψαν να αποφασίζει πάντοτε αντικειμενικά. Η
αντιπάθειά του, για παράδειγμα, προς τον Πολίτη
είναι χαρακτηριστική. Ακόμη, η πρόσκληση που
απηύθυνε στον Νεόφυτο Δούκα να διδάξει στην
Ακαδημία έγινε πολύ αργά, όταν ο σοφός γέρων
ήταν αδύναμος και ασθενής. Το ίδιο συνέβη και με
τον Βαρθολομαίο Κουτλουμουσιανό,27 τον οποίο
προσκάλεσε να διδάξει στο Ιεροσπουδαστήριο.

54

25. Σπ. Μ. Θεοτόκης, ό.π., σ. 113.
26. Βλ. Ερμάννος Λούντζης, Περὶ τῆς ἐν Ἑπτανήσῳ διοργανώσεως τῆς Δημόσιας Ἐκπαιδεύσεως, Αθήνα 1857. 
27. Βλ. Κ.Θ. Δημαράς, «Καποδίστριας – Μουστοξύδης – Κουτλουμουσιανός», Θησαυρίσματα, 1 (1962), σσ. 14-62.

Α΄ Η εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά έως την ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα του Ελληνικού Κράτους



Σιγά σιγά έχασε την αρχική αίγλη που περιέβαλε
το όνομά του, δημιούργησε εχθρούς και, τελικά,
δεν μπόρεσε  να αποτρέψει ενέργειες της Γερου-
σίας, όπως αυτή της 26ης Ιανουαρίου/8ης Φε-
βρουαρίου 1835, που καθιέρωνε τα ιταλικά ως
γλώσσα της διοίκησης. Τα πολιτικά γεγονότα της
εποχής τού έδωσαν την αφορμή να υποβάλει την
παραίτησή του, στις 5 Μαΐου, να διασώσει την
υπόληψή του και να δημιουργήσει το έρεισμα να
επανέλθει αργότερα στα εκπαιδευτικά πράγματα.28

***

Απέχων, για ένα χρονικό διάστημα, από την πολι-
τική ζωή της Επτανήσου, ο Μουστοξύδης επιδίδε-
ται στην έρευνα, τη συγγραφή και άλλες πολιτιστι-
κές δραστηριότητες. Συμμετέχει, μαζί με τον Γερά-
σιμο Μαρκορά, τον Πέτρο Βράϊλα-Αρμένη, τον
Ανδρέα Κογεβίνα και τον Πέτρο Κουαρτάνο, στη
δημιουργία και τη σύνταξη του καταστατικού της
Φιλαρμονικής Εταιρείας, το 1842. Μεταξύ των
ετών 1843-1853 εκδίδει το περιοδικό Ἑλλη -
νομνήμων ἢ Σύμμικτα Ἑλληνικά.29 Με ενέργειές του
ιδρύθηκε, το 1845, στην Κέρκυρα η «Ἑταιρεία τῶν
Φιλομαθῶν», της οποίας έγινε πρόεδρος. Εκλέχτηκε
εκ νέου βουλευτής στη Θ΄ Βουλή το 1850. Πρω-
τοστάτησε σε πολλές ενέργειες εναντίον των Άγ-
γλων, εξέδωσε τις εφημερίδες Πατρίς και Φιλαλήθης
και είχε εθνική δράση.

Το 1848 εξέδωσε το Delle cose Corciresi, έργο το
οποίο έγινε δεκτό με ευνοϊκά σχόλια, αλλά νεώτε-
ρα αρχαιολογικά ευρήματα ανάγκασαν το Μου-
στοξύδη να αφαιρέσει αριθμό σελίδων από το έργο
του (στα υπάρχοντα αντίτυπα τις σελίδες 153-160,
337-376, 465-640, 673-680). Συνεργάστηκε με τον

Tommaseo, όταν ο τελευταίος ήρθε εξόριστος στην
Κέρκυρα τον Αύγουστο του 1849, όπου παρέμεινε
για επτά ολόκληρα χρόνια. Συνεργάστηκε, επίσης,
με τον ελληνιστή Willian Edwart Gladstone, ο
οποίος ήρθε στην Κέρκυρα το 1858. Τελευταία
δραστηριότητα η ίδρυση της «Ἰονίου Ἑταιρείας» της
οποίας υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος το 1860.

Στο μεταξύ, το 1852, Άρχων της Δημόσιας Παιδεί-
ας ανέλαβε ο Στέφανος Παδοβάς, ενώ την ίδια
χρονιά ο Ανδρέας Κάλβος εγκατέλειψε την Κέρ-
κυρα, πλήγμα σημαντικό για την εκπαίδευση του
νησιού.

Τα γεγονότα του 1854, ο Κριμαϊκός πόλεμος, ο
Αγώνας της ανεξαρτησίας, τα δάνεια και τα χρέη
του Ιονίου Κράτους, οδήγησαν στη μείωση των μι-
σθών και ανάγκασαν τη Γερουσία να επαναφέρει
το σύστημα που όριζε τη συμμετοχή των γονέων
στα έξοδα του σχολείου, καθώς και άλλους περιο-
ρισμούς. Η δημόσια εκπαίδευση ζημιώθηκε πολύ·
πολλά σχολεία έκλεισαν, ενώ άλλα έχασαν πολ-
λούς μαθητές. Οι προτάσεις της αρμόδιας για τα εκ-
παιδευτικά Επιτροπής της βουλής για αναδιοργά-
νωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν έγιναν
δεκτές. Αντί ουσιαστικής αλλαγής η Γερουσία πρό-
τεινε διάφορα μέτρα, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμε-
νο, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για
τη δημόσια εκπαίδευση, κόμης Ερμάνος Λούντζης,
χαρακτήρισε την κατάσταση της παιδείας άθλια.30

Υπό αυτές τις συνθήκες κατατέθηκε το νομοσχέδιο
για την εκπαίδευση στις 9 Ιουνίου 1857 και ψηφί-
στηκε ως «Νόμος Κ΄ περί παιδείας», στις 15/27
Ιουλίου 1857. Ο Νόμος καθόριζε ότι τα σχολεία
ήταν τα Προκαταρτικά, τα Λύκεια, το Γυμνάσιο, το
Ιεροσπουδαστήριο και η Ακαδημία.  
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28. Βλ. Ν.Κ. Κουρκουμέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα, ό.π., σσ. 291-296.  
29. Αργότερα, το 1903, ο Σπυρίδων Λάμπρος θα εκδώσει το περιοδικό Νέος Ἑλληνομνήμων, προς τιμήν του Μουστοξύδη.
30. Ο Ερμ. Λούντζης εξέδωσε στην Αθήνα, το 1857, το βιβλίο του Περὶ τῆς ἐν Ἑπτανήσῳ διοργανώσεως τῆς Δημόσιας Ἐκπαι -

δεύσεως, στο οποίο παρουσιάζει με εμπεριστατωμένο τρόπο τις απόψεις του για την παιδεία, τη μέθοδο διδασκαλίας και την
υποχρεωτική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, ο Λούντζης υποστηρίζει τη δωρεάν εκπαίδευση, προτείνει να ιδρυθεί Διδασκαλείο
στην Κέρκυρα για την εκπαίδευση των διδασκάλων, να κάνουν πρακτική άσκηση στο Κεντρικό Σχολείο, να αναθεωρη-
θούν τα διδακτικά βιβλία και, τέλος, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών.
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Στις 6 Οκτωβρίου 1857 η Γερουσία τοποθέτησε εκ
νέου Άρχοντα της παιδείας τον Ανδρέα Μουστο-
ξύδη, μετά την παραίτηση του Ναπολέοντα Ζα -
μπέλη. 

Η δεύτερη θητεία του Μουστοξύδη απεδείχθη δυ-
σχερέστερη από την πρώτη. Από τη μια η δημοσί-
ευση των θέσεων του Λούντζη με τις συγκεκριμέ-
νες προτάσεις του για τα προβλήματα της παιδείας
και, από την άλλη, η δυναμική αντιπολίτευση των
Ριζοσπαστών, αλλά και του κόμματός του, δυσχέ-
ρανε το έργο του. Τα προβλήματα της εκπαίδευσης
έγιναν περισσότερο επιτακτικά λόγω έλλειψης
κονδυλίων για την παιδεία. Η μικρή αύξηση που
δόθηκε από το 1856 και μετά, ήταν ανεπαρκής. 

Μέσα σ’ αυτό το αρνητικό κλίμα, ο Μουστοξύδης
υπέβαλε στη Γερουσία, στις 1/13 Ιουνίου 1859, τον
«Κανονισμὸν τῶν ἐν Κερκύρᾳ σχολείων τῶν κορα-
σίων», που αποτέλεσε καινοτομία για την εκπαί-
δευση του Ιονίου Κράτους. Τα αποτελέσματα,
όμως, δεν ήταν ικανοποιητικά, αφού η παρουσία
των παρθεναγωγείων της Ρωμαιοκαθολικής εκ-
κλησίας λειτούργησε αρνητικά στην προσπάθεια
αυτή.

Τον Οκτώβριο του 1859 ο Μουστοξύδης προέβη
στις ενέργειες εκείνες που επέτρεψαν το διορισμό
καθηγητών στην Ιόνιο Ακαδημία και στα λύκεια.
Όμως, πολλοί νέοι Επτανήσιοι προτιμούσαν ήδη
να σπουδάζουν στην Αθήνα. Το 1860 η Ιόνιος
Ακαδημία είχε μόνο 63 φοιτητές και 14 καθηγητές.
Τον Οκτώβριο του 1859 ο Μουστοξύδης υπέβαλε
στη Γερουσία τον Κανονισμό λειτουργίας των λυ-
κείων, ο οποίος όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ.31

Στην έκθεση για τη Δημόσια Εκπαίδευση που υπέβαλε
στη Βουλή το 1859τονίζει την ανάγκη: «νὰ εἰσαχθῇ

συστηματικὴ ἐκπαίδευσις βαίνουσα ἐπὶ ἑδραίων βάσε-
ων, σύμμετρος μὲν πρὸς τὰς κοινωνικὰς ἡμῶν χρείας,
συνάδουσα δὲ πρός τοὺς ἡμετέρους θεσμούς καὶ συμ-
προβιβάζουσαμε τὰ τῆς διανοητικῆς ἀναπτύξεως καὶ
τὴν ἠθικὴν τοῦ λαοῦ διάπλασιν, ὣστε διὰ τούτων μά-
λιστα νὰ διακρίνωνται αἱ κοινωνικαὶ τάξεις,νὰ διαση-
μαίνωνται οἱ ἀληθεῖς αὐτῶν βαθμοί, νὰ διαγιγνώσκον-
ται αἱ εἰδικαὶ τῶν ἀτόμων ἰκανότητες καὶ ἀπόνως ἃμα
καὶ ἀναμφισβητήτως νὰ προσδιορίζηται τὸ ἔργον καὶ ἡ
θέσις ἑκάστου».32

Στη συνέχεια παρουσιάζει τις αδυναμίες του υπάρ-
χοντος εκπαιδευτικού συστήματος και τονίζει την
ανάγκη για πρακτική εκπαίδευση των μαθητών.
Επισημαίνει την έλλειψη ειδικών μαθημάτων και
κατακρίνει τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό υποχρε-
ωτικών διδασκαλιών. Θα επιθυμούσε ορισμένα
από αυτά να είναι μαθήματα επιλογής, για να μπο-
ρέσουν οι μαθητές να εμπεδώσουν τη διδακτέα ύλη.
Μπορούμε να πούμε ότι προηγείται της εποχής του:
«Ἐὰν τις ἔχῃ πρὸ ὀφθαλμῶν ὅτι ἐκτὸς τῆς κατηχήσεως
καὶ ἄλλων ἱερῶν καὶ θεολογικῶν παιδευμάτων, ἐκτὸς
τῆς ἱστορίας, γεωγραφίας, χρονολογίας καὶ μυθολογίας,
ἐκτὸς τῆς στοιχειώδους μαθηματικῆς καὶ τινων καλλι -
τεχνικῶν μαθημάτων, τοσαῦται γλῶσσαι, ὅσαι οὐδαμοῦ
σχεδὸν τῆς Εὐρώπης ἐν τοιούτοις καταστήμασι διδά-
σκονται, κατεπίεζον διὰ τῆς συγχρόνου παραδόσεως τὴν
τρυφερὰν ἡλικίαν, ἀμβλύνουσαι μᾶλ λον διὰ τῆς συγχύ-
σεως τῶν γραμματικῶν ἢ ὀξύνου σαι καὶ ἀναπτύσσουσαι
τὸν νοῦν, καὶ ὅτι πάντα ταῦτα ὤφειλον οἱ παῖδες
ἑκόντες ἄκοντες νὰ διδάσκωνται καὶ νὰ ἐκμανθάνωσιν
ἐν περιόδῳ τεσσάρων ἐτῶν ἐν τοῖς δευτερεύουσι καὶ
πέντε τὸπολὺ ἐν τῷ Γυμνασίῳ, ἀνεν δοιάστως θέλει ὁμο -
λογήσῃ ὅτι οὐδεμία ἐν οὐδενὶ μαθήματι ἠδύνατο εὐλόγως
νὰ ἐλπισθῇ ἐπίδοσις ἐκ τοιαύτης τῶν πραγμάτων κατα-
στάσεως. […] Καὶ ἀληθῶς ἡ ἀνάγκη αὕτη, ἡ καθιστῶσα
στερεότυπον τὴν ἐκπαί δευσιν, ἀπέβαινε τοσοῦτον
ἐπιβλαβής, ὅσον ἦτο παράλογος».
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31. Βλ. Α. Μουστοξύδης, Τὰ κυριώτερα τῆς περὶ Παιδείας ἐπισήμου τοῦ Ἄρχοντος Ἀλληλογραφίας πρὸς τὴν ἐκλαμπροτάτην Γερουσίαν,
μέρος Α΄ (1857-1859), Κέρκυρα 1859, σσ. 185-202. Ο Μιχαήλ Μουστοξύδης τύπωσε, προχρονολογημένα το έργο αυτό,
για να τιμήσει το έργο του πατέρα του. Την ίδια χρονιά τυπώθηκε το έργο του Ανδρέα Μουστοξύδη, Πρὸς τὴν Εὐγενεστάτην
Βουλήν. Ἔκθεσις περὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως παραγγελομένῃ τῷ Ἄρχοντι ὑπὸ τοῦ 54ου ἄρθρου τοῦ Κ΄ Νόμου, τοῦ Ἑνδεκάτου
Κοινοβουλίου, Κέρκυρα 1859.   

32. Έκθεσις, ό. π., 2. 5.
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Καταλήγοντας, συνοψίζει τις αδυναμίες και τα
ελαττώματα της δημόσιας εκπαίδευσης, ως εξής:
«Τοιουτοτρόπως οὐ μόνον ἀόριστος ἦτο ἡ ἐκπαίδευσις,
ἀλλὰ καὶ ἀναγκαστὴ καὶ ἐντὸς βραχυτάτης περιόδου συ-
νεσταλμένη. Ἵνα δὲ μὴ μάτην μακρηγορῶ δι εξερχόμε-
νος ἕκαστον τῶν ἐλαττωμάτων, ἐν ᾧ μάλιστα καὶ ἐν
τοῖς ἑπομένοις κεφαλαίοις ἀναγκάζομαι καὶ αὖθις,
ἀγόμενος ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ὑποκειμένου λόγου, νὰ
ἐπιψαύσω ὁπωσδήποτε τὰ αὐτὰ, ἀρκοῦμαι εἰς τὴν πα-
ρατήρησιν ὅτι τὰ χαρακτηρίζοντα ἐξ ἀρχῆς τὴν κατά-
στασιν τοῦ τε Γυμνασίου καὶ τῶν δευτερευόντων σχο-
λείων ἦσαν ἐν συνόψει τὰ ἑξῆς: α΄) ἀόριστος ἐκπαί -
δευσις περιλαμβάνουσα ποιά τινα μαθήματα οὐχὶ κατὰ
πρόνοιαν ἐκλε γόμενα, ἀλλὰ κατ’ ἀρέσκειαν, καὶ δι᾿ αὐτὸ
τοῦτο πλείονα ἐν τῷ Γυμνασίῳ, ἐλάσσονα δὲ ἐν τοῖς
δευτερεύουσι σχολείοις, καίτοι οὐδεμιᾶς ὑπαρχούσης
διαφο ρᾶς τῶν καταστημάτων τούτων, ὡς εἰς τὴν αὐτὴν
μέσην ἐκπαίδευσιν ἐξ ἴσου ὑπαγομένων –β΄) ἄσκοπος
διάταξις αὐτῶν οὐδεμίαν παρέχουσα εἰδικὴν ἐκπαίδευ -
σιν –γ) περιστολὴ αὐτῶν ἐντὸς περιόδου κατὰ τὸ
δοκοῦν τεταγμένης ἄνευ τινὸς ἀνασκοπῆ οὔτε τῆς φύ-
σεως ἑκάστου οὒτε τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν καὶ τῆς συγχρό-
νου τῶν πλείστων παραδόσεως –δ΄) συμπίλωσις
αὐτῶν εἰς τὰς τάξεις καὶ ἀναγκαστή πάντων ἀκρόασις
οὐχί ἐπιδόσεως χάριν, ἀλλὰ συνεχοῦς τῶν παίδων ἐνα
σχολήσεως κατὰ πάσας τὰς παραδοσίμους ὥρας –ε΄)
ἀνάθεσις πλειόνων μαθημάτων εἰς τὸν αὐτὸν διδάσκα-
λον οἰκονομίας χάριν –ς΄) ἔλλειψις ὠφελίμων εἰς πα-
ράδοσιν κειμένων καὶ αὐθαίρετος αὐτῶν ἐκλογὴ ὑπὸ
τῶν διδασκάλων, ἢ ὑπαγόρευσις ἰδίων χειρογράφων
καταναλίσκουσα ἐπὶ ματαίῳ τὸν πολύτιμον τῆς παρα-
δόσεως χρόνον καὶ καθιστῶσα πρὸς τοὺς μαθητὰς

ἀδύνατον τὴν κατ᾿ οἶκον προμελέτην καὶ δυσχερεστέραν
τοῦ δέοντος τὴν ἐπι μελέτην». 

Με πικρία και απογοήτευση διαπιστώνει, κρίνον-
τας την κατάσταση της μέσης εκπαίδευσης, ότι
«οὔτε ἀρχὰς οὔτε σύστημα ἔχουσα οὔτε σκοπόν οὐδένα,
ὀλίγους μὲν ἔφερε τοὺς καρποὺς, πολλὰς δὲ ἐπέσυρε
καθ’ ἑαυτῆς τὰς ἐπικρίσεις τοῦ κοινοῦ».33

Όταν ο Ανδρέας Μουστοξύδης ανέλαβε την προ-
εδρία της νεοσυσταθείσας «Ἰονίου Ἑταιρείας», ενός
συλλόγου που δημιουργήθηκε για την προαγωγή
των Επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών,
αποτέλεσμα της ελληνοβρετανικής συνεργασίας, η
αντίδραση του Αντωνίου Δάνδολου ήταν έντονη.
Ο Δάνδολος, όπως και πολλοί άλλοι, θεώρησε την
ενέργεια του Μουστοξύδη προκλητική. Τύπωσε
λοιπόν τις αντιρρήσεις του σε μια επιστολή που
μοίρασε στην Κέρκυρα. Ο θόρυβος που προκάλεσε
ήταν τέτοιος που, ίσως, να ήταν και η αιτία του θα-
νάτου του, στις 18/30 Ιουλίου 1860.34

Η κατάσταση της παιδείας στα Επτάνησα μετά τον
θάνατο του Μουστοξύδη δεν ήταν σε καθόλου κα-
λό επίπεδο. Καταργήθηκε η Ακαδημία, η μόρφω-
ση των δασκάλων και καθηγητών των σχολείων
προκαταρκτικής και μέσης εκπαίδευσης ήταν ανε-
παρκής, η κτιριακή υποδομή ακατάλληλη, η αλ-
ληλοδιδακτική μέθοδος απέδιδε αμφισβητούμενα
αποτελέσματα35 και η αδιαφορία περίσσευε από
παντού. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα της
παιδείας, όπως τα παρουσιάζει ο προσωρινός Άρ-
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33. Στο ίδιο, σσ. 6-9.
34. Ο Πέτρος Βράϊλας-Αρμένης εξεφώνησε τον επικήδειο λόγο που δημοσιεύθηκε στην εφ. Παρατηρητής αρ. 125 (23-7-1860).
35. Όταν άρχισε να εφαρμόζεται συστηματικά η αλληλοδιδακτική μέθοδος στα Ιόνια Νησιά, από το 1834, είχε αρχίσει να εγ-

καταλείπεται και να αποδοκιμάζεται στην Ευρώπη. «Η έλλειψη κάθε ουσιαστικής επαφής του δασκάλου με τους μαθητές
του», υποστηρίζει ο Αλέξης Δημαράς, «ο μηχανιστικός τρόπος διδασκαλίας, που στηριζόταν στη μίμηση και στην απομνη-
μόνευση περισσότερο παρά στην εκμάθηση, η αυστηρότατη πειθαρχία (και το συνακόλουθο σύστημα ποινών), που απο-
τελούσαν κύρια συστατικά της, κρίθηκε τελικά ότι είχαν στα παιδιά αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Αντί, δη-
λαδή, στα αλληλοδιδακτικά σχολεία να προετοιμάζεται μια γενιά εγγράμματων και ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών, τα μι-
κρά παιδιά ασκούνταν στην επανάληψη (και παραδοχή) πληροφοριών τις οποίες συνήθως δεν καταλάβαιναν, στην άκριτη
υπακοή σε άκαμπτους κανόνες, στην υποταγή σε μια δοτή αυταρχική εξουσία». Αλέξης Δημαράς, «Εκπαίδευση 1830-1871.
Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος», in: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
2004, τόμ. 4, σ. 181.
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χων Ιωάννης Οικονομίδης στην έκθεση που υπο-
βάλλει στη Βουλή.36 Τα εκπαιδευτικά πράγματα
της Επτανήσου θα ομαλοποιηθούν, μετά από πολ-
λές συζητήσεις, αλλεπάλληλα νομοσχέδια και δια-
φωνίες, στις 20 Δεκεμβρίου 1865 με τον Νόμο
ΡΗ΄, ο οποίος όριζε τα «περὶ ὀργανώσεως τῆς Ἐκ -
παι δεύ σεως κατὰ τὴν Ἑπτάνησον». Σύμφωνα με το
πρώτο άρθρο του καταργούνται: το Αρχοντείο της
Παιδείας, η Ιόνιος Ακαδημία, το Ιεροσπουδαστή-
ριο και τα Λύκεια. Η παιδεία των Επτανήσων θα
ενταχθεί εφεξής στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Τα προβλήματα όχι μόνο δεν θα λυθούν αλλά θα
πολλαπλασιαστούν, ο Στέφανος Παδοβάς θα υπο-
βάλει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίω-
μα και θα πρέπει να περιμένουμε τον Γεώργιο Θε-
οτόκη που ως υπουργός Εκκλησιαστικών και Δη-
μοσίας Εκπαιδεύσεως θα προτείνει σειρά εκπαι-
δευτικών νομοσχεδίων για την αναθεώρηση του
εκπαιδευτικού συστήματος.

***

Για να συνοψίσουμε: ο Μουστοξύδης άνοιξε νέους
δρόμους για τη μελέτη της ιστορίας του νεώτερου
ελληνισμού. Διείδε τη σημασία που έχει για τη νε-
ώτερη ελληνική ιστορία η μελέτη των μεσαιωνι-
κών και βυζαντινών κειμένων. Μαζί με τον Κο-
ραή και τον Καποδίστρια πρόβαλαν την εθνική
υπόθεση στην Ευρώπη και επηρέασαν θετικά.

Διέθετε πραγματική αγάπη για τους νέους, τη μόρ-
φωση, την παιδεία και τη γλώσσα. Δίδαξε το σεβα-
σμό για τον δάσκαλο και θεωρούσε πολύ σημαν-
τικό το ήθος και το κύρος του.

Στην εφημερίδα της Τεργέστης Κλειώ (αριθ. 1036,
25/27-5-1881) ο Φερδινάνδος Γρηγορόβιος έγρα-
ψε ότι «ὁ Μουστοξύδης καὶ ὁ Καποδίστριας κρίνονται
ὡς οἱ σπουδαιότεροι Κερκυραῖοι τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος». Από
την πλευρά του ο Σπυρίδων Λάμπρος τονίζει: «Ὁ
Ἀνδρέας Μουστοξύδης δὲν εἶναι μόνον ὁ δεξιὸς συνερ-
γάτης τοῦ Καποδιστρίου ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἐν Ἑλλάδι
ἀναστάσεως τῆς Ἐκπαιδεύσεως καὶ ὁ ρηξικέλευθος
Ἄρχων τῆς Παιδείας τῶν Ἰονίων νήσων, δὲν εἶναι μό-
νον ὁ σοφός φιλόσοφος τῶν Ἑλλήνων συγγραφέων, ὁ
ἀκάματος ἱστορικός καὶ μεσαιωνοδίφης καὶ ἱδρυτὴς τῆς
νέας τῶν Ἑλλήνων ἱστοριογραφίας, ἀλλ᾿εἶναι συνάμα
ὁ ἁγνὸς πατριώτης, ὅστις ἠγάπησε θερμῶς τὰς ἑλλη -
νίδας καὶ ἰταλίδας Μούσας».37

Εν κατακλείδι, η προσφορά του στην παιδεία της
Επτανήσου και της Ελλάδος υπήρξε πολύ σημαν-
τική. Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική γραμ-
ματεία, τη βυζαντινή φιλολογία, την ιστορία, την
αρχαιολογία, την επιγραφική, την έκδοση των κει-
μένων, την αρθρογραφία σε περιοδικά και εφημε-
ρίδες, την πολιτική και την οργάνωση της εκπαί-
δευσης.
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36. Βλ. Ι.Ν. Οικονομίδης, Ἔκθεσις ἐπὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως καθυποβληθεῖσα τῇ Εὐγενεστάτῃ βουλῇ τοῦ 12ου Κοινοβουλίου
κατὰ τὴν πρώτην αὐτῆς σύνοδον ὑπὸ τοὔ προσκαίρως ἐπιτελοῦντος καθήκοντα ἄρχοντος, Κέρκυρα 1862. 

37. Περιοδικό Μελέτη (1908), σσ. 30-31. 
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