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Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων λαμβάνοντας υπόψη τη μο-
ναδικότητα της ιστορίας των Επτανήσων, την προσφορά της
στην παιδεία του γένους και του ελληνικού κράτους, καθώς και
την έλλειψη επίσημης καταγραφής και προβολής της τοπικής
εκπαιδευτικής ιστορίας σε ενιαίο εγχειρίδιο, προβαίνει, σε συ-
νεργασία με πανεπιστημιακούς καθηγητές και άλλους ειδικούς
συγγραφείς, στην εκπόνηση και στην έκδοση ενός συλλογικού
τόμου αφιερωμένου στην Ιστορία της Εκπαίδευσης στα Ιόνια
Νησιά.

Ο συλλογικός αυτός τόμος, επιστημονικά τεκμηριωμένος και
επαρκώς εικονογραφημένος, αναδεικνύει βασικές πτυχές και θεματικές της μακρόχρονης παρουσίας
της εκπαίδευσης στον τόπο μας. Το χρονικό πλαίσιο αυτής της διαδρομής ξεκινάει από την περίοδο
της Βενετοκρατίας, από την εποχή δηλαδή που εντοπίζεται η ίδρυση του πρώτου Δημόσιου Σχολείου
στα Ιόνια Νησιά (1541) και διαπερνώντας τα χρόνια έως και μετά την Ένωση με την Ελλάδα (1864),
φτάνει στην εποχή μας που φέτος συμπληρώνονται εκατόν πενήντα επτά χρόνια συμμετοχής στο ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

Πρόθεση της έκδοσης αυτής είναι να αποτελέσει ένα  πανόραμα της ιστορίας της επτανησιακής εκ-
παίδευσης και να γίνει η αφορμή να χτιστούν νέες γέφυρες για το μέλλον της παιδείας. Οι θεματικές
που αναδεικνύονται από τον/την κάθε συγγραφέα, στα έγκριτα κείμενα που ακολουθούν, δίνουν με
καλαίσθητο τρόπο μια πληρέστερη ιστορική εικόνα της εξέλιξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων. Η συλλογική αυτή προσπάθεια επιθυμεί να κοινωνήσει στους
αναγνώστες την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης των Επτανήσων,
ώστε αναδεικνύοντας το παρελθόν, να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε καλύτερα το μέλλον της Παιδείας
και της κοινωνίας μας συνολικά.

Η ιστορία ενός λαού, ενός τόπου συνήθως καθορίζεται από ξεχωριστούς ανθρώπους σε ξεχωριστές
συνθήκες. Καθορίζεται από εκείνους που βάζουν το εμείς πάνω από το εγώ τους, που βάζουν τα ιδα-
νικά τους πάνω από τη ζωή τους και τις ανάγκες τους. Εξαιρετικά είναι τα αγαθά της Επτανησιακής

Πρόλογος
Πέτρου Δ. Αγγελόπουλου

Επιστημονικού Επιμελητή Ιστορικού Τόμου Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
Περιφερειακού Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
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Εκπαιδευτικής Ιστορίας με πολυτιμότερο την προσφορά στην παιδεία. Η μνήμη είναι αυτή που φυ-
λάσσει τα πάντα και εγγυάται για όλα.

Όσο κανείς εμβαθύνει στην έρευνα και στη μελέτη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας εκείνης της
εποχής τόσο νιώθει ιδιαίτερα περήφανος που με επιμέλεια κατορθώθηκε να διασωθεί η ιστορική
αξία της Εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά. Ίσως είναι το πιο ουσιώδεις περιεχόμενο και το σπουδαιότερο
αξίωμα που προτείνει και επιβάλλει η Διδακτική της Ιστορίας «να είμαστε σπάταλοι στο ιδιαίτατο,
στο σημαντικότερο από τα αγαθά μας: την αλήθεια». 

Αποτελεί αναγκαιότητα η σχολική ιστορία σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, τόσο στην κάθετη όσο
και στην οριζόντια διαίρεση της επίσημης παιδείας, να είναι το αντικείμενο φροντίδας και ενδιαφέ-
ροντος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των βαθμίδων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν όλες τις φά-
σεις της ιστορίας της Εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων, από τη γέννηση και την εμφάνισή της ως τη
σημερινή πλήρη διαμόρφωση και εξέλιξή της. 

Παρά το πλήθος αποσπασματικών δημοσιεύσεων αξιόλογων μελετών και διατριβών που έχουν ως
θέμα επιμέρους πτυχές της εκπαιδευτικής μας ιστορίας, ο συλλογικός τόμος αποτελεί το μοναδικό πό-
νημα με τη συγκεκριμένη ιστορική αναφορά για την εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά. Ένα σημαντικό
μέρος αυτών των μελετών, μπορεί να βρει ο αναγνώστης στους βιβλιογραφικούς καταλόγους του
κάθε άρθρου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τους εκλεκτούς συγγραφείς που κοπίασαν ώστε
να συμβάλλουν, με τις εργασίες τους, στις επιμέρους πτυχές αυτού του συλλογικού τόμου και συνέ-
βαλαν στην περίσωση, διαφύλαξη και δημοσιοποίηση της σημαντικής  ιστορίας της Επτανησιακής
Εκπαίδευσης, ώστε να αποτελέσει εξέχουσα παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ,
επίσης, όλους εκείνους, πρόσωπα και φορείς, οι οποίοι ολοπρόθυμα παραχώρησαν φωτογραφικό και
αρχειακό υλικό ώστε να εμπλουτίζει τα κείμενα των συγγραφέων και να βοηθά τον αναγνώστη. 

Ιδιαιτέρως οφείλω να ευχαριστήσω τους πανεπιστημιακούς διδάσκοντες κ. κ. Θεόδωρο Παππά και
Δημήτριο Μεταλληνό, οι οποίοι με την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία μας έδωσαν πο-
λύτιμες συμβουλές κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας,
τους συνεργάτες μου κ. Σπυρίδωνα Δομτζίδη εκπ/κό ΠΕ01 & ΠΕ02, κα Νίκη Ειρήνη Λαμπρίδη
εκπ/κό ΠΕ79.01 και την κα Μαρία Μουζακίτη εκπ/κό ΠΕ02, αλλά και όλους όσοι βοήθησαν κα-
θοριστικά  με οποιονδήποτε τρόπο. 

Θερμές ευχαριστίες στην Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και
στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων για την οικονομική υποστήριξη και την αγαστή
συνεργασία που έχουμε πάντα ως ΠΔΕ Ιονίων Νήσων. 

Επίσης ευχαριστούμε την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και τον Πρόεδρο κ. Αλέ-
ξανδρο Παρίση για την υποστήριξη στην συνέκδοση του Ιστορικού Τόμου της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων. 

Επιπρόσθετα να ευχαριστήσουμε θερμά τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
κα Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου για την υποστήριξη, τη συνέκδοση και την συνεργασία που έχουμε
πάντα ως ΠΔΕ Ιονίων Νήσων. 
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Η παιδεία στα Ιόνια Νησιά. 
Από την πρωτοπορία της ιστορίας στην πρωτοπορία του μέλλοντος.

Η μελέτη του συστήματος παιδείας και  εκπαίδευσης σε μια
περιοχή η σε μια χρονική περίοδο είναι το ζήτημα – κλειδί
για να απαντηθούν και ν΄ αναλυθούν πολλές παράμετροι που
σχετίζονται με την ταυτότητα ενός τόπου, όπως και με την
ιστορική και πολιτισμική του εξέλιξη.

Υποδεχόμαστε λοιπόν μ’ ενθουσιασμό και ικανοποίηση την
έκδοση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων με θέμα: «Το σχολείο στα Ιόνια Νησιά: 1864-
2021». Εκατόν πενήντα επτά χρόνια Ελληνικής Εκπαί-
δευσης.

Εύλογο είναι ν’ αναζητήσουμε τον ρόλο της παιδείας και της
εκπαίδευσης στις κοινωνικοπολιτικές διαδικασίες που έκαναν τα Επτάνησα “ξεχωριστά” στην ιστορική
διαδρομή του έθνους, αλλά αναπόσπαστο μέρος του.

Το εν λόγω βιβλίο, έρχεται επίσης να καλύψει ένα μεγάλο κενό έρευνας, τόσο για την ιστορία της
Επτανήσου, σήμερα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όσο και για την επιστημονική μελέτη της εκπαί-
δευσης στην χώρα μας.

Οι πραγματείες των εκλεκτών ερευνητών και εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στο ανά χείρας
βιβλίο αναδεικνύουν μία εξέλιξη παιδείας στα Επτάνησα η οποία  βρέθηκε στην πρωτοπορεία της
ιστορίας. 

Η γεωγραφική θέση των Επτανήσων και οι γεωπολιτικές συγκυρίες του 18ου και 19ου αιώνα τα έφε-
ραν σε συνάντηση με κατακτητές ή προστάτες, οι οποίοι ήταν φορείς των νέων ιδεών της ισότητας,
της ελευθερίας και Εθνικής συνείδησης που έπνεε στην Ευρώπη και τροφοδοτούσε τον πόθο για
την ανεξαρτησία των Ελλήνων. Είναι η περίοδος της πνευματικής ακμής αλλά και του πατριωτισμού
στα Επτάνησα, περίοδος  ανεκτίμητη και ελάχιστα γνωστή.

Εισαγωγικό Σημείωμα 
Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
Πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Με την έλευση των Γάλλων δημοκρατικών το 1797 στα Επτάνησα και την κατάλυση της Ενετο-
κρατίας η διαπαιδαγώγηση του πολίτη και η εκπαίδευση, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εντάχθηκαν
στους νέους διοικητικούς θεσμούς. Δημιουργήθηκε το πρώτο Προκαταρτικό σχολείο και τέθηκαν οι
βάσεις για την ανάπτυξη της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, την ίδρυση επιστημονικών
εταιριών, ανοικτών και προσιτών στο ευρύ κοινό.

Στην Επτάνησο Πολιτεία (1800-1870) η οποία ακολούθησε ως αυτόνομο ελληνικό κράτος, με θέ-
σπισμα της Γερουσίας, συστήθηκαν 44 σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης στα επτά νησιά, ενώ το
1805 κατατέθηκε ο κανονισμός της Δημόσιας εκπαίδευσης, με βάση την ελληνική γλώσσα.

Την περίοδο αυτή κεφαλαιώδης υπήρξε ο ρόλος του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος  ήταν επιφορ-
τισμένος για την διάρθρωση των δομών και την προώθηση του συστήματος της εκπαίδευσης στα
Ιόνια Νησιά, όπως άλλωστε το έπραξε αργότερα ως Κυβερνήτης του ανεξάρτητου Ελληνικού Κρά-
τους. 

Στο Ιόνιο Κράτος, υπό την Αγγλική προστασία (1814-1964) καθιερώθηκε το κοινωνικό δικαίωμά της
δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και με επίσημη γλώσσα την ελληνική η οποία
δεν σταμάτησε να ισχυροποιείται, ενώ δημιουργήθηκε η Ιόνιος Ακαδημία στην Κέρκυρα, το πρώτο
Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Η τεράστια  συμβολή των Επτανησίων στην Επανάσταση τον 1821 και η πολύτιμη συμμετοχή τους
στην εξέλιξη του νεότερου ελληνικού κράτους όπως και οι αγώνες για την Ένωση τους με την Μητέρα
Ελλάδα το 1864 χαρακτηρίζονται ακριβώς από αυτά τα στοιχεία της συνάντησης του Ευρωπαϊκού
και Ελληνικού διαφωτισμού που ζυμώθηκε μέσα στην παιδεία και δημιούργησε τον Επτανησιακό
πολιτισμό. 

Η λαμπρή αυτή παρακαταθήκη σφράγισε το Σχολείο των Επτανήσων στην νεώτερη ιστορία του, το
οποίο λειτούργησε πάντα ως φορέας πολιτισμού και διατήρησης της κοινής μας ταυτότητας  αλλά
και ως εστία προόδου και εξωστρέφειας, χάρις στους φωτισμένους δασκάλους και τους δημιουργικούς
μαθητές.

Έτσι το ζήσαμε, το αγαπήσαμε και το θυμόμαστε οι επτανήσιοι το σχολείο μας. Σήμερα τίποτε δεν
είναι όπως χθες. Η ιστορική όμως παρακαταθήκη του σχολείου μας πρέπει να παραμείνει ζωντανή. 

Να μας εμπνέει για νέες δημιουργίες και κατακτήσεις στην σύγχρονη εποχή. 

Να προετοιμάζει ενεργούς πολίτες με αρχές, αξίες, γνώσεις και ικανότητες που θα οδηγήσουν τον
τόπο μας στην εξέλιξη και την βιώσιμη ανάπτυξη για όλους.

Να γίνει το εφαλτήριο για να περάσουμε από την πρωτοπορεία της ιστορίας, στην πρωτοπορεία του
μέλλοντος.
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Εισαγωγικό Σημείωμα 

Αλέξανδρου Παρίση
Προέδρου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

για τη συνέκδοση του συλλογικού τόμου

Το Σχολείο στα Ιόνια Νησιά: 1864-2021. 
Εκατόν Πενήντα Επτά Χρόνια Ελληνικής Εκπαίδευσης. 

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που ως Πρόεδρος της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων έχω την ευ-
καιρία να προλογίσω αυτή την πολύ σημαντική έκδοση, ένα
συλλογικό τόμο  αφιερωμένο στην Ιστορία της Εκπαίδευσης-
στα Ιόνια Νησιά. 

Είναι μια μοναδική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821.

Τα Ιόνια Νησιά έχουν πλούσια ιστορία, μοναδική πολιτι-
στική παράδοση και πολύ σημαντική πνευματική προσφορά
στην παιδεία του έθνους.

Ο συλλογικός-συλλεκτικός τόμος περιλαμβάνει πρωτότυπα
άρθρα και κείμενα με θέμα την εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά πριν και μετά την Ένωση.

Στόχο έχει να αποτυπώσει τη διαδρομή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα στις ιδιαίτερα δύ-
σκολες συνθήκες που γνώρισαν τα νησιά μας σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

Η έκδοση αυτή απευθύνεται όχι μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και σε ολόκληρη την το-
πική κοινωνία και τους φορείς της και συμβάλλει στην ανάδειξη και στην ενίσχυση μιας πλούσιας
παράδοσης.

Στη σπουδαία αυτή έκδοση συμμετέχουν με έρευνες, άρθρα και κείμενα  έγκριτοι επιστήμονες  φω-
τίζουν διαφορετικές πλευρές και παρουσιάζουν με μοναδικό τρόπο την ιστορία της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Νησιά μας.

Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο συλλογικός ιστορικός τόμος θα διανεμηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες
της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων. Επομένως η γνώση
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και η κατανόηση μιας μοναδικής διαδρομής θα βοηθήσει και κάθε σύγχρονη προσπάθεια για την
ανάπτυξη της παιδείας στα νησιά μας και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού εκπαιδευ-
τικού οράματος.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων υποστηρίζει την προσπάθεια και συμμετέχει ενεργά
στην έκδοση σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
Νήσων. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι οργάνωσαν, συμμετείχαν κι βοήθησαν να ολοκληρωθεί
αυτή η ποιοτική έκδοση. 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή μας σε αυτή την πρωτοβουλία γιατί με τον τρόπο αυτό συμ-
βάλλουμε στην ανάδειξη και προβολή της πλούσιας και μοναδικής ιστορίας της εκπαίδευσης στα
Ιόνια Νησιά. 

Παράλληλα όμως με την κατανόηση και τη βαθύτερη γνώση της πλούσιας ιστορίας μας, στηρίζουμε
και ενισχύουμε το συνεχή αγώνα για καλύτερη παιδεία στα νησιά μας και στη χώρα μας προς όφελος
ολόκληρης της κοινωνίας.
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Εισαγωγικό Σημείωμα  
Μερόπης-Σπυριδούλας Υδραίου 

Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

για την έκδοση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Το Σχολείο στα Ιόνια Νησιά: 1864-2021. 
Εκατόν Πενήντα Επτά Χρόνια Ελληνικής Εκπαίδευσης. 

Η έκδοση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιο-
νίων Νήσων με θέμα: «Το σχολείο στα Επτάνησα 1864-
2021»  αποτελεί ένα  σημαντικό εργαλείο  για την μελέτη
ενός τόπου  που διαμορφώθηκε  κάτω από διαφορετικές επιρ-
ροές σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ευρώπη στις αρχές
του 19ου αιώνα και κυρίως τα κινήματα που εμφανίστηκαν
ως απότοκα του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστα-
σης, διαμόρφωσαν και τις αντίστοιχες συνθήκες στα Επτάνησα
την εποχή αυτή. Και αυτό γιατί τα νησιά του Ιονίου, λόγω
της γεωγραφικής τους θέσης και λόγω των ξένων κατακτητών
που εναλλάσσονταν σε αυτά επί 6 αιώνες, επηρεάστηκαν από
τις εξελίξεις στη Δύση και αποτέλεσαν φορέα μετάδοσης των

ευρωπαϊκών ιδεών στην Ανατολή, που ευρίσκετο κάτω από την οθωμανική κυριαρχία. 

Η έρευνα για την εκπαίδευση στα Επτάνησα από το 1864 μέχρι σήμερα,  θα φωτίσει πολλές πτυχές
της ιστορίας ενός τόπου,  που σχετίζονται με την  πολιτιστική του ταυτότητα και θα  συμβάλλει ου-
σιαστικά στην επιστημονική μελέτη   για την παιδεία της χώρας μας.

Οι επτανήσιοι κάτω από τον όποιο κατακτητή, όποια και αν ήταν η επίσημη γλώσσα τους, για μητρική
τους γλώσσα είχαν την ελληνική.  

Η συμβολή της Κέρκυρας και των Επτανήσων που δε γνώρισαν τουρκικό ζυγό, στην Επανάσταση
του 1821 υπήρξε σημαντική. Η επιθυμία για πατρίδα στα Επτάνησα υπήρξε έντονη και οι επτανήσιοι
αγωνίστηκαν  για μια Ελλάδα που βρισκόταν στο μυαλό τους και την καρδιά τους. Αλλά και μετά
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την Ένωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους με την οργανωμένη Επτανησιακή Πολιτεία, οι
Επτανησιώτες, με αμεσότερες τις επιρροές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, ενίσχυσαν το δημοκρατικό
προβληματισμό και την πολιτική σκέψη.

Να μην παραβλέψουμε την συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια,  στην  διάρθρωση των δομών και
την προώθηση του συστήματος της εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά, όπως άλλωστε το έπραξε αργότερα
ως Κυβερνήτης στην Ελλάδα. 

Η παιδεία,  των Επτανήσων που ήρθε  σε γόνιμη επαφή με την αντίστοιχη δυτική κουλτούρα  άλλαξε
το γενικότερο κλίμα του συντηρητισμού στην ελεύθερη Ελλάδα.

Οι επτανήσιοι δημιουργοί των γραμμάτων και των τεχνών είχαν να καταθέσουν ένα τεράστιο πνευ-
ματικό έργο και μια επιβλητική ποιητική κληρονομιά, που αναδείκνυε και τη δημοτική γλώσσα ως
κυρίαρχο μέσο σκέψης και έκφρασης των νεοελλήνων. 

Αυτή η έκδοση θα  αποτελέσει μια ευκαιρία για να στρέψουμε το βλέμμα μας στο Μέλλον. Να εμ-
πνευστούμε από την Ιστορία και την πορεία μας, για να οραματιστούμε το Αύριο και να προετοιμα-
στούμε για τη νέα εποχή που έρχεται

«Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη, επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το
μέλλον».

Το Σχολείο των Επτανήσων  λειτούργησε πάντα ως φορέας πολιτισμού  και προόδου.  

Η ιστορική όμως παρακαταθήκη του σχολείου μας πρέπει να παραμείνει ζωντανή. 

Να μας εμπνέει για νέες δημιουργίες και κατακτήσεις στην σύγχρονη εποχή. 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων, στηρίζει με κάθε τρόπο την σοβαρή αυτή
εκδοτική προσπάθεια,  που θα συμβάλει στην επιστημονική μελέτη για την παιδεία της χώρας μας. 


