
  

 ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ



  

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ



  

Η πρώτη Ακαδημία («των Γάλλων»).Η πρώτη Ακαδημία («των Γάλλων»).

Κατά την  περίοδο της δεύτερης παρουσίας τους  στα Επτάνησα οι Γάλλοι 
(μετά τη συνθήκη του Τίλσιτ,1807) ξεκίνησαν την πρώτη Ιόνιο Ακαδημία 
ως θεσμό μορφωτικό και εκπολιτιστικό

Σύμφωνα με τον Κανονισμό μπορούσαν να γίνουν μέλη όποιοι 
επιθυμούσαν.Τελικός στόχος της Ακαδημίας ήταν η δημιουργία 
εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Επτάνησα

Η κατάρρευση βέβαια της αυτοκρατορικής Γαλλίας (1814) και ο 
τερματισμός της γαλλικής παρουσίας  / κατοχής στα Επτάνησα  έθεσε 
τέρμα και στη ζωή της Ακαδημίας 



  

Η Ακαδημία  («του Guilford») 1824 –1864
● Ο Φρειδερίκος North, 5ος  Κόντες του Guilford  (1766 – 1827), γιος 

πρωθυπουργού, σπούδασε ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην 
Οξφόρδη

● Aφιέρωσε πολύ χρόνο σε μια προσπάθεια αναβίωσης της Παιδείας στην 
Ελλάδα. Ειδικότερα, επιδίωξε τη δημιουργία εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Πανεπιστημιακού επιπέδου στην Επτάνησο, που ήταν υπό βρετανική 
«Προστασία» από το 1815

● Mε τις υψηλές γνωριμίες του (σε επίπεδο Κυβερνητικό στη Βρετανία) 
μπόρεσε ο Guilford  να επηρεάσει τον αρμοστή των Ιονίων Thomas 
Maitland  να αντιμετωπίσει καταφατικά  το αίτημα για ίδρυση Ακαδημίας 
στην Κέρκυρα, μολονότι ο αρμοστής ήταν γνωστός για το μισελληνισμό 
του

● H νέα Ακαδημία άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 1824 και στεγάστηκε 
αρχικά στην κατοικία του Ενετού Γενικού Προβλεπτή μέσα στο Κάστρο 
της Κέρκυρας

● Ο Γκίλφορντ, που ασπάσθηκε τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, κήρυξε ως 
προστάτες της Ακαδημίας τους τρεις Ιεράρχες



  



  

● Η ιδέα ήταν να συστήσει ένα Πανεπιστήμιο επανδρωμένο με έλληνες λογίους, 
στο οποίο θα μορφωνόταν Έλληνες αλλά και σπουδαστές από άλλες 
μεσογειακές και βαλκανικές χώρες, οι οποίοι θα λάμβαναν ελληνική παιδεία σε 
ελληνική γλώσσα, προκειμένου να βοηθηθεί η πνευματική ανάπτυξη του 
Γένους

● Το μεγάλο αυτό εγχείρημα αποτέλεσε αρχικά αποκλειστικά έργο συντονιζόμενο 
και χρηματοδοτούμενο από τον Βρετανό φιλέλληνα. Τα επίσημα εγκαίνια 
έγιναν στις 29 Μαίου 1824 με πανηγυρικό τρόπο

● Ξεκίνησε τη λειτουργία της με λαμπρές προοπτικές ως το πρώτο ελληνικό 
πανεπιστήμιο και με πρωτοφανή συρροή σπουδαστών και καθηγητών από όλα 
τα μέρη της Ελλάδας. Ωστόσο, το 1827, μετά το θάνατο του Γκίλφορντ, οι 
οικονομικοί της πόροι περιορίστηκαν σημαντικά και σιγά-σιγά άρχισε η 
παρακμή της. Η Ακαδημία συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 1864 οπότε και 
διέκοψε οριστικά τη λειτουργία της για υποστήριξη του νέου 
Πανεπιστημιου Αθηνών. Ορισμένοι καθηγητές προσλήφθηκαν στην Αθηνα, 
όπου μεταφέρθηκε και η βιβλιοθήκη

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD


  

Ο Λόρδος Γκίλφορντ



  

● Στην πρόσκλησή του προς γνωστούς έλληνες λογίους να συμμετάσχουν στο νέο 
Πανεπιστήμιο δεν βρήκε τελικά ανταπόκριση, κι έτσι αναγκάστηκε να επιλέξει και 
να χρηματοδοτήσει ο ίδιος τις σπουδές ενός σημαντικού αριθμού νέων 
επιστημόνων και λογίων σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, προκειμένου να τους 
χρησιμοποιήσει στη συνέχεια ως καθηγητές

● Από την αρχή είχαν υπάρξει όχι μόνο αδιαφορία, αλλά και αντιδράσεις στη 
δημιουργία του, όχι μόνο από τη βρετανική προστασία, αλλά κυρίως από ισχυρούς 
ντόπιους παράγοντες που θεωρούσαν ότι η Ακαδημία θα καθιστούσε προσιτή την 
ανώτερη εκπαίδευση σε ευρύτερες κοινωνικές τάξεις, γεγονός που θα επηρέαζε το 
μονοπώλιο στην πανεπιστημιακή παιδεία στην Ιταλία που είχαν οι γόνοι των 
ευγενών οικογενειών και στη συνέχεια την κατάληψη θέσεων και αξιωμάτων

● Οι επιφυλάξεις των Βρετανών αφορούσαν όχι μόνο στις μεγάλες δαπάνες που 
απαιτούσε η πλήρης λειτουργία του Ιδρύματος, αλλά και στο γεγονός πως το 
Πανεπιστήμιο απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο στους 
Επτανησίους  



  

● Ο αιφνίδιος θάνατος του Γκίλφορντ το 1827 και η επιστροφή στην Αγγλία της 
μοναδικής βιβλιοθήκης του,που είχε μεταφέρει στην Κέρκυρα και κληροδοτήσει 
στην Ιόνιο Ακαδημία, επιτάχυναν την κρίση του Πανεπιστημίου και τα 
οικονομικά προβλήματά του, αφού εξέλειψε ο ιδρυτής της, ο οποίος συνέχιζε να 
αποτελεί τη σταθερή πηγή χρηματοδότησής της

● Τη διοίκηση του Πανεπιστημίου ανέλαβε τριμελής επιτροπή με πρόεδρο τον 
Ανδρέα Μουστοξύδη

● Η Ιόνιος Ακαδημία διέκοψε τη λειτουργία της, χωρίς καν την έκδοση 
Διατάγματος καταργήσεώς της και διαλύθηκε αθόρυβα αμέσως μετά την Ένωση 
της Επτανήσου με την Ελλάδα, που αδυνατούσε να συντηρήσει δύο 
πανεπιστήμια



  



  

Το Κτίριο



  

Το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας βρίσκεται στην 
συμβολή των οδών Ακαδημίας και Καποδιστρίου. 
Είναι ένα επιβλητικό τριόροφο κτίριο το οποίο έχει 
μια κεντρική είσοδο με μια διπλή πέτρινη σκάλα και 
βλέπει προς την πλατεία και το Παλιό Φρούριο



  

Η κεντρική του είσοδος βλέπει την Σπιανάδα, στο 
νοτιοδυτικό τμήμα της Άνω Πλατείας. Το κτίριο 
κατασκευάστηκε από τους Ενετούς σε σχήμα Γ 
κοντά στην τότε είσοδο της πόλης



  

Σκοπός της ανέγερσής του ήταν η λειτουργία του 
σαν στρατώνας. Αποτελούνταν από τον στρατώνα 
Grimani και τον στρατώνα Correr, ονοματοδοσία 
που έγινε προς τιμήν των Γενικών Προνοητών που 
επιμελήθηκαν της οικοδόμησής τους



  

Το 1824 και για τα επόμενα δεκαεπτά χρόνια 
φιλοξενήθηκε στο πρώην κυβερνητικό μέγαρο μέσα 
στο Παλαιό Φρούριο. Το 1841 μεταφέρθηκε 
οριστικά στους στρατώνες Correr και Grimani



  

Στο κτίριο των στρατώνων μετά την Ακαδημία 
στεγάστηκε η Δημόσια Βιβλιοθήκη. Κατά τον Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο, τον Σεπτέμβριο του 1943, 
βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς. Οι εργασίες 
αναστήλωσης ξεκίνησαν το 1994



  

Σήμερα το κτίριο εξυπηρετεί τις διοικητικές 
υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενώ στο 
αμφιθέατρο, που έχει κατασκευαστεί στο εσωτερικό, 
πραγματοποιούνται προβολές οπτικοακουστικού 
υλικού, δίνονται διαλέξεις και ομιλίες και γίνεται η 
ορκωμοσία των πτυχιούχων του Ιονίου 
Πανεπιστημίου



  

 Οι Σχολές

Ο Γκίλφορντ καθόρισε τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολών με 
βάση ευρωπαϊκά πρότυπα, φροντίζοντας ακόμη και για τη σύσταση 
βιβλιοθήκης

 Οι σχολές που περιελάμβανε η Ιόνιος Ακαδημία ήταν εξής:

● Νομική

● Θεολογική

● Ιατρική

● Φιλοσοφική

-Δεν έγινε όμως εξαρχής δυνατή 

η ίδρυση και των τεσσάρων σχολών



  

Σχολές
Στη Φιλοσοφική σχολή διδάσκονταν επιπλέον μαθήματα φυσικών 
επιστημών και μαθηματικά. Αργότερα, συστήθηκαν και οι εξής σχολές :

● Πολυτεχνική

● Μαιευτική

● Φαρμακευτική

● Το 1837 ιδρύθηκε η σχολή του Πολιτικού Μηχανικού που 
λειτούργησε μέχρι το 1857

● Το 1841 προστέθηκε το λεγόμενο Φαρμακευτικό Σχολείον για την 
εκπαίδευση φαρμακοποιών



  

● Αρχικά, εξ’ αιτίας της έλλειψης καθηγητών εκείνη την εποχή, η 
Νομική και η Ιατρική λειτουργούσαν με περιορισμένο αριθμό 
καθηγητών καθώς δε συμπληρώνονταν οι θέσεις με κατάλληλα 
πρόσωπα

● Μετά τον θάνατο του Γκίλφορντ ο αριθμός των πανεπιστημιακών 
εδρών μειώθηκε και το 1828 ανεστάλη η λειτουργία της ιατρικής 
σχολής που επαναλειτούργησε το 1848

●  Στη Θεολογική και στη Φιλοσοφική σχολή δίδαξαν γνωστοί λόγιοι 
τόσο από την προηγούμενη όσο και τη μετέπειτα δράση τους, όπως ο 
Ανδρέας Κάλβος 



  

Το Έργο της Ιονίου Ακαδημίας
● Στην Ιόνιο Ακαδημία είδαν οι Έλληνες το Πρώτο  Ίδρυμα 

Πανεπιστημιακής Παιδείας σε ελλαδικό χώρο μη τουρκοκρατούμενο

● Εκεί ακούστηκε και διαμορφώθηκε νεοελληνική γλώσσα ακαδημαϊκή 
(μέσα από ποικίλες προστριβές και διακυμάνσεις)

● Εκεί εκδόθηκαν τα πρώτα νεοελληνικά πανεπιστημιακά συγγράμματα

● Εκεί άρχισαν τη σταδιοδρομία τους ή διαμόρφωσαν την ακαδημαϊκή 
προσωπικότητά τους άνδρες που διέπρεψαν στην ελληνική παιδεία μετά 
τη δημιουργία του ανεξάρτητου Νεοελληνικού Κράτους (π.χ. ο Ασώπιος, 
ο Μουστοξύδης, ο  Βάμβας, ο Ιδρωμένος, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο 
Πέτρος Βράιλας – Αρμένης

● Στις καρδιές των Κερκυραίων παραμένει μέχρι και σήμερα ως το κτίριο 
της Ιουνίου Ακαδημίας που φώτισε τα πέρατα της ελληνικής γης, ως 
τηλαυγής φάρος. Ουσιαστικά, έδωσε σάρκα και οστά στα όνειρα των 
Κερκυραίων και ανύψωσε το νησί σε επίπεδα περιωπής, ισάξιας των 
μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών πόλεων

● Το σύγχρονο Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπερηφανεύεται οτι είναι συνέχεια 
αυτού του πρώτου ελληνικού Πανεπιστημίου



  

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

● ΑΓΑΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

● ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

● ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

● ΓΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

● ΓΚΡΕΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

● ΙΒΑΝΩΦ ΙΒΑΝ

● ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

● ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

● ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΝΗ

● ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΝΙΚΗ

● ΛΟΥΒΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

● ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

● ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

● ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

● ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΠΟΟΚ ΜΑΡΙΑ

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

●     Κωνσταντίνος Ντάρας
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