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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
    Η λειτουργία της Ιονίου Ακαδηµίας επί σαράντα χρόνια (1824-1864) αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Ήταν το πρώτο 

πανεπιστήµιο που λειτούργησε στον ελληνικό χώρο και η προσφορά του ήταν σηµαντική 

καθώς στη δραστηριότητα των καθηγητών του οφείλεται σηµαντικό µέρος των 

εκπαιδευτικών και επιστηµονικών βιβλίων της εποχής και πολλοί διδάσκαλοι και καθηγητές 

σπούδασαν εκεί. Όµως, στην ιστορία  των επιστηµών στην Ελλάδα οι σχετικές αναφορές 

είναι εξαιρετικά ισχνές, καθώς το κύριο βάρος της σχετικής έρευνας στρέφεται στον υπό 

οθωµανική κυριαρχία ελληνικό χώρο και στο νεοελληνικό κράτος όπως διαµορφώθηκε από 

τον αγώνα της ανεξαρτησίας µέχρι το 1864. 

    Η υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία για την Ιόνιο Ακαδηµία αναφέρεται κατά 

γενικό τρόπο στην λειτουργία της και δεν καλύπτει τα επί µέρους ζητήµατα της λειτουργίας 

των σχολών της. Για τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της σηµαντικότερο βοήθηµα είναι το 

βιβλίου της κ. Ελένης Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, Η Ιόνιος Ακαδηµία, Το χρονικό της 

ίδρυσης του πρώτου ελληνικού πανεπιστήµιου (1811-1824), Αθήνα, 1997. Για µία γενικότερη 

θεώρηση της ιστορίας της, πολύτιµες ήταν οι εργασίες των:  

• Henderson  G. P., Η Ιόνιος Ακαδηµία, Κέρκυρα, 1980, (Μετάφραση: Φ.Κ. Βώρος). 

• Πεντόγαλου Γεράσιµου, Γεράσιµος, Η Ιατρική Σχολή της Ιονίου Ακαδηµίας (1824-1828, 

1844-1865), Θεσσαλονίκη, 1980. 

• Σαλβάνου Γεράσιµου – Σαλβάνου Βάσως, Η Ιόνιος Ακαδηµία. Ο ιδρυτής αυτής κόµις 

Γύλφορδ. Οι καθηγηταί και οι σπουδασταί αυτής, Αθήναι, 1949. 

• Τυπάλδου-Ιακωβάτου Γεώργιου, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδηµίας, Αθήνα, 1982. Η Ιστορία 

του Τυπάλδου εκδόθηκε το 1982 µε εισαγωγή και επιµέλεια του κ. Σπύρου Ασδραχά. Η 

εισαγωγή του και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις υπήρξαν πολύτιµοι βοηθοί στην εξέλιξη 

της έρευνάς µας. 

    Το βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε κατά την έρευνα στις αρχειακές πηγές, ήταν η 

πλήρης καταστροφή του αρχείου της Ακαδηµίας κατά το βοµβαρδισµό της 13ης  

Σεπτεµβρίου 1943.   

    Η έρευνα στο Αρχείο Ιονίου Γερουσίας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Αρχεία Νοµού 

Κέρκυρας) εντόπισε αναφορές τις οποίες το Εφορείο της Ιονίου Ακαδηµίας διαβίβαζε στο 
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Αρχοντείο της Παιδείας σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Από τις αναφορές αυτές έγινε 

δυνατόν να έχουµε ωρολόγια προγράµµατα µαθηµάτων, διδακτέα ύλη και άλλες 

πληροφορίες που αφορούν  το εξεταζόµενο θέµα «Τα Μαθηµατικά στην Ιόνιο Ακαδηµία». 

Πρωτογενές υλικό εξάλλου εντοπίστηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Αρχείο 

Βλαχογιάννη) και στο Τµήµα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στην ιδιωτική 

βιβλιοθήκη Παναγή Αλιπράντη στην Αθήνα υπάρχουν εκατοντάδες χειρόγραφα τα οποία 

αναφέρονται στην λειτουργία του ∆ευτερεύοντος Σχολείου και τη Θεολογική  Σχολή της  

Ιονίου Ακαδηµίας. Ανάµεσά τους και µαθηµατάρια µε σηµειώσεις Μαθηµατικών. 

    Το Αρχείο Guilford στην Αναγνωστική Εταιρεία της Κέρκυρας παρείχε στοιχεία για την 

περίοδο 1820 µέχρι 1827, ενώ η έρευνα της Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie στη 

∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας αποκάλυψε, άρθρα µαθηµατικού 

περιεχοµένου (παρουσιάσεις θεωρηµάτων, κριτικές, προβλήµατα Μαθηµατικών) και µία 

επιστηµονική διαµάχη ανάµεσα στον Ι. Καραντηνό και τον Giuseppe Leonelli. Η διαµάχη 

αυτή, την οποία είχαµε εντοπίσει παλαιότερα σε ανύποπτο χρόνο, αποτέλεσε το έναυσµα για 

την ανά χείρας µελέτη.  Στην πορεία της έρευνας, αποκαλύφθηκε ότι στους ασχολούµενους 

µε τα Μαθηµατικά του 19ου αιώνα, η διαµάχη ήταν γνωστή αλλά όχι και τα σχετικά κείµενα, 

για τα οποία υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον. Το υλικό της Gazzetta, όπως ήταν αναµενόµενο, 

κάλυπτε ολόκληρη την περίοδο 1823-1864. 

    Πρωτογενές υλικό για τον Ιωάννη Κουντούρη εντοπίστηκε στη µικροταινιοθήκη του 

Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και στο Αρχείο των 

Ιακωβάτων στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς. Για τους Ανδρέα Μαυροµάτη και Σπυρίδωνα 

Κατσαΐτη τα  στοιχεία ήταν ισχνά. 

    Για τον ιταλό µαθηµατικό Ottavio Mossotti, εκτός του υλικού στο Αρχείο Ιονίου 

Γερουσίας και στην Gazzetta, έγγραφα εντοπίστηκαν στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος 

Αστρονοµίας στο Πανεπιστήµιο της Bologna και η έκδοση µε τις παραδόσεις του στην Ιόνιο 

Ακαδηµία. στο  Πανεπιστήµιο της Padova. Η περαιτέρω διαδικτυακή έρευνα εντόπισε 

κείµενα, βιβλιογραφία και εργογραφία σε ιστοσελίδες ιταλικών πανεπιστηµίων. 

Σηµαντικότατος επίσης όγκος διαδικτυακού υλικού προέρχεται από ιστοσελίδες ερευνητικών 

ινστιτούτων της Αργεντινής  και του Πανεπιστηµίου του Buenos Ayres όπου ο Mossotti 

δίδαξε πριν προσληφθεί στην Ιόνιο Ακαδηµία . Στην Αργεντινή, ο Mossotti θεωρείται ένα 
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από τα σηµαντικότερα πρόσωπα στην ιστορία της εκπαίδευσης της χώρας, ενώ στην Ιταλία 

εθνικός ήρωας λόγω της συµµετοχής του στους αγώνες του Risorgimento. 

    Η έρευνα στις διάφορες αρχειακές πηγές εντόπισε και υλικό το οποίο αναφέρεται στη 

Φυσική και τη Μηχανική, µαθήµατα που διδάσκονταν στην Ιόνιο Ακαδηµία. Η έρευνα δεν 

επεκτάθηκε γενικά στις Θετικές Επιστήµες1 αλλά το αρχειακό υλικό συµπεριλήφθηκε όλο 

στη µελέτη µας αφού συνήθως αφορά άµεσα τους Μαθηµατικούς που δίδαξαν στο Ίδρυµα.  

     Ευχαριστίες οφείλουµε στους: 

• Νίκο Καραπιδάκη, καθηγητή του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και 

κύριο επόπτη της διατριβής για τις πολύτιµες µεθοδολογικές του υποδείξεις και 

παρεµβάσεις. 

• Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, καθηγήτρια του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου 

Πανεπιστηµίου και µέλος της εποπτικής επιτροπής, για τις υποδείξεις της, την 

επισήµανση πηγών και βιβλιογραφίας και τις φιλολογικές παρεµβάσεις. 

• Ευθύµιο Νικολαΐδη, ∆ιευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Κέντρο Νεοελληνικών 

Ερευνών), µέλος της εποπτικής επιτροπής, για τις υποδείξεις και τη βοήθειά του στα 

προβλήµατα της Ιστορίας Επιστηµών.  

• Νίκο Καστάνη, λέκτορα στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

για την βοήθειά του σε ζητήµατα ιστορίας των νεοελληνικών Μαθηµατικών. 

• Γιώργο Πουληµένο, καθηγητή Αγγλικής Φιλολογίας ο οποίος επιµελήθηκε τις 
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1 Στην ανακοίνωση «Ιόνιος Ακαδηµία-Πανεπιστήµιο Αθηνών. Συγκοινωνούντα δοχεία ή παράλληλοι δρόµοι;» 

στο συνέδριο Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού επιστηµονικού χώρου (Ε.Ι.Ε., Οκτώβριος 2000, πρακτικά υπό 

έκδοση) ο Θεόδωρος Κρητικός αναφέρεται στη διδασκαλία της Πειραµατικής Φυσικής από τον Σταµατέλο 

Πυλαρινό και τον Ιωάννη Βαπτιστή ∆ελβινιώτη. 
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ENGLISH SUMMARY 
 

During the years of the British “Protection” (1814-1864) the Ionian Islands started 

enjoying for the first time some degree of educational autonomy, with all three levels of 

public education functioning while their social and intellectual potential was being extended 

fully. In this way, gradually the foundations for further development were being laid and with 

the establishment of the Ionian Academy (1824-1864) a whole new scientific world was 

added which, in the long run, did also influence the history of the islands.  

    During the first period (1824-1832) of the Ionian Academy, which coincides with the term 

of Lord High Commissioner Adam, the figure of Ioannis Karandinos is dominant. 

Karandinos is the last great Ionian mathematician of the era of the Neo-Hellenic 

Enlightenment. In his relatively short academic career he translated some of the most 

important French books of Elementary Mathematics of the time and through the influence of 

his students he is the man who introduced French mathematics in Greek education curricula.  

     It is during this period that the academic productivity of the Academy in the field of 

mathematics reaches its peak, a fact reflected in the timetable schedules and the number of 

taught subjects. The graduate students go on to work in the secondary education schools of 

the Ionian Islands and also of the newly constituted Greek state.  

     The second period (1833-1844) starts with the retirement of Karandinos and is 

characterized by a decline of the activity previously achieved in the Academy. The main 

figure in this period is Ioannis Koundouris, who succeeds in keeping the teaching of 

elementary Mathematics in a relatively good standard up until the arrival of Ottavio Mossotti.  

     In 1835 many Italian professors joined the staff of the Academy. The leading figure 

among them was Mossotti, who taught Advanced Calculus, Mechanics and Astronomy. 

     The establishment of the new University in Athens in 1837 meant the start of the end for 

the importance and influence of the Ionian Academy as a major educational institution in 

Greece, although the process of decline was long and some good moments were still to be 

enjoyed.  

     The third period (1845-1855) was characterized by a general decline in all levels of 

education in the Ionian Islands that went on until the end of the British protection, with a 

simultaneous shortfall of its liberal characteristics. This period started with Andreas 

Mavromatis who taught Advanced Mathematics but his premature death deprived the 

 11



Academy of a high standard scientist. 

     In the fourth period (1856-1865) the main figure is Spyridon Katsaitis. Regarding this 

politically difficult period that lead to the Unification of the Ionian Islands with Greece, the 

retrieved data about the teaching of Mathematics (but also those regarding the overall 

function of the Academy) are limited and sometimes only hypothesis can be advanced as a 

tool of reasoning.        

 In conclusion, the main characteristic of the teaching of Mathematics in the Ionian Academy 

during the forty years of its existence is a steadfast orientation towards France and its main 

mathematical personalities. Apart from the local mathematicians, even the Italian Mossotti 

was deeply influenced in his methodology and conception by the leading French Analysts 

and figures like Laplace, Poisson and Ampere. 

     In 1865 the Ionian Academy was closed and its historical role folded up. Some forty years 

of service that can only be evaluated as positive not only for the field of Mathematics but for 

the benefit of education in general all over the Greek state. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
 
Α.Ε.Κ.            :  Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας    

Α.Ι.Γ.              : Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 

A.N.K.            : Αρχεία Νοµού Κέρκυρας 

A.T.I.             : Αρχείο Τυπάλδων-Ιακωβάτων Ληξουρίου 

Γ.Α.Κ.            :  Γενικά Αρχεία του Κράτους 

∆.Κ.Β.Κ.        :  ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας 

Ε.Β.Ε.             : Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας 

Ε.Μ.Ε.            : Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία 

Ε.Μ.Π.           : Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

E.N.                : Έτος Νέο (νέο ηµερολόγιο) 

Ε.Π.                : Έτος Παλιό (παλιό ηµερολόγιο) 

Κ.Α. Guilford : Κερκυραϊκό Αρχείο Guilford 

K.N.E./E.I.E.  : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 

ΚΟΙΝ.            :  Κοινοβούλιο  

Μ.Ε.Ε.            :  Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 

Μ.Ι.Ε.Τ.         : Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας 

Μ.Σ.Ε.            : Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια 

G.J.                 : Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie 

S.N.                : Stile Nuovo (νέο ηµερολόγιο) 

S.V.                : Stile Vecchio (παλιό ηµερολόγιο) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α’ ΑΝΕΚ∆ΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας: 

      Κερκυραϊκό Αρχείο Guilford: Φ IV 24, Φ IV 29, Φ IV 30, Φ IV 52, Φ IV 57, Φ V 8, Φ V 

40, Φ VI 74, Φ VII 33, Φ VIII 12, Φ VIII 53.   

Συλλογή µονοφύλλων: ∆ηλοποίησις 22-5-1827 (1099A, V/343). 

• Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, Αρχείο Τυπάλδων-Ιακωβάτων2:       

Φάκ. Γ1, Γ2, Κ2, Κ3, Κ5, N1.  

• Γενικά Αρχεία του Κράτους: 

      Αρχείο Βλαχογιάννη (Φιλητά-Παπατσώνη, φάκ. ∆.54, ∆.96). 

      Αρχείο Βλαχογιάννη (Παπαδόπουλου-Βρετού, φάκ. 272-274).  

      Αρχείο Βλαχογιάννη (Επτανησιακά ∆ιάφορα, φάκ. 212). 

• Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νοµού Κέρκυρας:  

      Αρχείο Ιονίου Γερουσίας3, φάκ. 65, 302, 303, 456, 534, 538, 541,  548, 550, 558, 561, 

565, 566, 570,  590,  601,602,  608,  671, 965, 987, 1024, 1083, 1339, 1351, 1362. 

      Ελληνικό Βασιλικό Προξενείο, φάκ. 22 (1858). 

      Έπαρχος, φάκ. 73. 
• Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Τµήµα χειρογράφων, Αρχείον Κωνσταντίνου Ασωπίου, 

φάκ. Ι, ΙΙΙ (Αλληλογραφία 1825-1840), IVα & IVβ (Αλληλογραφία 1840-1872). 

• Μικροταινιοθήκη Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών 

(ΚΝΕ/ΕΙΕ),  F.54, F.55, F.56 / 1963 (Αρχείο Τυπάλδων-Ιακωβάτων Ληξουρίου 

Κεφαλληνίας). 

• Università degli Studi di Bologna, Biblioteca Dipartimento di Astronomia. 

• Χειρόγραφα  ιδιωτικής  βιβλιοθήκης Παναγή Αλιπράντη, Αθήνα. 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Περιλαµβάνεται η αλληλογραφία του Ιωάννη Κουντούρη µε τους Ιακωβάτους. 
3 Η έρευνα στο Α.Ι.Γ. έγινε κατά το µεγαλύτερο µέρος της στο διάστηµα Νοέµβριος 2000-Ιούνιος 2001. 
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Β’ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Εφηµερίδα  Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie. 

Αρ. φύλλου Ηµεροµηνία Αρ. φύλλου Ηµεροµηνία 

333 3(15)-5-1824 428 9-3-1839

358 24-10-1824 (6-11-1824) 448 27-7-1839

360 8(20)-11-1824 455 2(14)-9-1839

375 5-3-1825 458 5-10-1839

378 14(26)-3-1825 471 4-1-1840

391 13(25)-6-1825 495 8(20)-6-1840

392 20-6-1825 (2-7-1825) 513 12(24)-10-1840

446 3(15)-7-1826 531 15-2-1841

449 24-7-1826 (5-8-1826) 543 10(22)-5-1841

454 26-8-1826 (9-9-1826) 566 20-10-1826 (1-11-1826)

455 4(16)-9-1826 569 8-11-1841

456 11-9-1826 571 22-11-1841

619 26-10-1829 596 16(28)-5-1842

620 2-11-1829 674 1843

103  3(15)-12-1832 6 29-1-1844

116 18-3-1833 8 12(24)-2-1844

130 10-6-1833 18 4-5-1844

187 14(26)-7-1834 35 19(31)-8-1844

188 21-7-1834 (2-8-1834) 4 1845

198 29-9-1834 (11-10-1834) 17 7(19)-4-1845

199 8(20)-10-1834 96 31-10-1846

227 20-4-1835 (2-5-1835) 99 31-11-1846

235 27-6-1835 100 28-11-1846

236 4-7-1835 104 26-12-1846

250 10-10-1835 109 31-1-1847

251 17-10-1835 113 27-2-1847

268 1836 117 27-3-1847

300 24-9-1836 121 24-4-1847

303 3(15)-10-1836 126 29-5-1847
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334 20-5-1837 143 25-9-1847

360 6-11-1837 157 13(25)-11-1854

362 3-10-1837 313 24-8-1857 (5-9-1857)

387 14(26)-5-1838 335 22-1-1858 (6-2-1858)

390 4(16)-6-1838 346 1858

 

• Εφηµερίδα «Πατρίς», έτος Α΄, α.φ. 17/14-5-1849. 

• Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος. ∆ιπλωµατικαί, διοικητικαί και 

ιδιωτικαί, γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827 µέχρις 26 Σεπτεµβρίου 1831, συλλεγείσαι µεν 

και καταχωρηθείσαι φροντίσι των αδελφών αυτού, εκδοθείσαι δε παρά Ε. Α. ΒΕΤΑΝ, 

ενός των γραµµατέων του Κυβερνήτου. Ελληνιστί δε εκδίδονται δαπάναις Π.∆.  

Στεφανίτση Λευκαδίου, ιατρού, µεταφρασθείσαι εκ του Γαλλικού παρά Μιχαήλ Γ. Σχινά, 

Τόµος τρίτος, Αθήνησιν, εκ της τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος, 1842. 

• Gli atti e le Risoluzioni del I, II, III, IV, V, VI, VII e della sessione dell’ VIII Parlamento 

degli Stati Uniti delle Isole Jonie, Corfu, Dalla tipografia del Governo, 1847, σ. 312-361 

(320.854RAC στη ∆.Κ.Β.Κ.).  

• Πράξη ΞΣ΄(28/5-9/6-1848), Τρίτη  (έκτακτος) συνάθροισις, VIII Γερουσίας (320.854ΠΡΑ 

στην ∆.Κ.Β.Κ.).  

• Πρακτικά συνεδριάσεων της νοµοθετικής συνελεύσεως του Ηνωµένου Κράτους των Ιονίων 

Νήσων κατά την δευτέραν σύνοδον της δεκάτης βουλευτικής περιόδου, Κέρκυρα, 1855, σ. 

714-721 (328.3095 955ΠΡΑ στη Βιβλιοθήκη της Α.Ε.Κ.). 

• Πρακτικά συνεδριάσεων της νοµοθετικής συνελεύσεως του Ηνωµένου Κράτους των Ιονίων 

Νήσων κατά την πρώτην σύνοδον της δεκάτης βουλευτικής περιόδου, Κέρκυρα, 1852, 

(328.3096 955ΠΡΑ στη Βιβλιοθήκη της Α.Ε.Κ.). 

• Πρακτικά της εν Κερκύρα Εταιρίας των Φιλοµαθών. ΑΩΜΕ-ΑΩΜΣ, Κερκύρα, 1846 

• Υπουργείον Εξωτερικών, Έγγραφα επίσηµα αφορώντα τας επί του Επτανησιακού 

ζητήµατος διαπραγµατεύσεις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1864 (Φωτογραφική 

αναπαραγωγή. Έκδοση της Βουλής των Ελλήνων. Μάιος 2001). 

• CODAZZA Giovanni, «Commemorazione del Prof. O.F. Mossotti», Il Politecnico, Vol 

XVII (1863).  
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• De BENEDETI Salvatore, Ottaviano Fabrizio Mossotti: Elogio pronunziato nella 

inaugurazione del monumento all’ illustre scienzato il di 16 giugno; coll’ elogio 

epigrafico dettato [da] Michele Ferucci; e le interpretazioni del Mossotti ai versi 

astronomici della Divina Commedia, Pisa, tip. Nistri, 1867. 

• LACROIX S.F., Traité Élémentaire de Calcul Différentiel et de Calcul Intégral, 

Septième Édition Revue et augmentée de notes Par MM. Hermite et J.-A. Serret, 

membres de l’ Institut, Tome Premier – Tome Second, Paris, Gauthier-Villars, 

Imprimeur-Libraire de l’ École Impériale Polytechnique, du Bureau des Longitudes, 

1867. 

• Libro delle Famiglie Nobili della magnifica Citta di Corfu, tratto dal Libro d’ Oro, 

Tenuto nell’ Archivio Della Medesima, L’ anno MDCCLXXXI (1781). 

• MOSSOTTI O.F., Lezioni elementari di Fisica Matematica, date nell’ Universita di 

Corfu nell’  anno scolastico 1840-41 da Ottaviano Fabrizio Mossotti, Tomo I, Firenze, 

con tipi ed spese di G. Piatti, 1843 (Tomo II, 1845). 

• MOSSOTTI O.F., Ottaviano Fabrizio Mossotti. Elogio pronunciato dal Prof. S. de 

Benedetti … col elogio epigrafico dettato dal Prof. M. Ferrucci e le interpretazioni del 

Mossotti di versi astronomici della Divina Commedia, etc., 1867. 

• PILLORI Pietro, Osservazioni dell’ abate Pietro Pilori al cav. Professore Giuseppe 

Gazzeri inmateria dei lavori galileiani sui satelliti di Giove seguitare da una lettera del 

cavaliere Fabrizio Ottaviano Mossotti professore di meccanica celeste nell’  I.ER. 

Universita di Pisa, Bologna, Tipografia di Emidio Dall’ Olmo, 1844. 

• Regolamento del Collegio negli Stati Uniti delle Isole Jonie, Nella Tipografia del 

Governo, Corfu, 1839. 

• ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ Μιχαήλ, Λόγος επικήδειος εις Σπυρίδωνα Κατσαΐτην, αρχαίον 

καθηγητήν, εκφωνηθείς εν τω ιερώ ναώ του Αγίου Σπυρίδωνος υπό Μιχαήλ Βαµβακερού 

Γυµνασιάρχου, Εν Κερκύρα εκ του τυπογραφείου «Ο Κοραής» Ι. Ναχαµούλη, 1882. 

• ΕΛΑΙΩΝ Γεώργιος, Στοιχειώδης Μαθηµατική, Φυσική, Ιστορική και πολιτική Γεωγραφία 

υπό Γεωργίου Ελαιώνος, ∆ιδασκάλου της Γεωγραφίας, Χρονολογίας τε και Παγκοσµίου 

Ιστορίας, έν τε τω εν Κερκύρα Ιονίω Γυµνασίω και τω ∆ευτερεύοντι Σχολείω, ∆ιανοµή 

πρώτη, Μαθηµατική και Φυσική Γεωγραφία, Κερκύρα, Εν τη Τυπογραφία της 

Κυβερνήσεως, 1845 (σσ 158). [∆.Κ.Β.Κ. ∆ωρεά Παπαγεωργίου, 851FOR]. 
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• Η Επτανησία Επιθεώρησις, φυλλάδιον ∆’ και Ε’, τυπογραφείον Ερµής, Εν Κερκύρα, 

1850. 

• ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ Ιωάννης, Παρατήρησις περί του γενικού τύπου των συνδυασµών, παρά 

του δόκτορος Ιωάννου Καραντινού Κεφαλλήνος. Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας και 

προφέσσορος της Υψηλοτέρας Μαθηµατικής, Κέρκυρα, Τη 3 Οκτωβρίου 1825. 

• ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ Ιωάννης, Θεωρήµατα τινά περί πολυγωνοµετρίας, συγγραφέντα υπό 

ΙωάννουΚαρανδινού Κεφαλλήνος. Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας και προφέσσορος της 

Υψηλοτέρας Μαθηµατικής, Εν Κερκύρα, 1826 Ιουνίου 9 Ε.Ν. 

• ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ Ιωάννης, ∆ιασάφησις εις την επίτοµον θεωρίαν την υπό του Κυρίου 

Λακροά εκτεθείσαν εις το Συµπλήρωµα της Αλγέβρας του, επάνω εις την σηµείωσιν του 

κυρίου Λαγρανδίου, εις την οποίαν αποδεικνύεται, πως δια την λειτουργίαν των ριζών 

εξισώσεως τινός επιλύονται αι εξισώσεις βρου γτου και δτου βαθµού,και ότι αδύνατον δια 

ταύτης της µεθόδου, είτε δι’ άλλης τινός έως του νυν γνωστής, να λύσωµεν τας εξισώσεις 

βαθµού ανωτέρου του δτου. Παρά Ιωάννου Καρανδινού Κεφαλλήνος. Προφέσσορος της 

Υψηλοτέρας Μαθηµατικής και Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας, Εν Κερκύρα, 1826. 

• ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ Ιωάννης, Έρευνα περί της φύσεως του ∆ιαφορικού Λογισµού, παρά του 

∆ρος Ιωάννου Καραντηνού, Κεφαλλήνος, Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας, ∆εκάνου της 

Σχολής της Φιλοσοφίας, και ∆ιδάκτορος του ∆ιαφορικού και Ολοκληρωτικού 

Υπολογισµού, Κέρκυρα, εν τη τυπογραφία της ∆ιοικήσεως, 1827. 

• ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ Ιωάννης, Στοιχεία Αριθµητικής υπό του κυρίου Βουρδώνος, Πόνηµα 

εγκριθέν από το Πανεπιστήµιον, Μεταφρασθέντα εκ του Γαλλικού εκ της τρίτης αυτών 

εκδόσεως υπό του δόκτορος Ιωάννου Καρανδηνού Κεφαλλήνος, Εφόρου της Ιονίου 

Ακαδηµίας, ∆εκάνου της Σχολής της Φιλοσοφίας, και Προφέσσορος των Μαθηµατικών 

Επιστηµών, Εν Βιέννη της Αυστρίας, Εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Αυκούλου, 1828. 

• ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ Ιωάννης, Σειράς Στοιχειώδους Μαθηµατικής τόµος δεύτερος. Στοιχεία 

Γεωµετρίας υπό Α. Μ. Λεγένδρου. Μεταφρασθέντα εκ του Γαλλικού εκ της δωδεκάτης 

Αυτών εκδόσεως, υπό του δόκτορος Ιωάννου Καρανδηνού Κεφαλλήνος, Εφόρου της 

Ιονίου Ακαδηµίας και Προφέσσορος της Υψηλοτέρας Μαθηµατικής, Εκ της 

τυπογραφίας της κυβερνήσεως, Κέρκυρα, 1829. 

• ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ Ιωάννης, Σειράς Στοιχειώδους Μαθηµατικής τόµος τρίτος. Ανάλυσις 

Γεωµετρική. Συντεθείσα µεν Αγγλιστί υπό Ιωάννου Λεσλίου (John Leslie) Προφέσσορος 
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των Μαθηµατικών εις την Ακαδηµίαν του Εδιµβούργου. Μεταφρασθείσα δε εις την 

Γαλλικήν διάλεκτον υπό Ν. HACHETTE. Και εκ ταύτης εις την Νεοελληνικήν υπό 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΝ∆ΗΝΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ. Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας ∆εκάνου 

της Σχολής της Φιλοσοφίας και Προφέσσορος της Υψηλοτέρας Μαθηµατικής, Κέρκυρα, 

Εκ της Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως, 1829. 

• ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ Ιωάννης, AI DILETTANTI DI MATEMATICHE IL Dr G. CARANDINO, 

Corfu, li 28 Settembre 1829, Dalla Stamperia del Governo [Βιβλιοθήκη Αναγνωστικής 

Εταιρείας Κέρκυρας,  510ΚΑΡ]. 

• ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ Ιωάννης, Σειράς Στοιχειώδους Μαθηµατικής τόµος έκτος. Πραγµατεία 

Τριγωνοµετρίας υπό Α. Μ. Λεγένδρου µετά σηµειώσεων αυτού εις τα στοιχεία της 

Γεωµετρίας. Μεταφρασθέντα εκ του Γαλλικού εις την Νεοελληνικήν διάλεκτον υπό του 

δόκτορος Ιωάννου Καρανδινού  Κεφαλλήνος, Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας και 

Προφέσσορος της Υψηλοτέρας Μαθηµατικής, Εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως, 
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• Εγκυκλοπαίδεια Britannica. Λήµµα: Mathieu, Claude-Louis. 
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1. Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  
 
1.1 Τα Μαθηµατικά στον Ευρωπαϊκό χώρο κατά τον 19ο αιώνα  

1.1.1 Προς τη δύση του 18ου αιώνα 

Η πυρετώδης δραστηριότητα που αναπτύσσεται από τους µαθηµατικούς κατά το 17ο 

αιώνα, σε µία περίοδο που δεν υπήρχαν επιστηµονικά περιοδικά, οδήγησε στη δηµιουργία 

επιστηµονικών κύκλων συζητήσεων και σε συνεχή αλληλογραφία.  Τότε, µερικές 

προσωπικότητες απόκτησαν κύρος χρησιµεύοντας ως κέντρο επιστηµονικών ανταλλαγών. 

Γνωστότερος από αυτούς ήταν ο µοναχός Marin Mersenne, µε τον οποίον αλληλογραφούσαν 

οι Descartes, Fermat, Desargues, Pascal και πολλοί άλλοι επιστήµονες. Χαρακτηριστική 

είναι η άποψη ότι: «Το να ενηµερωθεί ο Mersenne για µίαν ανακάλυψη, ισοδυναµούσε µε 

δηµοσίευσή της σ’ ολόκληρη την Ευρώπη»5. 

Οι Ακαδηµίες  αποτελούν την εξέλιξη αυτών των οµίλων συζητήσεων µεταξύ ευρυµαθών 

ανθρώπων και σταδιακά εξελίσσονται στην «αντιπολίτευση» των πανεπιστηµίων της εποχής 

όπου κυριαρχεί το πνεύµα της σχολαστικής περιόδου και περιθάλπεται η µεσαιωνική τάση 

να παρουσιάζεται η γνώση µε προκαθορισµένες µορφές6. Αντίθετα, στις Ακαδηµίες 

επικρατεί το καινούργιο πνεύµα έρευνας. Σε αυτές τις συνθήκες ιδρύθηκε ήδη από τα τέλη 

του 16ου αιώνα η πρώτη Ακαδηµία στη Νεάπολη (1560) και ακολούθησαν: η Ακαδηµία των 

Λυγκέων (Accademia dei Lincei) στη Ρώµη (1603)7, η Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου 

(1662) και η Γαλλική Ακαδηµία Επιστηµών το 16668 που είναι ιστορικά τα δύο 

επιφανέστερα επιστηµονικά σωµατεία9. Κυρίαρχες φυσιογνωµίες αυτής της περιόδου  είναι 

oι: Newton (1642-1727, Αγγλία)10, Euler (1707-1783, Ελβετία)11, Bernoulli Jacob (1654-
                                                           
5 Dirk J. Struik, Συνοπτική Ιστορία των Μαθηµατικών, ∆αίδαλος-Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ., Β΄ έκδοση, σ. 

169. 
6 Dirk J. Struik, ό.π., σ.170. 
7 Πρόκειται για την πρώτη Ακαδηµία που έταξε στον εαυτό της έναν επιστηµονικό σκοπό. Μέλος της ήταν και 

ο Γαλιλαίος. Βλ. Charles Gillispie,  Στην κόψη της αλήθειας. Η εξέλιξη των επιστηµονικών ιδεών από τον 

Γαλιλαίο ως τον Einstein, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1986, σ. 105. 
8 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 170. 
9 Charles Gillispie, ό.π., σ. 105. 
10 Gino Loria, Ιστορία των Μαθηµατικών, Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία-Παπαζήσης, Αθήνα, 1974, τ. 2, ό.π., 

σ. 367. R.S. Westfall, The life of Isaac Newton, Cambridge, 1993. Η Νευτώνεια Φυσική και η διάδοσή της στον 

ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, Πρακτικά διεθνούς επιστηµονικού συµποσίου, Αθήνα 17-18 ∆εκεµβρίου 1993, 
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1705)12 και Johann (1667-1748, Ελβετία)13, Leibniz (1646-1706, Γερµανία)14, Lagrange 

(1736-1813, γάλλος γεννηµένος στην Ιταλία)15 και Laplace (1749-1827, Γαλλία)16. Κατά το 

18ο αιώνα επίκεντρα της επιστηµονικής δραστηριότητας είναι πλέον κατά κύριο λόγο οι 

Ακαδηµίες, ενώ η πανεπιστηµιακή διδασκαλία παίζει από ισχνό έως ανύπαρκτο ρόλο17 και η 

µαθηµατική παραγωγικότητα, συγκεντρώνεται γύρω από τον Απειροστικό Λογισµό18 (µε 

πρωτοπόρους τον Newton και τον Leibniz19) και τις εφαρµογές του στη Μηχανική.  

                                                                                                                                                                                    
Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., Αθήνα, 1996. 
11 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 103. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 196. C.B. Boyer,  «The age of Euler» in Α History of  

Mathematics, 1968. 
12 Gino Loria, ό.π.,  τ. 2, σ. 427, Dirk J. Struik, ό.π., σ. 192. 
13 Gino Loria, ό.π., τ. 2, σ. 432, Dirk J. Struik, ό.π., σ. 194. 
14 Gino Loria, ό.π., τ. 2, σ. 422. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 182. G.M. Ross, Leibniz, Oxford, 1984. 
15 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 177, Dirk J. Struik, ό.π., σ. 215. 
16 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 204. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 220. C.C. Gillispie, Pierre-Simon Laplace. 1749-1827. A 

life in exact  science, Princeton, N.J., 1997. 
17 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 191-192. 
18 Ο Απειροστικός Λογισµός (ή Ανάλυση) περιλαµβάνει τον ∆ιαφορικό και τον Ολοκληρωτικό και η γέννηση 

του δευτέρου πρέπει να τοποθετηθεί την εποχή που οι Έλληνες µαθηµατικοί προσπάθησαν να δώσουν 

απάντηση στο πρόβληµα του εµβαδού µε τη «µέθοδο της εξάντλησης» πριν 2000 χρόνια. Ο σύγχρονος 

Ολοκληρωτικός Λογισµός αποτελεί τον βαθµιαίο µετασχηµατισµό της µεθόδου αυτής και φτάνει στη 

µεγαλύτερη ακµή του κατά το 17ο αιώνα κύρια µε τις προσπάθειες των Newton και Leibniz. Η ανάπτυξή του 

συνεχίζεται µέχρι το 19ο αιώνα, οπότε τίθενται τα γερά θεµέλια από τον Cauchy (1789-1857) και το Riemann 

(1826-1866). Ο Newton και ο Leibniz κατορθώνουν να συνδυάσουν µε επιτυχία τον Ολοκληρωτικό και το 

∆ιαφορικό Λογισµό, κεντρική ιδέα  του οποίου είναι η έννοια της παραγώγου. Η έννοια αυτή εξελίχτηκε πολύ 

βραδύτερα και το νόηµά της διατυπώνεται µόλις στις αρχές του 17ου αιώνα από τον Pierre de Fermat (1601-

1665). Βλ. Tom Apostol, ∆ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός, Τόµος Ι, Ατλαντίς, Αθήνα , 1962, σ. 1-9 & 

113-117. Gino Loria, ό.π., τ. 2, σ. 367-415. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 178-189. J.J. O’ Connor και E.F. Robertson, 

A history of the calculus, στην ιστοσελίδα του School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, 

Scotland, http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/ HistTopics/The_rise_of_calculus.html 

    Σύµφωνα µε τον Καρλ Μαρξ, στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης ο διαφορικός λογισµός είναι Μυστικιστικός, µε 

τον D’ Alembert γίνεται Ορθολογικός και τέλος µε τον Lagrange γίνεται Καθαρά Αλγεβρικός. Βλ. Τα 

Μαθηµατικά  Χειρόγραφα του Καρλ Μαρξ, Γλάρος, Αθήνα, 1987, σ. 148-158. 
19 Ν. Καστάνης, «Η πρόσληψη του απειροστικού λογισµού στη νεοελληνική µαθηµατική παιδεία», Η 

Νευτώνεια Φυσική και η διάδοσή της στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, Πρακτικά διεθνούς επιστηµονικού 

συµποσίου, Αθήνα 17-18 ∆εκεµβρίου 1993, Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. Αθήνα 1996, σ. 217. 
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Στη Γαλλία, όπου η πορεία  αναγέννησης της επιστήµης εµποδίζεται από ένα 

ξεπερασµένο πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα, όλη η πνευµατική πρωτοπορία στρέφεται 

στην προσπάθεια απαλλαγής από αυτό το σύστηµα20. Σηµαντικό µέρος αυτής της 

αντίδρασης στο  «ancien régime» εκφράζεται µε την Εγκυκλοπαιδεία (1751-1752)21 και τους 

µαθηµατικούς Condorcet (1743-1794)22, Clairaut (1713-1765)23, Maupertuis (1698-1759)24 

και D’ Alembert (1717-1783)25 κορυφαίο των Εγκυκλοπαιδιστών. Ο τελευταίος γίνεται το 

1754 µόνιµος γραµµατέας της Γαλλικής Ακαδηµίας και είναι ο επιστήµονας µε τη 

µεγαλύτερη επιρροή στη Γαλλία26, ενώ από το 1750 µέχρι το 1789 η ορθολογιστική 

επανάσταση των Εγκυκλοπαιδιστών27 και η αισθηµατική επανάσταση του Ρουσσώ βαδίζουν 

παράλληλα28. Παραµονές της πτώσης της µοναρχίας, οι Γάλλοι επιστήµονες είναι βαθιά 

διαποτισµένοι από το προοδευτικό πνεύµα  των φιλοσόφων και έτοιµοι να διαδραµατίσουν 

ηγετικό ρόλο στο γενικό σάρωµα των φεουδαρχικών υπολειµµάτων και στην αποθέωση της 

λογικής29. 

 Στην άλλη όχθη της Μάγχης, η Βρετανία (της οποίας η αστική τάξη αρχίζει να 

                                                           
20  J. D. Bernal, Η επιστήµη στην ιστορία, τόµος ΙΙ, Η επιστήµη και η Βιοµηχανική Επανάσταση, «Σύγχρονη 

φιλοσοφική βιβλιοθήκη», Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1983 (µετάφραση: Ε.Ι. Μπιτσάκης), σ. 554. 
21 Φρανσουά Φυρέ - Ντενί Ρισέ, Η Γαλλική Επανάσταση, «Πολιτική και Ιστορία. 34», Εστία, Αθήνα, 1997 

(µετάφραση: Ηλίας Αθανασιάδης, Βάσω Μαργώνη), σ. 71. François A. Mignet, Ιστορία της Γαλλικής 

Επανάστασης, Πετρακόπουλος, Αθήναι, χ.χ., τ. Β’,  σ. 264.  
22 Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 148. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 212. O Condorcet δεν επέζησε από τη γιακωβίνικη 

τροµοκρατία της Επανάστασης το 1794, ωστόσο οι απόψεις του δικαιώθηκαν µετά την πτώση του 

Ροβεσπιέρου, όταν η ορθολογική παράδοση του ∆ιαφωτισµού θεσµοποιήθηκε µε τα µορφωτικά ιδρύµατα της 

Γαλλικής ∆ηµοκρατίας. Βλ. Charles Gillispie,  Στην κόψη της αλήθειας. Η εξέλιξη των επιστηµονικών ιδεών 

από τον Γαλιλαίο ως τον Einstein, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1986, σ. 164-165. 
23 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 89. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 209. 
24 Gino Loria, ό.π.,  τ. 3, σ. 84. L. Velluz, Maupertuis, Paris, 1969. 
25 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 143.  R. Grimsley, Jean d’ Alembert. 1717-83, Oxford, 1963. 
26 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 210. 
27 Η Εγκυκλοπαιδεία ασκεί επίσης ισχυρή επίδραση στη δεύτερη περίοδο του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού.  Βλ. 

Κ. Θ. ∆ηµαράς, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, «Νεοελληνικά µελετήµατα 2», Ερµής, Αθήνα, 1998 (7η έκδοση), 

σ. 10. 
28 François A. Mignet, ό.π., τ. Β’, σ. 264 . 
29 J. D. Bernal, ό.π., σ. 563. 
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διαµορφώνεται από τα τέλη του 14ου αιώνα30 και εγκαινιάζει την επιστηµονική προσπάθεια 

του 17ου 31)  έχει ήδη περάσει από τη φεουδαρχία στο βιοµηχανικό στάδιο ανάπτυξης32, όµως 

οι Βρετανοί µαθηµατικοί  εργάζονται στη σκιά των ροϊκών µεθόδων του Newton33 και δεν 

καταφέρνουν να φθάσουν  στο ύψος των συναδέλφων τους της ηπειρωτικής Ευρώπης, η 

οποία βρίσκεται ακόµα στο φεουδαρχικό στάδιο34 (εκτός της Γαλλίας στην οποία 

προεπαναστατικά έχει αναπτυχθεί ένας πρώιµος καπιταλισµός35, αν και δεν γίνεται απόπειρα 

να χρησιµοποιηθούν µηχανές σε πλατιά κλίµακα36). Σηµαντικότερος ανάµεσά τους ο Colin 

Maclaurin (1698-1746)37, καθηγητής στο πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου38.  Από τους 

αγγλόφωνους γεωµέτρες39, διακρίνεται ο Σκώτος John Leslie (1766- 1832)40, καθηγητής 

επίσης στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου από το 1805 µέχρι το τέλος της ζωής του (1832). 
                                                           
30 John Thomson,  The transformation of Medieval England, 1370-1529, Longman, London and New York, 

1989 (First published 1983), σ. 56-64. François A. Mignet, ό.π., τ. Β’, σ. 257. 
31 J. D. Bernal, ό.π., σ. 537. 
32 Deane Phyllis, Η Βιοµηχανική επανάστασις εις την Μεγάλην Βρεταννία, Παπαζήσης, Αθήναι, 1976, σ. 15, J. 

D. Bernal, ό.π., σ. 548.   
33 Οι δυσχέρειες οι σύµφυτες µε τον τρόπο παρουσίασης της «θεωρίας των ροών» του Νεύτωνα, εµπόδισαν την 

κατανόησή της, προκάλεσαν µεγάλη σύγχυση και επέφεραν αυστηρές επικρίσεις. Βλ. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 

178-181, 213. Gino Loria, ό.π., τ. 2, σ. 376-380. 
34 Στη φάση αυτή, οπότε το κοινωνικό σύστηµα βρίσκεται µακριά από ισορροπία, το νευτωνικό µοντέλο του 

σύµπαντος εφαρµόζεται ανάλογα και σε άλλους τοµείς και µάλιστα µε επιτυχία. Την επιτυχία του οφείλει 

κυρίως στο ότι η ανερχόµενη βιοµηχανική κοινωνία, βασισµένη σε επαναστατικές αρχές, του παρέχει ένα 

πρόσφορο περιβάλλον για την αποδοχή του. Βλ. Ilya Prigogine-Isabele Stengers, Τάξη µέσα από το χάος, 

«Εργαστήριο διερεύνησης ανθρωπίνων σχέσεων», Κέδρος, 1984 (µετάφραση: Μαρία Λογιωτάτου), σ. 37. 
35 Φρανσουά Φυρέ - Ντενί Ρισέ, ό.π, σ. 21. 
36 J. D. Bernal, ό.π., σ. 541. 
37 Howard Eves, Μεγάλες στιγµές των Μαθηµατικών µετά  το 1650, Τροχαλία, Αθήνα 1990, σ. 70. Gino Loria, τ. 

3, ό.π., σ. 25. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 213. J. J. O’ Connor - E.F. Robertson, Colin Maclaurin, http://www-

groups-dcs.st-andrews.ac.uk/~history/Mathematicians/Maclaurin.html, ιστοσελίδα του School of Mathematics 

and Statistics, University of St Andrews, Scotland. 
38 Κατά το 18ο αιώνα τα Σκωτικά πανεπιστήµια είναι πολύ διαφορετικά από τα Αγγλικά και έχουν γίνει 

δραστήρια κέντρα της επιστηµονικής προόδου που προσπαθούσε να συνδέσει τη θεωρία µε την πράξη ενώ η 

Βρετανία πλησίαζε γοργά στη Βιοµηχανική Επανάσταση. Βλ. J. D. Bernal, ό.π., σ. 541. 
39 Στα γαλλικά του 18ου αιώνα, ο όρος «Γεωµετρία» χρησιµοποιείται για να δηλώσει, γενικά, τα µαθηµατικά. 

Βλ. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 224, σηµ. 16. 
40 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 232. 
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Έγραψε πολλά βιβλία Γεωµετρίας και Τριγωνοµετρίας µε σηµαντικότερο το  Geometrical 

Analysis (1η έκδοση 1809, δεύτερη 1821). Το έργο αυτό έγινε τότε δεκτό µε ενθουσιασµό 

και πιθανόν χάρη σε αυτό ο συγγραφέας του εισήλθε στο Ινστιτούτο της Γαλλίας41 το 

182042. 

     Κατά την περίοδο του ∆ιαφωτισµού σηµειώνονται σηµαντικές πρόοδοι στα Μαθηµατικά 

(και γενικά στις θετικές επιστήµες)43, αλλά προς το τέλος του 18ου αιώνα σε µερικούς 

κορυφαίους µαθηµατικούς υπάρχει η άποψη ότι  το πεδίο των µαθηµατικών έχει εξαντληθεί, 

ότι τα σηµαντικότερα θεωρήµατα έχουν ήδη αποδειχτεί44 και ότι η επόµενη γενιά 

µαθηµατικών θα είχε µόνο δευτερεύοντα προβλήµατα να λύσει45.  Κύρια πηγή αυτής της 

απαισιοδοξίας είναι η ως τότε ταύτιση της µαθηµατικής προόδου µε την πρόοδο της 

Μηχανικής και της Αστρονοµίας. Η πρόοδος αυτή φαινόταν ότι είχε φτάσει πλέον στο 
                                                           
41 Το 1793 η Συµβατική Συνέλευση καταργεί τις υπάρχουσες πέντε Ακαδηµίες και το 1795 το ∆ιευθυντήριο 

ιδρύει το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστηµών και Τεχνών µε τους τοµείς Φυσικών επιστηµών, Ηθικών και Πολιτικών 

επιστηµών και Λογοτεχνίας και Καλών Τεχνών. Το Ινστιτούτο βρίσκεται στην κορυφή των νέων πνευµατικών 

ιδρυµάτων και αποτελεί ένα είδος θεµατοφύλακα της παράδοσης του διαφωτισµού. Το 1803 κλείνει ο δεύτερος 

τοµέας και ιδρύονται τρεις νέοι: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αρχαίας Ιστορίας και Λογοτεχνίας, 

Καλών Τεχνών. Το 1806, το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστηµών και Τεχνών µετονοµάζεται σε Ινστιτούτο της 

Γαλλίας, ενώ το 1816 δίνεται στην ονοµασία των διαφόρων τοµέων ο τίτλος της Ακαδηµίας. Βλ. Φρανσουά 

Φυρέ – Ντενί Ρισέ, ό.π., σ. 593-594 (και σ. 221 για την σηµασία της «Συµβατικής»). «Ινστιτούτο Γαλλίας», 

Μ.Σ.Ε. 14, Ακάδηµος, Αθήνα, 1979, σ. 487-488 (στο εξής: Μ.Σ.Ε.). 
42 J.J. O’ Connor-E.F. Robertson, John Leslie, http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/history/  

Matrhematicians/ Leslie.html 
43 Φρανσουά Φυρέ - Ντενί Ρισέ, ό.π., σ. 71. 
44 Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από ένα δηµοσίευµα του Arago πολύ αργότερα, στα 1842 «Πέντε γεωµέτρες – 

Clairaut, D’ Alembert, Euler, Lagrange, Laplace – µοιράστηκαν µεταξύ τους τον κόσµο, του οποίου την ύπαρξη 

είχε αποκαλύψει ο Νεύτωνας. Τον εξερεύνησαν προς όλες τις κατευθύνσεις, διείσδυσαν σε περιοχές που 

θεωρούνταν απρόσιτες, επισήµαναν αµέτρητα φαινόµενα που δεν τα είχε ανιχνεύσει ακόµα η παρατήρηση, και 

τελικά – εδώ έγκειται η άφθαρτη δόξα τους – πέτυχαν να ενσωµατώσουν σ’ έναν και τον ίδιο τοµέα, που τον 

διέπει µια µοναδική αρχή, ένας µοναδικός νόµος, ότι πιο λεπτό και µυστηριώδες υπάρχει στις κινήσεις των 

ουρανίων σωµάτων. Η Γεωµετρία τόλµησε επίσης ν’ απαλλαγεί από το µέλλον. Στους αιώνες που θα ξετυλιχτούν 

δεν αποµένει παρά να επικυρώσουν ευσυνείδητα τις ετυµηγορίες της επιστήµης». Dirk J. Struik, ό.π., σ. 224.  F. 

Arago, Oeuvres complètes, Paris- Leipzig, (1855), τ. 3, σ. 464.  
45 Στα 1772  ο Lagrange (που για ένα διάστηµα είχε σταµατήσει τις µαθηµατικές του εργασίες) έγραφε προς το 

D’ Alembert:  «∆εν νοµίζετε πως η Ανώτερη Γεωµετρία τείνει λίγο προς την παρακµή;». Αλλά και ο ίδιος ο D’ 

Alembert πρόσφερε λίγες ελπίδες. Βλ. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 223-224. 
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απόγειό της46 καθώς  ήδη από τον προηγούµενο αιώνα οι κλάδοι αυτοί αποτελούσαν το 

κεντρικό πεδίο της επιστηµονικής επανάστασης και είχαν σηµειωθεί οι πιο δραστικές 

αλλαγές και εξελίξεις47 (παρόµοια κατάσταση στην επιστηµονική πρόοδο, πιο αισθητή στην 

Αγγλία,  είχε επικρατήσει και στα τέλη του 17ου αιώνα, όταν, µετά τη δηµοσίευση των 

Principia του Νεύτωνα, σηµειώθηκε µια αισθητή χαλάρωση της επιστηµονικής προσπάθειας 

και άµβλυνση της περιέργειας48).  

 

1.1.2 Η αστικοδηµοκρατική επανάσταση στη Γαλλία (1789) και το Göttingen 

    Ωστόσο, η έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης49 και η άνθηση των φυσικών επιστηµών, 

που απαλλάσσονται από κάθε µεταφυσική «προκατάληψη»50, δείχνει το σφάλµα αυτής της 

αντίληψης. Η νέα ώθηση που δίνεται στα Μαθηµατικά51 από τις αρχές του επόµενου αιώνα, 

οφείλεται στη Γαλλική Επανάσταση καθώς και σε ένα περιφερειακό πολιτικό και οικονοµικό 

κέντρο, το Göttingen52, όπου εµφανίζεται ο Gauss (1777-1855)53, δεσπόζουσα µορφή 

ανάµεσα στα Μαθηµατικά του 18ου και του 19ου αιώνα. 

    Η Γαλλική Επανάσταση δηµιουργεί  ευνοϊκές συνθήκες  στην ηπειρωτική Ευρώπη για τη 

βιοµηχανική ανάπτυξη (αν και στην ίδια τη Γαλλία, από την περίοδο της Συντακτικής ώς την 

περίοδο του ∆ιευθυντηρίου, δεν βελτιώνονται αισθητά οι τεχνικοί όροι της παραγωγής και οι 

                                                           
46 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 224. 
47 Herbert Butterfield, Η καταγωγή της σύγχρονης επιστήµης (1300-1800), «Ιστορία της επιστήµης», Μ.Ι.Ε.Τ., 

Αθήνα, 1983 (µετάφραση: Ιορδάνης Αρζόγλου, Αντώνης Χριστοδουλίδης). 
48 J. D. Bernal, ό.π., σ. 537. 
49 Οι αντιλήψεις των ιστορικών κυµαίνονται µεταξύ της θέσης ότι η Γαλλική Επανάσταση αποτελεί το πρότυπο 

αστικής επανάστασης και της αντίστροφης, σύµφωνα µε την οποία στη Γαλλία πραγµατοποιήθηκε η πιο ακραία 

και βίαιη διαδικασία καπιταλιστικής ολοκλήρωσης. Βλ. Καρλ Μαρξ, Για τη Γαλλική Επανάσταση, Εξάντας, 

Αθήνα 1990, σ. 13. 
50 Φρανσουά Φυρέ – Ντενί Ρισέ, ό.π., σ. 594. 
51 Ήδη από τα τέλη του προηγούµενου αιώνα έχει αρχίσει η αναζωογόνηση της επιστηµονικής δραστηριότητας, 

γεγονός που αποδίδεται σε ένα µέρος της αριστοκρατίας και στην ανερχόµενη µεσαία τάξη. Βλ. J. D. Bernal, 

ό.π., σ. 541. 
52 Στην περιφέρεια του Ανοβέρου. Το πανεπιστήµιό του ιδρύθηκε το 1737 και αποτελούσε σηµαντικό 

πνευµατικό κέντρο κατά το 18ο και το 19ο αιώνα. 
53 G. M. Rassias, The mathematical heritage of C.G. Gauss, Singapore, 1991. 
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όροι κινητοποίησης κεφαλαίων54). Σταδιακά πάντως δηµιουργούνται νέες κοινωνικές τάξεις 

µε νέες απόψεις για τη ζωή, την επιστήµη και την τεχνική. Οι δηµοκρατικές ιδέες που 

εµφανίζονται στην ακαδηµαϊκή ζωή και η δυνατότητα πρόσβασης στα επιστηµονικά 

ιδρύµατα, σε όσους έχουν ικανότητες, από όλες τις τάξεις, δηµιουργούν εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη των   Μαθηµατικών55.  

    Οι νικηφόρες εκστρατείες του Ναπολέοντα συµβάλλουν εξάλλου πολύ στη διάδοση της 

φήµης και τη διέγερση του θαυµασµού των Ευρωπαίων προς τους Γάλλους µαθηµατικούς 

των οποίων η επίδραση εκτείνεται έτσι πολύ πέρα από τα γαλλικά σύνορα. Ακόµα και στις 

νεοσύστατες Η.Π.Α. προτιµώνται και µεταφράζονται τα βιβλία των Γάλλων µαθηµατικών56. 

Η επίδραση αυτή γίνεται ορατή στα Ιόνια Νησιά µετά το 1797, χρονιά κατά την οποία µετά 

από ενετική κυριαρχία τεσσάρων αιώνων, περιέρχονται στη γαλλική ∆ηµοκρατία. 

Η µαθηµατική παραγωγικότητα της νέας περιόδου δεν οφείλεται κατά κύριο λόγο στα 

τεχνικά προβλήµατα που δηµιουργεί η βιοµηχανική ανάπτυξη (χαρακτηριστικό παράδειγµα 

η Αγγλία η οποία, αν και ήταν η καρδιά της βιοµηχανικής επανάστασης, παρέµεινε στείρα 

από µαθηµατική άποψη)57. Στη Γαλλία, όπου γίνονται σαρωτικές αλλαγές σε όλους τους 

τοµείς και προετοιµάζεται η νέα καπιταλιστική διάρθρωση, η πρόοδος των Μαθηµατικών 

είναι πιο καρποφόρα58 και σηµειώνεται η µεγάλη καµπή: Τα Μαθηµατικά, σταδιακά δεν 

θεωρούνται πλέον τελικός σκοπός της θεωρητικής επιστήµης ή συµβολή στην Αστρονοµία 

και τη Μηχανική.  Αποσυνδέονται σε ένα βαθµό από τις απαιτήσεις της οικονοµικής ζωής ή 

του πολέµου, αλλά δεν διακόπτουν τη σύνδεση µε την πρακτική.  

Υπό τις συνθήκες αύξησης των επιστηµονικών απαιτήσεων που δηµιουργήθηκαν στη 

βιοµηχανία, τα µεταφορικά µέσα και την πολεµική τέχνη, αναπτύχθηκαν από τους 

µαθηµατικούς οι  έρευνες της Μηχανικής, Θερµοδυναµικής, Βαλλιστικής κ.ά..  

Εµφανίζεται τότε  ο ειδικός επιστήµονας και η διάκριση ανάµεσα στα Θεωρητικά και τα 

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά συνοδεύει την ανάπτυξη. Οι Μαθηµατικοί διακρίνονται σε 
                                                           
54 Φρανσουά Φυρέ – Ντενί Ρισέ, ό.π., σ. 583-584. 
55 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 227. J. D. Bernal, ό.π., σ. 565. 
56 Gino Loria, ο.π., τ. 3,  σ. 203. 
57 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 227. 
58 Η Γαλλική Επανάσταση είναι χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία η κοινωνική επανάσταση 

επαναστατικοποιεί τις επιστήµες, που µε τη σειρά τους ενσωµατώνονται σε ένα νέο τρόπο παραγωγής. Ευτύχης 

Μπιτσάκης, Η φύση στη διαλεκτική φιλοσοφία, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1978, Έκδοση δεύτερη, σ. 24. 
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γεωµέτρες, αναλυτικούς και αλγεβριστές, ενώ  εµφανίζονται οι ειδικοί στη Μαθηµατική 

Φυσική, στη Μαθηµατική Στατιστική και στη Μαθηµατική Λογική59. 

Χαρακτηριστικό των µαθηµατικών της νέας εποχής είναι ότι συχνά διδάσκουν σε 

πανεπιστήµια ή τεχνικές σχολές60, εκπαιδεύουν τη νεολαία και την υποβάλλουν σε 

εξετάσεις, ενώ ταυτόχρονα ασχολούνται µε την έρευνα. Αυξάνονται πλέον οι σχέσεις 

ανάµεσα στους οµοεθνείς επιστήµονες, χωρίς όµως να σταµατά η διεθνής  ανταλλαγή 

απόψεων. Ταυτόχρονα, η επιστηµονική γλώσσα της εποχής, τα λατινικά, αντικαθίσταται από 

τις εθνικές γλώσσες.  

 

1.1.3 Gauss, ο συνδετικός κρίκος 18ου και 19ου αιώνα 

Κυρίαρχη µορφή στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα είναι, 

όπως προαναφέρθηκε, ο Gauss61. Γεννηµένος το 1777, 

εγγράφεται το 1795 στο πανεπιστήµιο του Göttingen και το 

1799 παίρνει το διδακτορικό του δίπλωµα «in absentia»62. Στα 

1809 δηµοσιεύει τη «Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων»63 

προκαλώντας οδυνηρές φιλονικίες προτεραιότητας µε τον 

Legendre που την είχε παρουσιάσει τρία χρόνια νωρίτερα64. 

Από το 1807 µέχρι το 1855 διευθύνει το αστεροσκοπείο του Göttingen και διδάσκει στο εκεί 

πανεπιστήµιο. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα Μαθηµατικά του 18ου και του 

19ου αιώνα και εκφράζει τις νέες ιδέες της εποχής του µε τον πιο ισχυρό τρόπο. 

Παραγωγικότατος,  ασχολείται µε την Αριθµοθεωρία65  (εισάγει πρώτος την έννοια των 

“ισοδυνάµων αριθµών” και καθιερώνει τη συµβολική γραφή a≡b(modm) µε την οποία 

δηλώνει ότι η διαφορά a-b είναι πολλαπλάσιο του m), την Αστρονοµία, τη Γεωδαισία, τον 

Γήινο Μαγνητισµό και τη Θεωρία του ∆υναµικού που από τότε αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο. 

Friedrich Gauss 

                                                           
59 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 228-229. 
60 Ilya Prigogine-Isabele Stengers, ό.π.,  σ. 118. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 202. 
61 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 229. 
62 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 277. 
63 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 277. 
64 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 278. 
65 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 281. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 230. 
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Αυτός παρατηρεί πρώτος66 (αν και δεν δηµοσιοποίησε ποτέ τις απόψεις του και τη δόξα έχει 

ο Lobachevskii)67 ότι το ευκλείδειο αίτηµα δεν επιδέχεται απόδειξη, αποτελώντας µια από 

τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν τη δοµή του χώρου της εµπειρίας µας και διέβλεψε τη 

δυνατότητα ύπαρξης γεωµετρικών συστηµάτων διαφόρων εκείνων της παράδοσης. 

O Gauss είναι ο τελευταίος µαθηµατικός που µπόρεσε να κυριαρχήσει ενιαία σε όλους 

τους κλάδους της επιστήµης. Στην εποχή του αναπτύχθηκαν τόσες πολλές µαθηµατικές 

θεωρίες, όσες δεν είχαν εµφανιστεί τους προηγούµενους αιώνες68, ενώ  οι εργασίες του 

άνοιξαν το δρόµο για τη Σχετικότητα και την ατοµική ενέργεια του 20ου αιώνα. 

Με τα περισσότερα θέµατα τα οποία ασχολήθηκε ο Gauss είχε ήδη ασχοληθεί 

προηγουµένως ο κατά 25 χρόνια µεγαλύτερός του, γάλλος Adrien Marie Legendre (1752-

1833)69. Ο Legendre διδάσκει από το 1775 µέχρι το 1780 στη στρατιωτική σχολή του 

Παρισιού και αργότερα  στην École Normale Supèrieure και την École Polytechnique70 

(είναι οι σχολές από όπου βγήκαν όλοι οι επιστήµονες που δόξασαν τη Γαλλία κατά τον 19ο 

αιώνα). Το έργο του είναι τεράστιο στην Αριθµοθεωρία, τη Γεωδαισία, τη Θεωρητική 

Αστρονοµία, τις Ελλειπτικές Συναρτήσεις και τον Ολοκληρωτικό Λογισµό, ενώ το βιβλίο 

του Elements de Geometrie71 είναι ένα εγχειρίδιο Γεωµετρίας βασισµένο στις νέες 

απαιτήσεις της εκπαίδευσης, το οποίο επανεκδόθηκε πολλές φορές και µεταφράστηκε σε 

πολλές γλώσσες. 

 

1.1.4 Οι νέες Γεωµετρίες72

Η νέα εποχή στα Γαλλικά Μαθηµατικά οριοθετείται µε την ίδρυση στα τέλη του 18ου 

                                                           
66 David Bergamini, «Ένα λογικό άλµα στο ανεξερεύνητο γαλάζιο υπερπέραν» στην Επιστηµονική Βιβλιοθήκη 

Life τ. Μαθηµατικά, Λύκειος Απόλλων, Αθήνα, 1976, σ. 151. 
67 R. Bonola, Non-Euclidean Geometry, 1955. 
68 David Bergamini, ό.π. , σ. 151. 
69 Gino Loria, ό.π, τ. 3, σ. 207. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 234. 
70 Αρχικά, École Centrale des Travaux Publiques. 
71 Howard Eve, ό.π., σ. 101 και Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 209. 
72 Για µία συνοπτική επισκόπηση των µη-Ευκλειδείων Γεωµετριών βλ. Χρόνης Στράντζαλος, Η εξέλιξη των 

ευκλείδειων και των µη ευκλείδειων γεωµετριών, Καρδαµίτσας, Αθήνα, 1989. J.J. O’ Connor – E.F. Robertson,  

Non-Euclidean geometry, http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/ HistTopics/ 

NonEuclidean_geometry. html 
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αιώνα στρατιωτικών σχολών και ακαδηµιών στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 

διδασκαλία των µαθηµατικών για την εκπαίδευση των στρατιωτικών µηχανικών73. Μερικές 

από αυτές  τις σχολές, όπως του Τorino, είναι έξω από τη Γαλλία, ενώ σηµαντικοί  

µαθηµατικοί όπως οι Legendre, Laplace74 και Monge (1745-1818)75, δίδαξαν στη 

στρατιωτική σχολή του Παρισιού. Στη διάρκεια της Επανάστασης  η ανάγκη για 

συγκεντρωµένη εκπαίδευση  στη στρατιωτική µηχανική οδήγησε στη ίδρυση της École 

Polytechnique (1794), η οποία σύντοµα εξελίχτηκε σε κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυµα για τη 

σπουδή της γενικής επιστήµης που έπρεπε να κατέχει ένας µηχανικός76. Παράλληλα, το 

∆ιευθυντήριο δηµιουργεί και άλλους επιστηµονικούς θεσµούς όπως η École Normale, 

ιατρικές σχολές, κονσερβατόριο κ.ά.77. Στις αρχές του 19ου αιώνα η École Polytechnique 

είναι πλέον υπόδειγµα για κάθε σχολή που προετοιµάζει µηχανικούς και στρατιωτικούς 

(αρχίζει να στρατιωτικοποιείται από το 1804 µε διάταγµα του Ναπολέοντα78), ενώ δίνεται 

έµφαση τόσο στην έρευνα  όσο και στη διδασκαλία σε θεωρητικά και εφαρµοσµένα 

Μαθηµατικά. Οι σηµαντικότεροι Γάλλοι µαθηµατικοί διετέλεσαν σπουδαστές, καθηγητές ή 

εξεταστές στη σχολή αυτή, ενώ µερικά από τα καλύτερα συγγράµµατα ετοιµάστηκαν για την 

εκεί διδασκαλία και η επίδρασή τους φθάνει ώς τις µέρες µας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί το βιβλίο του Sylvestre Francois Lacroix (1765-1843)79 Trαite du calcul differentiel 

et du calcul integral  που κυκλοφόρησε σε δύο τόµους το 1797. Το βιβλίο αυτό θεωρείται ότι 

περιέχει τον πιο ακριβή ορισµό της έννοιας του ορίου και ικανοποιούσε τον Μαρξ πολύ 

περισσότερο από άλλα  όταν µελετούσε ∆ιαφορικό Λογισµό για τη µαθηµατική θεµελίωση 

                                                           
73 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 237. 
74 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 204. 
75 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 248. Ο Monge είναι επιστήθιος φίλος µε το Ναπολέοντα Βοναπάρτη και αυτός µαζί 

µε το Berthier µεταφέρει πανηγυρικά στο Παρίσι τη συνθήκη του Campoformio (17-10-1797). Λίγο αργότερα 

συµµετέχει στο τµήµα Μαθηµατικών του Ινστιτούτου του Καΐρου. Βλ.  Φρανσουά Φυρέ – Ντενί Ρισέ, ό.π., σ. 

514, 534-535, 560. 
76 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 238. 
77 Charles Gillispie, ό.π., σ. 165. 
78 Denis Moschopoulos, Administration publique et idées politiques dans les iles Ioniennes pendant la seconde 

domination francaise (1807-1814), Atelier National de reproduction des theses, Universite de Lille. IIΙ 9, Paris, 

1990, τ. 2, σ. 428. 
79 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 212. 
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της οικονοµικής του θεωρίας80. 

Επιστηµονικός ηγέτης της οµάδας των µαθηµατικών που συνδέονται µε την École 

Polytechnique θεωρείται ο διευθυντής της Gaspard Monge (ο γνωστότερος Γάλλος 

επιστήµονας της εποχής της Επανάστασης81), ο οποίος αναπτύσσει ως ειδικό κλάδο της 

Γεωµετρίας την Παραστατική Γεωµετρία (Geometrie descriptive)82 που αρχικά επινοείται  

για να χρησιµοποιηθεί στην οχυρωµατική83 και στη στρατιωτική µηχανουργία84. Χωρίς 

αυτήν, η µαζική παραγωγή µηχανών κατά τον 19ο αιώνα θα 

ήταν αδύνατη, καθώς η Παραστατική Γεωµετρία.  βρίσκεται 

στη ρίζα όλης της µηχανικής σχεδίασης και των γραφικών 

µεθόδων που συντελούν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

Παράλληλα, ο Monge ασχολείται  µε την Απειροστική 

Γεωµετρία85 και ταυτόχρονα δίνει το πρώτο σύγγραµµα 

∆ιαφορικής Γεωµετρίας. Από τους σηµαντικότερους µαθητές 

του είναι οι Charles Dupin (1784-1873)86 και  Victor Poncelet 

(1788-1867)87. O πρώτος είναι µηχανικός του ναυτικού κατά τη 

Ναπολεόντεια περίοδο (σε ηλικία 18 ετών είναι απόφοιτος της 

École Polytechnique µε τον τίτλο του ναυπηγού) και αργότερα 

καθηγητής της Γεωµετρίας στο Παρίσι, ενώ ο δεύτερος θεωρείται 

θεµελιωτής της Προβολικής Γεωµετρίας88. Στη σχολή του Monge ανήκει επίσης ο Charles-

 
 

Gaspard  Monge  

                                                           
80 Τα Μαθηµατικά  Χειρόγραφα του Καρλ Μαρξ, ό.π., σ. 29. 
81 Carl B. Boyer-Uta C. Merzbach, Η Ιστορία των Μαθηµατικών, Πνευµατικός, Αθήνα, 1997, σ. 526. 
82 Η Παραστατική Γεωµετρία δίνει τη δυνατότητα ακριβούς αναπαράστασης αντικειµένων τριών διαστάσεων 

σε σχέδιο δύο διαστάσεων. Joël Sakarovich, «La géometrie descriptive, une reine déchue», La formation 

polytechniciénne 1794-1994, Paris, 1994, σ. 78. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 249. 
83 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 238. 
84 Bell E.T., Μαθηµατικοί από το Ζήνωνα ως τον Cauchy, τ. 1, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 

1992, σ. 294. 
85 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 291. 
86 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 239. Gino Loria, τ. 3, ό.π., σ. 257. 
87 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 267-268. Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 265. 
88 Howard Eve, ό.π., σ. 287. ∆.Γ. Κοντογιάννης, «Η στοιχειώδης Γεωµετρία χτες και σήµερα»,  Πρακτικά 1ου 

Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηµατικής Παιδείας, Αθήνα 1983, Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, Αθήνα, 1984, σ. 

258. David Bergamini, ό.π. , σ. 154. 
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Julien Brianchon (1785-1864)89 που αποφοιτά από την École Polytechnique το 1808 µε 

βαθµό υπολοχαγού του Πυροβολικού και  γίνεται γνωστός για ένα θεµελιώδες θεώρηµα 

στην θεωρία των Κωνικών Τοµών. 

Στα 1816, µε την παλινόρθωση των Βουρβόνων, 

ο  Monge διώκεται από την École Polytechnique και 

στα επόµενα χρόνια οι διάδοχοί του δίνουν µεγάλη 

φροντίδα στη Μηχανική ενώ η «Μαθηµατική 

Φυσική» εµφανίζεται πλέον ως αυτόνοµος κλάδος, 

και εκσυγχρονίζεται χάρη στον Dupin η Γεωµετρική 

Οπτική. Ταυτόχρονα, µελετάται, δοκιµάζεται και 

εφαρµόζεται η Αναλυτική Μηχανική του Lagrange90 

ο οποίος µαζί µε το Monge εκλαϊκεύει µε τις 

εργασίες και τις ανακαλύψεις τους µια νέα αντίληψη 

για το σύµπαν 91. 

Η διδασκαλία του Monge σηµατοδοτεί την 

αναγέννηση και άνθηση της Γεωµετρίας, η οποία σταδιακά χωρίζεται στη «συνθετική» και 

στην «αλγεβρική» κατεύθυνση. Ο πρώτος κλάδος 

εξελίσσεται στην Προβολική Γεωµετρία (τα θεµέλια του 

έχουν ήδη τεθεί από τον Desargues στις αρχές του 17ου 

αιώνα92) και ο δεύτερος στην  Αναλυτική και Αλγεβρική 

Γεωµετρία. Η Προβολική Γεωµετρία θεωρείται ότι ξεκινά 

από το 1822 οπότε εκδίδεται το βιβλίο του Poncelet, ενώ 

στη συνέχεια το έργο του και στους δύο κλάδους 

προωθούν διάφοροι Γερµανοί γεωµέτρες όπως ο Steiner 

(1796-1863)93 και ο Möbius. Στη Γαλλία, την Αλγεβρική 

Παραστατική Γεωµετρία: Οριζόντια και 
κατακόρυφη προβολή σώµατος 

                                                           
89 Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 258. 

Nikolai Lobachevskii  90 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 220. 
91 Φρανσουά Φυρέ – Ντενί Ρισέ, ό.π., σ. 594. 
92 Morris Kline, Τα Μαθηµατικά στο ∆υτικό Πολιτισµό, τ. Α΄, Κώδικας, Αθήνα, χ.χ., σ. 222. Gino Loria, ό.π, τ. 

2, σ. 280. 
93 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 269. 
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Γεωµετρία94 εκπροσωπεί ο Chasles (1793-1880)95, στη Γερµανία o Julius Plűcker (1801-

1868)96 και στη Αγγλία ο Cayley (1821-1895)97. 

Τότε εµφανίζεται και η πρώτη µη Ευκλείδεια Γεωµετρία (που αµφισβητεί το πέµπτο 

αίτηµα του Ευκλείδη98) σε δύο διαφορετικά σηµεία ανεξάρτητα από το Göttingen, στη 

Βουδαπέστη, από τον Janos Bolyai (1802-1860)99, και στο Καζάν από τον Nikolai Ivanovich 

Lobachevskii (1793-1856)100. Και οι δύο θεωρίες έχουν κοινές αρχές αλλά τα δηµοσιεύµατα 

είναι διαφορετικά και επιφέρουν µια σαρωτική επανεξέταση  

όλων των θεµελιακών πεποιθήσεων101. Πρώτος ο Lobachevskii 

όµως δηµιουργεί ένα τέλειο, άµεµπτο από λογική άποψη 

σύστηµα µιας τέτοιας Γεωµετρίας, δεχόµενος ότι από σηµείο 

εκτός  ευθείας είναι δυνατόν να αχθούν στο ίδιο µε αυτήν 

επίπεδο τουλάχιστον δύο παράλληλες µε αυτήν. Οι υλιστικές 

απόψεις  του καταφέρνουν ένα ισχυρότατο πλήγµα στην 

Καντιανή φιλοσοφία που θεωρούσε  τις γεωµετρικές αλήθειες 

όχι ως προϊόν της ανθρώπινης εµπειρίας, αλλά έµφυτες και Bernhard Riemann 

                                                           
94 J.  Dieudonne, «Η ιστορική ανάπτυξη της Αλγεβρικής Γεωµετρίας», Μαθηµατική Επιθεώρηση, τ. 37 (1990), 

Αθήνα, σ. 42-87. 
95 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 272. Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 349. 
96 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 270. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 373. 
97 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 282. Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 379. E.T. Bell, Men of Mathematics, chapter 21, 1986. 
98 Το 5ο αίτηµα ή αίτηµα των παραλλήλων των Στοιχείων του Ευκλείδη αναφέρει: «Αν µία ευθεία τέµνει δύο 

ευθείες και το άθροισµα των δύο εσωτερικών και από το ίδιο µέρος γωνιών είναι µικρότερο από δύο ορθές, τότε 

οι δύο ευθείες, αν προεκταθούν απείρως, τέµνονται από εκείνη την πλευρά της αρχικής που το άθροισµα των 

γωνιών είναι µικρότερο από δύο ορθές». Έχουν προταθεί πολλά εναλλακτικά αιτήµατα του αιτήµατος των 

παραλλήλων αλλά το πιο διαδεδοµένο, που προτιµάται στα σχολικά εγχειρίδια Γεωµετρίας, προτάθηκε από τοn 

σκώτο µαθηµατικό John Playfair (1748-1819) και η διατύπωσή του είναι: «Από εν σηµείον κείµενον εκτός 

ευθείας άγεται στο ίδιο επίπεδο µία µόνον ευθεία παράλληλος προς αυτήν». Howard Eve, ό.π., σ. 92-93. 

Raymond L. Wilder, Εξέλιξη των µαθηµατικών εννοιών,  «Ανοικτό Πανεπιστήµιο», Κουτσούµπος, Αθήνα, 

1986, σ. 32-33. Βλέπε σχετικά και ∆ηµήτρης Ντρίζος, «Γεωµετρική έρευνα πάνω στη θεωρία των παραλλήλων 

του N. Lobachevsky», Μαθηµατική  έκφραση, τ. 4 (2002), Μαθηµατική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη, σ. 111-121. 
99 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 276. Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 400. 
100 Howard Eves, ό.π., σ. 107. 
101 Morris Kline, ό.π., τ. Β΄, σ. 275. 
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προεµπειρικές µορφές της γνώσης102.  

Ο πρώτος κορυφαίος επιστήµονας που κατανόησε τη 

σπουδαιότητα της µη Ευκλείδειας Γεωµετρίας ήταν ο 

Riemann (1826-1866)103, αλλά οι θεωρίες του έγιναν πλήρως 

αποδεκτές µετά το θάνατό του, και βρήκαν εφαρµογή από 

τον Einstein (1879-1955) στην έρευνα της δοµής του 

Σύµπαντος104. 

Η εµφάνιση των µη Ευκλείδειων Γεωµετριών έπαιξε 

σηµαντικό ρόλο στην επανάσταση της µαθηµατικής και 

φιλοσοφικής σκέψης του 19ου αιώνα µαζί µε την 

αυξανόµενη χρήση της αξιωµατικής  µεθόδου στην Άλγεβρα 

και την Τυπική Λογική105.  Κατανοήθηκε ότι τα Μαθηµατικά δεν περιορίζονταν σε 

συγκεκριµένα δεδοµένα, εκ των προτέρων ειδικά πρότυπα που καθορίζονται από τον τρόπο 

που αντιλαµβανόµαστε τον εξωτερικό κόσµο, αλλά τα ίδια τα Μαθηµατικά µπορούσαν να 

δηµιουργήσουν τα δικά τους πρότυπα που περιορίζονταν µόνο από την τρέχουσα κατάσταση 

της µαθηµατικής σκέψης  και τη σηµασία που τα πρότυπα αυτά µπορούσαν να έχουν για τα 

Μαθηµατικά ή τις εφαρµογές τους.  

Simèon Denis Poisson 

 

1.1.5 Θεωρητικά και εφαρµοσµένα Μαθηµατικά 

    Στα πρώτα χρόνια της École Polytechnique, εκτός  των Lagrange και Monge, µε τη 

λειτουργία της συνδέονται οι Poisson (1781-1840)106, Fourier (1768-1830)107 και Cauchy 

(1789-1857)108. Και οι τρεις οδηγούνται σε ανακαλύψεις στα  θεωρητικά   Μαθηµατικά  από 

                                                           
102 Μ. Ρόζενταλ - Π. Γιουντίν, Φιλοσοφικό Λεξικό, Αναγνωστίδης, Αθήνα, 1963, σ. 277. Ευτύχης Μπιτσάκης, 

Είναι και γίγνεσθαι, «Επιστήµη 5», Στάχυ, Αθήνα, 1996, σ. 183. 
103 David Bergamini, ό.π. , σ. 158. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 443. 
104 David Bergamini, ό.π. , σ. 166. 
105 Raymond L. Wilder, ό.π. , σ. 128. 
106 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 242. D. H. Arnold, «Poisson and Mechanics» in Simeon Denis Poisson et la Science 

de son Temps, Paris, 1981. 
107 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 243. J. Herivel,  Joseph Fourier. The Man and the Physicist, Oxford, 1975. 
108 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 243-247. B. Belhoste,  Augustin-Louis Cauchy. A Biography, New York, 1991. J.V. 

Grabiner, The Origins of Cauchy’s Rigorous Calculus, Cambridge, Massachusetts, 1981. 

 59



το ενδιαφέρον τους  για τις εφαρµογές στη Μηχανική και τη Φυσική. Ο Cauchy  µάλιστα 

ανήκει στους. πρωτοπόρους της νέας επίµονης απαίτησης για µαθηµατική αυστηρότητα, σε 

αντίθεση µε την προηγούµενη περίοδο που ήταν περίοδος πειραµατισµού µε αφθονία 

εξαγοµένων109. Η θεµελίωση του απειροστικού λογισµού από τον Cauchy είναι αυτή που 

συναντάµε µέχρι σήµερα στα διδακτικά βιβλία110. Ο Cauchy εισέρχεται δεύτερος στην École 

Polytechnique το 1805, ενώ µετά το 1816 καταλαµβάνει έδρα στην ίδια σχολή, στη 

Σορβόννη111 και στο  Collège de France112. Εγκαταλείπει τη δηµόσια εκπαίδευση µετά την 

επανάσταση του 1830 και στη συνέχεια, γίνεται καθηγητής Ανώτερης Φυσικής στο 

πανεπιστήµιο του Torinο, ενώ το 1848 ξαναπαίρνει την έδρα στη Σορβόννη, την οποία και 

διατηρεί µέχρι το θάνατό του το 1857113. 

Στο πρώτο τρίτο του 19ου αιώνα διαµορφώνονται δύο κύριες οµάδες επιστηµόνων: Οι 

θεωρητικοί114 (ανάµεσά τους οι Cauchy, Liouville115) που ασχολούνται µε την Ανάλυση, τη 

Μαθηµατική Φυσική και την Ουράνια Μηχανική  που θεωρούνται φυσικές επιστήµες και οι 

των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών  που ασχολούνται µε τη Μηχανική και τις εφαρµογές της 

- ανάµεσά τους οι Navier (1785-1836)116, Poncelet (1788-1867)117. 

Στο Παρίσι του 1830 µε την έντονη µαθηµατική δραστηριότητα, εµφανίζεται ο Εvariste 

                                                           
109 Howard Eve, ό.π., σ. 180. 
110 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 245. 
111 Ιδρύθηκε το 1253 από τον Robert de Sorbon για άπορους σπουδαστές της Θεολογίας και αργότερα έγινε το 

Πανεπιστήµιο του Παρισιού. Το κτίριό του ανακατασκευάστηκε το 1627 και το 1883 για να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες των σπουδαστών. Βλ. ανυπόγραφο συνοπτικό σηµείωµα στην ιστοσελίδα Pariserve-Sight seeing, 

http://www.pariserve.tm.fr/English/paris/quartierlatin/ sorbonne.htm 
112 Το Κολλέγιο της Γαλλίας ιδρύθηκε το 1530 και εκεί διδάσκονταν Ελληνικά, Λατινικά και Εβραϊκά. Το 17ο 

αιώνα µετονοµάστηκε σε Βασιλικό Κολλέγιο της Γαλλίας και µετά την Επανάσταση απλά σε Κολλέγιο της 

Γαλλίας οπότε και προστέθηκαν και πολλά νέα αντικείµενα. Βλ. http://www.pariserve.tm.fr/English/ 

paris/quartierlatin/college-de-france.htm 
113 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 247. 
114 Howard Eve, ό.π., σ. 113. 
115 Gino Loria, τ. 3, ό.π., σ. 420. J. Lutzen, Joseph Liouville 1809-1882: Master of Pure and Applied 

Mathematics, New York-Berlin, 1990. 
116 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 249. 
117 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 267-268. 
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Galois (1811-1832)118 ο οποίος φοιτά για λίγο στην École Normale Supérieure. Σκοτώνεται 

σε µονοµαχία σε ηλικία 21 χρόνων, αλλά έχει ήδη βάλει τις βάσεις για τη δηµιουργία της 

Θεωρίας των Οµάδων. Στον ίδιο τοµέα και την ίδια περίοδο εµφανίζεται και εργάζεται ο 

Νορβηγός Niels Henrik Abel (1802-1829)119 που χάνεται σύντοµα όταν   ακριβώς αρχίζει να 

αναγνωρίζεται η αξία του.  

Την ίδια χρονιά που πεθαίνει ο Abel, ο Karl Gustav Jacob Jacobi120 καθηγητής στο 

πανεπιστήµιο της Καινιξβέργης, δηµοσιεύει την εργασία του στις Ελλειπτικές Συναρτήσεις. 

Είναι από τους επιστήµονες που αφήνει ανέγγιχτους ελάχιστους κλάδους των 

Μθηµατικών121. 

Την ίδια περίπου εποχή (1829) ο Ελβετός Charles François Sturm (1803-1855)122 

ανακοινώνει στην Ακαδηµία της Γαλλίας το θεώρηµα που φέρει το όνοµά του, στο 

υπόµνηµα Sur la Resolution des Equations numeriques. 

Σταθµό στην ενοποίηση της µηχανικής και της µαθηµατικής φυσικής αποτελούν οι 

εργασίες του Ιρλανδού William Rowan Hamilton (1788-1856)123 ο οποίος σπούδασε τα 

Μαθηµατικά της ηπειρωτικής Ευρώπης (νεωτερισµός ακόµα για το Ηνωµένο Βασίλειο) από 

τα έργα των Clairaut124 και Laplace125.  

∆ιάδοχος του Gauss στο πανεπιστήµιο του Göttingen είναι στα 1855 ο Peter Lejeune 

Dirichlet (1805-1859)126 µε µεγάλο έργο στην Αριθµοθεωρία και στη Θεωρία του 

∆υναµικού. Ο ίδιος µελετά τις σειρές Fourier και συµβάλλει στη σωστή κατανόηση της 

φύσης της συνάρτησης.  

                                                           
118 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 247. Gino Loria, τ. 3, ό.π., σ. 405. O. Ore, Niels Henrik Abel, Mathematician 

Extraordinary, New York, 1974. 
119 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 249. 
120 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 326. 
121 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 251. 
122 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 419. J. J. O’ Connor – E.F. Robertson, Jacques Charles Francois Sturm, 

http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Sturm.html.  
123 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 415. T.L. Hankins, Sir William Rowan Hamilton, Baltimore, 1980. 
124 J.L. Greenberg, The problem of the Earth’s shape from Newton to Clairaut: the rise of mathematical science 

in eighteenth-century Paris and the fall of “normal” science, Cambridge, 1995. 
125 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 253. 
126 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 255-256. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 430. 
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Τον Dirichlet (1805-1859) διαδέχεται ο Bernhard Riemann (1826-1866)127 που επηρέασε 

όσο κανένας άλλος την πορεία των συγχρόνων µαθηµατικών. Σπούδασε στο πανεπιστήµιο 

του Göttingen και παρουσίασε το 1851 τη διδακτορική διατριβή του στις Μιγαδικές 

Συναρτήσεις. Το 1854  έγινε υφηγητής µε δύο διατριβές που αναφέρονταν στα θεµέλια της 

Ανάλυσης η µία και στα θεµέλια της Γεωµετρίας η άλλη. Το 1859 έγινε καθηγητής του ίδιου 

πανεπιστηµίου ενώ οι λίγες, σχετικά, εργασίες που δηµοσίευσε  άνοιξαν νέους τοµείς στα 

Μαθηµατικά128.  

To 1856 καθηγητής στο πανεπιστήµιο του Βερολίνου γίνeται ο Karl Weierstrass (1815-

1897)129 ο οποίος εργάζεται όπως και ο Riemann κύρια στις Μιγαδικές Συναρτήσεις130. Με 

αυτόν αρχίζει η αριθµητικοποίηση των Μαθηµατικών, δηλαδή η αναγωγή των αρχών της 

Ανάλυσης σε πιο απλές αριθµητικές έννοιες, χαρακτηριστικό της λεγόµενης Σχολής του 

Βερολίνου. Στη Σχολή αυτή ανήκουν εξέχοντες µαθηµατικοί όπως οι Kroneker (1823-1891), 

Frobenius (1848-1917)131, και  Κummer (1810-1893)132. 

Ο Κummer διαδέχεται τον Dirichlet το 1855 και διδάσκει στο πανεπιστήµιο του 

Βερολίνου µέχρι το 1883. Η φήµη του βασίζεται κύρια στην επινόηση των «ιδεωδών» 

αριθµών στην αλγεβρική θεωρία των αριθµητικών σωµάτων (1846), θεωρία που 

δηµιουργήθηκε από την προσπάθειά του να αποδείξει το «Μεγάλο Θεώρηµα του Fermat»133 

(1601-1665) και από τη θεωρία του Gauss για τα ∆ιτετραγωνικά Υπόλοιπα134 (όπου 

εξηγείται και η γεωµετρική παράσταση των µιγαδικών αριθµών). 

                                                           
127 Gino Loria , ό.π., τ. 3,  σ. 443. 
128 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 258-259. 
129 Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 436-438. 
130 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 260. 
131 C. W. Curtis, Pioneers of representation theory: Frobenius, Burnside, Schur and Baruer, Providence, Rhode 

Island, 1999. 
132 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 263. 
133 Το «Μεγάλο Θεώρηµα (ή υπόθεση) του Fermat» (που αποδείχτηκε µόλις το 1993), δηµοσιεύτηκε το 1670, 

µετά το θάνατο του Fermat και διατείνεται ότι «H ισότητα xn+yn = zn είναι αδύνατη για θετικές ακέραιες τιµές 

των x, y, z, n αν n>2».  Η ονοµασία «Θεώρηµα του Fermat» δίνεται στην πρόταση «Εάν a τυχών ακέραιος και p 

πρώτος, ο αριθµός  a p-1 –1 είναι διαιρετός δια του p» που διατυπώθηκε από τον Fermat το 1640. Gino Loria, 

ό.π., τ. 2, σ. 264-265. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 173. 
134 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 263.   
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Τον Kummer135 διαδέχεται ο Leopold Kronecker136 µε µεγάλη  συνεισφορά στις 

Ελλειπτικές Συναρτήσεις, στη Θεωρία των Ιδεωδών και στην Αριθµητική των Τετραγωνικών 

Μορφών137. 

Γνωστός από τη Θεωρία των Ασύµµετρων Αριθµών  και τη Θεωρία των Συνόλων138 είναι 

ο Georg Cantor που διδάσκει στη Halle από το 1869 µέχρι το 1905139.  

 

1.1.6  Η Μαθηµατική Φυσική 

      Με τον χαρακτηρισµό «Μαθηµατική Φυσική» εννοούµε σήµερα τη θεωρία των 

Μαθηµατικών µοντέλων  των φυσικών φαινοµένων, η οποία κατέχει ιδιαίτερη θέση τόσο 

στα Μαθηµατικά όσο και στη Φυσική, καθώς ένα µαθηµατικό 

µοντέλο αποτελεί  δυναµική µέθοδο κατανόησης, πρόβλεψης και 

ελέγχου του εξωτερικού κόσµου, εκφράζεται µέσω ενός 

µαθηµατικού συµβολισµού, ενώ η ανάλυσή του µας επιτρέπει να 

εµβαθύνουµε στην ουσία των εξεταζοµένων φαινοµένων. 

 Η Μαθηµατική Φυσική συνδέεται στενά  µε τη Φυσική, στο 

βαθµό που ασχολείται µε την κατασκευή µαθηµατικών µοντέλων 

για τα φυσικά φαινόµενα140. Η έννοιά της  περιλαµβάνει επίσης τις 

µαθηµατικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη σχεδίαση και µελέτη µαθηµατικών 

µοντέλων που περιγράφουν ευρείες κατηγορίες φυσικών φαινοµένων. 

Isaac Newton 

Οι µέθοδοι της Μαθηµατικής Φυσικής141 και οι θεωρίες των µαθηµατικών µοντέλων στη 

φυσική αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στα έργα του Newton142 που αναφέρονται στη 
                                                           
135 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 432. 
136 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 441.  
137 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 262. 
138 P.E. Johnson, A history of set theory, Boston Mass., 1972. 
139 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 265. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 446. 
140 Νίκος Ταµπάκης, Αναπαραστάσεις του κόσµου. Πραγµατικότητα και σύγχρονη φυσική, «Επιστήµη 4», Στάχυ, 

Αθήνα, 1996, σ. 146. 
141 Για µια συνοπτική παράλληλη ιστορία της Πειραµατικής, της Μαθηµατικής και της Θεωρητικής Φυσικής 

κατά τον 19ο αιώνα, βλ. F. Bevilacqua, Fisica Sperimentale, Matematica e Teorica nell’ 800 Europeo, 

Dipartimento di Fisica A. Volta, Universita di Pavia, GNSF-Unita di Pavia,  στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστηµίου, http://www.unipv.it/silsis/pagine/cordo1/PDF_Files 
142 H. Erlichson, «How Newton went from a mathematical model to a physical model for the problem of a first 
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διατύπωση της θεµελίωσης της Κλασικής Μηχανικής, της Παγκόσµιας Έλξης143 και της 

Θεωρίας του Φωτός144. Tότε, ο ∆ιαφορικός Λογισµός επιτρέπει για πρώτη φορά στις 

φυσικές επιστήµες να απεικονίζουν µαθηµατικά, όχι µόνο καταστάσεις αλλά και διαδικασίες 

όπως  την κίνηση145. Ο Newton  είναι εξάλλου ο πρώτος που συνδέει το χώρο και το χρόνο 

µε τους νόµους της Μηχανικής και τους ορίζει επιστηµονικά146. Οι ορισµοί που δίνει  

αποτελούν συστατικό στοιχείο της µηχανιστικής κοσµοαντίληψης της εποχής του και 

εναρµονίζονται µε τη θεολογική του κοσµοθεωρία147. Περιέργως, το µηχανιστικό και 

µαθηµατικοποιηµένο σύµπαν του βασιλικού και θεοσεβούµενου Νεύτωνα αναδείχτηκε σε 

σύµβολο ορθολογισµού κυρίως των άθεων γάλλων επαναστατών του 1789, οι οποίοι 

µάλιστα πρότειναν και συζήτησαν την αλλαγή των ετών της χρονολογίας ώστε να 

αριθµούνται από γεννήσεως του Νεύτωνα148. 

     Με την ανάπτυξη της Αναλυτικής Μηχανικής149 από τον Lagrange (που είναι ένα έργο 

διαφορικών εξισώσεων µάλλον παρά Φυσικής150) γίνεται φανερή  η δυνατότητα  

                                                                                                                                                                                    
power resistive force», Centaurus 34 (3) (1991), p. 272-283. 
143 J.T Cushing, «Kepler’s laws and universal gravitation in Newton’s “Principia”», Amer. J. Phys. 50 (7) 

(1982), p. 617-628. 
144 Α. Ν. Τίχονοφ, «Μαθηµατική Φυσική», Μ.Σ.Ε. 20, Ακάδηµος, Αθήνα, 1980, σ. 470, Gino Loria, ό.π., τ. 2, 

σ. 367. 
145 Friedrich Engels, Η διαλεκτική της φύσης, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1997 (µετάφραση: Ευτύχης 

Μπιτσάκης), σ. 249. 
146 Charles Gillispie, ό.π., σ. 134. 
147 Cohen I.B., «Newton Isaac.  Alchemy, Prophecy and Theology. Chronology and History», Dictionary of 

Scientific Biography, Vol. 10, Charles Scribner’s sons, New York, 1981, p. 81-83. R. Sokolowski, «Idealization 

in Newton’s physics», in Newton and the new direction in science, Vatican City, 1988, p. 65-72.Ευτύχης 

Μπιτσάκης, Είναι και γίγνεσθαι, «Επιστήµη 5», Στάχυ, Αθήνα, 1996, σ. 164. Στράτος Θεοδοσίου – Μάνος 

∆ανέζης, «Η προσφορά του Νεύτωνα στη Φυσική και τα Μαθηµατικά», Η Νευτώνεια Φυσική και η διάδοσή της 

στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, Πρακτικά διεθνούς επιστηµονικού συµποσίου, Αθήνα 17-18 ∆εκεµβρίου 1993, 

Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1996, σ. 39.  
148 Ξ. ∆. Μουσάς, «Η διάδοση των ιδεών του Νεύτωνα στην Ιταλία, Γαλλία και Ιαπωνία ή ο θρίαµβος της 

ουράνιας µηχανικής», Η Νευτώνεια Φυσική και η διάδοσή της στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, Πρακτικά 

διεθνούς επιστηµονικού συµποσίου, Αθήνα 17-18 ∆εκεµβρίου 1993, Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1996, σ. 101. 
149 Charles Gillispie, ό.π., σ. 324, 425. 
150 Charles Gillispie, ό.π., σ. 329. 
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µαθηµατικού χειρισµού σε έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της φυσικής151. Η 

προτεραιότητα  δίνεται στην Οπτική στην οποία έχουν τεθεί από παλαιότερα οι θεµελιώδεις 

αρχές (νόµοι ευθύγραµµης διάδοσης, ανάκλασης, διάθλασης) και στις αρχές του 19ου αιώνα 

γίνονται σηµαντικές πρόοδοι στη γνώση των  οπτικών φαινοµένων. 

 Οι Γάλλοι µαθηµατικοί  ασχολήθηκαν µε την εφαρµογή του Λογισµού στην ερµηνεία 

και περιγραφή φαινοµένων που παρατηρήθηκαν από άλλους152 και η Μαθηµατική Φυσική 

(µαζί µε την Ανάλυση) είναι ο κύριος τοµέας έρευνάς τους κατά τον 19ο αιώνα. Αντίθετα, σε 

άλλες χώρες την αντίστοιχη εργασία έκαναν φυσικοί, που συνέβαλαν µόνο συµπτωµατικά 

στην πρόοδο των Μαθηµατικών.  

 Οι µελέτες του Fresnel (1788-1827)153 (ο οποίος ήταν απόφοιτος της École 

Polytechnique) στη Γαλλία έδωσαν νέα ώθηση στην επιστήµη της Οπτικής και προκάλεσαν  

το ενδιαφέρον του Cauchy,  ο οποίος δικαιολόγησε τις  υποθέσεις  του και αργότερα 

στράφηκε στην Αστρονοµία δηµιουργώντας το «λογισµό των ορίων» που αποδείχτηκε 

εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο στη µελέτη της κίνησης των άστρων. 

Σύγχρονος περίπου µε τον Cauchy (1789-1857) είναι ο Joseph Fourier (1768-1830) ο 

οποίος εγκαινιάζει τη σύγχρονη φάση της Μαθηµατικής Φυσικής154. Σπουδάζει στην École 

Normale Supérieure και στη συνέχεια διδάσκει στην École Polytechnique. Το 1812 

βραβεύεται από το Ινστιτούτο της Γαλλίας για την Theorie analytique de la Chaleur155, που 

αποτελεί σταθµό στη Μαθηµατική Φυσική και χάρη στην οποία  οι τριγωνοµετρικές σειρές 

εισέρχονται µόνιµα στην ανάλυση µε το όνοµά του156. Η διατύπωση του νόµου για τη 

διάδοση της θερµότητας αποτελεί την πρώτη απειλή για το νευτωνικό πρόγραµµα που στις 

                                                           
151 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 333. 
152 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 343. 
153 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 333. O Fresnel δεν έµαθε ποτέ αγγλικά και διάβασε την Οπτική του Νεύτωνα µόνο 

από τη µετάφραση του Marat ο οποίος δεν είχε τα κατάλληλα εφόδια για να αποδώσει το πλήρες νόηµα του 

Νεύτωνα. Βλ.  Charles Gillispie, ό.π., σ. 372-375, 385-397. 
154 E.T. Bell, ό.π., σ. 294. 
155 Αναλυτική Θεωρία της Θερµότητας, Howard Eve, ό.π., σ. 82. Ε.Τ. Βell, ό.π., σ. 294. Charles Gillispie, ό.π., σ. 

328.  
156 Οι τριγωνοµετρικές ποσότητες αποτέλεσαν, χάρη στον Euler, αντικείµενο διαπραγµάτευσης από τα µέσα 

του 18ου αιώνα. Βλ. Ν. Καστάνης, «Η πρόσληψη του απειροστικού λογισµού …», ό.π., σ. 232. 
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αρχές του 19ου αιώνα κυριαρχεί στη γαλλική επιστήµη, ενώ αυτή κυριαρχεί στην Ευρώπη157. 

Ο André Marie Ampere (1775-1836)158 γίνεται το 1805 καθηγητής στην École  

Polytechnique και διαπνέεται από τη φιλοδοξία να τελειοποιήσει το έργο του Lagrange στον 

Απειροστικό Λογισµό. Σηµαντικότατες είναι οι εργασίες του στις εφαρµογές  Λογισµού 

Μεταβολών, σε θέµατα Μηχανικής και ∆ιαφορικών Εξισώσεων.  

Τρεις ακόµα µαθητές της École Polytechnique αφήνουν τη σφραγίδα τους στην εξέλιξη 

της Μαθηµατικής Φυσικής: Simeon Denis Poisson (1781-1840)159, Gabriel Lamé (1795-

1871)160 και A.J.C. Barré de St. Venant (1797-1886)161. 

O Poisson εισέρχεται το 1798 σε ηλικία 17 χρονών πρώτος στην École Polytechnique, 

και το 1806 γίνεται τακτικός καθηγητής της. Το 1809 παίρνει την έδρα Θεωρητικής 

Μηχανικής στη Σορβόννη και το 1822 εισέρχεται στο Ινστιτούτο της Γαλλίας. Μέχρι το 

θάνατό του (1840) δηµοσιεύει 354 εργασίες στις οποίες περιλαµβάνονται: νέα αναλυτική 

λύση στο πρόβληµα σφαίρας εφαπτοµένης τεσσάρων άλλων, πλήρη ολοκληρώµατα 

εξισώσεων µε πεπερασµένες διαφορές, λογισµός µεταβολών, Traite de Mecanique, Essai sur 

l’ Application de l’ Analyse à la Probabilité des Décisions rendues à la Pluralité des voix, 

αστρονοµικοί υπολογισµοί162. Οι περισσότερες εργασίες του αποβλέπουν στη µαθηµατική 

έρευνα των φυσικών φαινοµένων όπως είναι ο Ηλεκτρισµός, ο Μαγνητισµός, η Θερµότητα, 

η Ελαστικότητα, η Ακουστική, και οι τριχοειδείς ιδιότητες. 

Ο Gabriel Lamé εισέρχεται το 1816 στην École Polytechnique, σε ηλικία 21 χρονών, και 

µε τη διάλυση της τάξης του για πολιτικούς λόγους, συνεχίζει στην École des Mines. To 

1818 αναδεικνύεται µε το έργο του Examen des différentes Méthodes employées pour 

resoudre les Problèmes de Geometrie. Εργάζεται για µια δεκαετία ως µεταλλειολόγος 

µηχανικός στη Ρωσία και το 1830 επιστρέφει στη Γαλλία. Στη συνέχεια  διδάσκει φυσική 

στην École Polytechnique, και µετά Μαθηµατική Φυσική στη Σορβόννη. Πεθαίνει, µέλος 

του Ινστιτούτου της Γαλλίας,  την Πρωτοµαγιά του 1870. Ασχολήθηκε επίσης µε τη Θεωρία  
                                                           
157 Ilya Prigogine-Isabele Stengers, ό.π.,  σ. 57. 
158 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 337. 
159 Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 339. 
160 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 340. 
161 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ.  343. 
162 J. J. O’ Connor- E.F. Robertson, Simeon Denis Poisson, http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk 

/~history/Mathematicians/Poisson.html                   
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Αριθµών, τις ∆ιαφορικές Εξισώσεις, τη Θεωρία  Ισόθερµων Επιφανειών και τη Μηχανική 

των Ρευστών. 

Ο Venant δηµοσιεύει σειρά εργασιών για τις στερεές καµπύλες και καταλαµβάνει 

σηµαίνουσα θέση µεταξύ εκείνων που συνέβαλαν στη δηµιουργία του ∆ιανυσµατικού 

Λογισµού. 

      Στη Βρετανία, πρωτοπόροι της Μαθηµατικής Φυσικής θεωρούνται οι: George Green 

(1793-1841), που ασχολήθηκε µε την εφαρµογή της Μαθηµατικής Ανάλυσης στην έρευνα 

των ηλεκτρικών φαινοµένων και Mac Cullagh (1809-1847) που ασχολήθηκε µε τις θεωρίες 

του Fresnel στην Οπτική, και οδηγήθηκε στη µελέτη της θεωρίας των επιφανειών β΄ βαθµού. 

Τη Νευτώνεια παράδοση συνεχίζει µια σχολή Βρετανών φυσικοµαθηµατικών που τη 

δηµιουργούν οι Gabriel Stokes (1819-1903)163, William Thomson Lord Kelvin (1831-

1901)164 και James Clerk Maxwell (1831-1879)165.   

Με τον Maxwell η Φυσική παίρνει νέα πορεία, τα θεµέλια της φύσης αλλάζουν και από 

µηχανιστικά γίνονται µαθηµατικά166. Ενώ πριν τα µαθηµατικά χρησίµευαν απλά για την 

διατύπωση, τη µελέτη και την επέκταση της µηχανικής ανάλυσης των φαινοµένων, η 

µαθηµατική  περιγραφή είναι πλέον θεµελιακή και η ουσία οποιασδήποτε σύγχρονης 

φυσικής θεωρίας βρίσκεται σε ένα κόσµο µαθηµατικών εξισώσεων. ∆υστυχώς, το 

αξεπέραστης ποιότητας έργο του, που αγκαλιάζει πολλούς κλάδους της Μαθηµατικής  

Φυσικής, διακόπτεται µε τον πρόωρο θάνατό του σε ηλικία 48 χρονών. 

Στη Γερµανία, οι πρώτες εκδηλώσεις  της Μαθηµατικής Φυσικής  ξεκινούν µε τον Gauss 

που εργάστηκε στη Θεωρία ∆υναµικού και τα ηλεκτροµαγνητικά φαινόµενα. Ο 

Ηλεκτροµαγνητισµός αποτελεί ένα ευρύτατο πεδίο έρευνας κατά τον 19ο αιώνα, και είναι ο 

προάγγελος της Κβαντικής Θεωρίας που ακολουθεί, καθώς µας δίνει την πρώτη 

επαναστατική ιδέα µετά το Νεύτωνα: την έννοια του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, που θα 

γίνει η βασική έννοια της νεότερης Φυσικής167. Φανερώνεται πλέον το σφάλµα της 

Νευτώνειας αντίληψης, και αποδεικνύεται η ύπαρξη δυνάµεων οι οποίες δρουν όχι πάνω στη 

                                                           
163 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 344. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 281. 
164 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 345. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 281. 
165 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 346. Charles Gillispie, ό.π., σ. 419-451. 
166 Morris Kline, ό.π., τ. Β΄, σ. 149. 
167 Ευτύχης Μπιτσάκης, Η φύση στη διαλεκτική φιλοσοφία, σ. 166-167, Charles Gillispie, ό.π., σ. 371-449. 
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ευθεία που συνδέει δύο σώµατα, αλλά κάθετα ως προς αυτήν, καθώς και η ύπαρξη 

αλληλεπιδράσεων µε πεπερασµένη ταχύτητα. 

Με πρωτοβουλία του Franz Ernst Neumann (1798-1895)168 δηµιουργείται στην 

Königsberg µια ειδική σχολή φυσικοµαθηµατικών. Ο Neumann εργάστηκε στη Γεωµετρική 

Κρυσταλλογραφία, στις τοµές και επαφές κύκλων και σφαιρών και στις Σφαιρικές 

Συναρτήσεις.  

Μεταξύ των συνεχιστών της παράδοσης του Neumann διακρίνονται  οι Herman Ludwig 

Ferdinand von Helmholtz (1821-1894)169 και Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)170. Στον 

δεύτερο οφείλεται η εφεύρεση της Φασµατοσκοπικής Ανάλυσης  και µια αξιόλογη 

πραγµατεία Μηχανικής. 

Στη συνέχεια, δεν διαχωρίζονται πλέον µε ευκρίνεια οι αναλυτικοί από τους 

φυσικοµαθηµατικούς. Πολλοί από τους πρώτους συνεισφέρουν στη µαθηµατική µελέτη του 

φωτός, της θερµότητας και  του ηλεκτροµαγνητισµού, ενώ υπάρχουν και φυσικοί που 

προσθέτουν µερικούς τύπους και θεωρήµατα στην ανάλυση για να τα χρησιµοποιήσουν στις 

µελέτες τους.  

 

1.1.7 Το τέλος της βρετανικής  αποµόνωσης 

Μετά το 1840, οι αγγλόφωνοι µαθηµατικοί αρχίζουν να προσεγγίζουν τους συναδέλφους 

τους της ηπειρωτικής Ευρώπης µε κύριους εκπρόσωπους τους Hamilton και  Cayley. Ώς τότε 

η νευτώνεια σχολή της Αγγλίας και η σχολή του Leibniz της ηπειρωτικής Ευρώπης 

προχωρούσαν χωριστά, καθώς κάθε απόπειρα βελτίωσης της Θεωρίας των Ροών 

αντιµετωπιζόταν σαν προσβολή της µνήµης του Νεύτωνα171. Η κίνηση των Άγγλων για 

συµµετοχή στα σύγχρονα Μαθηµατικά αρχίζει στα 1812172, όταν σχηµατίζεται από νεαρούς 

µαθηµατικούς του Cambridge (George Peacock (1791-1858), Charles Babbage (1792-

1871)173, Johη Frederik William Herschel (1792-1874)174) η «Αναλυτική Εταιρεία»175 για να 
                                                           
168 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 346. 
169 Morris Kline, ό.π., τ. Β΄, σ. 137. Charles Gillispie, ό.π., σ. 349-360. 
170 Gino Loria,  ό.π., τ. 3, σ. 397. 
171 Dirk J. Struik, ό.π., τ. 3, σ. 279. 
172 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 225. 
173 H.W. Buxton, Memoir of the life and labours of the late Charles Babbage Esq F.R.S., Los Angeles CA, 

1988. 
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προπαγανδίσει τον διαφορικό συµβολισµό.  

Η κίνηση προς την κατεύθυνση των ιδεών του Leibniz (1646-1716) διαδόθηκε σταδιακά 

σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία και κατά το έτος 1820 η χρήση των συµβόλων d και ∫  είχε 

πλέον γενικευθεί. Από τότε σταµατά η αποµόνωση στην οποία  βρισκόταν η Βρετανία  όλο 

τον αιώνα που ακολούθησε το θάνατο του  Newton και εξαφανίζεται κάθε ίχνος της 

διάστασης µεταξύ Βρετανίας και Γερµανίας που είχε ακολουθήσει την έριδα για την 

προτεραιότητα στην ανακάλυψη της Απειροστικής Ανάλυσης176. 

Στα 1828 γίνεται από τον Green (1793-1841)177 η πρώτη απόπειρα εφαρµογής της 

Μαθηµατικής Ανάλυσης στις θεωρίες του ηλεκτρισµού και του µαγνητισµού. Είναι η αρχή 

της σύγχρονης Μαθηµατικής  Φυσικής στην Αγγλία που µαζί µε τη εργασία του Gauss το 

1839 συνέβαλε στην καθιέρωση του ∆υναµικού ως ανεξάρτητου κλάδου των Μαθηµατικών. 

Κατά την περίοδο αυτή  τα θεωρητικά Μαθηµατικά στην Αγγλία ήταν κυρίως η Άλγεβρα και 

οι εφαρµογές της στη Γεωµετρία. Κορυφαίοι εκπρόσωποι της εποχής αυτής υπήρξαν οι 

Cayley, Sylvester και Salmon178.  

 

1.1.8 Το ιταλικό Risorgimento 

Στην Ιταλία, τα Μαθηµατικά αναζωογονούνται µε την εθνική 

αναγέννηση (Risorgimento). Πολλοί από τους θεµελιωτές των 

σύγχρονων ιταλικών Μαθηµατικών αγωνίστηκαν για την 

απελευθέρωση της πατρίδας τους από την Αυστρία και αργότερα 

κατέλαβαν καθηγητικές έδρες συνεχίζοντας να µετέχουν ενεργά 

στην πολιτική180. Εδώ είναι ισχυρή η επιρροή του Riemann, ενώ 

εξαιρετική θέση στην ιστορία της Τριγωνοµετρίας κατέχει ο Antonio Cagnoli (Ζάκυνθος 

Antonio Cagnoli179

                                                                                                                                                                                    
174 D. G. King-Hele, John Herschel 1792-1871: A bicentennial commemoration, London, 1992. 
175 Τα Μαθηµατικά  Χειρόγραφα του Καρλ Μαρξ, ό.π., σ. 19. 
176 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 226. 
177 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 280. D. M. Cannell, George Green: Mathematician and Physicist 1793-1841: The 

Backround to His Life and Work, Athlone, 1993. 
178 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 282. 
179 Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου Palermo, http://www.astropa.unipa.it/museo/quadreria/cagnoli.htm 
180 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 301. 
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1743, Verona 1816)181. Σηµαντικότερο έργο του θεωρείται η Trigonometria piana e sferica 

(1η έκδοση στο Παρίσι το 1786, 2η έκδοση στη Bologna το 1804. Εκδόθηκε επίσης δύο 

φορές στα Γαλλικά). 

Στις αρχές του αιώνα διακρίνεται ο Giovanni Plana (1781-1864)182. Γεννηµένος στη 

Voghera της βόρειας  Ιταλίας, σπούδασε στην École Polytechnique έχοντας καθηγητές τους 

Monge και Lagrange. Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Torino και στο εκεί αστεροσκοπείο, 

παρουσίασε αξιόλογο έργο σε αστρονοµικές παρατηρήσεις183. Σηµαντικό έργο παρουσίασε 

και ο µαθητής του Felice Chio (Crescentino 1813-1889)184 συµπληρώνοντας τις εργασίες του 

Lagrange  γύρω από τη σύγκλιση της σειράς του και τις ρίζες της εξίσωσης που είναι σε 

θέση να παριστά. Τις απόψεις του Chio υπερασπίστηκε και προώθησε ο Angelo Genocchi  

(Piacenza 1817)185 που δίδαξε στο πανεπιστήµιο του Torino και επέφερε σηµαντικές 

βελτιώσεις  στην Απειροστική Ανάλυση.  

Ανάµεσα στους ιδρυτές της νέας Ιταλικής  σχολής διακρίνονται οι  Francesco Brioschi 

(1824-1897), κορυφαίος αναλυτικός, καθηγητής στην Pavia το 1852 και οργανωτής του 

Πολυτεχνείου του Μιλάνου το 1862, όπου και διδάσκει µέχρι το θάνατό του το 1897186, 

Cremona (1830-1903), διευθυντής της Σχολής µηχανικών της Ρώµης από το 1873187 και 

Betti (1823-1892), µαθητής του Mossotti στην Pisa188. 

Το 1858 οι Brioschi, Betti και Casorati (1835-1890)189 επισκέπτονται τους κορυφαίους 

µαθηµατικούς της Γαλλίας και της Γερµανίας σε ένα ταξίδι που θεωρείται από πολλούς η 

αρχή της «επιστηµονικής ύπαρξης της Ιταλίας ως έθνους».  

                                                           
181 Γιώργος Ζούµπος, «Antonio Cagnoli: Από τη Ζάκυνθο στην προεδρία της Societa Italiana», εισήγηση στο 

συνέδριο Βυζάντιο-Βενετία-Νεώτερος Ελληνισµός. Μια περιπλάνηση στον κόσµο της ελληνικής  επιστηµονικής 

σκέψης, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 7-8 Νοέµβρη 2003 (υπό δηµοσίευση). 
182 Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 449. 
183 G. Tagliaferri-P. Tucci, «Carlini and Plana on the theory of the moon and their dispute with Laplace», Ann. 

of Sci. 56 (3) (1999), σ 221-269. 
184 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 449. 
185 Gino Loria, ό.π., τ. 2, σ. 263 και  τ. 3, σ. 197, 450.  
186 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 301. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 452. 
187 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 370. 
188 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 301. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 408, 456. 
189 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 291 και 302. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 455.  
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Μαθητής του Brioschi είναι ο Eugenio Beltrami190 καθηγητής διαδοχικά στην Bologna, 

Pisa, Pavia και Roma. Παρουσιάζει µεγάλο έργο στη Γεωµετρία, ειδικά µεταξύ των ετών 

1860 και 1870.  

 

1.1.9 Προς το τέλος του 19ου αιώνα 

Προς το τέλος του 19ου αιώνα, τα Μαθηµατικά αποτελούν πια ένα γιγάντιο οικοδόµηµα 

µε εξαιρετικά δύσκολη διαχείριση. Υπάρχουν πλέον πολυάριθµοι τοµείς όπου µόνον οι 

ειδικοί µπορούν να προσανατολιστούν και η εξειδίκευση αυξάνεται διαρκώς, όµως, πολλές 

σηµαντικές εργασίες είναι αποτέλεσµα σύνθεσης των διαφόρων τοµέων. Προστέθηκαν τότε 

νέες ενοποιηµένες θεωρήσεις όπως η Θεωρία Οµάδων και οι αντιλήψεις του Riemann για τις 

συναρτήσεις και το χώρο.  

Aπό τις σηµαντικότερες  φυσιογνωµίες εκείνης της εποχής είναι ο Felix Klein (1849-

1925)191, υπό την καθοδήγηση του οποίου το Göttingen γίνεται παγκόσµιο κέντρο 

µαθηµατικών ερευνών. 

Ενώ τα γερµανικά Μαθηµατικά βρίσκονται σε άνθηση, η Γαλλία εξακολουθεί να παράγει 

εξαίρετους µαθηµατικούς. Κορυφαίος µαθηµατικός στην περίοδο 1840-1860  είναι ο Joseph 

Liouville (1809-1882)192, ο οποίος διδάσκει από το 1838 στην École Polytechnique, από το 

1839 στο College de France και την ίδια χρονιά εισέρχεται στο Ινστιτούτο της Γαλλίας. 

Εργάστηκε στην Αριθµητική Θεωρία των τετραγωνικών µορφών, στη Στατιστική Μηχανική 

και στη ∆ιαφορική Γεωµετρία των καµπυλών και των επιφανειών,  ενώ το 1844 απέδειξε ότι 

οι αριθµοί e και e2 δεν µπορούν να είναι ρίζες αλγεβρικής εξίσωσης µε ρητούς συντελεστές.  

Με το θάνατο του Cauchy το 1857, κορυφαίος αναλυτικός αναδεικνύεται ο Charles 

Hermite (1822-1901)193, καθηγητής στη Σορβόννη και την École Polytechnique, του οποίου 

το έργο βρίσκεται µέσα στην παράδοση των Gauss και Jacobi.  

 Ο Gaston Darboux (1842-1917)194 συνεχίζει τη γαλλική γεωµετρική παράδοση 
                                                           
190 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 402, 454. 
191 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ.  390. Τον διαδέχεται στα 1913 ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. 
192 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 297. 
193 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 297-299. Gino Loria, τ. 3, ό.π., σ. 423. C. Brezinski, «Charles Hermite: Pure de l’ 

analyse mathématique moderne», Cahiers d’ Histoire et de Philosophie des Sciences Nouvelle  Serie 32, Paris, 

1990. 
194 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 298. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 425. E. Lebon, Gaston Darboux, Paris, 1913. 
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κατέχοντας πλήρως τις Οµάδες και τις ∆ιαφορικές Εξισώσεις. Ταυτόχρονα εργάζεται στα 

προβλήµατα Μηχανικής και για πενήντα χρόνια διδάσκει στο College de France 

διακρινόµενος σε θέση ανάλογη αυτής του Klein στη Γερµανία. Η περίοδος αυτή που φθάνει 

µέχρι τη δύση του 19ου αιώνα είναι η περίοδος των µεγάλων συνθετικών συγγραµµάτων για 

την ανάλυση και τις εφαρµογές της. Σηµαντικότερος  όµως Γάλλος µαθηµατικός του 

δεύτερου µισού του αιώνα  είναι ο Henri Poincare195 που διδάσκει από το 1881 µέχρι το 

1912 στη Σορβόννη και κυριαρχεί σε ένα ευρύτατο φάσµα θεµάτων (Θεωρία ∆υναµικού, 

Οπτική, Ηλεκτρισµό, Θερµική Αγωγιµότητα, Τριχοειδή Φαινόµενα, Ηλεκτροµαγνητισµό, 

Υδροδυναµική, Ουράνια Μηχανική, Θερµοδυναµική, Πιθανότητες) διδάσκοντας κάθε χρόνο 

διαφορετικό θέµα. Από την εργασία του στο «πρόβληµα των τριών σωµάτων»196 φαίνεται 

ότι ακόµα στα τέλη του 19ου αιώνα τα παλιά προβλήµατα της Μηχανικής σχετικά µε το 

σύµπαν ασκούν βαθιά επίδραση στο δηµιουργικό µαθηµατικό. Το έργο του Poincaré 

επηρεάζει µέχρι σήµερα τις θεωρίες για τη Σχετικότητα, την Κοσµογονία, τις Πιθανότητες 

και την Τοπολογία. 

Στα επόµενα χρόνια οι ιδέες του Riemann γίνονται όλο και περισσότερο κοινό κτήµα των 

νεότερων µαθηµατικών. Επηρεασµένος από αυτές  ο Gregorio Ricci-Curbastro από τη 

Padova οδηγείται στον απόλυτο διαφορικό λογισµό (1884), που σταδιακά εξελίχτηκε στη 

σηµερινή Τανυστική Θεωρία197. Στην ίδια περίοδο εµφανίζεται ο Luigi Bianchi (1856-

                                                           
195 Dirk Struik, ό.π., σ. 299. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 427.  J. Folina, Poincarε  and the philosophy of 

mathematics, New York, 1992. 
196 Σε αυτό, ζητείται να προβλεφθεί η τροχιά οποιουδήποτε ουρανίου σώµατος όταν δέχεται την επίδραση δύο ή 

περισσοτέρων άλλων σωµάτων. Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση που τα σώµατα είναι ο Ήλιος, η Γη και η 

Σελήνη. Το πρόβληµα δεν λύνεται γενικά λόγω της ανάγκης επίλυσης µη γραµµικών διαφορικών εξισώσεων, 

αλλά µόνο σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις. Βλ.  James Gleick, Χάος, µια νέα επιστήµη, Κάτοπτρο, Αθήνα, 

1990, σ. 196. Ilya Prigogine-Isabele Stengers, ό.π.,  σ. 125.    J. Barrow-Green, Poincaré and the three body 

problem, London, 1997. Α. Α(ναστασιάδης), «Πρόβληµα τριών σωµάτων», Ελευθερουδάκη Σύγχρονη 

Εγκυκλοπαίδεια  10, Νίκας, Αθήνα, 1965, σ. 896. «Τριών σωµάτων πρόβληµα», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος 

Λαρούς Μπριτάννικα  58, Πάπυρος, Αθήνα, 1996, σ. 111. Ανυπόγραφο κείµενο στην ελληνική ιστοσελίδα 

«Physics 4u - Η Φυσική στο διαδίκτυο», Ένας οδηγός του Χάους σε αρχαρίους – Σαν ιστορία, 

http://physics4u.gr/chaos/ chaos10.html 
197 Πρόκειται για την παραπέρα ανάπτυξη και γενίκευση του ∆ιανυσµατικού Λογισµού και της Θεωρίας των 

Πινάκων. Βρίσκει µεγάλη εφαρµογή στη ∆ιαφορική Γεωµετρία, στη θεωρία των χώρων Riemann, στη Θεωρία 

της Σχετικότητας, στη Μηχανική, την Ηλεκτροδυναµική και σε άλλους επιστηµονικούς κλάδους. Βλ.  
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1928)198, ο λαµπρότερος εκπρόσωπος της ∆ιαφορικής Γεωµετρίας στην Ιταλία. 

To 1900, ο Hilbert (1862-1943)199, καθηγητής στο Göttingen, παρουσιάζει το βιβλίο του 

Θεµέλια της Γεωµετρίας  στο οποίο γίνεται ανάλυση των αξιωµάτων στα οποία βασίζεται η 

Ευκλείδεια Γεωµετρία και εξηγεί πώς η σύγχρονη αξιωµατική έρευνα είναι σε θέση να 

βελτιώσει τα επιτεύγµατα των αρχαίων Ελλήνων. Την ίδια χρονιά, στο ∆ιεθνές Συνέδριο των 

Μαθηµατικών στο Παρίσι παρουσιάζει µια σειρά από 23 ερευνητικά προγράµµατα200 που 

δείχνουν τη ζωτικότητα των Μαθηµατικών στα τέλη του 19ου αιώνα σε αντίθεση µε την 

απαισιοδοξία που υπήρχε στα τέλη του 18ου. 

Η εξέλιξη στον 20ο αιώνα είναι ακόµα πιο εντυπωσιακή, και τα Μαθηµατικά ακολουθούν 

το δικό τους απρόβλεπτο δρόµο. 

 

1.2 Ο βαλκανικός χώρος από τα µέσα του 18ου αιώνα έως την έναρξη του 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 

1.2.1 Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός201

    Κατά τον 18ο αιώνα  (και κυρίως κατά το δεύτερο µισό του202) το έργο της παιδείας και 

της αφύπνισης της εθνικής συνείδησης203, στον υπό οθωµανική κυριαρχία  ελληνικό χώρο, 
                                                                                                                                                                                    
«Τανυστικός Λογισµός», Μ.Σ.Ε. 32, Ακάδηµος, Αθήνα, 1983, σ.652-654. 
198 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 303. 
199 Dirk J. Struik, ό.π., σ. 303. C. Reid, Hilbert-Courant, New York, 1986. 
200 Carl B. Boyer-Uta C. Merzbach, ό.π., σ. 684. 
201 Ο όρος «∆ιαφωτισµός» εισάγεται στη νεοελληνική γλώσσα στα µέσα του 19ου αιώνα κατά µίµηση των 

αντιστοίχων αγγλικού, γερµανικού και ιταλικού. Τα στενά χρονικά όρια του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού 

ορίζονται στην περίοδο 1774-1821. Ο ∆ιαφωτισµός εκδηλώνεται µε καθυστέρηση, σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό, 

του οποίου η αρχή ανάγεται στα τέλη του ΙΖ΄ αιώνα  και το τέλος πριν την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης. 

Από πλευράς ορισµού, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι είναι «το σύνολο των πνευµατικών και συνειδησιακών 

φαινοµένων της νέας ελληνικής ιστορίας, όσα συµβαδίζουν µε τη γενική προαγωγή του Ελληνισµού, και πριν 

από τη συνθήκη του Κιουτζούκ Καϊναρτζή, αλλά και, ιδίως µετά, και των οποίων φυσική απόληξη πρέπει να 

θεωρήσουµε την Ελληνική Επανάσταση». Βλ. Κ. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σ. 1 και 23. Αθανασία Γλυκοφρύδη-

Λεοντσίνη, Νεοελληνική Φιλοσοφία, Αθήνα, 1993, σ. 35-38. Για την ίδια περίοδο, µία οµάδα ελλήνων λογίων 

χρησιµοποιεί πλέον το όρο  «Νεοελληνική Αναγέννηση». 
202 Κατά τα τρία πρώτα τέταρτα του αιώνα, την πνευµατική και πολιτική ζωή των Ελλήνων κατευθύνουν οι 

Φαναριώτες, οι οποίοι προσπαθούν να διαµορφώσουν και να επιβάλλουν τη δική τους ιδεολογία. Βλ. Νίκος 

Σβορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, «Ιστορική Βιβλιοθήκη», Θεµέλιο, Αθήνα, 1994, σ. 55. 
203 Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1994, σ. 140. 
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επωµίζεται πλέον η υπό διαµόρφωση αστική τάξη204 (κυρίως οι έµποροι205), η οποία 

αντιλαµβάνεται τη σηµασία που έχει για την ανάπτυξή της η παιδεία του πληθυσµού και 

δέχεται την επίδραση των ιδεών του Γαλλικού ∆ιαφωτισµού τόσο σε θέµατα παιδείας όσο 

και σε θέµατα γενικότερης κοσµοθεώρησης206. Η δραστηριότητα είναι εντονότερη στα 

βιοτεχνικά και εµπορικά κέντρα (Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά)207και σε περιοχές όπως 

η Μικρά Ασία, οι Παρίστριες Ηγεµονίες, η Οδησσός κ.ά., ενώ οι λόγιοι της εποχής208, 

έχοντας επίγνωση της µεγάλης διαφοράς από την Ευρωπαϊκή επιστηµονική και φιλοσοφική 

σκέψη, επιδίδονται κυρίως στην µετάφραση των υπαρχόντων ξενόγλωσσων επιστηµονικών 

συγγραµµάτων και όχι τη συγγραφή πρωτοτύπων έργων209, δραστηριότητα που αποτελεί ένα 

από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του ελληνικού ∆ιαφωτισµού210. Παράλληλα, το 

Πατριαρχείο, στο χώρο της παιδείας που εποπτεύει, προσπαθεί να διατηρήσει την παιδεία 

                                                           
204 Τότε παρατηρείται ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, ενώ ιδιαίτερα γοργά αναπτύσσεται η βιοτεχνία, το 

εµπόριο και η ναυτιλία. Μεταβάλλεται δηλαδή η διάρθρωση της οικονοµίας η οποία από κλειστή αρχίζει να 

γίνεται εµπορευµατική και αναπτύσσεται η εσωτερική αγορά. Βλ. Γιάννης Καράς, «Ο Νεοελληνικός 

∆ιαφωτισµός», Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, τ. 14 (1971), σ. 66. 
205 Γιάννης Καράς, Οι θετικές επιστήµες στον ελληνικό χώρο (15ος-19ος αιώνας), ∆αίδαλος-Ι. Ζαχαρόπουλος, 

Αθήνα, 1991, ό.π., σ. 82. 
206 Χρίστος Ξενάκης, «Το πείραµα ως µεθοδολογική συνιστώσα της Νευτώνειας φυσικής στα έργα των 

ελλήνων λογίων του προεπαναστατικού αιώνα»,  Η Νευτώνεια Φυσική και η διάδοσή της στον ευρύτερο 

Βαλκανικό χώρο, Πρακτικά διεθνούς επιστηµονικού συµποσίου, Αθήνα 17-18 ∆εκεµβρίου 1993, Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. 

Αθήνα 1996, σ. 181. Παντελοδήµος ∆ηµήτρης, «Γαλλική Επανάσταση και πολιτιστική ανάπτυξη του νέου 

Ελληνισµού: εκπαίδευση», Παρνασσός, τ. ΛΑ’ (Ιούλ-∆εκ. 1989), Αθήνα, σ. 430. 
207 Πασχάλης Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1996, σ.  47. Γεωγραφικά, ο 

Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός εκδηλώνεται  στον υπό οθωµανική ή ενετική κατοχή ελληνικό χώρο και στα 

κέντρα της ∆ιασποράς όπου υπάρχει ανθούσα ελληνική αστική τάξη (Βιέννη, Βενετία, Παρίσι, βαλκανικές 

πόλεις). Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Νεοελληνική Φιλοσοφία, Αθήνα, 1993, σ. 16. 
208 Από την άποψη του τύπου, κύρια έκφραση του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού κατά την τελευταία του 

περίοδο, είναι το περιοδικό «Λόγιος Ερµής» το οποίο κυκλοφορεί από το 1811 µέχρι το 1821. Βλ. Κ. Θ. 

∆ηµαράς, ό.π., σ. 67.  
209 Γιάννης Καράς, ό.π., σ. 89. Μαρία Τερδήµου, «Η µεταφορά της ευρωπαϊκής µαθηµατικής σκέψης µέσω των 

µαθηµατικών εγχειριδίων της περιόδου της Νεοελληνικής Αναγέννησης», Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου 

Ιστορίας των Επιστηµών Η επιστηµονική σκέψη στον ελληνικό χώρο, 18ος-19ος αι., Αθήνα , 19-21 Ιουνίου 1997, 

Κ.Ν.Ε./ Ε.Ι.Ε. Αθήνα 1998, σ. 289. Παντελοδήµος ∆ηµήτρης, ό.π., σ. 431. 
210 Κ. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σ. 14. 
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στα προ πολλού ξεπερασµένα από την επιστήµη αποδεκτά γι’ αυτήν πλαίσια, ασκώντας 

έντονες πιέσεις κυρίως προς τους διδάσκοντες: «Μακράν η πολύσχηµος Γεωµετρία, µακράν η 

κενέµφατος Άλγεβρα, µακράν κάθε ανθρώπινη επιστήµη και µάθησις!»211, ενώ στα 1820 

καταρτίζει έναν κατάλογο απαγορευµένων βιβλίων, στο είδος του Index librorum 

prohibitorum212.

    Είναι η εποχή κατά την οποία τα νεοελληνικά Μαθηµατικά σταδιακά αναβαθµίζονται213, 

µε αρχή τη διδασκαλία του Μεθόδιου Ανθρακίτη (1660-1748)214 στα Ιωάννινα και τη ∆υτική 

Μακεδονία. Σηµαντικότερο έργο του  είναι η Οδός Μαθηµατικής που µεταφράστηκε από τα 

λατινικά και εκδόθηκε από τον Μπαλάνο Βασιλόπουλο (1694-1760)215.   

   Η µελέτη των θετικών επιστηµών αποτελεί τη βάση του νέου πνευµατικού 

προσανατολισµού, ενώ η εξάπλωσή τους δεν έχει πια µοναδικό σκοπό τον εµπλουτισµό των 

πρακτικών γνώσεων, αλλά και να συνεισφέρει στην ανανέωση της θεωρητικής σκέψης και 

στη δηµιουργία µιας νέας αντίληψης για τη ζωή, φέρνοντας τους έλληνες διανοούµενους σ’ 

                                                           
211 Γιάννης Καράς, ό.π., σ. 106. Θεόδωρος Κρητικός, «Από το ενδιαφέρον για την επιστήµη, στον επιστηµονικό 

ρόλο: διερευνώντας την παρουσία των επιστηµών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα»,  Οι επιστήµες στον Ελληνικό 

χώρο. Πρακτικά Πανελληνίου Επιστηµονικού Συνεδρίου, 2–3 Ιουνίου 1995, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 

Ε.Ι.Ε., Τροχαλία, Αθήνα, 1997, σ. 51. Μανόλης Σπετσίδης, «Το πείραµα στα σχολεία του ελληνικού 

διαφωτισµού», Πρακτικά συνεδρίου Οι Φυσικές επιστήµες στην Ελλάδα και  ιδιαίτερα στη Θεσσαλία πριν την 

επανάσταση, 22-24 Μαρτίου 85, Λάρισα-Αµπελάκια-Τύρναβος, Λάρισα, χ.χ., σ. 30. 
212 Κ. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σ. 165. 
213 Νίκος Καστάνης, Όψεις της Νεοελληνικής Παιδείας, «Ζητήµατα Ιστορίας των Επιστηµών», Μαθηµατική 

Βιβλιοθήκη Χ. Βαφειάδη, Θεσσαλονίκη, 1998, σ. 82.  Νίκος Καστάνης, «Τα ιδεολογικά πλαίσια µετακένωσης 

της Άλγεβρας στη νεοελληνική παιδεία», Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας των Επιστηµών Η 

επιστηµονική σκέψη στον ελληνικό χώρο, 18ος-19ος αι., Αθήνα , 19-21 Ιουνίου 1997, Κέντρο Νεοελληνικών 

Ερευνών Ε.Ι.Ε. Αθήνα 1998, σ. 273. Πασχάλης Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 43-47. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου 

Αγγελική Γ., Μαθηµατάρια των ελληνικών σχολείων κατά την Τουρκοκρατία, ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, 

1994, σ. 211. 
214 Το 1721 αφορίζεται από την Εκκλησία . Βλ. Νίκος Σβορώνος, ό.π., σ. 57. 
215 Στον Βασιλόπουλο οφείλεται µια αποτυχηµένη (εννοείται) προσπάθεια να λυθεί το «πρόβληµα του 

διπλασιασµού του κύβου» (το γνωστό «∆ήλιον πρόβληµα») που δηµοσιεύτηκε το 1756. Βλ. Μιχαήλ Λάµπρου, 

«Μια προσπάθεια διπλασιασµού του κύβου την εποχή της Τουρκοκρατίας και το κείµενο της 

Αντιπελάργησης», Ηµερίδα για τα Μαθηµατικά στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, Ευκλείδης Γ΄, τεύχος 40-41, 

Μάιος-∆εκέµβριος 1984, τ. 11, Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, Αθήνα, σ. 46. 
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επαφή µε την ορθολογιστική σκέψη216 (και ως ένα βαθµό µε τις υλιστικές αντιλήψεις)217 της 

εποχής. 

    Όµως το ιδεολογικοπολιτικό κλίµα στο οποίο εργάζονται οι Έλληνες λόγιοι  δεν ευνοεί τη 

δηµιουργία συνθηκών ρήξης µε την Εκκλησία ή την αρχαία ελληνική σκέψη218. Έτσι ενώ 

µεταφέρεται ο επιστηµονικός λόγος στον ελληνικό χώρο, δεν µεταφέρονται παράλληλα και 

οι νέες ιδέες, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η διαµόρφωση ενός άλλου διαφορετικού λόγου. 

Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια να καθιερωθεί ένας ιδιόµορφος φιλοσοφικός λόγος 

και µέσα από την ανάδειξη της καταλληλότητάς του να γίνει η διαπραγµάτευση των νέων 

ιδεών219. Ακόµα όµως και απέναντι στους αντιπάλους του, ο ∆ιαφωτισµός δεν έχει ενιαία και 

συνεκτική φιλοσοφική τοποθέτηση, αλλά αποκλίνοντα ρεύµατα220. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα, η εισαγωγή του στον ελληνικό χώρο να µην προωθήσει την ανάπτυξη των 

επιστηµών, αλλά µόνο να αλλάξει την ιδεολογική τους θέση στην κοινωνία221.  

 

                                                           
216 Νίκος Σβορώνος, ό.π., σ. 56. 
217 Παναγιώτης Κονδύλης, Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός. Οι φιλοσοφικές ιδέες, «Ιστορική Βιβλιοθήκη», 

Θεµέλιο, 1998, (β’ έκδοση), σ. 61. Για την «Κριτική της αθεΐας στο Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό», βλ. Αθανασία 

Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Νεοελληνική Φιλοσοφία. Θέµατα πολιτικής και ηθικής, Αθήνα, 2001, σ. 245-270. 
218 Είναι χαρακτηριστικό ότι στη µετεπαναστατική Ελλάδα επέρχεται σταδιακά ιδεολογικός 

αναπροσανατολισµός  προς ένα  νέο τύπο εθνικισµού και αναβίωση του θρησκευτικού πνεύµατος που αναιρούν 

οποιαδήποτε απήχηση είχαν οι ιδέες του ∆ιαφωτισµού στα ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα. Οι ουµανιστικές και 

φιλελεύθερες  επιδιώξεις του καταποντίζονται στις φαντασιώσεις του εθνικού µεσσιανισµού, που υποβιβάζει 

την αξία του ατόµου σε αναλώσιµη ποσότητα για χάρη του εθνικού µεγαλείου. Βλ. Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 

476-477, 497.  
219 Κώστας Γαβρόγλου, «Η αποδοχή των επιστηµονικών ιδεών και η απόρριψη του επιστηµονικού λόγου στο 

έργο των Ελλήνων λογίων του Νεοελληνικού δαφωτισµού»,  Οι επιστήµες στον Ελληνικό χώρο. Πρακτικά 

Πανελληνίου Επιστηµονικού Συνεδρίου, 2 – 3 Ιουνίου 1995, Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., Τροχαλία, Αθήνα, 1997, σ. 40. 
220 Παναγιώτης Κονδύλης, ό.π., σ. 9. 
221 Ευθύµιος Νικολαΐδης, «Ροµαντισµός και επιστήµη στον ελληνικό χώρο»,  Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου 

Ιστορίας των Επιστηµών: Επιστηµονική σκέψη και φιλοσοφικός στοχασµός στον ελληνικό πνευµατικό χώρο, 18ος 

– 19ος αι. Προσλήψεις, ρήξεις, ενσωµατώσεις, Αθήνα 19-21 Ιουνίου 1997 Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. – Τροχαλία,  Αθήνα, 

1998, σ. 177. 

 76



1.2.2 Επιδράσεις του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού στον Ιόνιο χώρο222

    Τα Ιόνια νησιά, λόγω της µακράς βενετικής κυριαρχίας 

(1386-1797), διατηρούν συνεχή επαφή µε την ευρωπαϊκή 

παιδεία223 και αποτελούν το µόνο τµήµα του ελληνισµού όπου 

επικρατεί και επιβιώνει η δυτική πολιτιστική παράδοση. Από 

τους πρωτοπόρους των ιδεών του ∆ιαφωτισµού στα Νησιά 

θεωρούνται ο Zακυνθινός αρχιερέας Αντώνιος Κατήφορος 

(1685-1763)224, ο Κερκυραίος Ευγένιος Βούλγαρης (1716-

1806)225 και ο Kεφαλλονίτης Βικέντιος ∆αµοδός (1700-

1752)226. Ταυτόχρονα, σηµαντικότατη είναι η προσφορά του 

Φλαγγινείου Φροντιστηρίου της Βενετίας το οποίο 

δηµιουργείται µε το κληροδότηµα του Κερκυραίου Θωµά 

Φλαγγίνη (1578-1648) και στο οποίο φοιτούν κατά προτίµηση 

Κερκυραίοι227. 
Ευγ. Βούλγαρης 

Στις αρχές του 19ου αιώνα  βρίσκεται σε ανάπτυξη µια αστική τάξη µε  

εµποροµεσιτικό χαρακτήρα, χαρακτήρα που διατηρεί µέχρι την Ένωση, καθώς η 

διαµόρφωσή  της επιβραδύνεται από την αγγλική αποικιακή πολιτική228. Ταυτόχρονα, οι 

                                                           
222 Η ελληνική βιβλιογραφία για την ιστορία των επιστηµών στα Ιόνια Νησιά είναι σχετικά ισχνή, καθώς λόγω 

των διαφορετικών συνθηκών, που έχουν σχέση µε τις ξένες κατοχές, τα Επτάνησα έχουν διαφορετικού είδους 

ανάπτυξη.  
223 Νίκος Καραπιδάκης, «Από τον κοινοτισµό στην πολιτική κοινωνιολογία των διανοουµένων και των 

ανθρώπων της πολιτικής δράσης στον Επτανησιακό χώρο. (Τέλη του 18ου αιώνα αρχές του 19ου)», Πρακτικά 

διήµερης συνάντησης µε θέµα: Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807): τα µείζονα ιστορικά ζητήµατα, Κέρκυρα, 

2001, σ. 39. 
224 Ο Βούλγαρης µαθήτευσε κοντά στον Κατήφορο κατά τη συµπλήρωση των εγκυκλίων σπουδών του στην 

Ελλάδα. Βλ. Άλκης Αγγέλου, Των Φώτων, Ερµής, Αθήνα , 1988, σ. 2. Ο ίδιος σηµειώνει (σ. 1) ότι στα µέσα 

του 18ου αιώνα «… τα µαθηµατικά σ’ αυτά τα µέρη είναι τελείως παραµεληµένα,…». 
225 Πασχάλης Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 48. 
226 Μπόµπου-Σταµάτη Βασιλική, Ο Βικέντιος ∆αµωδός, Βιογραφία-Εργογραφία 1700-1752, Αθήνα, 1982. 
227 Γιάννης Πιέρης, Ο Θωµάς Φλαγγίνης και η Κέρκυρα, «∆ηµοσιεύµατα Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών», 

Κέρκυρα, 1993,  σ. 5. 
228 Γεράσιµος Χυτήρης, Η Κέρκυρα στα µέσα του 19ου αιώνα, «∆ηµοσιεύµατα Εταιρείας Κερκυραϊκών 

Σπουδών», Κέρκυρα, 1988, σ. 10-11. Λουκιανός Ζαµίτ, Η οικονοµία της Επτανήσου επί αγγλικής Προστασίας 
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αγρότες συνειδητοποιούν την κατάστασή τους και αντιδρούν στην καθεστηκυία τάξη των 

γαιοκτηµόνων229, όπως είχε συµβεί και στη Γαλλία  κατά τη διάρκεια του ∆ιαφωτισµού230. 

    Με την άφιξη των Γάλλων, το 1797, εκδηλώνεται σειρά επαναστατικών ενεργειών στα  

Ιόνια που δείχνουν ότι οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης ανταποκρίνονται στις κοινωνικές 

και πνευµατικές ανησυχίες ενός µέρους του πληθυσµού των νησιών231. Οι νέες ιδέες 

διαδίδονται από τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας, και γαλλικά βιβλία του 

∆ιαφωτισµού υπάρχουν στις βιβλιοθήκες πολλών επτανήσιων ευγενών, ενώ στις λέσχες των 

Ιακωβίνων έχουν ήδη συζητηθεί ριζοσπαστικές προτάσεις θρησκευτικού χαρακτήρα232. 

 

1.2.3 Οι Κερκυραίοι Ευγένιος Βούλγαρης και Νικηφόρος Θεοτόκης233

Τον 18ο αιώνα εµφανίζεται ο Κερκυραίος Ευγένιος Βούλγαρης (1716-1806)234, η 

παλαιότερη φυσιογνωµία των εκπροσώπων του ελληνικού ∆ιαφωτισµού235, ο οποίος 

θεωρείται ανακαινιστής της ελληνικής παιδείας, ορθολογιστής, αλλά και θαυµαστής της 

εµπειρικής µεθόδου στην έρευνα του φυσικού κόσµου236.  Η διδασκαλία του στα 

Μαθηµατικά στηρίζεται στα έργα κυρίως προτεσταντών237  αποφεύγοντας τα αντίστοιχα 

                                                                                                                                                                                    
(1815-1864), «∆ηµοσιεύµατα Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών», Κέρκυρα, 1981, σ. 11. 
229 Αντιδράσεις στην καταπίεση των γαιοκτηµόνων έχουν εκδηλωθεί ήδη µε στάσεις από το 17ο αιώνα. Βλ. 

Γιώργος Λινάρδος, Η Κερκυραϊκή κοινωνία κατά τη Βενετοκρατία και η εξέγερση των Κερκυραίων χωρικών του 

1640, «∆ηµοσιεύµατα Εταιρείας Κερκυραϊκών σπουδών 9», Κέρκυρα, 1983. 
230 Γεώργιος Λεοντσίνης, Ζητήµατα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης, Αθήνα, 1995, σ. 145. 
231 Κ. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σ. 258. 
232 Κ. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σ. 53. 
233 Και οι δύο τους παρουσιάζουν κοινό χαρακτηριστικό, ότι ξεκινούν τη σταδιοδροµία τους µε ενδιαφέρον για 

τις φυσικές επιστήµες και ανανεωτικές τάσεις, αλλά σταδιακά περνούν στο µέρος της συντήρησης. Βλ. Κ. Θ. 

∆ηµαράς, ό.π., σ.  94. Νίκος Σβορώνος, ό.π., σ.  57. Άλκης Αγγέλου, ό.π., σ. 270. 
234 Για τις σπουδές του Ε. Βούλγαρη, βλέπε Ν. Καστάνης, Η εισαγωγή της Άλγεβρας στη Νεοελληνική παιδεία. Η 

Άλγεβρα και ο Απειροστικός Λογισµός, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 45-48. Για νεότερα 

στοιχεία για τις σπουδές του, βλ. Παναγιώτα Τζιβάρα, «Ένα ακόµη µαθητικό τετράδιο του Ελευθερίου 

(Ευγενίου) Βούλγαρη», Ο Ερανιστής, τ. 23 (2001), σ. 35-47. 
235 Κ. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σ. 15.  Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 53-65. 
236 Γιάννης Καράς, ό.π., σ. 95. 
237 Αριθµητική του Ch. Wolff (1679-1854) και Στοιχεία  Μαθηµατικών του J. A. Segner (1704-1707). Βλ. 

Νίκος Καστάνης, «Τα ιδεολογικά πλαίσια…», ό.π., σ. 274. 
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ιησουϊτών. Ακόµα και η µετάφραση των Στοιχείων Γεωµετρίας του ιησουίτη A. Tacquet 

γίνεται από την αναθεωρηµένη έκδοση του άγγλου William Whiston238. Γενικά, δεν υπάρχει 

κάποια καινοτοµία σε σχέση µε τη Γεωµετρία που δίδαξαν οι Ανθρακίτης239 και 

Βασιλόπουλος. Αντίθετα, στην αριθµητική εισάγει για πρώτη φορά το λογισµό δεκαδικών 

αριθµών και τη συµβολική αριθµητική που αποτελεί εισαγωγικό κεφάλαιο στην Άλγεβρα240 

µε προοπτική τη µετέπειτα µελέτη της Ανάλυσης.   

Σχεδόν σύγχρονος του Βούλγαρη, µε τις ίδιες βασικές µαθηµατικές επιλογές µε αυτόν, ο 

επίσης Κερκυραίος και φίλος του Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800)241. Το 1758 ιδρύει στην 

Κέρκυρα µε τον ιεροδιδάσκαλο Ιερεµία Καββαδία το Κοινό Φροντιστήριο  του οποίου το 

µορφωτικό επίπεδο αντιστοιχεί εις εκείνο των πρώτων ετών του πανεπιστηµίου242. Στο 

Φροντιστήριο διδάσκει Γεωµετρία, Κωνικές Τοµές και Άλγεβρα243, την διδασκαλία των 

οποίων συνεχίζει αργότερα στο Ιάσιο όπου βρίσκεται από το 1764 κατόπιν προσκλήσεως του 

ηγεµόνα της Μολδαβίας Γρηγορίου Γκίκα244. Το τρίτοµο έργο του Στοιχεία Μαθηµατικών 

(Μόσχα, 1798-1799) επηρεάζει τους έλληνες δασκάλους Μαθηµατικών στα τέλη του 18ου 

                                                           
238 Νίκος Καστάνης,  Όψεις της Νεοελληνικής Παιδείας,  ό.π., σ. 84-85 και «Τα ιδεολογικά πλαίσια …», ό.π., σ. 

275. 
239 Ο Ανθρακίτης καταδικάζεται  το 1724 από την ιερά Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, καθαιρείται από 

κληρικός και του απαγορεύεται η διδασκαλία και διάδοση των ιδεών του. Βλ.  Μπόµπου-Σταµάτη Βασιλική, 

«Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης και τα “Τετράδια”», Ελληνικά 45 (1995), σ. 115. Άλκης Αγγέλου, ό.π., σ. 23, 258. 
240 Νίκος Καστάνης, Όψεις της Νεοελληνικής Παιδείας,  ό.π., σ. 88. Του ίδιου, Η εισαγωγή των Μαθηµατικών 

στη Νεοελληνική Παιδεία. Η Άλγεβρα και ο Απειροστικός Λογισµός, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη, 2001, 

σ. 42. 
241 Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 66-70. Αξιοσηµείωτο  είναι ότι στη Φυσική του, που τυπώθηκε στη Λειψία το 

1766, γίνεται χρήση ολοκληρωµάτων, ενώ τότε δεν υπάρχει µαθηµατικό εγχειρίδιο µε αυτό το θέµα. Μαρία 

Τερδήµου, «Η αντιµετώπιση των Μαθηµατικών και των άλλων επιστηµονικών µαθηµάτων από τους έλληνες 

λόγιους κατά το 18ο αιώνα», Πρακτικά 12ου  Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηµατικής Παιδείας, Τα Μαθηµατικά 

και οι άλλες επιστήµες, Ηράκλειο Κρήτης, 1995, σ. 283.  
242 Μουρούτη-Γκενάκου Ζωή, Ο Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800) και η συµβολή αυτού εις την παιδείαν του 

Γένους, ∆ιατριβή επί διδακτορία, «Βιβλιοθήκη  Σοφίας Ν. Σαριπόλου 35», Αθήναι, 1979, σ. 9 και σ. 85-117 για 

τη λειτουργία του Κοινού Φροντιστηρίου.  
243 Νίκος Καστάνης, Όψεις της Νεοελληνικής Παιδείας,  ό.π., σ. 89-90. Πάντως, µπορούµε να πούµε και οι δύο  

αντιµετωπίζουν µάλλον περιθωριακά και υποτονικά τη διδασκαλία του κλάδου της  Άλγεβρας. Βλ. Νίκος 

Καστάνης, «Τα ιδεολογικά πλαίσια …», ό.π., σ. 279. Μουρούτη-Γκενάκου Ζωή, ό.π., σ. 144-148. 
244 Μουρούτη-Γκενάκου Ζωή, ό.π., σ. 11. 
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αιώνα245, ενώ ιδεολογικά  παρουσιάζει µια ισορροπία στην επιλογή προτεσταντικής και 

ιησουΐτικης βιβλιογραφίας. Στο βιβλίο αυτό 

παρουσιάζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά η θεωρία 

και η µέθοδος του Απειροστικού Λογισµού246  όπως έχει 

διαµορφωθεί µέχρι τα µέσα του 18ου αιώνα, έχοντας 

επιδράσεις και από τον Newton και από τον Leibniz  (οι 

επιδράσεις του οποίου υπερέχουν)247.   

Εκτενέστερη αναφορά στον Aπειροστικό, σε ανώτερο 

επίπεδο θα κάνει λίγα χρόνια αργότερα ο Κωνσταντίνος 

Κούµας (1777-1836) στη Σειρά Μαθηµατικών και 

Φυσικών248. Ο απειροστικός του Κούµα αντιστοιχεί στην 

εξέλιξη κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα (γύρω στο 

1770), πριν τη δηµοσίευση των βιβλίων του Lagrange και 

του Lacroix, ενώ από τον κεντρικό εννοιολογικό του πυρήνα απουσιάζει η συνάρτηση και η 

παράγωγος. Για τα κείµενα του Θεοτόκη έχουµε µόνον έµµεσες πληροφορίες ότι 

χρησιµοποιήθηκαν σε διδασκαλία, ενώ για τον Κούµα έχουµε σαφείς  πληροφορίες ότι 

δίδαξε Aπειροστικό Λογισµό249 (ειδικά µάλιστα στο Φιλολογικό Γυµνάσιο της Σµύρνης)250. 

Νικηφόρος Θεοτόκης 

Κατά την τελευταία φάση του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού ιδρύονται στα Νησιά τα 

                                                           
245 Γιώργος Βλαχάκης, «Ο Νικηφόρος Θεοτόκης και η παιδεία στο Θεσσαλικό χώρο. Αναφορές στο έργο του 

από θεσσαλούς δασκάλους του γένους», Πρακτικά συνεδρίου Οι Φυσικές επιστήµες στην Ελλάδα και  ιδιαίτερα 

στη Θεσσαλία πριν την επανάσταση, 22-24 Μαρτίου 85, Λάρισα-Αµπελάκια-Τύρναβος, Λάρισα, χ.χ., σ. 111-116. 

Γιάννης Καράς, «Νικηφόρος Θεοτόκης. Ένας πρωτοπόρος δάσκαλος των φυσικών επιστηµών. Η συµβολή του 

στην εξέλιξη της φυσικής σκέψης στον ελληνικό χώρο», Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. XXVI (1982), (Β΄ τόµος 

πρακτικών ∆΄ Πανιονίου Συνεδρίου), σ. 43-48. 
246 Νίκος Καστάνης, «Η πρόσληψη του απειροστικού λογισµού…», ό.π., σ. 219. 
247 Νίκος Καστάνης, ό.π., σ. 252. 
248 Νίκος Καστάνης, ό.π., σ. 228-229. Νίκος Κ. Ψηµµένος, «Η φυσική και τα µαθηµατικά στη θεώρηση του 

Κ.Μ. Κούµα», Πρακτικά συνεδρίου Οι Φυσικές επιστήµες στην Ελλάδα και  ιδιαίτερα στη Θεσσαλία πριν την 

επανάσταση, 22-24 Μαρτίου 85, Λάρισα-Αµπελάκια-Τύρναβος, Λάρισα, χ.χ., σ. 72. Αλέκος Παπαδηµητρίου, 

«Κωνσταντίνος Κούµας, ο πρωτοπόρος δάσκαλος των φυσικών επιστηµών», στο ίδιο, σ. 135. 
249 Νίκος Καστάνης, ό.π., σ. 248-249. 
250 Σκαρβέλη-Νικολοπούλου Αγγελική Γ., ό.π.,  σ. 205. 
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πρώτα δηµόσια σχολεία (Σχολή Τενέδου251), ακαδηµίες (χαρακτηριστικότερη περίπτωση η 

Ιονική Ακαδηµία), βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια και φιλολογικές λέσχες  όπου οι 

γαιοκτήµονες αποτελούν µειοψηφία, ενώ την πλειοψηφία αποτελούν οι αστοί252 µε τους 

οποίους διευρύνεται ο κύκλος των µορφωµένων. 

Στην περίοδο της Αγγλοκρατίας, εµφανίζονται αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα  των 

Νησιών, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε το πνεύµα του ευρωπαϊκού και του Νεοελληνικού 

∆ιαφωτισµού253 και  µε τις τρέχουσες ευρωπαϊκές ιδέες για την διάδοση της παιδείας. Τότε, 

αποδυναµώνεται σταδιακά η ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ η παρεχόµενη δηµόσια πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση διαφοροποιείται µεταξύ των σχολείων της υπαίθρου και της πόλης ως προς το 

περιεχόµενό της254. Στον τοµέα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, η λειτουργία της Ιονίου 

Ακαδηµίας συντελεί στην ενίσχυση της ελληνικότητας του επτανησιακού χώρου και στην 

αυτοτέλεια του πνευµατικού οικοδοµήµατός  του255.  

 

1.2.4  ∆ωρόθεος Πρώιος 

    Από τις σηµαντικότερες ανανεωτικές προσπάθειες της τελευταίας περιόδου του 

νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού είναι αυτή του ∆ωρόθεου Πρώιου. Ο Πρώιος γεννιέται στη Χίο 

το 1765, είναι Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως από το 1813 και απαγχονίζεται από τους 

Οθωµανούς στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 1821.  

    Σπουδάζει Φιλοσοφία στην Πίζα και τη Φλωρεντία και διδάσκει στη γενέτειρά του από το 

1793 µέχρι το 1796. Σε ηλικία 35 χρόνων σπουδάζει Μαθηµατικά στην École 

Polytechnique256, όπου εγγράφεται το 1800257 και είναι ο πρώτος Έλληνας φοιτητής  της. 

Έχει ήδη εκπαιδευτική εµπειρία, σε αντίθεση µε τη συντριπτική πλειοψηφία των 

συµφοιτητών του, και στη συνέχεια επηρεάζει την ελληνόφωνη παιδεία µέσω της 

                                                           
251 Ανδρέας Ιδρωµένος, Η πρώτη εν Κερκύρα ∆ηµοσία σχολή 1805-1824, Ανατύπωσις εκ του ΙΓ΄ τόµου του 

Παρνασσού, φυλλαδίου του µηνός Μαΐου, Εν Αθήναις, 1890. 
252 Γεώργιος Λεοντσίνης, ό.π., σ. 143. 
253 Γεώργιος Λεοντσίνης, Ζητήµατα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, Εκδόσεις Αδελφών Τολίδη, Αθήνα 

1991, σ. 453. Παναγιώτης Κονδύλης, ό.π., σ. 21. 
254 Γεώργιος Λεοντσίνης, ό.π., σ. 456. 
255 Γεώργιος Λεοντσίνης, ό.π., σ. 459-460. 
256 Νίκος Καστάνης, ό.π., σ. 177. 
257 Ευθύµιος Νικολαΐδης, ό.π., σ. 57. 
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µεταρρύθµισης που επιχειρεί στην Πατριαρχική Σχολή258 του Κουρού-Τσεσµέ 

(Ξηροκρήνη)259, όπου διδάσκει από το 1804 µέχρι το 1807 Αριθµητική, Άλγεβρα, 

Γεωµετρία, Κωνικές Τοµές, Φυσική, Αστρονοµία και Λογική260. Η µεταρρύθµιση αυτή 

επηρεάζεται, ως προς την εισαγωγή της διδασκαλίας των επιστηµών, από το πνεύµα της 

École, και στη διδακτική του µέθοδο προτείνει και δηµόσιες συζητήσεις µεταξύ των 

µαθητών261. Από την αλληλογραφία του Πρώιου µε τον Αδ. Κοραή στο Παρίσι γνωρίζουµε 

ότι ζητούσε ελληνικά και γαλλικά βιβλία καθώς και όργανα φυσικής262. Θεωρείται από τους 

σηµαντικότερους Έλληνες λόγιους που δίδαξαν µαθηµατικά κατά την πρώτη εικοσαετία του 

19ου αιώνα263.  

 

1.2.5 Μέχρι την έναρξη του Αγώνα 

    Στην πρώτη περίοδο  του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού εντάσσεται και ο Νικόλαος 

Ζερζούλης264. Η διδασκαλία του παρουσιάζει οµοιότητες µε αυτήν των Βούλγαρη και 

Θεοτόκη στο θέµα της Άλγεβρας και µπορούµε να θεωρήσουµε ότι αυτή εµφανίζεται στη 

νεοελληνική εκπαίδευση κατά το τρίτο τέταρτο του 18ου αιώνα265. Στη µετάφραση των 

Στοιχείων του Νεύτωνα, το 1760, βρίσκουµε µία από τις πρώτες νύξεις για τον Απειροστικό 
                                                           
258 Η Πατριαρχική Σχολή ιδρύθηκε από το Γεννάδιο Σχολάριο µε σκοπό την κατάρτιση κληρικών που θα ήταν 

σε θέση να αντιµετωπίζουν τις επιθέσεις των φιλοδυτικών και της καθολικής  εκκλησίας,. Βλ. Γιάννης Καράς, 

«Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός», Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, σ. 81 κ.ε.  όπου αναλύεται η στάση του 

Πατριαρχείου στο ζήτηµα της Παιδείας στα χρόνια του ∆ιαφωτισµού. 
259 Προάστιο της Κωνσταντινούπολης στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου. Το 1804, σε µια προσπάθεια 

αναβίωσης του πνεύµατος της Αθωνιάδας, µεταφέρεται εδώ από το Φανάρι η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους 

Σχολή που παρέχει πλέον παιδεία πανεπιστηµιακού επιπέδου και λειτουργεί µε πρώτο σχολάρχη το ∆ωρόθεο 

Πρώιο. «Κουρού – Τσεσµέ», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 35, Πάπυρος, Αθήνα, 1996, σ. 

429. Άλκης Αγγέλου, ό.π., σ. 259, 274. Π. Κιτροµηλίδης, , ό.π., σ. 450. 
260 Νίκος Καστάνης, Η Εισαγωγή των Μαθηµατικών στη Νεοελληνική Παιδεία. Η Άλγεβρα και ο Απειροστικός 

Λογισµός, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 62-63. Γ. ∆. Μεταλληνός, «∆ωρόθεος ο Πρώιος», 

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 21, Πάπυρος, Αθήνα, 1996, σ. 416-417. 
261 Ευθύµιος Νικολαΐδης, ό.π., σ.  58. 
262 Γιάννης Καράς, Οι θετικές επιστήµες …, ό.π., σ. 98. 
263 Νίκος Καστάνης, ό.π., σ. 100. 
264 Λίνος Μπενάκης, «Νικόλαος Ζερζούλης, µεταφραστής των µαθηµατικών έργων του Christian Wolff», Ο 

Ερανιστής, τ. 20 (1995), σ. 47-57. 
265 Νίκος Καστάνης, Όψεις της Νεοελληνικής Παιδείας, ό.π.,  σ. 93. 
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Λογισµό στην ελληνική βιβλιογραφία266. 

    Στη δεύτερη περίοδο267 εντάσσεται ο Ιώσηπος Μοισιόδακας (1725/30-1800)268, µαθητής 

του Βούλγαρη στη Αθωνιάδα269 κατά την περίοδο 1754-1755. Ο Ιώσηπος  µάλιστα υπήρξε 

αµφισβητίας του δασκάλου του)270. Σπουδάζει αργότερα στην Università degli Artisti της 

Padova από το 1759 ώς το 1762 (;)271 και τότε στρέφεται στη µελέτη των θετικών επιστηµών 

(συµµεριζόµενος όµως τις επιφυλάξεις του ∆ιαφωτισµού απέναντι στο µονόπλευρο 

µαθηµατικισµό)272, επηρεαζόµενος από τους καθηγητές Giovanni Poleni (1683-1761) και 

Giovanni Alberto Colombo273.   

    Το 1765, διορίζεται από το Γρηγόριο Αλέξανδρο Γκίκα στην Αυθεντική Ακαδηµία του 

Ιασίου, στα πλαίσια ριζικών εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, και το καλοκαίρι εκείνης της 

χρονιάς µεταφράζει τα Στοιχεία Γεωµετρίας του ιησουίτη André Tacquet, σύγγραµµα που 

γνώριζε ήδη από τις παραδόσεις του Βούλγαρη και το οποίο χρησιµοποιεί στη διδασκαλία 

του µέχρι την άνοιξη του 1766274. Έτσι, είναι ο πρώτος (µέσα σε ένα κλίµα επηρεασµού από 

τη γαλλική παιδεία), που στρέφεται από τα προτεσταντικά στα καθολικά εγχειρίδια275. 

Παραιτούµενος από την Ακαδηµία του Ιασίου, για µερικά χρόνια ασχολείται, ιδιωτικά 

πλέον, µε τη µελέτη των Μαθηµατικών276 και το 1776 αναλαµβάνει µετά από ένα 
                                                           
266 Νίκος Καστάνης, «Η πρόσληψη του απειροστικού λογισµού…», ό.π., σ. 218. 
267 Σχηµατίζεται κύρια από τους µαθητές του Βούλγαρη: Ιώσηπο Μοισιόδακα, Χριστόδουλο Παµπλέκη και 

άλλους ελάσσονες. Βλ. Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 76. 
268 Για τη ζωή και το έργοτου βλ. Πασχάλης Κιτροµηλίδης, Ιώσηπος Μοισιόδαξ: οι συντεταγµένες της 

βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα, «Νεοελληνική προσωπογραφία», Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1985. 
269 Για µία συνοπτική ιστορία της Αθωνιάδας και τη διδασκαλία του Ευγ. Βούλγαρη, βλ. Άλκης Αγγέλου, ό.π., 

σ. 111-130. 
270 Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 47. 
271 Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 61. 
272 Π. Κονδύλης, ο.π., σ. 29, σηµ. 42. 
273 Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 64. Gino Loria, τ. 3, ό.π., σ. 19. Με τον Poleni, αλλάζει ο προσανατολισµός των 

φυσικών σπουδών στην Padova και τη θέση της Αριστοτελικής Φυσικής παίρνει πλέον η Νευτώνεια. Στα 

επόµενα χρόνια οι έλληνες απόφοιτοι µεταφέρουν πλέον στην Ελλάδα τις νέες αντιλήψεις. George N. Vlahakis, 

«Against  French science. Alessandro Volta and Luigi Brugnatelli in early nineteenth-century Greece», 

Nuncius, XVI, 2001, fasc. I, σ. 191-210. 
274 Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 77-79. 
275 Νίκος Καστάνης, «Τα ιδεολογικά πλαίσια …», ό.π., σ. 280. 
276 Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 95. 
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µακρόχρονο διάλειµµα και πάλι τη διεύθυνσή της277. Τότε κρίνει ακατάλληλο πλέον το 

βιβλίο του Tacquet και µεταφράζει το έργο του de la Caille (1713-1762) Οδός 

Μαθηµατικής278. Οι προοδευτικές του ιδεολογικές και επιστηµονικές αντιλήψεις  υπό την 

επήρεια του ∆ιαφωτισµού, που επεκτείνονται και στο γλωσσικό ζήτηµα (όπου Ο 

Μοισιόδακας επιδιώκει την καθιέρωση τη νεοελληνική ως γλώσσα της παιδείας279), τον 

φέρνουν σε σύγκρουση µε το πνευµατικό κατεστηµένο του ελληνορουµάνικου 

φαναριωτισµού το οποίο τον αναγκάζει σε παραίτηση την επόµενη χρονιά280. Το 1781 

εκδίδει δύο εγχειρίδια µαθηµατικών (Οδοί Μαθηµατικαί), το ένα «προς χρήσιν των ευγενών» 

και το άλλο «προς χρήσιν των σχολείων», στοιχείο που εκφράζει στον πνευµατικό τοµέα την 

ταξικότητα της τότε ελληνικής κοινωνίας281. 

    Στην τρίτη και τελευταία περίοδο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού µπορούµε να 

διακρίνουµε τρεις οµάδες: την παραδουνάβια της οποίας οι ιδέες εξελίσσονται στο 

πνευµατικό περιβάλλον των ηγεµονιών (µε προέκταση την ελληνική διανόηση της Βιέννης), 

του Παρισιού γύρω από τον Αδαµάντιο Κοραή, και των Ιωαννίνων γύρω από τον Αθανάσιο 

Ψαλλίδα282. 

    Στα 1794 τυπώνεται στη Βιέννη σε µετάφραση του Αθ. Ψαλλίδα η Αριθµητική του 

Ιησουίτη Metzbourg283 και στα 1797 ο Σπυρίδων Ασάνης284 παρουσιάζει το πρώτο βιβλίο 

Άλγεβρας στην ελληνική βιβλιογραφία (µετάφραση των Στοιχείων Αριθµητικής του De 

                                                           
277 Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 97. 
278 Ο Μοισιόδακας θεωρείται ο πρώτος εισηγητής του µαθηµατικού έργου του de la Caille στην ελληνική 

παιδεία. Βλ. Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 148. 
279 Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 135. Το γλωσσικό πρόβληµα δηµιουργείται στα βυζαντινά χρόνια και είναι ένα 

από τα αµφιλεγόµενα ζητήµατα που αντιµετώπισε το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού. Βλ. στον ίδιο, Νεοελληνικός 

∆ιαφωτισµός σ. 61. 
280 Π. Κιτροµηλίδης, Ιώσηπος Μοισιόδαξ…,  ό.π., σ. 106. 
281 Γιάννης Καράς, «Η σηµασία των Μαθηµατικών στην ανάπτυξη της επιστηµονικής και κοινωνικής σκέψης 

κατά την περίοδο της νεοελληνικής αναγέννησης», Ηµερίδα για τα Μαθηµατικά στην περίοδο της 

Τουρκοκρατίας, Ευκλείδης Γ΄, τεύχος 40-41, Μάιος-∆εκέµβριος 1984, τόµος 11, Ελληνική Μαθηµατική 

Εταιρεία, Αθήνα, σ. 2. Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 139, 144. 
282 Πασχάλης Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός σ. 77. 
283 Νίκος Καστάνης, Όψεις της Νεοελληνικής Παιδείας, ό.π., σελ. 97. 
284 Κωνσταντίνος Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Εν Αθήναις, 1868, σ. 43-44. 
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Caille)285. Μαζί µε τα γεωµετρικά βιβλία του ιδίου θρησκευτικού προσανατολισµού που 

τυπώνονται στις αρχές του 19ου αιώνα (όπως Περί κωνικών τοµών του de la Caille που 

µεταφράζει πάλι ο Σπύρος Ασάνης το 1803), διαµορφώνεται ένα ισχυρό πλαίσιο επίδρασης  

στη νεοελληνική µαθηµατική παιδεία, κατά την περίοδο 1775-1805 286. 

Από τους σηµαντικότερους δάσκαλους είναι: ο Βενιαµίν ο Λέσβιος (1759/1762-1824), που 

διδάσκει στις Κυδωνιές287, και µπορεί να θεωρηθεί το σηµαντικότερο φιλοσοφικό πνεύµα 

της προεπαναστατικής παιδείας288, ο Στέφανος ∆ούγκας (1770-1830)289, ο ∆ανιήλ 

Φιλιππίδης (1750/55-1832)290 και ο Θεόφιλος Καΐρης (1784-1853)291 που σπουδάζουν στη 

Γαλλία στα πρώτα µετεπαναστατικά χρόνια.  

    Η στενή σύνδεση της φιλοσοφίας µε τις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες είναι ένα ζήτηµα 

που µένει ζωντανό µέχρι τα τελευταία χρόνια του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, ενώ ειδικά για 

τον Βενιαµίν το Λέσβιο, τα Μαθηµατικά αποτελούν το κατεξοχήν όργανο της Φιλοσοφίας, 

                                                           
285 Πούλος Ανδρέας, Ελληνική Μαθηµατική Βιβλιογραφία (1500-1900), Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, 

Αθήνα, 1988, σ. 175.  
286 Τα περισσότερα βιβλία των φυσικών και θετικών επιστηµών του ∆ιαφωτισµού έχουν εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα. Βλ. Ε. Νικολαΐδης, «Η υποδοχή των δυτικών θετικών και φυσικών επιστηµών στην Ελλάδα την 

περίοδο του διαφωτισµού: µία προσέγγιση µέσω του εντύπου βιβλίου», Πρακτικά συνεδρίου Οι Φυσικές 

επιστήµες στην Ελλάδα και  ιδιαίτερα στη Θεσσαλία πριν την επανάσταση, 22-24 Μαρτίου 85, Λάρισα-

Αµπελάκια-Τύρναβος, Λάρισα, χ.χ., σ. 41. Νίκος Καστάνης, «Τα ιδεολογικά πλαίσια …», ό.π., σ. 281. 
287 Άλκης Αγγέλου, ό.π., σ. 262. Π. Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, ό.π., σ. 57. 
288 Νίκος Καστάνης, Η εισαγωγή των Μαθηµατικών στη Νεοελληνική Παιδεία. Η Άλγεβρα και ο Απειροστικός 

λογισµός, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 57. 
289 Γιάννης Καράς, «Η επιστηµονική σκέψη, η σκέψη των φυσικών επιστηµών στο θεσσαλικό χώρο κατά την 

προεπαναστατική περίοδο, η περίπτωση του Στέφανου ∆ούγκα», Πρακτικά συνεδρίου Οι Φυσικές επιστήµες 

στην Ελλάδα και  ιδιαίτερα στη Θεσσαλία πριν την επανάσταση, 22-24 Μαρτίου 85, Λάρισα-Αµπελάκια-

Τύρναβος, Λάρισα, χ.χ., σ. 17-27. Προσπαθώντας να αποφύγει τον αφορισµό από το Πατριαρχείο, υπογράφει 

«οµολογία πίστεως» στα 1810. Βλ. Άλκης Αγγέλου, ό.π., σ. 258. 
290 Νίκος Καστάνης, «Τα ιδεολογικά πλαίσια …», ό.π., σ. 283. Σηµαντικότερο έργο του Φιλιππίδη θεωρείται η 

µετάφραση της δίτοµης Επιτοµής Αστρονοµίας του Lalande, σε µια εποχή που υπάρχει έντονη διαµάχη του 

Ελληνικού ∆ιαφωτισµού µε την Ορθόδοξη Εκκλησία για τη διάδοση και επικράτηση του ηλιοκεντρικού 

συστήµατος,  µιας στοιχειώδους δηλαδή θέσης της θεώρησης του φυσικού κόσµου. Βλ. Π. Κονδύλης, ό.π., σ. 

110, 119 (σηµ. 34). 
291 Νίκος Καστάνης, ό.π., σ. 100. 

 85



αφού συνεργαζόµενα µε το πείραµα αποκρυπτογραφούν τα µυστήρια της Φύσης292. 

    Ο Καΐρης χρησιµοποιεί στην Ποσοτική 293του τα σύµβολα φ΄, φ΄΄, φ΄΄΄, … πράγµα που 

µας επιτρέπει να την κατατάξουµε στη φάση εξέλιξης του Απειροστικού µετά τον Lagrange 

και να φανεί ο ενιαίος χαρακτήρας της νεοελληνικής προσέγγισης στον κλάδο του 

Απειροστικού Λογισµού. Η εξέλιξη όµως αυτή είναι ετεροχρονισµένη σε σχέση µε τις 

ιστορικές φάσεις της πρωτοπορίας του κλάδου αυτού. Λαµβάνοντας υπόψην την 

επικρατούσα κατάσταση στον υπό οθωµανική κυριαρχία ελληνικό χώρο, µπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι η γνώση και η διδασκαλία του βρίσκεται τότε σε ένα επίπεδο παραπάνω από 

µέτριο294.  

    Στις παραµονές του Αγώνα είναι πλέον σαφής η διαµόρφωση ενός Μαθηµατικού 

γαλλικού λόγου µε διεθνή απήχηση  και ισχυρή επίδραση  στην ελληνική παιδεία295. Η 

επίδραση αυτή έχει απαλλαγεί από τον θρησκευτικό (προτεσταντικό) χαρακτήρα της 

προηγουµένης περιόδου296, όπως άλλωστε και η γαλλική πνευµατική ζωή αποδεσµεύεται 

από την εκκλησιαστική κηδεµονία του Καθολικισµού µετά την Επανάσταση του 1789297), 

υπερισχύει δε συντριπτικά της αντίστοιχης γερµανικής ή της αυστριακής298.  
                                                           
292 Π. Κονδύλης,ό.π., σ. 31-32. 
293 Η Ποσοτική απαρτίζεται από: Άλγεβρα, Τριγωνοµετρία, Απειροστικό Λογισµό, Εφαρµογή σε ζητήµατα 

Θεωρητικής Μηχανικής. Ειδικά η Άλγεβρα περιλαµβάνει:  λογισµό αλγεβρικών παραστάσεων, απλά και 

συνεχή κλάσµατα, δυνάµεις, προόδους, λογαρίθµους, εξισώσεις και συστήµατα πρώτου βαθµού, εξισώσεις 

δευτέρου βαθµού, γενικά περί εξισώσεων, εξισώσεις τρίτου και τετάρτου βαθµού, προσεγγιστική εύρεση 

άρρητων ριζών εξίσωσης και στοιχεία απροσδιόριστης ανάλυσης. Νίκος Καστάνης, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, 

ό.π., σ. 132-133. 
294 Νίκος Καστάνης, «Η πρόσληψη του απειροστικού λογισµού…», ό.π., σ. 250-252. 
295 Εξαίρεση αποτελεί ο ∆. Γοβδελάς ο οποίος φαίνεται να στηρίζεται σε γερµανικά βιβλία. Βλ. Νίκος 

Καστάνης, «Τα ιδεολογικά πλαίσια …», ό.π., σ. 284. 
296  Χαρακτηριστικές είναι οι προτεσταντικής απόχρωσης µαθηµατικές επιλογές του Βούλγαρη, ενώ στον 

Θεοτόκη ατονεί αυτή η ιδιαιτερότητα και έχουµε µια δογµατικά ισορροπηµένη στάση. Νίκος Καστάνης, Όψεις 

της Νεοελληνικής Παιδείας, σ. 90.  Τότε, τα µεν ελληνικά βιβλία που είναι µεταφράσεις εγχειριδίων καθολικών, 

τυπώνονται στη Βενετία ή τη Βιέννη, ενώ τα αντίστοιχα προτεσταντικής προέλευσης τυπώνονται στη Λειψία, ή 

τη Χάλλη ή την Ιένα. Βλ. Νίκος Καστάνης, «Τα ιδεολογικά πλαίσια …», ό.π., σ. 286 και σ. 288, σηµ. 39. 

Επισηµαίνεται ότι η Χάλλη αποτέλεσε µαζί µε τη Λειψία ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα του γερµανικού 

∆ιαφωτισµού. Βλ. Π. Κιτροµηλίδης, ό.π., σ. 57. 
297 Νίκος Καστάνης, ό.π., σ. 282, 285. 
298 Νίκος Καστάνης, Όψεις της Νεοελληνικής Παιδείας, ό.π., σ. 103 και «Τα ιδεολογικά πλαίσια …», ό.π., σ. 
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1.3 H École Polytechnique και οι ξένοι φοιτητές 

Ήδη έχει δοθεί µια συνοπτική εικόνα της επίδρασης που είχε η École Polytechnique στη 

Μαθηµατική δηµιουργία του 19ου αιώνα. Σχεδόν όλοι οι Γάλλοι 

µαθηµατικοί που αναδεικνύονται εκείνη την περίοδο είναι φοιτητές και 

καθηγητές της, ενώ οι Έλληνες σπουδαστές επιδρούν καταλυτικά στην 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και τη δηµόσια ζωή της νεότερης Ελλάδας. 

Εποµένως, είναι αναγκαίο να δοθoύν επιπλέον στοιχεία για τη λειτουργία 

και το έργο του σηµαντικού αυτού ιδρύµατος κατά την εξεταζόµενη 

περίοδο.  

 

H École στα 
τέλη του 18ου 

αιώνα 

 

1.3.1 Η προεπαναστατική και η νέα κατάσταση  

Το πρώτο Γαλλικό πανεπιστήµιο ιδρύεται στις αρχές του 13ου αιώνα στο Παρίσι, ενώ 

µέχρι και τον επόµενο αιώνα  ιδρύονται πανεπιστήµια και σε άλλες πόλεις της χώρας. 

Παράλληλα µε τα πανεπιστήµια,  ιδρύονται και κολλέγια που παρέχουν µέση µόρφωση. 

Κατά τον 15ο αιώνα ιδρύονται κολλέγια ανεξάρτητα από τα πανεπιστήµια, τα περισσότερα 

από τα οποία κατά τον 16ο αιώνα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ιησουϊτών.  

Η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση του 1789 συντρίβει το φεουδαρχικό σύστηµα 

εκπαίδευσης και διακηρύττει το δικαίωµα όλων για γενική εκπαίδευση299, ενώ η ιδέα µιας 

δηµόσιας εκπαίδευσης µε σκοπό την απελευθέρωση του λαού από τη δεισιδαιµονία 

χρονολογείται από την εποχή της Συµβατικής και των σχεδίων του Condorcet και του Le 

Peletier300. Παράλληλα, δηµιουργείται δίκτυο κρατικών σχολών στοιχειώδους301 και µέσης 

εκπαίδευσης αποσπασµένων από την εκκλησία302 και ευρύτατα δηµοκρατικού χαρακτήρα303. 

Μέχρι τότε τα πανεπιστήµια είναι εστίες θρησκευτικού σχολαστικισµού και στα χρόνια της 

Επανάστασης  κλείνουν για να ακολουθήσει η ίδρυση ειδικευµένων ανώτατων 

                                                                                                                                                                                    
286. 
299 Φρανσουά Φυρέ – Ντενί Ρισέ, ό.π., σ. 263.  Μπ. Α. Σταρόστιν, «ΓΑΛΛΙΑ, Η παιδεία, Οι φυσικές και 

τεχνικές επιστήµες στα τέλη του 18ου- α’ µισό του 19ου αι.», Μ.Σ.Ε. 6, Ακάδηµος, Αθήνα, 1979, σ. 446. 
300 Φρανσουά Φυρέ – Ντενί Ρισέ, ό.π., σ. 595. 
301 Στη στοιχειώδη εκπαίδευση παρατηρείται υστέρηση και δίνεται το κύριο βάρος στη δευτεροβάθµια και την 

ανώτατη (στις πόλεις και τα παιδιά των αστών), βλ. Φρανσουά Φυρέ – Ντενί Ρισέ. Ό.π., σ. 571. 
302 Ό.π., σ. 153, 595-599. 
303 Ό.π., σ. 264. 
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εκπαιδευτικών ιδρυµάτων304. Σε αυτές τις ιστορικές συνθήκες ιδρύεται το 1794 η École 

Normale Supérieure για να ετοιµάσει δασκάλους, και η École Polytechnique305 µε σκοπό να  

προετοιµάσει µηχανικούς για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας.  

Ο νεολογισµός «Πολυτεχνική» που χρησιµοποιήθηκε τονίζει την αποστολή της να 

προετοιµάσει γενικούς και εύστροφους µηχανικούς για την αντικατάσταση από επιτροπές 

των εξειδικευµένων τεχνικών σωµάτων (Μηχανικό, Πυροβολικό, Γέφυρες και Οδοστρώµατα 

που θεωρούνται τα «σοφά» σώµατα του κράτους306). Οι σκέψεις αυτές όµως δεν αργούν να 

εγκαταλειφθούν και η École γίνεται προπαρασκευαστική σχολή για τους µέλλοντες 

∆ηµόσιους µηχανικούς µε περιορισµό του προγράµµατός της από τρία σε δύο χρόνια307. Οι 

σχολές των σωµάτων µετατρέπονται σε σχολές εφαρµογών στις οποίες  οι απόφοιτοι της 

École αποκτούν ειδική εκπαίδευση. 

Τα Μαθηµατικά στο αρχικό πρόγραµµα της École διδάσκονται σε άµεση συνάρτηση µε 

τις εφαρµογές. Από τη µία πλευρά, η ανάγκη µηχανικού σχεδίου οδηγεί στην ανάπτυξη του 

µαθήµατος της Παραστατικής Γεωµετρίας και από την άλλη η άσκηση του κατασκευαστή 

οδηγεί στην ανάπτυξη ενός µαθήµατος Μηχανικής που συνδέει τη σπουδή της ανάλυσης µε 

τις εφαρµογές της στα στερεά, υγρά και στις µηχανές. Η µεγαλύτερη αφαίρεση που υπάρχει 

πλέον στα Μαθηµατικά είναι ευδιάκριτη µε απλή σύγκριση µεταξύ των µαθηµάτων 

Παραστατικής Γεωµετρίας του Monge στην École Polytechnique και της σπουδής της 

Στερεοτοµίας308, όπως εφαρµοζόταν στη στρατιωτική σχολή της Mézières πριν την 

Επανάσταση. Αξιοσηµείωτο είναι ότι  ο Monge δεν τυπώνει τα µαθήµατα που κάνει στην 

École Polytechnique309, αλλά είναι γνωστό ότι λίγο πολύ ακολουθεί την έκδοση του 1799 

                                                           
304 Boyer-Uta C. Merzbach, ό.π., σ. 524. 
305 Φρανσουά Φυρέ – Ντενί Ρισέ, ό.π., σ. 597. Charles Gillispie, Στην κόψη της αλήθειας, ό.π., σ. 165-166. 
306 Φρανσουά Φυρέ - Ντενί Ρισέ, ό.π., σ. 281. 
307 Bruno Belhoste, «The École polytechnique and Mathematics in Nineteenth-Century France», La formation 

polytechnicienne 1794-1994, Paris, 1994. 
308 Η Στερεοτοµία δίνει τους βασικούς κανόνες και τις µεθόδους στις οποίες στηρίζεται η δηµιουργία της 

Παραστατικής Γεωµετρίας. Joël Sakarovich, ό.π.,σ. 80, Carl B. Boyer-Uta C. Merzbach, ό.π., σ. 531 και Gino 

Loria, ό.π., τ. 3, σ. 245. 
309 Το κύριο έργο του, η  Géométrie Descriptive καθυστέρησε να δηµοσιευτεί για 15 χρόνια (µέχρι το 1794 

οπότε διδάσκει στην École Normale) διότι θεωρούνταν απόρρητο όταν διδασκόταν στη σχολή της Mézières. 

Βλ. επίσης T. Bell, ό.π., σ. 297. Carl B. Boyer-Uta C. Merzbach, ό.π., σ. 526. 
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της Geometrie Descriptive που περιλαµβάνει τα  µαθήµατα  του τρίτου έτους της École 

Normale Supérieure στα 1795.  

Η σπουδή της Ανάλυσης και της Μηχανικής επεκτείνεται µε την άφιξη του Joseph 

Fourier ως υπεύθυνου  του προπαιδευτικού πρώτου έτους. Η επιρροή του Lagrange  είναι 

αποφασιστική ακόµα και αν το µάθηµά του είναι επιλογής. Εισάγει τον λογισµό του των 

συναρτήσεων προσπαθώντας να συνδέσει όλους τους κλάδους της Ανάλυσης σε έναν απλό 

κορµό επιστηµών.  

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της École Polytechniqué, τα Μαθηµατικά έµεναν 

αποφασιστικά θεωρητικά  µε σκοπό οι σπουδαστές να εφοδιαστούν µε γενικές µεθόδους, 

ενώ αυτή η τάση αποδυναµώθηκε στις Écoles d’ Αpplication. Το διάταγµα του Laplace στις 

17-12-1799 όριζε: «Σκοπός της École Polytechnique είναι η εξάπλωση της διδασκαλίας των 

µαθηµατικών επιστηµών, της φυσικής, της χηµείας και των γραφικών τεχνών, ενώ κύρια 

εκπαιδεύει τους µαθητές της για τις σχολές εφαρµογών»310. Με τον τρόπο αυτό το νευτωνικό 

πρόγραµµα (η αναγωγή όλων των φυσικο-χηµικών φαινοµένων στη δράση δυνάµεων) 

γίνεται επίσηµο πρόγραµµα της École, σε µια εποχή που αυτή κυριαρχεί στον επιστηµονικό 

κόσµο της Ευρώπης311. Ενώ κατά την περίοδο υπό τον Monge η École Polytechnique 

διαµόρφωνε µηχανικούς που µπορούσαν να γίνουν και καθαροί επιστήµονες αν το 

απαιτούσε το επάγγελµά τους, µετά τις αλλαγές του Laplace διαµόρφωνε πλέον 

µαθηµατικούς που γινόταν µηχανικοί µε τη βοήθεια του Θεού, αφού η εκπαίδευσή τους δεν 

ήταν η καταλληλότερη για τις δηµόσιες υπηρεσίες312. Μερικά µαθήµατα εφαρµογών 

διατηρούνται αρχικά στην École Polytechnique, αλλά σταδιακά περιορίζονται και τελικά 

καταργούνται στα 1816 µετά το τέλος ενός σκληρού αγώνα µε τις Écoles d’ Αpplication. Στα 

Μαθηµατικά το πρόγραµµα εστιάζεται στη διδασκαλία γενικών µεθόδων τις οποίες οι 

σπουδαστές  θα έχουν την ευκαιρία να εφαρµόσουν αργότερα σε συγκεκριµένα 

προβλήµατα.. 

Το µάθηµα της Ανάλυσης επικεντρώνεται από τη µια πλευρά στο διαφορικό και 

Ολοκληρωτικό Λογισµό και τη σπουδή των ∆ιαφορικών Εξισώσεων και  από την άλλη στην 

                                                           
310 Τάσος Τοκµακίδης, «Η École Polytechniqué», Όµιλος για την ιστορία των Μαθηµατικών, τεύχος 12, 

∆εκέµβριος 1989, σ. 31. 
311 Ilya Prigogine-Isabele Stengers, ό.π.,  σ. 118. 
312 Τάσος Τοκµακίδης, ό.π., σ. 35. 
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Αναλυτική και Απειροστική Γεωµετρία. Η Μηχανική µένει καθαρά θεωρητική και η  

µελέτη της Εφαρµοσµένης Μηχανικής ανατέθηκε στις Écoles d’ Αpplication. Όσο για την 

Παραστατική Γεωµετρία, της οποία η σπουδαιότητα φθίνει µετά το 1815, ασχολείται 

αποκλειστικά µε τη γραφική µελέτη κανονικών επιφανειών, επιφανειών από περιστροφή και 

τις τοµές τους και καταλαµβάνει πλέον ένα µικρό µέρος του προγράµµατος. 

Έτσι, τοποθετούνται οι µαθηµατικές βάσεις που θα αλλάξουν το µάθηµα του 19ου αιώνα. 

Η Ανάλυση καταλαµβάνει πλέον ηγεµονική θέση, ενώ η Αριθµητική και η Άλγεβρα, που 

διδάσκονται στα δευτερεύοντα και προπαρασκευαστικά σχολεία είναι παραµεληµένες και 

µόνο η Γεωµετρία εµφανίζεται πλέον µε τη µορφή της Αναλυτικής και της Παραστατικής. Ο 

τοµέας των εφαρµογών περιορίζεται στη Λογική Μηχανική (rational mechanics) και 

ευκαιριακά στο τεχνικό σχέδιο.  

Ένας ακόµα τοµέας στον οποίο τα Γαλλικά Μαθηµατικά του 19ου αιώνα αφιέρωσαν 

πολυάριθµες µελέτες, είναι η Μαθηµατική Φυσική που λίγο πολύ παραµελήθηκε από την 

École. Μετά την παλινόρθωση των Βουρβόνων, τα Μαθηµατικά που διδάσκονται στην 

École δεν επηρεάζονται σηµαντικά παρά το ότι o Cauchy εισάγει στη διδασκαλία µερικά 

στοιχεία από τη θεωρία των συναρτήσεων µιας µιγαδικής µεταβλητής (που έχουν εφαρµογή 

στη Μαθηµατική Φυσική), συγκλίνουσες σειρές και συνεχείς συναρτήσεις, αθροίσµατα 

σειρών, ορισµένα ολοκληρώµατα και λύσεις διαφορικών εξισώσεων. Η αυστηρότητα του 

Cauchy σηµαίνει ιδεολογική και µαθηµατική ρήξη µε τον φορµαλισµό του Lagrange (σε 

αυτόν οφείλεται το γεγονός ότι η θεωρία των αλγεβρικών εξισώσεων εισάγεται στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην περίοδο 1800-1830) και τον εµπειρισµό του Lacroix313, ενώ 

ο Hermite, που τον διαδέχεται, υιοθετεί στο πρόγραµµα τη µελέτη των ελλειπτικών 

συναρτήσεων.  

Συνδεδεµένη άµεσα µε τις ιδέες της  Γαλλικής Επανάστασης, η École Polytechnique 

συµβολίζει και για τον ελληνικό κόσµο την ανανέωση της ανώτερης παιδείας  εκείνης της 

εποχής.  

 

1.3.2  Οι ξένοι φοιτητές 

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της École, οι ξένοι σπουδαστές είναι απλά ελεύθεροι 

                                                           
313 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 212 και 255. 
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ακροατές οι οποίοι δεν υπόκεινται σε εξετάσεις και δηµιουργούν ένα περιθωριακό σώµα.314. 

Για την πρώτη πενταετία της λειτουργίας (1794-1799) δεν υπάρχουν στοιχεία για τους 

ξένους σπουδαστές, όµως,  κατά την περίοδο 1799-1816 η είσοδός τους ελέγχεται µε δελτία 

(καθώς εξαρτώνται άµεσα από τη γαλλική εξωτερική πολιτική) οπότε στα αρχεία της 

υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.  

Εξωτερικοί ακροατές γίνονται δεκτοί και πάλι κατά την περίοδο 1816-1830 και 

προέρχονται κυρίως από χώρες µε τις οποίες η Γαλλία διατηρεί (ή πρόκειται να 

δηµιουργήσει) καλές σχέσεις. Η ελαστικότητα στην αποδοχή ξένων ακροατών αυξάνεται 

κατά την περίοδο 1830-1848, ενώ στη συνέχεια σταδιακά επιβάλλεται έλεγχος επιµέλειας, 

διαγωνισµός εισαγωγής και συµµετοχή στις εξετάσεις µε την προοπτική µιας καλύτερης 

συµµετοχής στην παρεχόµενη παιδεία..  

Μέσα στις δύο παραπάνω χρονικές περιόδους βρίσκουµε δύο Επτανήσιους να 

σπουδάζουν στην École: τον κεφαλλονίτη Ιωάννη Καραντηνό που γίνεται δεκτός το 1820 

και του οποίου οι εργασίες µέχρι τον πρόωρο θάνατό του το 1835 επηρεάζουν την ελληνική 

µαθηµατική παιδεία του 19ου αιώνα και τον επίσης κεφαλλονίτη Ιωάννη Κουντούρη, µαθητή 

του Καραντηνού  στην Ιόνιο Ακαδηµία, που γίνεται δεκτός στην École το 1838. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι ο πρώτος Έλληνας σπουδαστής της École, ο Χιώτης ∆ωρόθεος Πρώιος, αν και 

Οθωµανός υπήκοος, σηµειώνεται  ως Έλληνας, ενώ ο κεφαλλονίτης Ιωάννης Καραντηνός 

σηµειώνεται ως Ιόνιος υπήκοος315.  

Στα επόµενα χρόνια, απόφοιτοι της École επανδρώνουν θέσεις σε όλους τους κλάδους 

του ελληνικού κράτους (Πανεπιστήµιο, Πολυτεχνείο, Σχολή Ευελπίδων,  υπηρεσίες 

δηµοσίων έργων) µεταφέροντας το πνεύµα της. 

 

1.4 Η επίδραση των Γαλλικών Μαθηµατικών στην Ελληνική ανώτερη εκπαίδευση του 

19ου αιώνα 

Η εξέλιξη των Μαθηµατικών κατά τον 19ο αιώνα µας επιτρέπει να θεωρήσουµε σαν 

µέτρο σύγκρισης της επιστηµονικής ανάπτυξης σε  άλλες χώρες την κατάσταση που  έχει 

                                                           
314 Ευθύµιος Νικολαΐδης, «Les élèves grecs de l’ École polytechnique (1820-1921)», στο Actes du séminaire 

organisé à l’ École française d’ Athènes (18 octobre-1er novembre 1995), Édités par Gilles Grivaud, La 

diaspora Hellénique en France, Extrait, 2000, σ. 55. 
315 Ευθύµιος Νικολαΐδης, ό.π., σ. 58. 
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διαµορφωθεί στη Γαλλία, η οποία κυριαρχεί πολιτικά και  οικονοµικά στην Ανατολική 

Μεσόγειο εκείνη την εποχή.316 Η διείσδυση όµως της Γαλλικής  κουλτούρας είναι πλέον 

µακροπρόθεσµη και καλύπτει όλη τη διάρκεια του αιώνα.  

Πριν τη Γαλλική Επανάσταση, όλοι σχεδόν οι Έλληνες λόγιοι που διδάσκουν σε 

ελληνικά σχολεία, έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήµια της βόρειας Ιταλίας, ενώ φορείς της 

γαλλικής κουλτούρας στη χώρα µας είναι οι καθολικοί µοναχοί και οι «γαλλοθρεµένοι» 

Φαναριώτες317. 

Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, οι περισσότεροι  Έλληνες λόγιοι  που διδάσκουν 

µαθηµατικά έχουν σπουδάσει στο Παρίσι ή στην Πίζα (άλλη επιλογή είναι η Βιέννη)318, ενώ 

η νέα γαλλική πολιτιστική πολιτική είναι λίαν επεκτατική και δεν στηρίζεται στα ήδη 

παρακµασµένα µοναχικά τάγµατα319.  Κατά την περίοδο 1789-1821, τα ξενόγλωσσα 

µαθηµατικά βιβλία που µεταφράζονται ή χρησιµοποιούνται για διδασκαλία στον υπό 

οθωµανική κυριαρχία ελληνικό χώρο είναι κατά κύριο λόγο γαλλικά και δευτερευόντως 

γερµανικά. Ταυτόχρονα όµως από τα ελληνικά µαθηµατικά κείµενα  της εποχής 

απουσιάζουν τα ιδιαίτερα επιστηµολογικά γνωρίσµατα των γαλλικών µαθηµατικών.  

 

1.4.1 Η Ιονική Ακαδηµία 

Στα 1808 ιδρύεται στην Κέρκυρα από διανοούµενους, που έχουν γνωριστεί µε 

αξιωµατικούς του Γαλλικού στρατού κατοχής και µε προτροπή του αυτοκρατορικού 

επίτροπου Julien Bessières (1777-1840)320,  ένα επιστηµονικό σωµατείο υπό µορφή 

ινστιτούτου321. Πρόκειται για την Ιονική Ακαδηµία322, η οποία δηµιουργείται µε άξονα  την 
                                                           
316 Νίκος Καστάνης, ό.π., σ.  173. 
317 Τσιρπανλής Ζαχαρίας, « Οι έλληνες φοιτητές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια και η παρουσία τους στην 

Πανεπιστηµιακή ζωή της Νεώτερης Ελλάδας (1800-1850), Παρνασσός, τ. ΚΑ’ , αρ. 3 (Ιούλ.-Σεπ. 1979), σ. 

322. Κ. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σ. 222. 
318 Νίκος Καστάνης, «Τα ιδεολογικά πλαίσια …», ό.π., σ.  283. 
319 Νίκος Καστάνης, Όψεις της Νεοελληνικής Παιδείας, ό.π., σ. 176. 
320 Jean Savant, «Η Ιονική Ακαδηµία (1897-1814)», Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. XXIV (1980), (µετάφραση: 

∆ήµητρα Πικραµένου Βάρφη), σ. 6. Για βιογραφικά στοιχεία βλ. Jacques Baeyens, Les Français a Corfou 

(1797-1799 et 1807-1814), Athénes, 1973, σ. 147.  
321 Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης, «Περί της εκπαιδεύσεως εν Επτανήσω (1453-1864)», Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. 5 

(1956), σ. 80. 
322 Ακολουθώντας τα καθιερωµένα στην κερκυραϊκή βιβλιογραφία, χρησιµοποιούµε τον όρο «Ιονική 
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πολιτική της  γαλλικής πολιτιστικής διείσδυσης και επιρροής. Στην ίδρυσή της συµµετέχει 

(κατά µία άποψη) ο Ιωάννης Καποδίστριας323, ενώ πρωτεργάτης της θεωρείται ο Pierre-

Charles-Francois Dupin (1784-1873)324, απόφοιτος της École Polytechnique, ο οποίος 

συντάσσει τον κανονισµό της325 και αναλαµβάνει πρώτος γραµµατέας της µέχρι την 

αναχώρησή του από την Κέρκυρα το 1811326 (χρονιά η οποία συµπίπτει µε την 

ανασυγκρότηση του ιδρύµατος)327, οπότε για λόγους υγείας328 επιστρέφει στη Γαλλία. Στην 

Ιονική Ακαδηµία, που σκοπός της είναι η προώθηση του εµπορίου και η ενθάρρυνση των 

γραµµάτων, γίνονται επιστηµονικές ανακοινώσεις σε δηµόσιες διαλέξεις329 και παρεµφερείς 

εκδηλώσεις, ενώ στις τάξεις της έχει 28 τακτικά µέλη και πολλά αντεπιστέλλοντα330, καµία 

όµως από τις διαλέξεις που δόθηκαν από Έλληνες ή Γάλλους επιστήµονες δεν φαίνεται να 

έχει αντικείµενο τα µαθηµατικά331. 

Η Ιονική Ακαδηµία είχε τα τµήµατα332:          

                                                                                                                                                                                    
Ακαδηµία» για το ίδρυµα που δηµιούργησαν οι Γάλλοι και «Ιόνιο Ακαδηµία» για το Πανεπιστήµιο που ίδρυσε 

ο Guilford. 
323 Ελένη Κούκκου, Ιστορία των Επτανήσων από το 1797 µέχρι την Αγγλοκρατία, Παπαδήµας, Αθήνα 1983, σ. 

174. 
324 Βιογραφικά για τον Dupin, βλ.  Gino Loria, ό.π., σ. 257-258. Κατά τον Savant η Ιονική Ακαδηµία 

ακολούθησε γρήγορα φθίνουσα πορεία λόγω της κακής οργάνωσης και επιρροής του Dupin. Βλ. Jean Savant, 

ό.π., σ. 28-31. 
325 Κατά άλλη άποψη, το καταστατικό συνετάγη από τον Μourre, γενικό γραµµατέα της αυτοκρατορικής 

επιτροπείας και στενότατο συνεργάτη του Bessières. Βλ. Jean Savant, ό.π., σ. 7. 
326 Χριστίνα Φίλη, «Ο Ιωάννης Καραντινός και τα Γαλλικά Μαθηµατικά στον Ελληνικό χώρο»,  ∆ελτίον 
Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, τ. 23 (1998), σ. 111. Τότε αλλάζει και το καταστατικό της Ακαδηµίας. Βλ. 

Εµµ. Φραγκίσκος, «Ο Κοραής και η Ιονική Ακαδηµία», Ο Ερανιστής, τ. 17 (1965), σ. 179. 
327 G.P. Henderson, Η Ιόνιος Ακαδηµία, Κέρκυρα, 1980 (µετάφραση: Φ.Κ. Βώρος), σ. 14. 
328 Denis Moschopoulos, τ. 2, σ. 420.  
329 Ο ίδιος ο Dupin παραδίδει µαθήµατα Φυσικής και Χηµείας κάθε ∆ευτέρα µεσηµέρι . Βλ. Jean Savant, ό.π., 

σ. 44, 112.  
330 Raymond Matton, Corfou, «Collection de l’ Institute Français d’ Athénes. ViIles et paysages de Grèce», 

Athènes, 1960, σ. 150-151. 
331  Νίκος Καστάνης, ό.π., σ. 183.  
332 Η αρχική πρόταση του Murre πρόβλεπε δώδεκα τµήµατα: Ιστορία, Αρχαιότητες, Τοπογραφία, Φυσική, 

Γεωργία, Βιοµηχανία, Εµπόριο, Επιστήµες – Γράµµατα - Τέχνες, Έθιµα, Παιδεία, Πολιτική, Ιατρική. Βλ. Jean 

Savant, ό.π., σ. 9-11. 
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1) Φυσικοµαθηµατικό, 2) Ηθικοπολιτικό και 3) Φιλολογικό-Καλλιτεχνικό333 (κατά τα 

πρότυπα του Ινστιτούτου της Γαλλίας334), ενώ στον καταστατικό χάρτη της αναφέρεται ο 

σκοπός της ίδρυσης335: 

Το αντικείµενο που θέτει για τον εαυτό της η Ιονική 

Ακαδηµία  είναι η τελειοποίηση της γεωργίας, της 

βιοµηχανίας, του εµπορίου, της ανάπτυξης ειδικού και 

δηµόσιου πλούτου στα εφτά νησιά. Η πρόοδος των 

επιστηµών, που διαφωτίζουν τον καλλιεργητή, τον 

παραγωγό, τον έµπορο και την πρόοδο των γραµµάτων, 

τα οποία  από την ένωσή τους µε τις επιστήµες, τις 

κάνουν πιο αγαπητές και γίνονται τα ίδια πιο χρήσιµα. 

Οι πρώτες εργασίες της ένωσης – εταιρείας, οι οποίες 

πρέπει να  είναι η βάση για όλα  τα  άλλα, θα  έχουν σαν αντικείµενο τη στατιστική των 

νησιών336. 

 

Charles Dupin (1784-1873) 

Τα άρθρα  16 και 17 αναφέρονται337 στη δηµιουργία Βιβλιοθήκης, αίθουσας Φυσικής 

Ιστορίας και Βοτανικού κήπου  καθώς και στη δηµιουργία εδρών για τη δηµόσια 

διδασκαλία των επιστηµών.  

Για να δοθεί ώθηση στις εργασίες, σχεδιάζεται, µε βάση το άρθρο 15 του καταστατικού, 

η έκδοση µε έξοδα της Ακαδηµίας κάθε έξι µήνες ενός τόµου και η απονοµή βραβείων για 

θέµατα διαγωνισµού που θα προκηρύσσεται σε ετήσια βάση.  

Τον  Αύγουστο του 1808 ξεκινά τµήµα φυσικής για αρχαρίους, τµήµατα Βοτανικής, 

Φυσιολογίας, Πολιτικής Οικονοµίας και Εγκληµατολογίας, όλα στα ιταλικά338, που 

παρέµεναν η εν χρήσει γλώσσα.  Τα µέλη της πνευµατικής αριστοκρατίας της Κέρκυρας 

                                                           
333 Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης, ό.π, σ. 83. 
334 Φρανσουά Φυρέ – Ντενί Ρισέ, ό.π., σ. 593. 
335 Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης, ό.π, σ. 81. 
336 Ό.π., σ. 81. 
337 Ό.π., σ. 83. 
338 Το γεγονός αυτό προκάλεσε και την έντονη δυσφορία του Κοραή. Βλ. Εµµ. Φραγκίσκος, ό.π., σ. 183. 

Γιώργος Τόλιας, «Κοραής και Επτάνησα (1798-1814): Αποδοχή και ενδοιασµός των  ιδεολόγων», Πρακτικά 

διήµερης συνάντησης µε θέµα Επτάνησος Πολιτείας (1800-1807): τα µείζονα ιστορικά ζητήµατα. Κέρκυρα, 

2001, σ. 88-89. 
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αποτελούν µέρος της Ακαδηµίας: Ο Ιωάννης και ο Βιάρος Καποδίστριας, ο Αντώνιος 

Πιέρρης, ο Ανδρέας Ιδρωµένος, ο αρχιτέκτονας Προσαλένδης. Ανάµεσα στα 

αντεπιστέλλοντα µέλη ξεχωρίζουν οι: Ugo Foscolo, Pouqueville (γενικός πρόξενος της 

Γαλλίας στα Γιάννενα), Fauvel (υποπρόξενος της Γαλλίας στην Αθήνα και φιλέλληνας 

αρχαιολόγος)339. Επίσης ξεχωρίζει ο Αθανάσιος Ψαλλίδας (στα Γιάννενα) και ο Κοραής340, 

που βρίσκεται τότε στο Παρίσι.  

Τα αντεπιστέλλοντα µέλη του εξωτερικού δεν µπορούν να προσφέρουν παρά αµελητέα 

συνεργασία στην Ιονική Ακαδηµία, όµως η συµµετοχή τους στο σώµα αποτελεί για τους 

Επτανήσιους µια αξιόλογη ενθάρρυνση341. 

Η Ιονική Ακαδηµία διαλύεται τον Ιούνιο του 1814342 µε την πτώση της αυτοκρατορίας, 

που θέτει τέλος στη γαλλική κυριαρχία343, αλλά  η ιδέα δεν εξαφανίζεται. Η συνέχεια θα 

υπάρξει λίγα χρόνια αργότερα, το 1824.  

    Υπό την καθοδήγηση του Dupin ξεκινά την καριέρα του ο Κεφαλλονίτης Ιωάννης 

Καραντηνός και λίγο αργότερα σπουδάζει στο Παρίσι ως υπότροφος του Guilford, ενώ από 

το 1823 µέχρι το θάνατό του διδάσκει στην Ιόνιο Ακαδηµία. Το έργο του είναι επηρεασµένο 

από τη διδασκαλία του Lagrange στην École, ενώ οι µεταφράσεις του των γαλλικών 

µαθηµατικών βιβλίων θέτουν τις βάσεις της νεοελληνικής µαθηµατικής βιβλιογραφίας. Στη 

συνέχεια, πολλοί µαθητές του καλλιεργούν και προωθούν τη γαλλική µαθηµατική 

κουλτούρα στην ελληνική παιδεία των εποµένων δεκαετιών. 

 

1.4.2 Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο, Οθώνειο Πανεπιστήµιο και νεότεροι έλληνες µαθηµατικοί  

Την ίδια περίοδο, στον υπό οθωµανική κυριαρχία Ελληνικό χώρο µαίνεται ο 

εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, κλείνουν οι Ακαδηµίες του Ιασίου και του Βουκουρεστίου 

και οι περισσότερες σχολές (πολλές από αυτές µε ενέργειες της Εκκλησίας η οποία 

επιτυγχάνει έτσι την εξουθένωση του ∆ιαφωτισµού στην Ανατολή344). Κατά την 

Καποδιστριακή περίοδο λειτουργεί το Κεντρικό σχολείο της Αίγινας (ανάλογο µε τα 
                                                           
339 Denis Moschopoulos, τ. 2, σ. 538-543. 
340 Jean Savant, ό.π., σ. 40. 
341 Jean Savant, ό.π., σ. 41. 
342 Jean Savant, ό.π., σ. 62. 
343 Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης, ό.π, σ. 85. 
344 Π. Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, ό.π., σ. 450. 
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σηµερινά Λύκεια) µε πρότυπο την École Centrale.  

Στα 1828 ιδρύεται στο Ναύπλιο η Κεντρική Στρατιωτική Σχολή µε οργανωτικό σχέδιο 

του Γάλλου λοχαγού H. Pauzie345, και µε εµφανή τη γαλλική διείσδυση στην οργάνωση και 

τον εφοδιασµό του ελληνικού στρατού. Ο οργανισµός που συστήνεται είναι σαφώς 

επηρεασµένος από την École Polytechnique µε πρωτοποριακό πρόγραµµα Μαθηµατικών 

που περιλαµβάνει Αριθµητική, Άλγεβρα, Γεωµετρία, Τριγωνοµετρία, Στοιχεία Κωνικών 

Τοµών και Παραστατική Γεωµετρία, ενώ πρώτος δάσκαλος των Μαθηµατικών είναι ο 

µαθητής του Καραντηνού ∆ηµ. ∆εσποτόπουλος. Τα εγχειρίδια που χρησιµοποιούνται είναι: 

Αριθµητική και Άλγεβρα του Bourdon, Γεωµετρία και Τριγωνοµετρία του Legendre και 

Παραστατική Γεωµετρία του Monge. Η Αριθµητική του Bourdon και η Γεωµετρία του 

Legendre είναι µεταφρασµένες από τον Καραντηνό και η Κεντρική Στρατιωτική Σχολή 

διατηρεί τη γαλλική της φυσιογνωµία για πολλές δεκαετίες, σηµατοδοτώντας, µαζί µε την 

Ιόνιο Ακαδηµία, τη γαλλική επίδραση στην ελληνική µαθηµατική παιδεία. Αργότερα, ο 

∆εσποτόπουλος και ο Αντώνιος Φατσέας θα µεταφράσουν και άλλα εγχειρίδια 

µαθηµατικών από τα γαλλικά.  

Κατά την Οθωνική περίοδο  αναδιοργανώνεται από το 1833 η εκπαίδευση και τα 

Μαθηµατικά υποβαθµίζονται σε όλες τις βαθµίδες, ενώ στο Λύκειο επιχειρείται η επιβολή 

των γερµανικών προτύπων στη διδασκαλία της Γεωµετρίας346. Στα 1834 νοµοθετείται η 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε αξιοποίηση του γαλλικού νόµου του 1833, στα 1836 

οργανώνεται η µέση εκπαίδευση µε βάση γερµανικά πρότυπα και στα 1837 η 

πανεπιστηµιακή µε πρότυπο το πανεπιστήµιο του Göttingen. Είναι σαφές ότι πρόκειται για 

συνδυασµό γαλλικών και γερµανικών αντιλήψεων που απηχούν  την επιρροή που δέχτηκε η 

Βαυαρία  για τη διοίκηση και οργάνωση του κράτους.  

• Στα 1837, πρώτος καθηγητής των Μαθηµατικών στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας 

διορίζεται ο Κωνσταντίνος Νέγρης (1804-1880) και διδάσκει µέχρι το 1880. Τις 

γυµνασιακές του σπουδές είχε κάνει στο Lycée de France347 και ήταν απόφοιτος της 

                                                           
345 Νίκος Καστάνης, ό.π., σ. 192. 
346 Νίκος Καστάνης, ό.π., σ. 195. 
347 Μιχαήλ Κασιούρας, «Βιογραφίαι καθηγητών διδαξάντων Μαθηµατικά εις το Πανεπιστήµιον Αθηνών, 

Κωνσταντίνος Νέγρης (1804-1880)», Ο Ευκλείδης, Παράρτηµα του ∆ελτίου της Ελληνικής Μαθηµατικής 

Εταιρείας: Νέα σειρά, Ακαδ. Έτος 1969-70, Τόµος Γ’, Τεύχος 8, Απρίλιος 1970, σ.. 327-328. 
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École Polytechnique (εισήλθε το 1829)348. Την πρώτη ακαδηµαϊκή χρονιά (1838-

1839) διδάσκει Γεωµετρία349 και Άλγεβρα του Legendre, και Παραστατική 

Γεωµετρία του Hachette350. ∆ίνει έτσι καθαρά γαλλικό χρώµα στο νεογέννητο 

ελληνικό Πανεπιστήµιο και διαµορφώνει συνθήκες αναπαραγωγής της γαλλικής 

επιρροής στα Μαθηµατικά. Μόλις στα 1840 αρχίζει µια προσπάθεια προώθησης των 

γερµανικών Μαθηµατικών, στη δευτεροβάθµια, όµως, εκπαίδευση µε µεταφράσεις 

βιβλίων του Kerl Koppe από τον  Γ. Γεράκι. 

• Στα 1831, εισέρχεται στην École Polytechnique ο ∆ηµήτρης Στρούµπος και το 1837 

προσλαµβάνεται για να διδάξει στη Στρατιωτική Σχολή του Ναυπλίου, όπου 

παραµένει  για 20 χρόνια. Ταυτόχρονα, από το 1844 µέχρι το 1890 διδάσκει στο 

Πανεπιστήµιο.  

• Στα 1837 εισέρχεται στην École ο ∆ηµήτρης Κοροµηλάς και το 1838 ο ∆ηµήτρης 

Σκαλιστήρης  ο οποίος το 1851  αναλαµβάνει καθηγητής της Φιλοσοφίας στη 

Στρατιωτική Σχολή και αργότερα στο Πολυτεχνείο  του οποίου οργανωτικό 

στέλεχος είναι το 1857 ο Ιωάννης Παπαδάκης (1825-1876), απόφοιτος και αυτός της 

École Polytechnique351.  Ήδη από το 1850 είναι βοηθός αστρονόµος στο 

Αστεροσκοπείο Αθηνών και από το 1854 τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήµιο352. 

• Ο Παπαδάκης εισάγει στα 1860 στο Πολυτεχνείο το µάθηµα της Τοπογραφίας ενώ ο 

απόφοιτος της École Λεωνίδας Βλάσης εισάγει τη Στατιστική και τη Θεωρητική 

Μηχανική.  

  Στα 1863, οι δύο από τους τέσσερις καθηγητές των Μαθηµατικών στο Πολυτεχνείο 

είναι απόφοιτοι της École Polytechnique, ενώ στα 1867 νέο πρόγραµµα σπουδών εκπονείται 

από τον Σκαλιστήρη.  

   Άλλοι  Έλληνες µαθηµατικοί που σπούδασαν στο Παρίσι είναι: 
                                                           
348 Ευθύµιος Νικολαΐδης, ό.π., σ. 59. 
349 Την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Πανεπιστηµίου δίδαξε τα «5 τελευταία βιβλία της Γεωµετρίας του 

Λεγένδρου» που σηµαίνει ότι τα τέσσερα πρώτα είχαν διδαχτεί στο γυµνάσιο. 
350 Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 255. 
351 Ευθύµιος Νικολαΐδης, ό.π., σ. 60. 
352 Μιχαήλ Κασιούρας,«Βιογραφίαι …., Ιωάννης Γ. Παπαδάκης (1825-1876)», Ο Ευκλείδης,  κ.τ.λ, Τόµος ∆’, 

Τεύχος 1-2, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1970, σ. 76-77. 
352 Ευθύµιος Νικολαΐδης, ό.π., σ. 59. 
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• Ο ∆ηµήτρης Αντωνόπουλος που, έχοντας τελειώσει τη Στρατιωτική Σχολή το 1844, 

έγινε δεκτός το 1848 και µετά έκανε καριέρα στο Πανεπιστήµιο. 

• Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής που γίνεται δεκτός στην École τον Οκτώβριο του 

1859 και συνεχίζει στην École des Ponts.  

• Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα αποφοιτούν από την École οι Νικόλαος 

Νικολαΐδης, Γιάννης Σέχος, Γιάννης Μαρκόπουλος, Τιµολέων Αργυρόπουλος και 

Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης (οι περισσότεροι απόφοιτοι της Στρατιωτικής  Σχολής), οι 

οποίοι στη συνέχεια διδάσκουν στο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών  ή στη 

Στρατιωτική Σχολή.353 

• Ο Αθανάσιος Κυζικηνός (1822-1894) σπουδάζει στη Νοµική Σχολή Αθηνών και στη 

συνέχεια στο Φυσικό τµήµα της Φιλοσοφικής. Συνεχίζει µαθηµατικά στο Παρίσι µε 

το διάσηµο  Sturm  και µετά  στην Grenoble. Παίρνοντας το διδακτορικό του 

διορίζεται το 1849 στο Γυµνάσιο της Τρίπολης, ενώ το 1872 διορίζεται τακτικός 

καθηγητής των Μαθηµατικών στο Εθνικό Πανεπιστήµιο354.  

• Στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού σπουδάζει επίσης ο Στέφανος Κυπάρισσος (1857-

1917), που διδάσκει στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Πολυτεχνείο και στις 

Στρατιωτικές Σχολές  από το 1884  µέχρι το θάνατό του355. 

• Τελευταίος, ίσως, Έλληνας  Μαθηµατικός που σπουδάζει στο Παρίσι κατά το 19ο 

αιώνα είναι ο Νικόλαος Ι. Χατζιδάκης (1872-1942) ο οποίος, τελειώνοντας το 

Μαθηµατικό τµήµα της Φιλοσοφικής Αθηνών το 1893, φθάνει το 1896 στο Παρίσι, 

όπου και διευρύνει τις σπουδές του παρακολουθώντας τους Poincare, Picard, 

Darboux  κ.ά. Το 1897 παίρνει µέρος στην Κρητική Επανάσταση και το 1898-1900 

συνεχίζει τις σπουδές του στο Göttingen. Στη συνέχεια διδάσκει στη Σχολή 

Ευελπίδων, τη Σχολή ∆οκίµων και  στο Πανεπιστήµιο µέχρι το τέλος της ζωής 

του356. 

                                                           
353 Ευθύµιος Νικολαΐδης, ό.π., σ. 62. 
354 Μιχαήλ Κασιούρας, «Βιογραφίαι …., Αθανάσιος Κυζικηνός (1822-1894)», Ο Ευκλείδης,  κ.τ.λ., Τόµος ∆’, 

Τεύχος 3, Νοέµβριος 1970, σ. 116-117. 
355 Μιχαήλ Κασιούρας, «Βιογραφίαι .…, Στέφανος Κυπάρισσος (1857-1917)», Ο Ευκλείδης, κ.τ.λ., Τόµος ∆’, 

Τεύχος 5, Ιανουάριος 1971, σ. 196-199 και Τεύχος 6, Φεβρουάριος 1971, σ. 236-240. 
356 Μιχαήλ Κασιούρας, «Βιογραφίαι …., Νικόλαος Ι. Χατζιδάκης (1872-1942)», Ο Ευκλείδης κ.τ.λ., Τόµος ∆’, 

 98



Από τα παραπάνω καθίσταται φανερή η επιρροή των Γαλλικών Μαθηµατικών και 

ειδικά του πνεύµατος της École Polytechnique στα ανώτερα εκπαιδευτήρια της 

µετεπαναστατικής Ελλάδας, επιρροή που διατηρήθηκε  µέχρι τα χρόνια του Μεσοπολέµου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
Τεύχος 7, Μάρτιος 1971, σ. 283-286. 
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2. ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΙ GUILFORD 
 
2.1 H Iόνιος Ακαδηµία 

2.1.1. Τα µέχρι την ίδρυση 

    Οι πρώτες προσπάθειες για την ίδρυση ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος στα Ιόνια, 

ξεκινούν από το λόρδο Guilford στα 1811, χρονιά κατά την οποία επισκέπτεται για δεύτερη 

φορά την Ιθάκη357.  Στα 1818 ο Guilford ετοιµάζει ένα υπόµνηµα µε προτάσεις για την 

οργάνωση της Στοιχειώδους, Μέσης και Ανώτερης εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά358. Εκεί, 

ανάµεσα σε άλλα,  διατυπώνει την άποψη ότι, επειδή η ευγλωττία πρέπει να συνδυάζεται µε 

τη λογική, στις ανώτερες σχολές πρέπει να διδάσκονται: Άλγεβρα, Γεωµετρία (που µπορεί 

να περιλαµβάνει και τη Μηχανική), Τριγωνοµετρία, Γνωµονική359, Υδραυλική, αστική και 

στρατιωτική Αρχιτεκτονική. Θεωρεί επίσης ενδεδειγµένη τη δηµιουργία σχολής σχεδίου360, 

ενώ κρίνει ότι ένας καθηγητής επαρκεί για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών στην 

Άλγεβρα και τη Γεωµετρία. 

Για τη σύνταξη κανονισµού του Πανεπιστηµίου ο Guilford χρησιµοποιεί τους 

κανονισµούς µεγάλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων  καθώς και τους κανονισµούς των 

Σχολών του Βουκουρεστίου και της Χίου361. Ταυτόχρονα στέλνει µε έξοδά του λόγιους για 
                                                           
357 Για αναλυτικές πληροφορίες βλέπε Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, Η Ιόνιος Ακαδηµία ,Το χρονικό της 

ίδρυσης του πρώτου ελληνικού πανεπιστήµιου (1811-1824), Εταιρεία Αρχειακών Μελετών και Εκδόσεων Ο 

Μικρός Ρωµηός, Αθήνα, 1997. 
358 Μέχρι την άφιξη των ∆ηµοκρατικών Γάλλων το 1797, δεν υπάρχει δηµόσια εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά. Οι 

Γάλλοι πρώτοι ιδρύουν δηµόσιο «Καταρκτικό Σχολείο», το οποίο στεγάζεται στο µοναστήρι του Αγίου 

Φραγκίσκου των λατίνων. Βλ. Γιώργος Ζούµπος, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα επί ∆ηµοκρατικών Γάλλων, Ε΄-Ζ΄ 

χρόνος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας (1797-1799), ∆ιπλωµατική εργασία στο Μαθηµατικό Τµήµα του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, 1979-1980. 
359 Η Γνωµονική είναι κλάδος της πρακτικής αστρονοµίας και ασχολείται µε την κατασκευή ηλιακών 

ωρολογίων. Βλ. Γ(εώργιος) Α(ρβανιτάκης), «Γνωµονική», Ελευθερουδάκη Σύγχρονη Εγκυκλοπαίδεια 4, Νίκας, 

Αθήνα, 1965, σ. 41-42. Η γνωµονική προβολή (προβολή των σηµείων µιάς σφαίρας πάνω σε εφαπτόµενο 

επίπεδο µε κέντρο προβολής το ίδιο το κέντρο της) χρησιµοποιείται στην αστρονοµία και τη ναυτιλία για την 

αναπαράσταση µικρών σφαιρικών τµηµάτων. Βλ. «Γνωµονική προβολή», Μ.Σ.Ε. 8, Ακάδηµος, Αθήνα, 1979, 

σ. 225.    
360 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 29. 
361 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 217-237. Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Γκίλφορδ-Βάµβας και 

ένα ιστορικό γράµµα», Παρνασσός, τόµ. ΚΕ’, αρ. 3 (Ιούλ.-Σεπ. 1983) Αθήνα, σ. 509. 
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περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό µε σκοπό να στελεχώσουν αµέσως µετά την ίδρυσή του 

το Πανεπιστήµιο. Ανάµεσά τους ο Κωνσταντίνος Ασώπιος και ο Θεόκλητος Φαρµακίδης362 

που σπουδάζουν  στο Göttingen µεταξύ των ετών 1818 και 1823.  

Το Μάιο του 1819, µετά από συνάντηση µε τον αρµοστή Maitland, ο Guilford 

αναλαµβάνει να φροντίσει για την πρόσληψη δέκα καθηγητών363 και ταυτόχρονα 

εξακολουθεί να συγκεντρώνει κανονισµούς άλλων Πανεπιστηµίων. Την ίδια χρονιά ορίζεται 

Καγκελλάριος του Πανεπιστηµίου των Ιονίων Νήσων, του απονέµεται από το Πανεπιστήµιο 

της Oxford ο τίτλος του ∆ιδάκτορα  του Αστικού ∆ικαίου και πετυχαίνει τη δωρεά  πολλών 

βιβλίων από το ίδιο πανεπιστήµιο για τη βιβλιοθήκη του  υπό σύσταση Πανεπιστηµίου.  

Πολλοί είναι οι λόγιοι της εποχής που ενδιαφέρονται για πρόσληψη στο νέο 

Πανεπιστήµιο. Ανάµεσά τους ο Γεώργιος Ιωαννίδης από τη Σµύρνη364, ο οποίος εκείνη την 

εποχή διδάσκει ελληνικά στο Παρίσι365. Το 1820 φτάνει στο Παρίσι για σπουδές µε έξοδα 

του Guilford και ο Ιωάννης Καραντηνός366, τον οποίον αρχικά σκόπευε να στείλει στην 

Αγγλία367 και στη συνέχεια να του αναθέσει τη διδασκαλία Μαθηµατικών και Μηχανικής.   

Όµως, στις αρχές του 1823 το Πανεπιστήµιο δεν έχει ακόµα  ιδρυθεί, η αρχική ιδέα για 

έδρα στην Ιθάκη εγκαταλείπεται επίσηµα το Μάρτιο  και ο αρµοστής Maitland εκφράζει την 

προτίµησή του για  έδρα στην Κέρκυρα. Στις 29 Μαΐου λαµβάνεται από τη Βουλή η σχετική 

απόφαση και εξουσιοδοτείται η κυβέρνηση να φροντίσει για την έναρξη λειτουργίας  του 

Πανεπιστηµίου από το ακαδηµαϊκό έτος 1823-1824. 

Μέχρι τότε, στα Ιόνια Νησιά δεν έχουν λειτουργήσει ανώτερες σχολές και πολλοί νέοι 

υποψήφιοι φοιτητές δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν αµέσως τα µαθήµατα του 

Πανεπιστηµίου. Για αυτούς, παρά την αντίθεση του Maitland, ο Guilford λαµβάνει µέριµνα 

ώστε να προετοιµαστούν στα Ελληνικά, Λατινικά και Αριθµητική368 από τον Γεώργιο 

                                                           
362 Ο Φαρµακίδης διευθύνει ως τότε µαζί µε τον Κοκκινάκη το περιοδικό «Λόγιος Ερµής». Βλ. Κ. Θ. ∆ηµαράς, 

ό.π., σ. 381. Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδηµίας, Έκδοση-Εισαγωγή-Σχόλια Σπύρος 

Ι. Ασδραχάς, «Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη», Ερµής, Αθήνα, 1982, σ. 26. 
363 Ελένη Αγγελοµάτη, ό.π., σ. 40. 
364 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 28. 
365 Κερκυραϊκό Αρχείο Guilford (στο εξής Κ.Α. Guilford), Φ IV 29/1-8-1820. 
366 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 58. 
367 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 70. 
368 Στο Αρχείο των Τυπάλδων-Ιακωβάτων (φάκ. Γ1 / Ατοµικά έγγραφα ΓεωργίουΤυπάλδου-Ιακωβάτου, αρ. 55)  
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Ιωαννίδη, τον αναγνώστη Αθανάσιο Πολίτη, το Θωµά Γούλιο και τον Ιωάννη Φερεντίνο οι 

οποίοι διδάσκουν στο προπαρασκευαστικό σχολείο369 (Εφηβείο). Για  τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας, που είναι πειραµατικός, οι φοιτητές (είναι διαφόρων ηλικιών και διαφορετικών 

επιπέδων γνώσεων), µπορούν να παρακολουθούν τις πανεπιστηµιακές παραδόσεις και τα 

προπαρασκευαστικά µαθήµατα του Ιωαννίδη370, τα οποία γίνονται στην αγγλικανική 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Παλιό Φρούριο από τον ∆εκέµβριο του 1823, ενώ 

χρησιµοποιείται για µαθήµατα  και η παλιά ιδιωτική τραπεζαρία 

του αρµοστή. Από τον Ιανουάριο του 1824 τα πανεπιστηµιακά 

µαθήµατα παραδίδονται στο οίκηµα των Προνοητών (ώς τότε 

παραδόσεις γίνονταν στο σπίτι όπου έµενε  ο Guilford, δίπλα 

στην εκκλησία της Σπηλαιώτισσας).  

Η λειτουργία του Πανεπιστηµίου προχωρά µε δυσκολία, 

καθώς δεν το στηρίζει η τάξη των γαιοκτηµόνων371 που στέλνει 

τα παιδιά της για σπουδές στην Ιταλία (όπως και πολλά από τα 

παιδιά των µεσοαστών)372 και φοβάται την πνευµατική άνοδο των 

κατωτέρων στρωµάτων373. Αναµενόµενη αντίδραση µε διάφορες 

Ο ανδριάντας του 
Guilford στο 

«Μποσκέτο» της 
Κέρκυρας 

                                                                                                                                                                                    
σώζεται η έγκριση εισδοχής του κεφαλλονίτη Γεωργίου Ιακωβάτου στο Προπαρασκευαστικό Σχολείο της 

Φιλοσοφικής, το Φεβρουάριο του 1824 σε ηλικία 15 χρόνων. Σηµειώνεται «το γένος έλλην» και ότι θα 

παρακολουθήσει τα παρακάτω µαθήµατα: Ελληνική Γλώσσα, Λατινική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα, Ιταλική 

Γλώσσα, Αριθµητική, Λογική. 
369 Στέφανος Μπέτης, Φιλητάς και Ασώπιος. Οι ∆ιδάσκαλοι του Γένους, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 

Ιωάννινα, 1991, σ. 65. Σπ. Μ. Θεοτόκης, ό.π., σ. 102. 
370 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 134. Παναγής Αλιπράντης, Η Φιλοσοφία στην Ιόνιο Ακαδηµία 

(1824-1864): τα µαθήµατα φιλοσοφίας του Ανδρέα Κάλβου (1840-1841, ∆ιδακτορική διατριβή, Κέρκυρα, 1996, 

σ. 49. 
371 Για µία πληρέστερη αναφορά στις αντιδράσεις για την ίδρυση της Ιονίου Ακαδηµίας, τη στάση της 

Γερουσίας και προσωπικά των αρµοστών Maitland και Adam, βλ. Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 

152-162. Ο Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 21, σηµειώνει «… εκρυφόλεγαν οι άρχοντες κ’  η διοίκηση 

ότι δεν είναι τόποι ετούτοι δια πανεπιστήµια και ότι, όσο ζει ο µιλόρδος, βαστά….».  
372  Γεράσιµος Χυτήρης, ό.π., σ. 11. 
373 Ήδη όµως το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού αναγνωρίζει ότι το κοινωνικό αγαθό της παιδείας είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για τη στερέωση µιας φιλελεύθερης πορείας της κοινωνίας και της πολιτικής ζωής. 

Γεώργιος Λεοντσίνης, Ζητήµατα νεότερης ελληνικής ιστορία και εκπαίδευσης, τ. γ’,  Αθήνα, 2000, σ. 78. 
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αιτιάσεις υπάρχει και από την πλευρά της Βρετανικής διοίκησης374, η οποία αντιµετωπίζει τα 

ήδη αντιβρετανικά  αισθήµατα λόγω της επιβολής του Συντάγµατος του 1817 και της στάσης 

της προς την Ελληνική Επανάσταση375. 

Από οργανωτική άποψη, οι αρχικές προτάσεις του Guilford προβλέπουν επικεφαλής της 

Ακαδηµίας τον Καγκελάριο· στη διοικητική ιεραρχία έπεται ο Έφορος, ο οποίος έχει ετήσια 

θητεία. Τη θέση του Εφόρου αναλαµβάνει κατ΄ έτος άλλος καθηγητής, όπως στα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήµια. Στην Ακαδηµία υπηρετεί επίσης ένας ιερέας και ένας Γραµµατέας του 

Εφόρου. Καθήκοντα του Γραµµατέα είναι να βοηθά στην ορκωµοσία και στην εγγραφή των 

φοιτητών στα µητρώα του Πανεπιστηµίου, να καταγράφει τους Πανεπιστηµιακούς τίτλους 

και να επικυρώνει τις εντολές του Εφόρου σχετικά µε την πειθαρχία. Απαραίτητος κρίνεται 

ένας Αρχειοφύλακας, και από ένας κλητήρας για τον Καγκελάριο, τον Έφορο και για κάθε 

αίθουσα παραδόσεων.  

Πειθαρχικά, προβλέπεται αυστηρός έλεγχος των σπουδαστών για τη συµπεριφορά τους 

ώστε να εµποδίζονται οι κακές συνήθειες και να παροτρύνεται η µελέτη376. Οι ποινές 

αρχίζουν από απλή επίπληξη και φθάνουν στην αποβολή από το Πανεπιστήµιο. 

Τελικά, στις 12/24 Μαΐου 1824 το Νοµοθετικό Σώµα λαµβάνει την απόφαση για την 

ίδρυση του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση αυτή στηρίζεται στις προτάσεις του Guilford, 

περιλαµβάνοντας όµως τα ελάχιστα των προτεινοµένων, µε αποτέλεσµα το Πανεπιστήµιο να 

είναι νοµικά µετέωρο. Μόνο µε νέα νοµοθετική πράξη στις 31 Μαΐου 1825 το Πανεπιστήµιο 

αποκτά µόνιµη νοµική οντότητα377, ενώ µετά το θάνατο του Guilford, οι αρµοδιότητες του 

Άρχοντα της Παιδείας µεταβιβάζονται στις 31 Μαΐου 1828 στη Γενική Επιτροπή της 

∆ηµόσιας Αγωγής.. 

 

2.1.2. Η οργάνωση της Ακαδηµίας  

Η απόφαση της Βουλής στις 12/24 Μαΐου 1824378 ορίζει ότι το Πανεπιστήµιο 

αποτελείται από τέσσερις σχολές: 

                                                           
374 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. κε’.  
375 Γεώργιος Λεοντσίνης, Ζητήµατα νεότερης ελληνικής …, 1995, ό.π., σ. 159. 
376 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 148. 
377 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 175. 
378 Μονόφυλλο. Μικροταινιοθήκη ΚΝΕ/ΕΙΕ. F.54 /1963. 
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1. Θεολογία 

2. Νοµική 

3. Ιατρική 

4. Φιλοσοφική (µε τµήµατα Επιστηµών και Φιλολογίας). 

Κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 1824-1825 λειτούργησε η Θεολογική και η Φιλοσοφική. 

Κάθε σχολή απονέµει τα παρακάτω πτυχία: 

1. ∆ιδάκτορος (Doctor) 

2. Τελείου (Master of Arts) 

3. Επιστήµονος (Bachelor) 

Οι φοιτητές πριν λάβουν το πρώτο πτυχίο θεωρούνται ότι δεν ανήκουν σε κάποια 

συγκεκριµένη Σχολή, αλλά ονοµάζονται γενικά Φιλόλογοι (αφορά το 1ο και 2ο έτος 

σπουδών), εκτός από τους φοιτητές της Θεολογίας που έχουν λάβει το σχήµα και 

ονοµάζονται Αναγνώστες. Όσοι δεν έχουν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων αποκαλούνται 

Έφηβοι και υπάγονται στον καθηγητή των προπαρασκευαστικών µαθηµάτων 

Αρχές και όργανα ορίζονται: 

• Ο Άρχων (Καγκελάριος) 

• Ο Έφορος (Rettore) 

• Ο Αρχιµανδρίτης 

• Ο Νοµοφύλαξ 

• Ο Αρχίατρος 

• Ο Ρήτωρ και Κοσµήτωρ 

• Ο Γραµµατεύς 

• Ο Κοσµοφύλαξ 

• Οι Καθηγητές 

Υπάρχουν επίσης ο Βιβλιοθηκάριος, ο Χαρτοφύλαξ, ο Φύλαξ καθώς και κατώτεροι 

υπάλληλοι.  

Επικεφαλής της διοίκησης του Πανεπιστηµίου είναι ο Άρχων ο  οποίος κατέχει άµισθη 

θέση. Τη συνέλευση της Σχολής (Θεολογική, Νοµική, Ιατρική) αποτελούν όσοι έχουν τον 

τίτλο του ∆ιδάκτορα, ενώ τη Σύγκλητο (Συνέδριο) µε πρόεδρο τον Έφορο (που έχει και τη 

διοικητική ευθύνη του ιδρύµατος) αποτελούν οι: Έφορος, Αρχιµανδρίτης, Νοµοφύλαξ, 
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Αρχίατρος, Ρήτωρ, Γραµµατεύς, Κοσµοφύλαξ και όλοι οι καθηγητές379.  

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:  

1. Συµπληρωµένο το 14ο έτος της ηλικίας τους 

2. Οικονοµικά µέσα ώστε να µπορούν να συντηρηθούν αξιοπρεπώς στην Κέρκυρα 

3. Να είναι άτοµα καλού χαρακτήρα και φήµης 

Ο καθηγητής των προπαρασκευαστικών µαθηµάτων  κρίνει το  επίπεδο των γνώσεων 

ώστε να καταταγεί ο  υποψήφιος ανάλογα στους Εφήβους ή στους Φιλολόγους. Στη δεύτερη 

περίπτωση ο υποψήφιος δηλώνει ποιες παραδόσεις θα παρακολουθήσει, αλλά και στις δύο 

περιπτώσεις δίνει τον καθορισµένο όρκο380. Τον τρίτο χρόνο (για τους φοιτητές της 

Φιλοσοφίας και της Θεολογίας) ο  σπουδαστής  µπορεί να ζητήσει να εξεταστεί για το πτυχίο 

του Επιστήµονος. Η εξέταση αυτή γίνεται µεταξύ των εορτών του Πάσχα και της Ανάληψης 

και την εξεταστική επιτροπή αποτελούν τα µέλη του Συνεδρίου και όσοι έχουν λάβει 

διδακτορικό δίπλωµα από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Για τον τίτλο του Τελείου, οι εξετάσεις 

γίνονται ένα έτος αργότερα, ενώ για τον τίτλο του ∆ιδάκτορα ο υποψήφιος κάνει αίτηση 

όποτε κρίνει σκόπιµο. 

Το ακαδηµαϊκό έτος  ξεκινά την 1η ή 2α Νοεµβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου ν.η.  

∆ιαιρείται σε τρία τρίµηνα: 1/12 Νοεµβρίου µέχρι τα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα µέχρι 

Πάσχα και από Πάσχα µέχρι 3/15 Ιουνίου. Εξετάσεις γίνονται από τους καθηγητές της 

σχολής στην αρχή της ακαδηµαϊκής χρονιάς και τη Μ. ∆ευτέρα., ενώ την παραµονή των 

Θεοφανίων  δίνονται ορισµένα θέµατα ώστε να γίνουν γραπτές εργασίες από τους 

σπουδαστές στα  ελληνικά381, που αποτελούν και την επίσηµη γλώσσα  στην οποία γίνεται η 

διδασκαλία.  

Η γλώσσα που επικρατεί στις παραδόσεις είναι η κοινή λογία, η Κοραϊκή382, ενώ η 

αρχαϊκή και η δηµοτική δεν αποκτούν ποτέ ερείσµατα. Όµως, ο Σταµατέλος Πυλαρινός 

διδάσκει Φυσική Πειραµατική το 1827-1828 και τυπώνει τα µαθήµατά του στη δηµοτική383 
                                                           
379 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 185. 
380 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 192. 
381 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 200. 
382 Σπύρος Ασδραχάς, «Κοραϊστές και δηµοτικιστές. Οι εκπρόσωποι των γλωσσικών τάσεων στην Ιόνιο 

Ακαδηµία της Κέρκυρας», ένθετο εφηµερίδας Καθηµερινή, 29 Νοεµβρίου 1998, σ. 22. 
383 Σπύρος Ασδραχάς, «Η δηµοτική στην Ιόνιο Ακαδηµία. Τα µαθήµατα φυσικής του Σταµατέλου Πυλαρινού», 

Ο Ερανιστής, τ. 13 (1976), σ. 113-129. 
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και ο ιταλός Gaetano Grassetti χρησιµοποιεί τη δηµοτική για να διδάξει Λατινικά. Πάντως, 

το µείζον πρόβληµα που αναδεικνύεται πολλές φορές είναι το ερώτηµα «ελληνικά ή 

ιταλικά;»384, καθώς τα τελευταία είναι η γλώσσα της άρχουσας τάξης στα Νησιά. 

 

2.1.3. Τα οργανωτικά και εκπαιδευτικά πρότυπα της Ακαδηµίας 

Στην οργάνωση της Ακαδηµίας ο Guilford δέχεται επιδράσεις385 από την οργάνωση της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην Oxford, το Cambridge, τη Σκωτία386 και τη Γερµανία, 

ενώ επηρεάζεται και από τις τάσεις που διαµορφώνονται στην κοινωνία της πατρίδας του 

υπό την επίδραση της Βιοµηχανικής  Επανάστασης, του ∆ιαφωτισµού και των 

ωφελιµιστικών ιδεών του Jeremy Bentham387. Υφίσταται πλέον σαφής διάκριση ανάµεσα 

στη γενική παιδεία και την τεχνική εκπαίδευση και οι κλασικές σπουδές χωρίζονται από τις 

θετικές επιστήµες.  

Εκείνη την εποχή, στο Cambridge δίνεται έµφαση στα Μαθηµατικά, στην Oξφόρδη στις 

Κλασικές σπουδές, ενώ οι Φυσικές επιστήµες, η νεότερη Λογοτεχνία και η Ιστορία είναι 

παραµεληµένες. Ταυτόχρονα όµως διδάσκονται και νέα µαθήµατα όπως: νεότερες γλώσσες, 

Πολιτική Οικονοµία, Ορυκτολογία, Ανατοµία, Μουσική, Πειραµατική Φιλοσοφία, 

Αστρονοµία, Χηµεία, αγγλοσαξονικές και ανατολικές σπουδές. Τα σκωτικά πανεπιστήµια 

βρίσκονται τότε σε µεγάλη άνθηση χρησιµοποιώντας ειδικούς καθηγητές για κάθε µάθηµα, 

χαµηλά δίδακτρα για τους φοιτητές και δυνατότητα να διαµένουν οι τελευταίοι στον τόπο 

κατοικίας και όχι µέσα στο Πανεπιστήµιο. Συνήθως δεν καταβάλλονται  δίδακτρα για τη 

φοίτηση σε Θεολογικές σχολές. Με αυτόν τον τρόπο τα Πανεπιστήµια γίνονται προσιτά στον 

πολύ κόσµο και αυξάνεται ο αριθµός των σπουδαστών. Οι αντιλήψεις αυτές είναι σαφές ότι 

                                                           
384 Για το ζήτηµα της καθιέρωσης της ελληνικής γλώσσας στην Ιόνιο Ακαδηµία, βλ. και Κωνσταντίνος 

Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα εις την Επτάνησον. Με µίαν ανέκδοτον έκθεσιν του λόρδου Γκύλφορδ περί της 

εισαγωγής της Ελληνικής γλώσσης επισήµως εις το Ιόνιον Πανεπιστήµιον», Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. ΙΓ’ (1967), 

σ. 96. 
385 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 212-240 για αναλυτικές πληροφορίες στην οργάνωση της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στη Βρετανία εκείνης τη εποχής. 
386 Ο Guilford (και γενικότερα η αγγλική πολιτική) φαίνεται να επικροτεί τη σκωτική φιλοσοφία γιατί δεν 

προκαλούσε προβλήµατα και δεν διήγειρε τις συνειδήσεις. Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Νεοελληνική 

Φιλοσοφία, Αθήνα, 1993, σ. 134-135. 
387 Morris Kline, ό.π., τ. Β΄, σ. 156-161. Charles Gillispie, ό.π., σ. 143-145. 
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επηρέασαν τον Guilford στη σύλληψη και οργάνωση της Ιονίου Ακαδηµίας.  

Οργανωτικά και ιδεολογικά υπάρχουν επίσης οµοιότητες ανάµεσα στην Ιόνιο Ακαδηµία 

και το πανεπιστήµιο του Göttingen, το οποίο συνδυάζει τη διδασκαλία µε την έρευνα,  και 

σκοπεύει σε πρακτικά και ωφελιµιστικά αποτελέσµατα. Ο Guilford καταλήγει σε ένα µίγµα 

συντηρητικών και φιλελευθέρων απόψεων προσπαθώντας να προσαρµόσει τις παλιές  

αντιλήψεις στα νεότερα δεδοµένα. Έτσι εξηγείται η αρχική επιθυµία του το Πανεπιστήµιο να 

λειτουργήσει σε αποµονωµένο χώρο (όπως ήταν η Ιθάκη) και  να έχει ένα θρησκευτικό 

προσανατολισµό, όπως συνέβαινε ως τότε στη ∆ύση388. Εξ άλλου, µε πρότυπο τα Σκωτικά 

πανεπιστήµια, και παρά τις αντιδράσεις του Maitland, κατορθώνει να µην επιβληθούν 

δίδακτρα, και τελικά πετυχαίνει η Ιόνιος Ακαδηµία να είναι ένα πρωτοποριακό ίδρυµα που 

µπορεί να συγκριθεί µε τα καλύτερα νέα γερµανικά Πανεπιστήµια  και συγκεντρώνει 

Έλληνες σπουδαστές από παντού.  

Ο τρόπος  επιλογής καθηγητών (σε κάποιους δίνονται και βοηθοί389) και µαθηµάτων, από 

πλευράς του Guilford, είναι και πάλι συγκερασµός παλαιών και συνάµα πρωτοποριακών 

τάσεων, ενώ η λειτουργία Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νοµικής και Ιατρικής σχολής δίνει τη 

δυνατότητα στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο να θεωρηθεί πλήρες από επιστηµονική άποψη. Στα 

ζητούµενα από τον ιδρυτή του είναι η παρέµβαση στην επτανησιακή και την ελληνική 

κοινωνία και η διάρρηξη των παραδοσιακών εκπαιδευτικών δεσµών των νησιών µε την 

Ιταλία. Αρχική φροντίδα του Guilford είναι η κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστηµίου µε 

αναγνωρισµένους έλληνες καθηγητές και µόνο αν δεν υπάρχει άλλη λύση, η µετάκληση 

Ιταλών, µε την προϋπόθεση πάντα της διδασκαλίας στα ελληνικά. Αυτός είναι και ο λόγος 

που πριν την ίδρυσή του στέλνει µε δικά του έξοδα  Έλληνες επιστήµονες390 να σπουδάσουν 

στην Ευρώπη, προετοιµάζοντας ένα πανεπιστήµιο µε εθνική µορφή που θα είναι αντίστοιχο 

µε τα καλύτερα ευρωπαϊκά. 

 

 
                                                           
388 Για τις σχετικές αντιλήψεις του Guilford, βλ. πρ. Γ. Μεταλληνός, «Ο κόµης Φρειδερίκος-∆ηµήτριος 

Γκίλφορδ και η ιδεολογική θεµελίωση των θεολογικών σπουδών τςη Ιονίου Ακαδηµίας», Κέντρο µελετών 

Ιονίου, Το Ιόνιο, Οικολογία-Οικονοµία-Ρεύµατα ιδεών, Πρακτικά συµποσίου, Ζάκυνθος 24-27 Οκτωβρίου 

1985, Αθήνα, 1985. 
389 Μιχάλης Λυκίσσας, Η ιστορία της Ιονίου Ακαδηµίας, Αθήνα, 1993, σ. 24. 
390 G.P. Henderson, ό.π., σ. 32. 
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2.1.4. Μέχρι το θάνατο του Guilford 

Στο δεύτερο έτος λειτουργίας της Ακαδηµίας (1825-1826) αρχίζει να λειτουργεί η 

Νοµική και η Ιατρική Σχολή, οι καθηγητές ανέρχονται στους 14, ενώ οι σπουδαστές (που 

ανέρχονται τους 211)391 είναι ελεύθεροι να παρακολουθούν µαθήµατα σε περισσότερες από 

µια σχολές κατά την ίδια περίοδο392. 

Κατά το τρίτο έτος (1826-1827) οι καθηγητές γίνονται 16 και η Φιλοσοφική Σχολή 

διαιρείται σε δύο τµήµατα: το «επιστηµονικό» (στο οποίο διδάσκει Στοιχεία Μαθηµατικών ο 

Καραντηνός) και το «φιλολογικό». Κατά τη χρονική αυτή περίοδο δεν διδάσκεται Φυσική, 

την έδρα της οποίας αναλαµβάνει για το επόµενο έτος ο Σταµατέλος Πυλαρινός. 

Από το 1827-1828 οι σπουδές χωρίζονται σε δύο κύκλους393. Το πρόγραµµα προβλέπει 

ενιαίο πρώτο και δεύτερο έτος και για τις τέσσερις σχολές και διάσπαση για τα επόµενα έτη, 

διαµορφώνεται δε ως εξής394 (από το 3ο έτος η αναφορά είναι µόνο για τη Φιλοσοφική 

Σχολή): 

    Φιλόλογοι 

Ιο Έτος 

1. Ελληνική Φιλοσοφία (πεζογραφία) 

2. Λατινική Φιλολογία 

3. Αγγλική Φιλολογία 

4. Άλγεβρα 

ΙΙο Έτος 

1. Ελληνική Φιλοσοφία (ποίηση) 

2. Αρχαιολογία 

3. Γεωµετρία 

4. Λατινική Φιλολογία 

5. Λογική 

6. Μουσική (Αυτή η καθέδρα είναι ανοιχτή σε όλους, αλλά απευθύνεται κυρίως στους 
                                                           
391 Λόγος του Καραντηνού στις 3-6-1826. Βλ. Παπαδόπουλος Βρετός Ανδρέας, Βιογραφικά- Ιστορικά 

υποµνήµατα περί του κόµητος Φριδερίχου Γυιλφορδ, Αθήναι, 1846, σ. 105-117. 
392 G.P. Henderson, ό.π., σ. 56. 
393 Παναγής Αλιπράντης, ό.π., σ. 50. 
394 Αρχεία Νοµού Κέρκυρας, Αρχείο Ιονίου Γερουσίας (στο εξής Α.Ι.Γ.), Κοινοβούλια Ι, ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 

278/21-2- 1827. 

 108



εκκλησιαστικούς) 

7. Φυσική Πειραµατική 

ΙΙΙο Έτος (Επιστήµονες). Για τη ∆άφνη 

Σ. 1η στη Φιλοσοφία 

1. Συνέχεια Ελληνικής Φιλολογίας 

2. Συνέχεια Αγγλικής Φιλολογίας 

3. Συνέχεια Λατινικής Φιλολογίας 

4. Ελληνική Ιστορία 

5. Ρητορική 

Σ. 2η στα Μαθηµατικά395

1. Εισαγωγή στον Υψηλό Λογισµό 

2. Φυσική 

3. Πειραµατική Φυσική 

4. Γεωπονία 

IVο Έτος 

Σ. 1η στη Φιλοσοφία 

1. Συνέχεια Ελληνικής Φιλολογίας 

2. Συνέχεια Αρχαιολογίας 

3. Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία 

4. Πειραµατική Φυσική 

5. Ανατολικές γλώσσες 

Σ. 2η στα Μαθηµατικά 

1. Υψηλός Λογισµός 

2. Αστική Αρχιτεκτονική 

3. Ναυτιλία 

4. Εµπόριο 

                                                           
395 Η προσάρτηση των Μαθηµατικών στη Φιλοσοφική Σχολή, όπου παραδοσιακά διδάσκονταν, απηχεί το 

εκπαιδευτικό σύστηµα της πλατωνικής  Ακαδηµίας που πιθανόν αποτελούσε το ιδεώδες πρότυπο για τον 

Guilford. Βλ. Χριστίνα Φίλη, «Μια προσπάθεια θεµελίωσης του διαφορικού λογισµού από τον Ιωάννη 

Καραντινό», Πρακτικά Πανελληνίου Επιστηµονικού Συνεδρίου Οι επιστήµες στον Ελληνικό χώρο, 2 – 3 

Ιουνίου 1995, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., Τροχαλία, Αθήνα, 1997, σ. 309. 
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Vο Έτος 

Σ. 2η στα Μαθηµατικά 

1. Συνέχεια του Λογισµού 

2. Αστρονοµία 

3. Μηχανική 

Οι απόφοιτοι στη συνέχεια διεκδικούν τον τίτλο του Τέλειου (Perfetto) και του 

∆ιδάκτορα (Dottore).  

Στις 19 Ιουνίου 1827 ο Guilford αναχωρεί για τελευταία φορά από την Κέρκυρα και ο 

πρόωρος θάνατος του στις 14 Οκτωβρίου ανακόπτει την ανοδική πορεία της Ιονίου 

Ακαδηµίας. Άµεσες συνέπειες είναι: ο περιορισµός των οικονοµικών της Ακαδηµίας396, η 

περικοπή της προσφερόµενης διδασκαλίας και η επιστροφή των βιβλίων του Guilford στους 

κληρονόµους του στη Βρετανία397. Τα καθήκοντα του Άρχοντα της Ακαδηµίας αναλαµβάνει 

τριµελής «Γενική Επιτροπή για τη ∆ηµόσια Παιδεία»398 και ακολουθεί περιορισµός του 

προϋπολογισµού της εκπαίδευσης από τη Γερουσία, ίδρυση του Ιεροσπουδαστηρίου στα 

1828 (που περιορίζει τη λειτουργία της Θεολογικής Σχολής) και αναστολή της λειτουργίας 

της Ιατρικής399. Οι οργανικές έδρες των καθηγητών περιορίζονται και το 1829 αποµένουν 

µόλις εννιά, συµπεριλαµβανοµένης της έδρας των Μαθηµατικών. Στους καθηγητές και 

στους βοηθούς τους400 επιβάλλεται όρκος, κάτι το οποίο θα επεκταθεί σταδιακά και στους 

φοιτητές (ο όρκος των δηµοσίων υπαλλήλων ήταν κάτι καινούργιο στα Επτάνησα401). 

 

2.1.5. Η περίοδος µετά τον Guilford – Οι κανονισµοί 

Στα αµέσως επόµενα χρόνια δεν σηµειώνεται κάτι άλλο αξιόλογο στην πορεία της 

Ακαδηµίας πέρα από την παραγωγή αρκετών διδακτικών εγχειριδίων που γράφονται ή 

                                                           
396 Σωκράτης Καψάσκης, Μοναχικοί µαυροντυµένοι περιπατητές της Κέρκυρας, Τυπωθήτω, Αθήνα, 1998, σ. 34-

35. 
397 G.P. Henderson, ό.π., σ. 77. 
398 G.P. Henderson, ό.π., σ. 78. 
399 Λειτουργεί και πάλι το 1844. 
400 Η ύπαρξη βοηθού (όπως και στο Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο του Ναυπλίου) συµβαδίζει µε τα γαλλικά 

πρότυπα. Ανδρέας Καστάνης, Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της 1828-

1834, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2000, σ. 74. 
401 Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Η Ιόνιος Ακαδηµία», Παρνασσός, τόµ. ΚΓ’, Αθήνα, 1981, σ. 354. 
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µεταφράζονται από καθηγητές της. 

Το 1835 η Γερουσία προετοιµάζει νέα προγράµµατα σπουδών. Σύµφωνα µε αυτά, στη 

Φιλοσοφική Σχολή προστίθενται: Φυσική Φιλοσοφία, Ανώτερη Ανάλυση και εφαρµογές στη 

Μηχανική και Αστρονοµία, Γενική και Φαρµακευτική Χηµεία και Φυσική Ιστορία402. 

Παράλληλα αποφασίζεται οι καθηγητές να προσλαµβάνονται µε διαγωνισµό ή οποιονδήποτε 

άλλον πρόσφορο τρόπο403, ενώ ο Αρµοστής Sir Howard Douglas προτείνει να καθιερωθούν 

δύο τιµητικά µετάλλια, ένα για τα Μαθηµατικά και τη φυσική και ένα για τα νοµικά.  

Μετά το 1835, Ιταλοί καθηγητές (Francesco Orioli, Girolamo Lanzilli, Ottavio Mossotti, 

Paolo Costa, Salvatore Racchetti, Girolamo Santorio) προστίθενται στο διδακτικό προσωπικό 

της Ακαδηµίας συγκροτώντας  σταδιακά µια ιταλική οµάδα απέναντι στην ελληνική404. H 

Γερουσία ορίζει πλέον ως επίσηµη γλώσσα του Πανεπιστηµίου την ιταλική (αλληλογραφία, 

πρακτικά, χρονικά κ.τ.λ.)  και επιτρέπει στους ξένους καθηγητές να διδάσκουν στη 

µητρική τους γλώσσα405 παρά το ότι, σύµφωνα µε το Σύνταγµα του 1817, επίσηµη γλώσσα 

του κράτους είναι η ελληνική. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η έφεση για ελληνική παιδεία 

που εκπροσωπούσε η ύπαρξη και λειτουργία της Ιονίου Ακαδηµίας. 

Το 1837 δηµοσιεύεται ο Οργανικός Κανονισµός406 µε τον οποίο ρυθµίζεται η 

διδασκαλία, η οργάνωση και η πειθαρχία στην Ακαδηµία. Για να εισαχθεί µαθητής στο 

Πανεπιστήµιο πρέπει να έχει πιστοποιητικό σπουδών µε καλές επιδόσεις από µέσο σχολείο, 

και να περάσει επιτυχώς εισιτήριες εξετάσεις, ενώ η προαγωγή από έτος σε έτος γίνεται µε 

«πιστοποιητικό ικανοποιητικής σπουδής». Στις υφιστάµενες ώς τότε σχολές Φιλολογίας και 

Φιλοσοφίας407, Θεολογικής και Νοµικής προστίθεται η των Πολιτικών Μηχανικών 
                                                           
402 G.P. Henderson, ό.π., σ. 85. 
403 Την τελική απόφαση για τους ικανότερους παίρνει η Γερουσία µε έγκριση του Αρµοστή. Νίκος 

Κουρκουµέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής προστασίας (1816-1864), 

Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων, Αθήνα, 2002, σ. 286. 
404 G.P. Henderson, ό.π., σ. 93. Πιθανόν έρχονται ως πρόσφυγες αµέσως µετά τις αποτυχηµένες εξεγέρσεις και 

τις επαναστάσεις που οργάνωσαν οι δηµοκρατικοί στην ιταλική χερσόνησο. Αντώνης Λιάκος, Η ιταλική 

ενοποίηση και η µεγάλη ιδέα, Θεµέλιο, 1985, σ. 24. Η ελληνική σύνθεση του προσωπικού θα  αποκατασταθεί  

το 1848. Ν. Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 306, 366. 
405 Γεράσιµος Χυτήρης, «Παρακωλύσεις και αντιτάξεις, οι δύσκολες στιγµές του Πανεπιστηµίου της 

Κερκύρας»,  ∆ελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας  7 (1970) έτος 7, σ. 95. 
406 G.J, 360/18-11-1837 έ.ν., σελ. 8-13. 
407 Το πρόγραµµά της ορίζεται σε τρία χρόνια και ο τελειόφοιτος παίρνει το βαθµό του ∆όκιµου. 
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(θεωρείται ότι λειτούργησε µέχρι το 1857408, πιθανόν µε διακοπές). 

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων409 στις σχολές Νοµικής, Θεολογίας και Πολιτικών 

Μηχανικών (εκτός των Τοπογράφων) προϋποθέτει το πτυχίο (bachelor) Φιλοσοφίας και 

Φιλολογίας, ενώ το πτυχίο Θεολογίας είναι διδακτορικό (ακαδηµαϊκός βαθµός Προλύτου). 

Ταυτόχρονα στη Νοµική και στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών µπορεί κάποιος να επιδιώξει 

απλό ∆ίπλωµα (Στέφανος) ή ∆ιδακτορικό (η διαφορά είναι ασαφής). Η διάρκεια σπουδών 

είναι τρία χρόνια σε όλες τις σχολές, πλην της Νοµικής όπου η φοίτηση διαρκεί τέσσερα 

χρόνια.  

Οι καθηγητές υποχρεούνται να διδάσκουν από δικό τους σύγγραµµα (µετά από τριετή 

υπηρεσία υποχρεούνται να τυπώσουν σύντοµο κείµενο των παραδόσεών τους) και να 

καταχωρούν σε ειδικό έντυπο  κάθε µέρα το θέµα που διδάσκουν και οτιδήποτε άξιο λόγου 

Τα τιµητικά µετάλλια που πρότεινε ο αρµοστής Douglas410

                                                           
408 Γεράσιµος Χυτήρης, ό.π., σ. 38. 
409 Από την ακαδηµαϊκή χρονιά 1838-1839 η διδασκαλία γίνεται στους παλιούς στρατώνες της Σπιανάδας. 

Σχετική µνεία γίνεται και σε γράµµα του Κ. Τυπάλδου προς τον Ι. Κουντούρη στο Παρίσι µε ηµεροµηνία 16 

Ιανουαρίου 1839 έ.ν.  A.T.I., φάκ. Κ2, έγγρ. 402. 
410 Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie (στο εξής G.J.), 531/15-2-1841. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η 

έκδοση της Gazzetta δεν ανήκει σε κάποιον ανεξάρτητο εκδότη αλλά στην κυβέρνηση η οποία µέσω αυτής 

υλοποιεί τις διοικητικές ανάγκες για µια εφηµερίδα όπου δηµοσιοποιούνται νόµοι και αποφάσεις. Ωστόσο 

περιέχει επιπλέον παντός είδους διεθνείς  και τοπικές ειδήσεις, πολλά επιστηµονικά νέα, δροµολόγια πλοίων, 

πίνακες µε µετεωρολογικά στοιχεία κ.ά.  Για επιπλέον στοιχεία  ως  προς τις εγκαταστάσεις του τυπογραφείου, 

βλ. Σ. Καψάσκης, ό.π., σ. 183. 
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συµβαίνει στην τάξη. Τα έντυπα αυτά υποβάλλονται κάθε µήνα στη γενική Επιτροπή 

Παιδείας411 και ανά τρίµηνο διαβιβάζονται στη Γερουσία412. Το µάθηµα πρέπει να γίνεται µε 

µορφή προφορικής ανάπτυξης του θέµατος και όχι ανάγνωσης από το βιβλίο και οι 

καθηγητές οφείλουν να βοηθούν τους σπουδαστές και εκτός της  Σχολής. 

Οι προαγωγικές και οι πτυχιακές εξετάσεις διεξάγονται τον Ιούλιο. Όσοι αποτυγχάνουν 

επανεξετάζονται κατά την έναρξη της νέας χρονιάς, και σε περίπτωση νέας αποτυχίας 

επαναλαµβάνουν το έτος. Οι πτυχιακές γίνονται προφορικά και δηµόσια και περιλαµβάνουν 

την ύλη που διδάχτηκε όλα τα χρόνια των σπουδών. 

Στις προαγωγικές εξετάσεις, κάθε καθηγητής διαιρεί την ύλη του µαθήµατος σε τριάντα 

έως πενήντα αριθµηµένες ενότητες, κάθε µία από τις οποίες περιέχει δέκα ερωτήµατα. Κατά 

την εξέταση ο σπουδαστής παίρνει από µία κάλπη έναν αριθµό που αντιστοιχεί στην 

ενότητα που θα εξεταστεί προφορικά. Γραπτές εξετάσεις δεν υπάρχουν, εκτός από κάποιες 

εργασίες. 

Η κλίµακα επιδόσεων είναι: 

Ι. Ευδόκιµος 

ΙΙ. Οµόφωνα  ευδόκιµος 

ΙΙΙ. Οµόφωνα ευδόκιµος και µε έπαινο 

ΙV. Ευδόκιµος και µε έπαινο και µε τιµητική µνεία από την Κυβέρνηση 

Ο χαρακτηρισµός δίνεται πρώτα για την επίδοση στις εξετάσεις συνολικά και έπειτα 

καταχωρείται στο πτυχίο, ενώ δεν φαίνεται να υποβάλλεται πτυχιακή διατριβή. 

Ο Κανονισµός του 1837 ανατρέπεται σχετικά σύντοµα, τέσσερα χρόνια αργότερα, µε 

υποχώρηση του Ακαδηµαϊκού σχεδιασµού σε πολύ χαµηλό επίπεδο413 και αναθεώρηση του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος. Τον Ιανουάριο του 1841 ορίζονται ως σχολές της Ακαδηµίας 

οι414: 

• Φιλοσοφική και Φιλολογική 

• Θεολογική 

                                                           
411 Από το 1843 την αποτελούν: ο Αρµοστής, ο Μητροπολίτης, ο Άρχων, ο Εξ’ απορρήτων του Αρµοστή, ο Εξ’ 

απορρήτων της Βουλής και του Γενικού ∆ιαµερίσµατος. G.J., 568/1(13)-11-1843. 
412 Αρκετά από τα έγγραφα αυτά σώζονται στο Αρχείο Ιονίου Γερουσίας.   
413 G.P. Henderson, ό.π., σελ. 114. Ν.Κουρκουµέλης, σ. 311-312. 
414 G.J. 543/10-5-1841 έ.π., σελ. 11-16. 
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• Νοµική    

• Φαρµακοποιίας 

Η απόφαση αυτή όµως δεν πρέπει να εφαρµόστηκε, καθώς µε νέα απόφαση της 

Γερουσίας415 λίγους µήνες αργότερα προβλέπεται η λειτουργία τριών σχολών:  

• Θεολογικής 

• Νοµικής 

• Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας 

ενώ λίγο αργότερα δηµοσιεύεται ο νέος Κανονισµός416,  σύµφωνα µε τον οποίο όλο το 

πρόγραµµα διδασκαλίας αναλαµβάνουν πέντε καθηγητές και οι σπουδαστές επιδιώκουν:    

∆ίπλωµα Προλύτη (Θεολογική, Νοµική), Πιστοποιητικό ή Απολυτήριο (Θεολογική, Αρχαία 

Ελληνική). Για το ∆ίπλωµα απαιτούνται τρία χρόνια σπουδών και ένα για το πιστοποιητικό. 

Η πρωτοεµφανιζόµενη Φαρµακευτική Σχολή έχει διάρκεια σπουδών δύο χρόνια και δίνει 

«Άδεια φαρµακευτικής», ενώ το φιλολογικό πτυχίο δε συνιστά πλέον προϋπόθεση για την 

παρακολούθηση των άλλων σχολών417. 

  Με το νέο κανονισµό, το τριετές πρόγραµµα της σχολής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας 

περιλαµβάνει γλωσσικές και φιλολογικές σπουδές, Μαθηµατικά, Αρχαιολογία, Ιστορία, 

Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία,  Χηµεία και Φιλοσοφία της Παιδείας. 

  Με νέα απόφαση το Νοέµβριο του 1843418, προβλέπεται η λειτουργία τεσσάρων 

σχολών: Θεολογικής, Νοµικής, Ιατροχειρουργικής - Φαρµακευτικής και Φιλοσοφίας-

Γραµµάτων. Η απόφαση ορίζει και πάλι ότι «η σπουδή της Φιλοσοφίας και των Γραµµάτων 

οφείλει καθόλου να προηγείται ως όρος αναγκαίος, όπως δύναταί τις να γίνεται δεκτός ως 

φοιτητής εις τας άλλας σχολάς». Τα σχετικά µαθήµατα που περιλαµβάνονται είναι : 

Ελληνική και Λατινική Φιλολογία, Ρητορική και Ποιητική, Φιλοσοφία Νοητική 

(Γνωσιολογία), Ηθική, Φυσική και Υψηλά Μαθηµατικά419. Ορίζεται επίσης ότι οι εξετάσεις 
                                                           
415 G.J. 569/8-11-1841 έ.π. 
416 G.J. 571/22-11-1841 έ.π.  
417 G. P. Henderson, ό.π., σ. 112. 
418 Γεράσιµος Πεντόγαλος, Η Ιατρική Σχολή της Ιονίου Ακαδηµίας (1824-1828, 1844-1865), ∆ιατριβή επί 

υφηγεσία, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 40. 
419 Ο όρος «Υψηλά Μαθηµατικά» εµφανίζεται στην ελληνική µαθηµατική ορολογία τουλάχιστον από το 1819, 

οπότε τον συναντάµε σε άρθρο του Παναγιώτου Ιωαννίδου «διδασκάλου της υψηλής µαθηµατικής, των 

φυσικοµαθηµατικών επιστηµών και της ελληνικής φιλολογίας, πρώην καθηγητού του εν Ιασίω Ηγεµονικού 
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είναι υποχρεωτικές για όλα τα µαθήµατα, πλην των Μαθηµατικών, που είναι προαιρετικά. 

Το χορηγούµενο πτυχίο είναι του «δοκίµου επί Γραµµατολογία και Φιλοσοφία». 

Για την εισαγωγή στη Σχολή της Φιλοσοφίας και των Γραµµάτων είναι απαραίτητο ο 

σπουδαστής να έχει τελειώσει το έλασσον γυµνάσιο και να έχει υποβληθεί στις σχετικές 

εξετάσεις. Εισάγονται και απόφοιτοι άλλων σχολείων, ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις 

που δίνονται στην ολοµέλεια των καθηγητών της Σχολής. Εκτός από την τελική εξέταση για 

το δίπλωµα ή το βαθµό, οι εξετάσεις δίνονται κάθε εξάµηνο και είναι δηµόσιες .  

       Από το 1844 λειτουργεί η Ιατρική σχολή (αρχικά είχε λειτουργήσει από το 1824 µέχρι 

το 1828) και λαµβάνεται πρόνοια για τη δηµιουργία «Σχολής των Γραµµάτων»420. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι από την ακαδηµαϊκή χρονιά 1849-1850 επιτρέπεται να 

παρακολουθούν τις πανεπιστηµιακές παραδόσεις και ελεύθεροι ακροατές, στους οποίους 

όµως δεν χορηγούνται σε καµία περίπτωση πιστοποιητικά ή διπλώµατα, ενώ υπόκεινται 

στους ίδιους πειθαρχικούς κανονισµούς µε τους κανονικούς φοιτητές421. Κατά τα επόµενα 

χρόνια, µέχρι το 1857, δεν εµφανίζονται νέοι κανονισµοί παρά µόνο συµπληρώµατα που 

ρυθµίζουν συγκεκριµένα ζητήµατα. 

      Το 1857 δηµοσιεύεται ο «Νόµος περί Παιδείας»422 ο οποίος ορίζει ως «Καθιδρύµατα  

της δηµόσιας παιδείας» τα Προκαταρκτικά Σχολεία, τα Λύκεια και ένα Γυµνάσιο, το 

Ιεροσπουδαστήριο και  την Ακαδηµία. Πρόκειται για το κύκνειο άσµα στην οργάνωση της 

Ακαδηµίας, η οποία περιλαµβάνει και πάλι (και διατηρεί µέχρι το κλείσιµό της) τέσσερις 

σχολές: Θεολογική, Φιλοσοφική και Φιλολογική, Νοµική και Ιατρική. 

       Η Φιλοσοφική και Φιλολογική Σχολή περιλαµβάνει τα ακόλουθα µαθήµατα:  

Α. Ελληνική και Λατινική Φιλολογία 

Β. Φιλοσοφία κατά τους διάφορους κλάδους της, συµπεριλαµβανοµένης και της ιστορίας της 

φιλοσοφίας 

Γ. Ανώτερα Μαθηµατικά 

∆. Φυσική 

                                                                                                                                                                                    
Λυκείου εις την µαθηµατικήν». Ν. Καστάνης, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, σ. 195. Εξάλλου, κατά την έναρξη 

λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών επισηµαίνεται η διδασκαλία «Υψηλοτέρας καθαράς Μαθηµατικής». 
420 G. P. Henderson, ό.π., σ. 120. 
421 G.J. 34/25-8-1849. 
422 G.J. 313/24-8-1857 έ.π. 
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Ε. Χηµεία 

ΣΤ. Φυσική Ιστορία 

      ∆εκτοί στη Φιλοσοφική είναι µόνο όσοι συµπλήρωσαν σπουδές Λυκείου ή Γυµνασίου. 

Ταυτόχρονα  ορίζεται ότι ο διορισµός καθηγητών γίνεται µετά από «δηµόσιο συναγωνισµό». 

Παρακάµπτεται ο δηµόσιος συναγωνισµός αν δεν εµφανιστεί υποψήφιος, ή αν ο υποψήφιος 

είναι πρόσωπο εγνωσµένης ικανότητας (είτε γιατί άλλοτε δίδαξε µε επιτυχία, είτε γιατί 

δηµοσίευσε κάποιο περίφηµο σύγγραµµα). Επίσης επιτρέπεται η άµισθη παράδοση στην 

Ακαδηµία από υφηγητές σύµφωνα µε τον κανονισµό που θα ισχύει. 

      Οι οργανισµοί όλων των δηµόσιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που θα κανονίζουν «τας 

διακλαδώσεις όλων των παραδόσεων, τας περιόδους αυτών, τους ακαδηµαϊκούς βαθµούς και 

τα διπλώµατα, τα καθήκοντα των καθηγητών και φοιτητών, την σειράν µαθηµάτων, τας 

εξετάσεις των τε φοιτητών και των  εκτός του Κράτους εκπαιδευθέντων»  προτείνονται στη 

Γερουσία και στον Αρµοστή από τον Άρχοντα της Παιδείας. 

      Στα 1861 υπηρετούν 14 καθηγητές, ενώ ο αριθµός των σπουδαστών έχει περιοριστεί 

στους 63423, καθώς όλοι οι γονείς προτιµούν, όταν µπορούν, να στέλνουν τα παιδιά τους 

στην Αθήνα, την οποία θεωρούν αληθινή πρωτεύουσα του Ελληνισµού424. Η 8η και η 9η 

Βουλή προσπαθούν χωρίς επιτυχία να αναδιοργανώσουν όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα που 

βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, ενώ στη 10η Βουλή γίνεται πρόταση για κατάργηση της 

Ακαδηµίας425, η οποία απορρίπτεται. Το ζήτηµα παραµένει µετέωρο και στις δύο επόµενες 

Βουλές (εκτός από την προσπάθεια που έγινε µε το νόµο Κ’ της πρώτης συνόδου της 11ης 

Βουλής), ώσπου η 13η και τελευταία συγκαλείται για να προχωρήσει πάση θυσία στην 

Ένωση, και µεταθέτει το πρόβληµα στο Ελληνικό κράτος. 

     Στα τελευταία χρόνια λειτουργίας τροποποιείται το σύστηµα εξετάσεων ακολουθώντας το 

αντίστοιχο του Cambridge. Σύµφωνα µε αυτό, δίδεται στους φοιτητές  ένας αριθµός 

ερωτήσεων, και τους παρέχεται περιορισµένος χρόνος για κάθε δοκίµιο. Για την επιτυχία 

απαιτείται κατώτατο όριο βαθµολογίας σε κάθε θέµα. Αν δεν έχει αυτό το όριο, δεν µπορεί 

                                                           
423 Francois Lenormant, «Η διοίκηση των νησιών του Ιονίου. Επιστολή προς τον Λόρδο John Russell», 

Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. IΧ (1962), σ. 141. 
424 Γεράσιµος Χυτήρης, ό.π., σ. 99. 
425 Το αίτηµα τίθεται από τους Ριζοσπάστες από το 1852. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 373. 
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να το αναπληρώσει µε περίσσεια βαθµών από άλλα θέµατα426. Το σύστηµα αυτό πρέπει να  

ίσχυσε µέχρι την κατάργηση της Ακαδηµίας.    

Μια εικόνα της επικρατούσας κατάστασης στην Ακαδηµία και γενικά στην παιδεία κατά 

τις παραµονές της Ένωσης, µας δίνει η εκτενής αναφορά του Έλληνα προξένου στην 

Κέρκυρα, που απευθύνεται στον Ραγκαβή, υπουργό του βασιλικού οίκου και εξωτερικών 

σχέσεων της Ελλάδας427. 

Μετά την Ένωση, κλείνει µε το νόµο ΡΗ΄/20-12-1865 η Ιόνιος Ακαδηµία  και από τους 

τελευταίους καθηγητές της, δύο µετακινούνται στην Αθήνα: ο Τυπάλδος-Πρετεντέρης της 

Ιατρικής, και ο Όθων Πυλαρινός της Νοµικής428. 

 

2.2 Η προετοιµασία των καθηγητών Μαθηµατικών µε υποτροφίες του Guilford 

Η επιθυµία του Guilford ήταν να δηµιουργηθεί ένα πανεπιστήµιο  µε καθαρά ελληνικό 

χαρακτήρα ώστε να συµβάλλει στην αναγέννηση του ελληνικού έθνους. Για το σκοπό αυτό 

προσπαθεί οι µελλοντικοί καθηγητές να είναι Έλληνες και να χρησιµοποιείται η ελληνική 

γλώσσα. ∆ηµιουργώντας την κατάλληλη υποδοµή, στέλνει µε δικά του έξοδα σε ευρωπαϊκά 

πανεπιστήµια νέους επιστήµονες που διακρίνονται για την ευφυΐα τους και τη φιλοµάθειά 

τους429. Ανάµεσα σε αυτούς οι: Κωνσταντίνος Ασώπιος,   Θεόκλητος Φαρµακίδης, 

Χριστόφορος Φιλητάς και οι επιστήµονες που θα διδάξουν τα Μαθηµατικά και τις 

εφαρµογές τους στην Ιόνιο Ακαδηµία.  

Ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος Λιβέριος από τη Ναύπακτο σπουδάζει ήδη µε υποτροφία της 

Φιλοµούσου Εταιρείας της Βιέννης στην Ιένα και το Göttingen όπου συνδέεται φιλικά µε τον 

Κ. Ασώπιο. Πιθανόν σπούδασε φυσικοµαθηµατικά στο Würzburg της Βαυαρίας και 

φαρµακευτική στο Göttingen (όπου όµως εγγράφεται στις 23 Απριλίου 1819 στη 

Φιλοσοφική Σχολή)430. Ο Guilford του ζητεί να διδάξει Αστρονοµία στην Ακαδηµία, αλλά ο 

Λιβέριος αρνείται µε γράµµα του τον Ιούνιο του 1820 και οι παρεµβάσεις του Ασώπιου, του 

Φιλητά και του Φαρµακίδη για πρόσληψή του σε άλλη έδρα, δεν φέρνουν αποτέλεσµα. 
                                                           
426 Γεράσιµος Πεντόγαλος, ό.π., σ. 89. 
427 Α.Ν.Κ., Ελληνικό Βασιλικό Προξενείο, φάκ. 22 (1858) – έγγραφο 2842/ 8. 20-4-1858. 
428 G.P. Henderson, ό.π., σ. 146. 
429 Γεράσιµος Σαλβάνος-Βάσω Σαλβάνου, Η Ιόνιος Ακαδηµία. Ο ιδρυτής αυτής κόµις Γυλφορδ. Οι καθηγηταί 

και οι σπουδασταί αυτής, Αθήναι, 1949, σ. 19. 
430 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 56. 
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Ο Guilford επιµένει στην εισαγωγή του µαθήµατος της Ναυσιπλοΐας στην Ιόνιο 

Ακαδηµία για θεωρητικούς και για καθαρά πρακτικούς-εµπορικούς λόγους. Εξάλλου τον 

ενδιαφέρει επιστηµονικά το ζήτηµα των γεωγραφικών και τοπογραφικών ερευνών στην 

Ελλάδα  που ελάχιστα είχαν επεκταθεί τότε στο θαλάσσιο και παράλιο χώρο. Το µάθηµα 

αυτό διδασκόταν τότε στην Αγγλία, στις λεγόµενες Ακαδηµίες431 που προετοίµαζαν τους 

νέους για το εµπορικό και το βασιλικό ναυτικό, ενώ στα Ιόνια Νησιά «Η γεωργική και η 

ναυτική ήτανε αµεληµένες από έλλειψη οδηγίας επιστιµονικιάς»432. 

Στην Αγγλία433 στέλνεται επίσης ο Λευκαδίτης434 Γεώργιος ∆ρακάτος Παπανικόλας 

προκειµένου να τελειοποιηθεί στη θεωρία της Ναυσιπλοΐας. Ο Παπανικόλας είχε ήδη 

κάποιες σχετικές γνώσεις και ήταν καλός µαθηµατικός. ∆εν διδάσκει ποτέ όµως καθώς η 

επιστροφή του στην Ακαδηµία εµποδίζεται για πολιτικούς λόγους αφ΄ ενός435, και οι έδρες 

της Ακαδηµίας περιορίζονται για οικονοµικούς λόγους αφ’ ετέρου. Η παρέµβαση του 

Καραντηνού µένει χωρίς αποτέλεσµα436. Πιθανόν αφορά τις σπουδές του Παπανικόλα437, 

επιστολή του Guilford438 από το Wroxton Abbey439 στις 3 Αυγούστου 1825 όπου αναφέρεται 

σε καθηγητή ηλικίας 22 ετών, ο οποίος έχει φθάσει στην εισαγωγή στο διαφορικό λογισµό 

και έχει ήδη πάρει µαθήµατα  Αστρονοµίας µε τον καθηγητή Arago στο Παρίσι. Ο γάλλος 
                                                           
431 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 220. 
432 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π.,  σ. κβ’. 
433 Στις 5 Αυγούστου 1821 βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο από όπου γράφει στον Guilford ότι η επιχορήγηση των 

15 λιρών του είναι αρκετή, ενώ στις 10 ∆εκεµβρίου του ίδιου χρόνου τον πληροφορεί για την πρόοδό του στην 

Αστρονοµία και τη Ναυσιπλοϊα κοντά στον Dr Kelly . Ε. Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 90. 
434 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, Μαρτυρίες για τη βιβλιοθήκη Γκίλφορντ από το αρχείο Γκίλφορντ της 

Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, Ανέκδοτη αλληλογραφία και άλλα σχετικά έγγραφα (Ιούνιος 1827-Ιούλιος 

1830), Έλλην, Αθήνα, 1999, σ. 53. 
435 Μιχάλης Λυκίσσας, ό.π., σ. 34. 
436 Κ.Α. Guilford, Φ VIII 12 (24/8-10/9-1827). 
437 Αργότερα, ο Παπανικόλας συνεργάζεται µε τη µεταρρυθµιστική εφηµερίδα «Πατρίς» της Κέρκυρας. Βλ. 

Αγαθή Νικοκάβουρα, «Η εφηµερίδα “Πατρίς” στην Κέρκυρα, 15 Ιαν. 1849 – 13 ιαν. 1851», Κερκυραϊκά 

Χρονικά, τ. XXVI (1982) (Β΄ τόµος πρακτικών ∆΄ Πανιονίου Συνεδρίου), σ. 66. Επιπλέον στοιχεία για τη ζωή 

του, βλ. Μιράντα Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού, «Γεώργιος ∆ρακάτος Παπανικόλας. Μερικά βιογραφικά και µία 

ανέκδοτη επιστολή του», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόµ. 4 (1980-1982), σ. 221-235.  
438 Κ.Α. Guilford, Φ V 40 (3-8-1825). 
439 Εκεί βρισκόταν µία από τις κατοικίες του Guilford. Βλ. Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, «Η Βιβλιοθήκη 

Guilford στην Κέρκυρα (1824-1830)», Ο Ερανιστής, τ. 20 (1995), σ. 112. 
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αστρονόµος και µαθηµατικός Dominique Francois Jean Arago (1786-1853) ήταν ήδη από το 

1809 µέλoς της Γαλλικής Ακαδηµίας Επιστηµών και καθηγητής της École Polytechnique 

στην έδρα της Αναλυτικής Γεωµετρίας και Γεωδαισίας διαδεχόµενος τον Monge440. 

 Προσπαθώντας να καλύψει το κενό που αφήνει η αδυναµία του Παπανικόλα να διδάξει 

στην Ακαδηµία441, στο Παρίσι βρίσκεται ήδη το 1827 και άλλος υπότροφος του Guilford, ο 

κεφαλλονίτης Αδαµάντιος ∆ελλαπόρτας442. Σε γράµµα του προς τον Guilford (ο οποίος 

βρίσκεται τότε στο Spa) στις 16 Ιουλίου 1827 γράφει ότι µόνο κατά την επόµενη χρονιά θα 

είναι έτοιµος να διδάξει. Γνωρίζοντας ότι ο Καραντηνός χρειάζεται βοηθό για την Ακαδηµία, 

o Guilford τον  ενηµερώνει ότι ο ∆ελλαπόρτας θα µείνει ακόµα ένα χρόνο στο Παρίσι για 

σπουδές Αστρονοµίας και Μηχανικής και ότι για την επόµενη χρονιά θα έχει βοηθό τον 

Thistlethwaite443. 

      Ο Guilford θέλοντας να συµπληρώσει το γρηγορότερο τις έδρες της Ακαδηµίας που 

οδεύει  ήδη προς τον  πέµπτο χρόνο λειτουργίας της, τον πιέζει να επιστρέψει στην Κέρκυρα 

ώστε να  αρχίσει να διδάσκει κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 1827-1828 και του προτείνει να 

πάει για ένα τρίµηνο στην Αγγλία. Ο ∆ελλαπόρτας (που είναι ήδη τέσσερα χρόνια στο 

Παρίσι444) αρνείται µε γράµµα του στις 30 Ιουλίου, και αντιπροτείνει για τη θέση του 

καθηγητή Αστρονοµίας και Ναυσιπλοΐας τον υδραίο Παρθενόπουλο445 (ο ∆ελλαπόρτας 

επιστρέφει αργότερα στην Ελλάδα και στις 8 Οκτωβρίου 1834 ν.η. τον βρίσκουµε να 

                                                           
440 J.J. O’ Connor και E.F. Robertson, Dominique Francois Jean Arago στην ιστοσελίδα του School of 

Mathematics and Statistics, University of St Andrews Scotland, http://www-history.mcs.st-

andrews.ac.uk/history/Mathematicians/Arago/html και στην ιστοσελίδα του Αστεροσκοπείου του Παρισιού 

http://obspm.fr/histoire/acteurs/arago.fr.shtml 
441 Λίγα χρόνια αργότερα, το 1834, ο Παπανικόλας υπηρετεί ως γραµµατέας της ελληνικής πρεσβείας στο 

Λονδίνο και περνά συχνά από την Κέρκυρα ερχόµενος από Ανκώνα και κατευθυνόµενος στην Πάτρα και 

αντίστροφα. Βλ. G.J. 187/14(26)-7-1834, 198/21(2)-7(8)-1834, 199/8(20)-10-1834. 
442 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 16. 
443 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, Μαρτυρίες … ό.π., σ. 52, 53. Ο Thistlethwaite είναι άγγλος λόγιος, κυρίως 

µαθηµατικός και ως τότε διδάσκει στην Κεφαλονιά. Βλ. Βασιλική Μάλλιου-Καραγιώργου, «Άγνωστες 

επιστολές του Νεόφυτου Βάµβα προς το Λόρδο Γκύλφορδ», ∆ελτίο Α.Ε.Κ. τ. 15 (1970), σ. 15. Πρωτ. Γεώργιος 

Μεταλληνός, «Η Ιόνιος Ακαδηµία», Παρνασσός, τόµ. ΚΓ’, Αθήνα, 1981, σ. 353. 
444 Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 29. 
445 Κ.Α. Guilford, Φ VII 33.  
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αναχωρεί από την Κέρκυρα για την Κεφαλονιά µε το ατµόπλοιο Επτάνησος446. ∆εν 

εντοπίστηκε αναφορά που να τον συνδέει µε την Ι. Ακαδηµία µετά την περίοδο Guilford).  

Στα σχέδια του Guilford ήταν και η δηµιουργία Αστεροσκοπείου το οποίο ήταν 

απαραίτητο για τα µαθήµατα Αστρονοµίας και Ναυσιπλοΐας. Από όσα όµως είναι γνωστά, 

δεν φαίνεται ότι δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Ι. Ακαδηµίας447 και µε 

βάση τα διασωθέντα προγράµµατα διδασκαλίας είναι πολύ πιθανό τα παραπάνω µαθήµατα 

να µην διδάχτηκαν ποτέ. Σε µία µόνο περίπτωση448 κατά το έτος 1827 αναφέρεται  εκτίµηση 

πληρωµής για καθηγητή Αστρονοµίας και Ναυσιπλοΐας. Είναι η χρονιά κατά την οποία ο 

Guilford ζητά επίµονα από τον ∆ελλαπόρτα να γυρίσει στην Κέρκυρα. 

Τη δεκαετία του 1820, σε αντίθεση µε την αποµόνωση ενός πανεπιστηµίου όπως αυτό 

του Göttingen, το Παρίσι ελκύει πολλούς σπουδαστές των Μαθηµατικών, καθώς δεν παρέχει 

µόνο την ευκαιρία συστηµατικής εκπαίδευσης στην École Polytechnique µε τους πολλούς 

διακεκριµένους µαθηµατικούς  της, αλλά παρουσιάζει και δηµοσιεύσεις. Στην αρχή αυτής 

της δεκαετίας (1820) στέλνεται στο Παρίσι µε υποτροφία του Guilford ο κεφαλλονίτης 

µαθηµατικός Ιωάννης Καραντηνός που διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη της 

Ακαδηµίας κατά την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας της και θέτει τις βάσεις της ελληνικής 

µαθηµατικής βιβλιογραφίας.  

                                                           
446 G.J. 198/29-9-1834(11-10-1834) 
447 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 120 
448 Κ.Α. Guilford, Φ VIII 53 
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Το κτίριο που στέγασε την Ιόνιο Ακαδηµία από το 1838, στο νότιο άκρο

της Σπιανάδας (φωτογραφία ληφθείσα προ του 1907) 
Μεσηµβρινή άποψη του Παλαιού Φρουρίου (προ του 1907). ∆εξιά διακρίνεται ο

αγγλικανικός ναός του Αγίου Γεωργίου. Στο µέσο, κάτω από τον πύργο του

ρολογιού, το οίκηµα των Προνοητών  όπου άρχισαν τα µαθήµατα της Ι.

Ακαδηµίας το 1823. Το κτίριο καταστράφηκε κατά τους βοµβαρδισµούς του Β’

Παγκοσµίου Πολέµου. 
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3. ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ  
    (βιογραφικά στοιχεία – σπουδές - συγγραφικό έργο) 

 
    Κατά τη σαραντάχρονη λειτουργία της Ιονίου Ακαδηµίας διδάσκουν σε αυτήν πέντε 

µαθηµατικοί: δύο κεφαλονίτες (Καραντηνός, Κουντούρης), ένας ιταλός (Mossotti) και δύο 

κερκυραίοι (Μαυροµµάτης, Κατσαΐτης). Όλοι έχουν λάβει γαλλική παιδεία (ο Mossotti 

σπουδάζει στη βόρειο Ιταλία) και συντελούν (ειδικά ο Καραντηνός) τα µέγιστα στην 

ανάπτυξη των Μαθηµατικών στη νεότερη Ελλάδα. Οι δύο κεφαλλονίτες πεθαίνουν σε 

ψυχιατρείο και ο Μαυροµµάτης χάνεται σε νεαρή ηλικία. Ο Mossotti πεθαίνει στην ενωµένη 

Ιταλία τιµηµένος για τους αγώνες του για την ενοποίηση και για το επιστηµονικό του έργο, 

ενώ ο Κατσαΐτης έχει το θλιβερό προνόµιο να είναι ο τελευταίος µαθηµατικός της Ι. 

Ακαδηµίας και να ζήσει αρκετά χρόνια για να δει την νέα κατάσταση της παιδείας όπως 

διαµορφώνεται µετά την Ένωση .  

    Ένας ακόµα, ο Ιωάννης Φερεντίνος449 διδάσκει κατά τα πρώτα χρόνια στο 

προπαρασκευαστικό σχολείο450 ως βοηθός του Καραντηνού, ενώ ο Ιερώνυµος 

Παδοβάνης451, µε σπουδές στα Μαθηµατικά και τη Μηχανική στη Νάπολη και τη 

Λισσαβόνα δεν διδάσκει ποτέ στην Ακαδηµία. Ο Τυπάλδος τον αναφέρει ως δωρητή βιβλίων 

προς τη Βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας κατά την έναρξη της λειτουργίας της452, ενώ το 1829 

τοποθετείται στο ∆ευτερεύον Σχολείο της Ζακύνθου453 και στις 26 Μαΐου 1835 (ν.η.)454 τον 

                                                           
449 Ο Ιωάννης Φερεντίνος φοιτά στην Σχολή της Τενέδου µε δάσκαλο στα Μαθηµατικά τον Καραντηνό. Το 

όνοµά του περιλαµβάνεται σε κατάλογο της 11ης Μαΐου 1819 όπου αναφέρεται ως µαθητής στην Ανώτερη 

τάξη. Νίκος Κουρκουµέλης, σ. 138. 
450 Πιθανόν διδάσκει από το Νοέµβριο του 1823, ή το αργότερο από το Μάρτιο του 1824. Βλ. Ελένη 

Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 133, 165, 203. Πάνος Καραγιώργος, «Τρία γράµµατα του γραµµατέως της 

Ιονίου Ακαδηµίας Ιακώβου Λουζινιάν προς τον πρύτανίν της λόρδο Γκύλφορντ», ∆ελτίον Αναγνωστικής 

Εταιρίας Κερκύρας, τ. 12 (1975), σ.78. Με επιστολή προς τον Κ. Ασώπιο στις 7-3-1853, τον παρακαλεί να 

µεριµνήσει για το γιό του Νικόλαο που θα µείνει για λίγους µήνες στην Αθήνα µετά δεκάχρονη παραµονή σε 

Ελβετία και Παρίσι. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (στο εξής Ε.Β.Ε.), Αρχείον Κ. Ασωπίου, φάκ. IVβ, Ασ. 

1106.  Στα 1859 διδάσκει Μαθηµατικά «των ανωτέρων κλάσεων» στο Λύκειο της Κέρκυρας. Βλ. Αρχεία 

Νοµού Κέρκυρας, Έπαρχος, φ. 73, έγγρ. 603/5-10-1859.  
451 Μιχάλης Λυκίσσας, ό.π. σ. 32. 
452 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 52. 
453 Στέφανος Μπέτης, ό.π, σ. 41. 
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βρίσκουµε στον κατάλογο επιβατών της ιονικής σκούνας Ιθάκη που φθάνει στην Κέρκυρα 

από την Αγκώνα σηµειούµενος ως διευθυντής των σχολείων της Ιθάκης. ∆έκα χρόνια 

αργότερα, τον Απρίλιο του 1845, διορίζεται Αρχειοφύλακας και Βιβλιοθηκάριος της 

Ακαδηµίας455. 

3.1 Ιωάννης Καραντηνός (1784-1835) 

3.1.1 Τα πρώτα βήµατα  

Από τους σηµαντικότερους νεοέλληνες 

µαθηµατικούς, ο Ιωάννης Καραντηνός, 

κατάγεται από βυζαντινή οικογένεια, πιθανόν 

από τις Καρυάνδες της Καρίας457. Γεννιέται στο 

Κάστρο της Κεφαλονιάς458 το 1784. Ο Άνθιµος 

Μαζαράκης459 σηµειώνει ότι προέρχεται από 

φτωχική αλλά έντιµη οικογένεια, ενώ ο 

Τυπάλδος-Ιακωβάτος γράφει ότι «γεννήθηκε στην 

Κεφαλονιά από γένος τίµιο και γονέους 

φτωχούς»460. Ανήκει στον κλάδο Statheo461 της οικογενείας Καραντηνού που είναι γραµµένη 

στη Χρυσή Βίβλο του νησιού από το 16ο αιώνα462.    

 

Το οικόσηµο της οικογένειας 
Καραντηνού456

    To 1804 κατατάσσεται στο στρατό της Επτανήσου Πολιτείας µε το βαθµό του λοχία και 

                                                                                                                                                                                    
454 G.J. 227/20-4-1835 (2-5-1835). 
455 G.J. 17/7(19)-4-1845. 
456 Eugene Rizo Rangabe, ό.π., σ. 63. 
457 Ν(ικόλαος) Β(έης), «Καραντηνός», Ελευθερουδάκη Σύγχρονη Εγκυκλοπαίδεια  7, Αθήνα, 1965, σ. 279 
458 Πρόκειται για τον οικισµό που είναι αναπτυγµένος γύρω από το φρούριο του Αγίου Γεωργίου, λίγα 

χιλιόµετρα ανατολικά του Αργοστολίου,  και ο οποίος ήταν πρωτεύουσα  της Κεφαλονιάς µέχρι το 1757. 
459 Άνθιµος Μαζαράκης ιερεύς, Βιογραφίαι των ενδόξων ανδρών της νήσου Κεφαλληνίας, Εν Βενετία, Εκ της 

Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος, 1843, σ. 385. (Πολλές από τις πληροφορίες για τον Καραντηνό, τις 

οποίες παραθέτει ο Μαζαράκης, προέρχονται από τον Ιωάννη Κουντούρη, ο οποίος συνδεόταν φιλικά µαζί 

του).   
460 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. λβ΄, 27. 
461 Eugene Rizo Rangabe, Livre D’  Or de la Noblesse Ionienne, volume II, Céphalonie, Maison d’ Editions 

“Eleftheroudakis”, Athénes, 1926, σ. 64. O Ραγκαβής επισηµαίνει ότι «πιθανόν» πρόκειται για το Μαθηµατικό 

Καραντηνό. Ωστόσο, από τα παρατιθέµενα στοιχεία και τις χρονολογίες, είναι σίγουρο ότι πρόκειται για αυτόν. 
462 Η πρώτη εγγραφή του κλάδου Statheo εµφανίζεται στα 1547. Βλ. Eugene Rizo Rangabe, ό.π., σ. 65. 
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έρχεται στην Κέρκυρα  όπου φοιτά στη δηµόσια σχολή της Τενέδου463 η οποία ιδρύεται το 

1805. Εκεί διδάσκεται Αριθµητική, Άλγεβρα, Γεωµετρία464 και εισάγεται στα Μαθηµατικά 

του Νικηφόρου Θεοτόκη (Στοιχεία Μαθηµατικών) από τον ρώσο Cezar Pellegrin465 ενώ 

εκδηλώνει τη µεγάλη του κλίση στις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες.  

     Με τη συνθήκη του Τιλσίτ466 το 1807, οι Γάλλοι καταλαµβάνουν τα Ιόνια Νησιά και λίγο 

αργότερα ιδρύουν την Ιονική Ακαδηµία. Ο γραµµατέας της, Charles Dupin, κατά την 

περίοδο της παραµονής του στο νησί παραδίδει δωρεάν µαθήµατα Φυσικής και Χηµείας467 

και αναλαµβάνει να διδάξει Ανώτερα Μαθηµατικά και Μηχανική τον Καραντηνό, ο οποίος 

έχει λάβει ήδη τις βασικές γνώσεις στη Σχολή της Τενέδου και µε εντατική µελέτη προοδεύει 

εξαιρετικά  γρήγορα στις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες, παρά την προηγούµενη έλλειψη 

συστηµατικής  παιδείας468 και άγνοια ξένων γλωσσών469. Ας σηµειωθεί ότι ο ίδιος θεωρεί 

τον εαυτό του αγράµµατο στα φιλολογικά470. Υπό την καθοδήγηση του Dupin προχωρεί 

στον «Υψηλό Υπολογισµό», ολοκληρώνει την καθαρή επιστήµη και ταυτόχρονα διδάσκεται 

τις αρχές της Θεωρητικής Μηχανικής471. 

    Στα 1812, µετά την αναχώρηση του Dupin, τοποθετείται υποδιδάσκαλος στη σχολή της 

Τενέδου για τα Μαθηµατικά και διδάσκαλος για τη µηχανική, διδάσκει δε «κατά το σύστηµα 

των Lacroix, Laplace και των νεοτέρων Γάλλων472». Στα 1818473 είναι πλέον καθηγητής των 

                                                           
463 Ανδρέας Πούλος, Ελληνική Μαθηµατική Βιβλιογραφία (1500-1900), Συνοπτική Ιστορία του Ελληνικού 

Μαθηµατικού Βιβλίου, Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, Αθήνα, 1988, σ. 179. Νίκος Καστάνης, Η εισαγωγή 

των Μαθηµατικών στη νεοελληνική παιδεία. Η Άλγεβρα και ο Απειροστικός Λογισµός, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, 

Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 65-66. 
464 Χριστίνα Φίλη, ό.π., σ. 111. 
465 Άνθιµος Μαζαράκης, ό.π., σ. 661 και Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύµµικτα, Συµβολαί  εις την ιστορίαν 

της νήσου Κεφαλληνίας εις τόµους τρεις, Τόµος Πρώτος, Βιογραφικά. Οίκων Ιστορίαι. ∆ηµοσιεύµατα, Τύποις 

Παρασκευά Λεωνη, σ. 196. 
466 Ελένη Κούκκου, ό.π., σ. 165. 
467  Χριστίνα Φίλη, ό.π., σ. 112. 
468 Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 197. 
469 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 27 και Άνθιµος Μαζαράκης, ό.π., σ. 389. 
470 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. λδ’. 
471 Άνθιµος Μαζαράκης, ό.π., σ. 387. 
472 Ανδρέας Ιδρωµένος, Η πρώτη εν Κερκύρα ∆ηµοσία σχολή 1805-1824, Ανατύπωσις εκ του ΙΓ΄τόµου του 

Παρανασσού, φυλλαδίου του µηνός Μαΐου, Εν Αθήναις, 1890, σ. 11. 
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Μαθηµατικών στη ίδια σχολή µε µηνιαίο µισθό 36 ταλλήρων (ο µισθός των καθηγητών ήταν 

από 25 έως 50 τάλληρα)474.  

    Τότε γνωρίζεται (άγνωστο υπό ποίες συνθήκες)475 µε το λόρδο Guilford ο οποίος 

εντυπωσιάζεται από τις ικανότητές του και σε αυτόν βλέπει το µελλοντικό καθηγητή των 

θετικών επιστηµών στην Ακαδηµία. Στην έκθεσή του για την κατάσταση της παιδείας στα 

Νησιά και στις σχετικές προτάσεις, ο Guilford σηµειώνει ότι ο Καραντηνός είναι διδάσκαλος 

των Μαθηµατικών στο ∆ευτερεύον Σχολείο µε µισθό 45 

ταλλήρων και ο ότι πρόκειται να µετατεθεί σύντοµα  στο 

Πανεπιστήµιο476. Έτσι, από τα τέλη Μαρτίου του 1820 σκέφτεται 

να τον στείλει στο Παρίσι477.  

 

3.1.2 Σπουδές στη Γαλλία 

    Ο Καραντηνός, επηρεασµένος προφανώς από τη διδασκαλία 

του Dupin,  στέλνεται τελικά µε έξοδα του Guilford στο Παρίσι 

για να τελειοποιηθεί στα Μαθηµατικά προκειµένου να διδάξει 

κατόπιν στην Ιόνιο Ακαδηµία. Στα 1820 γίνεται δεκτός στην 

École Polytechnique479 της οποίας  το πρόγραµµα διδασκαλίας 

απευθύνεται πλέον σε µαθηµατικούς και δεν παρέχει τη γενική 

προπαίδεια για µηχανικούς480, όπως συνέβαινε στα πρώτα χρόνια 

της λειτουργίας της.  

Στολή φοιτητή της 
École την εποχή του 
Καραντηνού478

     Εκείνη την εποχή, στην École Polytechnique γίνονται δεκτοί εξωτερικοί ακροατές  από 

χώρες µε τις οποίες η Γαλλία διατηρεί (ή πρόκειται να συνάψει) καλές σχέσεις481.    

                                                                                                                                                                                    
473 Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 198. 
474 Ανδρέας Ιδρωµένος, ό.π., σ. 12. 
475 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 58. 
476 Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης, ό.π., σ. 97. 
477 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 70. 
478 Από την ιστοσελίδα της  École Polytechnique 

http://www.bibliotheque.polytechnique.fr/expositions/grandu/grandu.htm 
479 Ευθύµιος Νικολαΐδης, ό.π., σ. 58. 
480 Τάσος Τοκµακίδης, ό.π., σ. 35. 
481 Ευθύµιος Νικολαΐδης, ό.π., σ. 56. 
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     Στην École Polytechnique διδάσκει ο θεµελιωτής της Ανάλυσης, A.L. Cauchy, ο οποίος 

έχει ταυτόχρονα έδρα στη Σορβόννη και στο  Collège de France, ενώ παράλληλα ασχολείται 

µε τη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων Ανάλυσης, Άλγεβρας, Απειροστικής Γεωµετρίας και 

Γεωµετρικών Εφαρµογών482.  

    Τον Ιούλιο του 1820, ο Καραντηνός έχει ήδη αρχίσει µαθήµατα Μηχανικής και 

Αστρονοµίας και επισκέπτεται κατ’ οίκον τους Poisson και Mathieu για επίλυση αποριών483 

(πιθανόν µε υπόδειξη του Guilford). Εποµένως, παρακολουθεί και ιδιωτικά µαθήµατα αφού 

ο Claude Louis Mathieu είναι καθηγητής της Αστρονοµίας στο Collège de France του 

Παρισιού (µόλις το 1829 διορίζεται στην École καθηγητής της Ανάλυσης)484 και ο Simèon 

Denis Poisson είναι από το 1809 καθηγητής της  Θεωρητικής Μηχανικής στη Σορβόννη485.  

Tον επόµενο µήνα, έχοντας οικονοµικές δυσκολίες, γράφει στον Guilford στο Λονδίνο486 

παρακαλώντας τον να στείλει σχετική επιστολή στον εκπρόσωπό του Laffitte487. Τον 

πληροφορεί ότι πληρώνει στο δάσκαλο της φυσικοµηχανικής 12  τάλληρα  το µήνα  και 

υπολογίζει εκείνες τις µέρες να τελειώσει τη Μηχανική του Poisson. Στη συνέχεια, 

υπολογίζει µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου να τελειώσει τη Φυσική του Fisher και ταυτόχρονα να 

µελετήσει και πάλι τη µηχανική. Από τα  τέλη Σεπτεµβρίου µέχρι τις 10 Οκτωβρίου να κάνει 

φυσικοµηχανικές εφαρµογές στην Πολυτεχνική Σχολή µαζί µε το δάσκαλο που λόγω 

ανάγκης προσέλαβε. Οι ηµεροµηνίες αυτές τηρούνται, και ο Guilford γράφει στις 7 

Οκτωβρίου µε θερµά λόγια στον S.G. Osborne488 για τον Καραντηνό επισηµαίνοντας ότι 

τελείωσε την επιστηµονική του ενηµέρωση στην Αγγλία489 και Γαλλία  και ετοιµάζεται για 
                                                           
482 Gino Loria, ό.π., σ. 309-310. 
483 Κ.Α. Guilford, Φ IV 24/19-7-1820. 
484 J.J. O’ Connor και E.F. Robertson, Claude Louis Mathieu, στην ιστοσελίδα του School of  Mathematics and 

Statistics, University of St Andrews Scotland, http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/ 

Mathematicians/Mathieu_Claude.html 
485 Gino Lοria, ό.π., σ. 339. 
486 Κ.Α. Guilford, Φ IV 30/16-8-1820. 
487 Πρόκειται για την τράπεζα Laffitte  et Co µε την οποία συναλλασσόταν στο Παρίσι ο Guilford. Βλ. 

Μπόµπου-Σταµάτη Βασιλική, ό.π., σ. 53.  
488 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 82. 
489 ∆εν επισηµάνθηκαν στοιχεία σχετικά µε τη µετάβαση στην Αγγλία. Ο Τσιτσέλης (ό.π., σ. 197)  σηµειώνει 

«Σταλείς προς συµπλήρωσιν των σπουδών του  υπό του Γουιλφόρδ εις Ιταλίαν, Γαλλίαν και Αγγλίαν ηκροάσθη 

εκεί διαπρεπών καθηγητών…». Ο  Σπύρος Μελάς, «Ιόνιος Ακαδηµία», σ. 733,  Ελληνική ∆ηµιουργία Γ΄ 1949 
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επιστροφή στα Επτάνησα. 

     Άγνωστο είναι αν κατά την παραµονή του στο Παρίσι, ο Καραντηνός έχει επαφές µε τον 

Dupin490 ο οποίος τον είχε µυήσει στα ανώτερα Μαθηµατικά και τη Μηχανική και από το 

1818 βρίσκεται εκεί ως µέλος της Ακαδηµίας Επιστηµών. 

Είναι σαφές όµως ότι έχει επαφές µε σηµαντικούς 

γάλλους επιστήµονες της εποχής.  

 

3.1.3  Επιστροφή στην Κέρκυρα – Καθηγητής στην Ιόνιο 

Ακαδηµία 

    Το καλοκαίρι του 1821 είναι και πάλι στην Κέρκυρα 

και αλληλογραφεί µε το λόρδο για ζητήµατα ίδρυσης της 

Ιονίου Ακαδηµίας491 στην οποία προορίζεται να  διδάξει 

Μαθηµατικά και Μηχανική492. Ωστόσο, ο Τυπάλδος493 

γράφει ότι αφιερώθηκε στα Καθαρά Μαθηµατικά, 

γνώριζε «περαστικά εφαρµοσµένες επιστήµες» και δεν 

γνώριζε άλλη  γλώσσα από τα ελληνικά. Οι απόψεις του  

Τυπάλδου ενδεχοµένως στηρίζονται σε ελλιπή 

πληροφόρηση ως προς τις σπουδές του Καραντηνού, 

καθώς ο ίδιος στην Ιστορία του εκφράζεται για τον 

Καραντηνό, σε άλλα σηµεία, µε τα καλύτερα λόγια.  

 
 

Αντιµετωπίζοντας σοβαρό πρόβληµα όρασης, φεύγει για    

την Ιταλία όπου περνά το µεγαλύτερο µέρος του 1822 

κάνοντας θεραπεία494. Στις αρχές του 1823 επιστρέφει και διδάσκει Μαθηµατικά στο 

Ο Καραντηνός όπως τον 

φαντάστηκε ο ζωγράφος Νίκος 

Κόκκαλης, σύµφωνα µε την 

περιγραφή του Τυπάλδου 

 

                                                                                                                                                                                    
αναφέρει ότι στάλθηκε στο Παρίσι. Η Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 58, 70, 267, επισηµαίνει ότι η 

αποστολή του Καραντηνού στην Αγγλία αποτελούσε αρχικό σχεδιασµό του Guilford, όπως φαίνεται από 

γράµµα του προς τον λόρδο Sheffield στις 2 Απριλίου 1820. 
490 Gino Lοria, ό.π., τ. 3, σ. 257. 
491 Κ.Α. Guilford, Φ IV 52/9-7-1821, Φ IV 57/9-8-1821,  Φ IV 57/9-8-1821.  
492 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 80. 
493 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 27. 
494 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 120. Πιθανόν πάει και στη Βενετία όπου τον Ιούλιο συναντιέται 

µε τον Κωνσταντίνο Τυπάλδο (ο οποίος στο σχετικό γράµµα τον αναφέρει ως Νικόλαο, προφανώς από 
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∆ευτερεύον σχολείο της Κέρκυρας, περιµένοντας την έναρξη των µαθηµάτων στην 

Ακαδηµία, στην οποία τα προπαρασκευαστικά µαθήµατα αρχίζουν το φθινόπωρο του 1823. 

Κατά την περίοδο αυτή παραδίδει Μαθηµατικά σε τριάντα περίπου νέους καθηµερινά στις 

11 π.µ.495. Τα µαθήµατα συνεχίζονται µέχρι τον Μάιο οπότε ζητεί άδεια αναχώρησης για την 

Ιταλία για λόγους υγείας496. Στις 24 Ιανουαρίου 1824 ο Guilford γράφει497 στο λόρδο  

Bathurst για τους καθηγητές του Πανεπιστηµίου και σηµειώνει για τον Καραντηνό ότι 

διδάσκει ήδη Μαθηµατικά περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια µε ζήλο, ικανότητα και  

επιτυχία. Του θυµίζει επίσης ότι τον γνώρισε στο σπίτι του στο Λονδίνο και αναφέρεται στο 

πρόβληµα που αντιµετωπίζει µε τα µάτια του.  

     Στις 24 Μαΐου 1824 ο Guilford τον προτείνει για το αξίωµα του Εφόρου (Rettore)498 µε 

ετήσια θητεία για την ακαδηµαϊκή χρονιά 1824-1825. Το Σάββατο 29 του ίδιου µήνα 

γίνονται τα επίσηµα εγκαίνια της Ακαδηµίας499, οπότε και του απονέµεται ο γαλάζιος 

στέφανος της Φιλοσοφίας500 για να µπορεί να διδάξει και διορίζεται επίσηµα Έφορος για την 

ερχόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά501. Λίγες µέρες αργότερα, στις 31, καθώς τα προβλήµατα στην 

όρασή του συνεχίζονται502, φεύγει µαζί µε τη γυναίκα του για να επισκεφθεί το διάσηµο 

                                                                                                                                                                                    

496 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 166. 

σφάλµα) εκ µέρους του Guilford προκειµένου να τον πείσει να συνεχίσει τις σπουδές του ώστε να διδάξει στην 

Ακαδηµία «Μετά δύο ηµέρας έρχεται και µε ευρίσκει ο Νικόλαος Καραντινός, όστις, αν ενθυµάσαι, είχε 

χρηµατίσειν ∆ιδάσκαλος του αδελφού µας Αγγέλου εις Κορυφούς…». Βλ. Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Οι 

σπουδές του Κων. Τυπάλδου-Ιακωβάτου (1795-1867)», ∆ελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, τ. 15 

(1978), Κέρκυρα, 1978, σ. 151. 
495 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 136. Η ετήσια αποζηµίωσή του ανέρχεται στο ποσό των 666 

κολονάτων. Βλ. Α.Ι.Γ., Κοινοβούλια Ι-ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 385. 

497 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 312. 
498 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 174. 
499 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 205. 
500 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 207. Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 22. Για να 

αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των υποψηφίων διδασκόντων που κατείχαν πιστοποιητικά σπουδών αλλά όχι και 

πανεπιστηµιακά πτυχία, ο Guilford εφάρµοσε το εξής: Οι έχοντες διδακτορικό δίπλωµα που αποτελούσαν την 

πανεπιστηµιακή σύγκλητο, ονόµαζαν διδάκτορες όσους υπάγονταν σε αυτήν την περίπτωση.  Βλ. Πρωτ. 

Γεώργιος Μεταλληνός, ό.π., σ. 173. 
501 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 208. 
502 Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 206, 312-315.  
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οφθαλµίατρο Quadri στη Νάπολη503 και να κάνει λασπόλουτρα στο Abano, κοντά στην 

Padova που θα βοηθούσαν στην πάθησή του. Τα µαθήµατα θα άρχιζαν την 1η Νοεµβρίου. 

     Με την έναρξη της νέας χρονιάς ο Καραντηνός ως Έφορος (επίσης Κοσµήτορας της 

Φιλοσοφικής και καθηγητής των Aνωτέρων Μαθηµατικών) παίρνει µισθό 90 ταλλήρων, ενώ 

οι  µισθοί στην Ακαδηµία  κυµαίνονται από 60 έως 150 δίστηλα το µήνα, (την ίδια εποχή ο 

κλητήρας  παίρνει 15). Ο ίδιος504 και άλλοι καθηγητές πληρώνονται υπερωρίες για επιπλέον 

ώρες διδασκαλίας (κάτι για το οποίο κατηγορήθηκε από τον Παπαδόπουλο-Βρεττό505), αλλά 

το µέτρο αυτό καταργείται µετά το θάνατο του Guilford506. Οι πληρωµές αυτές δεν γίνονται 

τακτικά και στις 15 και 17 Μαΐου 1827 αναγκάζεται να ζητήσει µε έγγραφο507 τα 

οφειλόµενα. 

    Στην τελετή λήξης της ακαδηµαϊκής χρονιάς 1824-1825 ο Καραντηνός εκφωνεί λόγο στον 

οποίο παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία και για την Ακαδηµία και το προπαρασκευαστικό 

σχολείο508. Αναφέρει ότι οι καθηγητές  πραγµατοποίησαν εβδοµαδιαία διδασκαλία 67 ωρών  

στην Ακαδηµία  και 118 στο προπαρασκευαστικό σχολείο. Μέχρι το θάνατο του Guilford, ο 

Καραντηνός τον ενηµερώνει τακτικά µε γράµµατα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής 

απουσίας του (κατά την οποία τον αναπληρώνει509) για κάθε πρόβληµα που ανακύπτει στην 

Ακαδηµία510. Μάλιστα σε γράµµα του µε ηµεροµηνία 14 Αυγούστου 1827 παραπονείται ότι 

δεν λαµβάνει συχνά γράµµατά του, τα οποία να ενισχύουν το κύρος του και να τον 

στηρίζουν511. 

    Τον Οκτώβριο του 1827 πεθαίνει ο Guilford, αλλά ο Καραντηνός παραµένει Έφορος (ήδη 
                                                           
503 Φθάνει στο Otranto το βράδυ της 1ης Ιουνίου. Στο ίδιο πλοίο συνταξιδεύει µε τον Guilford, τον Lusignan  

(που κατευθύνεται στη Κοπεγχάγη για έρευνα), τον Πολίτη και το Ρόκκο Πυλαρινό οι οποίοι συνοδεύουν τον 

Guilford. Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 353 (έγγρ. 41). 
504 Α.Ι.Γ., κοινοβούλια Ι-ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 298 /15. 17-5- 1827. 
505 Παπαδόπουλος Βρετός Ανδρέας, Βιογραφικά- Ιστορικά υποµνήµατα περί του κόµητος Φριδερίχου Γυιλφορδ, 

Αθήναι, 1846, σ. 123. Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, ό.π., σ. 31, 45. 
506 Μιχάλης Λυκίσσας, ό.π.,  σ. 27. 
507 Α.Ι.Γ., κοινοβούλια Ι-ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 298. 
508 G.P. Henderson, , ό.π.,  σ. 49. 
509 Σχετική «Ειδοποίηση» (Notificazione) στις 16 Ιουνίου 1825. Μικροταινιοθήκη ΚΝΕ/ΕΙΕ, F.54, 1963. 
510 Μεγάλο µέρος αυτής της αλληλογραφίας σώζεται στο Κερκυραϊκό Αρχείο Guilford (Αναγνωστική Εταιρεία 

Κερκύρας). 
511 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, ό.π., σ. 56. 
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θεωρούνταν ότι θα µείνει µόνιµα στο αξίωµα αυτό512) και για ένα σύντοµο διάστηµα και 

Άρχων της Παιδείας, µέχρι να οριστεί η τριµελής Γενική Επιτροπή513. Εργάζεται µε πολύ 

κόπο και ζήλο514 για τη συνέχιση της λειτουργίας της Ακαδηµίας. Συνδέεται µε τον Κάλβο515 

(ο οποίος εκείνη τη χρονιά µεταφράζει στα Γαλλικά το βιβλίο του Έρευνα περί της φύσεως 

του ∆ιαφορικού Λογισµού)· στις παραδόσεις του516 οποίου αναφέρεται µε τα καλύτερα λόγια.. 

Τον Αύγουστο του 1829 ο Κάλβος θα συνδέσει το όνοµά του µε τη γνωστή διαµάχη του 

Καραντηνού µε τον ιταλό αρχιτέκτονα Leonelli. 

    Ο Καραντηνός ως έφορος επέδειξε µεγάλες διοικητικές ικανότητες517, τον θεωρούσαν 

όµως «άγριο»518 και ήλθε πολλές φορές σε προστριβές µε τους άλλους καθηγητές και τους 

φοιτητές519. Στο µέσο της ακαδηµαϊκής χρονιάς 1827-1828 δηµιουργείται ζήτηµα µε 

πρωτεργάτες τον Ασώπιο και τον Πολίτη (που τον επηρέαζαν αρνητικά520) σχετικά την 

                                                           
512 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 35. 
513 Άνθιµος Μαζαράκης, ό.π., σ. 392. 
514 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 62. 
515 Ίσως να γνωρίστηκαν στο Παρίσι όπου και ο Κάλβος έµεινε για κάποιο διάστηµα  (µέσα 1820). Λεύκιος 

Ζαφειρίου, «Χρονολόγιο Ανδρέα Κάλβου», Πόρφυρας, τ. 64-65 (1993), Κέρκυρα, σ. 13. Ο Κάλβος  ήταν σε 

επαφή  µε τον Guilford από το 1819  (στο ίδιο, σ. 28), εργάστηκε και ως δάσκαλος Μαθηµατικών, (στο ίδιο, σ. 

23), και θαύµαζε τη Γεωµετρία για την αποδεικτική της µέθοδο. Π. Αλιπράντης, «Άγνωστα χειρόγραφα 

παραδόσεων καθηγητών της Ιονίου Ακαδηµίας και τα µαθήµατα Φιλοσοφίας του Ανδρέα Κάλβου στα 1840-

1841», Πόρφυρας, τ. 64-65 (1993), Κέρκυρα, σ. 135. 
516 G.P. Henderson, , ό.π.,  σ. 70. Χαρακτηριστική είναι η υπηρεσιακή έκθεση του Καραντηνού για τον Κάλβο 

(απόσπασµά της παρατίθεται στο  Παράρτηµα ΙΙΙ). 
517 Χριστίνα Φίλη, «Ο Ιωάννης Καραντινός και τα Γαλλικά Μαθηµατικά στον Ελληνικό χώρο», ∆ελτίον 

Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, τ. 23 (1998), σ. 109. 
518 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 36. Ο Καραντηνός, µε γράµµα του προς τους καθηγητές της 

Ακαδηµίας στις 16-2-1830, επισηµαίνει την αδικαιολόγητη απουσία κάποιων από τα µαθήµατα ή την 

καθυστερηµένη προσέλευση σε αυτά και απειλεί µε µέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση. Ε.Β.Ε. Αρχείον Κ. 

Ασωπίου, φάκ. IVβ, Ασ. 577. 
519 Εκνευρισµένος µε τη συµπεριφορά του Ασώπιου προς τον Guilford για ένα ζήτηµα γραµµατικής «… 

έσπρωξε κακά κ’ αδέξια τους φιλολόγους τους ελληνιστάδες στο πρόσωπο ενού µαθητή του που επήγε στο µάθηµα 

της υψηλής µαθηµατικής, ενώ η ώρα ήτανε µισοκοπηµένη, “αι, λογιότατε, του φωνάζει αφήνοντας την πλάκα και 

τους ύψους και κατεβάζοντας τα µαλλιαρά του φρύδια, αν ήταν ελληνικά έτρεχες ν’   ακούσεις πως έτρωγαν οι 

Έλληνες τα σπανάκια µε τη ζάχαρη”…». Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 55-56. 
520 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 27. 
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εξέταση οµάδας αναγνωστών της  τελευταίας τάξης της Θεολογικής στα ελληνικά και τα 

λατινικά, παρά την αρχική του Καραντηνού να µην εξεταστούν. Οι επτά σπουδαστές 

αρνήθηκαν την εξέταση και δηµιουργήθηκε σοβαρό επεισόδιο521. Το ζήτηµα έφθασε µέχρι 

τον αρµοστή Adam και η λύση δόθηκε από τον λευκαδίτη βουλευτή Κόνταρη ο οποίος µαζί 

µε µία επιτροπή επέβλεπε την Ακαδηµία µετά το θάνατο του Guilford. Η λύση είναι τέτοια 

ώστε να ηρεµήσουν τα πνεύµατα και να µην µείνει έκθετος ο Καραντηνός. Αργότερα ο 

τελευταίος έρχεται σε σύγκρουση µε τον Κόνταρη µε αφορµή τις εξετάσεις του 

αλληλοδιδακτικού σχολείου ενώ έλειπε ο Πολίτης ο οποίος και την υποκίνησε.      

     Στα καθήκοντα του Καραντηνού ήταν η συµµετοχή του στην Επιτροπή της Βιβλιοθήκης 

της Ακαδηµίας522. Τη βάση αυτής της βιβλιοθήκης, που άρχισε να λειτουργεί στις 21 

Φεβρουαρίου 1825 έ.π.523, αποτέλεσε η βιβλιοθήκη της Ιονικής Ακαδηµίας (1808-1814) η 

οποία µέχρι το θάνατο του Guilford αυξανόταν από δωρεές ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και 

προσωπικοτήτων524 καθώς και από τακτικές αγορές που πραγµατοποιούσε  ο ίδιος. 

    Αρχικά, τη φροντίδα της βιβλιοθήκης έχει ο James Lusignan525, ενώ από τα τέλη του 1824 

και µέχρι το 1830 αναλαµβάνει ο Α. Παπαδόπουλος Βρετός526 ο οποίος έχει µετακληθεί από 

την Ιταλία στην Κέρκυρα το 1824 από τον Guilford527. Ο Παπαδόπουλος διατηρεί κακές 

σχέσεις µε την Επιτροπή της Βιβλιοθήκης και η άρνησή του να δεχτεί τον έλεγχο και τις 

υποδείξεις της προκαλεί κορύφωση της διάστασης. Οι σχέσεις του µε τον Καραντηνό 

επιδεινώνονται περισσότερο το καλοκαίρι του 1827 µετά τη σχετική ενηµέρωση του 

                                                           
521 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 65-67. 
522 Αναλυτικά για τη Βιβλιοθήκη Guilford βλ. Βασιλική Μπόµπυ-Σταµάτη, «Η Βιβλιοθήκη Guilford στην 

Κέρκυρα (1824-1830)», Ο Ερανιστής, τ. 20 (1995), σ. 97-162. 
523 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 31. G.J. 375/5-3-1825 s.n. 
524 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, «Η Βιβλιοθήκη Guilford στην Κέρκυρα (1824-1830)», Ο Ερανιστής, τ. 20 

(1995), σ. 110-111. 
525 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, ό.π., 115-116. 
526 Σε ανακοίνωση κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 1826-1827 οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 

είναι 8 π.µ.-4 µ.µ. και 6 µ.µ.-10 µ.µ. καθηµερινά εκτός Κυριακών και εορτών. Βλ. G.J. 456/11-9-1826 έ.π. Για 

βιογραφικά στοιχεία βλ. τη µετάφραση του Γ.Π. Στεριώτη, «Αλληλογραφία του ιππότη Ανδρέα Μουστοξύδη 

µε το φίλο του Ανδρέα Παπαδόπουλο Βρετό, Αθήναι, στο τυπογραφείο του Γ. Αγγελόπουλου, 1860», ∆ελτίον 

Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, τ. 10 (1973), σ. 103-105. 
527 G.P. Henderson, ό.π., σ. 59. 
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Guilford από τον Καραντηνό528. 

    Ο Καραντηνός διατηρεί καλές σχέσεις µε τη 

συντοπίτική του οικογένεια των Ιακωβάτων όπως 

µαρτυρείται από επιστολές529, ενώ αυτός και η γυναίκα 

του φροντίζουν για τον Παναγιώτη Πυλαρινό, αδελφό του 

Χαράλαµπου530 (ο Χαράλαµπος ή Ρόκκος Πυλαρινός 

ήταν γραµµατέας και γιατρός του Guilford531).  

    Το 1832 λόγω της κακής υγείας του αναγκάζεται να 

εγκαταλείψει κάθε δραστηριότητα. Στο αξίωµα του 

Εφόρου τον διαδέχεται (ανεπίσηµα, πιθανόν από την αρχή 

της Ακαδηµαϊκής χρονιάς 1832-1833)532 ο Γεώργιος 

Θεριανός, καθηγητής της Πειραµατικής Φυσικής533. 

    Το Μάρτιο του 1833 ζητά άδεια απουσίας έξι µηνών 

προκειµένου να πάει στην Ιταλία για ιαµατικά λουτρά534. Η οικονοµική του κατάσταση είναι 

κακή και προτείνει στη Γενική Επιτροπή να αγοράσει 3800 τόµους του έργου του Corso di 

Matematica, που είναι απούλητα, στην τιµή του ενός κολονάτου τον τόµο αντί της κανονικής 

των δύο535. Στις 18 Ιουνίου (ν.η.) ένα εµπορικό καράβι αποπλέει από την Κέρκυρα µε 

Andrien Marie Legendre 

                                                           
528 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, Μαρτυρίες για τη βιβλιοθήκη Γκίλφορντ από το αρχείο Γκίλφορντ της 

Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, Ανέκδοτη αλληλογραφία και άλλα σχετικά έγγραφα (Ιούνιος 1827-Ιούλιος 

1830), σ. 13 και δηµοσιευόµενα στο ίδιο σχετικά έγγραφα. 
529 Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Οι αδελφοί Ιακωβάτοι ως συλλογείς δηµοτικών τραγουδιών χάριν του 

∆ιονυσίου Σολωµού», Παρνασσός, περίοδος ∆ευτέρα, τόµ. ΙΓ’, αρ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1971), Αθήνα, 

1971, σ. 108. 
530 Κερκυραϊκό Αρχείο Guilford, Φ V 8 (10-9-1824). 
531 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, «Η Βιβλιοθήκη Guilford στην Κέρκυρα (1824-1830)», Ο Ερανιστής, τ. 20 

(1995), σ. 128. 
532 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. ξγ΄ και Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Η Ιόνιος Ακαδηµία», 

Παρνασσός, τόµ. ΚΓ’, Αθήνα, 1981, σ. 363. 
533 G.P. Henderson, , ό.π.,  σ. 84. Επίσηµα αναλαµβάνει καθήκοντα Εφόρου στις 24-12-1834 (5-1-1835). Σ. 

Καψάσκης, ό.π., σ. 66. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ.  292. 
534 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο IV, φάκ. 456, έγγρ. 152. 
535 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο IV, φάκ. 456, έγγρ. 153 (το σχετικό έγγραφο είναι συνταγµένο από το Μουστοξύδη και 

απευθύνεται στον Buyens). 
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προορισµό το Trani536 έχοντας παραλάβει δύο επιβάτες. Ο ένας είναι ο Καραντηνός537 που 

αποχαιρετά για τελευταία φορά το νησί. ∆ύο χρόνια αργότερα, το 1835538, πεθαίνει στο 

φρενοκοµείο της Νάπολης όπου βρίσκεται για θεραπεία539,  µετά από πρόταση του Α. 

Μουστοξύδη και έξοδα των Άγγλων540. Η γυναίκα του (το γένος Pelletier), έχει πεθάνει το 

1833541. Επιµνηµόσυνη τελετή γίνεται στην Κέρκυρα λίγες µέρες αργότερα και λόγο 

εκφωνεί ο Κ. Τυπάλδος542. 

 

3.1.4 Συγγραφικό έργο 

    Η διδασκαλία και οι µεταφράσεις µαθηµατικών βιβλίων, από τα γαλλικά, που έκανε ο 

Καραντηνός, µεταφέρουν στις αρχές του 19ου αιώνα την εξέλιξη της Μαθηµατικής 

επιστήµης στον Ιόνιο χώρο και στη συνέχεια στο νέο ελληνικό κράτος. Βλέποντας την 

ανάγκη που δηµιουργείται στα σχολεία του Ιονίου Κράτους (µάλιστα, αρχίζει την 

προσπάθεια να µεταφράσει µαθηµατικά συγγράµµατα από τα γαλλικά και ιταλικά στα νέα 

ελληνικά, από την εποχή που διδάσκει στη Σχολή της Τενέδου543)  για Μαθηµατικά βιβλία 

σε απλά Ελληνικά, επιλέγει να µετάφραση µια πλήρη σειρά κλασσικών Μαθηµατικών 

συγγραµµάτων µε προοπτική τη δυνατότητα χρησιµοποίησής τους από µαθητές και 

                                                           
536 Το Trani βρίσκεται στις ακτές της Αδριατικής, 40 περίπου χλµ βορειοδυτικά του Bari  και 200 ανατολικά 

της Napoli. 
537 G.J. 130/10(22)-6-1833. 
538 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, Μαρτυρίες για τη βιβλιοθήκη Γκίλφορντ από το αρχείο Γκίλφορντ της 

Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, Ανέκδοτη αλληλογραφία και άλλα σχετικά έγγραφα (Ιούνιος 1827-Ιούλιος 

1830), σ. 45. Αν και οι περισσότεροι βιογράφοι του θεωρούν χρονολογία θανάτου το 1834 και ο Σπύρος Μελάς 

(ό.π., σ. 735) το 1838, µε βάση το µνηµόσυνο στην Κέρκυρα που έγινε στις 8/20 Ιουνίου 1835 και τα 

αναφερόµενα στην Ιστορία του Τυπαλδου-Ιακωβάτου (σ. 113-120), πιστεύουµε ότι το 1835 είναι το σωστό. Βλ. 

G.J. 235/27-6-1835, 236/4-7-1835. 
539 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 113 και Παναγιώτης Χιώτης, Ιστορικά Αποµνηµονεύµατα της 

Επτανήσου, Τόµος Ζ’, Κ-Ψ, Εκδίδοντος Λεωνίδου Χ. Ζώη, Εν Ζακύνθω,  Νέον Τυπογραφείον – Ε. Φινοµενου, 

1900, σ. 36. 
540 Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 198. 
541 Eugene Rizo Rangabe, ό.π., σ. 64. 
542 G.J. 235/27-6-1835 και Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 112-119. 
543 Νίκος Κουρκουµέλης,  ό.π., σ. 131. 
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δασκάλους544.  

     Ξεκινά µε τις µεταφράσεις της Αριθµητικής και της Άλγεβρας του Bourdon  και τη 

Γεωµετρία και την Τριγωνοµετρία του Legendre. Κριτήριο της επιλογής του αποτελεί ότι τα 

βιβλία αυτά συνιστούν τη Στοιχειώδη Σειρά των Μαθηµατικών που είναι αναγκαία να 

παραδίνεται όχι µόνο στην Ιόνιο Ακαδηµία, αλλά σε όλα τα ελληνικά σχολεία. Η διδασκαλία 

τους θα διευκολύνει τους νέους στην εφαρµογή της Ανάλυσης στην Γεωµετρία, τον 

∆ιαφορικό και Ολοκληρωτικό Λογισµό και την Μηχανική. Τα υπόλοιπα συγγράµµατα, που 

αφορούν κυρίως τα Ανώτερα Μαθηµατικά,  σκοπεύει να τα εκδόσει αφού πρώτα διδαχθούν 

στους νέους φιλολόγους της Ακαδηµίας545.     

     Εκτός από τα βιβλία που εξέδωσε, µια σειρά άλλων µεταφρασµένων έµεινε ανέκδοτη από 

έλλειψη οικονοµικών δυνατοτήτων546, ενώ στη µεγάλη και σηµαντικότατη αυτή προσπάθεια, 

που συντελέστηκε µέσα σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα (από το 1824547 µέχρι το 1832),  

είχε βοηθούς µερικούς από τους µαθητές του548 (ένας από αυτούς ήταν πιθανόν ο 

∆εσποτόπουλος)549. 

 

3.1.4.1 Ανέκδοτες µεταφράσεις 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ίδιου στις 24 Νοεµβρίου 1832550, ανέκδοτες παρέµεναν (και 

συνεχίζουν να παραµένουν αφού αγνοείται η τύχη των χειρογράφων) οι παρακάτω 

µεταφράσεις551: 

1. Bourdon:  

• Άλγεβρα, 1817 (µε µεγάλη προσθήκη στο τέλος σε ένα τόµο σχήµατος 8ου µε 800 
                                                           
544 ∆ηλοποίησις 22-5-1827 (1099A, V/343) στη συλλογή µονοφύλλων της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας. 
545 ∆ηλοποίησις 22-5-1827. 
546 «κ’ εγύρευε Ζωσιµάδες· αλλά Ζωσιµάδες δεν ανασταίνουνται άλλο …». Βλ. Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, 

ό.π., σ. 93. Αντίθετα, ο G. P. Henderson (ό.π., σ. 45) θεωρεί ότι «Τα πιο πολλά από αυτά τυπώνονταν στο 

κυβερνητικό Τυπογραφείο στην Κέρκυρα και µε δαπάνη κυβερνητική».  
547 Χριστίνα Φίλη, «Ιωάννης Καραντινός», Ευκλείδης Β’, τ. 32 (1999), σ. 2. 
548 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 63. 
549 Ανδρέας Καστάνης,  ό.π., σ. 76. 
550 G.J., 103/15-12-1832. Βλ. και Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 93.  
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σελίδες552). 

• Εφαρµογή της Άλγεβρας στη Γεωµετρία, 1824553. 

2. Lacroix: 

• Le traité élémentaire d’ Arithmetique, 1797. 

• Les éléments d’ Algébre avec le Complement, 1799 και 1804. 

• Le traité de Trigonometrie et d’ Application, 1827. 

• Le traité élémentaire de Calcul Differentiel et de Calcul Integral, 1802. 

• Πραγµατεία του ∆ιαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισµού (3 τόµοι: 1810-1814-1819) 

του οποίου το 1832 είναι έτοιµη η µετάφραση του πρώτου τόµου και µέρους του 

δεύτερου. 

3. Biot, Αναλυτική Γεωµετρία554, 1805. 

4. Lagrange, Les fonctions Analytiques, 1797. 

5. Poisson, Μηχανική, 1811, (2 τόµοι). 

6. Santini555, Elementi di Astronomia, 1820, (2 τόµοι). 

    Στην ανακοίνωση του 1832 (που είναι και η τελευταία γνωστή παρουσία του, καθώς µετά 

δεν µπορεί πλέον να εργαστεί) εύχεται να υπάρξουν φιλεπιστήµονες οµογενείς για να 

βοηθήσουν στην εκτύπωσή τους, καθώς ήδη η ασθένεια τον έχει καταβάλει και αισθάνεται 

ότι δεν µπορεί να εργαστεί άλλο. Όµως, αναγνωρίζει ότι οι µαθητές του δεν είναι κατώτεροι 

από αυτόν και ελπίζει ότι αυτοί καθώς και όσοι συνεχίζουν σπουδές στο Παρίσι, θα δώσουν 

και νέες µεταφράσεις και δικές τους εργασίες.  
                                                                                                                                                                                    
551 Στα ανέκδοτα έργα του συγκαταλέγονται επίσης: Άλγεβρα Κάνλου και Περιγραφική Γεωµετρία του Μυώ. 

Παναγιώτης Χιώτης, Ιστορικά Αποµνηµονεύµατα της Επτανήσου, Τόµος Ζ’, Κ-Ψ, Εκδίδοντος Λεωνίδου Ζώη, 

Ζάκυνθος, 1900, σ. 36. 
552 Βλ. και ∆ηλοποίηση 22-5-1827. 
553 Τα δύο αυτά ανέκδοτα βιβλία πιθανόν αποτελούσαν τον τέταρτο και τον πέµπτο τόµο στη Σειρά 

Στοιχειώδους Μαθηµατικής.  
554 Traité analytique des courbes et des surfaces de seconde degrés. Πρώτη έκδοση: Παρίσι, 1802. 
555 O ιταλός αστρονόµος Giovanni Sante Gaspero Santini (Noventa, 1787- Padova, 1877) σπούδασε στην Pisa 

και άρχισε την καριέρα του ως βοηθός διευθυντή  στο αστεροσκοπείο της Padova, όπου αργότερα δίδαξε  

Άλγεβρα, Γεωµετρία και Ανώτερα Μαθηµατικά και ήταν διευθυντής του Μαθηµατικού τµήµατος από το 1845 

µέχρι το 1872. Βλ. σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου του Palermo 
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    Τελευταία του υπόδειξη είναι ότι αξίζει 

να γίνει η  µετάφραση του βιβλίου του 

Lacroix: Essais sur l’ enseignement en 

général et sur celui des Mathématiques en 

particulier το οποίο δείχνει «πως πρέπει να 

διδάσκωνται τα µαθηµατικά, ώστε οι 

διδασκόµενοι να µην φθάσουν ποτέ να 

είπουν ότι είναι ξηρά· αλλ’ εκ του εναντίον 

αποβαλόντες την πρόληψιν ταύτην να 

αισθανθούν ότι είναι τα µόνα ηδονικά, και 

από τα οποία δύνανται να απαντλήσουν 

µέθοδον σπουδής». 

 

3.1.4.2  Τυπωµένα βιβλία και εργασίες 

    Ο πρώτος καρπός συνθετικής δουλειάς 

του Καραντηνού556 είναι ένα εξασέλιδο 

που δηµοσιεύεται στην Κέρκυρα λίγο πριν 

αρχίσει το δεύτερο έτος λειτουργίας της 

Ιονίου Ακαδηµίας, τον Οκτώβριο του 1825 

µε τίτλο557: 

• Παρατήρησις επί του γενικού τύπου 

των συνδυασµών παρά του 

∆όκτορος Ιωάννου Καραντινού Κεφαλλήνος, Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας, και 

προφέσσορος της Υψηλοτέρας Μαθηµατικής, Κερκύρα, Τη 3 Οκτωβρίου 1825. 

H Άλγεβρα του Bourdon σε έκδοση του 1876 

(Βρυξέλλες).  Η ελληνική µετάφραση του 

Καραντηνού δεν εκδόθηκε ποτέ. 

                                                                                                                                                                                    
 http://astropa.unipa.it/biblioteca/Astronomi/AB.htm και J.Stein, «Giovanni Sante Gaspero Santini» στην 

Catholic Encyclopedia, online edition 1999 στην ιστοσελίδα  http://www.newadvent.org/cathen/13462b.htm 
556 «Περί τούτων αναφέρων προς εµέ ο καθηγητής Κουντούρης λέγει: Αν και εις όλα ταύτα δεν φαίνεται τι 

πρωτότυπον, δεν έλειψεν όµως ο Καραντινός να χύση κάποιον φως εις όσα µέρη διεπραγµατεύθη». Άνθιµος 

Μαζαράκης, ό.π., σ. 393. 
557 Σχήµα 8ο, σελ. 6. Στο αντίτυπο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση του συγγραφέα 

«ο εκδότης προς τον ελλογιµώτατον Κύριον Κάρλον Ερρίκον Ελαφοκέρατον. Β. Α. τεκµήριον του σέβας του. Ο ∆ρ 

Ιωάννης Καραντινός». 
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    Η εργασία αυτή αποτελεί γενική απόδειξη για τον καθορισµό δύο βοηθητικών ψηφίων Π 

και Κ που χρησιµοποιεί ο Bourdon στα Στοιχεία Άλγεβρας (όπου υπολογίζει τα αθροίσµατα 

των συνδυασµών µ ψηφίων συνδυαζοµένων ανά ένα την φορά, ανά δύο και ούτω καθεξής) 

προκειµένου να αποδείξει ότι το άθροισµα των συνδυασµών µ ψηφίων ανά η δίνεται από τον 

τύπο. 
η
ηµ 4+−

Χ
Κ
Π 558. 

    Στο τέλος της ίδιας ακαδηµαϊκής χρονιάς, 9 Ιουνίου 1826, κυκλοφορεί η εργασία του559: 

• Θεωρήµατα τινά περί πολυγωνοµετρίας, συγγραφέντα υπό Ιωάννου Καρανδινού 

Κεφαλλήνος. Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας και προφέσσορος της Υψηλοτέρας 

Μαθηµατικής, Εν Κερκύρα, 1826 Ιουνίου 9 Ε.Ν. 

    Στις δύο τελευταίες σελίδες έχει σηµειώσει ο ίδιος τα µαθήµατα που παραδίδει σε κάθε 

κλάδο και από ποιο σύγγραµµα560. Το βιβλίο είναι έτοιµο από τον Απρίλιο,  αφιερώνεται στο 

Γ. Θεριανό, καθηγητή της Ιατρικής και της Μαθηµατικής Φυσικής, και το θέµα του είναι η 

δηµιουργία ενός γενικού τύπου που επιτρέπει τον υπολογισµό του εµβαδού ευθυγράµµων 

σχηµάτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των πλευρών τους. Ο Καραντηνός ξεκινά µε την 

διαπίστωση ότι κανένας συγγραφέας από όσους διάβασε δεν δίνει  γενικό τύπο561 αλλά µόνο 

για µερικές περιπτώσεις και θεωρεί αναγκαίο να δώσει έναν τέτοιο στους µαθητές του. 

    Παραθέτει πέντε θεωρήµατα µεταξύ των οποίων (Β΄, σ. 8) και το γνωστό για το εµβαδόν 

τριγώνου562: Ε = 
2
1 α·β· ηµ(α,β) όπου α, β δύο από τις πλευρές και ηµ(α,β) το ηµίτονο της 

µεταξύ των γωνίας. Χρησιµοποιώντας  αυτό το θεώρηµα και τον Νόµο των Ηµιτόνων563, 

                                                           

558 Στη σύγχρονη βιβλιογραφία ο τύπος έχει τη µορφή 
)!(!

!
ηµη

µ
η
µ

−
=⎟⎟
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559 Σχ. 8ο, φ. 1αα+σελ 20 µε ένα πίνακα. 
560 Αντίτυπο Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Βλ. και 4.1.1. Ύλη –Προγράµµατα-∆ιδασκαλία. 
561 Για µια σύγχρονη αναφορά  του ζητήµατος στην Ευκλείδια Επιπεδοµετρία, βλ. Στ. Κατσοπρινάκης, «Απλές 

κλειστές πολυγωνικές γραµµές στο επίπεδο. Απλά επίπεδα πολύγωνα και το εµβαδόν τους», Μαθηµατική 

Επιθεώρηση, τ. 26 (1984), Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, Αθήνα, σ. 62-92ν. 
562 Σήµερα διδάσκεται στην Άλγεβρα της Β΄ Λυκείου στο κεφάλαιο της Τριγωνοµετρίας. 

563 Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει 
Γ

=
Β

=
Α µη

γ
µη
β

µη
a =2R όπου α, β, γ πλευρές,  Α, Β, Γ οι απέναντί τους 

γωνίες και R η ακτίνα του περιγεγραµµένου κύκλου (σχέση γνωστή ως «Νόµος των Ηµιτόνων»). 
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βρίσκει το εµβαδόν τετραπλεύρου (Γ΄ θεώρηµα, σ. 9). Επεκτείνει τη διαδικασία σε 

πεντάγωνο (∆΄ θεώρηµα, σ. 10), σε εξάγωνο (Ε΄ θεώρηµα, σ. 11) και επαγωγικά την 

γενικεύει για οποιοδήποτε πολύγωνο χρησιµοποιώντας τις πλευρές του και τα ηµίτονα των 

µεταξύ των γωνιών 

    Τον επόµενο µήνα παρουσιάζει νέα εργασία του µε τίτλο564: 

• ∆ιασάφησις εις την επίτοµον θεωρίαν την υπό του Κυρίου Λακροά εκτεθείσαν εις το 

Συµπλήρωµα της Αλγέβρας του565, επάνω εις την σηµείωσιν του κυρίου Λαγρανδίου566, 

εις την οποίαν αποδεικνύεται, πως δια την λειτουργίαν των ριζών εξισώσεως τινός567 

επιλύονται αι εξισώσεις βρου γτου και δτου βαθµού, και ότι αδύνατον δια ταύτης της 

µεθόδου, είτε δι’ άλλης τινός έως του νυν γνωστής, να λύσωµεν τας εξισώσεις βαθµού 

ανωτέρου του δτου. Παρά Ιωάννου Καρανδινού Κεφαλλήνος. Προφέσσορος της 

Υψηλοτέρας Μαθηµατικής και Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας, Εν Κερκύρα, 1826 

    Το πόνηµά του αυτό αφιερώνεται στον Ύπαρχο της Κεφαλληνίας, ιατροφιλόσοφο 

                                                           
564 Σχ. 8ο, 1 φύλλο+41 σελ.+2 λευκά φύλλα. Για τις τρεις πρώτες εργασίες του γίνεται αναφορά στη G.J. 

446/3(15)-7-1826. 
565 S.F. Lacroix, Complément des Éléments d’ Algèbre, Paris, 1798. 
566 Από το 1768 ο Lagrange δίνει την πλήρη λύση σε ακέραιους της εξίσωσης nx2+1=y. Βλ. Gino Loria, ό.π., τ. 

3ος, σ. 183.  
567 Οι εξοχότεροι Μαθηµατικοί του δευτέρου µισού του XVII αιώνα (όπως οι Euler, Fontaine, Bezout, 

Vandermonde, Waring), καθώς και του XVIII, είχαν ασχοληθεί µε την εύρεση τύπων που θα έλυναν τις 

εγγράµµατες αλγεβρικές εξισώσεις. Στο ζήτηµα αυτό αναφέρεται ένα θεµελιώδες υπόµνηµα του Lagrange  µε 

τίτλο Reflexions sur la Resolution algebrique des Equations (Σκέψεις επί της αλγεβρικής λύσεως των 

εξισώσεων. Mem. De Berlin, 1770-1771. Σε αυτό αναφέρεται και η εργασία του Καραντηνού) στην οποία 

µελετά τις µεθόδους επιτυχούς επίλυσης εξισώσεων µέχρι και 4ο βαθµό και προσπαθεί να εξηγήσει γιατί 

αποτυγχάνουν στις γενικές εξισώσεις ανώτερου βαθµού. Συµπεραίνει ότι  «Είναι λίαν αµφίβολο ότι αι εν λόγω 

µέθοδοι θα κατορθώσουν ποτέ να δώσουν την πλήρη λύσιν του πέµπτου βαθµού και κατά µείζονα λόγον των 

ανωτέρων βαθµών. Η αβεβαιότης αυτή, συνδυαζοµένη µε το αποκρουστικόν µήκος των απαιτουµένων 

υπολογισµών, είναι στοιχεία αρκετά δια να τρέψουν εκ των προτέρων εις φυγήν τους δεινοτέρους υπολογιστάς». 

Το 1798 εξέδωσε σε ένα τόµο µε τον τίτλο Traité de la Resolution des Equations numeriques de tous les degres 

περιλαµβάνοντας  όλες τις εργασίες του σχετικά µε τις αλγεβρικές εξισώσεις (επανέκδοση 1808).  Βλ. Gino 

Loria, ό.π., τ. 3ος, σ. 186-187, 192-193. 
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Πανταζή Καρίδη568 τον οποίο ο Καραντηνός εκτιµά ιδιαίτερα όπως φαίνεται από τον 

πρόλογο. Πρόκειται για µία συνοπτική παρουσίαση της µεθόδου επιλύσεως πολυωνυµικών 

εξισώσεων από τον Lagrange η οποία δεν προορίζεται για διδακτική χρήση και γίνεται την 

ίδια εποχή που o Abel γράφει το τελευταίο κεφάλαιο στην επίλυση  των αλγεβρικών 

εξισώσεων569. Η επίλυση των πολυωνυµικών εξισώσεων ήταν ένα από τα βασικά ζητήµατα 

των Μαθηµατικών του 17ου και του 18ου αιώνα, ενώ η ίδια η Άλγεβρα ,σε αντίθεση µε τον 

Απειροστικό Λογισµό, δεν αντιµετώπιζε προβλήµατα σχετικά µε τις αρχές και την 

θεµελίωσή της. Για την επιστηµονική κοινότητα της Κέρκυρας, η παρουσίαση της µεθόδου 

που ανέπτυξε ένας µεγάλος µαθηµατικός όπως ο Lagrange, ήταν ένα σηµαντικό γεγονός. Για 

τον ίδιο τον Καραντηνό ήταν ένας σηµαντικός σταθµός, καθώς η υψηλή µαθηµατική αξία 

της µελέτης του Lagrange παρέµεναν µέχρι εκείνη την εποχή αξεπέραστες.  

     Θεωρείται ότι η εργασία αυτή του Καραντηνού δεν µπορούσε να χρησιµεύσει ως 

διδακτικό εγχειρίδιο καθώς οι φοιτητές της Ιονίου Ακαδηµίας δεν είχαν την απαραίτητη 

υποδοµή προκειµένου να αφοµοιώσουν µια τόσο προηγµένη θεωρία. Στόχος του συγγραφέα  

είναι η προετοιµασία του «αναγνώστη» της εποχής εκείνης  και της επόµενης γενιάς 

προκειµένου να γίνει κατανοητή η πιο σύγχρονη µαθηµατική θεωρία570. 

• Στην ίδια χρονική περίοδο δηµοσιεύει στη Gazzetta571 ένα σηµείωµα572 σχετικά µε τις 

φανταστικές ρίζες573 εξισώσεων βαθµού µεγαλυτέρου του τετάρτου όπου 

                                                           
568 Πρόκειται για τον πρώτο έπαρχο της Κεφαλονιάς που πέθανε λίγο πριν εκδηλωθούν οι λαϊκές ταραχές του 

1833 στο Αργοστόλι. Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 102, 135, 136. Πέτρος Πετράτος, Οι λαϊκές 

ταραχές του 1833 στο Αργοστόλι, Σίσυφος, Αθήνα 1999, σ. 124, 127.  
569 Χριστίνα Φίλη, «“Οι Σκέψεις για την Αλγεβρική Επίλυση των Εξισώσεων” του Lagrange και ο Ιωάννης 

Καραντινός», Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας των Επιστηµών Η επιστηµονική σκέψη στον ελληνικό 

χώρο, 18ος-19ος αι., Αθήνα , 19-21 Ιουνίου 1997, Κ.Ν.Ε./ Ε.Ι.Ε. Αθήνα 1998, σ. 260-261. 
570 Χριστίνα Φίλη, ό.π., σ. 267. 
571 G .J. 449/24-7-1826 s.v.  
572 Το πλήρες κείµενο µεταφρασµένο παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

573 Χρησιµοποιεί τον όρο «φανταστικοί αριθµοί» για τις ποσότητες της µορφής Α± Β 1−  που χρησιµοποιεί 

και ο Euler το 1749 στην εργασία του Recherches sur les racines imaginaires des equations Σήµερα 

χρησιµοποιείται ο όρος «µιγαδικοί» και η µορφή Α± Βi (ο συµβολισµός i= 1− χρησιµοποιείται για πρώτη 

φορά  από τον Euler το 1777). Ο όρος «φανταστικοί» είναι σε χρήση µόνο για τις περιπτώσεις όπου το 

πραγµατικό µέρος Α είναι όσο µε µηδέν. Βλ. Γιάννης Θωµαϊδης, «Ιστορική αναδροµή στους µιγαδικούς 
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ανασκευάζει το πρόβληµα της κατασκευής βοηθητικών εξισώσεων όπως αυτό 

διατυπώνεται στο βιβλίο του Lacroix Complément des Eléments d’ Algébre και ειδικά 

στη σελίδα 98 της τέταρτης έκδοσης574. 

     Το βιβλίο αυτό του Lacroix  ήταν  το πρώτο εγχειρίδιο Άλγεβρας που περιλάµβανε τα 

αποτελέσµατα του Lagrange  καθώς και τη µεθοδολογία  των ιδεών του όπως 

παρουσιάστηκαν στις ανακοινώσεις του στην Ακαδηµία του Βερολίνου το 1770-1771. 

Ταυτόχρονα, ο Lacroix παρουσιάζει και όλες τις πρόσφατες αλγεβρικές πραγµατείες και το 

βιβλίο του σχηµατίζει  µια επιστηµονική µονογραφία  µε συστηµατική και εκτενή 

παρουσίαση, καθώς βασίζεται στην µέθοδο επίλυσης των αλγεβρικών εξισώσεων του 

Lagrange µε όλα τα βασικά της αποτελέσµατα575. 

     Το σηµείωµα του Καραντηνού δηµοσιεύεται σε µια εποχή που γίνονται πολλές 

ανακοινώσεις σχετικές µε τις «αρνητικές ποσότητες και τις ποσότητες των λεγοµένων 

φανταστικών», δείχνοντας ότι έχει ωριµάσει πλέον η κατάσταση για µια οριστική ερµηνεία 

τους. Ο Καραντηνός φαίνεται ότι παρακολουθεί τις µαθηµατικές εξελίξεις και δέχεται τα 

µηνύµατα του καιρού του.      

    Στις αρχές του 19ου αιώνα, πέρα από τις εργασίες τους στα νέα προβλήµατα που τίθενται 

από τις φυσικές επιστήµες και την τεχνολογία, οι µαθηµατικοί συγκεντρώνουν την προσοχή 

τους σε προβλήµατα αυστηρής διακρίβωσης της Ανάλυσης. Επηρεασµένος προφανώς ο 

Καραντηνός από το γενικό µαθηµατικό κλίµα που ήδη έχει ζήσει κατά την παραµονή του 

στο Παρίσι και υπό την πίεση του χρόνου να εισάγει τους τεταρτοετείς φοιτητές της 

Ακαδηµίας (φιλολόγους) στο ∆ιαφορικό Λογισµό (στη διδασκαλία του οποίου χρησιµοποιεί 

το σύγγραµµα του Lacroix)576, δηµοσιεύει το 1827 (µε αφιέρωση στον αρµοστή Adam577 και 

                                                                                                                                                                                    
αριθµούς», Μαθηµατική Επιθεώρηση, τ. 21(1981), σ. 101. Το i εµφανίζεται σε τυπωµένη εργασία από τον 

Gauss το 1801 στο Disquisitiones  Arithmeticae. Εξάλλου πιστεύεται ότι ότι η χρήση του i από τον Gauss είναι 

αυτή που το καθιέρωσε. Στα 1821,  όταν  ο Cauchy δηµοσίευσε το Cours d’ Analyse, η χρήση του i ήταν 

µάλλον καθιερωµένη και ο ίδιος το ορίζει:   «ως µία πραγµατική ποσότητα  της οποίας το τετράγωνο ισούται µε 

–1». Florian Cajori, A History of Mathematics, The Macmillan Company, 1926. 
574 1η έκδοση: Παρίσι 1798 και 7η το 1863. 
575 Χριστίνα Φίλη, ό.π., σ. 261. 
576 Έρευνα περί της φύσεως του ∆ιαφορικού Λογισµού, σ. 10. 
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ηµεροµηνία 4 Απριλίου 1827) την εργασία του578 (ελληνικά και γαλλικά)579:  

• Έρευνα περί της φύσεως του ∆ιαφορικού Λογισµού, παρά του ∆ρος Ιωάννου 

Καρανδηνού, Κεφαλλήνος, Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας, ∆εκάνου της Σχολής της 

Φιλοσοφίας, και ∆ιδάκτορος του ∆ιαφορικού και Ολοκληρωτικού Υπολογισµού580, 

Κέρκυρα, εν τη τυπογραφία της ∆ιοικήσεως, 1827. 

    Το βιβλίο κυκλοφoρεί το καλοκαίρι του 1827 και τον Οκτώβριο γίνεται παρουσίασή του 

από τις στήλες της Gazzetta581. Ο συντάκτης του άρθρου εµφανίζεται ενήµερος για τις 

εξελίξεις στο χώρο των Μαθηµατικών. Πρόκειται ενδεχοµένως για κάποιον από τους 

µαθητές του Καραντηνού που διέπρεψαν στη συνέχεια (Κουντούρης;)582. Σηµειώνει ότι ο 

Καραντηνός οφείλει να διδάξει Ανώτερο Λογισµό στους τριτοετείς σπουδαστές583 οι οποίοι 

µέσα από την ήδη γνωστή τους Αλγεβρική σκέψη πρέπει να εισδύσουν στην ανάπτυξη των 

στοιχείων του ∆ιαφορικού Λογισµού και θεωρεί επιτυχηµένη την πρόθεσή του και 

δοκιµασµένη τη µέθοδό του584.  

                                                                                                                                                                                    
577 Το ζεύγος Adam ενίσχυε χρηµατικά την έκδοση βιβλίων των καθηγητών της Ι. Ακαδηµίας και χάρη σε 

αυτήν την ενίσχυση εκδόθηκαν κάποια από τα εγχειρίδια του Καραντηνού. Βλ. Λίνος Μπενάκης, «Νικόλαος 

Πίκκολος (1792-1865)», ό.π., σ. 23, σηµ. 2. 
578 Σχ, 8ο, σελ. 35, υπό στοιχεία 510ΚΑΡ στη βιβλιοθήκη της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας (στο εξής 

A.E.K.). 
579 Η µετάφραση στα γαλλικά γίνεται από τον Α. Κάλβο, όπως επιβεβαιώνεται και από δηµοσίευµα στη G.J. 

566/26-10-1826 s.v. 
580 Θέλοντας ίσως να τονίσει τη σηµασία της, είναι η µόνη εργασία στην οποία ο Καραντηνός χρησιµοποιεί τον 

τίτλο του «∆ιδάκτορος του ∆ιαφορικού και Ολοκληρωτικού Υπολογισµού» και όχι του «Προφέσσορος της 

Υψηλοτέρας Μαθηµατικής» ή του «Προφέσσορος των Μαθηµατικών Επιστηµών». 
581 G.J. 566/26-10-1826 s.v. 
582 ∆εν γνωρίζουµε αν οι Μαθηµατικοί της  Ι. Ακαδηµίας ενηµερώνονταν από Μαθηµατικά περιοδικά που 

κυκλοφορούσαν τότε στην Ευρώπη, όπως π.χ.  τα γαλλόγλωσσο:  Journal της  École Polytechnique (που ήταν 

στη διάθεση των καθηγητών και των φοιτητών της σχολής), το Annales de Mathematiques (εκδίδεται από τον 

Gergonne από τo 1810) ή το Correspondance sur l’ École Polytechnique που εκδίδεται από τον Jean Hachette. 

Στους ανέκδοτους καταλόγους της βιβλιοθήκης Guilford δεν υπάρχει κάποιο και βέβαια δεν γνωρίζουµε αν 

υπήρχαν στην προσωπική βιβλιοθήκη του Καραντηνού.  
583 Το πρόγραµµα τότε περιλαµβάνει Εισαγωγή στον Υψηλό Υπολογισµό στο 3ο έτος και Υψηλό Λογισµό στο 

4ο και το 5ο. 
584 Πιθανόν λοιπόν, ήδη ο Καραντηνός έχει παραδόσει µαθήµατα ∆ιαφορικού Λογισµού. 
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    Ο Καραντηνός, έχοντας ίσως κάποιες επιφυλάξεις σχετικά µε την εργασία του, στέλνει  

ένα  αντίτυπο στο Παρίσι, στον Κ. Νικολόπουλο585 µε την παράκληση586 να ζητήσει τη 

γνώµη κάποιου Μαθηµατικού. Ο Νικολόπουλος την προωθεί  στο Fourier ο οποίος και την 

θέτει στην κρίση του Ινστιτούτου της Γαλλίας587. Στις 8 Σεπτεµβρίου ο µόνιµος γραµµατέας 

της Βασιλικής Ακαδηµίας Επιστηµών B. G. Cuvier588 στέλνει γράµµα στον Καραντηνό µε το 

οποίο τον ευχαριστεί για την εργασία του και τον πληροφορεί ότι τοποθετήθηκε στη 

Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου. 

                                                           
585 Ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (1774 Σµύρνη, 1842 Παρίσι) είναι συγγραφέας, από  τους σπουδαιότερους 

ελληνιστές της εποχής του και θιασώτης των ιδεών του Γαλλικού ∆ιαφωτισµού. Σπούδασε στη Σµύρνη και στο 

Παρίσι όπου και εγκαταστάθηκε το 1806 εργαζόµενος αρχικά ως καθηγητής Ελληνικών. Αργότερα 

(οπωσδήποτε πριν το 1816) διορίζεται βιβλιοθηκάριος στη Γαλλική Ακαδηµία και το 1819 εισέρχεται στον 

κύκλο του Κοραή µε τον οποίο συµφωνεί στο ζήτηµα της γλώσσας που είχε δηµιουργηθεί το 1810. Κατά την 

περίοδο 1819-1821υπερασπίζεται τις γλωσσικές απόψεις του µε άρθρα του στο περιοδικό Μέλισσα που εξέδιδε 

στο Παρίσι. Ασχολήθηκε µε τη φιλολογία και κατάρτισε µία από τις µεγαλύτερες ιδιωτικές βιβλιοθήκες της 

Ευρώπης, µε σπάνια βιβλία, την οποία κληροδότησε το 1840 στην Ανδρίτσαινα, ιδιαίτερη πατρίδα των γονιών 

του. Η Βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου-Αγαθόφρονος Νικολόπουλου στην Ανδρίτσαινα. Κατάλογος, Κέντρο 

Νεοεληνικών Ερευνών/ Ε.Ι.Ε., Αθήνα, 1987, σ. 17-39. «Νικολόπουλος Κωνσταντίνος», Μ.Σ.Ε. 24, Ακάδηµος, 

Αθήνα, 1980, σ. 273. Αναφορά για τον Κ. Νικολόπουλο υπάρχει στο Κ. Α. Guilford. Βλ. Ελένη Αγγελοµάτη-

Τσουγκαράκη, σ. 250.   
586 Πιθανόν ο  Καραντηνός γνωρίζει τον Νικολόπουλο από την εποχή της φοίτησής του στην École 

Polytechnique και βρίσκεται σε επαφή µαζί του. Είναι µια ένδειξη για επαφές του µε τον Κοραή και τον κύκλο 

του. Γενικά όµως, πέρα από τους καθηγητές µε τους οποίους έκανε µαθήµατα, µόνο υποθέσεις µπορούµε να 

κάνουµε για άλλες δραστηριότητες του Καραντηνού στο Παρίσι. ∆εύτερη εκδοχή είναι να µεσολάβησε ο 

Χριστ. Φιλητάς που γνωρίζεται µε τον Νικολόπουλο και διδάσκει για πρώτη φορά στην Ι. Ακαδηµία κατά την 

περίοδο 1823-1828. Στέφανος Μπέτης, ό.π., σ. 17, 28, 63, 146. Κατά µία τρίτη ακόµα εκδοχή ίσως είχε έλθει 

σε επαφή µαζί του µέσω  του Guilford, o οποίος γνωριζόταν από παλαιότερα µε το Νικολόπουλο. Σωκράτης 

Καψάσκης, ό.π., σ. 21. 
587 Καταχωρήθηκε στο Journal des Savans 1828 (Septembre), a pag. 573. Paris – Imprimerie Royale – in 4. 

Άνθ. Μαζαράκης, ό.π., σ. 393 και κατά µία πληροφορία µεταφράστηκε και στα αγγλικά. Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., 

σ. 199.  
588 Ο Georges Léopold Cuvier είναι από τους ουσιαστικούς ιδρυτές της παλαιοντολογίας των σπονδυλωτών 

κατά το 18ο αιώνα. Τα έργα του εµφανίστηκαν στην αρχή του 19ου εντυπωσιάζοντας τους σύγχρονούς του. 

Θεωρούσε ότι οι µεγάλες  καταστροφές, που επηρέασαν τη φύση της γήινης επιφάνειας, άλλαξαν επίσης σε 

διάφορες περιόδους το χαρακτήρα του ζωικού κόσµου. Βλ. Herbert Butterfield, ό.π., σ. 227-229. C. C. 

Gillispie, Στην κόψη της αλήθειας, ό.π., σ. 246-268. 
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    Στον πρόλογο της Έρευνας ο Καραντηνός γράφει589: «Οι περίφηµοι Μαθηµατικοί, οίτινες 

έφεραν τον διαφορικόν υπολογισµόν, και  τας εφαρµογάς του εις τον ανώτερον βαθµόν της 

απλότητος, προ πολλού εφανέρωσαν και µε τρόπον σαφέστατον εις όλους εκείνους, οίτινες 

δίδονται εις την σπουδήν των µαθηµατικών επιστηµών , ότι εάν εις την Άλγεβραν εργαζώµεθα 

επί των εκθετικών ποσοτήτων δια µέσου των λογαρίθµων, εχρειάζετο είς νέος αλγόριθµος δια 

να εκτυλίξη και παρρησιάση τας διαδοχικάς διαφοράς των διαφόρων καταστάσεων µιας 

λειτουργίας». 

     Γνωρίζει τις διάφορες τάσεις που αναπτύσσονται γύρω από την αυστηρή θεµελίωση του 

∆ιαφορικού Λογισµού και αναφέρει τις απόψεις των Lacroix και Garnier590, ενώ φαίνεται 

επηρεασµένος από τις απόψεις του Lagrange  ως προς τη σχέση ∆ιαφορικού Λογισµού και 

Άλγεβρας και δεν έχει αφοµοιώσει την αυστηρή θεµελίωση του Cauchy591. Ταυτόχρονα, 

ορίζοντας τη συνάρτηση, χρησιµοποιεί τον ορισµό του Cοndorcet και δεν υιοθετεί τους 

αντίστοιχους των Euler, Lagrange, Lacroix592. Στην εργασία του ακολουθεί τα ίχνη του 

Lagrange, ενώ στην αποδεικτική διαδικασία θυµίζει τα βήµατα του Poisson, µαθητή του 

Lagrange593. O Καραντηνός ήταν µαθητής του Poisson594, και είναι σαφής η επίδραση που 

έχει δεχτεί, ενώ είναι ενήµερος για  τις υπάρχουσες αποδείξεις σχετικά  µε τα αναπτύγµατα 

συναρτήσεων σε σειρά Taylor595.  

    Η Έρευνα περιλαµβάνει επίσης τα σχετικά µε: το όριο δύο ίσων ποσοτήτων, το όριο 

αθροίσµατος, διαφοράς, γινοµένου και πηλίκου µεταβλητών ποσοτήτων. Στη συνέχεια 

                                                           
589 Έρευνα περί της φύσεως του ∆ιαφορικού Λογισµού, σ. 10. 
590 Χριστίνα Φίλη, «Μια προσπάθεια θεµελίωσης του διαφορικού λογισµού από τον Ιωάννη Καραντινό», 

Πρακτικά Πανελληνίου Επιστηµονικού Συνεδρίου Οι επιστήµες στον Ελληνικό χώρο., 2 – 3 Ιουνίου 1995, 

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., Τροχαλία, Αθήνα, 1997, σ. 310. Το Leçons de calcul différentiel  του  

Garnier εκδόθηκε για 3η φορά στο Παρίσι το 1811 (σχ. 8ο) και την επόµενη χρονιά ακολούθησε η 3η έκδοση 

του Leçons de calcul integral. SAGNET Léont, « GARNIER (Jean-Guillaume) », La Grande Encyclopédie, τ. 

18, σ. 543. 
591 Στην εργασία του «διατηρεί» µια ισορροπία ανάµεσα στην αλγεβρική µορφή του λογισµού και στη γλώσσα 

των ορίων. Επίσης, στις παραγώγους δεν χρησιµοποιεί τον συµβολισµό του Lagrange – που ισχύει σήµερα- 

αλλά του Lacroix, του οποίου άλλωστε τα κείµενα χρησιµοποιεί. Βλ. Χριστίνα Φίλη, ό.π., σ. 314-316. 
592 Χριστίνα Φίλη, ό.π., σ. 311. 
593 Χριστίνα Φίλη, ό.π., 312. 
594 Βλ. κεφ. 3.1.2 . 
595 Χριστίνα Φίλη, ό.π., σ. 313. 
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εξετάζει περιληπτικά τις συναρτήσεις πολλών µεταβλητών και δεν επεκτείνεται σε 

παραγώγους 2ου βαθµού, επιµένοντας µόνο στην παρουσίαση των βασικών αρχών του 

∆ιαφορικού Λογισµού ορίζοντάς τον όπως και ο Lagrange µισό και παραπάνω αιώνα 

ενωρίτερα (1772). Σηµειώνει ο Καραντηνός596: 

    Ιδού λοιπόν εις τι συνίσταται η έκφρασις του ∆ιαφορικού Υπολογισµού. «Να εύρωµεν 

δηλαδή το διαφορικόν µιας λειτουργίας (το οποίον ανωτέρω ηρµήνευσα), και τούτου 

εκτελεσθέντος, να θεωρήσωµεν το γινόµενον ως να ήτον η έκφρασις της ως έγγιστα διαφοράς 

των δύο διαδοχικών καταστάσεων της δεδοµένης λειτουργίας, ώστε το σφάλµα να είναι 

έλασσον πάσης δοθείσης ποσότητος». 

    Παρά το ότι στην Έρευνα δεν επεξηγείται η µορφή του αναπτύγµατος, ούτε δίνεται η (ήδη 

ορισµένη από τον Cauchy έξι χρόνια ενωρίτερα) έννοια της συνέχειας, ούτε η έννοια του 

ορίου597, η εργασία αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα για τη 

διάδοση των γαλλικών Μαθηµατικών στον ιόνιο και κατά συνέπεια  στον ελληνικό χώρο. 

    Το 1828 κυκλοφορεί (αφιερωµένος στον αρµοστή Adam) ο πρώτος τόµος της Σειράς 

Στοιχειώδους Μαθηµατικής που περιλαµβάνει την µετάφραση των Στοιχείων Αριθµητικής 

του Bourdon598: 

• Στοιχεία Αριθµητικής υπό του κυρίου Βουρδώνος, Πόνηµα εγκριθέν από το 

Πανεπιστήµιον, Μεταφρασθέντα εκ του Γαλλικού εκ της τρίτης αυτών εκδόσεως υπό 

του δόκτορος Ιωάννου Καρανδηνού Κεφαλλήνος, Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας, 

∆εκάνου της Σχολής της Φιλοσοφίας, και Προφέσσορος των Μαθηµατικών 

Επιστηµών, Εν Βιέννη της Αυστρίας, Εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Αυκούλου, 

1828599. 

    Στον πρόλογο (γραµµένο τον Απρίλιο)600 τονίζει την έλλειψη βιβλίων µαθηµατικών σε 

οµιλούµενη γλώσσα ή ικανών να προκαλέσουν ευχαρίστηση (αν και διεγείρουν την αγάπη 

προς τις επιστήµες). ∆ιευκρινίζει ότι έχει µελετήσει τα έργα  των Ευγένιου Βούλγαρη, 

Νικηφόρου Θεοτόκη, Κούµα, Βενιαµίν και άλλων οι οποίοι δεν µετέφρασαν τα καλύτερα 

                                                           
596 Έρευνα περί της φύσεως του ∆ιαφορικού Λογισµού, σ. 34. 
597 Χριστίνα Φίλη, ό.π., σ. 323. 
598 Μεταφράζει την Τρίτη έκδοση. Σχ, 8ο µικρό, σελ. κδ’+516.  
599 Χρησιµοποιήθηκε το αντίτυπο το οποίο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της A.E.K., υπό στοιχεία 510BOUR. 
600 Στοιχεία Αριθµητικής, σ. θ-ιβ. 
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µαθηµατικά κείµενα, είτε από έλλειψη χρόνου, είτε επειδή θεώρησαν ότι δεν είναι δυνατόν 

να κατανοηθούν οι έννοιες του Descartes, του Newton και του Lacroix. 

    Επισηµαίνει τα γιγάντια βήµατα που γίνονται στο φωτισµό του γένους και, θέλοντας να 

προσφέρει στη Μαθηµατική παιδεία της πατρίδας του δηλώνει ότι µετέφρασε το έργο του 

Lacroix. Τελειώνοντας όµως, µελετά την Αριθµητική και την Άλγεβρα του Bourdon και 

κρίνοντάς τις µεθοδικότερες από τα βιβλία του Lacroix ξεκινά τη µετάφρασή τους και την 

ολοκληρώνει. Στη συνέχεια, επιλέγει να µεταφράσει την Γεωµετρία και την Τριγωνοµετρία 

του Legendre. Θεωρεί τα έργα του Bourdon και του Legendre τα πληρέστερα και 

µεθοδικότερα από όσα µπορεί να διαλέξει. 

    Στο εισαγωγικό σηµείωµα µε τίτλο «Είδησις του συγγραφέως»601 αντιπαρατίθεται στην 

άποψη να εισαχθούν στην Αριθµητική στοιχεία της Άλγεβρας και χρησιµοποιεί µια λογική 

αλυσίδα µεταξύ των ιδιοτήτων των αριθµών και των αξιολογοτέρων εφαρµογών τους. Τις 

ιδιότητες αυτές εκθέτει στην Άλγεβρά του µε δικές του παρατηρήσεις602. 

    Μολονότι από κάποιους θεωρήθηκε ότι η Αριθµητική του Bourdon ήταν πολύ εκτεταµένη 

και για αυτό ακατάλληλη για τη νεολαία603, ο Καραντηνός την προτίµησε (αντί της 

συντοµότερης του Lacroix ή κάποιου άλλου) θεωρώντας ότι υπερέχει σε µέθοδο και 

σαφήνεια, καθώς και σε άλλα σηµεία τα οποία µπορούν να παρατηρήσουν όσοι εµβαθύνουν 

στα Μαθηµατικά και πρόκειται να υποβληθούν σε αυστηρές δοκιµασίες604. 

     Η  Αριθµητική είναι η µόνη εργασία του Καραντηνού που δεν τυπώνεται στην Κέρκυρα 

αλλά στη Βιέννη605, ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα του Ελληνισµού της ∆ιασποράς. Τα 
                                                           
601 Στοιχεία Αριθµητικής, σ. ιζ-ιη. 
602 Το έργο αυτό δεν εκδόθηκε. 
603 Στοιχεία Γεωµετρίας, σ. ς’.  
604 «….ούτω και εγώ την εµετάφρασα δια τους νέους έλληνες οίτινες ασφαλώς θέλουν να διατρέξουν το 

ευρύχωρον πεδίον των Μαθηµατικών Επιστηµών, και µέλλουν να αφιερωθούν εις την σπουδήν των ακριβών 

επιστηµών και των εφαρµογών των· δι’ εκείνους από τους οποίους η νέα Ελλάς ελπίζει Ευκλείδας και Αρχιµήδας, 

και εισαγωγείς των επιστηµών εις την αρχαίαν πατρίδα των. Ο καιρός περιπλέον θέλει δείξει εάν επέτυχα εις την 

εκλογήν µου, και εάν η είσαξίς της εις τα σχολεία θέλη ωφελήσει την νεολαίαν ή όχι.». Βλ. Στοιχεία Γεωµετρίας, 

σ. ε-ς’. 
605 Πιθανόν την εκτύπωση να συγχρηµατοδότησαν και έλληνες έµποροι της Βιέννης. ∆εν βλέπουµε να  υπήρχε 

άλλος λόγος να µη γίνει η εκτύπωση στην Κέρκυρα όπου τυπώθηκαν  τα υπόλοιπα βιβλία του, εκτός εάν ο 

όγκος του βιβλίου (516 σ.) ήταν τέτοιος που δεν επέτρεπε την εκτύπωση στο µοναδικό τυπογραφείο του 

νησιού. Η εκτύπωση δεν γίνεται σε ένα από τα ελληνικά τυπογραφεία της Βιέννης (αν και τα περισσότερα, υπό 
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έξοδα εκτύπωσης επιβαρύνεται εν µέρει ο Guilford, όπως φαίνεται σε επιστολή του 

Καραντηνού από την Κέρκυρα606 µε ηµεροµηνία 17 Ιουλίου 1827. Με νεότερη επιστολή του 

στις 21 του ίδιου µήνα τον παρακαλεί να δώσει εντολή στον αντιπρόσωπό του στην Βιέννη 

να πληρωθούν 1715 κολονάτα σε τρεις δόσεις για την εκτύπωση του βιβλίου. Το ποσό 

πρόκειται να καλυφθεί µε την κατάθεση 200 αντιτύπων ως ενεχύρου, ενώ τα υπόλοιπα 1600 

θα τα διαχειριστεί607 ο ίδιος για να στηριχτεί οικονοµικά608. Ταυτόχρονα, καταρτίζει και 

κατάλογο συνδροµητών για την έκδοση. ∆ύο µέρες αργότερα, στις 23, του γράφει και πάλι 

και επισηµαίνει ότι για την εκτύπωση  του βιβλίου θα φροντίσουν στη Βιέννη οι Ανδρόνικος  

Πάικος και ο Κούµας609. Ο Guilford απαντά στις 14 Αυγούστου610 ότι στέλνει την πρώτη 

δόση από 572 κολονάτα, αλλά δεν φαίνεται διατεθειµένος να πληρώσει και τις άλλες δύο611. 
                                                                                                                                                                                    
αυστριακή διεύθυνση έχουν και ελληνικά  τυπογραφικά στοιχεία). Ο Anton v. Haykul είναι πιθανόν ο 

στοιχειοχύτης που κατασκευάζει στα 1815 τα στοιχεία για λογαριασµό του ∆ηµήτριου Αλεξανδρίδη, εκδότη 

του «Ελληνικού Τηλέγραφου». Ν. Ε. Σκιαδάς, Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, Τόµος Α΄, 1476-1828, 

Gutenberg, Αθήνα, 1982, σ. 117, 149. 
606 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, Μαρτυρίες…, ο.π., σ. 33. 
607 ∆εν έχουµε σαφή στοιχεία για τη διαχείριση των αντιτύπων κατά την υπόλοιπη περίοδο της καθηγεσίας 

Καραντηνού. Όταν το Μάιο του 1828 αναδιοργανώνεται η δηµόσια εκπαίδευση, ο Καραντηνός προτείνει για τα 

δευτερεύοντα σχολεία  τα βιβλία των Bourdon και Legendre. Σπ. Θεοτόκης, ό.π., σ. 107. Για κάποια αντίτυπα 

γίνεται αναφορά στον  «Κατάλογο των παρά τω ελληνικώ τυπογραφείω του Αγίου Γεωργίου ευρισκοµένων. Εν 

Βενετία 1861», θεωρουµένων ως σπανίων και πωλουµένων στην τιµή των δύο νέων αργυρών φιορινίων. 

Γεώργιος Πλουµίδης, Πρόλογοι και κατάλογοι …, Αθήνα, 1982, σ. 97, 104, 109.  
608 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, Μαρτυρίες…, ο.π., σ. 37. 
609 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, Μαρτυρίες…, ο.π., σ. 46. Ο Κούµας (1777, Λάρισα – 1836, Τεργέστη) ανήκει 

στον κύκλο του  Κοραή και έρχεται σε σύγκρουση µε την κατεστηµένη Εκκλησιαστική  αντίληψη για την 

Παιδεία. Το 1821 µε την έκρηξη της Επανάστασης εγκαθίσταται για τρίτη φορά στη Βιέννη και άγνωστο υπό 

ποίες συνθήκες έρχεται σε επαφή µε τον Καραντηνό. Βλ. Ε. Αµυγδαλάκη-Α. Παρασκευόπουλου, «Κούµας 

Κωνσταντίνος» στην ψηφιακή βιβλιοθήκη  Ελληνοµνήµων του Τµήµατος Ιστορίας και Φιλοσοφίας των 

Επιστηµών του Πανεπιστηµίου της Αθήνας. Το 1807 έχει ήδη εκδώσει στη Βιέννη τη Σειρά στοιχειώδη των 

µαθηµατικών και φυσικών πραγµατειών. Γ. Καράς, Οι θετικές επιστήµες στον ελληνικό χώρο (15ος-19ος αιώνας), 

ό.π., σ. 197. Πιθανόν ο Καραντηνός έρχεται σε επαφή µε τον Κούµα µέσω του Κ. Ασωπίου (Αλληλογραφία του 

Κούµα µε τον Ασώπιο σώζεται στην Ε.Β.Ε., Αρχείο Κ. Ασωπίου, φάκ. Ι, Ι. Ρώτας 1818-1831). 
610 Συµπτωµατικά, την ίδια µέρα ο Καραντηνός γράφει και πάλι στον Guilford µεταξύ άλλων και για το θέµα 

της πληρωµής του τυπογραφείου. Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, Μαρτυρίες…, ο.π., σ. 56. 
611 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, Μαρτυρίες…, ο.π., σ. 53. Στο εισαγωγικό σηµείωµα του έργου δεν γίνεται 

µνεία για την οικονοµική βοήθεια από τον Guilford. 
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Ο θάνατος του,  στις 14 Οκτωβρίου, είναι πιθανόν η αιτία που δεν εκδόθηκαν άλλοι δύο 

τόµοι (4ος και 5ος) της Σειράς που αναφέρονται στα γράµµατα του Καραντηνού612  

    Συνεχίζοντας την Σειρά Στοιχειώδους  Μαθηµατικής, εκδίδει την επόµενη χρονιά τον 

δεύτερο τόµο613: 

• Σειράς Στοιχειώδους Μαθηµατικής τόµος δεύτερος. Στοιχεία Γεωµετρίας υπό Α. Μ. 

Λεγένδρου. Μεταφρασθέντα εκ του Γαλλικού εκ της δωδεκάτης Αυτών εκδόσεως614, 

υπό του δόκτορος Ιωάννου Καρανδηνού Κεφαλλήνος, Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας 

και Προφέσσορος της Υψηλοτέρας Μαθηµατικής, Εκ της τυπογραφίας της 

κυβερνήσεως, Κέρκυρα615, 1829. 

    Ο Καραντηνός θεωρεί το βιβλίο αυτό ως το καλύτερο σύγγραµµα Γεωµετρίας616 

                                                           
612 Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, Μαρτυρίες…, ο.π., σ. 34. 
613 Σχήµα 8ο, σελ. η’ +309+13 πίνακες, υπό στοιχεία 516LEG στη βιβλιοθήκη της A.E.K. Επανεκδόθηκε στην 

Αθήνα το 1840 και γνώρισε και άλλες εκδόσεις (στην Αθήνα πάλι) από διάφορους µεταφραστές  (Ζωχιός:1857 

και 1862, άγνωστος: 1860, Α. ∆αµασκηνός: 1862,1865, 1874 και 1878, Χ. Βάφας: 1870. Βλ. Ανδρέας Πούλος, 

ό.π., σ. 201-210).   
614 Η πρώτη έκδοση έγινε το 1794 και σε αυτό ο Legendre αποσπάται από τα πλατωνικά ιδεώδη του Ευκλείδη 

παρουσιάζοντας ένα εγχειρίδιο στοιχειώδους γεωµετρίας βασισµένο στις νέες απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Το 

βιβλίο αυτό γνώρισε πολλές εκδόσεις, µεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και άσκησε µακροχρόνια επιρροή. 

Βλ. Dirk Struik, ό.π., σ. 237. Σχετικά µε τον Πλάτωνα, τον Ευκλείδη και τα Μαθηµατικά, βλ. Thomas Heath, 

Ιστορία των Ελληνικών Μαθηµατικών, Τόµος Ι, Από το Θαλή στον Ευκλείδη, Αθήνα, 2001, σ. 355-534. Ο 

Ευκλείδης συλλογίζεται πάντοτε επί σχηµάτων γνωστής κατασκευής και εκθέτει ανάµικτα προβλήµατα και 

θεωρήµατα, ενώ ο Legendre ασχολείται πρώτα µε τα τελευταία για να αποκτήσει µέσα για τη λύση των 

πρώτων. Ενώ ο Ευκλείδης δεν αισθάνεται την ανάγκη να διακρίνει τα σχήµατα σε «ίσα» και «συµµετρικά», ο 

Legendre καθιερώνει πρώτος τον διαχωρισµό τους. Επίσης πραγµατοποίησε πρωτότυπες έρευνες στο «αίτηµα 

των παραλλήλων» (όπως η σχέση του µε το άθροισµα γωνιών τριγώνου) και σε αυτόν οφείλεται η εισαγωγή 

στη στοιχειώδη γεωµετρία της κοινής καθέτου δύο ασυµβάτων ευθειών, που λαµβάνεται µε αναζήτηση της 

ελάχιστης απόστασής τους. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 210. Χρόνης Στράντζαλος, Η εξέλιξη των ευκλειδείων και 

των µη ευκλειδείων γεωµετριών, Μέρος πρώτο, Καρδαµίτσας, Αθήνα, 1989, σ. 109. 
615 Αρχικός σκοπός του Καραντηνού είναι να τυπωθεί και αυτό το βιβλίο στη Βιέννη µαζί µε τα Στοιχεία 

Αριθµητικής και τα χειρόγραφα έχουν παραδοθεί στο τυπογραφείο αρκετό καιρό πριν, ενώ ζητά από την Ιονική 

Κυβέρνηση δάνειο 600 κολωνάτων. Ήδη όµως, τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς η εκτύπωση έχει γίνει στο 

κυβερνητικό τυπογραφείο της Κέρκυρας. Α.Ι.Γ. Κοιν ΙΙΙ, φάκ. 65, έγγρ. 2004/10-6-1829  
616 Η Γεωµετρία του Legendre πιθανόν συγκαταλέγεται στα βιβλία που χρησιµοποίησε για τη διδασκαλία του 

στην Αυθεντική Ακαδηµία  του Ιασίου και την Ευαγγελική Σχολή της Σµύρνης ο Βενιαµίν ο Λέσβιος. Νίκος 
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επισηµαίνοντας ότι στα προγενέστερα αναµιγνύονται και οι εφαρµογές σε άλλους κλάδους 

καθυστερώντας την πρόοδο του σπουδαστή της. Επισηµαίνει ότι σε άλλα συγγράµµατα δεν 

περιλαµβάνονται εφαρµογές, αλλά αυτά στερούνται ακρίβειας και µεθοδικής παράθεσης  

των διαφόρων προτάσεων ώστε να φαίνονται οι σχέσεις µεταξύ τους. Οι συγγραφείς τους 

χρησιµοποιούν τη σειρά του Ευκλείδη χωρίς να προσφέρουν κάτι οι ίδιοι στην επιστήµη617, 

ενώ άλλοι παραβλέπουν τα ουσιώδη σηµεία και ασχολούνται µε µεταφυσικές λεπτολογίες.  

    Από τις νεότερες πραγµατείες ξεχωρίζει τα Στοιχεία Γεωµετρίας του Lacroix  και τα 

Στοιχεία του Legendre. Για τον Lacroix θεωρεί ότι τηρεί την απαιτούµενη ακρίβεια στο 

σύγγραµµά του, αλλά από αυτό λείπουν πολλές αναγκαίες προτάσεις, και δεν ακολουθεί τις 

υποδείξεις που ο ίδιος δίνει στο Εssais sur l’ enseignement. Για τον Legendre, θεωρεί ότι 

εφαρµόζει  τις υποδείξεις του Lacroix και επιτυγχάνει ένα πλήρες σύγγραµµα µε τις 

προτάσεις σε µία τάξη που δεν παρατηρείται σε κανένα άλλο. Για αυτό τον λόγο θεωρεί ότι 

προς το παρόν είναι το καλύτερο από όσα υπάρχουν και το επιλέγει προσθέτοντας και 

µερικές διευκρινίσεις618.  

    Το Μάιο του 1829 ο Κυβερνήτης της Ελλάδας του ζητεί να στείλει στην Αίγινα αντίτυπα 

της Γεωµετρίας619 και της Τριγωνοµετρίας620 του Legendre για τα οποία θα πληρωθεί 600 

                                                                                                                                                                                    
Καστάνης, Η εισαγωγή των Μαθηµατικών στη νεοελληνική παιδεία. Η Άλγεβρα και ο Απειροστικός  Λογισµός, 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 59. 
617 Ο Legendre στο έργο αυτό αξιοποιεί την Αριθµητική και την Άλγεβρα στο χώρο της Γεωµετρίας και το έργο 

του, µε κάποιες παραλλαγές έφθασε να διδάσκεται διεθνώς µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Ανδρέας 

Καστάνης, ό.π. ,σ. 82. Εκτεταµένα για τις διαφορές ανάµεσα στην Ευκλείδεια Γεωµετρία και στο έργο του 

Legendre, βλ. Νίκος Καστάνης, «Να φύγει ο Ευκλείδης-∆εν θα γίνουµε εθνικοί µειοδότες», Όµιλος για την 

ιστορία των Μαθηµατικών, τ. 2 (1986), σ. 5-7. 
618 Όλα αυτά τα οποία και η ιδία πείρα µε εβεβαίωσε, µε έκαµαν να προτιµήσω το σύγγραµµα του Λεγένδρου, εν ω 

εµελετούσα να δώσω εις το έθνος µου στοιχεία Γεωµετρίας. Εις την µετάφρασίν µου δεν έλλειψα να προσθέσω 

τινάς διασαφήσεις εις µερικάς προτάσεις εις τας οποίας ο αναγνώστης ηµπορεί να απαντήση δυσκολίας, ηξεύρων 

ότι το έθνος µας ακόµη στερείται τοιούτου είδους συγγραµµάτων, τα οποία, χρεάις τυχούσης, να συµβουλεύεται ο 

σπουδάζων. Βλ. σ. ς. 
619 Από τον Φεβρουάριο του 1828 µέχρι το τέλος Αυγούστου 1830 αγοράζονται για τα ελληνικά σχολεία 600 

αντίτυπα της Γεωµετρίας. Μέχρι τις 15 Ιουλίου 1832 έχουν διατεθεί 520 αντίτυπα σε σχολεία, δύο έχουν µείνει 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αίγινας και 28 στην αποθήκη του ορφανοτροφείου. Ανδρέας Καστάνης,  ό.π., σ. 

81-82. 
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δίστηλα σε τρεις δόσεις (Τέλος Μαΐου, πρώτη Σεπτεµβρίου και τέλος ∆εκεµβρίου) και του 

ζητεί να κανονίσει τη διαδικασία621. Στάλθηκαν µέσα στην επόµενη χρονιά 208 αντίτυπα622.  

    Ευρισκόµενος σε πλήρη συγγραφική παραγωγικότητα, εκδίδει µέσα στην ίδια χρονιά, στη 

Σειρά Στοιχειώδους  Μαθηµατικής, τον τρίτο τόµο623:  

• Σειράς Στοιχειώδους Μαθηµατικής τόµος τρίτος. Ανάλυσις Γεωµετρική. Συντεθείσα 

µεν Αγγλιστί υπό Ιωάννου Λεσλίου (John Leslie) Προφέσσορος των Μαθηµατικών 

εις την Ακαδηµίαν του Εδιµβούργου. Μεταφρασθείσα624 δε εις την Γαλλικήν 

διάλεκτον υπό Ν. HACHETTE625. Και εκ ταύτης εις την Νεοελληνικήν υπό 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΝ∆ΗΝΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ. Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας 

∆εκάνου της Σχολής της Φιλοσοφίας και Προφέσσορος της Υψηλοτέρας 
                                                                                                                                                                                    
620 Αγοράζονται το 1830 διακόσια αντίτυπα της Σειράς Στοιχειώδους Μαθηµατικής έναντι 600 δίστηλων και 

στις 8 Ιουλίου θεωρούνται οφειλόµενα 200 αντίτυπα της Ευθύγραµµης και Σφαιρικής Τριγωνοµετρίας και 200 

της Άλγεβρας. Ανδρέας Καστάνης,  ό.π., σ. 85. 
621 Στις 3 Μαΐου 1829 ο Κυβερνήτης ζητά από το δάσκαλο  Χαράλαµπο Παµπούκη να µεταφράσει τα βιβλία 

του Legendre και στις 7 ακυρώνει την εντολή γράφοντας στον Καραντηνό (πιθανόν γνωρίζονται από την εποχή 

που ο Καραντηνός φοιτεί στην σχολή της Τενέδου). Φαίνεται ότι ενωρίτερα είχε ζητήσει από τον Καραντηνό 

να πάει στην Αίγινα για να διδάξει, κάτι που ο τελευταίος αρνήθηκε. Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 198.  Γ.Α.Κ., 

Αρχείο Βλαχογιάννη (Φιλητά-Παπατσώνη), φάκ. ∆.54, έγγρ. 11945. Επιστολαί Καποδίστρια, Αθήνα, 1842, σ. 

101-102. 
622 Τρύφων Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα, 1936, σ. 12. 
623 Σχήµα 8ο, φ. 2αα + σελ. 202+δ +εννιά πίνακες. Aντίτυπο σώζεται στη βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστηµίου 

µε αφιέρωση  στη λαίδη Adam. 
624 Η Χριστίνα Φίλη θεωρεί ότι η µετάφραση στα γαλλικά έγινε από τον A. Comte και η έκδοση από τον 

Hachette το 1818. Στην µετάφραση του έργου χρησιµοποιήθηκε η δεύτερη έκδοση (Λονδίνο, 1811).  Christine 

Phili, «La reconstruction des mathématiques en Grèce: l’ apport de Ioannis Carandinos (1784-1834)», L’ 

Europe mathématique,  Éditions de la Maison des sciences de l’ homme, Paris, 1996, σ. 311. 
625 Ο Jean Nicolas Pierre Hachette (1760-1834)  είναι από τους πρωτεργάτες της ανάπτυξης της αναλυτικής 

γεωµετρίας των καµπυλών  και των επιφανειών δευτέρου βαθµού. To 1811 δηµοσιεύει το Supplément à la 

Géometrie Descriptive de Monge (Συµπλήρωµα εις την παραστατικήν γεωµετρίαν του Monge). ∆ιδάσκει 

Αναλυτική και Παραστατική Γεωµετρία στην École µέχρι το 1816 και εφτά χρόνα αργότερα δηµοσιεύει το 

Second Supplément à la Géometrie Descriptive de Monge  σκοπεύοντας να διευρύνει το αρχικό πρόγραµµα του 

νέου κλάδου µε την εισαγωγή της πλάγιας και κεντρικής προβολής. Θεωρώντας σκόπιµο να προταχθεί της 

διδασκαλίας της Παραστατικής Γεωµετρίας µια σειρά µαθηµάτων πάνω στις κατασκευές της επιπεδοµετρίας, 

δηµοσιεύει στο τέλος του βιβλίου την γαλλική µετάφραση του Geometrical Analysis του John Leslie (σχετικά 

στο κεφ. 1.1.1). Dirk Struik, ό.π., σ. 239. Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ.255-257. 
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Μαθηµατικής, Κέρκυρα, Εκ της Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως, 1829626. 

    Το βιβλίο αυτό είναι το µόνο µη γαλλικό που µετέφρασε ο Καραντηνός, αν και δεν 

µεταφράστηκε απ’ ευθείας από το αγγλικό πρωτότυπο, αλλά από την γαλλική µετάφραση627. 

Με το έργο αυτό (του οποίου αντίστοιχο δεν βρίσκει προφανώς γραµµένο από γάλλο 

συγγραφέα), προσπαθεί να δώσει στους σπουδαστές της Γεωµετρίας µια πραγµατεία µε 

εφαρµογές των γεωµετρικών προτάσεων, πιστεύοντας ότι κυρίως η εφαρµογή κάνει 

κατανοητή µια αφηρηµένη πρόταση. Η πραγµατεία του Leslie περιέχει προβλήµατα 

Επιπεδοµετρίας λυµένα αναλυτικά και συνθετικά, ενώ ο Καραντηνός δίνει στον πρόλογο 

επιπλέον διευκρινίσεις στο πνεύµα της χρήσης της κάθε µεθόδου628. 

   Στα «Προλεγόµενα του µεταφραστού»629 διατυπώνεται η άποψή του ότι ο ∆ιαφορικός 

Λογισµός είναι εφεύρεση του Leibniz και ο Newton επεδίωκε την οικειοποίησή της, ενώ 

διατυπώνει τις απόψεις του για τις µαθηµατικές ανακαλύψεις της εποχής του, την Γενική 

Θεωρία Εξισώσεων του Lagrange και ∆ιαγραφική630 Γεωµετρία του Monge, για την οποία 

ιδιαίτερα επισηµαίνει την προσφορά της στην Αρχιτεκτονική, Πρακτική Μηχανική, 

Ζωγραφική και αλλού.   

    Η ανάπτυξη της Άλγεβρας οφείλεται στην επιθυµία να γίνει γενικότερη η Αριθµητική  και 

να εκφραστούν οι υπαγορευόµενες σχέσεις από τη Γεωµετρία, ενώ για να εκφραστούν οι 

σχέσεις γωνιών και πλευρών ενός ευθυγράµµου σχήµατος δηµιουργήθηκε η Τριγωνοµετρία. 

Στην συνέχεια, ο Καραντηνός δίνει µια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης των Μαθηµατικών 

κλάδων και επισηµαίνει ότι Οι Μαθηµατικοί τας αφηρηµένας επιστήµας δεν τας 

µεταχειρίζονται δια να γνωρίσουν νέα πράγµατα κατ’ αρέσκειαν, αλλ’ ως µέσον  του να 

καταστήσουν πλήρη την λύσιν των ζητηµάτων, και δια τούτο πάντοτε κάµνουν γνωστήν την 

σχέσιν, ήτις υπάρχει µεταξύ όλων των εφευρέσεών των. Παρακάτω διευκρινίζει ότι οι δύο 

κλάδοι (στον καθένα των οποίων αντιστοιχεί η δική του Γεωµετρία, ο υπολογισµός και η 

εφαρµογή των αρχικών µερών του) είναι:  

- Στοιχεία Μαθηµατικής (Αριθµητική, Γεωµετρία, Άλγεβρα, Αναλυτική Γεωµετρία που 
                                                           
626 Υπό στοιχεία 716LES στη βιβλιοθήκη της A.E.K.  
627 Προεπαναστατικά, οι περισσότερες µεταφράσεις εκπαιδευτικών εγχειριδίων γίνονται από τα γαλλικά, ακόµα 

και αν τα πρωτότυπα είναι σε άλλη γλώσσα. Ανδρέας Καστάνης, ό.π., σ. 107. 
628 Ανάλυσις Γεωµετρική, Προς τους οµογενείς Έλληνας. 
629 Ανάλυσις Γεωµετρική, Προλεγόµενα του µεταφραστού. 
630 = Παραστατική. 
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περιλαµβάνει την αµοιβαία εφαρµογή  των δύο τελευταίων) στη σπουδή του οποίου 

προτιµάται η σύνθεση.  

- Υπερβατική Μαθηµατική (∆ιαγραφική Γεωµετρία, Υπολογισµός απειροστηµορίων, 

Εφαρµοσµένη Ανάλυση) όπου οι νεότεροι µαθηµατικοί προτιµούν την Ανάλυση. 

    Στη συνέχεια διατυπώνει τα σχετικά µε τις δύο µεθόδους και ακολουθεί σειρά προτάσεων 

και προβληµάτων. 

    Το καλοκαίρι του 1829 ξεσπά η γνωστή διαµάχη µε τον Leonelli και το πρώτο 

δηµοσίευµα  είναι το: 

• Ai dilettanti di Matematiche Il Dr G. Carandino, Corfu, li 28 Settembre 1829, Dalla 

Stamperia del Governo631.  

    Το 1830 κυκλοφορεί το τελευταίο βιβλίο στη Σειράς Στοιχειώδους Μαθηµατικής µε 

αριθµό σειράς έξι, προσδοκώντας πιθανόν σε µελλοντική εκτύπωση του 4ου και 5ου τόµου632: 

• Σειράς Στοιχειώδους Μαθηµατικής τόµος έκτος. Πραγµατεία Τριγωνοµετρίας υπό Α. Μ. 

Λεγένδρου µετά σηµειώσεων αυτού εις τα στοιχεία της Γεωµετρίας. Μεταφρασθέντα εκ 

του Γαλλικού εις την Νεοελληνικήν διάλεκτον υπό του δόκτορος Ιωάννου 

Καρανδινού  Κεφαλλήνος, Εφόρου της Ιονίου Ακαδηµίας και Προφέσσορος της 

Υψηλοτέρας Μαθηµατικής, Εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως, Κέρκυρα, 

1830633.  

     Προτάσσεται Εισαγωγή εις την Τριγωνοµετρία η οποία ερανίσθη από διαφόρους υπό του 

Μεταφραστού και αναφέρεται αρχικά στην εφαρµογή  της Άλγεβρας στη Γεωµετρία  

(Αναλυτική Γεωµετρία) και αντίστροφα: Επειδή η Τριγωνοµετρία είναι το µέρος της 

Μαθηµατικής εις το οποίον δια της βοηθείας του υπολογισµού προσδιορίζονται τα µέρη ενός 

τριγώνου, είτε ευθυγράµµου, είτε σφαιρικού, δια της γνώσεως αποχρώντος αριθµού 

δεδοµένων: τουτέστι γίνεται µία εφαρµογή του υπολογισµού εις την προσδιόρισιν µερών της 

εκτάσεως· δια τούτο έκρινα εύλογον να δώσω µίαν γενικήν ιδέαν του κλάδου της Μαθηµατικής 

γνωστού υπό το όνοµα εφαρµογή της Άλγεβρας εις την Γεωµετρίαν. Ώστε ας µη νοµίσει τινάς 

                                                           
631 Σχήµα 8ο, σελ. 1αα+18, υπό στοιχεία 510ΚΑΡ στη βιβλιοθήκη της A.E.K. Βλέπε σχετικά στο κεφ. 4.1.2. 
632 Κάτι που δεν έγινε ποτέ, όπως και µε άλλες µεταφράσεις του. Είναι άγνωστο γιατί προτίµησε αυτήν την 

αρίθµηση. 
633 Σχήµα 8ο, φ. 2αα+σελ. 40+183+β΄ µαζί µε δύο πίνακες. Υπό στοιχεία 516.24LEG στη βιβλιοθήκη της 

A.E.K. 
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ότι η τοιαύτη εισαγωγή δεν έχει διόλου να κάµη τίποτε ,µε την τριγωνοµετρίαν· διότι επειδή, 

καθώς είπα, εις την τριγωνοµετρίαν, δια της  βοηθείας του υπολογισµού, λύονται τα 

προβλήµατα όσα αναφέρονται εις την προσδιόρισιν των µερών ενός τριγώνου, είναι δηλαδή η 

τριγωνοµετρία µέρος της λεγοµένης εφαρµογής, πρέπει να ίδη τινάς πως δια του υπολογισµού 

λύεται εν Γεωµετρικόν πρόβληµα, και πως εστάθη δυνατόν να εισαχθή ο υπολογισµός εις τα 

ζητήµατα τα αφορώντα την έκτασιν. Εκτός τούτου εις την εισαγωγήν ταύτην θέλοµεν εξηγήσει 

µερικά πράγµατα απαραιτήτως αναγκαία δια την κατάληψιν πολλών µερών της 

Τριγωνοµετρίας.  

     Στην συνέχεια αναπτύσσει τα σχετικά µε τις µονάδες µήκους, επιφάνειας, όγκου, τον 

βαθµό πολυωνύµου και παραδείγµατα ικανά να δείξουν την ωφέλειαν της εφαρµογής της 

Άλγεβρας εις την Γεωµετρίαν634. 

 

3.2 Ιωάννης Κουντούρης (1808 περ.-1852περ.) 

3.2.1 Φοιτητικά χρόνια 

    Ο Ιωάννης Κουντούρης γεννιέται στη Λειβαθώ της Κεφαλονιάς635 και σπουδάζει στην 

Ιόνιο Ακαδηµία στα χρόνια του Καραντηνού. Τον Ιούνιο του 1825, σε ηλικία 17 χρόνων 

είναι Αναγνώστης και συντηρείται µε έξοδα της Ιόνιας Κυβέρνησης παίρνοντας µηνιαίο 

επίδοµα 11 κολονάτων636, ενώ διαµένει µαζί µε άλλους φοιτητές στο λατινικό Μοναστήρι 

της Τενέδου637.  

     Στα φοιτητικά του χρόνια  παρακολουθεί υποχρεωτικά το µάθηµα της εκκλησιαστικής 

µουσικής µε τον Ιωάννη Αριστείδη στη διδασκαλία του οποίου πηγαίνει χωρίς ποτέ να 

κρατά σηµειώσεις και οι συµφοιτητές του το εκµεταλλεύονται για να αποφεύγουν το 

µάθηµα638. 

                                                           
634 Πραγµατεία Τριγωνοµετρίας, σ. 4. Για το περιεχόµενο του βιβλίου βλέπε Παράρτηµα IV. 
635 Γεράσιµος Σαλβάνος-Βάσω Σαλβάνου, ό.π., σ. 75. 
636 Α.Ι.Γ., κοινοβούλια Ι, ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 386 όπου σηµειώνεται ότι παρακολουθεί και µαθήµατα Γαλλικής 

γλώσσας. 
637 Α.Ι.Γ., κοινοβούλια Ι, ΙΙ, φάκ. 302, έγγρ. 182α. 
638  «… Όντας απόγιοµα το µάθηµα κ’ οι µαθητάδες γεµένοι,οι φίλοι του Κουντούρη δια να γελούνε τον 

εµολογούσανε στο δάσκαλο πως αγόρασε το τετράδιο τ’ άσπρο χώρις να γράφει  ποτέ το µάθηµα, ο δάσκαλος τον 

έβριζε, οι µαθητάδες παλ’ εγελούσανε, εκείνος εθύµωνε και πάλ’ ετούτοι το ίδιο». Βλ. Γεώργιος Τυπάλδος-

Ιακωβάτος, ό.π., σ. 47. 
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    Στο επεισόδιο που γίνεται κατά τις εξετάσεις στο  µέσο της ακαδηµαϊκής  χρονιάς 1827-

1828 (σχετική αναφορά  έγινε ήδη στο κεφάλαιο για τον Καραντηνό) είναι στο τελευταίο 

έτος των σπουδών του στη Θεολογική και πλησιάζει στο τέλος της σπουδής του υψηλού 

υπολογισµού. Ο ρόλος του είναι πρωταγωνιστικός πιστεύοντας ότι έχει δίκιο και όσα λέει 

τότε στον Ασώπιο και τον Πολίτη διασώζονται από τον Τυπάλδο639. Αργότερα, σε χρόνο 

µεταγενέστερο από την εποχή που δίδαξε ο Σταµατέλος Πυλαρινός, χρησιµοποιεί στο 

γραπτό του λόγο τη δηµοτική640. 

 

3.2.2 Υποδιδάσκαλος στο ∆ευτερεύον Σχολείο- ∆ιδάσκει στην Ακαδηµία-Προστριβές 

    Μόλις αποφοιτά από την Ακαδηµία διορίζεται υποδιδάσκαλος των Μαθηµατικών στο 

∆ευτερεύον σχολείο της Κέρκυρας641, ενώ στα άλλα νησιά διορίζονται επίσης µαθητές του 

Καραντηνού. Τον Φεβρουάριο του 1829 έρχεται σε έντονη προστριβή µε το Νεόφυτο 

Βάµβα642  µε αφορµή την άποψη του τελευταίου στο µάθηµα της Μεταφυσικής (Ηθική 

Θεολογία) ότι εάν ορίσει κάποιος ένα αντικείµενο έχει ταυτόχρονα γνωρίσει και τη φύση 

του. Έκτοτε διακόπτουν οριστικά τις σχέσεις τους.  

    Τον Ιανουάριο του 1830 παίρνει µέρος στη διαµάχη Καραντηνού - Leonelli υπέρ της 

άποψης του δασκάλου του και αργότερα  διδάσκει στην Ακαδηµία. Το γεγονός ότι είναι 

απόφοιτος της Θεολογικής,  τότε προκαλεί ίσως και το σχόλιο του Μουστοξύδη: «Μπορείς 

να γενείς παπάς και µαθηµατικός;643». Ωστόσο, εξαιτίας του Μουστοξύδη η έδρα της 

                                                           
639 «∆εν πρέπει να µας γυρεύετ’ εξέταξες, επειδή δεν το θέλ’  η θέση µας, δεν πρέπει να µας γυρεύετ’ εξέταξες 

επειδή µας εξαιρέσετε. Και πάλε, εγώ δεν έµαθα εδώ τα ελληνικά, δια να ειδείτε τώρα αν έκαµα καρπό, εγώ τα 

ήξερα που ήλθα. Μηδέ λατινικά έµαθα εδώ κι’ αν ηξέρω τίποτα, ο Ψαλίδας έχει το µισθό. Μάλιστα ελληνικά ήταν 

αδύνατο να µάθει κανένας µε πενήντα στίχους του Αισχύλου το χρόνο, καρφωµένους µε την καρφίτσα στην πλάκα 

σαν ελληνικά ουρανοκατέβατα». Βλ. Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 65-67. 
640 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. µ’. 
641 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 74. Ιωάννης Καρανδηνός, Σειράς στοιχειώδους Μαθηµατικής Τόµος 

Τρίτος. Ανάλυσις Γεωµετρική κ.τ.λ., Κέρκυρα, 1829, σ. 201. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 271. 
642 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 87-88, 173. Στο Αρχείο Τυπάλδων Ιακωβάτων Ληξουρίου (στο εξής 

Α.Τ.Ι.), φάκ. Κ3, έγγρ. 179, βρίσκεται χειρόγραφο µε ηµεροµηνία 14 Φεβρουαρίου 1829 όπου περιγράφεται το 

επεισόδιο από την πλευρά του Βάµβα. Όταν γίνεται το επεισόδιο αυτό, έχοντας τελειώσει τη Φιλοσοφική 

Σχολή, διδάσκει πλέον Μαθηµατικά και τελειώνει  τη Θεολογική Σχολή καθώς ο Τυπάλδος σηµειώνει «Αυτός 

ο νέος από επιθυµία να τελειώσει την εκκλησιαστικιά  σπουδή του, …».  
643 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 97.  
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Υψηλής Μαθηµατικής µένει για καιρό κενή παρά το ότι ο Κουντούρης ξεχωρίζει από 

πολλούς άλλους644. Τελικά, αναγκάζεται να τον διορίσει για να διδάξει Τριγωνοµετρία (περί 

το 1833), αλλά καθυστερεί πολύ την πληρωµή του και δεν του αναθέτει την έδρα της 

Υψηλής Μαθηµατικής. Ακολουθούν προστριβές µε τον έφορο Θεριανό ο οποίος προσπαθεί 

να αναλάβει τη διδασκαλία της Τριγωνοµετρίας. Ο Κουντούρης τον κατηγορεί ότι αγνοεί το 

αντικείµενο µε αποτέλεσµα ο µεν Θεριανός να µην τολµήσει πλέον να ζητήσει να διδάξει 

Μαθηµατικά,  ενώ ταυτόχρονα τον διαβάλλει στη Γενική Επιτροπή, η οποία όµως δεν 

αντιδρά. Οι µηχανορραφίες του Θεριανού συνεχίζονται και µετά645. Συγκρούονται και πάλι 

λίγο µετά το θάνατο του Καραντηνού, όταν ο Κουντούρης ανασκευάζει646 τις απόψεις του 

Θεριανού για τον Καραντηνό που περιστρέφονται γύρω από την αντίληψη ότι «όταν 

περιορίζετ’ η σπουδή σ’ ένα  µοναχό είδος γνώσεων, η κακή πρόληψη που κανείς αποκτάει, 

τον εµποδίζει το νου να έβγει από τη στενή σφαίρα  µέσα στην οποία περιστρέφουνται οι 

σχέσες των ιδεών του…»647. Παρ’ ότι ο Κουντούρης είναι Θεολόγος, δε δέχεται άκριτα τις 

µεταφυσικές αντιλήψεις και, προφανώς επηρεασµένος από το δάσκαλό του Καραντηνό, 

αντιµετωπίζει ορθολογιστικά πολλές απόψεις της εποχής, ενώ εκφράζει δηµόσια τις κριτικές 

του για άλλους καθηγητές648. 

    Κατά την έναρξη της ακαδηµαϊκής χρονιάς 1835-1836 εκφωνούν λόγους οι Τυπάλδος και 

Γρασέτης των οποίων το περιεχόµενό δηµιουργεί και πάλι προστριβές µε το Θεριανό. 

Βασική αφορµή αποτέλεσε η οµιλία του Grassetti649 ο οποίος καταφέρεται κατά των 

λογιοτάτων και παρακινεί τους νέους να απέχουν από τη γερµανική φιλοσοφία, να έχουν 

οδηγό την πείρα και να σπουδάζουν τα Μαθηµατικά κοντά σε δασκάλους όπως ο 

                                                           
644 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 99. 
645 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 110. 
646 G.J. 236/4-7-1835. 
647 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 119. 
648 Είναι  χαρακτηριστικό το επεισόδιο µε το Βάµβα που προαναφέραµε, την εποχή που ο Κουντούρης δίδασκε 

ήδη Μαθηµατικά στο ∆ευτερεύον. 
649 Ο Gaetano Grassetti έχει εγκατασταθεί από το 1820 στη Ζάκυνθο, λόγω των επαναστατικών κινηµάτων 

στην Ιταλία. Στα 1825  δηµοσιεύει στο Μεσολόγγι την ιταλική µετάφραση του Ύµνου στην Ελευθερία 

ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευση του ελληνικού πρωτοτύπου. Σπύρος Βερύκιος, Ιστορία των «Ηνωµένων 

Κρατών» των Ιονίων Νήσων, Αθήναι, 1964, σ. 175. 
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Κουντούρης, «για να προκόβουν οι τέχνες και η ναυτική»650.  Την επόµενη χρονιά διδάσκει 

εκ νέου ο Κάλβος και ο Κουντούρης ετοιµάζει ένα άρθρο για τη διδασκαλία του στην εθνική 

γλώσσα651. Το τελευταίο είναι η αφορµή που η Βουλή δεν επιτρέπει την εκτύπωσή του652, 

άλλωστε είναι από τους εκφραστές της «παραδοσιακής ιδεολογίας του γένους» που 

αντιστρατεύεται τους Κοραϊστές οι οποίοι κυριαρχούν στην Ακαδηµία653 µε επικεφαλής τον 

Κ. Ασώπιο. 

Περί το 1830 δηµιουργείται στην Κέρκυρα  ένας φιλικός κύκλος µε κύρια πρόσωπα 

τους αδελφούς Ιακωβάτους, τον εθνικό ποιητή ∆ιονύσιο Σολωµό, τον ιερέα ∆ιον. 

Αραβαντινό654 και τον Ιωάννη Κουντούρη, στον οποίο οι Ιακωβάτοι έχουν ιδιαίτερη 

εκτίµηση. Σε γράµµα του, το 1833, ο Γεώργιος προς τον Κωνσταντίνο τον χαρακτηρίζει 

come un pezzo di cristallo και σε όλα τα γράµµατά τους οι Ιακωβάτοι αναφέρονται µε 

σεβασµό για αυτόν. Κατά διαστήµατα στον κύκλο αυτό συµµετέχουν και άλλα πρόσωπα 

όπως ο Καραντηνός, ο Πετριτζόπουλος655 και ο Μουστοξύδης656, τα οποία συνδέονται µε 

κοινούς ιδεολογικούς προσανατολισµούς657.      

 

 
                                                           
650 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 122. 
651 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 130. 
652 Σε συνδυασµό µε την πρόσληψη των ιταλών καθηγητών είναι ήδη ορατή προσπάθεια της βρετανικής 

πολιτικής για αποδυνάµωση της ελληνικής  γλώσσας στην Ακαδηµία. Σ. Καψάσκης, ό.π., σ. 69. 
653 Αλόη Σιδέρη, «Ένα ανέκδοτο γράµµα του Σολωµού», Το ∆έντρο, τ. 44-45 (1989), σ. 59. 
654 Ο ∆. Αραβαντινός διορίζεται καθηγητής στην Ι. Ακαδηµία το 1839 και διδάσκει Ιερά και Εκκλησιαστική 

Ιστορία και Ερµηνευτική. Βλ. Γερ. Σαλβάνος-Βάσω Σαλβάνου,, ό.π. ,σ. 79 και Βασιλική Μάλλιου-

Καραγιώργου, ό.π., σ. 12. 
655 Ο λόγιος Ι. Πετριτσόπουλος περιλαµβάνεται αργότερα στους συντάκτες της µεταρρυθµιστικής εφηµερίδας 

Πατρίς που εκδίδοταν στην Κέρκυρα από τις 15-1-1849 µέχρι  τον Ιανουάριο του  1851. Στον πολιτικό χώρο 

των Μεταρρυθµιστών κινείται εξάλλου ο Ανδρέας Μουστοξύδης και προσκείµενοι είναι οι ποιητές Ανδρέας 

Κάλβος και ∆ιονύσιος Σολωµός (πιθανόν και ο µουσουργός Ν.Χ. Μάντζαρος). Βλ. Νίκος Μοσχονάς, «Ο Τύπος 

των Μεταρρυθµιστών», Ο Τύπος στα Επτάνησα της Αγγλοκρατίας, ένθετο εφηµερίδας Καθηµερινή, 30 Μαΐου 

1999, σ. 11 και Άννα Κοντονή, «Η “Πατρίς” των Μεταρρυθµιστών», στο ίδιο, σ. 14 
656 Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Οι αδελφοί Ιακωβάτοι ως συλλογείς δηµοτικών τραγουδιών χάριν του 

∆ιονυσίου Σολωµού», Παρνασσός, περίοδος ∆ευτέρα, τόµ. ΙΓ’, αρ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1971), Αθήνα, 

1971, σ. 95-97. 
657 Αλόη Σιδέρη, ό.π., σ. 59. Σ. Καψάσκης, ό.π., σ. 160. 

 155



3.2.3 Στο Παρίσι και επιστροφή στην Κέρκυρα 

    Στα τέλη του 1837 βρίσκεται ακόµα στην Κέρκυρα, όπως συνάγεται από επιστολή του 

στις 18 Οκτωβρίου 1837 προς τον Γεώργιο Τυπάλδο658, που βρίσκεται ήδη στο Παρίσι659, 

και από έγγραφό του στις 27 Νοεµβρίου µε το πρόγραµµα διδασκαλίας της Τριγωνοµετρίας 

για το έτος 1837-1838660. Την ίδια εποχή διδάσκει Μαθηµατικά στο Μέσο Σχολείο της 

Κέρκυρας661. Λίγο µετά  την άφιξη του Mossotti αποσύρεται από τη διδασκαλία στην 

Ακαδηµία  και στις 16 Φεβρουαρίου 1838 έ.ν. η Γενική Επιτροπή Παιδείας δέχεται την 

παραίτησή του662. Πιθανόν δεν αποσύρεται αµέσως από τη διδασκαλία αφού στις 8 Μαΐου 

υπάρχει αίτηση του δασκάλου της Ελληνικής Σ. Φέτση για να αναλάβει να διδάξει 

Μαθηµατικά στη θέση του Κουντούρη663. Στις 21 Μαΐου (ν.η.) φεύγει µε το ατµόπλοιο Ιονία 

για την Κεφαλονιά664 και επιστρέφει µε το ίδιο πλοίο στις 14 του επόµενου µήνα665. Στις 23 

Ιουνίου εξετάζει µαζί µε τον Orioli τον Αντρέα Μαυροµµάτη και τον Παναγιώτη Μαζαράκη 

που είναι υποψήφιοι για τη θέση του δασκάλου των µαθηµατικών στο ∆ευτερεύον Σχολείο 

της Κέρκυρας666 και στα µέσα Ιουλίου667 αναχωρεί για το Παρίσι (η ακριβής ηµεροµηνία 

άφιξης εκεί µας είναι άγνωστη), όπου γίνεται δεκτός στην École Polytechnique668 σε µια 

                                                           
658 A.T.I., φάκ. Γ2, Αλληλογραφία Ι 1863-1865, υποφ. 1833-1845. Στο ίδιο γράµµα ασκεί κριτική στην οµιλία 

του Οριόλη (13 Οκτωβρίου) που έγινε κατά την έναρξη της Ακαδηµαϊκής χρονιάς. Θέµα της οµιλίας: «Η 

παιδεία χωρίς την ηθική είναι βλαβερή». 
659 Ο Γεώργιος και ο Χαραλάµπης Ιακωβάτος βρίσκονται από το 1837 στο Παρίσι για σπουδές. Βλ. Αλόη 

Σιδέρη, ό.π., σ. 62. 
660 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 548, έγγρ.12647. 
661 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 550, έγγρ. 12993. 
662 Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Η Ιόνιος Ακαδηµία», Παρνασσός, τόµ. ΚΓ’, Αθήνα, 1981, σ. 371. Σε 

γράµµα του Κ. Τυπάλδου (22-2-1838 Ε.Ν.) προς τον αδελφό του Γεώργιο υπάρχει ευρεία αναφορά για τον 

Κουντούρη και ενηµέρωση ότι εσωκλείει και γράµµα του, αλλά καµία µνεία δεν γίνεται για παραίτηση από τη 

διδασκαλία. Μικροταινιοθήκη ΚΝΕ/ΕΙΕ, F.56. 1963. 
663 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 561, έγγρ. 15173. Η αίτηση αυτή δεν έγινε δεκτή από ότι φαίνεται στη 

συνέχεια. 
664 G.J. 387/14(26)-5-1838 (η κατάσταση επιβατών τον αναφέρει “abate Giovanni Cunduri”). 
665 G.J. 390/4(16)-6-1838. 
666Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 561, έγγρ. 23-6-1838. Ο ίδιος αντικαθίσταται από το Μαυροµάτη.   
667 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 608, έγγρ. 2727. 
668 Ευθύµιος Νικολαΐδης, ό.π., σ. 56, 65. 
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εποχή κατά την οποία υπάρχει µεγαλύτερη ελαστικότητα στην αποδοχή ξένων ακροατών. 

Πάντως, στις 21 Αυγούστου (έ.ν.) γράφει από εκεί669 στον Κωνσταντίνο Τυπάλδο στην 

Κεφαλονιά670. Την πρώτη χρονιά671 παρακολουθεί φυσική και χηµεία µε τους Jean-Baptiste 

André Dumas και Guy-Lussac. Παρακολουθεί επίσης µαθήµατα εφαρµοσµένων 

µαθηµατικών µε τον φυσικό Jean-Baptiste Biot, καθώς και µε τον φυσικό Claude Pouillet και 

τον µαθηµατικό Simeon Denis Poisson672 (του οποίου µαθητής υπήρξε και ο Καραντηνός).  

    Από το Παρίσι διατηρεί πυκνή αλληλογραφία µε τους Ιακωβάτους και νοσταλγεί τη 

συντροφιά  τη δική τους και του Σολωµού673 (από τις επιστολές αυτές αποσαφηνίζεται ότι 

τουλάχιστον µέχρι τον Ιανουάριο του 1840 είναι στο Παρίσι674). Στις 31 Αυγούστου 1840, ο 

Σολωµός γράφει στον Κ. Τυπάλδο-Ιακωβάτο ότι παρέλαβε τα βιβλία που είχε παραγγείλει να 

του στείλει ο Κουντούρης από το Παρίσι675. Επιστρέφει στην Κέρκυρα το καλοκαίρι (;) του 

1840, µετά διετή απουσία676 και στις 2 Οκτωβρίου αντικαθιστά τον Μαυροµµάτη στο 

∆ευτερεύον Σχολείο και στο Πανεπιστήµιο677, ενώ στις 22 Οκτωβρίου τον βρίσκουµε στους 

επιβάτες του ατµοπλοίου Ιονία που φθάνει από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα678. Από 

επιστολή του στις 23 Ιουλίου 1841 (έ.π.) φαίνεται ότι συνεχίζει να συνδέεται µε τον Σολωµό 
                                                           
669 Η διεύθυνση του Κουντούρη στο Παρίσι είναι η ίδια µε αυτή των Ιακωβάτων. Βλ. Αλόη Σιδέρη, ό.π., σ. 63. 
670 Αλόη Σιδέρη, ό.π., σ. 62 . 
671 Α.Τ.Ι., φάκ. Γ2, Αλληλογραφία Ι 1833-1865, υποφάκ. 1833-1845. Στο γράµµα αυτό αναφέρεται στο θάνατο 

του φυσικοχηµικού Pierre Louis Dulong που συνέβη στις 19-7-1838. 
672 Γεράσιµος Σαλβάνος-Βάσω Σαλβάνου, ό.π., σ. 75. 
673 Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Οι αδελφοί Ιακωβάτοι ως συλλογείς δηµοτικών τραγουδιών χάριν του 

∆ιονυσίου Σολωµού», Παρνασσός, περίοδος ∆ευτέρα, τόµ. ΙΓ’, αρ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1971), Αθήνα, 

1971, σ. 97. Σ. Καψάσκης, ό.π., σ. 70. 
674 Η Αλόη Σιδέρη (ό.π., σ. 57) θεωρεί ότι οι σπουδές του στο Παρίσι κράτησαν µέχρι το 1839. Στις 13 Ιουνίου 

1839 υπάρχει σχέδιο γράµµατος του Κωνσταντίνου Τυπάλδου που πρόκειται να σταλεί στον Κουντούρη δια 

των κερκυραίων αδελφών ∆ηµητρίου και Κωνσταντίνου Κόνδη (A.T.I., φάκ. Κ2, έγγρ. 405). Σε γράµµα του 

στις 3 Ιανουαρίου 1840 σηµειώνει ότι δεν  αποφάσισε πότε θα φύγει, αλλά θα µείνει όσο έχει χρήµατα, ενώ 

κάνει τη διαπίστωση «…Το βλέπω, η γνώσις είναι πολύ εµπρός και και καθηµέραν ετούτοι την σπρώχνουν…». 

Ταυτόχρονα αναφέρει µε θαυµασµό περιστατικά από την επιστηµονική δραστηριότητα στο Παρίσι  γύρω από 

τις θετικές επιστήµες.  Α.Τ.Ι, φάκ. Κ5, Εξορία 1840-1841, υποφ. 1840. 
675 Αλόη Σιδέρη, ό.π., σ. 56. Μικροταινιοθήκη ΚΝΕ/ΕΙΕ, F.56, 1963. 
676 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο VII, φάκ. 608, έγγρ. 2727. 
677 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο VΙΙ, φάκ. 608, έγγρ. 2727. 
678 G.J. 513/12(24)-10-1840. 
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και αλληλογραφεί µε τους Ιακωβάτους679 (ο Γεώργιος είναι πλέον στην Πάτρα και ο 

Κωνσταντίνος µόλις έχει φθάσει εκεί από εξορία στις Στροφάδες). Σε µεταγενέστερη 

επιστολή του (7 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς) γράφει στον Κωνσταντίνο για έναν περίπατό 

του µε το Σολωµό προς τον Ποταµό, όπου δέχτηκαν ενόχληση από χωριανούς. Το Μάιο του 

1842 φιλοξενεί τον Κ. Τυπάλδο που έρχεται στην Κέρκυρα για ανάπαυση και 

επανασυνδέεται µε τον κύκλο του680. 

    ∆ιδάσκει για κάποιο διάστηµα και πάλι στην Ιόνιο Ακαδηµία681, στη συνέχεια σε ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια του νησιού και αργότερα επιστρέφει στην Κεφαλονιά όπου διδάσκει σε 

δηµόσιο σχολείο (Στα χρόνια αυτά ταξίδευε στην Κεφαλονιά, όπως φαίνεται από τους 

καταλόγους επιβατών της Gazzetta682). Στην Κεφαλονιά  εκδίδει µελέτες του σε φυλλάδια, 

αλλά σύντοµα εκδηλώνεται ασθένεια  του εγκεφάλου683 και πεθαίνει στα 1852684.   

 

3.2.4  Συγγραφικό έργο  

     Κατά τον Χιώτη685, το εκδοθέν συγγραφικό έργο του Κουντούρη περιλαµβάνει: 

• Αριθµητική. 

• Απόλλων ποιήσεις686.  

• Οµιλία προς τους ιδίους ακροατάς687. 

                                                           
679 Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Η Ιόνιος Ακαδηµία», Παρνασσός, τόµ. ΚΓ’, Αθήνα, 1981,  σ.113. Μεγάλο 

µέρος της αλληλογραφίας του µε τους αδελφούς Ιακωβάτους σώζεται στην Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη Ληξουρίου. 
680 Γράµµα του Κωνσταντίνου προς τα αδέλφια του µε ηµεροµηνία 7-5-1842. Μικροταινιοθήκη ΚΝΕ/ΕΙΕ, F. 

56, 1963. 
681 Λίνος Μπενάκης, Ανδρέας Μαυροµµάτης (1822-1855), καθηγητής της υψηλοτέρας µαθηµατικής της Ιονίου 

Ακαδηµίας, δεινός φιλόλογος και πνευµατικός αγωνιστής, Ανάτυπο από τον Β’ τόµο «Μνήµη Ε. Π. 

Παπανούτσου», Αθήνα, 1984, σ. 433 και G.J. 6/29-1-1844. Τον Οκτώβριο του 1842 περιλαµβάνεται στους 

διδάσκοντες στα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Κέρκυρας. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 332. 
682 G.J. 513/20-3-1843 (1-4-1843). Σηµειώνεται ότι φτάνει στην Κέρκυρα από την Κεφαλονιά στις 29 Μαρτίου 

1843 µε το ατµόπλοιο Επτάνησος. 
683 Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 275. Πάντως, για την περίοδο από την αναχώρησή του από την Κέρκυρα µέχρι το 

θάνατό του δεν έχουµε ακριβή στοιχεία. 
684 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο Χ, φάκ. 965, έγγρ. 2185. 
685 Π. Χιώτης, ό.π., σ. 48. 
686 ∆εν εντοπίστηκαν σχετικά στοιχεία. 
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Το µόνο µαθηµατικό βιβλίο του τυπώνεται στην Κέρκυρα το 1841688: 

• Στοιχεία Αριθµητικής, υπό Ιωάννου Κουντούρη, Εγκριθέντα παρά της   Επιτροπής της 

∆ηµοσίου Παιδείας, εις χρήσιν των Σχολείων του Ιονίου κράτους689. Κερκύρα, Εκ της 

Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως, 1841690. 

      
     Στην Αριθµητική του ο Κουντούρης συγκεντρώνει όλη την πείρα που απέκτησε 

διδάσκοντας στο Εφηβείο, στο ∆ευτερεύον και στην Ακαδηµία ενώ αποµακρύνεται από τις 

αντιλήψεις του Καραντηνού για την ύλη που θα έπρεπε να περιέχει αυτός ο κλάδος691. 

Αποµακρύνει και µεταφέρει στην ύλη της Άλγεβρας τις γενικές ιδιότητες των αριθµών, τα 

συνεχή κλάσµατα, την εξαγωγή Ριζών και τη θεωρία των λογαρίθµων …ύστερα από την όψιν 

υπό την οποίαν ο Εουλέρος τους εθεώρησε,….  

     Επισηµαίνει, ακολουθώντας την άποψη του Gauss, ότι Η Αριθµητική, ανεξαρτήτως από 

τας χρήσεις της εις τας περιστάσεις της ζωής, µας ανοίγει τον δρόµον εις την µαθηµατικήν 

επιστήµην και συνεχίζει στην εισαγωγή του «Προς τον αναγνώστην»: Η επιστήµη αύτη 

απλώθη πολύ εις τους νεωτέρους χρόνους. Ο Νεύτων, ο Καρτέσιος, ο Λεϊβνίτιος, οι 

Βερνούλλιοι, ο Εουλέρος, ο Λαγραγγιος, ο Λαπλάς, κτλ .έσπρωξαν τα όριά της και της έδωσαν 

νέαν διεύθυνσιν. Πλουτισµένη εις το εσωτερικόν της δεν έµεινε πλέον συµµαζωµένη εις το 

ίδιον κέντρον· αλλ΄ ευγήκεν έξω εις τον φυσικόν κόσµον δια να υποβάλλη εις την ακριβή 

γλώσσαν της τους νόµους οπού τον κυβερνούν. Τοιουτοτρόπως έλαβον αρχήν τα φυσικο-

µαθηµατικά, εις τα οποία την σήµερον οι Γεωµέτραι στρέφουν εξαιρέτως τας έρευνάς των.  

     Είναι γνωστόν ότι οι Παλαιοί µας άφησαν ίχνη αιώνια εις την µαθηµατικήν επιστήµην. Οι 
                                                                                                                                                                                    
687 Προφανώς πρόκειται για το δηµοσίευµα στη Gazzetta 334/20-5-1837 το οποίο παρατίθεται στο Παράρτηµα 

ΙΙΙ.  
688 Σχ. 8ο, σελ. ζ΄+175. Υπό στοιχεία 511.074.955ΚΟΥ στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Από την 

Ελληνική Μαθηµατική Βιβλιογραφία δεν φαίνεται να έγινε αργότερα κάποια ανατύπωση.  
689 Σχεδόν αµέσως τίθεται σε σχολική χρήση. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 335. 
690 «…Εδώ ετύπωσα µίαν αριθµητικήν δια να χρησιµεύση, κατά την προσταγήν της επιτροπής  δια τα σχολεία. 

Μου εκόστισε 183 τάλλαρα. Όφειλα αυτού εις τον ίδιον Μαζαράκην 100 αντίτυπα δια να τα µοιράση προς 3 

σελλίνια…». Α.Τ.Ι., φάκ. Ν1, προσωπικά έγγραφα, αλληλογραφία 1827-1854, υποφάκ. 305 (1840-1844), 25-

12-1841 έ.ν. Από γράµµατά του  φαίνεται  ότι ο ίδιος προωθούσε το βιβλίο του για πώληση: «… οµοίως έλαβα 

από τον Άντζολον  τα 4£  16 όβολα δια τα 6 αντίτυπα της Αριθµητικής …». Α.Τ.Ι., Ν1, έγγρ. 6-2-1843 έ.ν.  και  

«…αν έχης µαζωµένα τα χρήµατα της Αριθµητικής της τα δίνεις». Α.Τ.Ι. Ν1, έγγρ. 9-5-1842 έ.ν. 
691 Μόλις έχει γυρίσει από το Παρίσι.  
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νεώτεροι Γεωµέτραι εµορφώθησαν εις τα συγγράµµατά των. Φαίνεται ότι ο Ελληνικός νους, ο 

οποίος ήτον απροσωπόληπτος δια την αλήθειαν, είχε µίαν ξεχωριστήν κλίσιν εις τας ακριβείς  

επιστήµας. ∆εν είναι αµφιβολία ότι και οι υιοί των εκληρονόµησαν την ιδίαν αγάπην, και 

µεταξύ αυτών θέλουν πολλαπλασιασθή οι καλλιεργηταί της επιστήµης. Τούτη είναι αληθινά η 

µοναχή τιµή οπού ηµπορούν να αποδώσουν εις την µνήµην των Πατέρων των.  

     Το βιβλίο εκτείνεται σε οκτώ κεφάλαια µε τους παρακάτω τίτλους692: 

1. Περί της Αριθµήσεως και του σκοπού της Αριθµητικής 

2. Περί των τεσσάρων εργασιών επί των ακεραίων αριθµών 

3. Περί κλασµάτων 

4. Περί συµµιγών αριθµών 

5. Περί ∆εκαδικών κλασµάτων 

6. Περί των νέων Γαλλικών µέτρων 

7. Περί Λόγων και Αναλογιών 

8. Εφαρµογαί της θεωρίας των Αναλογιών 

Σε σχέση µε την Αριθµητική του Bourdon δεν περιλαµβάνονται τα κεφάλαια που 

αφορούν : 

• Τον σχηµατισµό των δυνάµεων και την εξαγωγή των τετραγωνικών και κυβικών ριζών. 

• Τη θεωρία των Προόδων και των Λογαρίθµων. 

Και  οι δύο πάντως αναφέρονται στο νέο  σύστηµα µετρήσεων που καθιερώθηκε µετά τη 

Γαλλική  Επανάσταση. 

 

3.3 Ottaviano Fabrizio Mossotti (1791-1863) 

3.3.1 Τα νεανικά χρόνια – Φοιτητής στην Pavia 

    Ο ιταλός µαθηµατικός και φυσικός Ottaviano Fabrizio Mossotti γεννιέται στις 18 

Απριλίου 1791 στο Carpignano της Novara (τότε ανήκει στο βασίλειο της Σαρδηνίας). Γιός 

του µηχανικού Giovanni Mossotti και της Rosa Gola, είναι ο µεγαλύτερος από τα δέκα 

παιδιά της οικογένειας και το ένα από τα δύο που έζησαν693. Παίρνει τις πρώτες εγκύκλιες 

                                                           
692 Το ακριβές περιεχόµενο κάθε κεφαλαίου παρατίθεται στο  IV. 
693 Leo Liberti, Ottaviano Fabrizio Mossotti: the Youth Years (1791-1823), (Early Years), Dept. of 

Mathematics, Imperial College, London, June 1995 στην ιστοσελίδα http://liberti.dhs.org/liberti/maths-history/ 

mossotti/mossotti.html 
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γνώσεις στη Monza και στη συνέχεια στη Novara δείχνοντας από ενωρίς µεγάλη κλίση για 

τις επιστήµες. Τα δελτία από το δευτεροβάθµιο σχολείο (σε µια εποχή που οι εκπαιδευτικοί  

µέθοδοι βασίζονται κύρια στη θρησκεία και την προσευχή694) προς το πανεπιστήµιο της 

Pavia (όπου σπουδάζει λογική, φιλοσοφία και ζωγραφική) αναφέρουν ότι έχει ειδικά καλές 

επιδόσεις στην Ιταλική Λογοτεχνία, Ιστορία και Μαθηµατικά.   

    Στην Pavia (της οποίας το πανεπιστήµιο, όπως και τα άλλα, αστυνοµοκρατείται) ο 

Mossotti σπουδάζει Μαθηµατικά και Φυσική. Εξαιτίας των δελτίων προόδου από το 

δευτεροβάθµιο σχολείο, γράφεται απευθείας στο δεύτερο έτος και υπερπηδά τα τρία βασικά 

µαθήµατα του πρώτου έτους: Στοιχεία Γεωµετρίας, Άλγεβρα, Ιταλική και Λατινική 

Ρητορεία, Ανάλυση Ιδεών. Παίρνει το δίπλωµά του σε τρία χρόνια παρακολουθώντας τα 

παρακάτω µαθήµατα (έχοντας δάσκαλο και τον Brunacci): 

Β΄ έτος: Υψηλό Λογισµό, Θεωρητική Φυσική, Πειραµατική Φυσική, Φυσική Ιστορία. 

Γ΄ έτος: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά Ι, Υψηλά Μαθηµατικά Ι, Αστική και Στρατιωτική 

Αρχιτεκτονική, Αγρονοµία Ι. 

∆΄ έτος: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά ΙΙ, Υψηλά Μαθηµατικά ΙΙ, Αστική και Στρατιωτική 

Αρχιτεκτονική ΙΙ. 

     Ο Mossotti παίρνει το δίπλωµά του στη Μαθηµατική Φυσική σε ηλικία 20 χρονών, στις 6 

Ιουνίου 1811, µε το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και επιστρέφει στο πανεπιστήµιο ως 

ακροατής (θέση αντίστοιχη του βοηθού ερευνητή) στα 1812 και 1813. Σε αυτό το διάστηµα, 

ως βοηθός του Brunacci, λύνει βασικά προβλήµατα υδραυλικής695 και τελειώνοντας την 

εργασία του, εργάζεται από τις 18 Ιουνίου 1813, µε υπόδειξη του Brunacci, αµισθί στο 

Αστεροσκοπείο της Brera696 κάνοντας υπολογισµούς σε αστρονοµικές εφηµερίδες697. 

Εικάζεται, χωρίς να έχει υπάρξει σχετική τεκµηρίωση, ότι παρακολούθησε και µαθήµατα 

Μηχανικής, καθώς στο Λονδίνο και το Buenos Ayres συνεργάστηκε µε τα τοπικά 

Υδρογραφικά Γραφεία. Πιθανότερο όµως οι γνώσεις του Μηχανικής να προέρχονται  από τα 

µαθήµατα Αρχιτεκτονικής και Αγρονοµίας, καθώς το δίπλωµά του δεν δίνει τον τίτλο του 

∆όκτορα, αλλά τον τίτλο του Μηχανικού και Αρχιτέκτονα. Εντούτοις, σε όλες τις 

                                                           
694 Leo Liberti, ό.π., (School Years). 
695 Leo Liberti, ό.π., (Research assistantship in Pavia). 
696 Το Αστεροσκοπείο της  Brera (κοντά στο Μιλάνο) ιδρύθηκε το 1765. 
697 Leo Liberti, ό.π., (The Observatory of Brera). 

 161



επιστηµονικές του ανακοινώσεις και εκδόσεις έχει τον τίτλο του Φυσικού και του 

Μαθηµατικού και ποτέ του Μηχανικού, πράγµα που σηµαίνει ότι θεωρούσε τον εαυτό του 

περισσότερο Μαθηµατικό παρά Μηχανικό 

(εκείνη την εποχή οι διαφορές µεταξύ 

µαθηµατικών, φυσικών και µηχανικών ήταν 

πολύ ισχνές). Μάλιστα, το 1814 θέλει να 

αφιερωθεί στη Μηχανική και να εργαστεί ως 

βοηθός στο πανεπιστήµιο της Pavia και µόνο 

η παρέµβαση του Brunacci τον αποτρέπει698. 

Ταυτόχρονα όµως η απόφαση του 

πανεπιστηµίου να τον τοποθετήσει καθηγητή 

στην έδρα Άλγεβρας και Γεωµετρίας δεν 

γίνεται δεκτή από την κυβέρνηση, µε τη 

δικαιολογία ότι είναι ξένος699. 

 

3.3.2 Στο Αστεροσκοπείο της Brera 

    Από το 1817 προσλαµβάνεται σε έµµισθη 

θέση βοηθού στο Αστεροσκοπείο της Brera701  

(αντικαθιστώντας τον Brugnateli702), 

δηµοσιεύει την εργασία του Nuova analisi del problema di determinare le orbite dei corpi 

celesti και γίνεται πλέον γνωστός στους κύκλους του Gauss στο Göttingen και του Encke στο 

Tübingen. Στις 13 Απριλίου 1819 διορίζεται από την κυβέρνηση καθηγητής πρώτης τάξης 

(First pupil) στο αστεροσκοπείο της Brera µε πρόταση του διευθυντή του και την ίδια χρονιά 

δηµοσιεύει µια εργασία για να εξηγήσει τις διαφορές µεταξύ υπολογισµών για τον 

Ο Mossotti, πιθανόν την εποχή που βρισκόταν 

στο Αστεροσκοπείο της Brera700

                                                           
698 Leo Liberti, ό.π., (University Years). 
699 Leo Liberti, ό.π., (Contacts with the University of Pavia). Εκείνη την εποχή η Pavia υπάγεται στο Βασίλειο 

της Ιταλίας ενώ ο Mossotti είναι πολίτης του Πεδεµοντίου. 
700 Universita Di Bologna, Dipartimento di Astronomia. 
701 Εκεί εργάζεται διαδοχικά υπό τους: Oriani, Cesaris, Carlini. Βλ. Ottaviano Fabrizio Mossotti (1791-1863) 

στην ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου της Pavia, http://matsci.unipv.it/percorsi/ Mossotti_bio.htm 
702 O Brugnatelli ήταν αντεπιστέλλον µέλος της Ιονικής Ακαδηµίας των Γάλλων. Βλ. Denis Moschopoulos, 

ό.π., τ. 3, σ. 542.   
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προσδιορισµό της διαµέτρου του Ήλιου703. Εργασίες του δηµοσιεύονται ως παραρτήµατα σε 

αστρονοµικές εφηµερίδες προκαλώντας µεγάλο ενδιαφέρον µεταξύ των επιστηµόνων της 

εποχής και στις 31 Αυγούστου 1822 εκλέγεται µέλος της  Societa Italiana delle Scienze in 

Modena (γνωστής ως «Εταιρείας των 40»)704 στη τάξη των Μαθηµατικών (µέλη είναι ήδη οι 

Legendre και Poisson). 

 

3.3.3 Επαφές µε την «Εταιρεία των Αδελφών» - Φυγή από την Ιταλία 

    ∆εν είναι διευκρινισµένο πώς ο Mossotti έρχεται σε επαφή µε τους φιλελεύθερους 

κύκλους που προετοιµάζουν την πνευµατική υποδοµή του Risorgimento. Γεγονός είναι ότι 

στα 1819 δηµοσιεύονται άρθρα του στο περιοδικό Il Conciliatore705 και εκείνη την εποχή 

γνωρίζεται µε τον Giuseppe Pecchio, µέλος της «Εταιρείας των Αδελφών»706, µιας µυστικής 

εταιρείας µε επαναστατικούς σκοπούς που ήταν αντίστοιχη της Carboneria (η οποία 

δραστηριοποιούταν στο νότο)707.  

    To 1823 η αυστριακή αστυνοµία κατάσχει έντυπο υλικό, καταστάσεις και κώδικες της 

οργάνωσης708 όπου αναφέρεται και το όνοµα του Mossotti709. Στις 24 Μαρτίου τον αναζητεί 

                                                           
703 Leo Liberti, ό.π., (Rise of Mossotti’s Fame and Esteem). 
704 Leo Liberti, ό.π., (Mossotti’s Scientific Achievements 1820-1823) και Accademia Nazionale delle Scienze 

detta del XL στην ιστοσελίδα της Ακαδηµίας των 40, http://www.accademiaxl.it/interna/1800_ 1849/htm 
705 Leo Liberti, ό.π., (Intellectual Backround of the Risorgimento). Το πολιτικοφιλολογικό περιοδικό «Il 

Conciliatore» εκδίδεται στο Μιλάνο από τις 3 Σεπτεµβρίου 1818 µέχρι τις 22 Οκτωβρίου 1819 και αποτελεί, 

µέχρι το κλείσιµό του, κέντρο αντιαυστριακής προπαγάνδας. Βλ στην ιταλική ιστοσελίδα, ιστορικού 

περιεχοµένου, Cronologia-2000 Anni di Istoria, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.cronologia.it/storia/a1818a.htm 
706 Leo Liberti, ό.π., (The Adelphi Society). 
707 Ο Mossotti είχε φιλελεύθερες αντιλήψεις, αλλά το πιθανότερο είναι ότι ποτέ δεν έγινε µέλος της «Εταιρείας 

των Αδελφών», αν και διατηρούσε σχέσεις µε σηµαντικά στελέχη της. Βλ. Leo Liberti, ό.π., (Τhe Escape: 

Reasons). 
708 Εκείνη την εποχή πολλοί επιστήµονες αναγκάζονται να εκπατριστούν, όπως οι: Guglielmo Libri, Francesco 

Orioli, Macedonio Melloni, Carlo Matteuci, Faustino Malaguti, Agostino Codazzi. Enrico Giusti  και Luigi 

Pepe. Un itinerario attaraverso la matematica italiana contemporanea, «3. La Restaurazione e l’ emigrazione 

politica». Βλ. στην ιστοσελίδα  του Πανεπιστηµίου Firenze, http://www.math.unifi.it/ 

matematicaitaliana/biografie/tricomi/mossotti.html 
709 Leo Liberti, ό.π., (Andryane). 
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στο αστεροσκοπείο της Brera710, οπότε για ασφάλεια αναγκάζεται να φύγει περνώντας από 

τη Λοµβαρδία στη Novara. Εκεί ειδοποιείται από την κυβέρνηση του Πεδεµοντίου ότι τον 

αναζητά και πάλι η αυστριακή αστυνοµία, ενώ οι φίλοι του από το Αστεροσκοπείο πρέπει να 

τον ενηµέρωσαν ότι είναι καλύτερα να µην επιστρέψει711. Τότε, περνά χωρίς διαβατήριο τα 

Ελβετικά σύνορα, φτάνει στη Γενεύη και αργότερα ταξιδεύει στο Λονδίνο712. Στο Λονδίνο 

φθάνει πιθανόν το 1825 και τον Αύγουστο του 1826 βρίσκεται στο Orpington του 

νοτιανατολικού Λονδίνου, από όπου γράφει στον De Cesaris που διευθύνει το 

Αστεροσκοπείο της Brera713. Στο Λονδίνο του προσφέρεται θέση στο Ναυαρχείο και γίνεται 

µέλος της Αστρονοµικής Εταιρείας. 

 

3.3.4 Στο Buenos Ayres 

    Στο Λονδίνο µένει µέχρι το 1827, οπότε αποδέχεται πρόσκληση του Πανεπιστηµίου του 

Buenos Aires714 να διδάξει εκεί αστρονοµία και φυσική715 (από το 1828 διδάσκει και 

∆ιαφορικό Λογισµό)716, αντικαθιστώντας το συµπατριώτη του Pedro Carta Molina στη 

                                                           
710 Leo Liberti, ό.π., (The Escape: Facts). 
711 Leo Liberti, ό.π., (The Escape: Reasons). 
712 Leo Liberti, ό.π., (The Sources for Mossotti’s Escape). Για τους ιταλούς πολιτικούς πρόσφυγες στο Λονδίνο 

βλ. Maurizio Isabella, Italian and British politics  before and after 1848 στην ιστοσελίδα του Rutgers, The State 

University of New Jersey http://www.rci.rutgers.edu/~glebov/exileworkshop/papers/ isabella.doc όπου 

παραπέµπει και στην µελέτη της «Gli esuli italiani in Inghilterra e il movimento liberale internazionale tra 

filellenismo e americanismo», Anali dell Fondazione Einaudi, 28 (1994), σ. 413-465, 
713 Leo Liberti, ό.π., (Abroad). 
714 Η Αργεντινή αποκτά την ανεξαρτησία της µε την επανάσταση του 1810 και εισέρχεται στο στάδιο της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης. Το 1816 αρχίζει να διαµορφώνεται ένα σύστηµα σχολικής εκπαίδευσης, αρχικά, 

υπό την επίβλεψη των πανεπιστηµίων.  Η πρόσκληση για το Buenos Aires, του οποίου το πανεπιστήµιο 

ιδρύεται στις 9 Αυγούστου 1821, (βλ. στην ιστοσελίδα για την εκπαίδευση στην Αργεντινή 

http://oni.escuelas.edu.ar) γίνεται µε στήριξη του αστρονόµου Francesco Saverio von Zach ο οποίος γνώριζε 

και εκτιµούσε το Mossotti. G. Polvani, Commemorazione di Ottaviano Fabrizio Mossoti, Pisa, 1963, σ. 4. (το 

κείµενο παρατίθεται στην ιστοσελίδα του Φυσικού τµήµατος του πανεπιστηµίου της Pisa 

www.df.unipi.it/museo/scienza/mossotti/mossotti.htm). 
715 Leo Liberti, ό.π., (Conclusion). 
716 Ottaviano Fabrizio Mossotti (1791-1863) στην ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου της Pavia 

http://matsci.unipv.it/percorsi/ Mossotti_bio.htm 
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διεύθυνση του τµήµατος Φυσικής του πανεπιστηµίου717, σε µία περίοδο προσπάθειας 

εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος της Αργεντινής718. Στον επάνω όροφο του 

µοναστηριού του Santo Domingo εγκαθιστά αστρονοµικό παρατηρητήριο και 

µετεωρολογικό εργαστήριο, µοναδικά για την εποχή τους. Συγκεντρώνει έτσι κλιµατολογικά 

δεδοµένα έξι ετών για ην Αργεντινή, τα οποία παρουσιάζει σε µια µελέτη την οποία 

αργότερα χρησιµοποιεί ο Humboldt. Ταυτόχρονα δηµιουργεί και εργαστήριο Πειραµατικής 

Φυσικής719 όπου παραδίδει µαθήµατα µεταξύ των ετών 1828 και 1834, ενώ διδάσκει και στο 

Colegio de Ciencias Morales720.  

    To 1832 δίνει το πρώτο του τυπωµένο έργο: Las Noticias Astronomicas,ενώ δύο άλλα 

άρθρα του µε παρατηρήσεις για την έκλειψη ηλίου της 20ης Ιανουαρίου 1833722 και για τον 

κοµήτη Encke, εµφανίζονται πολύ αργότερα σε εκδόσεις της 

Βασιλικής Αστρονοµικής Ένωσης του Λονδίνου. Μέχρι το 

1831 είναι και µηχανικός του Τοπογραφικού Τµήµατος, θέση 

από την οποία καθορίζει τις γεωγραφικές συντεταγµένες της 

πόλης σε σχέση µε την πυραµίδα του Mayo, όπου τώρα έχουν 

την αφετηρία τους όλες οι εθνικοί οδοί723. Κατά την παραµονή 

του στην Αργεντινή αρχίζει να εφαρµόζει τις απόψεις του στις Στο Buenos Ayres721

                                                           
717 Proyecto Ameghino, Octavio Fabricio Mossotti, στην ιστοσελίδα του Instituto Balseiro της Αργεντινής 

www.cab.cnea.gov.ar/ib/Historico/ antecedentesHistoricos.html 
718 Arturo Lopez Davalos – Norma Badino, Antecedentes Historicos del Instituto Balseiro, στην  ιστοσελίδα 

www.cab.cnea.gov.ar/ib/Historico/40Aniv.html 
719 Σώζονται αποσπάσµατα από τις παραδόσεις του στην Πειραµατική Φυσική του έτους 1830. Βλ. στην 

ιστοσελίδα http://www.argiropolis.com.ar/ameghino/documentos/fragcur.htm του Instituto de Estudios Sociales 

de la Giencia y la Tecnologia όπου παρατίθεται το σχετικό απόσπασµα από το βιβλίο του Gutiérrez Juan María, 

Orígenes y desarrollo de la enseñanza publica superior en Buenos Aires, La Cultura Argentina, Buenos Aires, 

1915. 
720 Arturo Lοpez Davalos, ό.π. 
721 La Matematica,Panorama del periodo 1810-1851 στην δικτυακή πύλη της Αργεντινής 

http://www.navego.com.ar/biografias/historia_arg/ciencias_exactas_mayo.html 
722 Giovanni Codazza, Ottaviano FabrizioMossotti, letta nella seduta del 23 aprile 1863 al “Reale  Istituto 

Lombardo di Scienze e Lettere”, στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Φυσικής του πανεπιστηµίου της Pisa  

www.df.unipi.it/museo/scienza/ mossotti/mossotti.htm 
723 Proyecto Ameghino, ο.π. 
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διηλεκτρικές σταθερές724, έχοντας στη 

διάθεσή του πλήρη εργαστήρια που το 

πανεπιστήµιο είχε παραγγείλει στην 

Ευρώπη και λειτουργούσαν από το 

1826725. 

 

3.3.5 Στην Κέρκυρα 

    Επιστρέφει στην Ιταλία το 1835, 

έχοντας ήδη διαδεχτεί727 τον αστρονόµο 

Caturegli στη Bologna, δεν γίνεται όµως 

αποδεκτός από την κυβέρνηση  και 

φεύγει για το Torino όπου τον βοηθεί ο 

αστρονόµος Giovanni Plana και µερικοί 

παλιοί φίλοι728. Ταυτόχρονα ζητεί 

αποζηµίωση από την κυβέρνηση για τα 

Ο Mossotti, πιθανόν  κατά την περίοδο της 

καθηγεσίας στην Κέρκυρα726

                                                           
724 Στα 1879, οι ιδέες του Mossotti αναπτύσσονται περαιτέρω από τον γερµανό φυσικό Clausius (1822-1888) ο 

οποίος το 1879 διατυπώνει την εξίσωση Clausius-Mossotti που εκφράζει την εξάρτηση της στατικής 

διηλεκτρικής σταθεράς  ε ενός µη πολικού διηλεκτρικού από την πολωσιµότητα α του µορίου, ατόµου ή ιόντος 

και από τον αριθµό των Ν σωµατιδίων ανά κυβικό εκατοστό (εφόσον το διηλεκτρικό αποτελείται από ενός 

είδους σωµατίδια) απ
ε
ε

Ν=
+
−

3
4

2
1

. Συχνά η εξίσωση αυτή σηµειώνεται απ
ρε

ε
Ν=

Μ
⋅

+
−

Α3
4

1
1  όπου Μ το 

µοριακό βάρος της ουσίας και ΝΑ ο αριθµός  του Avogadro. Το δεξιό µέλος ονοµάζεται συνήθως 

γραµµοµοριακή πόλωση. «Κλαούζιους – Μοσσόττι εξίσωση (νόµος)», Μ.Σ.Ε. 17, Ακάδηµος, Αθήνα, 1980, σ. 

264-265. 
725 «Chemistry in Argentina», στο Chemistry International, vol. 22, no 4, July 2000. «4. Main Techical ideas – 

Conceptos tecnicos principales», «Alberto Alberti y el primer ,mapeo  con electricidad durante ocho meses! De 

un cerebo humano consciente: hazaña cientifica silenciada durante un siglo». Σύνοψη της µονογραφίας των  

Alicia Avila και  M. Crocco  «Sensing: a new fundamental action of nature», έκδοση Inst. For Advanced Study, 

Buenos Aires, 1996, σ. 22-26) στην  ιστοσελίδα: http://electrooneubio.secyt.gov.ar /general.htm 
726 Πανεπιστήµιο Firenze, http://www.math.unifi.it/matematicaitaliana/biografie/tricomi/mossotti.html 
727Ανώνυµος, «Ottaviano Fabrizio Mossotti» στο Fisici Italiani nel Risorgimento, µε σχετική βιβλιογραφία, 

στην ιστοσελίδα  http://utenti.tripod.it/alf44/index-55.html 
728 G. Polvani, Commemorazione di Ottaviano Fabrizio Mossotti, Pisa, 1863, σ. 6. 
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έξοδα που έκανε και τα χρήµατα που έχασε εγκαταλείποντας  τη θέση του στο Buenos Aires. 

Στις αρχές  του 1836 βρίσκεται στη Ρώµη όπου έχει επαφές µε άλλους επιστήµονες (ιππότη 

Ciccolini, αββά Conti και Ricchebach που απολύονται 

από το παρατηρητήριο Collegio Romano όταν αυτό 

παραχωρείται σε Ιησουΐτες). Τότε πληροφορείται ότι ο 

Αρµοστής των Ιονίων Νήσων αναζητεί για την Ιόνιο 

Ακαδηµία καθηγητές από τις περιφέρειες της Napoli, της 

Toscani και του Piemonte, που θα καλύψουν τις έδρες 

∆ιαφορικού-Ολοκληρωτικού Λογισµού και Μηχανικής, 

καθώς και της Πειραµατικής Φυσικής, και εκφράζει την 

επιθυµία του να υποβάλει σχετική αίτηση στην αγγλική 

πρεσβεία του Torino ώστε να προσληφθεί στη µία από 

τις δύο, προτιµώντας αυτήν των Μαθηµατικών729.  

    Φθάνει στην Κέρκυρα πιθανόν στα µέσα του 1836731 

για να διδάξει Ανώτερα Μαθηµατικά, Μηχανική και 

Αστρονοµία. Με το τέλος του διδακτικού έτους 1836-

1837, ζητεί άδεια από τη Γερουσία732 να επιστρέψει για 

ένα µήνα στην πατρίδα του και αναχωρεί στις 16 Ιουνίου 1837, µε το ιονικό ατµόπλοιο Ιονία  

για την Αγκώνα733. Και τα επόµενα χρόνια, φεύγει για την Ιταλία µε το τέλος της 

Ακαδηµαϊκής χρονιάς και επιστρέφει πριν αρχίσει η καινούργια. Έτσι µε τη λήξη της 

χρονιάς 1837-1838 ζητεί στις 4 Ιουνίου άδεια να φύγει µε το ατµόπλοιο του Αυστριακού 

O Mossotti στα τελευταία χρόνια της 

ζωής του στην Pisa730

                                                           
729 Università degli Studi di Bologna, Biblioteca Dipartimento di Astronomia, Busta D, έγγραφο D/3/15 

(Γράµµα στις 21-4-1836, στα γαλλικά που απευθύνεται από τη Ρώµη σε φίλο του στο Λονδίνο. Ανάµεσα στα 

άλλα τον πληροφορεί για την κατάστασή του και τον παρακαλά να µεσολαβήσει ο ίδιος ή κάποιος φίλος στον 

Αρµοστή ώστε να προδιατεθεί ευνοϊκά για την πρόσληψή του. Από αυτό το γράµµα µαθαίνουµε επίσης ότι 

γνωρίζεται ήδη µε το βρετανό µαθηµατικό Charles Babbage, ενώ η διεύθυνσή του στη Ρώµη είναι “via S. 

Claudio no 71”).  Για τον τρόπο πρόσληψής του βλ. και Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 126. 
730 Gerardo Nerucci, Ricordi storici del battaglione Universitario Toscana alla Guerra dell’ indipendenza 

Italiana del 1848,  Prato, 1891. Βλ. και ιστοσελίδα του Τµήµατος Φυσικής του πανεπιστηµίου της Pisa 

www.df.unipi.it/museo/scienza/mossotti/ritrmoss.htm 
731 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 538, έγγρ. 10577. 
732 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 538, έγγρ. 21-5- 1837. 
733 G.J. 339/12(24)-6-1837. 

 167



Lloyd734 και τελικά φεύγει στις 30 για την Τεργέστη µε εµπορικό καράβι735. Επιστρέφει στις 

5 Οκτωβρίου µέσω Αγκώνας πάλι µε  εµπορικό736. Το 1840 φεύγει στις 15 Ιουλίου για  

Αγκώνα  µε το αυστριακό «Μαχµουδιέ»737. Στις 16 µε 30 Σεπτεµβρίου βρίσκεται στο Torino 

όπου διεξάγεται το δεύτερο συνέδριο των ιταλών επιστηµόνων738 και παίρνει µέρος ως 

αντιπρόεδρος του τµήµατος Φυσικής και Μαθηµατικών739 εκπροσωπώντας το Ιόνιο 

Πανεπιστήµίο740. Στις 19 Οκτωβρίου επιστρέφει πάλι µέσω Αγκώνας µε το αυστριακό «C. 

Kolowrat»741 για να διδάξει για τελευταία χρονιά στην Κέρκυρα. 

 

3.3.6 Επιστροφή στην Ιταλία 

    Το1840 καλείται στο πανεπιστήµιο της Pisa όπου ονοµάζεται καθηγητής της 

Μαθηµατικής Φυσικής, της Ουράνιας Μηχανικής και της Γεωδαισίας742, αλλά καταλαµβάνει 

την έδρα µόλις το 1843743 και παραµένει στη θέση αυτή  µέχρι το θάνατό του, 

αναδεικνυόµενος, µαζί µε το Riccardo Felici και τον Enrico Betti (1823-1892), σε µία από 

τις σηµαντικότερες φυσιογνωµίες της φυσικοµαθηµατικής σχολής της Pisa. To 1841 

παντρεύεται την Anna Sutter που πεθαίνει µετά δύο χρόνια κατά τη γέννηση του παιδιού 

                                                           
734 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 558, έγγρ. 14655. 
735 G.J. 393/25-6-1838 (7-7-1838). 
736 G.J. 407/1(13)-10-1838. 
737 G.J. 499/6(18)-10-1840. 
738 Εκεί έρχεται σε επαφή µε τον Charles Babbage και συζητά µαζί του για την υπολογιστική µηχανή που 

παρουσίασε. Simon Schaffer, Babbage’s Intelligence…, Section 1, Calculating Engines and their Intelligence, 

ιστοσελίδα  του University of Westminster, http://media.wmin.ac.uk/schaffer03.html 
739 Riunioni del Secolo XIX (degli scienzati italiani), ΙΙ Riunione: Torino, 16-30 settembre 1840 στην ιταλική 

δικτυακή πύλη  http://www.quipo.it/sips/riu-19.htm 
740 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο VΙΙ, φάκ. 620, έγγρ. 5194. 
741 G.J. 513/12(24)-10-1840. 
742 Maurizio Isabella, Italian and British politics  before and after 1848, µε παραποµπές στους A. Galante 

Garrone, L’ emigrazione politica del Risorgimento, Rass. Stor. Risorg. 41 (1954), σ. 223-242. L. Pepe, 

Matematici italiani rifugiati politici nel Risorgimento, Boll. Un. Mat. Ital. (VIII) 1-A (1998), σ. 298-305.  
743 Giovanni Codazza, “Commemorazione del Prof. O.F. Mossotti”, Il Politecnico, Vol XVII (1863) στην 

ιστοσελίδα του Φυσικού τµήµατος του πανεπιστηµίου της Pisa και Fisici Italiani nel Risorgimento- Ottaviano 

Fabrizio Mossotti (όπου παρατίθεται και αναλυτική βιβλιογραφία) στην ιταλική δικτυακή πύλη  

http://utenti.tripod.it/alf44/index-55.html 
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τους744. Στις 20 Σεπτεµβρίου µε 5 Οκτωβρίου 1845, παίρνει µέρος στο έβδοµο συνέδριο των 

ιταλών επιστηµόνων που διεξάγεται στη Napoli, εκτελώντας χρέη αντιπροέδρου και πάλι 

στο τµήµα Φυσικής και Μαθηµατικών. Πρόεδρος είναι ο παλιός του συνάδελφος από την 

Ιόνιο Ακαδηµία, Francesco Orioli745. 

    Το 1848, στον πόλεµο για την αποτίναξη της 

Αυστριακής κυριαρχίας, ηγείται του 

πανεπιστηµιακού τάγµατος της Pisa, παίρνει 

µέρος σε πολλές µάχες και από θαύµα δεν 

σκοτώνεται στη µάχη του Curtatone στις 29 

Μαΐου 1848746. Με το τέλος του πολέµου 

επιστρέφει στις µελέτες του ασχολούµενος 

κύρια µε τα οπτικά όργανα και τη Θεωρητική 

Μηχανική747, ενώ στα 1860 εκλέγεται 

γερουσιαστής του βασιλείου της Ιταλίας.  Σε 

ηλικία 72 χρόνων, ασθενεί βαριά και πεθαίνει 

λίγο πριν το µεσηµέρι της 20ης Μαρτίου 1863. 

    Προς τιµήν του, ένας αστεροειδής, ο 4542 

µεγέθους 11.1748 έχει το όνοµά του. 

 

3.3.7. Συγγραφικό έργο  
Το εξώφυλλο του 1ου τόµου (1855)       Το συγγραφικό έργο του Μossotti είναι 

εκτεταµένο τόσο σε όγκο όσο και σε 
 

                                                           
744 Ottaviano Fabrizio Mossotti (1791-1863) στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Pavia 

http://matsci.unipv.it/percorsi/ Mossotti_bio. htm 
745 Riunioni del Secolo XIX, ό.π. 
746 Leo Liberti, ό.π., (Conclusion). 
747 Giovanni Codazza, Ottaviano Fabrizio Mossotti, letta nella seduta del 23 aprile 1863 al «Reale Istituto 

Lombardo di Scienze e Lettere», στην ιστοσελίδα www.df.unipi.it/museo/scienza/ mossotti/mossotti.htm 
748 John Walker, Your Sky, Asteroids by Number: 4501-4600, στην γενικού επιστηµονικού ενδιαφέροντος 

ελβετική ιστοσελίδα http://www.fourmilab.ch/yoursky/catalogues/asteroid_numbers4501.html 
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επιστηµονικούς κλάδους749. Εποµένως είναι σκόπιµο να γίνει όσον το δυνατόν πληρέστερη 

αναφορά σε αυτό ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της επιστηµονικής του προσφοράς η 

οποία  βαραίνει τη, σχετικά σύντοµη, παρουσία του στην Ιόνιο Ακαδηµία.. 

• 1813: Ενώ βρίσκεται στο πανεπιστήµιο της Pavia,  παρουσιάζει την πρώτη του εργασία 

στη θεωρία της Υδραυλικής750.  

• 1814: Εκδίδει την εργασία του Sul moto di un fluido elastico che esce da un vaso751. 

• 1815: «Del movimento di un fluido elastico che sorte da un vase e della pressione che fa 

sulle pareti dello stesso», στο Memorie di matematica e di fisica della Societa italiana 

delle scienze, 17 (1815),  16-72752. 

• 1816-1817: Εκδίδει τη µονογραφία Nuova analisi del problema di determinare le orbite 

dei corpi celesti που αφορά νέα µέθοδο για την επεξεργασία αστρονοµικών πινάκων και 

τον καθορισµό της τροχιάς ουρανίου σώµατος753. 

• 1817-1818: Συµπληρώνει την Nuova Analisi  της οποίας µεταφράσεις δηµοσιεύονται το 

1817 από τον Gauss στο Gottingen και το 1818 από τον Encke στο Tubingen. 

• 1819: Στην Effemeridi astronomifche di Milano per l’ anno 1820 κάνει µία δηµοσίευση 

προσπαθώντας  να  εξηγήσει  τις υπολογιστικές διαφορές µεταξύ των Littrow και Piazzi 

για να βρεθεί η διάµετρος του Ήλιου. Υποθέτει ότι «η πιθανότερη και απλούστερη αιτία» 

είναι ότι ο Ήλιος είναι ελλειψοειδές και όχι σφαίρα και για αυτό σε διαφορετικές 

τοποθεσίες  παρατηρούνται διαφορετικές διάµετροι754. Την ίδια χρονιά δηµοσιεύει 

τέσσερα άρθρα στο περιοδικό Il Conciliatore για διάφορα θέµατα µηχανικής και 

                                                           
749 Μεγάλο µέρος της εργογραφίας και της βιβλιογραφίας για τον Mossotti εντοπίστηκε στο Istituto Centrale 

per il Catalogo Unico. Indice SBN στο ∆ιαδίκτυο. Στην Ανάλυση, ανεξάρτητα από τον Abel και τον Jacobi, ο 

Mossotti έχει την ιδέα της µελέτης αντιστρόφων συναρτήσεων σε ελλειπτικά ολοκληρώµατα πρώτου είδους 

(χρησιµοποιούνται στο πρόβληµα του υπολογισµού µήκους τόξου έλλειψης), χωρίς όµως να συνεχίσει. Βλέπε 

σχετικά στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του Torino, 

http://www.dm.polito.it/sism/m_italiani/biografie/tricomi/mossotti.html 
750 Leo Liberti, ό.π., (Research assistantship in Pavia). 
751 Leo Liberti, ό.π., (Contacts with the University of Pavia). 
752 Jed Zachary Buchwald, «Mossotti, Ottaviano Fabrizio», Dictionary o Scientific Biography, τ. 9, σ. 549, όπου 

υπάρχει και εκτεταµένη αναφορά στις µελέτες του Mossotti για τα διηλεκτρικά  (σ. 547-549). 
753 Leo Liberti, ό.π., (Achievements at the Observatory).  
754 Leo Liberti, ό.π., (Rise of Mossotti’s Fame and Esteem). 
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αστρονοµίας755. 

• 1820: Στις εφηµερίδες εκείνης της χρονιάς δηµοσιεύονται δύο εργασίες του για το σχήµα 

και τον χρόνο της περιστροφής του Ήλιου και για την κίνηση µιας πηγής. Οι εργασίες 

του προκαλούν την προσοχή του Gauss και καθιερώνεται ως ένας από τους 

σηµαντικότερους θεωρητικούς του καιρού του. 

• 1821: Μελέτη στην κίνηση ενός ελλειψοειδούς αεροστατικού µπαλονιού  και 

δηµοσίευση ενός παραρτήµατος µε τίτλο Opposizione di Giove nell’ anno 1820 ossrevata 

al quadrante murale. 

• 1823: Στο Memorie della Societa Italiana delle Scienze, Tomo XIX, Parte contenente le 

Memorie di Matematica; fascicolo secondo, pg 616-658 δηµοσιεύει τη µελέτη «Sul Moto 

dell’ acqua nei canali» όπου αρχίζει µε µία επισκόπηση της ιστορίας της υδραυλικής από 

το Γαλιλαίο µέχρι τις µέρες του  και συνεχίζει  µε γενική θεωρία και  ειδικά 

παραδείγµατα756. 

• 1829 Νοέµβριος & ∆εκέµβριος. Οι µετεωρολογικές παρατηρήσεις του για τα έτη 1828-

1829 δηµοσιεύονται στο περιοδικό El lucero περιλαµβάνοντας πίνακες µε θερµοκρασίες 

Fahrenheit, βαροµετρική πίεση και τιµές υγρασίας µε υγρόµετρο Daniell757 . Οι πίνακες 

αυτοί σώζονται στα  κρατικά αρχεία της Αργεντινής758, ενώ αντίγραφα είχαν σταλεί στο 

Παρίσι στον Domingo Arago759. 

• 1832: εκδίδεται στο Buenos Ayres το Noticias Astronomicas. 

• 1836 (Turin): Sur les forces qui regissent la constitution interieure des corps, apercu 

pour servir a la determination de la cause et des lois de l’ action moleculaire760. 

• 1837: Παρατηρώντας τις ανωµαλίες που παρουσιάζουν οι εµπειρικοί τύποι του Tredgold 

                                                           
755 Leo Liberti, ό.π., (Intellectual Backround of the Risorgimento). 
756 Leo Liberti, ό.π., (Mossotti’s Scientific Achievements 1820-1823). 
757 Por Ing. Juan Carlos Nicolau, «Clima y Observaciones Meteorologicas en Buenos Aires (1800-1850)», 

Ambiente-Ecologico, Enero del 2001 στην ιστοσελίδα της Αργεντινής http//:www.ambiente-ecologico.com/ 

ediciones/ 2001/077_01…./077_Publicaciones_CienciaEOnvestigacion.php.  
758 Por Ing. Juan Carlos Nicolau, ο οποίος παραπέµπει στον Juan Maria Gutierrez, Origenes y desarrollo de la 

enseñanza pública superior en Buenos Aires, La cultura Argentina, Buenos Aires, 1915,σ. 628.  
759 Por Ing. Juan Carlos Nicolau, ο οποίος παραπέµπει στον Maximo Baron, Octavio F.Mossotti: En el 

Amacener de la Ciencia Argentina, Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires, 1981, σ. 79. 
760 Jed Zachary Buchwald, ό.π., σ. 549. 
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και των επιµελητών της Γαλλικής Ακαδηµίας στην περιγραφή της τάσεως του ατµού, 

παρουσιάζει µία βελτίωση µε υπόµνηµά του στης πράξεις της Ιταλικής Εταιρείας. 

• 1839, 1η  Οκτωβρίου: εκφωνεί στην Ιόνιο Ακαδηµία τον λόγο «sulla costituzione del 

sistema stellare di cui fa parte il sole». Η οµιλία τυπώνεται µε κυβερνητική απόφαση στο 

τυπογραφείο της Κέρκυρας και µεταφράζεται στο «Philosophical Magazine»761. 

• 1840 (Milan): «Dell’ azione delle forze moleculari nella produzione dei fenomeni della 

capillarita» στο Scientific Memoirs, London, 1841. 

      Εγκαταλείποντας την διδασκαλία στην Κέρκυρα, εκδίδει σε δύο τόµους τα µαθήµατα 

Μαθηµατικής Φυσικής που δίδαξε στην Ιόνιο Ακαδηµία κατά το έτος 1840-1841, δίνοντας 

ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό σύγγραµµα.  

• Lezioni Elementari di FISICA MATEMATICA. Date nell’ Universita di Corfu nel’ anno 

scolastico 1840-1841 da Ottaviano Fabrizio Mossotti, Professore di Meccanica celeste e 

Fisica Matematica nell’ E.R. Universita di Pisa, uno dei quaranta della Societa Italiana 

delle Scienze, Socio nazionale non residente della R. Accademia dell Scienze di Torino, 

Socio straniero della R. Societa Astronomica di Londra, della R. Accademia dell Scienze 

di Napoli ec., Tomo I, Firenze coi tipi ed spese di G. Piatti, 1843 (Tomo II, Firenze coi 

tipi ed spese di G. Piatti, 1845) 762. 

     Στον πρόλογο του πρώτου τόµου763 ο Mossotti σηµειώνει ότι στους δύο τόµους 

περιλαµβάνονται τα χειρόγραφα που χρησιµοποιήθηκαν για τους φοιτητές του 

πανεπιστηµίου της Κέρκυρας κατά το σχολαστικόν έτος 1840-1841 και ότι µε την έκταση 

που έχει πάρει η επιστήµη της Φυσικής κατά τα τελευταία χρόνια, είναι δύσκολη η πλήρης 

έκθεσή της στα µαθήµατα ενός χρόνου. Επισηµαίνει ότι ο Orioli δίδαξε τη Πειραµατική 

Φυσική περιλαµβάνοντας Θερµότητα, Ηλεκτρισµό και Μαγνητισµό, ενώ ο ίδιος Θεωρία 

Ισοσταθµίας και Κίνησης. Το περιεχόµενο των µαθηµάτων764  συµφωνεί σε γενικές γραµµές 

µε την διδακτέα ύλη του 1839-1840, ενώ οι µαθηµατικές αποδείξεις παρατίθενται στο 
                                                           
761 Giovanni Godazza, Commemorazione di Ottaviano Fabrizio Mossotti. Letta nella seduta del 23 Aprile 1863 

al Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.  Ιστοσελίδα  Πανεπιστηµίου της Pisa: 

www.df.unipi.it/museo/scienza/mossotti/mossotti.htm 
762 Στην έκδοση του 2ου τόµου έχει προστεθεί και αυτός του µέλους του I.R. Istituto Lombardo, και του Istituto 

di Bologna.  
763 Avviso dell’ Autore. 
764 Το πλήρες περιεχόµενο των δύο τόµων παρατίθεται στο Παράρτηµα IV. 
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τέλος765.  

• 1850: «Sull’ influenza che l’ azione di un mezzo dielettrico ha sulla distribuzione dell’ 

elettricita alla superficie di piu corpi elettrici disseminati in esso» στο Memorie di 

matematica e di fisica della Societa italiana delle scienze, 24, pt. 2 (1850), 49-74766 

• 1855-1860: δηµοσιεύονται στο Il Nuovo Cimento767 19 εργασίες του768:   

 Τίτλος Τόµ. Σελίδες Έτος Θέµα 

1 Sulle macchie del disco solare. 
Discorso di promozione a laurea 
letto il 26 Giugno 1854 

1 105-117 1855 Αστροφυσική 

2 Nota all’ articolo precedente 16 344-351 1855 Αστροφυσική 

3 Azione dei parafulmini 16 74-79 1862 Ηλεκτρισµός 

4 Nuova teoria degli stromenti 

ottici  

6 163-172 1857 Οπτική 

5 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

6 241-288 1857 Οπτική 

6 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

6 321-352 1857 Οπτική 

7 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

6 459-474 1857 Οπτική 

8 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

7 129-160 1858 Οπτική 

9 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

7 233-240 1858 Οπτική 

                                                           
765 Χρησιµοποιήθηκαν τα αντίτυπα που βρίσκονταιι στην Biblioteca del Seminario matematico della Facoltà di 

Scienze  matematiche, fisiche e naturali dell’ Università degli studi di Padova και στην Biblioteca Dipartimento 

di Astronomia dell’  Università degli Studi di Bologna. 
766 Jed Zachary Buchwald, ό.π., σ. 549. 
767 Το περιοδικό Il Nuovo Cimento εκδίδεται το 1855 (αποτελεί συνέχεια του Cimento που εκδόθηκε το 1844 

ως επίσηµο όργανο της Societa Italiana di Fisica) από οµάδα επιστηµόνων του Πανεπιστηµίου της Pisa, το 

οποίο κατά το πρώτο µισό του 19ου αιώνα αποτελεί  ένα από τα πιο φιλελεύθερα  µορφωτικά κέντρα της 

ιταλικής χερσονήσου. Βλ. στην ιστοσελίδα της Società Italiana di Fisica http://www.sif.it/cimento/ history-

it.shtml 
768 Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου της Pavia, http://matsci.unipv.it/percorsi/MOSSOTTI_NC.PDF 
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10 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

7 316-320 1858 Οπτική 

11 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

8 73-80 1858 Οπτική 

12 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

9 97-104 1859 Οπτική 

13 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

9 225-535 1859 Οπτική 

14 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

10 121-152 1859 Οπτική 

15 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

10 209-224 1859 Οπτική 

16 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

10 353-360 1859 Οπτική 

17 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

10 429-435 1859 Οπτική 

18 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione) 

11 112-128 1860 Οπτική 

19 Nuova teoria degli stromenti 

ottici (continuazione e fine) 

11 260-272 1860 Οπτική 

• 1859: Nuova teoria degli stromenti ottici di O. F. Mossotti, Pisa, tipografia Nistri (σσ. 

217). 

Μεταγενέστερα εκδίδονται ή επανεκδίδονται: 

• Lezioni di meccanica razionale Mossotti O.F., 1868. 

• Illustrazioni astronomiche a tre luoghi della Divina Commedia. O.F.Mossotti; tutte 

insieme raccolte per la prima volta da G. L. Passerini, Citta di Castello, 1894. 

• 1: Astronomia, geodesia e matematica.Ottaviano Fabrizio Mossotti, Pisa: Domus 

Galilaeana, 1942. 

• 2.1: Fisica, meteorologia e scritti vari.Ottaviano Fabrizio Mossotti, Pisa: Domus 

Galilaeana, 1951. 

• 2.2: Nuova teoria degli strumenti ottici.Ottaviano Fabrizio Mossottii, Pisa: Domus 
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Galilaeana, 1955. 

• Scritti. Ottaviano Fabrizio Mossotti; raccolti  da L. Gabba, G. Polvani, Pisa. 

 

3.4 Ανδρέας Μαυροµµάτης (1822-1855769)  

    Ο Ανδρέας Μαυροµµάτης γεννιέται στην Κέρκυρα το 1822770 και σπουδάζει στην Ιόνιο 

Ακαδηµία. Σε ηλικία  15 ετών είναι ήδη φοιτητής και ζητεί µαζί µε  εννιά ιεροσπουδαστές 

την εκτύπωση της προσφώνησης που έκανε ο Ι. Κουντούρης στις 8 Μαΐου 1837 προς τους 

φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα της Τριγωνοµετρίας κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 

1836-1837771.  

    Τον Ιούνιο του 1838 διαγωνίζεται µαζί µε τον αναγνώστη Παναγιώτη Μαζαράκη για τη 

θέση του δασκάλου των µαθηµατικών στο δευτερεύον σχολείο της Κέρκυρας. Επιλέγεται 

αυτός772 και ο Κουντούρης, στη σχετική έκθεση αξιολόγησης, παρατηρεί ότι είναι πολύ 

καταρτισµένος σε θέµατα Λογισµού, ενώ ο Μαζαράκης έχει έναν πολύ απλό τρόπο να 

µεταδίδει τις ιδέες του773. Στις 16 Ιουλίου διορίζεται774 και κατά τη σχολική χρονιά 1838-

1839 διδάσκει Μαθηµατικά775, ενώ στις 16 Ιανουαρίου 1839 ο Κ. Τυπάλδος γράφει προς τον 

Ι. Κουντούρη στο Παρίσι: «∆ιάδοχος του θρόνου σου εις την Κέρκυραν έγινεν ο νέος 

Μαυροµµάτης, νέος αληθινά αξιαγάπητος, εκτελών εξαίρετα και το έργον του ως άξιος 

µαθητής σου…»776.   

     Συνδέεται φιλικά µε τον Ανδρέα Μουστοξύδη ο οποίος γράφει για αυτόν µε τα καλύτερα 

                                                           
769 Οι χρονολογίες αυτές αναφέρονται από το Γερ. Σαλβάνο (ό.π., σ. 76) και δεν έγινε δυνατό να επαληθευτούν.  
770 Λίνος Μπενάκης, ό.π., σ. 431. 
771 G.J. 334/20-5-1837. 
772 Ο Μαζαράκης τοποθετείται στην Κεφαλονιά (Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 565, έγγρ. 16022) όπου διδάσκει 

για πενήντα χρόνια (Γεράσιµος Σαλβάνος-Βάσω Σαλβάνου, ό.π., σ. 101). 
773 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 561, έγγρ. 23-6-1838. 
774 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 561, έγγρ. 15173. Αν η χρονολογία γέννησης (1822) είναι ακριβής, είναι µόλις 

16 χρονών.  
775 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο V, φάκ. 566, έγγρ. 16193. Στις  23-11-1839 περιλαµβάνεται στους διδάσκοντες στο 

Γυµνάσιο. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ.320. 
776 A.T.I., φάκ. Κ2, έγγρ. 402. 
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λόγια στον Ιούλιο Lardin777. Από την αλληλογραφία αυτή φαίνεται ότι το καλοκαίρι του 

1843 ο Μαυροµµάτης αναχωρεί για το Παρίσι για περαιτέρω σπουδές στα Μαθηµατικά. 

Επιστρέφει σύντοµα και στις 23 Ιανουαρίου του 1844 η Γενική Επιτροπή της ∆ηµόσιας 

Παιδείας τον διορίζει καθηγητή των Μαθηµατικών στο Ακαδηµιακό Γυµνάσιο778, ενώ έξι 

µήνες αργότερα, στις 23 Ιουνίου 1845 τον διορίζει Καθηγητή των Μαθηµατικών στο 

Κολλέγιο του Πανεπιστήµιου779 µε ετήσιο µισθό 104 στερλινών. Αργότερα του ανατίθεται 

και η έδρα της Υψηλής Μαθηµατικής και σε ανακοίνωση της ίδιας επιτροπής, του 1854, 

                                                           
777 … Έρχεται τώρα στο Ateneo Europeo για να τελειοποιηθεί σ’ αυτές τις σπουδές αλλά ασχολείται και µε άλλες 

µελέτες και για να σου είναι πιο συµπαθητικός, σου προσθέτω,πως του αρέσει η µουσική. Βλ. Αγαθή 

Νικοκάβουρα, «Ο Ανδρέας Μουστοξύδης προς τον Ιούλιο Lardin», Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. ΙΧ (1952), σ. 199 

(επιστολή 24η). Ο Μαυροµµάτης  συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά µέλη της Φιλαρµονικής Εταιρείας Κερκύρας 

πριν το 1840 και µε δηµοσιεύµατά του στις 30 Ιανουαρίου και 24 Μαρτίου 1841 αποδεικνύει ότι η αρχική ιδέα 

για τη συγκρότηση της είχε ο Λουκιανός Καλογεράς. Βλ. Σπύρος Μοντσενίγος, Νεοελληνική µουσική. Συµβολή 

εις την ιστορίαν της, Αθήναι, 1958, σ. 147-148. Όµως, αποχωρεί µαζί µε τους Στάµο Ραµαντά, Μιχαήλ Μάνο 

και Λουκιανό Καλογερά στις 11-12-1840 (παραµονή ίδρυση της Φιλαρµονικής Εταιρείας) από την ιδρυτική 

οµάδα, διαφωνώντας στο θεµελιώδες ζήτηµα της προοπτικής της Φ.Ε.Κ. Γιώργος Λεωτσάκος, Παύλος Καρρέρ, 

Αποµνηµονεύµατα και εργογραφία, Μουσείο Μπενάκη, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, 

Αθήνα 2003 σ. 51-52. 
778 G.J. 4/1845. Σύµφωνα µε την πράξη 55 του VII κοινοβουλίου (13/25 Απριλίου 1844): Άρθρο 3.Εις την 

Ακαδηµίαν θέλουν υπάγεσθαι εν Ιεροσπουδαστήριον δια τας θεολογικάς σπουδάς και εν Ακαδηµιακόν Γυµνάσιον 

δια τας σπουδάς των άλλων σχολών και: Άρθρο 4. Το τε Ιεροσπουδαστήριον και το Ακαδηµιακόν Γυννάσιον 

θέλουν είσθαι κοινοβιακά εκπαιδευτήρια, έκαστον δια τα αναγόµενα εις αυτό µαθήµατα, εν οις οι επιθυµούντες 

νεανίσκοι θέλουν έχει κατοικίαν, όσω το δυνατόν, εις χωριστόν οικηµάτιον, και κατάλληλον ζωοτροφίαν και 

υπηρεσίαν, επί συνθήκας συνοµολογηθησοµένας ακολούθως. G.J. 18/4-5-1844. Το Γυµνάσιο και σε νεότερες 

αναφορές θεωρείται πάντα ότι υπάγεται στο Πανεπιστήµιο. Πράξη ΞΣ’ (28/5-9/6-1848), Τρίτη (έκτακτος) 

συνάθροισις  VIII Γερουσίας, σ. 13 (∆.Κ.Β.Κ., 320.854ΠΡΑ). Η πράξη αυτή  αφορά τον κανονισµό τύπων και 

τον οργανισµό του Πανεπιστηµίου και του Γυµνασίου.   
779 «Professore di Matematiche nel Collegio Universitario». Βλ. Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο VΙΙ, φάκ. 671, έγγρ. 

15202. Το Κολλέγιο ιδρύεται το 1839 (ταυτίζεται µε το Γυµνάσιο). Αποτελεί κρίκο  µεταξύ των 

∆ευτερευόντων  Σχολείων και του Πανεπιστηµίου και οι απόφοιτοί του, µετά από πενταετή φοίτηση µε 

προπαρασκευαστικό έτος, συνεχίζουν µε τα µαθήµατα της σχολής που θέλουν. Βλ. Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης, 

ό.π. σ. 131-132. G.J. 455/2(14)-9-1839 για το πρόγραµµα µαθηµάτων. G.J. 596/16(28)-5-1842. Γ. Λεοντσίνης,  

«Έναρξη λειτουργίας του Κολεγίου της Κέρκυρας και η νέα αντίληψη και πρακτική για την παιδεία και την 

εκπαίδευση», Πρακτικά ΚΑ’ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνέδριου, Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 143-157.  H ίδρυση του 

Γυµνασίου είχε προταθεί από τον Ζαµπέλη από το 1833. Βλ. G.J. 116/18-3-1833 έ.ν. 
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κατατάσσεται όγδοος σε σειρά αρχαιότητας επί συνόλου δώδεκα καθηγητών της 

Ακαδηµίας780.  

    Ιδρυτικό µέλος µαζί µε τον Πέτρο Βράιλα Αρµένη781 της «Εν Κερκύρα Εταιρείας των  

Φιλοµαθών» το 1845782, καθώς και συντάκτης του περιοδικού «Ο Φοίνιξ», αναπτύσσει 

πλούσια επιστηµονική783 και πολιτική δραστηριότητα784, ενώ από το 1849785 είναι και 

συνεργάτης της εφηµερίδας «Πατρίς» των Μεταρρυθµιστών786. Για τη δραστηριότητά του787 

Η είδηση για την ασθένεια του Μαυροµµάτη στο τέλος του Α’ τόµου των Φιλοσοφικών Μελετών 

                                                           
780 G.J. 157/13(25)-11-1854. 
781 Μαζί µεταφράζουν το έργο Φιλοσοφικαί µελέται Περί Χριστιανισµού υπό Αυγούστου Νικολάου το οποίο 

εκδίδεται στην Κέρκυρα το 1855. 
782 Στις 5 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς παρουσιάζεται  το υπόµνηµά του Μουστοξύδη Περί των εν Κερκύρα 

Ακαδηµιών και των Συγχρόνων αυταίς λογίων. Βλ. Ευάγγελος Ι. Μανής, Ανδρέας Μουστοξύδης 1785-1860. Ο 

επιστήµων, ο πολιτικός, ο εθνικός αγωνιστής, ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, 1960, σ. 375 (εσφαλµένα, ο Μανής 

τον σηµειώνει ως ∆ηµήτριο Μαυροµµάτη. Είναι σαφές όµως ότι πρόκειται για τον Ανδρέα) και G.J. 161/1848. 

Πρακτικά της εν Κερκύρα Εταιρίας των Φιλοµαθών. ΑΩΜΕ-ΑΩΜΣ, Κέρκυρα, 1846. 
783 Το 1848 τυπώνεται στην Αθήνα το έργο του, Πλουτάρχου. Περί της εν Τιµαίω ψυχογονίας µε αφιέρωση στον 

Ανδρέα Μουστοξύδη. Βλ. Ευάγγελος Ι. Μανής, ό.π., σ. 201.  
784 Απόστολος Παπαϊωάννου, «Ανέκδοτο γράµµα (1846) του Ανδρέα ∆. Μαυροµµάτη προς τον Παναγιώτη 

Χιώτη», ∆ελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, τ. 19 (1982), σ. 85 και Λίνος Μπενάκης, ό.π. σ. 436-437. 
785 Από την αλληλογραφία του Μουστοξύδη φαίνεται ότι εκείνη τη χρονιά ταξίδεψε για άγνωστους λόγους και 

πάλι στη Γαλλία. Αγαθή Νικοκάβουρα, ό.π. σ. 206 (επιστολή 27η). 
786 Εκείνη την εποχή, φθάνει στα Ιόνια Νησιά ο απόηχος των Ευρωπαϊκών επαναστάσεων και ξεσπούν στην 

Κεφαλονιά δύο επαναστατικά κινήµατα, στις 14 Σεπτεµβρίου 1848 («Επανάσταση του Σταυρού») και στις 15 

Αυγούστου 1849 («Στάση της Σκάλας») που καταπνίγονται βίαια από τον Άγγλο κατακτητή.   
787 Είναι επίσης, αντεπιστέλλον µέλος της «Εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών». Λίνος Μπενάκης, ό.π., 

σ. 437. 
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µπορεί να χαρακτηριστεί ως «πανεπιστήµων» που καλλιεργεί τη γενική και ολοκληρωµένη 

επιστηµονική παιδεία την οποία οφείλει να δώσει στους σπουδαστές του το σωστό 

πανεπιστήµιο788.  

    Στις αρχές του 1855 είναι βαριά άρρωστος, όπως γράφει ο Μουστοξύδης  στον Lardin789, 

και λίγους µήνες αργότερα πεθαίνει790 σε ηλικία 33 χρονών, αφήνοντας  πλούσιο έργο στη 

φιλοσοφία.  

Συγγραφικό έργο 

     Αν και ο Μαυροµµάτης θεωρείται ένας ικανός µαθηµατικός και δάσκαλος, δεν άφησε 

(από όσα τουλάχιστον µας είναι γνωστά ώς σήµερα) κάποια εργασία καθαρά  Μαθηµατική, 

πέρα από την ανακοίνωση για την έκλειψη Ηλίου του 1847. Τα σωζόµενα έργα του έχουν 

κύρια φιλοσοφικό περιεχόµενο791,  

εντυπωσιάζουν µε την αρχαιοµάθεια του 

συγγραφέα, είναι σηµαντικά αλλά και λίγα σε 

αριθµό λόγω του πρόωρου θανάτου του.   

• Πλουτάρχου Περί της εν Τιµαίω ψυχογονίας, 

εκδόντος και εις την αρχαίαν συνέχειαν 

αποκαταστήσαντος Ανδρέου ∆. 

Μαυροµµάτου, Κορκυραίου, Καθηγητού της 

υψηλοτέρας  µαθηµατικής εν τη Ιονίω 

Ακαδηµία, τακτικού µέλους της εν 

Κορκύρα  εταιρίας των Φιλοµαθών, µέλους 

αντεπιστέλλοντος της εν Αθήναις εταιρίας 

των Ωραίων Τεχνών. Εν Αθήναις, Τύποις 

Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως,  1848792. 

Ο Μαυροµµάτης ανακοινώνει τα σχετικά σε συνεδρίαση της «Εν Κερκύρα Εταιρίας των 

                                                           
788 Λίνος Μπενάκης, «Νικόλαος Πίκκολος (1792-1865)», Περί Ιστορίας, τ. 2/1999, σ. 5-6. 
789 Αγαθή Νικοκάβουρα, ό.π. σ. 208 (επιστολή 27η). 
790 Αγαθή Νικοκάβουρα, ό.π. σ. 212 (επιστολή 31η). 
791 Την εργογραφία του Μαυροµµάτη αναλύει ο Λίνος Μπενάκης στην προαναφερθείσα εργασία του. 
792 Σχ. 8ον, ιστ΄+47 σελ. Υπό στοιχεία  880.11ΠΛΟ στη βιβλιοθήκη της Α.Ε.Κ. 
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Φιλοµαθών»793 στις 13 Νοεµβρίου 1847. Βλέποντας αδυναµία στους παλαιότερους 

φιλόλογους να κατανοήσουν τον Πλούταρχο, διορθώνει πολλά λάθη αντιγραφέων του 

παρελθόντος, προσθέτει τµήµατα που παραβλέπονταν  και αναδιατάσσει τα κεφάλαια της 

Ψυχογονίας· ανακατάταξή που γίνεται δεκτή από τους µεταγενέστερους µελετητές του 

Πλούταρχου. Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν εξάλλου η κριτική και τα ερµηνευτικά 

σχόλια που παρουσιάζει. 

• Περί των πολιτικών οµολογιών υπό Ανδρέου Μαυροµµάτου και Τιµολέοντος Βουλγάρεως, 

Εν Κερκύρα, Τυπογραφείον Ερµής Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1850794. 

Στο κείµενο αυτό αποκρούεται η αρθρογραφία795 της µεταρρυθµιστικής εφηµερίδας 

Πατρίς η οποία εσυµβούλευε να συστηθούν εκλογικαί επιτροπαί … συνιστώσαι ωρισµένα 

άτοµα εις τους εκλογείς, αι οποίαι να απαιτήσωσιν παρά πάντων των υποψηφίων χωρίς 

εξαίρεσιν την οµολογίαν των πολιτικών αυτών δοξασιών,… 

• Ακολουθία των αγίων και πανευφήµων  Αποστόλων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου, των και 

πρώτων εν Κερκύρα τη πόλει την του Χριστού οµολογίαν κηρυξάντων, και της αγίας 

ενδόξου παρθενοµάρτυρος Κερκύρας της βασιλίδος και των συν αυτοίς. Νυν το δεύτερον 

εκδιδοµένη µετά προσθήκης διεξοδικωτέρου  βίου των αγίων. Εν Κερκύρα, Τυπογραφείον 

Ερµής Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, αων΄ (1850)796.  

Η πρώτη έκδοση της Ακολουθίας γίνεται το 1774 στη Βενετία. Στην επανέκδοση του 

1850 ο Μαυροµµάτης προσθέτει νέα στοιχεία για τον βίο των αγίων και την «µετατύπωση» 

επιδοκιµάζει ο Μητροπολίτης Αθανάσιος. 

• Κατήχησις Ιερά, ήτοι της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας εξήγησις παρά Νικολάου Βούλγαρι 

του αδελφού, κριτού της Πολιτείας, ιατρού και φιλοσόφου, συντεθέντα οµού και 

αφιερωθέντα τη εκλαµπροτάτη  Συγκλήτω των Κορυφών, νυν δε πάλιν εκδιδόµενα µετά 

                                                           
793 Μετά το 1848 οι λέσχες που ιδρύονται στα Ιόνια Νησιά αναλαµβάνουν ρόλο εθνικο-πολιτικής 

διαπαιδαγώγησης. Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Νεοελληνική Φιλοσοφία, Αθήνα, 1993, σ. 231. 
794 Σχ. 8ον,  16 σελ.  L.1645 στον κατάλογο Legrand  (βιβλιοθήκη Α.Ε.Κ.). 
795 Ο Μαυροµµάτης είναι από το 1849 συνεργάτης της εφηµερίδας. Σχετικά µε τη διαµάχη που είχε 

δηµιουργηθεί στη συντακτική επιτροπή βλ. Θ. Παπαδόπουλος, τόµος  πρώτος, σ. 581, λήµµατα 3319/23-8-

1850 και 3320/15-8-1850. 
796 Σχ. 8ον, ζ΄+48 σελ.. Βιβλιοθήκη της Βουλής.  
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Σηµειώσεων υπό Ανδρέα Μαυροµµάτου. Εν Κερκύρα, Τυπογραφείον Ερµής, 1852797  

Το έργο ανατυπώνεται για πρώτη φορά στην Βενετία το 1681 και το 1852 για τρίτη φορά 

µε σχόλια του «δεινού  εκείνου περί τα φυσικοµαθηµατικάς επιστήµας και την Θεολογίαν 

Κερκυραίου, ον αώρως αφήρπασεν ο θάνατος».   

• Φιλοσοφικαί Μελέται περί Χριστιανισµού υπό 

Αυγούστου Νικολάου, εξελληνισθείσαι υπό Π. Βράιλα- 

Αρµένη και Α. Μαυροµµάτου, εκδοθείσαι δε δαπάνη 

Αντωνίου Τερζάκη, Τόµος Πρώτος, Εν Κερκύρα, 

Τυπογραφείον Ερµής Α. Τερζάκη και Θ. Ρωµαίου, 

1855 (Τόµος ∆εύτερος 1855, Τόµος Τρίτος 1857)798. 

     Παρά το ότι ο Μαυροµµάτης συνεργάστηκε µόνο στην 

µετάφραση του πρώτου τόµου, ο Βράιλας διατηρεί σε 

όλους τους τόµους το όνοµα του συνεργάτη του από 

σεβασµό στη µνήµη του. Αν και διατήρησα το όνοµα του 

συνεργάτου, τούτο εποίησα εις µνήµην της αδελφικής 

αγάπης και της ευγνωµοσύνης ηµών, και οιωνεί αφιέρωσιν τη µακαρία αυτού ψυχή του όλου 

πονήµατος»799. 

 

3.5 Σπυρίδων Κατσαΐτης ( 1833-1882) 

    Ο τελευταίος µαθηµατικός της Ιονίου Ακαδηµίας, Σπυρίδων Κατσαΐτης, προέρχεται από 

τον κλάδο της Κέρκυρας της κεφαλονίτικης οικογένειας Cazzaiti800 η οποία βρίσκεται στο 

Libro d’ oro της Κεφαλονιάς από το 1461, ενώ ο κλάδος της Κέρκυρας στο τοπικό από τις 

                                                           
797 Σχ. 8ον, ιστ΄+214 σελ. Υπό στοιχεία 269.52ΒΟΥ στη βιβλιοθήκη της Α.Ε.Κ. ∆ύο αντίτυπα του έργου 

σώζονται στη βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Παλαιοκαστρίτσας µε ταξινοµικό αριθµό 1852.05. Βλ. Π. Τζιβάρα-Σπ. 

Καρύδης, Η βιβλιοθήκη της µονής Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας, Αθήνα, 2001, σ. 147. 
798 Σχ. 8ον,  1ος  τόµος θ΄+619 σελ., 2ος τόµος  588 σελ., 3ος  τόµος σελ. 564. Υπό στοιχεία 201ΝΙΚ στη 

βιβλιοθήκη της Α.Ε.Κ. Το έργο του J.J. Auguste Nicolas (1807-1888) εκδόθηκε πρώτη φορά στο Bordeaux το 

1843, στο Παρίσι το 1864 καθώς και µεταγενέστερα.  
799 Λαυρέντιος Βροκίνης, «Έργα. Βιογραφικά Σχεδάρια. Τεύχη Α & Β», Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. XVI (1972), 

Κέρκυρα προοίµιο. Νικόλαος Βάρθης, Απόρρητοι επιστολαί Πέτρου Βράιλα Αρµένη, Φοίνιξ, Κέρκυρα, 1935, σ. 

12. 
800 Eugene Rizo Rangabe, ό.π., σελ. 103 (παρ. 311). 
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αρχές του 18ου αιώνα801. Από ειρωνεία της ιστορίας, γεννιέται στην Κέρκυρα τη χρονιά που 

ο Καραντηνός λόγω της ασθένειάς του εγκαταλείπει οριστικά τη διδασκαλία στην Ακαδηµία. 

Βαφτίζεται στις 27 Φεβρουαρίου 1834 σε ηλικία τριών µηνών802 και παντρεύεται µε την 

Έλενα Μακριώτη το 1861. Έχοντας σπουδάσει στην Ιόνιο Ακαδηµία (αρχικά ήταν 

ιεροσπουδαστής)803 και συµπληρώσει τις σπουδές του στο Παρίσι804, στις 26 Απριλίου 1853 

διορίζεται προσωρινός υπο-οδηγός του Γυµνασίου805 κατά τη διάρκεια της απουσίας του δρα 

Λιβαδά µε ετήσιο µισθό 50 λιρών806 και ένα χρόνο αργότερα, µε απόφαση της Γερουσίας, 

τον αντικαθιστά µόνιµα807. Με νεότερη απόφαση στις 16/28-6-1855 επιφορτίζεται και µε το 

µάθηµα της Κατήχησης και της Ιερής Ιστορίας τέσσερις φορές την εβδοµάδα808, ενώ στις 19 

Φεβρουαρίου 1856 η Γενική Επιτροπή Παιδείας ζητεί από τη Γερουσία να του επιτραπεί να 

συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντα του ∆ιδασκάλου των µαθηµατικών στο Γυµνάσιο στη 

θέση του θανόντος Α. Μαυροµµάτη809.  

     Από το 1857 διδάσκει στην Ακαδηµία810  (Ανώτερα Μαθηµατικά κατά Σαλβάνο, Φυσική-

Χηµεία-Βοτανική κατά Γ. Χασιώτη και Μαθηµατικά-Φυσική κατά Ντ. Κονόµο),  από το 

1858 στο Λύκειο811 και τον Σεπτέµβριο του 1860 του ανατίθεται η επιµέλεια και επιθεώρηση 

των νέων σχολείων στα νησιά812. Αρχίζει την επιθεώρηση αυτή το Νοέµβριο και επιστρέφει 

                                                           
801 Libro delle famiglie Nobili della magnifica citta di Corfu, tratto dal Libro d’Oro Tenuto nell’ Archivio della 

medesima, L’ anno MDCCLXXXI (1781). 
802 Eugene Rizo Rangabe, ό.π., σελ. 103 (παρ. 311). 
803 Μιχαήλ Βαµβακερός, Λόγος επικήδειος εις Σπυρίδωνα Κατσαϊτην, αρχαίον καθηγητήν, εκφωνηθείς εν τω 

ιερώ ναώ του Αγίου Σπυρίδωνος υπό Μιχαήλ Βαµβακερού Γυµνασιάρχου, Εν Κερκύρα εκ του τυπογραφείου «Ο 

Κοραής» Ι. Ναχαµούλη, 1882, σ. 4. 
804 Μ. Λυκίσσας, ό.π., σ. 20 και Λ(εωνίδας) Χ,. Ζ(ώης), «Κατσαΐτης Σπυρίδων», Μ.Ε.Ε. Πυρσός, τ. Ι∆΄, Αθήνα, 

1930, σ. 131. 
805 Έχει ήδη τον τίτλο του ∆ρα. Ο «υπο-οδηγός» (ή υφοδηγός) αποτελεί βαθµό των διδασκόντων. 
806 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο Χ, φάκ. 987, έγγρ. 4503. 
807 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο Χ, φάκ. 1024, έγγρ. 8390. 
808 Πρακτικά συνεδριάσεων της νοµοθετικής συνελεύσεως του Ηνωµένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την 

δευτέραν σύνοδον της δεκάτης βουλευτικής περιόδου, Κέρκυρα, 1854, σ. 714. 
809 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο Χ, φάκ. 1083, έγγρ. 14376. 
810 Σπύρος Μελάς, ό.π.,  σ. 735. Μιχάλης Λυκίσσας, Η ιστορία της Ιονίου Ακαδηµίας, Αθήνα, 1993, σ. 54. 
811 G.J. 335/(22-1)6-2-1858. 
812 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο ΧΙ, φάκ. 1339, έγγρ. 21935. 
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στην Κέρκυρα στις 20 Ιουλίου 1861, χωρίς να έχει επισκεφθεί την Ερρίκουσα και τους 

Οθωνούς813. 

     Μετά την κατάργηση της Ακαδηµίας, το 

1865, συνεχίζει να διδάσκει στην ιερατική 

σχολή, ενώ παράλληλα ιδρύει ιδιωτικό σχολείο. 

Αργότερα διδάσκει στο Β. Γυµνάσιο814, ενώ για 

ένα διάστηµα διατελεί και πρόεδρος του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κερκυραίων815. Πεθαίνει 

το 1882 και κηδεύεται στον Ι.Ν. του Αγίου 

Σπυρίδωνος816 κλείνοντας τον κύκλο των 

Μαθηµατικών της Ιονίου Ακαδηµίας. 

Στον Κατσαΐτη αποδίδεται το βιβλίο Ασκήσεις 

Αλγεβρικαί817 µε άγνωστη χρονολογία έκδοσης, 

ενώ το 1875 τυπώνει τη νεκρολογία Επί του 

τάφου του Έκτορος Βαλαωρίτου, τη 6 Μαΐου 1875 

έ.π, 1875818. 

     Σηµαντικότερη εργασία του είναι819:  

• Πρακτική Αριθµητική, υπό Σ. Α. Κατσαΐτου, Εν Κερκύρα, Τυπογραφείον Ερµής820 

Αντωνίου Τερζάκη, 1862. 

                                                           
813 Α.Ι.Γ., Κοινοβούλιο ΧΙ, φάκ. 1351, έγγρ. 23174 και φάκ. 1362, έγγρ. 24338. 
814 Μιχαήλ Βαµβακερός, ό.π.,  σ. 3, 6. 
815 Η πληροφορία αυτή του Βαµβακερού δεν επιβεβαιώνεται από τους πίνακες των δηµοτικών συµβουλίων στο 

∆ηµαρχείο της Κέρκυρας. Όµως διατέλεσε γραµµατέας  του επάρχου Κέρκυρας, για ένα χρονικό διάστηµα 

αµέσως µετά την Ένωση. Θωµάς Παπαδόπουλος, τόµος δεύτερος, σ. 191,192,193,194 (αντίστοιχα στα 

λήµµατα  4342/24-9-1864, 4343/18(30)-7-1864, ,4357/1-12-1864, 4358). 
816 Μ. Λυκίσσας, Κερκυραίοι καθηγητές στην Ιόνιο Ακαδηµία 1823-1861, Αθήνα, 1985. 
817 Χιώτης,  ό.π., σ. 42. 
818 920ΚΑΤ στη βιβλιοθήκη της Α.Ε.Κ. 
819 Σχήµα 8ο, σελ. 8αα + 156. Υπό στοιχεία  513.07ΚΑΤ στη βιβλιοθήκη της Α.Ε.Κ.  Την ίδια χρονιά εκδίδεται 

στην Κέρκυρα για δεύτερη φορά και η Στοιχειώδης Άλγεβρα του Μάναρη. Α. Πούλος, ό.π., σ. 108. 
820 Πιθανόν πρόκειται για το τυπογραφείο «Ερµής» του Νικολάου Φιλαδελφέως που λειτουργεί από το 1849 

στην Κέρκυρα. Γερ. Χυτήρης, Η πολιτική των ενδόσεων. Μία φάση της ιστορίας του Ιονικού κράτους, Κέρκυρα, 

1982, σ. 4. 
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     Το βιβλίο εκδίδεται µε έξοδα του Πετριδείου κληροδοτήµατος στις 10 Οκτωβρίου «προς 

χρήσιν των εν Επτανήσω νέων»821 και επανεκδίδεται το 1863 και το 1869 (στην Κέρκυρα και 

τις δύο φορές). Στην αρχή του προλόγου σηµειώνει: Η ωφέλεια η προκύπτουσα εκ της 

σπουδής της Αριθµητικής είναι τοσαύτη όσον ο κλάδος ούτος της µαθηµατικής είναι χρήσιµος 

εις τον κοινωνικόν βίον. Η αλήθεια αύτη έχει όλα τα συστατικά του αξιώµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
821 Βλ. σ. 5. 
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4. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ  
(Προγράµµατα - επίπεδο σπουδών-συγκρίσεις)   

    Τα σχετικά µε την εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά κατά τις περιόδους της ξένης κυριαρχίας 

αναλύονται  στο έργο του Σπύρου Θεοτόκη822, ενώ πληρέστερη εικόνα έχουµε από τη 

διατριβή του Νίκου Κουρκουµέλη. Στις παραµονές της ίδρυσης της Ιονίου Ακαδηµίας, η 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση των Νησιών είναι διαρθρωµένη ως εξής (µετά 

από πρόταση του Guilford)823:  

• Προκαταρκτικά (ή Στοιχειώδη) σχολεία824 σε κάθε νησί προς εκπαίδευση των 

χωρικών και του λαού (µε την αλληλοδιδακτική µέθοδο), όπου διδάσκονται: 

Ανάγνωση, Γραφή και Αριθµητική825. 

• ∆ευτερεύον (ή Κεντρικό) σχολείο, από ένα στην πρωτεύουσα κάθε νησιού, όπου τα 

παιδιά των καλών οικογενειών θα διδάσκονται: Ελληνικά, Λατινικά, Φιλολογία, 

Αριθµητική, Στοιχεία  Γεωµετρίας και Αγγλική γλώσσα826. Τα ∆ευτερεύοντα σχολεία 

κλείνουν σύµφωνα µε έκθεση του Guilford από 31-3-1823 και η προετοιµασία  των 
                                                           
822 Σπύρος Θεοτόκης, «Περί της εκπαιδεύσεως εν Επτανήσω (1453-1864)», Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. 5 (1956), 

σ. 9-142. 
823 Σπ. Μ. Θεοτόκης, ό.π., σ. 95. 
824 Ο κύκλος του Αλληλοδιδακτικού σχολείου διαρκούσε δύο χρόνια στα σχολεία της εξοχής και τέσσερα στα 

κεντρικά. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 143. 
825 Η Αριθµητική διακρίνεται σε Στοιχειώδη και Ανώτερη (θεωρία αριθµών), πιθανόν σύµφωνα µε γαλλικά 

πρότυπα. Η πρώτη ασχολείται µε τις πράξεις και τις ιδιότητες  των πραγµατικών αριθµών, τις προόδους, τις 

αναλογίες την εύρεση τετραγωνικής και κυβικής ρίζας, τους λογαρίθµους και τις πρακτικές εφαρµογές τους, 

ενώ διακρίνεται σε: 

1. Πρακτική που αποβλέπει να δώσει τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις για τη ζωή. 

2. Εµπορική που περιλαµβάνει τα θέµατα τα σχετικά µε το εµπόριο. 

3. Θεωρητική που εξετάζει θεωρητικά τις ιδιότητες των αριθµών. 
826 Από τις αρχές του 19ου αιώνα, υπό την πίεση των αναγκών που δηµιουργεί η νέα βιοµηχανική κοινωνία, η 

εκπαίδευση σε όλο το δυτικοευρωπαϊκό χώρο αναπροσανατολίζεται και η πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

προορίζεται για τα παιδιά της εργατικής τάξης, ενώ η δευτεροβάθµια για τα παιδιά της ανερχόµενης αστικής. 

Στην πρωτοβάθµια διδάσκεται µόνο στοιχειώδης Αριθµητική µε σκοπό την καλλιέργεια κάποιων 

υπολογιστικών δεξιοτήτων στους µαθητές, που θα χρησιµεύσουν αργότερα στη ζωή τους. Στη δευτεροβάθµια 

διδάσκονται: Αριθµητική, στοιχεία Άλγεβρας, στοιχεία Ευκλείδειας Γεωµετρίας και Τριγωνοµετρίας. Μ. 

Τουµάσης, «Μια ανασκόπηση του παγκόσµιου σκηνικού της ∆ευτ/θµιας  Μαθηµατικής εκπαίδευσης, τα 

τελευταία 200 χρόνια», Ευκλείδης γ’, τ. 16 (1987), σ. 17. 
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υποψηφίων σπουδαστών ανατίθεται στο Εφηβείο827 το οποίο προφανώς καλύπτει 

τουλάχιστον την ύλη των ∆ευτερευόντων σχολείων. 

4.1 Ιωάννης Καραντηνός (1823-1832) 

    Ο Καραντηνός, που έχει ήδη διδακτική εµπειρία από τη Σχολή της Τενέδου, και 

γυρίζοντας από το Παρίσι διδάσκει στο ∆ευτερεύον Σχολείο, αναλαµβάνει τη διδασκαλία  

των  Μαθηµατικών στο Εφηβείο από το Νοέµβριο του 1823. ∆ιδάσκει  Αριθµητική στην 

Ελληνική γλώσσα828 σε τµήµα µε τριάντα νέους και σύντοµα, λόγω της καλής επίδοσης των 

µαθητών του (όπως φαίνεται από δηµόσιες εξετάσεις στο σπίτι του Guilford829), περνά στη 

µελέτη της Άλγεβρας. Ο βοηθός του, Ιωάννης Φερεντίνος, δεν καταφέρνει στην τάξη την 

οποία διδάσκει, να περάσει από την Αριθµητική σε ανώτερο µαθηµατικό επίπεδο830.  

    Τελικά, από τους 150 περίπου υποψήφιους που παρακολουθούν τα προπαρασκευαστικά 

µαθήµατα µέχρι το Μάιο του 1824, µόνο το 1/3 κρίνονται ικανοί να προχωρήσουν στο 

δεύτερο έτος σπουδών, δηλαδή στο πρώτο επίσηµο πανεπιστηµιακό831. 

 

4.1.1 Ύλη832 - Προγράµµατα – ∆ιδασκαλία 

    Ακαδηµαϊκό έτος 1824-1825 

    Στις 29 Μαΐου του 1824 απονέµεται στον Καραντηνό ο στέφανος της Φιλοσοφίας833, 

οπότε µπορεί και τυπικά να διδάσκει στο Πανεπιστήµιο το οποίο αρχίζει να λειτουργεί 

επίσηµα από την ακαδηµαϊκή χρονιά 1824-1825. 

                                                           
827 Τα σχετικά, αναφέρονται στο κεφ. 2.1.1. 
828 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 320 (6638). 
829 G.P. Henderson, ό.π., σ. 33. 
830 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 302, έγγρ. 25/24-12-1823 (αναφορά του Guilford προς τον αρµοστή σχετικά µε τη 

διεξαγωγή των µαθηµάτων). Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 304. 
831 G.P. Henderson, ό.π., σ. 34. 
832 Κατά την περίοδο του Καραντηνού, η επιλογή της διδακτέας ύλης και των σχετικών εγχειριδίων φαίνεται να 

είναι έργο του εκάστοτε διδάσκοντος και όχι προϊόν συλλογικής επεξεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο έχουµε 

προσωποπαγή διδασκόµενη γνώση,  η οποία  στην περίπτωση των Μαθηµατικών εµπνέεται κύρια από τα 

αντίστοιχα µετεπαναστατικά γαλλικά εγχειρίδια Το ίδιο συµβαίνει και στις σχολές του υπό οθωµανική 

κυριαρχία ελληνικού χώρου κατά  την περίοδο του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. Βλ. Νίκος Καστάνης, Η 

εισαγωγή των Μαθηµατικών στη Νεοελληνική Παιδεία. Η Άλγεβρα και ο Απειροστικός  Λογισµός, ∆ιδακτορική 

∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 54. 
833 Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 21. 

 185



    Την ακαδηµαϊκή χρονιά 1824-1825 διδάσκει834: 

• Άλγέβρα και Γεωµετρία πέντε φορές την εβδοµάδα (11-12 το πρωί) στους πρωτοετείς 

της Φιλοσοφικής Σχολής835.  

• Εισαγωγή εις την Υψηλήν Μαθηµατικήν, δηλαδή Μαθηµατικά του δευτέρου χρόνου 

κατά Lacroix και   Legendre πέντε φορές την εβδοµάδα (12-1).  

    Το πρόγραµµα τροποποιείται κατά διαστήµατα και για το Φεβρουάριο του 1825 έχει ως 

εξής (εκείνη την  περίοδο, το προπαρασκευαστικό Εφηβείο έχει 173 µαθητές)836:  

• Πρώτο δεκαπενθήµερο: Άλγεβρα καθηµερινά 11-12 (6 ώρες εβδοµαδιαία). 

• ∆εύτερο δεκαπενθήµερο: στις ίδιες ώρες Γεωµετρία και επιπλέον, Συµπλήρωµα 

Άλγεβρας κάθε Τρίτη 7-8, Τετάρτη 8-9, Πέµπτη 7-9 και Σάββατο 7-9. 

    Το Μάιο σηµειώνεται ότι διδάσκει Συµπλήρωµα στην Άλγεβρα και Γεωµετρία και 

παρακολουθούν συνολικά 37 µαθητές837. 

    Ακαδηµαϊκό έτος 1825-1826 

Την τρίτη χρονιά τα µαθήµατα αρχίζουν την 1η Νοεµβρίου και ο Καραντηνός διδάσκει στη 

Φιλοσοφική 18 ώρες εβδοµαδιαία ως εξής838:  

• Άλγεβρα, καθεκάστην ηµέρα, 9-10 το πρωί. 

• Εισαγωγή στον Υψηλό Υπολογισµό, καθεκάστην ηµέραν, 10-11 το πρωί. 

• Μηχανική καθεκάστην ηµέραν, 11-12 το πρωί839. 

    Στην διδασκαλία της Μηχανικής  ακολουθείται η άποψη του Laplace και του Poisson, που 

πίστευαν ότι η Ανάλυση και η Μηχανική µπορούσαν να διδάσκονται από το ίδιο πρόσωπο, 

θεωρώντας τη Μηχανική εφαρµογή της Ανάλυσης840.  

    ∆ώδεκα σπουδαστές (Φιλόλογοι) παρακολουθούν το µάθηµα της Μηχανικής, είκοσι την 

                                                           
834 Γενικά Αρχεία του Κράτους (στο εξής Γ.Α.Κ.), Αρχείο Βλαχογιάννη (Φιλητά-Παπατσώνη), φάκ. ∆.54. 

Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 36, 159. Μικροταινιοθήκη ΚΝΕ/ΕΙΕ, F.56, 1963.  
835 Από 1 Νοεµβρίου έως 15 Φεβρουαρίου  διδάσκεται µόνο Άλγεβρα καθηµερινά 11-12 (6 ώρες την 

εβδοµάδα). Γ. Πεντόγαλος, ό.π., σ. 183. 
836 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 382. 
837 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 379. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς εµφανίζονται να παρακολουθούν 

Μαθηµατικά 30 σπουδαστές. G.J. 378/14(26-3-1825. 
838 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 302, έγγρ. 1461 (έντυπο). Το ίδιο στη Μικροταινιοθήκη ΚΝΕ/ΕΙΕ, F. 56 , 1963.  
839 Γ.Α.Κ., Αρχείο Βλαχογιάννη (Φιλητά-Παπατσώνη), φάκ. ∆.54 (Σχολικά - Ιονίου Ακαδηµίας).  
840 Τάσος Τοκµακίδης, «Η École Polytechnique», Όµιλος για την ιστορία των Μαθηµατικών, τ. 12 (1989), σ. 35. 
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Εισαγωγή στον Ανώτερο Λογισµό και τριάντα ένας τη Σειρά της Άλγεβρας841. Ο 

Καραντηνός ως άξιος δάσκαλος δίνει ζωή στο Πανεπιστήµιο.  

Μεταχειρίζεται τη βιβλιοθήκη842 του µαζί µε τους µαθητές του, τους δίνει εξηγήσεις κατ’ 

ιδίαν και από το µεγάλο του ζήλο να  διαδώσει τα Μαθηµατικά, δίνει επιπλέον δωρεάν 

µαθήµατα. Όταν παραδίδει, αφιερώνεται στο µάθηµα και πέφτει σχεδόν πάνω στον 

µαυροπίνακα που ήταν πίσω από την έδρα γεµίζοντάς τον γράµµατα, γραµµές και αλγεβρικά 

σηµεία. Με την πετυχηµένη µέθοδο που χρησιµοποιεί και το ζήλο µε τον οποίο διδάσκει, 

παράγει εξαίρετους µαθητές ανάµεσα στους οποίους ξεχωρίζει από τον πρώτο χρόνο ο 

συµπατριώτης του αναγνώστης Γιάννης Κουντούρης ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα τον 

διαδέχεται843.  

    Στο πρόγραµµα της 1ης Μαρτίου 1826 εµφανίζεται να διδάσκει στο Α’ Τµήµα 

(Επιστηµών)844 της Φιλοσοφικής τα ακόλουθα845: 

• Γενική θεωρία Άλγεβρας (δηλαδή Συµπλήρωµα Άλγεβρας), κάθε Τετάρτη και 

Πέµπτη 8-9 το πρωί. 

• Σειρά Άλγεβρας κάθε µέρα 9-10 το πρωί. 

• Εισαγωγή στον Υψηλό Υπολογισµό και σε ότι άλλο περιλαµβάνει, καθηµερινά 10-11. 

• Μηχανική, Τρίτη και Παρασκευή 1-2 µ.µ. 

Αναλυτικότερα, από την 1η Νοεµβρίου 1825 η διδασκαλία έχει ως εξής846: 

Στην 1η τάξη (µε 11 µαθητές), διδάσκονται δέκα µαθήµατα την εβδοµάδα, στα οποία 

διδάσκονται οι  παρακάτω συγγραφείς και οι αντίστοιχοι κλάδοι των Μαθηµατικών: 

                                                           
841 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 384. Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 47. Φαίνεται ότι, 

προκειµένου για τη Θεολογική και τη Φιλοσοφική, οι σπουδαστές ήταν ελεύθεροι να παρακολουθούν  

µαθήµατα σε περισσότερες από µία σχολές στην ίδια περίοδο. G. P. Henderson, ό.π., σ. 57.  
842 ∆εν είναι γνωστά στοιχεία για την προσωπική βιβλιοθήκη του Καραντηνού.  
843 Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 36. 
844 Το Β’ τµήµα  είναι το Φιλοσοφικό (=Φιλολογικό), σύµφωνα µε διευκρίνιση στο ίδιο έγγραφο.  
845 Στο ίδιο πρόγραµµα σηµειώνεται ότι η Μαθηµατική Φυσική διδάσκεται από το Γεώργιο Θεριανό κάθε 

∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή , 3-4 µ.µ.  
846 Γ.Α.Κ., Αρχείο Βλαχογιάννη (Φιλητά-Παπατσώνη), φάκ. ∆.54 (Σχολικά-Ιονίου Ακαδηµίας), έγγραφο µε 

ηµεροµηνία 1-3-1826 έ.ν. Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 302, έγγρ. 203/12-5-1826. Οι ίδιες πληροφορίες βρίσκονται 

χειρόγραφες στο αντίτυπο του βιβλίου του Καραντηνού Θεωρήµατα τινά περί πολυγωνοµετρίας το οποίο 

βρίσκεται στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη (MGL 277). 
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1) Κείµενo Legendre: 

• Στερεοµετρία 

• Σφαιρικοµετρία847 

• Ευθύγραµµος Τριγωνοµετρία848 

•  Σφαιρική Τριγωνοµετρία849 

    2)  Κείµενo Lacroix850: 

• Εφαρµογές της Άλγεβρας στη Γεωµετρία 

• Κωνικές τοµές 

3) Κείµενo Monge: Σφαιρικό τρίγωνο ABCµε πλευρές 
τα τόξα a, b, c • Περιγραφική Γεωµετρία851 και Εισαγωγή στον 

                                                           
847 Το Ζ’ βιβλίο των Στοιχείων Γεωµετρίας του Legendre αναφέρεται στη Σφαίρα. 
848 Η ευθύγραµµη (ή επίπεδη) Τριγωνοµετρία έχει σκοπό την επίλυση ευθυγράµµων τριγώνων, δηλαδή τον 

υπολογισµό των µέτρων των στοιχείων τους όταν δοθούν αρκετά από αυτά. Ιδρυτής του κλάδου αυτού των 

Μαθηµατικών θεωρείται ο αστρονόµος Ίππαρχος από τη Νίκαια της Βιθυνίας (2ος αι. π.Χ.). Μεγάλη ανάπτυξη 

δόθηκε από τον Πτολεµαίο (108-160 µ.Χ.) και από τους Άραβες. Στη ∆ύση η σπουδή της  άρχισε µόλις κατά το 

15ο αιώνα και η ανάπτυξη υπήρξε ραγδαία. Π. Τόγκας, Ευθύγραµµος Τριγωνοµετρία, Αθήνα, χ.χ., σ. 323-324. 
849 Η Σφαιρική Τριγωνοµετρία ασχολείται µε τα στοιχεία τριγώνων των οποίων οι πλευρές είναι τόξα µεγίστων 

κύκλων σφαίρας και έχει εφαρµογές στην Αστρονοµία, Ναυτιλία, Στερεογραφική προβολή και τη Γεωδαισία.  

Πρώτος εισήγαγε τη χρήση σφαιρικών τριγώνων ο Μενέλαος (1ος αι. µ.Χ.) και απέδειξε τις ιδιότητες και τις 

περιπτώσεις ισότητας αυτών. Π. Τόγκας, ό.π., σ. 324. 
850 Εκείνη την εποχή, ο Lacroix, που θεωρείται ότι κατέχει όλα τα τεχνάσµατα της διδακτικής για µια 

αποτελεσµατική διδασκαλία,  είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής µεταξύ καθηγητών και µαθητών χάρι σε µία πλήρη 

σειρά άριστων σχολικών εγχειριδίων. Βλ. Gino Loria, τ. 3, ό.π., σ.214-215.  
851 Σηµερινή Παραστατική Γεωµετρία. Το βιβλίο του Monge περιλάµβανε: 

Κεφ. 1ο.: Αντικείµενο και αρχές της Παραστατικής Γεωµετρίας. Κεκλιµένο επίπεδο και ευθείες. Παραγωγή 

επιφανειών. Απεικόνιση.  

Κεφ. 2ο: Εφαπτοµένη κεκλιµένου επιπέδου και κανονικού. Ιδιαίτερες ιδιότητες  των επιφανειών. 

Κεφ. 3ο: ∆ιατοµή των επιφανειών. Εφαπτοµένη στη διατοµή των καµπυλών. Μέθοδος Robertval. 

Κεφ. 4ο: Εφαρµογές προβληµάτων στη διατοµή των επιφανειών. 

Κεφ. 5ο: Καµπύλες του χώρου και επιφάνειας. Εξελιγµένη και ανελιγµένη. 

Παράρτηµα: Εφαρµογές της Παραστατικής Γεωµετρίας στη θεωρία της πτώσης των σκιών και της προοπτικής.  

     Με το έργο του αυτό ο Monge καταφέρνει να δόσει τη µέθοδο παρουσίασης ενός τρισδιάστατου 

αντικειµένου  στο δισδιάστατο επίπεδο και από τις προοπτικές θέσεις να καθορίζει τον τύπο του και να 
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Ανώτερο Λογισµό 

4) Κείµενο Poisson: 

• Στατική, επιστήµη της ισοσταθµίας 

Στη 2η τάξη, τρία µαθήµατα την εβδοµάδα: 

    Κείµενο Lacroix. 

• Συµπλήρωµα  Άλγεβρας: 

Στη µικρότερη τάξη δίνονται έξι µαθήµατα 

την εβδοµάδα. 

Κείµενο Lacroix: Οι Κωνικές Τοµές και η δηµιουργία τους 

• Άλγεβρα 

    Ο Καραντηνός κρίνει αναγκαίο να συνεχιστεί το συµπλήρωµα της Άλγεβρας στη µεσαία 

τάξη και  στη νεότερη η Γεωµετρία του Legendre. Στις 12 Μαΐου 1826 ο Guilford ζητεί 

άδεια κατά τη διάρκεια των διακοπών της Ακαδηµίας ο Καραντηνός να συνεχίσει τα 

µαθήµατά του µε βοηθό έναν άλλο καθηγητή, κατά προτίµηση το ∆ρα Θεριανό, ώστε να 

τελειώσει τη σειρά  του852. ∆ύο µήνες αργότερα853 ζητεί να δοθούν τα απαραίτητα χρήµατα 

στον Αρχειοφύλακα του Πανεπιστηµίου Πάνο Ιδρωµένο ώστε να προµηθευτεί τα παρακάτω 

βιβλία854: 

• Σειρά Ανώτερου Λογισµού του Lacroix σε τρεις τόµους855 

• Μηχανική του Poisson σε δύο τόµους856 
                                                                                                                                                                                    
συµπεράνει τις ιδιότητές του. Ανδρέας Καστάνης, Η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων κατά τα πρώτα χρόνια 

της λειτουργίας της 1828-1834, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2000, σ. 87.  
852 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 302, έγγρ. 203. 
853 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 302, έγγρ. 234 (4506)/18-7-1826 και 231(4459)/8-7-1826. 
854 Τα βιβλία αυτά πρέπει να αγοράστηκαν, καθώς εµφανίζονται (µε πιθανή εξαίρεση τη Μηχανική του 

Poisson) στους υπό έκδοσιν ανέκδοτους καταλόγους της Βιβλιοθήκης Guilford στην Κέρκυρα που έχει 

συντάξει η κα Βασιλική Μπόµπου Σταµάτη.  
855 Το Traité du calcul différentiel et du calcul intégral (1797) θεωρείται από τα καλύτερα διδακτικά 

συγγράµµατα των αρχών του 19ου αιώνα και µε αυτό ολόκληρες γενιές διδάχτηκαν τον Απειροστικό Λογισµό. 

Βλ. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 238. 
856 Το Traité du Mécanique  δηµοσιεύτηκε το 1811 και περιέχει πολλές καινοτοµίες σε σχέση µε τα πλαίσια που 

είχαν χαραχτεί από τους Lagrange και Laplace. Βλ. Dirk J. Struik, ό.π., σ. 242. Το περιεχόµενό του είναι: 

Τόµος 1ος.  

Βιβλίο 1: Στατική 
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• Παραστατική Γεωµετρία του Monge857 σε ένα τόµο και 

• Λογαριθµικοί πίνακες του Brunacci858 

    Ταυτόχρονα επισηµαίνει την ταχεία πρόοδο των µαθητών του η οποία θα ενισχυθεί ακόµα 

πιο πολύ µε την παρουσία των απαραιτήτων βιβλίων στη Βιβλιοθήκη859. Έχει ήδη 

µεταφράσει την Επίπεδη και Στερεή Γεωµετρία, καθώς και την Ευθύγραµµη και Σφαιρική 

Τριγωνοµετρία του Legendre και σηµειώνει ότι µέσα σε τρεις σχολικές χρονιές µετάφρασε 

                                                                                                                                                                                    
Βιβλίο 2: ∆υναµική 

Τόµος 2ος. 

 Βιβλίο 3: Συνέχεια της ∆υναµικής 

 Βιβλίο 4: Υδροστατική 

 Βιβλίο 5: Υδροδυναµική 

Πιθανόν το βιβλίο αυτό χρησιµοποιήθηκε και στο Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο του Ναυπλίου. Ανδρέας 

Καστάνης, ό.π., σ. 89. 
857 Πρόκειται για την επανέκδοση της Geometrie Descriptive του 1820. 
858 O Vincenzo Brunacci (Firenze 1768, Pisa 1818) δίδαξε στη ναυτική σχολή του Livorno και µετά στο 

Πανεπιστήµιο της Pisa, ενώ σηµαντικότερο έργο του είναι το Corso de Matematica sublime (1804). Βλ. Gino 

Loria, τ. 3, ό.π., σ. 222.  
859 Σύµφωνα µε τον ανέκδοτο κατάλογο της Βιβλιοθήκης Guilford, που έχει συντάξει η κα Βασιλική Μπόµπου-

Σταµάτη, επισηµαίνεται σε αυτήν η ύπαρξη των παρακάτω βιβλίων Μαθηµατικών:  

• Brunacci, Tavole Logaritmiche, Milano, 1820, 8ο . 

• Bezout Stefan, Théorie Générale des équations algébriques, Paris, 1779, 4ο . 

• Dupin Charles, Developpements de geometrie pour faire suite a la geometrie de Monge, Paris, 1813.  

• Lacroix S.F., Traite du Calcule, 1810, 1819, v. 3 4ο . 

• Monge Gaspard, Geometrie Descriptive, Paris, 1820. 

• Monge Gaspard, Traite elementaire de statique, edition revue par Hachette, Paris, 1810. 

• Newton Isaac, Arithmetica Universalis, Amsterdam, 1761, v. 2o, no 4o.  

• Καραντινός Ιωάννης, Θεωρήµατα τινά περί πολυγωνοµετρίας, Κέρκυρα, 1826, 8ο. 

• Καραντινός Ιωάννης, Παρατηρήσεις περί του γενικού τύπου των συνδυασµών, Κέρκυρα, 1825, 8ο. 

     Επίσης, στους καταλόγους βιβλίων που αναφέρονται στην αλληλογραφία J. Crauford – Α. Παπαδόπουλου 

κατά την παράδοση της βιβλιοθήκης Guilford αναφέρονται: 

• Observations Mathematiques, Astornomiques et Geographiques par Gouciet, Paris 1732, in 4o, vol II. 

• Στοιχείων  Μαθηµατικών  και παλαιών και νεωτέρων από του Αρχιεπ. Νικηφόρου, Εν Μόσχα, 1799, ιν 8ο , 

mancano il vol. I e II.  

• Sfortunati / Gio /  Nuovo lume di Arithmetica, Venezia sine Anno, 4o. 

Βλ. Βασιλική Μπόµπου-Σταµάτη, Μαρτυρίες …, ό.π., σ. 104-111. 
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σε σύγχρονα ελληνικά το οκτάτοµο Σύστηµα Μηχανικής του Poisson που διδάσκεται ήδη 

στην Πολυτεχνική Σχολή της Γαλλίας και τον όγδοο τόµο του ∆ιαφορικού και 

Ολοκληρωτικού Λογισµού. 

    Τότε τυπώνει δύο βιβλία στα ελληνικά. Το πρώτο κυκλοφορεί το 1825 και αναφέρεται στη 

Συνδυαστική Θεωρία, ενώ το δεύτερο τον Ιούνιο του 1826 και αναφέρεται στην 

Πολυγωνοµετρία860. Τον ίδιο µήνα δηµοσιεύει στη Gazzetta τις παρατηρήσεις του σχετικά 

µε τις φανταστικές  ρίζες εξισώσεων βαθµού µεγαλύτερου του τέταρτου που αναφέρονται 

στο σύγγραµµα του Lacroix Complément des Eléments d’ Algébre861

   Ακαδηµαϊκό έτος 1826-1827862

    Σε κατάλογο µαθηµάτων, στις 4 Νοεµβρίου 1826, σηµειώνεται µόνο η παράδοση 

Στοιχείων Μαθηµατικής, καθηµερινά 2-3 στη Φιλοσοφική (τµήµα Α’, Επιστηµών)863. 

Λίγες µέρες αργότερα864, ο Καραντηνός γνωστοποιεί την πρόθεσή του να συνεχίσει τα 

µαθήµατα µε  Άλγεβρα, Συµπλήρωµα Άλγεβρας, Εφαρµογές της Άλγεβρας στη Γεωµετρία  

µιας και δύο διαστάσεων865 του Francesco Lacroix, Γεωµετρία Επίπεδη και Στερεά και τις 

                                                           
860 G.J. 446/3-15 Luglio 1826.  
861 G.J. 449/24 (7)-5(8)-1826. 
862 Εκείνη τη χρονιά η Ακαδηµία έχει 240 φοιτητές, αριθµός που δεν ξεπεράστηκε ποτέ στα επόµενα χρόνια. 

Βλ. G.P. Henderson, ό.π., σ. 60. 
863 Σ(ακελλαρόπουλος) Κ. Σ., «Σηµειώσεις περί της Ιονίου Ακαδηµίας», ∆ελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής 

Εταιρείας, τόµος 1, τ. 2 (1883), εκ του τυπογραφείου αδελφών Περρή, σ. 263-266. Το Β΄ Τµήµα είναι το 

«Φιλολογικό». 
864 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 302, έγγρ.250 (4930)/6-11-1826. 
865 Μία γραµµή είναι χώρος µιας διάστασης. Αν κάθε σηµείο της γραµµής αντικατασταθεί µε µία ευθεία κάθετη 

σε αυτήν τότε έχουµε χώρο δύο διαστάσεων και αν κάθε σηµείο σε ένα επίπεδο αντικατασταθεί µε µία ευθεία 

κάθετη σε αυτό τότε έχουµε χώρο τριών διαστάσεων κ.ο.κ. Οι αναλυτικές µέθοδοι της Γεωµετρίας µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να ερευνηθούν κανονικά γεωµετρικά  σχήµατα σε τέσσερις  ή περισσότερες διαστάσεις 

και να συγκριθούν µε όµοια σε τρεις ή λιγότερες διαστάσεις. Μια τέτοια γεωµετρία ονοµάζεται «δοµική 

(structural)». Ένα απλό παράδειγµα αυτής της προσέγγισης είναι ο ορισµός του απλούστερου γεωµετρικού 

σχήµατος που µπορεί να σχεδιαστεί σε χώρο µηδενός, ενός, δύο, τριών ή περισσοτέρων διαστάσεων. Στους 

πρώτους τέσσερις από αυτούς τους χώρους, τα σχήµατα είναι: το γνωστό σηµείο, η γραµµή, το τρίγωνο και το 

τετράεδρο. Σε χώρο τεσσάρων διαστάσεων το απλούστερο σχήµα µπορεί να αποδειχτεί ότι έχει πέντε σηµεία 

ως άκρα, δέκα ευθύγραµµα τµήµατα  ως ακµές, δέκα τρίγωνα και πέντε τετράεδρα. Ένα τετράεδρο µπορεί να 

αναλυθεί σε τέσσερις κορυφές, έξι ευθύγραµµα τµήµατα και τέσσερα τρίγωνα.  Τέτοιες θεωρήσεις ξεκίνησαν 
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δύο Τριγωνοµετρίες του Legendre και Ανώτερα Μαθηµατικά µε Παραστατική Γεωµετρία 

του Monge, Εφαρµογές της Ανάλυσης στη Γεωµετρία των τριών διαστάσεων του Garnier866 

και ∆ιαφορικό και Ολοκληρωτικό Λογισµό του Lacroix. 

    Θεωρεί αναγκαία την πρόσληψη άλλων τεσσάρων καθηγητών για την κάλυψη των 

αναγκών και εναλλακτικά (µε χαµηλότερο κόστος) την αύξηση των ωρών διδασκαλίας του 

ίδιου και του Ι. Φερεντίνου που διδάσκει στο Προπαρασκευαστικό Σχολείο.  

• Ο Ιωάννης Φερεντίνος867, εκτός από τα καθηµερινά  µαθήµατα Αριθµητικής, οφείλει 

να εισάγει τους έφηβους στα Στοιχεία Άλγεβρας και την Επίπεδη Γεωµετρία µε 

αύξηση της µηνιαίας αποζηµίωσης κατά δέκα τάλληρα. 

• Ό,τι αποτελεί τα Στοιχειώδη Μαθηµατικά πρέπει να διδαχτεί από ένα µόνο καθηγητή 

και ό,τι αποτελεί τα Ανώτερα από άλλον. 

• Και οι δύο καθηγητές  οφείλουν να τελειώσουν την ύλη τους µέσα σε δύο χρόνια 

    Σε αναφορά του προς τον Guilford, στις 19 ∆εκεµβρίου 1826868, ο Καραντηνός γράφει ότι 

τα  Μαθηµατικά που διδάσκονται και κατανέµονται σε τέσσερις σειρές τελειώνοντας µέσα 

στο σχολαστικό έτος είναι: 

1ο. Σειρά Άλγεβρας. 

2ο. Σειρά Γεωµετρίας. 

3ο Εισαγωγή στον Ανώτερο Λογισµό. 

4ο. Ανώτερος Λογισµός. 

    Κατά τη γνώµη του, στα Μαθηµατικά πρέπει ακόµα να περιλαµβάνονται: 

1ο. Πειραµατική Φυσική. 

2ο. Αστροφυσική869. 

                                                                                                                                                                                    
από τον 19ο αιώνα και από το 1970 καθιερώθηκαν µε τον όρο «γεωµετρία των fractals». Βλ. «Geometry », 

Microsoft Encarta 98 Encyclopedia. 
866 Ο Jean-Guillaume Garnier (Reims, 1766-Bruxelles, 1840) διδάσκει στην École Polytechnique Ανάλυση και 

Μηχανική µέχρι το 1801, οπότε τον διαδέχεται ο Poisson. Βιβλία Γεωµετρίας έγραψε: Réciproques de 

Géometrie (Παρίσι, 1807, σχ. 8ο, 2η έκδοση 1810), Géometrie Analytique (Παρίσι, 2η έκδοση 1813, σχ. 8ο). 

Léon Sagnet, « GARNIER (Jean-Guillaume) », La Grande Encyclopédie, v. 18, p. 543. Τάσος Τοκµακίδης, 

ό.π., σ. 32. 
867 Maestro dell’ Aritmetica. 
868 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 3507. 
869 Astronomia fisica. 
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3ο. Μηχανική. 

4ο. Ναυσιπλοΐα870. 

Οι απαραίτητες οκτώ έδρες871 µπορούν να κατανεµηθούν µεταξύ τεσσάρων καθηγητών. 

Προς το παρόν είναι απαραίτητος ο καθηγητής της Πειραµατικής Φυσικής και άλλος ένας 

για τα Μαθηµατικά ο οποίος διδάσκει:  

1. Τις Σειρές Άλγεβρας και Γεωµετρίας που θα συνεχιστούν και για το επόµενο σχολαστικό 

έτος. 

2. Τη Σειρά Εισαγωγής στον Ανώτερο Λογισµό που θα συνεχιστεί επίσης κατά το προσεχές 

έτος. 

3. Τη Σειρά  του Ανώτερου Λογισµού που τελειώνει εφέτος και στη θέση της θα δοθεί την 

επόµενη χρονιά µια Σειρά Μηχανικής. 

    Ακολουθεί τροποποίηση του προγράµµατος το οποίο τον Απρίλιο του 1827 έχει 

διαµορφωθεί ως εξής872: 

• Σειρά Άλγεβρας, καθηµερινά873 9-10 (24 φοιτητές). 

• Γενική Θεωρία Άλγεβρας, Τετάρτη-Πέµπτη-Παρασκευή 8-9 (12 φοιτητές). 

• Εισαγωγή στον Γενικό Λογισµό, καθηµερινά 10-11 (10 φοιτητές). 

• Μηχανική, Τρίτη και Παρασκευή, 1-2 (6 φοιτητές). 

    Τον Ιούλιο του1827 ο Καραντηνός επισηµαίνει874 την ανάγκη να δηµιουργηθούν δύο 

πλήρεις Σειρές, µία Στοιχειωδών Μαθηµατικών και µία Ανωτέρων, τη στιγµή που στα 

Ελληνικά δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα για αυτή την επιστήµη και ό,τι υπάρχει είναι παλιό. 

Ήδη έχει µεταφράσει σε σύγχρονα ελληνικά τη σειρά Αριθµητικής και τη σειρά Άλγεβρας 

                                                           
870 Η Αστρονοµία και η Ναυσιπλοΐα δεν διδάχτηκαν, παρά την πρόθεση του Guilford (βλ. κεφ 2.2). Ίσως δεν 

είναι άσχετη µε το ζήτηµα αυτό, η δηµοσίευση στην Gazzetta ενός προβλήµατος ναυσιπλοϊας στο οποίο δίνει 

την απάντηση µετά λίγες µέρες ένας φοιτητής της Ακαδηµίας. Βλ. G.J. 454/26-8-1826 s.v. και 455/4-9-1826 

s.v. Πιθανόν ο ανώνυµος φοιτητής να είναι ο Ι. Κουντούρης για τον οποίο έχουµε την πληροφορία ότι «... 

επεδόθη µετά ζήλου εις τα ναυτικά». Παναγιώτης  Χιώτης, ό.π., Τόµος Ζ΄, σ. 48. 
871 Χρησιµοποιείται ο όρος Cattedre. 
872 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 302, έγγρ. 216. 
873 Συνολικά έξι ώρες. 
874 Γράµµα προς τη Γερουσία στις 27 Ιουλίου 1827 (βλ. 5). 
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του Bourdon875. Επίσης έχει µεταφράσει τη Γεωµετρία Επίπεδη και Στερεά και τη 

Τριγωνοµετρία  Ευθύγραµµη και Σφαιρική του Καθηγητή Legendre που ήδη διδάσκονται 

στο Γαλλικό Πανεπιστήµιο. Με τα έργα αυτά σχηµατίζεται η σειρά των Στοιχειωδών 

Μαθηµατικών  και έπειτα η Σειρά των Ανωτέρων Μαθηµατικών σχηµατίζεται από άλλους 

συγγραφείς. Τότε ζητεί από την Ιόνια Κυβέρνηση να αγοράσει έναν αριθµό αντιτύπων της 

Σειράς Στοιχειωδών για να βοηθήσει τους αναγνώστες876. 

     Ακαδηµαϊκό έτος 1827-1828

    Λίγο πριν την έναρξη της νέας χρονιάς877 πεθαίνει ο Guilford. Τότε «εκόπηκι’ ο µισός 

δρόµος της Ακαδηµίας,…»878 και ο Καραντηνός καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να 

συνεχιστεί απρόσκοπτη η λειτουργία της. Από αυτή την ακαδηµαϊκή χρονιά η ύλη των 

Μαθηµατικών περιλαµβάνει879:  

Α΄ έτος: Άλγεβρα880. 

Β΄ έτος: Γεωµετρία. 

Γ’ έτος: (Επιστήµονες, Σειρά 2η): Εισαγωγή στον Υψηλό Υπολογισµό. 

∆΄ έτος: (Σειρά 2η  στα  Μαθηµατικά): Υψηλός Λογισµός. 
                                                           
875 Ο Pierre-Louis-Marie Bourdon (1779, Alencon-1854, Paris) ήταν καθηγητής Μαθηµατικών στο St Cyr 

(1801), στο λύκειο  Charlemagne , στο κολλέγιο Henrie IV και τέλος επιθεωρητής του Πανεπιστηµίου του 

Παρισιού. ∆ιδάκτορας Μηχανικής στα 1811, έγινε γνωστός για τα Στοιχεία Αριθµητικής (εκδόθηκαν το 1821 

και γνώρισαν 21 εκδόσεις), τις Εφαρµογές της Άλγεβρας στη Γεωµετρία (1824) και τα Στοιχεία Άλγεβρας (1817, 

9 εκδόσεις). «Burdon (Pierre-Louis-Marie)», La Grande Encyclopédie, τ. 7, σ. 743, 1885.  
876 Πρόκειται για κληρικούς που είχαν ως διακόνηµα την ανάγνωση των γραφών ενώπιον του εκκλησιάσµατος.     
877 Χρονιά κατά την οποία οι σπουδές χωρίζονται σε δύο κύκλους, µε τον πρώτο να διαρκεί τρία χρόνια. Ειδικά: 

Τρία χρόνια η φοίτηση στη Φιλοσοφία, πέντε στη Θεολογία και τα Νοµικά. Η φοίτηση στη Θεολογία µειώνεται 

κατά ένα χρόνο µετά την ίδρυση του Ιεροσπουδαστηρίου. Βλ. Σπ. Μ. Θεοτόκης, ό.π., σ. 106. 
878 Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 64. 
879 Το πλήρες πρόγραµµα παρουσιάζεται στο κεφ. 2.1.4. Άλλη πρόταση προγράµµατος περιλάµβανε: 

Α’ έτος: Υψηλή Μαθηµατική. 

Β’ έτος: Υψηλή Μαθηµατική. 

Γ’ έτος: Φυσικοµαθηµατικές επιστήµες. 

∆’ έτος: Φυσικοµαθηµατικές επιστήµες – Πειραµατική Φυσική - Μαθηµατική Γεωγραφία και Στοιχεία 

Αστρονοµίας. Βλ. Γ.Α.Κ., Αρχείο Βλαχογιάννη (Φιλητά-Παπατσώνη), φάκ. ∆.96. 
880 Τα Μαθηµατικά του πρώτου και του δεύτερου έτους σπουδών είναι κοινά και στις τέσσερις σχολές. Βλ. 

Α.Ι.Γ., Κοινοβούλια Ι, ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 278/21-2- 1827. Τα Μαθηµατικά των τριών εποµένων ετών αφορούν 

την αντίστοιχη κατεύθυνση της Φιλοσοφικής. 
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Ε΄ έτος: (Σειρά 2η στα Μαθηµατικά): Συνέχεια του Λογισµού, Αστρονοµία, Μηχανική.  

    Η Άλγεβρα και η Γεωµετρία διδάσκονται από τον Κουντούρη και το Φερεντίνο 

αντίστοιχα, ο Ολοκληρωτικός  Υπολογισµός και η Αναλυτική Γεωµετρία881 από τον 

Καραντηνό, ενώ η Μηχανική και η Οπτική από τον Thistlethwaite882. Ο Ιωάννης Φερεντίνος 

διδάσκει ταυτόχρονα και στο Εφηβείο883. 

    Σε πρόγραµµα884 µε ηµεροµηνία 29 Οκτωβρίου 1827 αναφέρεται ότι ο Κουντούρης 

διδάσκει στον πρώτο κύκλο ∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο 11-12, ο Φερεντίνος τις 

ίδιες µέρες 3-4 το απόγευµα και ο Καραντηνός στο δεύτερο κύκλο 10-11 και 11-12. Στην 

καθηµερινή διδασκαλία Μηχανικής και Οπτικής σηµειώνεται Dr N. και δεν αναφέρεται το 

όνοµα του Thistlethwaite.  

    Από το ακαδηµαϊκό έτος 1828-1829885 µέχρι το τέλος του 1832 

    Έχει χαθεί πλέον ο Guilford και η Ακαδηµία εισέρχεται σε περίοδο κρίσης µε το κλείσιµο 

της Ιατρικής Σχολής και τη µείωση του αριθµού των διδασκόντων886. Με την έναρξη της 

χρονιάς 1828-1829 η πρόταση του Καραντηνού, όπως την έχει διατυπώσει ήδη από το 

∆εκέµβριο του 1826 είναι η εξής887: 

1. Μία Σειρά Ανώτερου Λογισµού 

2. Μια Σειρά Άλγεβρας 

3. Μια Σειρά Εισαγωγής στον Ανώτερο Λογισµό  

                                                           
881 Ο όρος «Αναλυτική Γεωµετρία» εισάγεται στα Μαθηµατικά από τον  S.F. Lacroix. Βλ. Gino Loria, τ. 3, 

ό.π., σ. 213. 
882 Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Η Ιόνιος Ακαδηµία», Παρνασσός, τόµ. ΚΓ’, Αθήνα, 1981, σ. 353. Για τον 

Thistlethwaite, ο Τυπάλδος  υπαινίσσεται ότι διορίστηκε χαριστικά «µε τρίδιπλο µισθό από τους άλλους» και ότι 

η διδασκαλία του ήταν «χωρίς καρπό» και κράτησε µόνο µια χρονιά στο µάθηµα της Μηχανικής. Βλ. Γεώργιoς 

Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 64, 90. 
883 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 355/26-10-1827 µε καταστάσεις καθηγητών και αναφορά του 

Καραντηνού προς τον αρµοστή Adam για τις ανάγκες σε ένα καθηγητή Στοιχειωδών Μαθηµατικών και έναν 

Ανωτέρων Μαθηµατικών. Ο µηνιαίος µισθός του Καραντηνού είναι τότε 60 τάλληρα. Βλ. στον ίδιο φάκελλο, 

έγγρ. 251. Ταυτόχρονα ο µισθός του Φερεντίνου, βοηθού στο Προπαρασκευαστικό Σχολείο είναι 25 κολονάτα. 

Βλ. Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 251/13-5-1826. 
884 Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 167. 
885 Από τις 20-6-1828 τη διαχείριση της εκπαίδευσης έχει αναλάβει η Γενική Επιτροπή. 
886 G.P. Henderson, ό.π., σ. 77. 
887 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 379. 
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4. Μια Σειρά Αστροφυσικής 

για τη διδασκαλία των οποίων χρειάζονται δύο καθηγητές, εκτός από τον καθηγητή της 

Πειραµατικής Φυσικής. 

    Μέσα στην ίδια ακαδηµαϊκή χρονιά τοποθετείται η επίσκεψη στην Κέρκυρα του βρετανού 

ιερωµένου S.S. Wilson ο οποίος παρακολουθεί παραδόσεις στην Ι. Ακαδηµία και σηµειώνει 

για το µάθηµα του Καραντηνού888:  

    «… Παρατήρησα ότι οι Έλληνες χρησιµοποιούσαν γράµµατα του αλφαβήτου για τα γνωστά 

και τα άγνωστα ποσά889 που εµένα τουλάχιστο µε εντυπωσίασε. Ένας αξιοπρόσεκτος νέος, 

περίπου δεκαπεντάχρονος … ανέλυσε ένα πρόβληµα και σχεδίασε µε πολλή επιδεξιότητα στο 

µαυροπίνακα τα σχετικά διαγράµµατα.  Ο νέος αυτός ήταν από τα Ιωάννινα…» 

    Για άλλη παράδοση του ίδιου γράφει: 

    «…∆ύο νεαροί σπουδαστές στη συνέχεια σηκώθηκαν για να επιλύσουν προβλήµατα. 

Ταλαίπωροι φίλοι, µε πολύ µόχθο χώλαιναν στην ανάγνωση και την περιγραφή µαθηµατικών 

σχηµάτων…Έπειτα απ’ αυτό ο Κρανδιανός890 µας έκανε µια έξυπνη παρουσίαση µαθηµατικής 

ικανότητας891. Αργότερα ο καθηγητής διεκτραγωδούσε σε µένα την επίδραση που είχε αφήσει η 

ενετική κατοχή στη νεολαία της Κέρκυρας. Ο Κρανδιανός µιλεί µε επιτυχία τα ελληνικά! 

Εννοώ ότι έχει διαµορφώσει ο ίδιος ένα ωραίο ύφος στη χρήση της γλώσσας της πατρίδας του. 

Παρατήρησα ακόµη ότι σε µερικές περιπτώσεις έπεφτε σε κάποιες από εκείνες τις µικρές 

αβλεψίες που φυσικά συµβαίνουν, όταν παρεισφρύουν µέσα στο γραµµατικό οικοδόµηµα της 

κλασικής γλώσσας…».       

    Ήδη όµως έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα  επιπέδου γνώσεων στους υποψήφιους φοιτητές, 

καθώς στα άλλα νησιά δεν υπήρχαν σχολεία ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και όσοι 

έρχονταν στην Ακαδηµία πρέπει να αρχίσουν από τα κατώτερα µαθήµατα, πράγµα δύσκολο, 

                                                           
888 G.P. Henderson, ό.π., σ. 73-75. 
889 Προφανώς παρακολούθησε µάθηµα Άλγεβρας. 
890 Εννοεί τον Καραντηνό (το όνοµά του συναντάται και Καρανδινός, ή Καρανδηνός, ή Καραντινός). 
891 «Στην παράδοσ΄ άψιωνε, έπεφτε στην πλάκα  (επειδή  οπίσ’ από κάθε καθέδρα ήτανε στηµένη µία πλάκα 

ταύλινη µαύρη), την εγιόµιζε ως στρίψη µατιού γράµµατα, γραµµές και αλγεβρικά σηµάδια και αλειφότουνε κι 

αυτός ο ίδιος γύψο. Με την καλή του µέθοδο και µε το ζήλο του ανάστησε µαθητάδες εξαίρετους, από τους 

οποίους αξιοσηµείωτος ήταν από τον πρώτο χρόνο ο αναγνώστης ο Γιάννης ο Κουντούρης από την Κεφαλονιά, ο 

οποίος δα ως το ύστερο υπερέβηκε το δάσκαλό του στα καθαρά µαθηµατικά καθώς και στον ενθουσιασµό. Ο 

Καραντηνός τον έβλεπε κ’ εχαιρότουνε». Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 36. 
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το οποίο έκανε πολλούς να κατευθύνονται όπως πριν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια892.  Το 

πρόβληµα ξεπερνιέται σταδιακά, καθώς την ίδια χρονιά αλλάζει και η δοµή της  

Στοιχειώδους και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η πρώτη προσφέρεται στα διετούς φοίτησης 

Σχολεία Αλληλοδιδακτικής µεθόδου893, ενώ η δεύτερη στα ∆ευτερεύοντα Σχολεία 

(Λύκεια894) µε τετραετή φοίτηση και σε αυτά διδάσκονται895: 

Πρώτο έτος: Ελληνικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Αριθµητική, Καλλιγραφία. 

∆εύτερο έτος: Ελληνικά, Λατινικά, Ιταλικά, Αγγλικά, ‘Άλγεβρα, Καλλιγραφία 

Τρίτο έτος: Ελληνικά, Λατινικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Γεωµετρία, Στερεοµετρία, Γεωγραφία. 

Τέταρτο έτος: Ελληνικά, Λατινικά, Αγγλικά, Άλγεβρα, Λογική, Γεωγραφία. 

     Η στελέχωση γίνεται µε δασκάλους από την Ακαδηµία896 και τα Μαθηµατικά 

καλύπτονται µε µαθητές του Καραντηνού. Στο ∆ευτερεύον Σχολείο της Κέρκυρας 

τοποθετείται ο Ιωάννης Κουντούρης897, ενώ στο ∆ευτερεύον της Ζακύνθου (του οποίου τη 

διεύθυνση αναλαµβάνει ο Χριστ. Φιλητάς) ο Ιωάννης Φερεντίνος898. 

     Στις διπλωµατικές εξετάσεις των αρχών του ακαδηµαϊκού έτους 1830-1831, η εξέταση 

στα Μαθηµατικά περιλαµβάνει τους κλάδους: Γεωµετρία, Άλγεβρα, Περιγραφική Γεωµετρία 

και ∆ιαφορικό Υπολογισµό899. Με την τακτική που ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος 

                                                           
892 Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 67-68. 
893 Σπ. Θεοτόκης, ό.π., σ. 109. 
894 Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 73. 
895 Σπύρος Θεοτόκης, ό.π., σ. 108. 
896 Από την ίδρυσή της η Ιόνιος  Ακαδηµία έχει δύο στόχους:  

Ι. Να µορφώσει ένα µεγάλο αριθµό ειδικευµένων και φωτισµένων δασκάλων και 

ΙΙ. Να επαναφέρει τη διδασκαλία της φιλοσοφίας, της φιλολογίας και των θετικών επιστηµών και κύρια να τις 

διαδόσει και να τις αναπτύξει στα Ιόνια. Βλ. Χριστίνα Φίλη, «Ο Ιωάννης Καραντινός …», ό.π., σ. 109. 
897 Από πίνακα σχολείων της 31-12-1830 φαίνεται ότι ο Καραντηνός, όπως και άλλοι καθηγητές της 

Ακαδηµίας, διδάσκουν και στο ∆ευτερεύον σχολείο  χωρίς πρόσθετη αµοιβή. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 

271. 
898 Στέφανος Μπέτης,, ό.π., σ. 41. 
899 Πρόκειται για εξέταση τελειοφοίτων της Θεολογικής Σχολής που εξετάζονται δηµόσια στα µαθήµατα 

κλασικής παιδείας από τη Φιλοσοφική Σχολή. Η επιλογή των θεµάτων γίνεται µε κλήρο, πιθανόν από σύνολο 

θεµάτων που έχουν ήδη ανακοινωθεί στους υποψηφίους και εφόσον γίνονται δηµόσια πρέπει να είναι βέβαιο 

ότι είναι προφορικές (ή τουλάχιστον, ότι οι γραπτές είναι ελάχιστες). Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 

82-83. G.P. Henderson, ό.π., σ. 84. 

 197



και εν µέρει ο Καραντηνός (καθώς και αργότερα ο Κουντούρης), σύντοµα πολλοί απόφοιτοι 

της Ακαδηµίας βρίσκονται στα Νησιά ως δάσκαλοι και ταυτόχρονα ιερωµένοι900. 

    Με την έναρξη της ακαδηµαϊκής χρονιάς 1832-1833 ο Καραντηνός εµφανίζεται να 

διδάσκει στην Φιλοσοφική Σχολή901: 

• Εξακολούθηση της εφαρµογής της Άλγεβρας  στη Γεωµετρία902. ∆ευτέρα, Τετράδη 

(sic) και Παρασκευή 11-12. 

• Εξακολούθηση του Ολοκληρωτικού Υπολογισµού. Τρίτη και Πέµπτη 9-10 

• Μηχανική. Τρίτη, Πέµπτη και Σάββατο 11-12. 

    Σύντοµα όµως εγκαταλείπει τη διδασκαλία.     

 

4.1.2 Η διαµάχη µε τον Leonelli  

     Τον Αύγουστο του 1829, ξεσπά στην Κέρκυρα µια µαθηµατική διαµάχη που διαρκεί 

περίπου πέντε µήνες. Αφορά αρχικά ζητήµατα διδακτικής, αλλά εξελίσσεται σε γραπτή 

αντιπαράθεση για ένα πρόβληµα διαιρετότητας και κατηγορίες για παραποίηση κειµένων. 

Ξεκινά µια αυγουστιάτικη µέρα  σε ένα καφενείο όπου βρίσκονται ανάµεσα σε άλλους: ο 

Ιωάννης Καραντηνός, ο ιταλός αρχιτέκτονας Giuseppe Zecchini Leonelli, ο Γεώργιος 

Ελαιών, ο ∆ρ Ασάνης και ο Ανδρέας Κάλβος. 

      Ο Ανδρέας Κάλβος συνδεόταν µε τον Καραντηνό903 και µάλιστα µετάφρασε στα 

Γαλλικά το βιβλίο του Έρευνα περί της φύσεως του διαφορικού λογισµού904 που είχε 

                                                           
900 Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 84. 
901 Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων για τις Σχολές Θεολογίας, Νοµική και Φιλοσοφίας στις 9 Οκτωβρίου Ε.Ν. 

Μικροταινιοθήκη ΚΝΕ/ΕΙΕ, F. 54/1963. Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, ό.π., σ. 362. Τα µαθήµατα του 

Καραντηνού καλύπτουν τις 8 από τις 22 ώρες διδασκαλίας της Φιλοσοφικής Σχολής ανά εβδοµάδα.  
902 Πρόκειται για την Αναλυτική Γεωµετρία (είναι το όνοµα που δίνεται στη µέθοδο που επινόησε ο Descartes 

το 1637 για την εφαρµογή της ΄Αλγεβρας στη Γεωµετρία. Tom Apostol, ό.π., σ. 289). Γενική Ιστορία των 

Επιστηµών, τ. Β΄, Βογιατζής, Αθήνα, 1958, σ. 169. Το µάθηµα προφανώς δεν σταµάτησε να διδάσκεται από το 

1825, καθώς η διδασκαλία του επισηµαίνεται και στο επεισόδιο Κουντούρη-Βάµβα. Γεώργιος Τυπάλδος-

Ιακωβάτος, ό.π., σ. 88. 
903 Ο Καραντηνός εκτιµούσε πολύ τον Κάλβο του οποίου η πρώτη καθηγεσία στην Ι. Ακαδηµία έληξε στις 

αρχές της  ακαδηµαϊκής χρονιάς 1827-1828. Βλ. Σπ. Ασδραχάς, «Από τη ζωή του Κάλβου στην Κέρκυρα 

(1826-52)», στα  Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. 10 (1963), σ. 142. 
904 Αντίτυπο σώζεται στη βιβλιοθήκη της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας. 
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κυκλοφορήσει στην Κέρκυρα εκείνη τη χρονιά.  

       Ο Γεώργιος Ελαιών905  κατάγεται από τη Θεσσαλία906 και είναι πολιτογραφηµένος στην 

Κέρκυρα όπου σπουδάζει ιατρική µε υποτροφία του Guilford907. Το 1827 µάλιστα 

περιλαµβάνεται σε κατάλογο επιδοτουµένων µε την παρατήρηση ότι διακρίνεται στα 

µαθήµατά του, ειδικά αυτά της Ιατρικής. Το 1828 διορίζεται δάσκαλος της  Ελληνικής, της 

Γεωγραφίας και της Ιστορίας στο ∆ευτερεύον Σχολείο της Κεφαλονιάς όπου για ένα έτος 

διδάσκει και Μαθηµατικά. Στη συνέχεια µετατίθεται στο ∆ευτερεύον Σχολείο της Κέρκυρας 

όπου διδάσκει908 Γεωγραφική Χρονολογία, Αρχαιολογία και Ιστορία. Έκτακτα διδάσκει και 

Μαθηµατικά στο Ιόνιο Γυµνάσιο για  ένα χρόνο.  Στις 12 Ιανουαρίου 1858 τον βρίσκουµε 

και πάλι τοποθετηµένο στο Λύκειο της Κέρκυρας όπου διδάσκει Ιστορία, Γεωγραφία και 

Χρονολογία. Σώζονται επιστολές του προς τον  Κ. Ασώπιο και Θ. Φιλητά909. 

      Ο κεφαλλονίτης ∆όκτωρ Ιωάννης Ασάνης  (1790-1850)910 είναι γιος του 

ιατροφιλόσοφου Σπύρου Ασάνη (1749-1833)911. Σπουδάζει µαθηµατικά και ιατρική στην 

Πάδοβα, Βιέννη, Παρίσι και αργότερα ασκεί την ιατρική στο Αργοστόλι, 

Κωνσταντινούπολη και Ιεροσόλυµα.  Στα 1817 και 1830 εκλέγεται εγχώριος σύµβουλος  και 

µε σύσταση του Καραντηνού, του οποίου υπήρξε µαθητής, διορίζεται στο Λύκειο 

Αργοστολίου όπου διδάσκει µαθηµατικά. και πεθαίνει από χολέρα το 1850.   

Ο Giuseppe Zecchini Leonelli912, που αντιπαρατίθεται στον Καραντηνό, γεννιέται στην 

Cremona το 1776. Το 1792 πηγαίνει στη  Ρώµη για να σπουδάσει αρχιτεκτονική και στη 

                                                           
905 Α.Ι.Γ., Κοιν. Ι- ΙΙ, φάκ. 303, έγγρ. 420. 
906 Κατά το Γερ. Σαλβάνο κατάγεται από τη Σµύρνη (Γεράσιµος Σαλβάνος-Βάσω Σαλβάνου, ό.π., σ. 100), ενώ 

κατά τον Τυπάλδο από την Κέα (Γεώργιoς Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 74). Για τις σχέσεις του µε τον Χρ. 

Φιλητά, βλ. Στέφανος Μπέτης,, ό.π., σ. 52, 72, 109. 
907 Γεράσιµος Πεντόγαλος, ό.π., σ. 151. 
908 Στη ∆.Κ.Β.Κ. σώζεται βιβλίο του µε τίτλο Στοιχειώδης Μαθηµατική, Φυσική, Ιστορική και Πολιτική 

Γεωγραφία.   
909 Γεράσιµος Πεντόγαλος, ό.π., σ. 151. Η αλληλογραφία  του µε τον Ασώπιο σώζεται στο αντίστοιχο αρχείο 

της Ε.Β.Ε. και καλύπτει την περίοδο 1845-1870 (φάκ. IVα και Ασ. 106 στον IVβ ). 
910 Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύµµικτα, Συµβολαί εις την ιστορίαν και λαογραφίαν της νήσου 

Κεφαλληνίας εις τόµους τρεις,  Τόµος Πρώτος, Βιογραφικά. Οίκων Ιστορίαι. ∆ηµοσιεύµατα, Εν Αθήναις, 1904, 

σ. 33-34. 
911 Νίκος Καστάνης, «Τα ιδεολογικά πλαίσια …», ό.π., σ. 285 ό.π., σ. 112. Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 34-36 
912 Gino Loria, ό.π., τ. 3, σ. 223. 
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συνέχεια στη Νεάπολη όπου αναλαµβάνει  υπηρεσία στο ναυτικό των Βουρβόνων. Λίγο 

αργότερα αρχίζουν οι περιηγήσεις του στη Γαλλία, Γερµανία και Αυστρία. Αυτές σταµατούν 

όταν διορίζεται αρχιτέκτονας του κράτους µε διαµονή στην Κέρκυρα913.  

      Σε αυτόν οφείλονται οι πρώτοι πίνακες λογαρίθµων προσθέσεως και αφαιρέσεως που 

υπολογίστηκαν στη βάση µιας ιδέας της οποίας η αρχή µπορεί να αναχθεί στον Bonaventura 

Cavalieri (1598-1647)914 . 

     Το σχετικό υπόµνηµα  υποβάλλεται στο Ινστιτούτο της Γαλλίας και δίνει αφορµή για µια 

έκθεση, που υπογράφεται από τους  Delambre και Lalande915, και η οποία δεν ικανοποιεί τον 

συγγραφέα. Το υπόµνηµα δηµοσιεύεται στα γαλλικά, κατόπιν µεταφράζεται και στα 

γερµανικά µε αποτέλεσµα να προκαλέσει την προσοχή του Gauss,  ο οποίος βρίσκει µεν 

ελαττώµατα, αλλά  εµπνέεται από αυτό τους ανάλογους πίνακες που κατασκεύασε ο ίδιος. 

Οι πίνακες αυτοί έγιναν αφορµή να θεωρηθεί άδικα από πολλούς ο Gauss ως εφευρέτης του 

νέου εκείνου είδους λογαρίθµων. Σήµερα από όλους αναγνωρίζεται η αξιέπαινη συµβολή 

του Leonelli. 

     Το 1840, δηµοσιεύεται916 ανακοίνωση του Leonelli σχετικά µε σφάλµατα στα δεκαδικά 

ψηφία των πινάκων λογαρίθµων που είχε δηµοσιεύσει ο Giorgio Vega στην Λειψία το 1800 

λατινικά και γερµανικά. Τα σφάλµατα αυτά δηµιουργούσαν µεγάλες διαφορές στους 

αστρονοµικούς υπολογισµούς και στην ασφάλεια των ναυτιλλοµένων.   

     Τελείως αντίθετη για το Leonelli και µε τα χειρότερα λόγια είναι η άποψη του Τυπάλδου- 

Ιακωβάτου. Κατά την Ακαδηµαϊκή χρονιά 1828-1829 ο Leonelli διδάσκει Φυσική917 ως 

προπαρασκευαστής (βοηθός του Θεριανού) στην Ακαδηµία, θεωρούµενος προστατευόµενος 

του βρετανού Kirkpatrick918. Ο Τυπάλδος–Ιακωβάτος919 σηµειώνει ότι αποκοιµιόταν και 

                                                           
913 Η πληροφορία για το διορισµό του Leonelli ως αρχιτέκτονα δεν επιβεβαιώνεται από το αρχειακό υλικό που 

µελετήθηκε και µας είναι άγνωστη η πηγή που χρησιµοποιεί ο Loria. 
914 Gino Loria, ό.π., τ. 2, σ. 184. 
915 Το υπόµνηµα αυτό µπορεί να χρονολογηθεί µεταξύ των ετών 1803 (οπότε  ο Jean Baptiste Joseph Delambre 

έγινε γραµµατέας του Ινστιτούτου της Γαλλίας) και του 1807 που πέθανε ο Lalande. 
916 G.J. 471/4-1-1840, σ. 11. 
917 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 77. Στα 1830 τον βρίσκουµε να διδάσκει και στο ∆ευτερεύον 

Σχολείο το οποίο λειτουργούσε στο Παλιό Φρούριο. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 271. 
918 Μάλλον  πρόκειται για το δικαστικό John Kirkpatrick. Θωµάς Παπαδόπουλος, Ιονική Βιβλιογραφία, τόµος 

πρώτος 1508-1850, Αθήνα, 1998, σ. 372. Το όνοµά του υπάρχει σε πίνακα µε «πρόσωπα δικαιούµενα εις 
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γκρεµιζόταν στις εξετάσεις της ελληνικής φιλολογίας. Έµεινε γνωστός για την αντιπαράθεσή 

του µε τον Καραντηνό στην οποία πήρε µέρος και  ο Κουντούρης (οπότε άρχισε να υποχωρεί 

ο Leonelli).  

 Αργότερα, (πιθανόν920 περί τα τέλη του 1832 µε αρχές του 1833) ο Leonelli ζητεί από 

επιτροπή και δασκάλους  να τον τιµήσουν για υποτιθέµενη απόδειξη ως λανθασµένου του 

νόµου της ελεύθερης πτώσης του Γαλιλαίου. Την ηµέρα που ορίστηκε, έκαµε πειράµατα µε 

µία µηχανή δικής του εφεύρεσης και τους απαραίτητους υπολογισµούς. Την επιτροπή 

αποτελούσαν οι Καραντηνός, Θεριανός, Βάµβας, Πολίτης, Γρασέτης από τους οποίους 

ζητήθηκε η αξιολόγηση. Οι Βάµβας, Πολίτης και Γρασέτης δεν γνώριζαν µαθηµατικά και 

την αξιολόγηση ανέλαβαν οι Καραντηνός και Θεριανός. Ο Καραντηνός όµως ασθένησε 

σοβαρά και την κρίση ανέλαβε ο Θεριανός, ο οποίος αγνοώντας ανώτερα µαθηµατικά921 

ζήτησε τη βοήθεια του Κουντούρη. Ο Κουντούρης επισήµανε πολλά σφάλµατα και τελικά η 

αναφορά του Θεριανού σηµειώνει ότι η ανακάλυψη προερχόταν από εσφαλµένους 

υπολογισµούς. Την ανακάλυψή του αυτή ο Leonelli είχε στείλει παλαιότερα  στο Παρίσι 

αλλά ποτέ δεν έλαβε απάντηση. Παρέµεινε προπαρασκευαστής στην Ιόνιο Ακαδηµία922 (από 

το 1843 στην Ιατρική Σχολή923) µέχρι το θάνατό του στις  12 Οκτωβρίου 1847924.  

Οι πρώτες σχετικές µε την αντιπαράθεση δηµοσιεύσεις925  είναι συγκεντρωµένες σε ένα 

                                                                                                                                                                                    
συντάξεις εκ των προσόδων των Ιονίων Νήσων» που περιλαµβάνεται στη Σύµβαση του Λονδίνου 17/29-3-1864 

µεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας  και αφορούσε συντάξεις και αποζηµιώσεις όσων διετέλεσαν υπάλληλοι στη 

υπηρεσία των Ιονίων Νήσων. Υπουργείο Εξωτερικών, Έγγραφα Επίσηµα αφορώντα τας επί του Επτανησιακού 

ζητήµατος διαπραγµατεύσεις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1864, σ. 134. 
919 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 90-91. 
920 Θεωρείται πιθανή αυτή η χρονολογία λόγω της αναφερόµενης ασθένειας του Καραντηνού. 
921 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 77-78. 
922 Σκόρπιες ειδήσεις υπάρχουν στο Α.Ι.Γ. όπου σηµειώνονται αναφορές του για άδεια, αγορά υλικών ή αύξηση 

µισθού. Βλ. (δεσµ./έγγρ.) 534/9839, 541/11283, 570/16985, 590/3574, 601/1295, 602/1506. 
923 Γεράσιµος Πεντόγαλος, ό.π., σ. 58. 
924 Α.Ν.Κ., Ληξιαρχείο, 592/Βιβ. 2ο  1847. 
925 Στα γινόµενα της µορφής 1·2·3·4· ……· n, που χρησιµοποιεί ο Καραντηνός στα κείµενά του, δεν γίνεται 

χρήση της µορφής n! η οποία έχει εισαχθεί στα 1808  από τον Christian Karmp (1769-1826). Το σύµβολο αυτό 

επελέγη για να αποτρέψει τυπογραφικές δυσκολίες που δηµιουργούσε το σύµβολο που χρησιµοποιούνταν πριν. 

Howard Eves, ό.π., σ. 23.   
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φυλλάδιο δεκαοκτώ σελίδων µε τίτλο Ai dilettanti di Matematiche il Dr G. Carandino926 που 

εκδίδεται στην Κέρκυρα τον Σεπτέµβριο εκείνης της χρονιάς927. Προηγείται  κείµενο του 

Καραντηνού, ακολουθεί απάντηση του Leonelli µε ηµεροµηνία 26 Αυγούστου 1829 και 

τέλος εκτεταµένη ανταπάντηση του Καραντηνού µε ηµεροµηνία 28 Σεπτεµβρίου 1829. 

Ακολουθεί  ένα  ακόµα κείµενο του Καραντηνού928  τον Οκτώβριο και στη συνέχεια  

δηµοσιεύεται ένα τετρασέλιδο ανυπόγραφο κείµενο929, που υπερασπίζει τις θέσεις του, µε 

τίτλο Osservazioni di uno studiente dell’ Universita Ionia. Η τελευταία γνωστή σχετική 

δηµοσίευση  γίνεται  στις 18 Ιανουαρίου 1830930 και έχει την υπογραφή του Ιωάννη 

Κουντούρη που ήταν µαθητής του Καραντηνού931 και τον διαδέχτηκε στο Πανεπιστήµιο. 

Μετά από αυτό ο Leonelli δεν δίνει συνέχεια στην αντιπαράθεση και τελικά ο Lacroix κρίνει 

ορθότερη την άποψη του Καραντηνού932.  

 

4.1.3 Μαθητές του Καραντηνού 

    Μαθητές του Καραντηνού στελέχωσαν όχι µόνο τα σχολεία του Ιονίου Κράτους αλλά και 

τα σχολεία του νεοσύστατου Ελληνικού933. Ο ίδιος µας δίνει ένα κατάλογο µαθητών του934 

τους οποίους  θεωρεί ότι απέκτησαν ικανάς ιδέας επάνω εις τας επιστήµας. 

                                                           
926 Αντίτυπο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας. 
927 Τα κείµενα της διαµάχης, από όλες στις πλευρές,  χαρακτηρίζονται από φραστικούς «πλατιασµούς». Μία 

σύγχρονη απόδειξη του επίµαχου θεωρήµατος η οποία καλύπτει έκταση … εφτά (7) γραµµών παρατίθεται στο 

Παράρτηµα  Ι και οφείλεται στον καθηγητή του πανεπιστηµίου Κρήτης Μιχάλη Λάµπρου. 
928 G.J. 619/26-10-1829 έ.π.  
929 G.J. 620/2-11-1829 έ.π.  
930 G.J. 631/18-1-1830 έ.π. 
931 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 90. Τα κείµενα της διαµάχης παρουσιάζονται µεταφρασµένα σε 

κεφάλαιο. 
932 Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 199. ∆εν έγινε δυνατή η επαλήθευση αυτής της πληροφορίας από άλλη πηγή. Η 

πιθανή επαλήθευσή της θα ήταν ένδειξη για ευρύτερες επαφές του Καραντηνού µε γάλλους µαθηµατικούς. 
933 Από του Καραντηνού το διδασκαλείο εβγήκαν όσοι σκορπίζουνε τα µαθηµατικά µέσα σ’ αυτήν την πολιτεία. 

Από του Καραντηνού το διδασκαλείο εβγήκαν και πολλοί από εκείνους που τα σκορπίζουνε στην Ελλάδα που έχει 

βασιλέα. Ο Καραντηνός εδούλεψε κ’ εδιάδωκε τέτοια ωφέλιµη και αναγκαιότατη επιστήµη. Η ωφέλεια έπεσε σ’ 

ολόκληρο έθνος  κ’ η ωφέλει’ αυτή δεν είν’ από περίσταση, αλλ’ είν’ αποτέλεσµα της σοφίας του και του ζήλου 

του.  Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 117-118. 
934 Σειράς στοιχειώδους Μαθηµατικής Τόµος Τρίτος. Ανάλυσις Γεωµετρική κ.τ.λ., Κέρκυρα, 1829, σ. 201. 

 202



• ∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµήτριος, από Αγχίαλο. ∆ηµόσιος δάσκαλος των 

Μαθηµατικών στο Στρατιωτικό Σχολείο του Ναυπλίου935.  

• ΚΟΝ∆ΗΣ Γεώργιος, από Γιάννινα. ∆άσκαλος των Μαθηµατικών στο σχολείο των 

Παξών936. 

• ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ιωάννης, Κεφαλλονίτης. ∆ηµόσιος δάσκαλος των Μαθηµατικών στο 

∆ευτερεύον Σχολείο της Κέρκυρας937. 

• ΜΑΝΑΡΗΣ Σπυρίδων, από Γιάννινα. ∆άσκαλος των Μαθηµατικών στο σχολείο της 

Αγίας Μαύρας938. 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Ιωάννης, Χιώτης. ∆ηµόσιος δάσκαλος των Μαθηµατικών στα 

Κύθηρα939. 

                                                           
935 ∆ίδαξε στο Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο του Ναυπλίου από την ίδρυσή του το 1829 µέχρι το 1854. Έκδωσε 

το 1834 στο Ναύπλιο, Στοιχειώδη Αριθµητική και Γεωµετρία µε βάση την Γεωµετρία του Lagrange. Ανδρέας 

Καστάνης, ό.π., σ. 160. Ανδρέας Πούλος, ό.π., σ. 71. 
936 Έγραψε:  Στοιχειώδη Γεωµετρία, Αθήνα, 1842 και Στοιχεία Αριθµητικής, Αθήνα 1850. Βλ. Πούλος Ανδρέας,  

ό.π., σ. 77, 87. 
937 Σχετικά βλ. τα κεφ. 3.2  και 4.2. 
938 Η οικογένεια του  Σπυρίδωνος  Μανάρη (1805-1886) κατέφυγε από τα Γιάννινα στην Κέρκυρα όταν η 

πατρίδα του πολιορκήθηκε από τα σουλτανικά στρατεύµατα. Μετά την Αγία Μαύρα δίδαξε στην Ιθάκη και την 

Κέρκυρα, ενώ το 1852 υπηρέτησε ως γυµνασιάρχης στη Ζωσιµαία Σχολή των Ιωαννίνων. Η Πραγµατεία  

Άλγεβρας (βασιζόµενη στη Άλγεβρα του Bourdon) εκδόθηκε  στην Αθήνα το 1847 (επανεκδόθηκε το 1853 

στην Αθήνα, το 1862 στα Ιωάννινα), τα Στοιχεία Αριθµητικής εκδόθηκαν το 1857 και 1862 στην Κέρκυρα και 

το 1873 στην Αθήνα, ενώ ανέκδοτες έµειναν οι εργασίες του για Γεωµετρία, Τριγωνοµετρία, Κοσµογραφία. 

Βλ. Ανδρέας Πούλος, ό.π., σ. 85, 108,109,117, 182, 203-207. 
939 Για τον Ιωάννη Οικονοµίδη (Λάρνακα 1812 - Τεργέστη 1884) υπάρχουν οι εξής πληροφορίες (οι οποίες 

αντιφάσκουν µε τη σηµειούµενη από τον Καραντηνό καταγωγή του): Η οικογένειά του έφυγε από την Κύπρο 

λόγω των τουρκικών διωγµών το 1821 και κατέφυγε στην Τεργέστη. Το 1823 έρχεται στην Κέρκυρα και 

διδάσκει στην Κορακιάνα. Αποφοιτά από την Ι. Ακαδηµία και το 1844 διδάσκει Ελληνικά και Λατινικά στο 

Ιόνιο Γυµνάσιο. Το 1857 αναλαµβάνει  την γραµµατεία του Αρχοντείου της Παιδείας και µετά τον θάνατο του 

Μουστοξύδη καθίσταται Άρχων της Παιδείας (1860-1865). Από το 1858 διδάσκει στην Ακαδηµία Ελληνική 

και Λατινική Φιλολογία και µε την διάλυσή της φεύγει για την Αθήνα όπου διορίζεται ιδιαίτερος γραµµατέας 

του Γεώργιου Α΄. Αργότερα φεύγει για τη Βιέννη και το 1872 επιστρέφει στην Τεργέστη όπου διευθύνει το 

περιοδικό Κλειώ και πεθαίνει το 1884. Βλ. «Οικονοµίδης Ιωάννης», Ελευθερουδάκη Σύγχρονη Εγκυκλοπαίδεια 

10, Νίκας, Αθήνα, 1965, σ. 9. «Οικονοµίδης Ιωάννης», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 46, 

Πάπυρος, Αθήνα, 1996, σ. 287. Γεράσιµος Σαλβάνος-Βάσω Σαλβάνου, ό.π., σ. 61. 
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• ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Ιωάννης, από Πάρο. ∆άσκαλος των Μαθηµατικών στην 

Ιθάκη. 

     Άλλοι γνωστοί µαθητές του είναι940: 

• ΒΑΦΑΣ Χρήστος, δάσκαλος των Μαθηµατικών στο γυµνάσιο Αθηνών941. 

• ΡΑΖΗΣ Γεράσιµος στην Κωνσταντινούπολη  

     Όπως και οι ακόλουθοι των οποίων δεν δίνονται τα βαπτιστικά ονόµατα942: 

• ΑΣΑΝΗΣ943 

• ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ 

• ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ944 

• ΦΑΤΣΕΑΣ945  

 

4.1.4 Τα µαθηµατικά την ίδια εποχή  

     Για την ίδια χρονική περίοδο, κατά την οποία χάρη στον Καραντηνό µεταφέρεται στα 

Ιόνια Νησιά το µαθηµατικό κλίµα της Ευρώπης, πρέπει να σχηµατιστεί η εικόνα της 

κατάστασης στην École Polytechnique946 και στο Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο του 

Ναυπλίου947. Η επιλογή των δύο αυτών Σχολών γίνεται επειδή ο Καραντηνός 

παρακολούθησε µαθήµατα στην École Polytechnique, ενώ το Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο 

του Ναυπλίου είναι το πρώτο, και µόνο µέχρι το 1837, ανώτερο πνευµατικό ίδρυµα του 

νεοελληνικού κράτους. 

     Με αυτά τα δεδοµένα µπορούµε στη συνέχεια να εκτιµήσουµε την Ιόνιο Ακαδηµία ως 

                                                           
940 Άνθιµος Μαζαράκης, ό.π., σ.393-394. Ο ίδιος ο Μαζαράκης ήταν µαθητής του Καραντηνού. 
941 Επισηµαίνεται ότι το βιβλίο του Μαζαράκη είναι τυπωµένο στη Βενετία το 1843. 
942 Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 199. 
943 Προφανώς πρόκειται για τον Ιωάννη Ασάνη Βλ. κεφ. 4.1.2. 
944 ∆εν πρόκειται για τον Ανδρέα  Μαυροµάτη ο οποίος δεν ήταν µαθητής του Καραντηνού, καθώς γεννήθηκε 

το 1822.  
945 Προφανώς πρόκειται για τον Αντώνιο Φατσέα που γεννήθηκε στα Κύθηρα το 1817. Σπούδασε  στην Ιόνιο 

Ακαδηµία Θεολογία αλλά ήταν γλωσσοµαθής µε πολυµερή µόρφωση. Στα βιβλία που έγραψε 

περιλαµβάνονται: Στοιχεία Αριθµητικής (1853), Στοιχεία Μαθηµατικής Γεωγραφίας,  ήτοι Κοσµογραφίας (1858) 

κ. ά. Πούλος Ανδρέας, ό.π., σ. 185. 
946 Για την εξέλιξη της École και τους ξένους φοιτητές της, βλ. κεφ. 1.3. 
947 Βλ. και κεφ. 1.4.2. 
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προς το επίπεδο των σπουδαστών της, ως προς αυτό της διδασκαλίας του Καραντηνού και 

ως προς την προσφορά στην εξέλιξη της νεοελληνικής παιδείας. 

 

4.1.4.1 Στην École Polytechnique948 

Α. Προαπαιτούµενες γνώσεις των υποψηφίων 

     Μετά την παλινόρθωση των Βουρβόνων (1815), η σπουδαιότητα των επιστηµών στη 

γαλλική δευτεροβάθµια εκπαίδευση φθίνει, µε εξαίρεση την προετοιµασία για την École η 

οποία κάθε χρόνο (από το 1800 και µετά) δηµοσιεύει το πρόγραµµα των εισαγωγικών 

εξετάσεων. Στο υποχρεωτικό πρόγραµµα εξετάσεων949, που είναι δηµόσιες µε ατοµική 

εξέταση, κατά το πρώτο µισό του 19ου αιώνα  δίνεται έµφαση στις αλγεβρικές µεθόδους, µε 

σκοπό την προετοιµασία των µελλοντικών µαθητών για τη µελέτη της Ανάλυσης, 

περιλαµβάνεται: 

• Πλήρης Αριθµητική και έκθεση του νέου µετρικού συστήµατος  

• Άλγεβρα (Λύση εξισώσεων 1ου και 2ου βαθµού, εκείνη των αορίστων εξισώσεων 1ου 

και 2ου βαθµού, απόδειξη διωνύµου Newton στην περίπτωση θετικών ακεραίων 

εκθετών, γενική σύνθεση των εξισώσεων, κανόνα προσήµων του Descartes, µέθοδο 

των σύµµετρων διαιρετών, εκείνη των ίσων ριζών, επίλυση αριθµητικών εξισώσεων 

µε προσέγγιση, απαλοιφή αγνώστων σε δύο εξισώσεις οποιουδήποτε βαθµού. 

• Θεωρία αναλογιών, ακολουθιών, λογαρίθµων και χρήση πινάκων. 

• Στοιχειώδης Γεωµετρία, ευθύγραµµη τριγωνοµετρία, χρήση πινάκων ηµιτόνων. 

• Πλήρης ανάπτυξη του θέµατος των γραµµών που παριστάνονται από εξισώσεις 1ου 

και 2ου βαθµού µε δύο αγνώστους και κύριες ιδιότητες των κωνικών τοµών. 

• Στατική (εφαρµογή στην ισορροπία απλών µηχανών). 

• Ένα παράδειγµα επίλυσης τριγώνου για να επιβεβαιωθεί η γνώση της χρήσης 

λογαρίθµων. 

     Βοηθητικές σηµειώσεις για τις εξετάσεις δηµοσιεύονται από τους εξεταστές, γεγονός που 

εξηγεί την κυκλοφοριακή επιτυχία ορισµένων µαθηµατικών εγχειριδίων της εποχής. 
                                                           
948 Bruno Belhoste,  «Η διδασκαλία των Μαθηµατικών στη Γαλλία στην αρχή του 19ου αιώνα», Τετράδια 

διδακτικής των Μαθηµατικών, τ. 14-15 (1994), Θεσσαλονίκη, σ. 39-54. 
949 Μεταξύ των εξεταστών περιλαµβάνονται  και  ονόµατα όπως του Legendre και του Bourdon. Ανδρέας 

Καστάνης, ό.π., σ. 109. 
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Ταυτόχρονα δηµιουργείται ένα κύκλωµα ιδιωτικών ινστιτούτων που προετοιµάζει τους 

υποψήφιους (ηλικίας 16-20 χρόνων) για την École, ενώ οι υποψήφιοι της επαρχίας, µη 

έχοντας την δυνατότητα εντατικής προετοιµασίας, µειονεκτούν σοβαρά και η επιτυχία τους 

στις εξετάσεις είναι δύσκολη. Όµως, χάρη στην École τα σχολικά µαθηµατικά διατηρούνται 

σε υψηλό επίπεδο. 

Β. ∆ιδασκόµενη ύλη950

     Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της École, το διδασκόµενο πρόγραµµα 

Μαθηµατικών γνώρισε πολλές αλλαγές µε κυριότερη την µεταρρύθµιση του Laplace951 το 

1799 που ίσχυσε τυπικά µέχρι το 1816, αλλά ουσιαστικά επέδρασε καθοριστικά σε όλα τα 

επόµενα χρόνια.  

     Εκείνη την περίοδο, το πρόγραµµα σπουδών στα Μαθηµατικά  διαµορφώνεται µε τον 

παρακάτω τρόπο (µαζί µε τις ασκήσεις και τις επαναλήψεις), που δίνει πλέον στην École τον 

χαρακτήρα µιας Φυσικοµαθηµατικής  Σχολής και παρουσιάζει εµφανή την µετατόπιση του 

κέντρου βάρους από την Παραστατική Γεωµετρία στην Ανάλυση. 

 

 1801 1806 1812 

1ο έτος    

Ανάλυση 16% 29% 25% 

Μηχανική 10% 17% 18% 

Παραστατική  Γεωµετρία 40% 26% 23% 

 66% 72% 66% 

2ο έτος    

Ανάλυση 11% 18% 20% 

Μηχανική 12% 22% 25% 

Αναλυτική Γεωµετρία 4% 4% 2% 

 27% 44% 47% 

 

                                                           
950 Τάσος Τοκµακίδης, «Η École Polytechnique», σ. 23-36. 
951 Τότε καθορίστηκε ότι η  Ανάλυση, η Μηχανική και η Παραστατική Γεωµετρία θα διδάσκονται από τέσσερις 

καθηγητές.   
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4.1.4.2 Στο Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο του Ναυπλίου952 

     Αµέσως µετά την άφιξη του Καποδίστρια και  µε βάση το διάγγελµά του στην ∆΄ 

Εθνοσυνέλευση (30–7-1829), οργανώνεται η εκπαίδευση στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος 

ως εξής953: 

• Παροχή βασικών γνώσεων µε την αλληλοδιδακτική µέθοδο (που ήδη εφαρµοζόταν 

στα Ιόνια Νησιά) και η οποία απέβλεπε στην παροχή στοιχειωδών γνώσεων γραφής, 

ανάγνωσης, αριθµητικής και θρησκευτικών954. 

• Πρότυπο Σχολείο στην Αίγινα από όπου θα αποφοιτούσαν οι δάσκαλοι της 

επικρατείας. 

• Κεντρικό Σχολείο, οι απόφοιτοι του οποίου θα δίδασκαν στα Πρότυπα. 

• Σχολείο Κορασίδων στην Αίγινα. 

• Πρότυπο αγροκήπιο και σχολείο Τίρυνθας. 

• Εκκλησιαστική Σχολή. 

     Το 1829 ιδρύεται στο Ναύπλιο το Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο955 και µεταξύ των πρώτων 

καθηγητών περιλαµβάνεται ο µαθητής του Καραντηνού, ∆ηµήτριος ∆εσποτόπουλος για να 

διδάξει Μαθηµατικά (Αριθµητική, Στοιχειώδη Γεωµετρία και πιθανόν Παραστατική 

Γεωµετρία κατά το έτος 1829-1830956).  

     Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Σχολής άρχιζε το πρωί και συνέχιζε µέχρι τη δύση του 

ήλιου µε διάλειµµα φαγητού 12-12.30’. Το αντίστοιχο πρόγραµµα στην École Polytechnique 

ήταν: 8-14, 14.30’-17 (στρατιωτικές ασκήσεις) και 17-20 µε ακαδηµαϊκή εκπαίδευση.  

     Τα Μαθηµατικά στο πρόγραµµα του Σχολείου κατέχουν κυρίαρχη θέση όπως και στην 

                                                           

956 Ανδρέας  Καστάνης, ό.π., σ. 69, 160. 

952 Ανδρέας Καστάνης, ό.π., σ. 41-42. Η ονοµασία «Ευέλπιδες» που δόθηκε στους µαθητές της οφείλεται στους 

«ευέλπιδες» της Ιονίου Ακαδηµίας. 
953 Θεοφάνης Χατζηστεφανίδης, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (1821-1986), Παπαδήµας, Αθήνα,1990, 

σ. 46.  Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, η δοµή αλλάζει κατά την Οθωνική περίοδο ακολουθώντας ξένα 

πρότυπα. 
954 Ανδρέας Καστάνης, ό.π.,σ. 41. 
955 Η Σχολή έχει αρχικά επίπεδο σπουδών µεταξύ ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και παίρνει 

τον χαρακτήρα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος περί το 1834. Τότε, µε τον νέο Οθωνικό κανονισµό  

προστίθενται νέα µαθήµατα, όπως ∆ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός κ.ά.. Α. Καστάνης, ό.π., σ. 57. 
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École, ενώ τα διδασκόµενα στις τρεις τάξεις περιλάµβαναν957: 

Τρίτη τάξη (κατώτερη) 

• Αριθµητική µετά των λογαρίθµων958. 

• Τα  4 πρώτα κεφάλαια της Γεωµετρίας του Legendre. 

• Ποσοτική (Άλγεβρα). 

∆εύτερη τάξη  

• Γεωµετρία Legendre (κεφάλαια 5,6,8). 

• Τριγωνοµετρία (περιλαµβάνεται η χρήση πινάκων και ηµιτόνων). 

• Παραστατική Γεωµετρία και Αρχές Κωνικών Τοµών. 

Πρώτη τάξη (ανώτερη) 

• Αρχές περί Χηµείας, Φυσικής959 και Μηχανικής. 

     Ο συντελεστής βαθµολογίας των Μαθηµατικών στις εξετάσεις ήταν960: 

• Τρίτη τάξη,  β΄ κλάση (προκαταρκτική):  4 (µε µέγιστο συντελεστή το 5 στα 

Στρατιωτικά). 

• Τρίτη τάξη,  α΄ κλάση: 8 (µέγιστος). 

• ∆εύτερη τάξη: 8 (µέγιστος). 

• Πρώτη (µεγαλύτερη) τάξη: 8 (µέγιστος). Μαθηµατική Μηχανική. 

     Η εξέταση ήταν προφορική ενώπιον επιτροπής και η βαθµολογική κλίµακα παρόµοια µε 

αυτήν της École Polytechnique και της Σχολής του Metz961 (πιθανόν 0-20 στις προαγωγικές 

και 0-10 στις αποφοιτήριες).  

 

4.1.5 Συµπεράσµατα για την περίοδο Καραντηνού: Επίπεδο- Συγκρίσεις – Επιδράσεις  

4.1.5.1 Η διαµόρφωση της διδακτέας ύλης 

     Η διδασκαλία των Μαθηµατικών και των φυσικοµαθηµατικών εφαρµογών στην Ιόνιο 

Ακαδηµία, επρόκειτο να ξεκινήσει σύµφωνα µε τα σχέδια του Guilford µε τις καλύτερες 
                                                           
957 Ανδρέας  Καστάνης, ό.π., σ. 74-75. 
958 Η διδακτέα ύλη της Αριθµητικής πρέπει να συµπίπτει µε το περιεχόµενο των Στοιχείων Αριθµητικής του 

Bourdon. Ανδρέας Καστάνης, ό.π., σ. 80. 
959 Στα µαθήµατα Φυσικής και Χηµείας εκτιµάται ότι δεν είχε δοθεί ιδιαίτερη σηµασία. Ανδρέας Καστάνης, 

ό.π., σ. 91. 
960 Ανδρέας Καστάνης,  ό.π., σ. 113-114. 
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προοπτικές. Ήδη όµως από τον πρώτο χρόνο, τα µαθήµατα της Αστρονοµίας και της 

Ναυσιπλοΐας λείπουν από το πρόγραµµα και ούτε στο µέλλον πρόκειται να διδαχτούν παρά 

τις προτάσεις που κάνει αργότερα και ο Καραντηνός. Η φυσιογνωµία του κυριαρχεί µέχρι το 

1832 και χάρη σε αυτόν η Ακαδηµία κατορθώνει σε κάποιο βαθµό να ξεπεράσει τον 

κλυδωνισµό που προκαλεί η απώλεια του Guilford. 

     Ο Καραντηνός εργάζεται σκληρά από την ίδρυση της Ακαδηµίας µέχρι τον θάνατό του 

διδάσκοντας, µεταφράζοντας και βάζοντας τις βάσεις της νεοελληνικής µαθηµατικής 

βιβλιογραφίας. ∆έχεται από νεαρή ηλικία τις µορφωτικές επιδράσεις της Γαλλικής 

Επανάστασης και αφοµοιώνει τα µηνύµατά της, ενώ οι επαφές µε τον κύκλο του Κοραή τον 

κάνουν να συνειδητοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της πατρίδας του, κάτι που τονίζει σε 

κάθε ευκαιρία.  

     Το ξεκίνηµα της διδασκαλίας των Μαθηµατικών στην Ακαδηµία  είναι δύσκολο λόγω του 

εξαιρετικά χαµηλού επιπέδου  των υποψηφίων. Παθιασµένος δάσκαλος ο ίδιος, κατορθώνει 

να ξεπεράσει σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα, επικουρούµενος από εργατικούς συνεργάτες, 

εκ των οποίων ο Κουντούρης τον διαδέχεται, ενώ ο Φερεντίνος διδάσκει Μαθηµατικά για 

τριάντα περίπου χρόνια ακόµα. 

     Το πρόγραµµα, που εφαρµόζει από το 1824, ξεκινά µε Άλγεβρα και Γεωµετρία, 

επεκτείνεται σε Ανώτερα Μαθηµατικά και από το 1825-1826 και στη Μηχανική. Την ίδια 

χρονιά, (η οποία έχει το πιο εκτεταµένο πρόγραµµα Μαθηµατικών από κάθε άλλη)  

επεκτείνει την διδακτέα  ύλη περιλαµβάνοντας την Στερεοµετρία, Τριγωνοµετρία, 

Εφαρµογές της Άλγεβρας στην Τριγωνοµετρία, Κωνικές τοµές, Περιγραφική Γεωµετρία και 

Στατική. Ταυτόχρονα, παρά τα έντονα προβλήµατα στην όρασή του, µεταφράζει  συνεχώς, 

παρουσιάζοντας σε σύντοµο σχετικά χρονικό διάστηµα, τεράστιο συγγραφικό έργο. Από το 

1826-1827 δίνει µεγαλύτερο βάρος στην Ανάλυση, ενώ εισάγει στη διδακτέα ύλη και 

Εφαρµογές της Ανάλυσης στη Γεωµετρία. Από τα µαθήµατα αυτά, η Αριθµητική, η Άλγεβρα 

και η Επιπεδοµετρία διδάσκονται από τον βοηθό του Ιωάννη Φερεντίνο στο 

Προπαρασκευαστικό Σχολείο. 

     Το 1827-1828, η διδασκαλία Άλγεβρας και Γεωµετρίας ανατίθεται στο Φερεντίνο και τον 

Κουντούρη αντίστοιχα,  ο Καραντηνός αναλαµβάνει τον Ολοκληρωτικό Λογισµό και την 

Αναλυτική Γεωµετρία  και ο άγγλος Thistlethwaite την Μηχανική. Την επόµενη χρονιά 

                                                                                                                                                                                    
961 Ανδρέας Καστάνης,  ό.π., σ. 116-117. 
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1828-1829 δηµιουργούνται τα ∆ευτερεύοντα σχολεία στα οποία γίνεται πλέον η διδασκαλία 

της Άλγεβρας, της Γεωµετρίας και της Στερεοµετρίας και σε αυτά τοποθετούνται οι 

Κουντούρης και Φερεντίνος. Ταυτόχρονα, το πρόγραµµα φαίνεται να σταθεροποιείται, αφού 

και για το 1832-1833 το πρόγραµµα της Ακαδηµίας περιλαµβάνει εφαρµογή της Άλγεβρας 

στην Γεωµετρία (Αναλυτική Γεωµετρία), Ολοκληρωτικό Λογισµό και Μηχανική, που 

διδάσκονται στην αρχή της χρονιάς από τον Καραντηνό. 

     Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Ακαδηµίας, µέχρι να οριστικοποιηθεί το πρόγραµµα 

Μαθηµατικών, είναι περίοδος συνεχών αλλαγών µε σηµαντικότερη αλλαγή την µεταφορά 

της διδασκαλίας των Στοιχειωδών Μαθηµατικών στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και τη 

διδασκαλία των Ανωτέρων στο Πανεπιστήµιο. Η διαµάχη του 1829 είναι ενδεικτική των 

παιδαγωγικών ανησυχιών του Καραντηνού και της επιµεληµένης εργασίας που έκανε σε 

κάθε επίπεδο, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αντιπαρατίθεται ακόµα και µε κορυφαίους 

Μαθηµατικούς της εποχής του.  

     Από τους προλόγους των βιβλίων του φαίνεται η ευρυµάθειά και οι γνώσεις για τα 

Μαθηµατικά του 19ου αιώνα, χωρίς δυστυχώς να φαίνονται οι τρόποι επικοινωνίας µε τους 

συναδέλφους του, εκτός ίσως από το Παρίσι. Χρησιµοποιεί τα γνωστά διδακτικά εγχειρίδια 

της εποχής τα οποία µεταφράζει. Παράλληλα τα διδάσκει και επισηµαίνει τα τρωτά τους 

σηµεία. επεµβαίνοντας στην συνέχεια και κάνοντας συµπληρώσεις. Πέρα από τις 

µεταφράσεις όµως ετοιµάζει και δικά του εγχειρίδια µε σηµαντικότερο την Έρευνα περί της 

φύσεως του ∆ιαφορικού Λογισµού. 

     Οι µαθητές του στελεχώνουν σύντοµα τα σχολεία των Ιονίων και της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, ενώ τα βιβλία του χρησιµοποιούνται για χρόνια στα σχολεία του ελληνικού χώρου.     

 

4.1.5.2  Επίπεδο Μαθηµατικών σπουδών 

     Το επίπεδο των Μαθηµατικών σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή της Ιόνιας Ακαδηµίας, 

από πλευράς διδακτέας ύλης και εγχειριδίων, κατά την περίοδο Καραντηνού, µπορεί να 

θεωρηθεί εφάµιλλο της École Polytechnique και µόνο προς το τέλος της  προσεγγίζεται 

σταδιακά από το επίπεδο του Κεντρικού Πολεµικού Σχολείου. Οι απόφοιτοί της 

σταδιοδροµούν στα σχολεία των Νησιών και της ελεύθερης Ελλάδας και ετοιµάζουν πολλά 

από τα  µαθηµατικά εγχειρίδια που χρησιµοποιούνται κατά τον 19ο αιώνα  Μπορούµε 

εποµένως να θεωρήσουµε ότι η επίδραση της Ιόνιας Ακαδηµίας και προσωπικά του 
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Καραντηνού στην ανάπτυξη της Μαθηµατικής σκέψης στη νεότερη Ελλάδα είναι 

ανεκτίµητη και εν πολλοίς παραγνωρισµένη ώς τις µέρες µας. 

 

4.2 Ιωάννης Κουντούρης (1828-1844) 

          Ottaviano Fabrizio Mossotti (1836-1841)  

          Ανδρέας Μαυροµµάτης (1839-1855) 

     Με την αποχώρηση του Καραντηνού από το διδακτικό έργο το 1832, κλείνει ουσιαστικά 

(το τυπικό τέλος δίνεται µε την απώλειά του δυόµισι χρόνια αργότερα) η παραγωγικότερη 

περίοδος της Ιονίου Ακαδηµίας στον τοµέα των Μαθηµατικών. Στα επόµενα χρόνια, η 

«καθέδρα της Υψηλής Μαθηµατικής» είναι σε κάποιες περιόδους κενή, ενώ σε άλλες θα 

τιµηθεί από ικανούς επιστήµονες, χωρίς όµως να φτάσει ποτέ στα επίπεδα της πρώτης 

περιόδου.  

 

4.2.1 Η Ακαδηµία χωρίς Ανώτερα Μαθηµατικά  -  Ο Κουντούρης στο προσκήνιο   

     Ο Ιωάννης Κουντούρης, ο οποίος ως µαθητής του Καραντηνού, υπερβαίνει το δάσκαλό 

του στον ενθουσιασµό και στα καθαρά Μαθηµατικά962, από το 1828 διδάσκει Άλγεβρα στον 

Α΄  κύκλο Σπουδών της Ακαδηµίας και από το 1829 στο ∆ευτερεύον Σχολείο της 

Κέρκυρας963.  Στα 1833964, ενώ έχει ήδη αποσυρθεί ο Καραντηνός, αναλαµβάνει Άρχων της 

Παιδείας ο Ανδρέας Μουστοξύδης, άνθρωπος που δεν θεωρεί αναγκαίο να διδάσκονται 

Μαθηµατικά, και ιδιαίτερα όσον αφορά  τους ιερωµένους πιστεύει πως τους είναι τελείως 

άχρηστα965. Τότε, η «καθέδρα της Υψηλής Μαθηµατικής» παραµένει κενή  παρά το ότι 

υπήρχαν άτοµα για την πλήρωσή της. Ξεχωρίζει ο  Κουντούρης, ο οποίος τελικά 

αναλαµβάνει τη διδασκαλία της Τριγωνοµετρίας, µένοντας  για ένα χρόνο απλήρωτος966. 

       Η απουσία διδασκαλίας Ανώτερων Μαθηµατικών δηµιουργεί προβλήµατα  και στη 

διδασκαλία   της Φυσικής, µάθηµα το οποίο ελάχιστοι σπουδαστές παρακολουθούν εξαιτίας 
                                                           
962 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 36. 
963 Βλ. κεφ. 3.2.1, 3.2.2.  
964 Τη χρονιά 1833-1834 παρακολουθεί στην Ακαδηµία µαθήµατα Μαθηµατικών και ∆ικαίου ο Ανδρέας 

Λασκαράτος. Σπύρος Αλ. Καββαδίας, «Ανδρέας Γερ. Τυπάλδος Λασκαράτος», Επτανησιακά Φύλλα, τόµος 

ΚΒ΄, 1-2 (2002), σ. 35. 
965 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 97. 
966 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 99. 
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της διδασκαλίας του Θεριανού967, ο οποίος προσπαθεί να παραγκωνίσει τον Κουντούρη 

αναλαµβάνοντας ο ίδιος την διδασκαλία της Τριγωνοµετρίας. Σε λογοµαχία που γίνεται στο 

Εφορείο του Πανεπιστηµίου, ο Κουντούρης κατηγορεί τον Θεριανό «α  βαλθεί απάν’ το 

µάθηµα, εµένα πάει δια όλα τα δίκια  αυτό το µάθηµα εσύ, κύρι’ έφορε δεν το ξέρεις». Ο 

Θεριανός τον απειλεί, αλλά δεν κάνει άλλη προσπάθεια να αναλάβει διδασκαλία 

Μαθηµατικών968.  

     Κατά την έναρξη της ακαδηµαϊκής χρονιάς 

1835-1836 οι εξετάσεις γίνονται παρουσία του 

αρµοστή Douglas969, ο οποίος διαπιστώνει το 

χαµηλό επίπεδο στο µάθηµα της Φυσικής του 

Θεριανού970 και την έλλειψη βασικών µαθηµατικών 

γνώσεων όπως στις αναλογίες και στην 

Τριγωνοµετρία. Καθώς ο Θεριανός επιχειρεί   να 

µεταθέσει τις ευθύνες στον Κουντούρη, ο 

τελευταίος ζητεί το λόγο και αναπτύσσει στον 

αρµοστή τους κλάδους που διδάσκει επισηµαίνοντας, ότι οι φοιτητές δεν διδάχτηκαν 

µαθηµατικά, κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται. 

Γεωµετρική Οπτική: Η γωνία 
πρόσπτωσης είναι ίση µε τη γωνία 

ανάκλασης 

     Ο Douglas διατυπώνει τις απόψεις του για την διδασκαλία των φυσικοµαθηµατικών 

επιστηµών και ενδεχοµένως επηρεάζει τη διαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών που 

εφαρµόζεται από το 1837: «Πρέπει να υποτίθεται, ότι  οι σπουδασταί, εισερχόµενοι εις τα 

µαθήµατα του Πανεπιστηµίου, γνωρίζουν εντελώς την απλήν και κοινήν αριθµητικήν, τα 

                                                           
967 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 101. 
968 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 102. 
969 Ο στρατηγός και βαρωνέτος Howard Douglas αναλαµβάνει, σε ηλικία 61 χρόνων, την αρµοστεία των 

Νησιών στις 29 Απριλίου 1835 την οποία και διατηρεί έως τις 7 Ιουλίου 1841. Πρόκειται για µία από τις 

προσωπικότητες της εποχής του και για έναν από τους ικανότερους αξιωµατικούς στην οχυρωµατική τεχνική. 

Η διοίκησή του υπήρξε αντιδραστική και στις µέρες του συστηµατοποιήθηκε ο Ενωτικός Αγώνας. Ταυτόχρονα, 

η περίοδος της αρµοστείας του χαρακτηρίζεται από τη σύσταση πολλών ιδρυµάτων, ανάµεσά τους και το 

Ιονικό Γυµνάσιο. Κ.Χ.Μ. Κυριάκης, Οδηγός της νήσου Κερκύρας, Αθήνα, 1902, σ. 118. 
970 Ζήτησε να αποδειχτεί ότι στην οπτική «η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση µε τη γωνία  ανάκλασης». Γεώργιος 

Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 122. Επισηµαίνεται ότι στις αρχές του 19ου αιώνα, στην Γαλλία έχει δοθεί 

ώθηση στην Οπτική µε τις µελέτες του Fresnel. 
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∆εκαδικά Κλάσµατα, τας Αναλογίας, και την εξαγωγήν της Τετραγωνικής ρίζης. Ακολούθως 

πρέπει ν’ αρχίσουν την σπουδήν της Αλγέβρας, ήτις να συµπεριλαµβάνη την διδασκαλίαν των 

απλών εξισώσεων  και εκείνων του 2ρου βαθµού, τον υπολογισµόν των ασυµµέτρων αριθµών,  

και τη θεωρίαν του ∆ινοµίου του Νεύτωνος  περιπλέον τον υπολογισµόν των Αναλογιών και 

των Αριθµητικών και Γεωµετρικών Προόδων, µε την εφαρµογήν αυτών εις τας Αρχάς του 

Λογαριθµικού Υπολογισµού. Ακολούθως πρέπει να διδάσκεται η Γεωµετρία, της οποίας πρέπει 

να συνταχθή και παρουσιασθή επίτηδες πραγµατεία προς χρήσιν του Πανεπιστηµίου. Οι 

σπουδασταί πρέπει εποµένως να εισαχθούν εις την σπουδήν της Επιπέδου Γεωµετρίας, 

εφαρµοζοµένης εις τα περί Ύψους και Αποστάσεων προβλήµατα Γεωµετρίας και 

Λογαριθµικώς δια της χρήσεως των πινάκων. Μετά πρέπει να διδαχθούν την καταµέτρησιν 

των Επιπέδων, εφαρµοζοµένης της θεωρίας της εις τα προβλήµατα της Πρακτικής  ακολούθως 

την καταµέτρησιν των Στερεών, ήτις πρέπει να εφαρµοσθή εις τας διαφόρους εργασίας της 

Πολιτικής Μηχανικής, και  της Πολιτικής Αρχιτεκτονικής, εις τας οποίας καθίστανται 

αναγκαίαι αι καταµετρήσεις των Επιφανειών και των Στερεών. Από τα µαθήµατα ταύτα πρέπει 

ο µαθητής να µεταβή εις τας Κωνικάς τοµάς, εις τους Γενικούς Νόµους της Κινήσεως, εις τας 

Απλάς και Συνθέτους ∆υνάµεις, εις την Βαρύτητα και εις την Πτώσιν  των Σωµάτων. Η 

Μηχανική, η Στατική, η Οπτική  θ’ ακολουθούν έπειτα συνωδευµέναι από Μαθήµατα Φυσικής 

και Πειραµατικής Φιλοσοφίας. Η Υδροστατική και η Υδραυλική θα σχηµατίζουν το τελευταίον 

µάθηµα»971. 

      

4.2.2 Προκήρυξη εδρών – Ο ερχοµός του Mossotti 

     Στα 1835, µε απόφαση της Βουλής επανακαθορίζονται τα µαθήµατα στις Σχολές της 

Ακαδηµίας και προκηρύσσονται οι κενές έδρες972. Για τα Υψηλά και τα Εφαρµοσµένα 

Μαθηµατικά, ο υποψήφιος Καθηγητής πρέπει να έχει καταλάβει καθέδρα Υψηλού 

µαθηµατικού κλάδου σε κάποιο αλλοδαπό Πανεπιστήµιο. 

 Τα φυσικοµαθηµατικά µαθήµατα στη Φιλοσοφική ορίζονται973: 

• Φυσική Φιλοσοφία, δηλαδή Φυσική Γενική και Μερική. 

                                                           
971 G.J. 250/10-10-1835. Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 136-137. 
972 G.J. 251/17-10-1835. 
973 G.J. 250/10-10-1835, 251/17-10-1835, 268/1836 (πράξη ΝΣ΄ 5ης Γερουσίας, 3η σύνοδος 11/23 Γενάρη 

1836). Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 123. 
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• Υψηλή Ανάλυση και εφαρµογές της στη Μηχανική και στην Αστρονοµία. 

• Χηµεία Γενική και Χηµεία Φαρµακευτική. 

     Τον Σεπτέµβριο του 1836, ο Κουντούρης δηµοσιεύει στην Gazzetta974 µια ανακοίνωση 

για το Θεώρηµα του Sturm (1803-1855)975 που αφορά τον αριθµό των ριζών µιας εξίσωσης. 

Το θεώρηµα αυτό ανακοινώνεται στην Ακαδηµία της Γαλλίας από τον Charles Francois 

Sturm στις 13 Μαΐου 1829976 µε το υπόµνηµά του Sur la Resolution des Equations 

numeriques (Επί της λύσεως των αριθµητικών εξισώσεων) και στην συνέχεια δηµοσιεύεται 

περιληπτικά στο ∆ελτίο του Ferussac και στην Άλγεβρα των Choquet και Mayer (1832), 

εκτεταµένα δε στον Τόµο  VI, 1835 της Ακαδηµίας Επιστηµών. Ο Κουντούρης για το 

κείµενό του χρησιµοποιεί την 7η έκδοση της Άλγεβρας του Bourdon (σ. 560)977 και την 7η 

έκδοση των σηµειώσεων του Κ. Ρεϋνώδ στην Άλγεβρα του Bezout (σ. 228)978.  

     Το 1836979 η έδρα της Φυσικής ανατίθεται980 στον Francesco Orioli και αυτή της Υψηλής 

                                                           
974 G.J. 300/24-9-1836. 
975 Gino Loria, ό.π., τ. 3,  σ. 419-420. 
976 Η µεγάλη χρονική καθυστέρηση µε την οποία κάνει την ανακοίνωσή του ο Κουντούρης είναι µια ένδειξη 

για ελλιπή ενηµέρωση ως προς τα µαθηµατικά δρώµενα   στον ευρωπαϊκό χώρο. 
977 Η Άλγεβρα του Bourdon αποτελεί την βάση της Πραγµατείας Άλγεβρας του Μάναρη (βλ. κεφ. 4.1.4) και 

περιλαµβάνει 9 κεφάλαια  µε τα παρακάτω περιεχόµενα (σχηµατίζοντας τη συνέχεια της Αριθµητικής του):  

Α΄. Περί αλγεβρικού υπολογισµού.  

Β΄. Περί εξισώσεων και προβληµάτων του πρώτου βαθµού. 

Γ΄. Απροσδιόριστος ανάλυση του πρώτου βαθµού. 

∆΄. Περί τετραγώνου και τετραγωνικής ρίζας των αλγεβρικών ποσοτήτων. 

Ε΄. Περί  επιλύσεως των εξισώσεων β΄ βαθµού. 

ΣΤ΄. Περί σχηµατισµού των δυνάµεων και εξαγωγής των ριζών παντός βαθµού. 

Ζ΄. Θεωρία των προόδων και λογαρίθµων. 

Η΄. Περί συνεχών κλασµάτων. 

Θ΄. Θεωρία των εκθετικών ποσοτήτων και λογαρίθµων. 

Ανδρέας Καστάνης, ό.π., σ. 84. 
978 Το κείµενο παρατίθεται πλήρες στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Εκεί, ο Κουντούρης σηµειώνει για την «ανακάλυψιν του 

Κ. Στουρµ, την οποίαν εσχάτως έκαµεν…» . Η ανακοίνωση όµως του Στουρµ έγινε εφτά χρόνια πιο πριν, 

γεγονός που αποτελεί ένδειξη χρονικής υστέρησης στην ενηµέρωση  για  τις εξελίξεις των Μαθηµατικών. 
979 Πιθανόν αρχές του χρόνου και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της νέας ακαδηµαϊκής χρονιάς. Είναι η 

περίοδος  κατά την οποία στην Ακαδηµία συγκροτείται η «ιταλική οµάδα» των καθηγητών. Οι περισσότεροι 
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Ανάλυσης, της Μηχανικής και της Αστρονοµίας στον Ottaviano Fabrizio Mossotti981. Στις 

εξετάσεις982 πάντως του Νοεµβρίου 1836 παρών φαίνεται να είναι µόνον ο Κουντούρης, ο 

οποίος εκείνη τη χρονιά διδάσκει Τριγωνοµετρία χρησιµοποιώντας ως διδακτικό εγχειρίδιο 

την Άλγεβρα του Bourdon. 

     Η άφιξη του Mossotti δεν δηµιουργεί καλές εντυπώσεις σύµφωνα µε τον Τυπάλδο983 ο 

οποίος επισηµαίνει ότι «… εσύστησε κακά το Μοσότη ο Ντάντολος, που θ’ άκουσ’ από τους 

µαθηµατικούς του Μιλάνου πως δεν αξίζει στα µαθηµατικά και ερχόµενος στους Κορφούς το 

εκοινοποίησε. Και τωόντι, πόσο µικρός εφάνηκι’ ο Μοσότης κοντά στον Κουντούρη στα 

καθαρά µαθηµατικά.! Συγγραφείς µαθηµατικούς δεν εγνώριζε και στοχαζόµενος στην αρχή να 

δείξει εφαρµογή της άλγεβρας, ετοίµα’ έναν Κολάτο τυπωµένονε στα 1701. Αυτός ο ίδιος 

επιβεβαίωσε την είδηση φανερώνοντας την επιθυµία του να παραδώσει την αγαπηµένη του 

επιστήµη, τη φυσική».  

     Αρχικά ο Mossotti ανέλαβε να διδάξει περί των Αρχών της Κίνησης, περί Ισοσταθµίας 

της Μηχανής, περί Βαρύτητας και Παγκόσµιας ΄Ελξης, περί κατασκευής του βαροµέτρου 

και περί χρήσης του, περί αρχών της Οπτικής και περί οπτικών εργαλείων. Σύµφωνα µε τον 

Τυπάλδο984, στις µαθηµατικές αποδείξεις ξεχνούσε το ηµίτονο της ορθής γωνίας και έδειχνε 

                                                                                                                                                                                    
πάντως αναλαµβάνουν καθήκοντα αρκετά αργότερα, ο δε Mossotti διδάσκει πιθανότατα από τις αρχές του 

1837. Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 129, 130.  
980 Η πράξη ΝΣ΄ της 5ης Γερουσίας ορίζει, ότι  αν ο διαγωνισµός για την πρόσληψη  αποβεί άκαρπος, τότε 

γίνονται προσωρινοί ή µόνιµοι διορισµοί «κατά την αξιότητα ή την φήµην των διοριζοµένων». G.J. 268/1836. 
981 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 126. Στο γράµµα του στις 21-4-1836 (Università degli Studi di 

Bologna, Biblioteca Dipartimento di Astronomia), λίγο πριν κάνει την αίτηση πρόσληψης, ο Mossotti έγραφε: 

«Θα ήµουν πολύ ευχαριστηµένος να βρίσκοµαι υπό την αγγλική προστασία κοντά στην πατρίδα που γεννήθηκα, 

όπου µιλάνε την ίδια γλώσσα και όπου θα είµαι προφυλαγµένος από τις άδικες καταπιέσεις. Η έδρα των 

Μαθηµατικών θα µου ήταν πολύ περισσότερο ευχάριστη από αυτή της Φυσικής. Όµως καθώς έχω εξασκήσει και 

την τελευταία στο Buenos Ayres, θα το δεχόµουν, αν αυτό είναι πιο συµφέρον για την κυβέρνηση». 
982 Εξεταστέα θεωρείται όλη η ύλη που διδάχτηκε µέσα στη χρονιά. ∆ιαιρείται σε ζητήµατα και κάθε ζήτηµα σε 

ερωτήσεις. Ο εξεταζόµενος πρέπει να απαντήσει σε δύο ζητήµατα. Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 

127. Βλ. και κεφ. 2.1.5. 
983 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 130-131. 
984 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 130. 
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ότι παρέδιδε για πρώτη φορά985, ενώ υπό αυτές τις συνθήκες η καθέδρα της Υψηλής 

Μαθηµατικής, της Αστρονοµίας και της Μηχανικής θεωρείται κενή. Στις συζητήσεις που 

γίνονται τον Μάρτιο του 1837, µε σκοπό τον καθορισµό και την διάρκεια των µαθηµάτων, 

ο Mossotti εκφράζει την άποψη ότι µπορεί να παραδώσει την Τριγωνοµετρία σε ένα µήνα 

και πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην θεωρία των Συµµιγών αριθµών986. 

     Κατά την πρόοδο της συζήτησης, ο Mossotti προτείνει τα µαθηµατικά  του Λυκείου να 

διδάσκονται στην Ακαδηµία, δεχόµενος από τον Θεριανό την κατηγορία ότι το κάνει για να 

αποφύγει τις έγνοιες της «µεγάλης καθέδρας». Ο Θεριανός επισήµανε ότι το παν στις 

εφαρµοσµένες επιστήµες είναι τα µαθηµατικά, για αυτό χρειάζονται πολλά περισσότερα 

ώστε να µην σηµειώνονται καθυστερήσεις στα µαθήµατα. Με την ενέργεια αυτή προκάλεσε 

τα συγχαρητήρια και του Κουντούρη, ενώ η «ιταλική οµάδα» έχασε σε εντυπώσεις987.  

     Ώς τότε, δεν διδάσκονται Ανώτερα Μαθηµατικά, αλλά η διδασκαλία των στοιχειωδών 

βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο988, ενώ η βαρύτητα που τους δίνεται, στο µέτρο του 

δυνατού, επισηµαίνεται και από τη µεταγενέστερη µαρτυρία ανωνύµου «Θεολογικήν σχολήν 

χωρίς διδασκάλους, ώστε οι µαθηταί της Θεολογίας αντί θεολόγων γίνονται µαθηµατικοί»989. 

Στις εξετάσεις του Ιουνίου 1839 διακρίνονται στις εξετάσεις των Μαθηµατικών (τις 

διενεργούν ο Mossotti και ο Orioli) οι Ανδρέας Μελισσινός, Ευστάθιος Βουλισµάς, Μιχαήλ 

Ρίκης, ενώ για τον Βουλισµά γίνεται ιδιαίτερη µνεία για την απόδοσή του καθώς και για το 

ότι έχει δίπλωµα Θεολογίας στην οποία δεν είχε καλή επίδοση990. 

 

4.2.3  H αναδιάρθρωση του 1837     

Το 1837 δηµοσιεύεται991  νέος οργανισµός του Πανεπιστηµίου µε τον οποίο δηµιουργείται 

και η σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Στη Σχολή (Σειρά) «Γραµµάτων και Φιλοσοφίας», όπου 

                                                           
985 Ο Τυπάλδος είναι υπερβολικός στις κρίσεις του, αν λάβουµε υπόψην τη σταδιοδροµία του Mossotti µέχρι να 

έλθει στην Κέρκυρα. Οπωσδήποτε επηρεάζεται από την αντίθεσή του στην πρόσληψη ιταλών καθηγητών στην  

Ακαδηµία ενώ σχετική πρέπει να είναι και η µνηµονευόµενη  µαρτυρία του Ντάντολο. 
986 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 131. 
987 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 132.  
988 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 130, 132. 
989 Ανώνυµος, Οι Άγγλοι εις την Επτάνησον, Κέρκυρα, 1848, σ. 30. 
990 G.J. 449/22-7-1839  (3-8-1839). Σπύρος Θεοτόκης, ό.π., σ. 133. 
991 G.J. 362/3-10-1837 έ.ν. 
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η φοίτηση διαρκεί τρία  χρόνια, η ύλη Μαθηµατικών (ενδεχόµενα µετά από υπόδειξη 

του Mossotti) είναι: 

• 1ο έτος:  Στερεά Γεωµετρία και Αρχαί Άλγεβρας. 

• 2ο έτος:  Άλγεβρα και Επίπεδος Τριγωνοµετρία. 

     ∆εν περιλαµβάνονται Ανώτερα Μαθηµατικά, ενώ ταυτόχρονα διδάσκεται Φυσική στο β΄ 

και στο γ΄ έτος, ενώ Χηµεία στο γ΄.  

     Από αναφορές του Mossotti και του Κουντούρη στις 27 Νοεµβρίου 1837 Ε.Ν.992 

γνωρίζουµε ότι ο Mossotti πρότεινε οι υποψήφιοι της Σχολής Μηχανικών να 

παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικά τα παρακάτω µαθήµατα993: 

• Αναλυτική και Περιγραφική Γεωµετρία. 

• Μια συνοπτική πραγµατεία στα οπτικά όργανα που περιλαµβάνει στοιχεία για την 

κατασκευή τους και τις πιο χρήσιµες εφαρµογές. 

• Στοιχεία Τοπογραφίας συνοδευόµενα από χρήση των οργάνων που είναι απαραίτητα 

σε αυτή την τέχνη. 

     Το ∆εκέµβριο ο Κουντούρης µετέχει στην επιτροπή994 έκδοσης των αποτελεσµάτων για 

την εισαγωγή  νέων σπουδαστών και καλείται να διδάξει Μαθηµατικά  στους πρωτοετείς. 

     Ταυτόχρονα, ο  Κουντούρης, συνεχίζοντας να χρησιµοποιεί την Τριγωνοµετρία του 

Legendre από την µετάφραση του Καραντηνού, προτείνει ως διδακτέα ύλη995: 

Α΄  Ευθύγραµµος Τριγωνοµετρία 

•  Ορισµός, ωφέλεια και ∆ιαίρεσις της Τριγωνοµετρίας. 

•  ∆ιαίρεσις της Περιφερείας - Προοιµιώδεις ορισµοί. 

•  Ορισµός των τριγωνοµετρικών γραµµών - Έρευνα του προοδευτικού νόµου των. 

•  Θεωρήµατα και διάφοροι τύποι αναφερόµενα εις τας τριγωνοµετρικάς  γραµµάς. 

•  Κατασκευή και χρήσις των τριγωνοµετρικών πινάκων. 

•  Αρχαί δια την λύσιν των Ευθυγράµµων τριγώνων. 

                                                           
992 Α.Ι.Γ., Κοιν. V, φάκ. 548, έγγρ. 12647. 
993 ∆εν γνωρίζουµε αν οι προτάσεις του Mossotti εφαρµόστηκαν. 
994 Την συναποτελούν οι Ιεροµόναχος Γ. Τυπάλδος ως έφορος του Πανεπιστηµίου, ο ιππότης Κων/νος 

Ασώπιος, καθηγητής των Ελληνικών, ο Fr. Orioli, καθηγητής της Θεωρητικής Φιλοσοφίας, Ι. Κουντούρης και 

Carlo Tauquier. Α.Ι.Γ., Κοιν. V, φάκ. 550, έγγρ. 12993. 
995 Α.Ι.Γ., Κοιν. V, φάκ. 548, έγγρ. 12647. 
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•  Λύσις του ορθογωνίου τριγώνου. 

•  Λύσις του τριγώνου εν γένει. 

•  Εφαρµογαί της Ευθυγράµµου Τριγωνοµετρίας. 

Β’ Σφαιρική Τριγωνοµετρία 

•  Αρχαί δια την λύσιν των σφαιρικών ορθογωνίων τριγώνων. 

•  Λύσις των σφαιρικών ορθογωνίων τριγώνων. 

•  Αρχαί δια την λύσιν των σφαιρικών τριγώνων εν γένει. 

•  Λύσις των Σφαιρικών τριγώνων  εν γένει - Αναλογίαι του Ναπήρου. 

•  Έρευνα των αµφιβόλων περιστάσεων της σφαιρικής τριγωνοµετρίας. 

•  Εφαρµογαί της σφαιρικής τριγωνοµετρίας. 

     Το ωρολόγιο πρόγραµµα της άνοιξης του 1837-1838 (το οποίο φαίνεται να αφορά όλη 

την ακαδηµαϊκή χρονιά) αναφέρει για τα Μαθηµατικά996: 

Σχολή Γραµµάτων και Φιλοσοφίας 

1ο έτος: 

• Στερεοµετρία (Ι. Κουντούρης προσωρινά997). 

• Στοιχεία Άλγεβρας. 

2ο έτος:  (Τρίτη-Σάββατο 10-11, Ι. Κουντούρης προσωρινά) 

• Άλγεβρα . 

• Επίπεδη Τριγωνοµετρία998. 

3ο έτος: -  

Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών999  

1ο έτος:  

• Στερεοµετρία. 

                                                           
996 Α.Ι.Γ., Κοιν. V, φάκ. 553, έγγρ. 13690 (µε διαβιβαστικό προς την Γερουσία: 7-3-1838). Νίκος 

Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 316. 
997 Ο Κουντούρης διδάσκει ταυτόχρονα και στο Μεσαίο Σχολείο της Κέρκυρας 
998 Εννοεί Ευθύγραµµη 
999 Η Σχολή Μηχανικών, παρά τα όσα πιστεύουµε, µάλλον δεν λειτούργησε καθόλου, καθώς, µε εξαίρεση τα 

Μαθηµατικά, σε όλα µαθήµατα σηµειώνονται κενές οι θέσεις των καθηγητών. Κατά τον Henderson (ό.π., σ. 

102), φαίνεται ότι η Σχολή Τοπογράφων είναι η µόνη σχολή στην οποία οι σπουδαστές µπορούσαν να πάνε 

κατευθείαν από το Μέσο σχολείο σε µαθήµατα διαφορετικά από τα βασικά πανεπιστηµιακά.  
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• Στοιχεία Άλγεβρας. 

2ο έτος: (Τρίτη-Σάββατο 10-11, Ι. Κουντούρης) 

• Άλγεβρα. 

• Επίπεδη Τριγωνοµετρία. 

 3ο έτος: 

• Συµπλήρωµα επίπεδης και σφαιρικής Τριγωνοµετρίας (Ι. Κουντούρης) 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

1ο έτος: (κενή η θέση του καθηγητή) 

• Συµπλήρωµα επίπεδης Τριγωνοµετρίας. 

• Συµπλήρωµα σφαιρικής Τριγωνοµετρίας. 

• Εισαγωγή στον ανώτερο λογισµό. 

2ο έτος: (Dr O. Mossotti, ∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 1-2) 

• ∆ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός. 

• Μηχανική και Ορθολογική Υδραυλική (Idraulica Razionale)1000. 

3ο έτος: (Dr O. Mossotti, ∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 1-2) 

• ∆ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός. 

• Μηχανική και Ορθολογική Υδραυλική (Idraulica Razionale). 
                                                           
1000 Ο όρος «Ορθολογική» θεωρήθηκε ως η προσφορότερη ελληνική απόδοση του όρου «Razionale». Η 

Meccanica Razionale (στοιχεία της οποίας διδάχθηκαν στους φοιτητές της Φιλοσοφικής από τον Mossotti στα 

πλαίσια της Μαθηµατικής Φυσικής) διδάσκεται και σήµερα στα ιταλικά πανεπιστήµια περιλαµβάνοντας 

φυσικά και τις νεότερες επιστηµονικές εξελίξεις. Τα θεωρήµατά της αποτελούν το επιστηµονικό θεµέλιο 

πολυάριθµων µαθηµατικών µοντέλων για τους µηχανικούς, ενώ οι µέθοδοί της εξοικειώνουν  τους φοιτητές  µε 

την επίτευξη λύσεων ακριβείας στα ουσιώδη προβλήµατα. Ένα µέρος της ύλης αφορά την ανάλυση 

θεµελιωδών µοντέλων των Newton και Euler, ενώ ένα άλλο  την επίλυση διαφορικών προβληµάτων και τις 

εφαρµογές στη µελέτη αιτιοκρατικών  γραµµικών µοντέλων. Βλ. το σχετικό ανυπόγραφο ενηµερωτικό 

σηµείωµα στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του Torino http://www.polito.it/cetem/corsi/db/ 9155P/ 

Τη βάση της Meccanica Razionale αποτελούν οι ενότητες: 

 Α. Θεωρία διανυσµάτων, Κινηµατική σηµείου, Κινηµατική σταθερών συστηµάτων, Βασικά στοιχεία 

Μηχανικής, ∆υναµική σηµείου.  

Β. ∆υναµική σηµείου µεταβλητής ή σχετικιστικής µάζας, Γεωµετρία µαζών, Στατική σηµείου σταθερών 

συστηµάτων και βασικές εξισώσεις Στατικής, Στατική αρθρωτών και συνεχών συστηµάτων, Γενικές εξισώσεις 

Στατικής, Γενικά θεωρήµατα ∆υναµικής Συστηµάτων. Cataldo Agostineli, Meccanica Razionale, Bologna, 

1969. 
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     Φαίνεται όµως ότι ο Mossotti αντιµετωπίζει προβλήµατα µε το µαθηµατικό επίπεδο των 

σπουδαστών1001.  Το πρόβληµα εντείνεται καθώς το καλοκαίρι του 18381002 ο Κουντούρης, 

που δίδασκε ως τότε έχοντας πολυετή εµπειρία, φεύγει1003 για περαιτέρω σπουδές στο 

Παρίσι1004, στην École Polytechnique1005 (επιστρέφει δύο χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 

1840).  

     Ο Mossotti διατηρεί προφανώς επαφές µε ιταλικά Αστεροσκοπεία  (πιθανόν µε αυτό της 

Bologna) και ενηµερώνεται για τα αστρονοµικά  φαινόµενα από τις αντίστοιχες εφηµερίδες. 

Γνωρίζει για την έκλειψη Ηλίου της 15 Μαρτίου του 1839 και κάνει τους απαραίτητους 

υπολογισµούς για την εµφάνιση του φαινοµένου στην Κέρκυρα, τους οποίους και 

δηµοσιεύει στη Gazzetta1006.  

     Κατά την έναρξη της ακαδηµαϊκής  χρονιάς 1839-1840, ο Mossotti εκφωνεί οµιλία 

σχετικά µε την σύσταση του αστρικού συστήµατος1007. Αναπτύσσει τις απόψεις των αρχαίων 

για τον γαλαξία, φθάνει µέχρι τους νόµους του Νεύτωνα και αναφέρει «… ο άνθρωπος είναι 

                                                           
1001 «……, si come gli studenti  di Matematiche non sono ancora pervenuti a quel grado di conoscenza onde 

potersi dare allo studio delle pui sublimi parte delle Scienze esatte». Α.Ι.Γ., Κοιν. V, φάκ. 556, έγγρ. 14164 
1002 Ενδιαφέρον παρουσιάζει  η εξέλιξη των µισθών των καθηγητών. Στα 1826 ο Καραντηνός είχε µηνιαίο 

µισθό 13 λιρών και ο Ι. Φερεντίνος  4 λ, 8σ, 4φ. ∆ώδεκα  χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1838 στις 

αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται: ο O.F. Mossotti µε 19 λίρες, 17 σελίνια  και  Ανδρέας Μαυροµάτης µε 5 λ, 8 σ, 

4 φ (οι µισθοί του διδακτικού προσωπικού κυµαίνονται τότε από 13 ως 19 λίρες περίπου). Από το ίδιο έγγραφο 

µαθαίνουµε ότι το 1838 στα ∆ευτερεύοντα Σχολεία δίδασκαν Μαθηµατικά οι: Μαυροµάτης (Κέρκυρα), 

Μαζαράκης (Αργοστόλι), ∆ελλαπόρτας (Ληξούρι), Σ. Μάναρης (Αγία Μαύρα) και Τριανταφυλλίδης (Ιθάκη). 

Α.Ι.Γ., Κοιν. V, φάκ. 565, έγγρ. 6022 . Οι περισσότεροι βρίσκονταν στις θέσεις αυτές τουλάχιστον από το 

1829. Βλ.  κεφ. 4.1.4. 
1003 Η ύλη Στερεοµετρίας, Άλγεβρας και Επιπεδης Τριγωνοµετρίας  που παραδίδει κατά τη σχολική χρονιά 

1838-1839 στο ∆ευτερεύον Σχολείο της Κέρκυρας ο αντικαταστάτης του Κουντούρη, Ανδρέας Μαυροµµάτης, 

παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Α.Ι.Γ. Κοιν. V, φάκ. 566, έγγρ. 16193/19-10-1839 Ε.Ν.  
1004 Πιθανόν φεύγει µε προτροπή του Mossoti και συστατικές επιστολές του Orioli µε το γιό του οποίου 

γνωρίζεται. A.T.I., φάκ. Κ2, έγγρ. 402. 
1005 Βλ. κεφ. 3.2.4.  
1006 G.J. 428/9-3-1839. Το κείµενο του Mossotti παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Πλήρη στοιχεία για την 

έκλειψη, υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://eclipse.astroinfo.org/sofi/inter/G393229.HTM  
1007 G.J. 458/5-10-1839. Το κείµενο παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Από αυτό φαίνεται ότι ο λόγος 

εκφωνήθηκε στα ιταλικά. Πιθανότατα καθ’ όλη τη διάρκεια της καθηγεσίας του χρησιµοποίησε την ίδια 

γλώσσα. 
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µία στιγµή ως προς την γην, η γη στιγµή προς το πλανητικό σύστηµα και ούτω καθεξής  και 

όµως εν τη στιγµή αύτη, ο άνθρωπος προσπαθεί να κατανοήση και να περιλάβη  τα πάντα,…». 

     Ο Mossotti διδάσκει επίσης Μαθηµατική Φυσική1008, κλάδο που εµφανίζεται µε το 

διαχωρισµό των Μαθηµατικών σε θεωρητικά και εφαρµοσµένα. Τα κεφάλαια που 

περιλαµβάνονται στις παραδόσεις του1009 (σε παρένθεση ο τίτλος του ιταλικού κειµένου) 

είναι τα παρακάτω: 

• Θεωρία της Κινήσεως                  (Teorica del movimento e carattera della forza) 

• Καθολική Βαρύτης και έλξις       (Gravita ed attrazione universale)  

• Πνευµατική                                  (Pneumatica) 

• Υδροστατική                                (Idrostatica ed idraulica) 

• Στατική                                         (Statica ed equilibrio della macchina semplici) 

• Μηχανική                                     (Meccanica) 

• Ακουστική                                    (Acustica) 

• Οπτική                                          (Ottica) 

                                                      (Stromenti ottici) 

     Το Φεβρουάριο του 1841 δεν αναφέρεται η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και 

λειτουργούν οι σχολές Φιλοσοφίας και Φιλολογίας, Θεολογίας, Νοµική, Φαρµακευτική.   

     Στη Φιλοσοφική διδάσκεται1010: 

1ο έτος: Άλγεβρα. 

2ο έτος: Τριγωνοµετρία1011 . 

3ο έτος: καθόλου Μαθηµατικά1012 (διδάσκεται Φυσική και Χηµεία). 

                                                           
1008 Το Φεβρουάριο του 1840 διδάσκει επίσης Γενική Φυσική στο Ιόνιο Γυµνάσιο, ενώ τα Μαθηµατικά 

διδάσκει ο Μαυροµάτης. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ.  320-321. 
1009 G.J. 448/27-7-1839 (στα ελληνικά). Α.Ι.Γ., Κοιν. VΙ, φάκ. 580, έγγρ. 1535 (στα ιταλικά). Υπάρχουν 

κάποιες διαφοροποιήσεις ανάµεσα στiς επικεφαλίδες των δύο κειµένων.  
1010 To 1840-1841 είναι η τελευταία ακαδηµαϊκή χρονιά που ο Mossotti διδάσκει στην Κέρκυρα και τα 

Μαθηµατικά καταλαµβάνουν το 17% του προγράµµατος σπουδών. G.J. 529/12-2-1841 (πράξη 14-1-1841) και 

543/22-5-1841 (πράξη ΚΗ της Κυβερνήσεως 1/13-3-1841). Μετά το 3ο έτος απονέµεται το ∆ίπλωµα 

«Προλύτου επί Φιλοσοφία και Φιλολογία».  
1011 ∆εν διευκρινίζεται αν περιλαµβάνει Επίπεδη και Σφαιρική. 
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     Ταυτόχρονα, στη Θεολογική διδάσκεται: 

1ο έτος: Θεωρητική Αριθµητική. 

2ο έτος: Θεωρητική Αριθµητική (ενώ θεωρούνται προπαρασκευαστικά τα µαθηµατικά που 

διδάσκονται στο ιεροσπουδαστήριο για τον Στέφανο και περιλαµβάνουν: Θεωρητική 

Αριθµητική, Στοιχεία Άλγεβρας και Γεωµετρίας)1013.  

      Το καλοκαίρι του 1840 επιστρέφει ο Κουντούρης από το Παρίσι, ενώ µε την λήξη της 

ακαδηµαϊκής χρονιάς 1840-18411014 ο Mossotti επιστρέφει στην Ιταλία. Την άνοιξη του 

1841 ο Κουντούρης έχει ήδη τον τίτλο του καθηγητή και διδάσκει Τριγωνοµετρία 

περιµένοντας την παραίτηση του Mossotti1015. Tο καλοκαίρι του 1843 ο Μαυροµµάτης 

εγκαταλείπει και αυτός τη διδασκαλία φεύγοντας για περαιτέρω σπουδές στο Παρίσι.   

 

4.2.4 Από την αναχώρηση του Mossotti µέχρι το 1855 

     Το Νοέµβριο του 1843 νέες τροποποιήσεις γίνονται στην διάρθρωση της εκπαίδευσης1016. 

                                                                                                                                                                                    
1012 Κατά µία πληροφορία, 6 σπουδαστές παρακολουθούν Στερεά Γεωµετρία,  και 2 Τριγωνοµετρία, αλλά δεν 

διευκρινίζεται σε ποιο έτος διδάσκεται η Στερεοµετρία. Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Η Ιόνιος Ακαδηµία», 

ό.π., σ. 371. Νίκος Κουρκουµέλης, σ. 331. 
1013 Σύµφωνα µε την ΚΗ/1/13-3-1841 πράξη  η ∆ηµόσια Εκπαίδευση διαιρείται σε: Προκαταρκτική, 

∆ευτεροβάθµια, Κολλεγιακή και Πανεπιστηµιακή.  Η διδασκόµενη ύλη Μαθηµατικών στα τρία πρώτα επίπεδα 

είναι:  

• Προκαταρκτική (2 χρόνια): Τέσσερις πράξεις της Αριθµητικής - Κλάσµατα - Μέθοδος των τριών. 

• ∆ευτεροβάθµια (2 χρόνια): Θεωρητική Αριθµητική και Στοιχεία Γεωµετρίας (Α’ έτος: Θεωρητική 

Αριθµητική, Β’ έτος: Συνέχεια Θεωρητικής  Αριθµητικής και Στοιχεία Γεωµετρίας). 

• Κολλεγιακή (Γυµνασιακή) (5 χρόνια και ένα 1 προπαρασκευαστικό): Θεωρητική Αριθµητική, Γεωµετρία, 

Άλγεβρα,  Στοιχεία Τριγωνοµετρίας. Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα σπουδών του Γυµνασίου πρόβλεπε για 

τα Μαθηµατικά: Α’ έτος: Θεωρητική Αριθµητική, Β’ έτος: Επίπεδος και Στερεά Γεωµετρία, Γ’ έτος: 

Άλγεβρα µέχρι Γενική Θεωρία Εξισώσεων, ∆’ έτος: Συνέχεια και τέλος της Άλγεβρας, Ε’ έτος: Στοιχεία 

Τριγωνοµετρίας. G.J. 455/2(14)-9-1839. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 318, 345. Στο Αρχείο των 

Ιακωβάτων σώζεται έγγραφο µε Ζητήµατα» Αριθµητικής-Άλγεβρας-Γεωµετρίας-Τριγωνοµετρίας το οποίο 

πιστεύουµε ότι αντιστοιχεί στη διδακτέα ύλη του Γυµνασίου (παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ- Έγγραφα). 
1014 Εκείνη τη χρονιά Στερεοµετρία παρακολουθούν 6 σπουδαστές, και Τριγωνοµετρία 2. Πρωτ. Γεώργιος 

Μεταλληνός, ό.π., σ. 371. 
1015 Α.Τ.Ι. φάκ. Γ2, Αλληλογραφία 1833-1865, υποφάκ. 1833-1845, γράµµα προς το Γεώργιο Τυπάλδο στις 5-

5-1841 Ε.Ν. και Λίνος Μπενάκης, Ανδρέας ∆. Μαυροµµάτης (1822-11855)…., ό.π., σ. 432, υποσηµ. 13. 
1016 G.J. 674/1843 (πράξη Κ΄, 8 -11-1843 Ε.Ν.). 

 222



Επαναλειτουργεί η Ιατρική Σχολή, ενώ «Η σπουδή της Φιλοσοφίας και των Γραµµάτων 

οφείλει καθόλου να προηγήται  ως όρος αναγκαίος όπως δύναταί τις να γίνεται δεκτός ως 

φοιτητής εις τας άλλας σχολάς». Τότε περιλαµβάνονται και πάλι στο πρόγραµµα  της 

Φιλοσοφικής τα Υψηλά Μαθηµατικά, ενώ δεν διδάσκονται πλέον τα Στοιχειώδη. Η 

εισαγωγή στη σχολή αυτή γίνεται µε εξετάσεις και  µετά τις σπουδές των δύο πρώτων ετών  

ο φοιτητής παίρνει, κατόπιν εξετάσεων1017, το βαθµό του 

«∆οκίµου επί Γραµµατολογία και Φιλοσοφία», ενώ 

προαιρετική είναι η εξέταση στα Υψηλά Μαθηµατικά στα 

οποία εξετάζονται µόνο όσοι θα ακολουθήσουν σπουδές 

Μαθηµατικών1018.  

Γεώργιος Ελαιών, 

Στοιχειώδης, Φυσική, Ιστορική 

και Πολιτική Γεωγραφία 

     Το ωρολόγιο πρόγραµµα1019 της Σχολής Φιλοσοφίας και 

Γραµµάτων  του 1843-1844 περιλαµβάνει καθηµερινή 

διδασκαλία  (11½- 12 ½) των Υψηλών Μαθηµατικών από τον 

Ι. Κουντούρη, ενώ στη δηµοσίευση της Gazzetta υπάρχει η 

σηµείωση ότι το µάθηµα θα αρχίσει όταν παρουσιαστούν νέοι 

για να γίνουν δεκτοί1020. Τον Ιανουάριο του 1844 επιστρέφει ο 

Μαυροµµάτης από το Παρίσι και  διορίζεται στο 

Γυµνάσιο1021. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς διορίζεται και 

                                                           
1017 Πληρώνονται ετήσια εξέταστρα  έξι στερλινών. G. J. 6/29-1-1844. 
1018 Μέχρι το 1865 που κλείνει η Ακαδηµία, τα Μαθηµατικά συνεχίζουν να διδάσκονται στα πλαίσια της 

Φιλοσοφικής, χωρίς να υπάρχει χωριστό τµήµα, όπως άλλωστε συµβαίνει και στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας 

µέχρι το 1885. 
1019 G.J. 6/29-1-1844. Ενδιαφέρον είναι ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό της Σχολής (άρθρο 9) αυτή «έχει 

δικαίωµα εποψίας, ενεργησίµου εν καιρώ δέοντι, εις άπαντα τα σχολεία, ουδενός εξαιρουµένου, εις τα οποία 

διδάσκονται µαθήµατα αναγόµενα εις τας ενδεικνυοµένας από την προσηγορίαν της σπουδάς» και ότι (άρθρο 10), 

« Εις το Ακαδηµιακόν Σώµα, συνάµα θεωρούµενον, η Σχολή της Φιλοσοφίας και των Γραµµάτων έπεται ως προς 

την τάξιν προηγήσεως, όλων των άλλων ». Με την πράξη Νο 55 του VII Κοινοβουλίου στις 13/25 Απριλίου 

1844 επιβεβαιώνονται τα ισχύοντα. Βλ. G.J. 18/4-5-1844. 
1020 Την ίδια πιθανόν χρονιά, µαθηµατικά στο Γυµνάσιο διδάσκει ο Γεώργιος Ελαιών και το Σεπτέµβριο του 

1845 εκδίδει το βιβλίο του Στοιχειώδης, Φυσική, Ιστορική και Πολιτική Γεωγραφία. 
1021 Το έλασσον Γυµνάσιο προετοιµάζει τους υποψηφίους για το Ακαδηµιακό Γυµνάσιο και την ανώτερη 

εκπαίδευση. Στα διδασκόµενα µαθήµατα περιλαµβάνονται: Επίπεδος και Στερεά γεωµετρία, Άλγεβρα, 

Τριγωνοµερία και Eισαγωγή εις τον  Υπολογισµόν. G.J. 8/12(24)-2-1844. Την ίδια εποχή στα ∆ευτερεύοντα 
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στο Πανεπιστήµιο όπου του ανατίθεται η έδρα  της Υψηλής Μαθηµατικής. Τότε (άγνωστο 

υπό ποίες ακριβώς συνθήκες) ο Κουντούρης εγκαταλείπει την διδασκαλία στην Ακαδηµία 

όπου πλέον παραµένει µέχρι τον πρόωρο θάνατό του ο Ανδρέας Μαυροµµάτης.  

     Το πρόγραµµα του ακαδηµαϊκού έτους 1846-1847 περιλαµβάνει Μαθηµατικά τρεις φορές 

την εβδοµάδα1022,  Τρίτη-Πέµπτη-Σάββατο 12-1. Η ύλη είναι η ακόλουθη: 

• Νοέµβριος 1846:   Εισαγωγή στον Λογισµό- Εξισώσεις ευθείας και Κωνικών Τοµών1023. 

• ∆εκέµβριος 1846: Η ίδια1024 

• Ιανουάριος 1847: ∆ιαφορικός  Λογισµός – ∆ιαφόριση συναρτήσεων µιας µεταβλητής1025. 

• Φεβρουάριος 1847: ∆ιαφορικός  Λογισµός – Παράγωγοι συνθέτων συναρτήσεων1026. 

• Μάρτιος 1847: Παράγωγοι συναρτήσεων περισσοτέρων µεταβλητών και εξισώσεων1027.  

• Απρίλιος 1847: Μέγιστα και ελάχιστα, σχέσεις επιπέδων καµπυλών1028. 

• Μάιος 1847: Μέθοδος των εφαπτοµένων1029. 

• Ιούνιος 1847: Παράγωγοι επιφανειών.  

     Στις 27 Σεπτεµβρίου 1847 γίνεται µερική έκλειψη Ηλίου1030. Ο Μαυροµµάτης κάνει τους 

σχετικούς υπολογισµούς για την παρατήρηση του φαινοµένου από την Κέρκυρα και 

ανακοινώνει τα αποτελέσµατα στην «Εταιρεία των Φιλοµαθών» στις 5 του µήνα.   

     Για τα επόµενα χρόνια της καθηγεσίας Μαυροµµάτη, µέχρι τον θάνατό του το 1855,  δεν 

εντοπίστηκαν άλλα στοιχεία στις αρχειακές πηγές που µελετήθηκαν. Άλλωστε δεν φαίνεται 

να υπήρξε κάποια ουσιώδης αλλαγή στο πρόγραµµα σπουδών, ενώ αρχίζει η περίοδος 

                                                                                                                                                                                    
Σχολεία η ύλη Μαθηµατικών περιλαµβάνει: Θεωρητική Αριθµητική – Επίπεδη και Στερεά Γεωµετρία – Πλήρη 

Σειρά  Άλγεβρας. G.J. 35/19(31)-8-1844. 
1022 Και τρεις φορές την εβδοµάδα Φυσική (Τρίτη-Τετάρτη-Πέµπτη).  
1023 G.J. 96/31-10-1846. 
1024 G.J. 99/9-11-1846, 100/28-11-1846. 
1025 G.J. 104/26-12-1846. 
1026 G.J. 109/30-1-1847. 
1027 G.J. 113/27-2-1847. 
1028 G.J. 117/27-3-1847. 
1029 G.J. 121/24-4-1847. 
1030 G.J. 143/25-9-1847. Το κείµενο της ανακοίνωσης του Μαυροµµάτη παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 

Πλήρη στοιχεία για την έκλειψη, υπάρχουν στην επίσηµη ιστοσελίδα µε αστρονοµικές πληροφορίες: 

http://eclipse.astroinfo.org/sofi/inter/G393229.HTM  
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αµφισβήτησης της Ακαδηµίας και της κατάργησής της. 

 

4.2.5 Στη σκιά του Πανεπιστήµιου της Αθήνας 

     Μέχρι το 1837 µοναδικό τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα1031 στο νεοσύστατο ελληνικό 

κράτος θεωρείται το Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο. Στις 14 Απριλίου εκείνης της χρονιάς 

δηµοσιεύεται το διάταγµα για την ίδρυση του Πανεπιστηµίου της Αθήνας1032 

(«Πανεπιστήµιον Όθωνος») του οποίου η λειτουργία επηρεάζει σταδιακά αυτήν της Ιονίου 

Ακαδηµίας µε µετακίνηση επιστηµόνων προς την Αθήνα και µείωση του φοιτητικού 

πληθυσµού, ενώ λίγους µήνες αργότερα δηµοσιεύεται ο νέος Οργανικός Κανονισµός της 

Ιονίου Ακαδηµίας1033. 

     Το Πανεπιστήµιο της Αθήνας περιλαµβάνει τέσσερις σχολές: Θεολογική,  Φιλοσοφική, 

Νοµική και Ιατρική µε τις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες να υπάγονται στη Φιλοσοφική, 

όπως στην Ιόνιο Ακαδηµία1034, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις της εποχής. Η Φιλοσοφική σχολή 

περιλαµβάνει τα τµήµατα: Φιλολογικό, Μαθηµατικό, Φυσικό, ενώ οι φοιτητές διδάσκονται 

µαθήµατα γενικά για όλους και ειδικά του τµήµατός τους.  Οι µαθηµατικοί κλάδοι που 

διδάσκονται οι φοιτητές του Μαθηµατικού είναι:  

• Στοιχειώδη Μαθηµατικά1035 - Πειραµατική Φυσική (περιλαµβάνονται στα γενικά 

µαθήµατα). 

• Υψηλοτέρα Καθαρά Μαθηµατική. 

• Εφηρµοσµένη Μαθηµατική (Ανάλυση του πεπερασµένου ποσού). 

• ∆ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός. 

• Έρευνα των διαφόρων καµπύλων. 

                                                           
1031 Το Πολυτεχνείο ιδρύεται  το 1836 µε τη µορφή  δηµοτικού σχολείου τεχνικής  εκπαίδευσης  και προάγεται 

σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα το 1887. Για µία συνοπτική ιστορία του ιδρύµατος βλέπε στην ιστοσελίδα του 

Ε.Μ.Π. http://www.ntua.gr/gr_about/history_message.htm 
1032 Θεοφάνης Χατζηστεφανίδης, ό.π., σ. 18.  
1033 G.J. 362/30-10-1837. 
1034 Μιχαήλ Κασιούρας, «Σύντοµος ιστορική εξέλιξις του Μαθηµατικού τµήµατος της Φυσικοµαθηµατικής 

σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών», Ο Ευκλείδης, κ.τ.λ., Τόµος Γ’, Τεύχος 4, ∆εκέµβριος 1969, σ. 159. 
1035 Ελλείψει σχετικής προπαίδειας, οι παραδόσεις Μαθηµατικών αρχίζουν στις 4  Μαΐου 1837 µε Αριθµητική 

και Γεωµετρία και συνεχίζονται και κατά το πρώτο θερινό εξάµηνο. Μ. Κασιούρας, «Σύντοµος ιστορική…», Ο 

Ευκλείδης, κ.τ.λ., Τόµος Γ’, Τεύχος 5, Ιανουάριος 1970, σ. 205. 
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• ∆ιαγραφική και Πρακτική Γεωµετρία. 

• Μηχανική. 

• Αστρονοµία. 

Στα 1839 υπάρχουν δύο έδρες µαθηµατικών1036: 

• Υψηλής Μαθηµατικής και Αστρονοµίας. 

• Καθαράς και µικτής Μαθηµατικής, και στα 1848 προστίθεται της 

• Μηχανικής. 

     Κατά το θερινό εξάµηνο του1837 το πρόγραµµα Μαθηµατικών της Φιλοσοφικής 

(σχολαρχεί ο Ν. Βάµβας) περιλαµβάνει 1037: 

• Αριθµητική (∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 4-5). 

• Γεωµετρία (Τρίτη-Πέµπτη-Σάββατο, 4-5). 

     Το χειµερινό εξάµηνο 1837-1838 περιλαµβάνει: 

• Γεωµετρία (τα 5 τελευταία βιβλία του Λεγάνδρου). 

• Τριγωνοµετρία ευθύγραµµος του αυτού. 

• Γενικαί ιδιότητες των αριθµών. 

• Άλγεβρα. 

• ∆ιαγραφική Γεωµετρία του Achette,  παρά του Καθ. Κ.Κ. Νέγρη, ∆ευτέραν, Τετάρτην 

και Παρασκευήν 4-5. 

     Το θερινό εξάµηνο του 1838 περιλαµβάνει: 

• «Εξακολούθησιν της χειµερινής εξαµηνίας µαθηµάτων, και µετά το τέλος της 

Γεωµετρίας αρχήν περιγραφικής  γεωµετρίας, τρις της εβδοµάδος, δευτέραν, τετάρτην 

και παρασκευήν, από 4-6». 

     Η περίοδος από την ίδρυση του Πανεπιστήµιου της Αθήνας µέχρι το 1885 είναι 

µεταβατική περίοδος για το Μαθηµατικό τµήµα της Φιλοσοφικής και µόνο το 1904 αποκτά 

διοικητική αυτοτέλεια η Φυσικοµαθηµατική Σχολή. 

 

4.2.6 Μαθηµατάρια  

     Μαθηµατάρια της Ιονίου Ακαδηµίας και του ∆ευτερεύοντος Σχολείου της Κέρκυρας, της 
                                                           
1036 Πρόκειται για τους τακτικούς καθηγητές Κ. Νέγρη και Γ. Βούρη ο οποίος είναι επιφορτισµένος  επίσης µε 

τη Μαθηµατική Φυσική και την Αστρονοµία.  
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περιόδου 1827-1844, σώζονται στην ιδιωτική βιβλιοθήκη Π. Αλιπράντη1038 στην Αθήνα. 

Ανήκουν στον ιεροµόναχο Θεόκλητο Αλιπράντη1039 (1819-1902) και στον αδελφό του Ηλία. 

(1808-1885). 

    Ο Ηλίας σπουδάζει στην Θεολογική σχολή της Ι. Ακαδηµίας κατά το διάστηµα 1828-1831 

και φέρνει στην Κέρκυρα µαζί του τον Θεόκλητο, ο οποίος τελειώνει το ∆ευτερεύον  

Σχολείο κατά τη σχολική χρονιά 1839-1840. Στη  συνέχεια σπουδάζει Θεολογία,  παίρνει 

διδακτορικό δίπλωµα στις 7 Αυγούστου 18441040 και στις 24 Σεπτεµβρίου χειροτονείται 

ιερέας.    

     Από τις σηµειώσεις  Μαθηµατικών  του Ηλία σώζονται (32) συνολικά φύλλα που 

αφορούν Άλγεβρα και Επιπεδοµετρία1041. Η Άλγεβρα αφορά το πρώτο έτος και η Γεωµετρία 

το δεύτερο.  Πρόκειται για χειρόγραφα σε πολύ καλή κατάσταση, σταχωµένα, µε τον τίτλο 

Ευρισκόµενα τα οποία περιλαµβάνουν: 

      Α. 12 φ. (r-v) +10 φ. (r-v) 

• Περί τετραγωνικής ρίζης 

• Προσθήκη εις τας αναλογίας (αναλογίαι γεωµετρικαί, εξαγωγή τετραγωνικής ρίζης δια 

προσεγγίσεων). 

• Ιδέα των συµβόλων τα οποία η άλγεβρα µεταχειρίζεται 

      Β. 9 φ. (r-v) +1 φ. (r-v) 

• Μερικαί σηµειώσεις και προβλήµατα εις την Γεωµετρίαν1042. 

• Ιδέα της Αναλυτικής και Συνθετικής Μεθόδου1043. 

     Οι σηµειώσεις του Θεόκλητου είναι πιο εκτεταµένες και περιλαµβάνουν Επιπεδοµετρία, 

Στερεοµετρία, Τριγωνοµετρία και Πρακτική Αριθµητική. Ως προς τον διδασκοντα, 

σηµειώνεται µόνο ότι την Επιπεδοµετρία δίδαξε ο Ανδρέας Μαυροµµάτης, εντός των  

                                                                                                                                                                                    
1037 ∆ηµαράς  Κ. Θ., Εν Αθήναις τη 3 Μαϊου 1837, µελέτη ιστορική και φιλολογική, Αθήνα, 1987. 
1038 Το περιεχόµενο των σηµειώσεων Μαθηµατικών του Θεόκλητου Αλιπράντη παρατίθεται στο Παράρτηµα 

IV. 
1039 Π. Αλιπράντης, ό.π., σ. 9-10.  
1040 Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία, βλ. Π. Αλιπράντης, σ. 9-11.  
1041 Εκείνη την περίοδο, η Άλγεβρα διδάσκεται από τον Κουντούρη και η Γεωµετρία από τον Φερεντίνο. 
1042 Εγγεγραµµένες γωνίες. 
1043 Προβλήµατα κατασκευών. 
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γνωστών µας χρονολογικών µας ορίων1044. Αλλά και η ύλη της στερεοµετρίας συµφωνεί µε 

την  «Πρόσοψιν των Μαθηµάτων της Στερεάς Γεωµετρίας» που υποβάλλει ο Μαυροµµάτης 

προς τη Γερουσία στις 19 Οκτωβρίου 18381045. Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το νέο 

οργανισµό του 1837, Άλγεβρα, Στερεοµετρία και Επίπεδη Τριγωνοµετρία διδάσκονται στα 

δύο πρώτα  έτη της Φιλοσοφικής. Η Σφαιρική Τριγωνοµετρία διδάσκεται µόνο στους 

Μηχανικούς και πιθανόν περιλαµβάνεται στην Τριγωνοµετρία της Φιλοσοφικής από το 

1841. Με βάση όσα αναφέραµε προηγούµενα, τις αλλαγές διδακτέας ύλης και καθηγητών, 

εκτιµούµε ότι οι σηµειώσεις του Θ. Αλιπράντη  κρατήθηκαν κατά τα δύο πρώτα έτη των 

σπουδών του. 

 

4.3 Σπυρίδων Κατσαΐτης (1853-1864) 

     Ο Σπυρίδων Κατσαΐτης αρχίζει την εκπαιδευτική του σταδιοδροµία τον Απρίλιο του 1853 

όταν µε απόφαση της Γενικής Επιτροπής Παιδείας διορίζεται προσωρινός υπο-οδηγός στο 

Γυµνάσιο1046 για την διδασκαλία της Κατήχησης και Ιεράς Ιστορίας, σε αντικατάσταση του 

Λιβαδά.1047. Η απουσία του Λιβαδά συνεχίζεται, και µε νεότερη απόφαση της Επιτροπής 

προτείνεται να αντικατασταθεί µόνιµα πλέον από τον Κατσαΐτη το Μάιο του 18541048. Η 

σχετική έγκριση δίνεται από την Βουλή  στις 16(28)-6-18541049. 

     Στις 7-6-1855 σε µια θυελλώδη συζήτηση στη Βουλή για την αναδιοργάνωση του 

υφισταµένου και προβληµατικού συστήµατος ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, προτείνεται να 

                                                           
1044 Το Καλοκαίρι  του 1843 αναχωρεί για το Παρίσι. 
1045 Αντικαθιστά τον Κουντούρη.  
1046 Το διδακτικό προσωπικό του Γυµνασίου αποτελείται από τον ∆ιευθυντή, Αντιδιευθυντή, Καθηγητές, 

∆ιδασκάλους, Οδηγούς (και υφοδηγούς) όπως φαίνεται στον κατάλογο συνδροµητών του βιβλίου του Γ. 

Ελαιώνος, Στοιχειώδης Μαθηµατική, Φυσική, και Πολιτική Γεωγραφία, τ. 1, Κέρκυρα, 1845, σ. 155.  
1047 Α.Ι.Γ., Κοιν. Χ, φάκ. 987, έγγρ. 4503. Ταυτόχρονα περιορίζεται ο µισθός των υπο-οδηγών του Γυµνασίου 

από 60 λ σε 50. Στο ίδιο έγγραφο ο Κατσαϊτης χαρακτηρίζεται ως ιεροσπουδαστής. Ο Κατσαΐτης πιθανόν 

αντικαθιστά το Θεαγ. Λιβαδά ο οποίος το 1845 είναι µαθητής στο «Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο», όπως 

φαίνεται από τον κατάλογο συνδροµητών του Γ. Ελαιώνος. 
1048 Α.Ι.Γ., Κοιν. Χ, φάκ. 1024, έγγρ. 8390. 
1049 Πρακτικά συνεδριάσεων της Νοµοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωµένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά τη 

∆ευτέρα σύνοδο  της δεκάτης βουλευτικής περιόδου, Κέρκυρα, 1855, σ. 714 (συνεδρίαση Μ∆΄). 
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καταργηθεί το Γυµνάσιο1050, το Ιεροσπουδαστήριο και το Πανεπιστήµιο εκτός της 

Φαρµακευτικής  Σχολής1051. Η πρόταση απορρίπτεται µε ψήφους 15-21.  

     Την ίδια εποχή πεθαίνει ο Μαυροµµάτης και χηρεύει η θέση του Μαθηµατικού στην 

Ακαδηµία και στο Γυµνάσιο. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς 1855-1856 τα 

Μαθηµατικά στο Γυµνάσιο (3ης και 4ης Κλάσεως) αναλαµβάνει ο Κατσαΐτης, ενώ τον 

Φεβρουάριο του 1856, η Γενική Επιτροπή αποφασίζει να µην καλύψει τη θέση της Υψηλής  

Μαθηµατικής στην Ακαδηµία, και ταυτόχρονα να συνεχίσει ο Κατσαΐτης να παραδίδει στο 

Γυµνάσιο µε µισθό ανάλογο του µισού αυτού που έπαιρνε ο Μαυροµµάτης1052.   

     Το καλοκαίρι του 1857 δηµοσιεύεται ο νέος «Νόµος Κ’ περί Παιδείας»1053, ο οποίος 

αποτελεί το τελευταίο νοµοθέτηµα για την εκπαίδευση στο Ιόνιο Κράτος. Στην Φιλοσοφική 

Σχολή προβλέπει ως διδασκόµενα µαθήµατα (µε σαφή υπεροχή των φυσικοµαθηµατικών  

επιστηµών): 

1. Ελληνική και Λατινική Φιλολογία 

2. Φιλοσοφία κατά τους διαφόρους αυτής κλάδους, περιλαµβανοµένης και της ιστορίας της 

φιλοσοφίας. 

3. Ανώτερα Μαθηµατικά1054 

4. Φυσική 

5. Χηµεία 

6. Φυσική ιστορία 

Στο Ιεροσπουδαστήριο διδάσκεται Στοιχειώδης Μαθηµατική, Φυσική, και Πολιτική 

                                                           
1050 Στα 1852 δηµιουργείται ζήτηµα για πιθανή κατάχρηση στη διαχείριση του Γυµνασίου. Πρακτικά 

συνεδριάσεων της Νοµοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωµένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την Πρώτην 

σύνοδο  της δεκάτης βουλευτικής περιόδου, Κέρκυρα, 1852, (συνεδρίαση ΞΗ΄), σ. 1158. 
1051 Πρακτικά συνεδριάσεων της νοµοθετικής συνελεύσεως του Ηνωµένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την 

δευτέραν σύνοδον της δεκάτης βουλευτικής περιόδου, Κέρκυρα, 1855,  σ. 721. 
1052 Α.Ι.Γ., Κοιν. Χ, φάκ. 1083, έγγρ. 14376. 
1053 G.J. 313/24-8-1857. Αξιοσηµείωτη είναι η θέσπιση του θεσµού του άµισθου υφηγητή στην Ακαδηµία. 

Ταυτόχρονα στο Λύκειο διδάσκεται ολοκληρη η Άλγεβρα και η Στερεοµετρία, ενώ στο Γυµνάσιο αρχίζει η 

διδασκαλία των Ανωτέρων Μαθηµατικών. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 381-383. 
1054 ∆εν εντοπίστηκαν προγράµµατα αυτής της περιόδου, αλλά µπορούµε να υποθέσουµε ότι δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση στη διδασκόµενη ύλη από τα χρόνια του Μαυροµµάτη. 
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Γεωγραφία του Γ. Ελαιώνος1055, η οποία έχει γραφτεί το 1845 για να χρησιµοποιηθεί στο 

Γυµνάσιο της Κέρκυρας και στα ∆ευτερεύοντα  Σχολεία.. Ως προς το περιεχόµενο, 

αντιστοιχεί στην Κοσµογραφία που διδασκόταν στα εξατάξια γυµνάσια της χώρας µέχρι πριν 

από λίγα χρόνια. 

Στις αρχές του 1858 ο Κατσαϊτης αναλαµβάνει την έδρα της Υψηλής Μαθηµατικής1056. 

Ταυτόχρονα υποχρεούται να διδάσκει Μαθηµατικά στο Λύκειο και το Γυµνάσιο µε ετήσιο 

µισθό 100 στερλινών1057. Κατά τη σχολική χρονιά 1857-1858  στο Λύκειο της Κέρκυρας, το 

οποίο διευθύνει ο ιεροµόναχος Αρσένιος Πανδής, διδάσκουν εκτός από τον Κατσαΐτη 

(Μαθηµατικά κατωτέρων κλάσεων – στο ∆’ έτος), ο Ιωάννης Φερεντίνος (Μαθηµατικά των 

ανωτέρων Κλάσεων- στο Ε’ έτος)1058 και ο Πολυχρόνιος Κωνσταντάς (Αριθµητική – στα Α’, 

Β’, Γ’ έτη)1059. 

     Στις 5 Νοεµβρίου του 1860 αναλαµβάνει ανάµεσα στα άλλα καθήκοντά του την επιµέλεια 

και επιθεώρηση των νέων σχολείων στα Ιόνια Νησιά1060 και αναχωρεί από την Κέρκυρα.. 

Επιστρέφει στις 20 Ιουλίου του  1861 µετά από απουσία σχεδόν εννέα µηνών1061. Στα  

χρόνια της καθηγεσίας του συµµετέχει σε επιτροπές για προσλήψεις υπαλλήλων1062. 
                                                           
1055 Α.Ν.Κ., Έπαρχος, φ. 73, 57/242/7-12-1857. Το βιβλίο είναι αφιερωµένο στον αρµοστή Seaton, έχει 

χρονολογία έκδοσης Σεπτεµβρίου 1845 και στον κατάλογο των συνδροµητών συναντάµε τα ονόµατα του 

Ανδρέα Μαυροµµάτη (ως διδάσκοντος στο Γυµνάσιο) και του αρχιτέκτονα G. Leonelli.   
1056 Πιθανόν διδάσκει και Φυσική. 
1057 G.J. 335/22-1-1858. Την ίδια εποχή ο έλληνας πρόξενος στην Κέρκυρα στέλνει στην Αθήνα εκτενή 

αναφορά για τη ∆ηµόσια Εκπαίδευση στα Νησιά. Α.Ν.Κ., σειρά: Ελληνικό Βασιλικό Προξενείο, φ. 22/1858,, 

έγγρ. 2842/8.20-4-1858 (το τµήµα της αναφοράς που σχετίζεται µε την Ακαδηµία παρατίθεται στο  III). 
1058 Ο Ι. Φερεντίνος έχει µια παρουσία στην εκπαίδευση που διαρκεί περίπου σαράντα χρόνια, ώστε µπορούµε 

να υποθέσουµε ότι το 1823 που διδάσκει στο Εφηβείο δεν είναι παραπάνω από είκοσι χρονών. 
1059 Α.Ν.Κ., Έπαρχος, φ. 73, 603/5-10-1859. Άγνωστο αν ο Πολυχρόνιος Κωνσταντάς ταυτίζεται µε τον 

µετέπειτα αγροτικό βουλευτή.  
1060 Μετά το θάνατο του Μουστοξύδη τον Ιούλιο του 1860 (και µέχρι το Νοέµβριο του 1862), προσωρινός 

Άρχων της Παιδείας τοποθετείται ο κύπριος (µε ιονική υπηκοότητα) καθηγητής της Φιλοσοφικής Ιωάννης 

Οικονοµίδης, µε πρόταση του οποίου ορίζεται ως επιθεωρητής των σχολείων προκαταρκτικής και µέσης 

εκπαίδευσης ο ∆ρ. Σπ. Κατσαΐτης. Νίκος Κουρκουµέλης, ό.π., σ. 415-417. 
1061 Περιλήψεις των εγγράφων της σχετικής αλληλογραφίας παρατίθενται στο Παράρτηµα III.  
1062 446/19(31)-12-1859, 468/14(26)-5-1860, 480/30-7-1860 (11-8-1860), 649/10(22)-8-1863, 684/2-4-1864. 

Γ.Α.Κ., Αρχείο Βλαχογιάννη (Επτανησιακά), φάκ. 212, έγγρ. 65. ∆εν διευκρινίζεται αν µετέχει ως µαθηµατικός 

ή εκπροσωπεί το Πανεπιστήµιο, είναι ενδεικτικό όµως µιας τάσης αναβάθµισης του ρόλου των Μαθηµατικών 
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Απολύεται µε το κλείσιµο της Ακαδηµίας το 1865, ασχολούµενος και στη συνέχεια  µε την 

εκπαίδευση. 

 

4.4. Συνολική εκτίµηση για την πορεία της καλλιέργειας των Μαθηµατικών  στην Ιόνιο 

Ακαδηµία και την προσφορά στο έθνος 

     Κατά την περίοδο της «Προστασίας» τα  Ιόνια Νησιά αποκτούν για πρώτη φορά µια 

σχετική εκπαιδευτική αυτονοµία, καθώς υφίστανται και λειτουργούν και οι τρεις βαθµίδες 

της δηµόσιας εκπαίδευσης, ενώ αξιοποιείται το νέο κοινωνικό και πνευµατικό δυναµικό 

τους. Με τον τρόπο αυτό τίθενται σταδιακά τα θεµέλια για την περαιτέρω πνευµατική 

ανάπτυξή τους, ενώ µε τη λειτουργία της Ιονίου Ακαδηµίας διαµορφώνεται το επιστηµονικό 

δυναµικό που σύντοµα επηρεάζει την ιστορική τους πορεία. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά 

αντίξοες, καθώς η ουσιαστικά αποικιακή βρετανική διοίκηση (και προσωπικά ο αρµοστής 

Thomas Maitland στα χρόνια της αρµοστείας του οποίου έγινε όλη η προεργασία για τη 

δηµιουργία της Ακαδηµίας) ουδέποτε στην πραγµατικότητα θέλει τη λειτουργία 

Πανεπιστηµίου και σε αυτό συνεπικουρείται από τους ντόπιους ευγενείς γαιοκτήµονες.  

     Παράλληλα, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται σε περίοδο µαθηµατικής κοσµογονίας, η 

µαθηµατική δραστηριότητα στην Ιόνιο Ακαδηµία συνδέεται µε την κατάσταση του ίδιου του 

ιδρύµατος καθώς και την  γενικότερη πολιτική στα Νησιά, αφού η Παιδεία συνδέεται άµεσα 

µε την εκάστοτε οικονοµικοπολιτική δοµή και εξέλιξη και δέχεται τους κραδασµούς και τις 

αλλαγές της.  

     Σε τέσσερις περιόδους  µπορούµε να διαιρέσουµε τη µαθηµατική δραστηριότητα στην 

Ακαδηµία: 

1. 1824-1832 

2. 1833-1844 

3. 1845-1855 

4. 1856-1865 

     Στην πρώτη περίοδο, η οποία συµπίπτει χρονικά µε την αρµοστεία Adam, δεσπόζει ο 

Καραντηνός µε τον οποίο κλείνει ο κύκλος της προσφοράς των Ιονίων στα Μαθηµατικά 

κατά την περίοδο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. Αν και δεν κατέχει πανεπιστηµιακό 

                                                                                                                                                                                    
στον διοικητικό µηχανισµό του Ιονίου Κράτους. Εκείνη την εποχή (περίοδος αρµοστείας Storx) η κατάληψη 

δηµόσια θέσης γίνεται πλέον µε διαγώνισµα. Λ. Ζαµίτ, ό.π., σ. 23. 
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δίπλωµα και ονοµάζεται διδάκτορας µετά τη σύντοµη φοίτησή του στην École 

Polytechnique, κυριαρχεί µε την ενθουσιώδη διδασκαλία του, τη στιβαρή διοίκηση του 

Πανεπιστηµίου και το συγγραφικό του έργο. Στη σχετικά σύντοµη ακαδηµαϊκή του καριέρα  

µεταφράζει µερικά από τα σηµαντικότερα γαλλικά βιβλία στοιχειωδών Μαθηµατικών της 

εποχής και  µε τη συµβολή των µαθητών του συντελεί σε µεγάλο βαθµό στην εισαγωγή των 

γαλλικών Μαθηµατικών στη νεοελληνική παιδεία. Ταυτόχρονα, στη διδασκαλία των 

Ανωτέρων Μαθηµατικών χρησιµοποιεί και πάλι τα αντίστοιχα γαλλικά συγγράµµατα, την 

ίδια εποχή που στον ελλαδικό χώρο και ο συνοµήλικός του Θεόφιλος Καΐρης είναι και αυτός 

επηρεασµένος από τα αντίστοιχα του Lacroix, όπως και ο Κ. Κούµας. Η επιστηµονική 

διαµάχη µε τον Leonelli, και τα δηµοσιεύµατα που ακολούθησαν, δείχνουν όχι µόνο την 

παιδαγωγική και επιστηµονική κατάρτιση του Καραντηνού αλλά και την επίδραση της 

διδασκαλίας του στους νέους επιστήµονες που ετοίµαζε η Ιόνιος Ακαδηµία. Η κριτική που 

ασκεί στον Lacroix, είναι και αυτή ενδεικτική των γνώσεων  και της µεθοδικότητάς του.  

    Ο Καραντηνός από κάθε άποψη µπορεί να θεωρηθεί «τέκνο της Γαλλικής 

Επανάστασης»1063 ενώ µπορούµε να τον περιλάβουµε τόσο στους λόγιους του Ελληνικού 

∆ιαφωτισµού όσο και σε εκείνους που συγκαταλέγονται στην αµέσως επόµενη περίοδο που 

αρχίζει µε την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. «Παράγει» µαθητές και 

βιβλία1064 σε µία εποχή που το υπό δηµιουργία νέο ελληνικό κράτος χρειάζεται επιστήµονες 

για κάθε τοµέα για να στερεωθεί και συγγράµµατα για να διδαχθούν οι µαθητές και ανήκει 

στη µερίδα των λογίων µε ενεργό ρόλο στην κοινωνία και εθνική διάσταση στη λειτουργία 

τους1065. Ο ίδιος λέει το 1826 σε µία οµιλία του1066 «∆εν µένει πλέον αµφιβολία, αφ’ ου οι 

καθηγηταί είνε έλληνες και οι φοιτηταί περισπούδαστοι, ότι το φως πάσης µαθήσεως θέλει 

                                                           
1063 Όπως επίσης µπορεί να χαρακτηριστεί ως το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγµα εφαρµογής του 

πολιτιστικού ιµπεριαλισµού  της γαλλικής πολιτικής στη νεοελληνική παιδεία. Βλ. Νίκος Καστάνης, «Τα 

ιδεολογικά πλαίσια …», ό.π., σ. 285. 
1064 «Έπειτ’ από Ευγένιο, από Θεοτόκη κι από Μπαλάνους, ο Καραντηνός έχει στα µαθηµατικά τον πρώτον τόπο. 

Του γένους µεν έδωκε βιβλία, στα λύκεια δε των εφτά Νησιών και στην κάτου Ρωµιοσύνη έστειλε δάσκαλους 

µαθητάδες του. Πολυάριθµους νέους ωφέλησε, µάλιστα έδωσε ζήλο δια τα µαθηµατικά κ’ είν’ έργο αυτού και του 

Κουντούρη, α γυρίζουν οι µαθητάδες από το σπουδαστήριο στα χωριά τους µε τριγωνοµετρία». Γεώργιος 

Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 93. 
1065 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. λε’. 
1066 Ηλίας Τσιτσέλης, ό.π., σ. 197. 
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εκλάµψει πάλιν επί του ορίζοντος της ελληνικής γης», ενώ ο Τυπάλδος αναφέρει ότι οι 

Έλληνες ζητούν την ελευθερία τους και «έπρεπε να εφορεύει το πανεπιστήµιο άνθρωπος µε 

ζήλο και µ’ αισθήµατα πατριωτικά! Και ποιος δεν έλαβ΄ ευχαρίστηση βλέποντας έφορο τον 

Καραντηνό; Τέτοια  εκλογή επροξένησε τιµή µεν τ΄ άρχοντα, ωφέλεια δε του γένους 

περισσότερ΄ απ΄ ότι κανείς εστοχαζότουνε»1067.  

     Από τον Τυπάλδο θεωρείται λοιπόν ότι είναι από τους ανθρώπους που ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες του Γένους1068, ενώ ο Παπαδόπουλος-Βρετός  τον αναγνωρίζει ως «άριστο 

µαθηµατικό» αλλά του καταλογίζει «ασωτία» που τον έκανε να  σοφίζεται τρόπους για να 

βρίσκει χρήµατα1069. Η άποψη αυτή είναι επηρεασµένη από τις κακές σχέσεις µαζί του λόγω 

της διαχείρισης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου. Ο Τυπάλδος τον βλέπει µε συµπάθεια  

για τις «ασωτίες» και καταλογίζει στον Ασώπιο και τον Πολίτη ό,τι σφάλµατα  έκανε ως 

έφορος. Μόνο για αυτόν, του οποίου εκτιµά ιδιαίτερα την προσπάθεια για  προώθηση των 

θετικών επιστηµών προς ωφέλεια του έθνους όλου1070, δίνει µια λεπτοµερέστατη 

περιγραφή1071. Ο µαθητής του, Ιωάννης Κουντούρης, σε κείµενό του που δηµοσιεύθηκε 

λίγες µέρες µετά το θάνατό του, σηµειώνει ότι «ωφέλησε αναµφιβόλως το έθνος του»1072, ενώ 

ο Ιακωβάτος γράφει1073 «… και τότες εγινήκανε κοινές στα στόµατα των νέων µας οι 

µαθηµατικές αλήθειες. Ο δάσκαλος παρακινώντας σε σπουδή τους µαθητάδες µε τρόπον 

ένθερµον και ζωηρόνε τους εδίδαξ’  όλα τα καθαρά µαθηµατικά, κοινοποιώντας τους 

τοιουτοτρόπως τες θεωρίες των κορυφαίων της υψηλής µαθηµατικής· και δεν ήτανε πλέον 

                                                           
1067 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 116 (πλήρης περιγραφή της επιµνηµόσυνης τελετής γίνεται στις σ. 

113-120). 
1068 Μετά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του ‘ 21 και τη διαµόρφωση νέων συνειδησιακών, πνευµατικών 

και συναισθηµατικών καταστάσεων, ο όρος «Γένος» υποχωρεί σταθερά µπροστά στον όρο «Έθνος». Για το 

περιεχόµενο της έννοιας «Γένος» κατά την περίοδο του ∆ιαφωτισµού, βλέπε Κ. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σ. 80-82.  
1069 Ανδρέας Παπαδόπουλος-Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία ήτοι Κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας µέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι βασιλείας, Μέρος Β΄, Αθήνα, 1857, σ. 271-273. 
1070 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 118. 
1071 «Ψευδή λοιπόν φωνή ο Καραντηνός, ανάστηµα µέτριο, κεφάλι ολίγο σκυφτό, µάτια βαθουλά, µισοκλεισµένα  

και σαν αλλοίθωρα, φρύδια µαλλιαρά και πεταµένα που εσκεπάζανε τα µάτια, τα οποία όλα επαρασταίνανε 

φυσιογνωµία παράξενη και εκφραστικιά και σα σε µαθηµατικό, όµορφη». Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., 

σ. λγ΄, λδ΄.  
1072 G.J. 236/4-7-1835. 
1073 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ό.π., σ. 118. 
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ξένοι δια την ελληνικιά νεότητα οι Νεύτωνες, οι Λεϊβνίτιοι, οι Βερνούληδες, οι Καρτέσιοι, οι 

Εύλεροι κ’ οι Λαγράγγιοι». 

    Ο Καραντηνός µπορεί να θεωρηθεί ως ο πρώτος αυθεντικός µαθηµατικός της 

νεοελληνικής παιδείας, λόγω της καθαρά µαθηµατικής του δραστηριότητας και του 

αντίστοιχου ερευνητικού του έργου1074. 

     Ο θάνατος του λόρδου Guilford αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα στο έργο του. Στο 

αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες ως Έφορος της 

Ακαδηµίας για να ξεπεραστεί η κρίση που πλήττει το ίδρυµα. Η απώλεια της βιβλιοθήκης 

Guilford αποτελεί πλήγµα για την Ιόνιο Ακαδηµία, ενώ µαζί της χάνονται και πολύτιµα 

βιβλία Μαθηµατικών.  

     Σε αυτήν την περίοδο η  µαθηµατική παραγωγικότητα στην Ακαδηµία φτάνει στο µέγιστό 

της, γεγονός που αντανακλάται στα ωρολόγια προγράµµατα και τους διδασκόµενους 

κλάδους. Απόφοιτοί της  στελεχώνουν τα σχολεία τόσο του Ιονίου, όσο και του νεοσύστατου 

Ελληνικού κράτους. Πιο γνωστοί από αυτούς είναι οι: ∆εσποτόπουλος στη Σχολή 

Ευελπίδων, Κόνδης στους Παξούς, Μάναρης στην Αγία Μαύρα, Ιθάκη, Κέρκυρα και 

γυµνασιάρχης στη Ζωσιµαία Ιωαννίνων, Βάφας στο Γυµνάσιο Αθηνών, Ραζής στην 

Κωνσταντινούπολη, Αντώνιος Φατσέας στο Ληξούρι και αργότερα στη Λαµία, Τρίπολη και 

Ναύπλιο.  

     Η δεύτερη περίοδος1075, που αρχίζει µε την απόσυρση του Καραντηνού από το 

προσκήνιο, χαρακτηρίζεται από πτώση της µαθηµατικής δραστηριότητας στην Ακαδηµία. 

Κύριο ρόλο έχει ο Κουντούρης, µαθητής του Καραντηνού, τον οποίο και υποστηρίζει στην 

διαµάχη µε το Leonelli. Ο Κουντούρης ανήκει σε ένα  κύκλο επτανησίων λογίων, πιθανόν 

µεταρρυθµιστικών τάσεων από πολιτική άποψη, όπου ανάµεσα σε άλλους περιλαµβάνεται 

και ο Σολωµός. Παρά τα  εσωπανεπιστηµιακά προβλήµατα που αντιµετωπίζει  µε τον  

Θεριανό, ο Κουντούρης κατορθώνει να κρατήσει σε ένα καλό επίπεδο τη διδασκαλία των 

Στοιχειωδών Μαθηµατικών µέχρι την άφιξη του Mossotti. Από την αποχώρηση του 

Καραντηνού (1832) και µετά, δεν διδάσκονται Ανώτερα Μαθηµατικά. Ενδεικτικό είναι το 

                                                           
1074 Νίκος Καστάνης, Η εισαγωγή των Μαθηµατικών στη νεοελληνική παιδεία. Η Άλγεβρα και ο Απειροστικός 

Λογισµός, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 66. 
1075 Περιλαµβάνει τις αρµοστείες Nugent (1832-1835), Douglas (1835-1841), MacKenzie (1841-1843), και 

έναρξη της αρµοστείας Seaton (1843-1849).  
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παρακάτω απόσπασµα από την οµιλία του Γ. Θεριανού1076 κατά την έναρξη της 

ακαδηµαϊκής χρονιάς 1836-1837: …Η ωφέλεια των Μαθηµατικών σπουδών άρχισε να γίνεται 

αισθητή µόνο µετά την εγκαθίδρυση τούτου του Πανεπιστηµίου και ο έπαινος κατά τούτο 

πρέπει ν’ αποδοθεί εις τον αποβιώσαντα Καθηγητήν Ι. Καρανδινόν, τον οποίον διαδεχθείς  εις 

την παράδοσιν τοιούτων µαθηµάτων ο κύριος Αναγνώστης Κουντούρης ήτον αδύνατον να 

δυνηθή µόνος να εκτείνη την διδασκαλίαν του εις τα Υψηλά Μαθηµατικά… 

     Στα 1835 Ύπατος Αρµοστής των Ιονίων Νήσων αναλαµβάνει ο sir Howard Douglas ο 

οποίος εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα. Την ίδια χρονιά πολλοί 

ιταλοί καθηγητές εντάσσονται στο διδακτικό προσωπικό της Ακαδηµίας µε απευθείας 

πρόσκληση του αρµοστή και πιθανόν σε παράλληλη εφαρµογή µιας αντιαυστριακής 

πολιτικής, προκαλώντας αλλοίωση του εθνικού χαρακτήρα του ιδρύµατος1077.  Σε αυτούς 

συγκαταλέγεται ο Mossotti, η άφιξη του οποίου ταυτίζεται χρονικά µε την έναρξη 

λειτουργίας του πανεπιστηµίου Αθηνών και την εφαρµογή του νέου οργανικού κανονισµού 

της Ακαδηµίας. Στον κανονισµό αυτό, για πρώτη φορά διαφαίνεται µια προσπάθεια για 

καθορισµό της διδακτέας ύλης ξεφεύγοντας από την ως τότε προσωποπαγώς διδασκόµενη . 

Την εποχή που ο Mossotti φθάνει στην Κέρκυρα είναι ήδη διεθνώς γνωστός και η γνώµη του 

θεωρούµε ότι είχε βαρύνουσα σηµασία στην διαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών σε 

ό,τι αφορά τα Μαθηµατικά. Κατά τον διορισµό του ονοµάζεται καθηγητής της Υψηλής 

Ανάλυσης, της Μηχανικής και της Αστρονοµίας, δείχνοντας την τάση που υπάρχει για να 

διδαχτεί και πάλι ο ∆ιαφορικός Λογισµός,  η Μηχανική καθώς και η Αστρονοµία που 

περιλαµβανόταν στο αρχικό πρόγραµµα των µαθηµάτων. Ο Mossotti διδάσκει επίσης 

Μαθηµατική Φυσική σε µία εποχή που ο τοµέας αυτός αποτελεί το κύριο αντικείµενο 

ερευνών των Γάλλων Μαθηµατικών.  

     Η λειτουργία  του νέου Πανεπιστήµιου στην Αθήνα σηµατοδοτεί και το πέρασµα της 

Ακαδηµίας, ως εκπαιδευτικού ιδρύµατος εθνικής σηµασίας για την Ελλάδα (όπως άλλωστε 

την είχε συλλάβει ο Guilford), σε δεύτερο ρόλο και σταδιακή παρακµή παρά τις κατά 
                                                           
1076 «Σύντοµος λόγος. Εκφωνηθείς παρά του ∆ρος Γεωργίου Θεριανού. Εφόρου του Πανεπιστηµίου, κατά την 

Έναρξιν των µαθηµάτων του Σχολαστικού έτους 1836, γενοµένην τας 4 του ενεστώτος Οκτωβρίου».  G.J. 

3(15)-10-1836, σ. 9. 
1077 ∆εν έχει µελετηθεί επαρκώς ο πιθανός ρόλος των καθηγητών αυτών στη δηµιουργία του Ριζοσπαστικού 

Κινήµατος στα Νησιά. Oι περισσότεροι διώκονταν στην πατρίδα τους από τους Αυστριακούς και στη συνέχεια 

έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στο Risorgimento. 
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καιρούς αναλαµπές. Έτσι, ενώ προσωρινά η Ακαδηµία φαίνεται να αναζωογονείται, στη 

συνέχεια ακολουθεί  τυπικούς ρυθµούς  στη λειτουργία της. Σηµαντικότατος παράγοντας 

µπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι τα δηµόσια οικονοµικά των Νησιών παρουσιάζουν παθητικό 

µετά το τέλος της αρµοστείας Douglas, επηρεάζοντας δυσµενώς και την κατάσταση της 

Παιδείας.  

     Την πρωτοκαθεδρία στα Μαθηµατικά έχει και διατηρεί πλέον το Πανεπιστήµιο της 

Αθήνας, όπως φαίνεται στα προγράµµατα σπουδών τα οποία περιλαµβάνουν διάφορους 

µαθηµατικούς κλάδους σε αντίθεση µε την στασιµότητα στην Ιόνιο Ακαδηµία.  

     Η τρίτη περίοδος1078 χαρακτηρίζεται µε την έναρξη πτωτικής τάσης σε όλα τα επίπεδα της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας στα Νησιά, η οποία συνεχίζεται µέχρι τέλους  της αγγλικής 

κυριαρχίας. Η περίοδος αυτή αρχίζει µε τον Α. Μαυροµµάτη, ο οποίος ασχολείται µε την 

πολιτική σε µία περίοδο έντασης του Ενωτικού κινήµατος, και ταυτόχρονα εργάζεται µε 

επιτυχία και σε άλλους επιστηµονικούς τοµείς. Επί των ηµερών του διδάσκονται τα Ανώτερα 

Μαθηµατικά, αλλά ο πρόωρος θάνατός του στερεί την Ακαδηµία από ένα σηµαντικό 

επιστήµονα ο οποίος αφήνει πίσω του µεταφραστικό και συγγραφικό έργο, όχι όµως στον 

τοµέα των Μαθηµατικών. Εκείνη την εποχή το ίδρυµα  έχει χάσει µέρος του κύρους του1079, 

ενώ µετά τα γεγονότα της Κεφαλονιάς (1848-1849) το ζήτηµα της Παιδείας, η οποία 

βρίσκεται πλέον σε άθλια κατάσταση σε όλα τα επίπεδα1080, είναι συχνά θέµα συζητήσεων 

στη Βουλή.  

     Στην τέταρτη περίοδο1081 περιλαµβάνεται ο Σπ. Κατσαΐτης ο οποίος αναλαµβάνει 

καθήκοντα σε µία δύσκολη πολιτικά περίοδο µε κατάληξη την Ένωση. Για την διδασκαλία 
                                                           
1078 Στα 1849 λήγει η αρµοστεία Seaton και αρχίζει η αρµοστεία Ward (1849-1855) η οποία χαρακτηρίζεται 

από όξυνση του Ενωτικού αγώνα, στασιαστικά κινήµατα στην Κεφαλονιά και διώξεις των Ριζοσπαστών. 
1079 Ενδεικτική είναι επιστολή του Γεώργιου Ιωαννίδη προς τον Κ. Ασώπιο στις 16-2-1852 ο οποίος στέλνει 

στην Αθήνα το γιό του Νικόλαο, σπουδαστή της Ιατρικής …δια να ακροασθή τινα των φυσικών µαθηµάτων, τα 

οποία ελλείπουσιν εις την Ακαδηµίαν µας. Ε.Β.Ε. Αρχείον Κ. Ασωπίου, φάκ. IVβ, Ασ. 1099. 
1080 Βλ. και στην εφηµερίδα Πατρίς των Μεταρρυθµιστών, φ. 17(21)-5-1849, άρθρο µε τίτλο «∆ηµοσία 

εκπαίδευσις». Στα 1848 οι δαπάνες για τη δηµόσια εκπαίδευση ανέρχονται στο ποσό των 11163 στερλινών από 

τις οποίες οι 1928 αφορούν  το Πανεπιστήµιο. Η Επτανησία Επιθεώρησις, φυλ. ∆’ και Ε’ , Ερµής, Κέρκυρα, 

1850, σ. 42. 
1081 Στα 1855 λήγει η αρµοστεία Ward, ακολουθεί η αρµοστεία Yioung (1855-1858), για ένα διάστηµα 

(Απρίλιοςς 1858-Μάρτιος 1859) εκτελεί χρέη αρµοστή ο Gladstone και το Μάρτιο του 1859 αναλαµβάνει ο 

τελευταίος αρµοστής  Henri Storks. 
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των Μαθηµατικών (και γενικά για τη λειτουργία της Ακαδηµίας), τα στοιχεία που 

διαθέτουµε είναι ελάχιστα και συχνά αναγκαζόµαστε να περιοριστούµε µόνο σε υποθέσεις, 

σε αντίθεση µε την περίοδο Καραντηνού για την οποία το υπάρχον αρχειακό υλικό επιτρέπει 

να έχουµε µια σαφή εικόνα για την εξέλιξη της διάρθρωσης των µαθηµατικών σπουδών στην 

Ακαδηµία. Στην τελευταία περίοδο της λειτουργίας της η Ακαδηµία απορροφά το 75% του 

ισχνότατου προϋπολογισµού για την Παιδεία, της οποίας η κατάσταση χειροτερεύει διαρκώς, 

ενώ ειδικά η Στοιχειώδης ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Αποτέλεσµα είναι στη Ιόνιο Βουλή να 

συζητιέται η κατάργηση της Ακαδηµίας µε σκοπό να εξοικονοµηθούν πόροι για τις 

κατώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες.  

     Παρά την δυσµενή κατάσταση, πρόκειται για  µία περίοδο κατά την οποία η Φιλοσοφική 

Σχολή θεωρείται ότι έχει πολύ µεγαλύτερες απαιτήσεις από ό,τι οι άλλες Σχολές καθώς εκτός 

από τα φιλολογικά και φιλοσοφικά µαθήµατα περιλαµβάνει τις Φυσικές Επιστήµες και τα 

Υψηλά Μαθηµατικά και η λήψη διδακτορικού διπλώµατος είναι εξαιρετικά δύσκολη1082.  

     Με εξαίρεση τον Mossotti, του οποίου το πέρασµα από την Ακαδηµία µπορεί να 

θεωρηθεί συγκυριακό λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Ιταλία, οι άλλοι τέσσερις 

Μαθηµατικοί δεν µπόρεσαν για διαφόρους λόγους να αποδώσουν το µέγιστο των 

δυνατοτήτων τους.  Ο Καραντηνός χάνεται σε ψυχιατρείο σε ηλικία 51 χρονών, όπως και ο 

Κουντούρης1083 στα 44 του, ο Μαυροµµάτης στα 33 και ο Κατσαΐτης στα 49, όλοι σε 

σχετικά µικρή ηλικία.  

     Οι Κουντούρης, Μαυροµµάτης, Κατσαΐτης σπουδάζουν αρχικά στην Ακαδηµία και 
                                                           
1082 «Αλλ’ εν  ω δια ταύτα η φιλοσοφική σχολή απαιτεί διπλασίαν, ούτως ειπείν, των άλλων φιλοπονίαν και 

υποµονήν, προσλαµβάνει οίον επίµετρον παρά του νόµου τας φυσικάς επιστήµας και τα υψηλά µαθηµατικά, και 

ουκέτι  δυσέφικτον, αλλ’ ανέφικτον όλως αποβαίνει ίσως προς τους φοιτητάς το διδακτορικόν δίπλωµα». Προς 

την ευγενεστάτην Βουλήν, Έκθεσις, Περί της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, παραγγελοµένη τω Άρχοντι, υπό του 54ου 

άρθρου του Κ’  Νόµου του ενδεκάτου Κοινοβουλίου, Τυπογραφείον Ερµής Αντωνίου Τερζάκη, Εν Κερκύρα, 

1859. σ. 16. Στην ίδια έκθεση προτείνεται: Έναρξη φοίτησης στα Προκαταρκτικά σχολεία από ηλικία 7 ετών, 

στα Λύκεια  από 10 ετών (µε 4ετή φοίτηση για όσους θα γίνουν επιτηδευµατίες και 7ετή αν θα µυηθούν στις 

επιστήµες και τη φιλολογία) και από 17 ετών στην Ακαδηµία (µε 5ετή φοίτηση). Στα Λύκεια, που προτείνεται 

να αποτελούν το µόνο Σχολείο ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διδάσκονται τα Μαθηµατικά τα οποία είναι: 

Αριθµητική – Άλγεβρα - Επίπεδος & Στερεά Γεωµετρία - Γενική Θεωρία Εξισώσεων-Τριγωνοµετρία (στο ίδιο, 

σ. 21). 
1083 ∆εν είναι σαφείς  οι συνθήκες υπό τις οποίες αποµακρύνεται από την Ακαδηµία ο Κουντούρης ούτε 

υπάρχουν  επαρκή στοιχεία για τα επόµενα χρόνια µέχρι το θάνατό του. 
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φοιτούν για σύντοµα χρονικά διαστήµατα στο Παρίσι (για τους δύο τελευταίους δεν 

γνωρίζουµε τους καθηγητές υπό τους οποίους θήτευσαν. Υποθέτουµε µόνο ότι 

παρακολούθησαν µαθήµατα και αυτοί στην École Polytechnique) Στη συνέχεια δεν 

υπάρχουν στοιχεία για επαφές µε άλλους Ευρωπαίους Μαθηµατικούς ούτε για κείµενά τους 

σε Μαθηµατικά περιοδικά, αν και πρόκειται για µία περίοδο συνεχούς προόδου της 

επιστήµης, ούτε στη διδασκαλία τους περιλαµβάνονται νέοι κλάδοι. ∆εν επισηµάναµε 

ανακοινώσεις στη Gazzetta που θα  µας επέτρεπαν να υποθέσουµε την ύπαρξη ενηµέρωσης 

και προβληµατισµού. 

      Χαρακτηριστικό πάντως της πορείας των Μαθηµατικών στην Ιόνιο Ακαδηµία είναι ότι 

και στα σαράντα χρόνια λειτουργίας του ιδρύµατος ο προσανατολισµός είναι σταθερός προς 

τη Γαλλία, καθώς, εκτός από τους επτανήσιους Μαθηµατικούς και ο Mossotti είναι 

επηρεασµένος στις αντιλήψεις και τη µεθοδολογία του από τους Γάλλους αναλυτικούς και 

από τους Laplace, Poisson και Ampère1084. 

      Στα χρόνια της καθηγεσίας Μαυροµµάτη η διδασκαλία των Ανωτέρων Μαθηµατικών 

περιλαµβάνει ∆ιαφορικό Λογισµό και εξισώσεις Κωνικών Τοµών, ακολουθώντας µε χρονική 

υστέρηση δύο περίπου δεκαετιών την τάση της École Polytechique να διδάσκεται κύρια 

∆ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός. Στη συνέχεια µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 

µέχρι το κλείσιµο της Ακαδηµίας η τάση αυτή δεν αντιστράφηκε. 

 Από πλευράς παραγωγικότητας, ο Καραντηνός εκδίδει µια σειρά εργασιών υψηλού 

επιπέδου σε σύγκριση µε τις υπάρχουσες τότε ελληνόγλωσσες εργασίες. Από τα οκτώ βιβλία 

και φυλλάδια που τυπώνει, το ένα αφορά Ανώτερα Μαθηµατικά. Τα έξοδα εκτύπωσης δεν 

καλύπτονται πάντα µε τον ίδιο τρόπο και από τα υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται ότι κάποια 

βιβλία τυπώνονται µε έξοδα του Guilford, κάποια µε το σύστηµα των συνδροµών και άλλα 

µε κυβερνητικά έξοδα.  

  Η  προσφορά του Καραντηνού στην οργάνωση της νεοελληνικής παιδείας είναι 

τεράστια. ∆εν είναι µάλιστα υπερβολή να εκτιµήσουµε ότι η πορεία των Μαθηµατικών στα 

Ιόνια Νησιά και σε όλη τη χώρα, θα ήταν διαφορετική αν ο θάνατος δεν διέκοπτε την 

παραγωγικότητά του. Από τους άλλους επτανήσιους Μαθηµατικούς, ο Κουντούρης µας δίνει 

                                                           
1084 Jed Zachary Buchwald, ό.π., σ. 548. 
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την  Αριθµητική το 1841 και ο Κατσαΐτης την Πρακτική Αριθµητική το 18621085. 

      Κατά την χρονική περίοδο λειτουργίας της Ι. Ακαδηµίας, στον ελληνικό χώρο 

τυπώνονται1086  πολυάριθµα  βιβλία  Άλγεβρας, Γεωµετρίας, Τριγωνοµετρίας αλλά µόλις το 

1857 τυπώνεται στην Αθήνα το πρώτο βιβλίο Αναλυτικής Γεωµετρίας και το 1858 το πρώτο 

µε Μαθήµατα ∆ιαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισµού1087. Οι αντίστοιχες µεταφράσεις 

του Καραντηνού προηγούνται κατά 30 ολόκληρα χρόνια αλλά δεν δηµοσιεύονται ποτέ,  

προφανώς για οικονοµικούς λόγους.  

     Λίγο πριν το κλείσιµο της Ακαδηµίας η διδασκαλία των Ανωτέρων Μαθηµατικών 

συνεχίζεται1088. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο Κατσαΐτης απουσιάζει επί µήνες στα υπόλοιπα 

Ιόνια προς επιθεώρηση των δηµοσίων σχολείων, χωρίς να φαίνεται µέριµνα για τον ορισµό 

αντικαταστάτη. Η όλη κατάσταση µπορεί να θεωρηθεί απόρροια της προαναφερθείσης 

κακής οικονοµίας των Νησιών και της οξύτατης πολιτικής κατάστασης.  

     Στα 1865 η Ιόνιος Ακαδηµία ολοκληρώνει τον ιστορικό της ρόλο και το κλείσιµό της 

οριοθετεί το τέλος µιας σαραντάχρονης περιόδου, της οποίας η γενική προσφορά µπορεί να 
                                                           
1085 Κατά την περίοδο 1825-1863 στην Κέρκυρα τυπώνονται 18 συνολικά έργα  Μαθηµατικών.  Α. Πούλος, 

ό.π., σ. 216. 
1086 Ειδικότερα, στην χρονική περίοδο 1825-1830 που δηµοσιεύει τις εργασίες του ο Καραντηνός, εκτός 

Κερκύρας τυπώνονται στα ελληνικά  εφτά βιβλία  Αριθµητικής: Βενετία 2, Πέστη 1, Βιέννη 2, Ναύπλιο 1, 

Μάλτα 1. 
1087 Συγγραφέας τους ο Μ. Σοφιανός, καθηγητής των Μαθηµατικών στη Σχολή Ευελπίδων. 
1088 Ήδη, ο ρόλος των Μαθηµατικών στην κοινωνική δραστηριότητα αυξάνεται. Χαρακτηριστική είναι µια 

πρόταση του Μουστοξύδη για την ύλη Μαθηµατικών που χρειάζεται κάθε επάγγελµα (σχετικά στο Παράρτηµα 

ΙΙΙ). Η άποψη αυτή παρουσιάζεται µαζί µε διάφορες προτάσεις για όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης στην 

Έκθεση Περί της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως (σ. 8-10, «Ανάγκη της κατ’ επιτηδεύµασι εκπαιδεύσεως») προς τον 

Άρχοντα της Παιδείας που τυπώνεται στην Κέρκυρα το 1859. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει µια προκήρυξη 

(4 ∆εκεµβρίου 1857, G.J. 346/1858) για προσλήψεις στο στρατό όπου το κάθε γνωστικό αντικείµενο που θα 

εξεταστεί βαθµολογείται µε µόρια από 400 έως 3600. Η µέγιστη βαθµολογία δίνεται σε Λατίνους και Έλληνες 

κλασικούς (2000+1600) και στα Μαθηµατικά Καθαρά και Μικτά. Στα Μαθηµατικά διευκρινίζεται ότι δίνονται 

1200 σηµεία (ανά 400) µε ελάχιστο σύνολο 500  ως εξής: 

1. Αριθµητική, συµπεριλαµβανοµένων  των κοινών και δεκαδικών κλασµάτων – αι αναλογίαι -  η εξαγωγή 

της τετραγωνικής και κυβικής Ρίζης, και η µέθοδος του  τόκου. 

2. Η Άλγεβρα,, συµπεριλαµβανοµένων των Κλασµάτων – των πρωτοβαθµίων εξισώσεων, και των εκ τούτων 

προβληµάτων, και της χρήσεως των Λογαριθµικών Πινάκων. 

3. Τα τρία πρώτα Βιβλία του Ευκλείδη. 
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αποτιµηθεί θετικά όχι µόνο για τα Μαθηµατικά αλλά και για την Παιδεία σε όλον τον 

ελληνικό χώρο.  
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