
 

 

Οδός Ανδρέα Μουστοξύδη  

• Παλαιότερη ονομασία: Calle Larga  

Γεννήθηκε  στην Κέρκυρα στις 6 
Ιανουαρίου 1785. Ήταν Έλληνας 
λόγιος και πολιτικός των Επτανήσων 
του 19ου αιώνα. Σε ηλικία δεκαπέντε 
χρονών πήγε στην Ιταλία και 
σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της  
Πάδοβας, όπου και αναγορεύτηκε 
νομοδιδάκτωρ το 1805. Παντρεύτηκε 
την Μαγδαληνή, θυγατέρα του 
Σταματέλου Τόμα βελλιανίτη από 
τους Παξούς(1). Το 1805 ονομάστηκε 
μέλος της “Αρχαιολογικής Εταιρείας 
της Φλωρεντίας” και της 
“Φλωρεντιανής Ακαδημίας”. 

Επέστρεψε στην Κέρκυρα και άρχισε να παραδίδει μαθήματα στο Λύκειο χωρίς 
μισθό. Συγχρόνως δημοσίευε ιστορικές ειδήσεις περί της πατρίδας του. Για την 
δραστηριότητά του αυτή τιμήθηκε από την Γερουσία της Επτανήσου με το αξίωμα 
του ιστοριογράφου των νησιών, και με τον έπαινο για τον ζήλο και την φιλοσοφική 
αξία των έργων του. Λίγο πριν από τη γαλλική κατοχή των νησιών ταξίδεψε ξανά 
στην Ιταλία. Επισκέφτηκε το Παρίσι και επέστρεψε στο Μιλάνο. Περιηγήθηκε τη 
Γερμανία, τη Σαξωνία και την Ελβετία, μελετώντας και αποθησαυρίζοντας πολλές 
και πολύτιμες ιστορικές ειδήσεις, χειρόγραφα και πηγές για την πατρίδα του. Όταν 
εξερράγη η Ελληνική Επανάσταση, ο Μουστοξύδης την εξύμνησε σε ιταλικούς 
στίχους και ανέλαβε το επίπονο έργο να πληροφορεί την Ευρώπη περί των 



ανδραγαθημάτων των Ελλήνων αγωνιστών. Στην εποχή του Καποδίστρια, δέχτηκε 
την πρόσκληση της Κυβέρνησης να διοργανώσει το δημόσιο εκπαιδευτήριο στην 
Αίγινα. Η δολοφονία του Καποδίστρια τον ανάγκασε όμως να διακόψει το έργο του 
και να αναχωρήσει για την Κέρκυρα.  

Στην Κέρκυρα έγινε αντιπρόσωπος και αμέσως Γερουσιαστής του τετάρτου 
Κοινοβουλίου, και αργότερα αρχηγός της Αντιπολίτευσης. Το 1849, στις πρώτες 
ελεύθερες εκλογές, ο λαός ψήφισε τον Μουστοξύδη αντιπρόσωπο και η βουλή 
ομόφωνα πρόεδρο, θέση την οποία όμως ο Μουστοξύδης μετριόφρονα αρνήθηκε.  

Ο Μουστοξύδης  ήταν από τους πρώτους Έλληνες ιστοριογράφους που εργάστηκαν 
με μεθοδικότητα και ακρίβεια πάνω στην ελληνική ιστορία. Κατά τα έτη 1843-1853 
εξέδιδε το περιοδικό "Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα ελληνικά". Έγραψε επίσης έργα 
φιλοσοφικού, φιλολογικού αλλά και γλωσσολογικού ενδιαφέροντος, όπως: 
"Ισοκράτους λόγος περί αντιδόσεως", "Παρατηρήσεις τινές επί της νέας ελληνικής 
γλώσσης", "΄Εκθεσις περί της δημοσίας εκπαιδέυσεως", "Επιστολαί", καθώς και 
πολλές πραγματείες, μεταφράσεις ξένων ιστορικών και ποιητικών έργων, ποιήματα 
κ. ά.  Απεβίωσε στις 17 Ιουλίου 1860 στην Κέρκυρα. 

1. Ο γάμος καταχωρήθηκε στον συμβολαιογράφο Παξών Κ. Μπογδάνο, τόμος Β 
15, σελίδα 16).  
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