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ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1.  Η  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

• Επί Τουρκοκρατίας “ο κλήρος υπήρξε οδηγός του έθνους και το στήριγμά

του”  και  η  Εκκλησία  έγινε  “κιβωτός  της  εθνότητος”  και  διέσωσε  τον

εθνισμόν  μας,  την  γλώσσαν  μας,  την  Πίστιν  μας”,  γεγονός  που

αποδεικνύεται  ιδιαίτερα  μέσω  της  συμβολής  της  στην  εκπαίδευση  του

ελληνικού  λαού.  Η  Εκκλησία  ενδιαφερόταν  ιδιαίτερα  για  την  παιδεία  και

επιδίωκε να μορφώνει  τους Χριστιανούς με κάθε μέσο. Αυτός ήταν και  ο

λόγος ύπαρξης του Κρυφού Σχολειού. 

• Παρόλο  που  οι  Έλληνες  είχαν  δήθεν  το  δικαίωμα  να  μορφώνονται,  οι

κατακτητές  όχι  μόνο  δεν  ίδρυαν  σχολεία  ,αλλά  και  εμπόδιζαν  και

απαγόρευαν στους Χριστιανούς να εκπαιδεύονται ,στις περισσότερες από τις

τουρκοκρατούμενες  περιοχές.  Όπως  γράφει  ο  Πατριάρχης  Γεννάδιος:

“Κινδυνεύομεν μή μόνον σοφίας στερηθήναι και μαθημάτων , αλλά και την

φωνήν (την γλώσσαν) ημών αγνοήσαι”. Οι κατακτητές στερούσαν από τους

σκλαβωμένους Έλληνες το θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση  με σκοπό

την  ισοπέδωση  των  ελληνικών  αξιών,  την  αποσιώπηση  της  ελληνικής

γλώσσας  ,την  αποτροπή  κάθε  προοδευτικής  ή  επαναστατικής  ιδέας

και  ,κυριότερο  όλων,  την  εξαφάνιση  της  ελληνικής  θρησκείας  και  τον

εξισλαμισμό των υποδούλων. 

• Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  τα  Κρυφά  Σχολεία  ήταν  κυρίως  σχολεία  της

στοιχειώδους  παιδείας,  αλλά  στην  ύστερη  τουρκοκρατία  υπήρχαν  Κρυφά

Σχολειά και της ανώτερης παιδείας. Είναι κοινώς αποδεκτό πως για λόγους

θρησκευτικούς  και  διοικητικούς  οι  Οθωμανοί  Σουλτάνοι  παραχώρησαν

προνόμια και έδειξαν ένα βαθμό ανοχής προς τους Ρωμηούς υπηκόους τους,

όμως  υπήρξαν  περίοδοι  και  περιοχές,  στις  οποίες  δεν  τηρήθηκαν  οι

υποσχέσεις  αυτές.  Δεν  μπορούμε  να  αναφερόμαστε  σε  μια  ενιαία



Κατερίνα Κοντεκάκη

τουρκοκρατία στον χρόνο και  τον  χώρο.  Σε μια αχανή αυτοκρατορία και

μάλιστα υπό τις συνθήκες διοικήσεως και επικοινωνίας της εποχής εκείνης,

η αυθαιρεσία των τοπικών μπέηδων και πασάδων ήταν φαινόμενο σύνηθες.

Δεν είχαμε, λοιπόν, ομοιόμορφη εφαρμογή των θεμελιωδών αποφάσεων περί

θρησκείας  και  παιδείας  των  Ορθοδόξων  Ελλήνων.  Οι  αποφάσεις  αυτές

καταστρατηγήθηκαν ή αλλοιώθηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους και σε

διάφορες επαρχίες και τοπικές διοικήσεις... 
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2. Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
• Ο  “μύθος  του  Κρυφού  Σχολειού”   ,όπως  χαρακτηρίζεται  από  τους

υποτιθέμενους απομυθοποιητές της ελληνικής ιστορίας, οι οποίοι δίχως

τεκμήρια  αμφισβητούν  την  πραγματικότητα,  είναι  Αλήθεια  ,  όπως

καταδεικνύεται   από  προσωπικές  μαρτυρίες  ξένων  και  Ελλήνων  -

ελάχιστες από τις οποίες θα αναφέρουμε -,  από την λαϊκή μούσα – η

οποία  ποτέ  δεν  υμνεί  ανύπαρκτες  έννοιες  -,όπως  άλλωστε  και  από

απόψεις καταξιωμένων ιστορικών του αιώνος μας! 

• Ο κλήρος ήταν ο μοναδικός δάσκαλος του έθνους! Θα μπορούσαμε να

γεμίσουμε βιβλία ολόκληρα με μαρτυρίες για την ύπαρξη του κρυφού

σχολειού , όπως άλλωστε και με αποσπάσματα από βιβλία καταξιωμένων

ιστορικών που τις επιβεβαιώνουν! Για να μην κουράσουμε ,όμως , τον

αναγνώστη θα αναφέρουμε ελάχιστα χαρακτηριστικά παραδείγματα και

παροτρύνουμε  κάθε  ενδιαφερόμενο  να  απευθυνθεί  σε  έγκυρες  πηγές,

ώστε να διαπιστώσει  και  μόνος  του πως το κρυφό σχολειό  δεν  είναι

θρύλος! 

 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης(αγωνιστής της Επανάστασης):  Μόνοι των οι
Έλληνες εφρόντιζον διά την Παιδείαν, η οποία συνίστατο εις το να μανθάνουν
τα  κοινά  γράμματα  [στοιχειώδης  εκπαίδευση]  και  ολίγην  αριθμητικήν
ακανόνιστον. Εν ελλείψει δε διδασκάλου ο ιερεύς εφρόντιζεν περί τούτου. Όλα
αυτά εγίνοντο εν τω σκότει και προφυλακτικά από τους Τούρκους.
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Σπύρος  Λάμπρος  (Ιστορικός)  :Οι  διωγμοί  των  Τούρκων  τυρράνων
ανάγκαζαν τα Ελληνόπουλα να πηγαίνουν κρυφά σε μοναστήρι και εκκλησία
και σε σπηλιές και σε απόκρυφα μέρη να μαθαίνουν γράμματα, για να παίρνουν
το πρώτο φως της γνώσης. Οι χώροι αυτοί αποτελούσαν τα ''Κρυφά Σχολειά''
της Τουρκοκρατίας.

Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος (Ιστορικός) :Όπως κι αλλαχού, έτσι και
στα  Γιάννενα  η  παιδεία  ήταν  κτήμα  μερικών  καλογήρων,  που  παρέδιδαν
βασιζόμενοι  στο  καταθλιπτικότερο σύστημα.  Η  κατώτερη εκπαίδευση  ή  τα
κολλυβογράμματα είχαν ως βάση θεολογικά τινα βιβλία – το Ψαλτήρι και την
Οκτάηχο. Οι διδάσκαλοι ήταν κατά κανόνα καλόγηροι.

Β  .  Χαραλαμπόπουλος  (Γυμνασιάρχης):Τοπωνύμια  «Κρυφό
Σχολειό»,υπάρχουν εκτός από τη μονή Φιλοσόφου, και στην Άνω Μονή Δίβρης
(στην  Ηλεία),  στη  Μονή  Αγίων  Αναργύρων  (Λακωνίας),  στη  Μονή  Αγίου
Γεωργίου Φενεού (Κορινθίας) κ.ά. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Κρυφό Σχολειό’
ήταν διαμέρισμα αθέατον, αποκεκομμένον από τον ναόν, προσιτόν με κινητήν
κλίμακα μακρυά από τα μάτια του κατακτητού’’ ή ‘’θολωτό κρυφό διαμέρισμα
πάνω  από  τον  νάρθηκα  της  Μονής,  όπως  στη  Μονή  Φενεού’’.  Στη  Μονή
Κηπιανών (Μαντινείας) ήταν σε θολωτό διαμέρισμα της καμάρας (Στοάς).

Διονύσιος  Κόκκινος  (Ακαδημαϊκός  ιστορικός  της  Ελληνικής
Επανάστασης  του  1821) :«Ο  παπάς  κάτω  από  τα  ράκη  του  ράσου  του
κρατεί το ψαλτήρι και πηγαίνει να μάθη τα παιδιά, που τον περιμένουν, να
διαβάζουν. Ομιλεί ακόμη εις τα παιδιά και δια τους μεγάλους ανθρώπους που
εδόξασαν άλλοτε αυτόν τον τόπον. Διδάσκει την ολίγην ιστορίαν που γνωρίζει
και  αυτός.  Το  κρυφό  σχολειό  δεν  είναι  θρύλος.  Το  συνετήρησε  παρά  τας
διώξεις,  παρά την αξιοθρήνητον έλλειψιν παντός μέσου, παρά την φοβεράν
πίεσι  τόσων αμέσων αναγκών που θα ήτο φυσικόν να οδηγήσουν προς τον
εξισλαμισμόν, ο βαθύτατος πόθος του τυραννουμένου έθνους να υπάρξη». 

• Δεν είναι λοιπόν χρήσιμο να αναφερθούμε στις θέσεις των αρνητών του

Κρυφού σχολειού, αφού δε χρειάζεται  να προσπαθούμε να αποδείξουμε

κάτι το οποίο είναι ήδη αποδεδειγμένο! 

3. Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΡΥΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
• Από τα πρώτα χρόνια της σκλαβιάς μέχρι και τον 18ο αιώνα ,μέσα στους

νάρθηκες (πρόναους) μοναστηριών ή σε κρυψώνες ,στεγαζόταν το Κρυφό

Σχολειό ,όπου τα μικρότερα Ελληνόπουλα μάθαιναν γράμματα μέσω της

λεγόμενης “Φυλλάδας” , τα μεγαλύτερα διάβαζαν την “Οκτώηχο”(βιβλίο
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που  χρησιμοποιείται  στην  Θεία  Λειτουργία)  και  όσο  μάθαιναν

προβιβάζονταν στον “Απόστολο”( επιστολές που έστελνε ο Απόστολος

Παύλος σε μαθητές του ή σε κάποιες χριστιανικές Εκκλησίες)  και έπειτα

στην μελέτη αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.

• Βέβαια ο δρόμος προς την παιδεία ήταν μακρύς και  επικίνδυνος… Οι

κατακτητές  παραμόνευαν  και  τιμωρούσαν  σκληρά  και  δίχως  δεύτερη

σκέψη, οποιαδήποτε πράξη ερχόταν σε αντιδιαστολή με τα συμφέροντά

τους.

• Τα  προβλήματα,  οι  κίνδυνοι  και  οι  φόβοι  είχαν  ως αποτέλεσμα  η

διδασκαλία να μην είναι πάντοτε συνεχής, οι ώρες της να παραλλάζουν

κάθε φορά και οι τόποι συγκέντρωσης να μετατοπίζονται. Οι συνθήκες

γίνονταν  ομαλότερες  όσο  τα  σχολεία  βρίσκονταν  ορεινότερα,  στις

ημιανεξάρτητες περιοχές. Τα παιδιά ούτε από τον κίνδυνο εμποδίζονταν,

ούτε από τις κουραστικές οδοιπορίες και το ξενύχτι, κι ας έπαιζαν το

κεφάλι τους για πέντε«κολλυβογράμματα». Τόσο μεγάλος ήταν ο πόθος

τους να γευτούν το,  αυτονόητο για εμάς,  αγαθό της παιδείας και  να

ελευθερωθούν, έστω και για λίγο, από τον φόβο και την σκλαβιά. 

• Τα  μαθήματα  λάμβαναν  χώρα  κυρίως  σε  μοναστήρια  ,  σε  δύσβατες

περιοχές,  σε  όλη  την  σημερινή  Ελλάδα,  γεγονός  που  τονίζεται  από

ορισμένους βιωματικούς μάρτυρες ,αλλά και από τα ίδια τα μοναστήρια.

Ενδεικτικά, στην Σταμνά Μεσολογγίου Άγιος Παντελεήμονας, στην Ιερά

Μονή  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου  Σελλάδων  Άρτας,  στην  Ιερά  Μονή

Φιλοσόφου  (Δημητσάνα),  στην  Ιερά  Μονή  Παναγίας  Πελεκητής

(Καρύτσα), στο σπήλαιο Γρεβενών, στην Παναγία Πηγαδιώτισσα (Κρήτη)

– όπου λέγεται ότι λειτούργησε το πρώτο κρυφό σχολειό- και στην Ιερά

Μονή Αγίας Παρασκευής στη Μάνδρα Θέρμου -όπου διδάχθηκε τα πρώτα

του γράμματα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - έμεινε αναμμένη η φλόγα του

ελληνισμού και διατηρήθηκε ζωντανή η ελληνική γλώσσα.
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* το παιδικό τραγούδι «Φεγγαράκι μου λαμπρό» δημιουργήθηκε κατά την

περίοδο  της  Τουρκοκρατίας  και  αναφέρεται  στη  διαδρομή  των

παιδιών ,προκειμένου να φτάσουν  στο Κρυφό Σχολειό

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από τα προαναφερθέντα εξάγεται  το συμπέρασμα πως,  όχι  μόνο το  Κρυφό

Σχολειό υπήρξε ,αλλά και αποτέλεσε την άμεση συμβολή της Εκκλησίας και

των  μοναστηριών  στην  μόρφωση  των  Ελλήνων  κατά  την  διάρκεια  της

Τουρκοκρατίας. Δεν είναι λογικό να θεωρούμε ψεύτικο κάτι τόσο αληθινό και

τεκμηριωμένο  από  ιστορικούς,  βιωματικούς  μάρτυρες  και  από  τους  ίδιους

τους χώρους στους οποίους διεξαγόταν το κρυφό μάθημα… Ε ίναι κρίμα να

αμφισβητούμε  τη  συνεχή  προσπάθεια  των  προγόνων  μας  να  διατηρήσουν

ζωντανή την εθνική τους ταυτότητα, όπως άλλωστε και τον αδιάκοπο αγώνα

της Ορθοδοξίας να μορφώσει τους Έλληνες και να τονώσει το ελληνικό εθνικό

φρόνημα! Ας μη χρησιμοποιούμε την πρόφαση της απομυθοποίησης ως μέσο

ισοπέδωσης της ιστορίας μας. Ας μην χειραγωγούμαστε από τους σύγχρονους

αναθεωρητές  της  Αλήθειας,  οι  οποίοι  πλανούν  και  πλανώνται!  Αν

αναζητήσουμε την Αλήθεια στα γεγονότα και όχι στις θεωρίες ,τότε μόνο θα

εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα…

Ευχαριστώ πολύ…
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