
Ἡ παιδεία στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας

καὶ τὸ Κρυφὸ σχολειό

Οἱ  μελέτες  οἱ  ἀφιερωμένεςστὴν  παιδεία   κατὰ  τοὺς  χρόνους  τῆς
Τορκοκρατίας  εἶναι  σήμερα  οὐκ  ὀλίγες,  ἰδιαίτερα  οἱ  μονογραφίες  ποὺ
ἀναφέρονται  σὲ  διάφορες  σχολὲς  ἢ  σὲ  διασκάλουςΣτὸ  δεύτερο  μισὸ  τοῦ
περασμένου αἰώνα ἀνέκυψε μάλιστα καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ὕπαρξης ἢ ὄχι τοῦ
Κρυφοῦ  Σχολειοῦ·  πρόβλημα  πού,  ἀπὸ  τὴ  μιὰ  μεριὰ   ἐπιτάχυνε  τὸ  γενικὸ
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν παιδεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας,
ἀπὸ τὴν ἀλλη μεριὰ διήρησε τοὺς Ἕλληνες λογίους, εἰδικοὺς καὶ μὴ είδικούς
τῆς  παιδείας,  σὲ  δυὸ  ἀντιπαλόμενα  στρατόπεδα  γιὰ  λόγους  καθαρὰ
ἰδεολογικούς. Μιὰ προσπάθεια νὰ παρουσιάσω τὸ εὐρύτατο καὶ πολυζήτητο
αὐτὸ  θέμα στὰ  χρονικὰ  ὅρια  μιᾶς  ὁμιλίας,  θὰ  ἀποτελοῦσε  ἐκ  μέρους  μου
σοβαρὴ ἔνδειξη  ἀφέλειας καὶ προχειρότητας. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, πρόθεσητῆς
ἀποψινῆς παρουσίας μου κοντά σας εἶναι νὰ ἐπιχειρήσουμε μιὰ διαφορετικὴ
προσέγγιση  τοῦ  θέματος,  καὶ  τοῦτο  ἔξω  άπὸ  πατριωτικὲς  ἐξάρσεις,
σωβινισμοὺς  καὶ  ἰδιολογικὲς  τοποθετήσεις.Ἔχοντας  ἀσχοληθεῖ  ἐπὶ  πολλὰ
χρόνια μὲ τὴ μουσουλμανικὴ  θρησκεία καὶ τὴ ζωὴ τῶν Ὀρθοδόξων κάτω ἀπὸ
τὸν  μουσουλμανικὸ  ζυγό,  θὰ  ἤθελα  ἡ  προσέγγισή  μου  τοῦ  θέματος  νὰ
ἒπιχειρηθεῖ ὑπὸ αὐτὴν ἀκριβῶςτὴν ὀπτικὴ γωνία,μιὰ προσέγγιση πού, κατὰ τὴ
γνώμη μου, παραμελήθηκε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια..

Ἡ Οθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὑπῆρξε μιὰ ἐλέῳ Θεοῦ ἀπόλυτη μοναρχία.
Ὁ σουλτάνος -καλίφης στὰ ἀραβικὰ- ἦταν ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ
Προφήτη Του ἐπὶ τῆς γῆς. Κι ἐπειδὴ ἡ γῆ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ ἀνήκουν στὸν
Ἀλλάχ, τὸν Δημιουργό τους, ὁ σουλτάνος, ὡς ἀντιπρόσωπός του, διαχειρίζεται
τὰ  πάντα  καὶ  τὰ  διαθέτει  κατὰ  τὴν  βούλησή του.  Καὶ  γνωρίζουμε  ἀπὸ τὴν
ἱστορία ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῆς προσωπικότητας
τοῦ σουλτάνου ἦταν ἡ αὐθαιρεσία.Ἡ Οθωμανικὴ Αὐτοκραρία ὑπῆρξε ἐπίσης
μιὰ  ἀπόλυτη θεοκρατία·ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ βούληση τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τὸ
Κοράνιο, συνιστοῦσε τὸ σύνταγμα τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὸν ἀπαραχάρακτο
νόμος της. Τὸ Κοράνιο καὶ  ἡ σούνα, δηλαδὴ τὰ λόγια τοῦ Προφήτη ἢ χαντίθ-ς,
ὅπως ἀκριβῶς τὰ εἶχαν ἑρμηνέψει καὶ κωδικοποιήσει οἱ μεγάλοι ἑρμηνευτὲς
καὶ οἱ σοφοὶ νομοδιδάσκαλοι τοῦ ἰσλάμ, οἱ δυὸ αὐτὲς ἀποκλειστικὲς πηγὲς
Δικαίου,  εἶχαν  οἰκοδομήσει  ἕνα  παντοδύναμο  θρησκευτικοπολιτικὸ
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οἰκοδόμημα,  ἕνα  πλέγμα  θρησκευτικῶν  καὶ  πολιτικῶν  παραγγελμάτων
διοίκησης καὶ ζωῆς, τὴν cha’ria, ποὺ διαιωνίζεται ἀπαλλάλακτη καὶ ἀδιάσειστη
μέχρι  σήμερα.Ὡστόσο  μέσα  στὰ  ὅρια  τῆς  ἀπέραντης  μουσουλμανικῆς
θεοκρατικῆς αὐτοκρατορίας συζοῦσαν λαοὶ πολλοί, μὲ γλῶσσες διαφορετικές,
μὲ πολιτισμικὰ ἐπιτεύγματα καὶ βιώματα διάφορα, μὲ ἤθη καὶ ἔθιμα ποικίλα.
Ὅμως ὁ κορανικὸς νόμος, κι ἑπομένως ὁ νόμος τῆς  cha’ria, δὲν ἀναγνωρίζει
μέσα  στὴν  ἐπικράτεια  τοῦ  ἰσλάμ,  τὸντὰρ  ἀλ-ἰσλὰμ,  δυὸ  μόνο  κατηγορίες
πολιτῶν:α) τοὺς  mouslim, τοὺς μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἀντιπρόσωποι
τοῦ  σουλτάνου  εἶναι  οἱ  κύριοι  τῆς  γῆς  καὶ  τῶν  ἐν  αὐτῇ,  οἱ  πραγματικοὶ
πολίτες·β)  τοὺςahlal-kitâb,  τοὺς  λαοὺς  τῆς  Βίβλου,  οἱ  ὁποῖοι  εἶναι  πολίτες
δεύτερης  κατηγορίας,  πολίτες  κατώτεροι,   εἶναι  dhimmi,προστατευόμενοι,
χωρὶς βέβαια νὰ εἶναι σκλἀβοι, ‘abdû=δοῦλοι. Οἱ εἰδωλολάτρες καὶ οἱ ἄθεοι
εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ ντὰρ ἀλ-ἰσλὰμ ἢ καταδικάζονται σὲ
θάνατο.  Σιγὰ  σιγά,  μὲ  τὶς  ἀλλεπάλληλες  ἀραβομουσουλμανικὲς  καὶ
ὀθωμανικὲς κατακτήσεις, παρὰ τοὺς πολλοὺς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ὁμαδικοὺς καὶ
ἀτομικοὺς  ἐξισλαμισμούς,  ὁ  ἀριθμὸς  τῶν   ντίμμι,  δηλαδὴ  τῶν  πολιτῶν
δεύτερης ζώνης, ξεπερνοῦσε τὸν ἀριθμὸ τῶν μουσουλμάνων.

Κάθε φορὰ ποὺ οἱ μουσουλμάνοι καταλάμβαναν μιὰ πόλη, μιὰ περιοχὴ
ἢ μιὰ χώρα, «συνῆπταν» μὲ τοὺς προύχοντές της, πολιτικούς ἢ θρησκευτικούς,
μιὰ «συνθήκη» (Ὄρος Σινᾶ, Γιάννινα)· ἡ ὁποία συνθήκη ἦταν σκληρότερη σὲ
πρίπτωση ποὺ ἡ κατάληψη γινόταν διὰ τῶν ὅπλων, ὕστερ’ ἀπὸ ἀντίσταση τῶν
κατοίκων,  ἢ  ἐλαφρότερη  σὲ  περίπτωση  ποὺ  ἡ  πόλη  παραδινόταν  χωρὶς
ἀντίσταση (Ἱεροσόλυμα, Γιάννινα). Στὴ μιὰ ἢ στὴν ἄλλη περίπτωση, σύμφωνα
μὲ  τὸν  μεγάλο  συνταγματολόγο  Αλ-Μάoυαρντι  (Al-Mawardi ,  9ος αἰ.), ἡ
συνθήκη  περιελάμβανε  μιὰ  σειρὰ  ἀπὸ  ἄρθρα  (12;).  διηρημένα  σὲ  δυὸ
κατηγορίες.  Στὴν  πρώτη  ἀνῆκαν  ὅσα  εἶχαν  σχέση  μὲ  τὴ  μουσουλμανικὴ
θρησκεία: ἀπόλυτος σεβασμὸς τοῦ Κορανίου, τοῦ Μαάμεθ καὶ τῆς θρησκείας
του·  ἀπαγόρευση  τοῦ  προσηλυτισμοῦ  ἢ  τῆς  ἀποστασίας·  σύναψη  γάμου·
ἐχθροπραξία ἔναντι μουσουλμάνου ἢ τῆς Οὔμα. Ἡ τήρηση τῶν ἄρθρων αὐτῶν
ἦταν ἀπόλυταὑποχρωτικὴ καὶ ἡ παράβασή τους ἐτιμωρεῖτο μὲ τὴν ποινὴ τοῦ
θανάτου (ἰσλαμοχριστιανικὸς διάλογος, νεομάρτυρες, ἀπαγόρευση μαθήσεως
τῆς ἀραβικῆς γλώσσας ἢ θρησκείας κλπ). Στὴ δεύτερη κατηγορία ἀνῆκαν τὰ
ἄρθρα  ποὺ  ἀφοροῦσανστὴν  ένδυμασία  τῶν  ντίμμι,  τὴ  χρήση  ὅπλων  καὶ
ὑποζυγίων,τὴν  ἔνδειξη  σεβασμοῦ  ἔναντι  τῶν  μουσουλμάνων,  τὴν
κωδονοκρουσία,  τὴν  τἐλεση  τῶν  θρησκευτικῶν  τελετῶν,  τὴν  ἐξωτερίκευσή
τους,  τὶς  κηδεῖες,  στὴ  συντήρηση  καὶ  στὸ  κτίσιμο  ἐκκλησιῶν,  μονῶν,
ἐρμητηρίων, κλπ.Ἡ τήρηση τῶν ἄρθρων αὐτῶν ἐπιβαλλόταν στοὺς ντίμμι καὶ
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ὅταν  ἀκόμα  δἐν  ἀναφέρονταν  ρητὰ  στὴ  συνθήκη·  στόχευαν  δὲ  στὸ  νὰ
ταπεινώσουν τοὺς ντίμμι, νὰ τοὺς δείξουν ὅτι εἶναι κατώτεροι, ὑποδιέστεροι
άπὸ  τοὺς  μουσουλμάνους·  ὑπῆρχανβέβαια  ἐξαιρέσεις,  ὅπως  ὑπῆρχε  ἡ
δυνατότητα νὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλες ὑποχρεώσεις. Τέλος, ἡ σάρια προέβλεπε
κατηγορίες ἀνθρώπων ἢ περιοχὲς ποὺ ἔχαιραν διαφόρων προνομίων (κλῆρος,
Χίος, Πήλιο, Κυκλάδες, ἡ Θεσσαλονίκη, τὰ Γιάννινα).

Βέβαια, ἡ σοβαρότερη διαφορὰ ἀνάμεσα στὶς δυὸ κατηγορίες πολιτῶν
ἀφοροῦσε στὴ διαφορὰ φορολογίας τους. Ὁ μουσουλμάνος πολίτης πλήρωνε
κάθε  χρόνο  στὰ  θρησκευτικὰ  μουσουλμανικὰ  ἱδρύματα  (βακούφια)
τὴνδεκάτη,  δηλαδὴ  τὸ  ἕν  δέκατο  τῶν  ἀποδοχῶν  του.Ἦταν  ἐπίσης
ὑποχρεωμένος νὰ ἐξασκεῖ  τὰ  στρατιωτικά του καθήκοντα,  νὰ ὑπηρετεῖ  τὴν
αὐτοκρατορία  ὡς  στρατιώτης,στὸ  βαθμὸ  ποὺ  καθοριζόταν  ἀπὸ  τὰ
περιουσιακά  του  στοιχεῖα  καὶ  τὴν  κοινωνική  του  θέση.  Ὁ  ντίμμι  ἦταν
ἀπαλλαγμένος  ἀπὸ  τὶς  στρατιωτικὲς  ὑποχρεώσεις·δὲν  γινόταν  δεκτὸς  στὸν
στρατό, γιατὶ ἡ κατοχὴ καὶ ἡ χρήση ὅπλου τοῦ ἦταν ἀπογορευμένες καὶ ἐπειδὴ
ὁ πόλεμος τῶν μουσουλμάνων ὑπῆρξε πάντα  πόλεμος ἱερὸς  καὶ διεξάγεται
κατὰ τῶν ἀπίστων γιὰ τὴν ὑπεράσπιση ἢ τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰσλάμ. Ὑπέκειτο
ὅμως ο ντίμμι σὲ παντὸς εἴδους καταναγκαστικὲς ἐργασίες γιὰ τὴν κατασκευὴ
καὶ  τὴ  συντήρηση  τοῦ  ὑπέθριου  ὁδικοῦ  δεικτύουτῆς  Αὐτοκρατορλιας
(ὑπέθριοι  δρόμοι,  γέφυρες  κλπ.),  τὴ  διευκόλυνση  τῆς  πορείας  καὶ  τῆς
διαμονῆς τῶν ἐμπολέμων στρατευμάτων, τῶν σουλτανικῶν ταχυδρομείων καὶ
τῶν  διαφόρων  κρατικῶν  ὑπαλλήλων.Καὶ  κυρίως  ὑπέκειτο  σὲ  μιὰ  διπλὴ
φορολογία,  ποὺ  ἦταν  άσύγκριτα  πιὸ  βαριὰ  ἀπὸ  τὴν  δεκάτη  τῶν
μουσουλμάνων. Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ πλήρωνε τὴν gizya,τὸν κεφαλικὸ φόρο, καὶ
ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸharâtz, τὸ χαράτζι, τὸ φόρο ἐπὶ τῶν εἰσόδων του. Ἡ νζίζια, ὁ
κεφαλικὸς φόρος, ἦταν τὸ ἀντίτιμο τοῦ δικαιώματός του νὰ ζεῖ ὡς ντίμμι, ὡς
προστατευόμενος, σὲ μιὰ μουσουλμανικὴ ἐπικράτεια. Στὰ τουρκικὰ ὁ ντίμμι
ὀνομάζεται rayâ, ραγιὰς, ἀπὸ τὸ ἀραβικὸ re’y=λιβάδι. Ἡ ὀθωμανικὴ ἐπικράτεια
ἐθεωρεῖτο ὡς ἕνα ἀπέραντο λιβάδι,  ὅπου τὰ πρόβατα, οἱ προστατευόμενοι,
ἐξαγόραζαν μὲ τὸν κεφαλικὸ φόρο τὸ δικαίωμα νὰ βόσκουν, νὰ ζοῦν. Ἦταν  δὲ
ὁ κεφαλικὸς φόρος πολὺ πιὸ βαρὺς ἀπὸ τὴν δεκάτη τῶν μουσουλμάνων (12,
24,  48.  ἀνάλογα  μὲ  τὴν  οἰκονομικὴ  κατάσταση  ἢ  τὴν  κοινωνικὴ  θέση  τοῦ
ραγιᾶ)καὶ στὴν οὐσία ἀτιμωτικός, ἀφοῦ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ ραγιὰς ἐξαγόραζε
τὸ  δικαίωμα  τῆς  ζωῆς  του.  Τὸ  χαράτζι  πάλι  ἦταν  ἕνα  εἶδος  ἐνοικίου  ποὺ
πλήρωνε στὸ σουλτάνο ὁ ραγιᾶς γιὰ τὸ σπίτι ὅπου στέγαζε τὴν οἰκογένειά του
καὶ τὰ ζῶα του, γιὰ τὰ κτἠματα ποὺ τοῦ ἐπετρεπόταν νὰ καλλιεργεῖ,  γιὰ τὸ
ἐργαστήριο καὶ τὴν ἄδεια ἐξάσκησης ὁποιουδήποτε ἐπαγγέλματος. Ὁ ραγιᾶς
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δὲν  εἶχε  τίποτα  στὴν  κυριότητά  του,  ἀκόμα  καὶ  αὐτὸ  τὸ  κεφάλι  του  ἢ  τὰ
κεφάλια τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας του. Κι ἂν ὁ κεφαλικὸς φόρος ἦταν κάπως
πάγιος, τὸ χράτζι ἄλλαζε πολύ συχνά, ἀνάλογα μὲ τὸν διοικητὴ τῆς περιοχῆς,
τὴν ἐμπόλεμη ἢ ὄχι κατάσταση τῆς Αὐτοκρατορίας. Ἦταν δὲ συχνὰ ὁ φόρος
αὐτὸς ἀβάσταχτος, ὅπως ἀβάσταχτες γίνονταν καὶ οἱ διάφορες ἀγγαρίες καὶ
ἄλλες ταπεινώσεις τῶν ραγιάδων.

Αὐτὰ ὡς πρὸς τὶς γενικὲς προδιαγραφὲς ἀναφορικὰ μὲ τὴ θέση τοῦ μὴ
μουσουλμάνου πολίτη μέσα σὲ μιὰ μουσουλμανικὴ ἐπικράτεια ποὺ διέπεται
ἀπὸ τὴν cha’ria. Ἂς δοῦμε τώρα πῶς παρουσιάζεται τὸ θέμα τῆς παιδείαςς τῶν
χριστιανῶν μέσα στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία.

Μέ τὴν ἅλωση τῆς Πὀλης στὰ 1453 καὶ τὴν παράδοση τοῦ βασιλείου τῆς
Τραπεζούντας  στὰ  1461,  ὅλη ἡ  χριστιανοσύνη  τῆς  Ἀνατολῆς,  ἐκτὸς  ἀπὸ  τὴ
Ρωσία, βρίσκεται ὑποταγμένη στοὺς Μουσουλμάνους ἢ στοὺς Φράγκους, καὶ
στερημένη  ἀπὸ  κάθε  ἐλεύθερη  πολιτικὴ  καὶ  θρησκευτικὴ  ἐξουσία.  Ὅσοι
βυζαντινοὶ λόγιοι δὲν εἶχαν παραμείνει στὴ Δύση ὕστερ΄ άπὸ τὴ σύνοδο τῆς
Φεράρρας-Φλωρεντίας  (1438-1439)  ἢ  δὲν  εἶχαν  χάσει  τὴ  ζωή  τους  στὴν
πολιορκία καὶ τὴ ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας, προσπάθησαν νὰ φύγουν τώρα,
μετὰ  τὰ  τραγικὰ  αὐτὰ  γεγονότα.  Οἱ  λίγοι  ποὺ  ἀπόμειναν  κλείστηκαν  στὰ
μοναστήρια ἀπὸ τὸν φόβο μὴ θανατωθοῦν ἢ πωληθοῦν στὰ σκλαβοπάζαρα.
Τὰ  πολυάριθμα  βιβλία  τῶν  περίφημων  κρατικῶν,  μοναστηριακῶν  καὶ
ἰδιωτικῶν βιβλιοθηκῶν, ὅσα δὲν κάηκαν στὶς πυρκαγιές, χρησίμευαν  ὡς ὕλη
προσανάμματος  στὶς  ἑστίες  τῶν  κατακτητῶν  ἢ  στὶς  μποῦκες  τῶν  κανονιῶν
τους. Λίγα μόνο πῆραν τὸν δρόμο γιὰ τὴ Δύση.

«Καὶ οἱ τριπλὲς οἱ πόρτες οἱ χρυσὲς
Καὶ οἱ χαλκένιες πόρτες τρίξανε...

Καὶ ἀπὸ μόνες τους ἀνοίξανε....
Καὶ ἀπὸ τὶς πόρτες ποὺ ἀνοίξανε
Κόσμος βγαίνει ... καὶ κρατᾶν καὶ σφίγγουν
Τυλιγάδια καὶ βιβλία...σὲ πλούσια σκαλισμένες θῆκες.
Εἶναι ἐδῶ κλειστοί... κι εἶναι κρυμμένοι
Οἱ πηγές, οἱ θάλασσες τῆς Σκέψης,
Οἱ ἀσυγνέφιαστοι τῆς Τέχνης οὐρανοί...
ἁπ’ τῆς Ἑλλάδας τ’ ἁγνὰ χώματα
ἡ Σοφία, ὁ Λόγος, ὁ Ρυθμός, 
οἱ Ἀθάνατοι καὶ οἱ Ὡραῖοι».
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τραγουδάει μὲ τὴ ρομαντική του γλώσσα ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς στὸνΔωδεκάλογο
τοῦ Γύφτου(Λόγος πέμπτος).

Ἡ  μαζικὴ  ἔξοδος  ὅλων  αὐτῶν  τῶν  λογίων  καὶ  τῶν  χειρογράφων  ποὺ
κουβαλοῦσαν  φεύγοντας,  συνέδραμανβέβαια  αἰσθητὰ  στὴ  μόρφωση  τοῦ
περιεχομένου καὶ τὴν ἁλματώδη ἀνάπτυξη ποὺ σημείωσε ἡ Ἀναγέννηση στὴ
Δύση· καταδίκασαν ὅμως γιὰ μεγάλο χρονικὰ διάστημα σὲ νεκροφάνεια κάθε
πνευματικὴ καὶ παιδευτικὴ δραστηριότητα στὴν ὑπόδουλη Ἀνατολή. 

Ὀφείλουμε  ἐπίσης  νὰ  σημειώσουμε  ὅτι  κατὰ  τὴν  περίοδο  τῆς
Τουρκοκρατίες,  καὶ  ίδιαίτερα  στοὺς  δυὸ  πρώτους  αἰῶνες,  τὸ  ἑλληνικὸ
ὀρθόδοξο  στοιχεῖο  καταφεύγει  γιὰ  μεγαλύτερη  ἀσφάλεια  στὶς  ὀρεινὲς
περιοχές, ἐνῶ τὰ ἀστικὰ κέντρα καὶ οἱ ὀδικοὶ ἄξονες τοῦ κάμπου κατοικοῦνται
κυρίως ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς ἐξισλαμισθέντες χριστιανούς.  Ἐκεῖ ἐπίσης
ἐγκαθίστανται τὰ στρατόπεδα καὶ ἡ ὀθωμανικὴ διοίκηση. Στὶς ἄγονεςλοιπὸν
ὀρεινὲς  περιοχὲς  καὶ  ὄχι  στὴν  εὔφορη  πεδιάδα  θὰ  ἀναπτυχθεῖ  ἡ  πρώτη
οἰκονομικὴ καὶ πνευματικἠ κίνηση τῶν ραγιάδων.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἐπιθυμώντας νὰ στελεχώσει τὴν αὐτοκρατορία του
μὲ ἕνα διοικητικὸ ὄργανο, τὸ ὁποῖο θὰ φρόνιζε γιὰ ὅλα τὰ προβλήματα τῶν
χριστιανῶν πού, λόγῳ τῆς φύσης τους, ἦταν ἔξω ἀπὸ τὴ σφαίρα τοῦ Κορανίου
καὶ  τῆς  cha’ria (κλῆρος,  λατρευτικὴ  ζωή,  χριστιανικὰ  μυστήρια,  κ.λπ.),  ὁ
Μωάμεθ  ὁ  Πορθητὴς  ἀπήτησε  τὴν  ἀνάδειξη  τοῦ  Γενναδίου  Σχολαρίου  σὲ
οἰκουμενικὸ  πατριάρχη,  καὶ  τοῦ   ἀνέθεσε  τὴ  θρησκευτικὴ  διοίκησηκαὶ
εὐθύνηὅλων  τῶν  χριστιανῶν  τῆς  Αὐτοκρατορίας.  Ἔτσι  ὁ  πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως  ἀποκτᾶ  θρησκευτικὰ  καὶ  πολιτικὰ  προνόμια  ποὺ  δὲν
εἶχε  γνωρίσει  ποτὲ  ὁ  οἰκουμενικὸς  θρόνος·ὁ  πατριἀρχης
Κωνσταντινουπόλεωςἀναδεικνύεται  σὲmilletbachi,ἐθνάρχης,  ἀρχηγὸς  ὅλων
τῶν χριστιανῶν τῆς ὀθωμανικῆς ἐπικράτειας. Μὲ τὴ συνενοχὴ τῆς ὀθωμανικῆς
ἐξουσίας,  ἴσως  καὶ  ἐν  ἀγνοίᾳ  της,  ἡ   Ἐκκλησία  τῆς  Κωνσταντινούπολης
κατορθώνει  ἔτσι  νὰ  ὀργανώσει  τὸ  γένος  τῶν  ὀρθοδόξων  ραγιάδων  σ’  ἕνα
σῶμα συμπαγὲς ὄχι μόνο πνευματικὰἀλλὰ καὶ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά, ὅποιες
κι ἂν ἦταν οἱ θυσίες καὶ τὰ λάθη της. 

Ἔτσι ἡἘκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἀναλάβει σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ τὴ
φροντίδα τῆς Παιδείας. Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, γιατὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ κληρικοὺς ποὺ
νἀ μποροῦν νὰ διαβάζουν τὰ λειτουργικὰ βιβλία καὶ νὰ κρατοῦν τὰ κατάστιχα
τῶν  χριστιανῶν.  Λόγῳ  ἔλειψης  κάθε  ἄλλης  κτιριακῆς  έγκατάστασης,  τὰ
μαθήματα γίνονται στὸν νάρθηκα τῶν ἐκκλησιῶν ἢ στὰ κοντινὰ μοναστήρια.
Διδάσκαλος εἶναι κάποιος ἱερέας ἢ κάποιος καλόγηρος ποὺ ξέρουν ἀνἀγνωση
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καὶ γραφή· κι ἐφόσον εἶναι ἱκανός, διδάσκει καὶ κάποια στοιχεῖα ἀριθμητικῆς.
Σχολικὰ βιβλία δὲν ὑπάρχουν βέβαια, γιαυτὸ καὶ οἱ μαθητὲς ἐξασκοῦνται στὴν
ἀνάγνωση μέσα στὰ λειτουργικὰ βιβλία: τὸ Ὀκταήχι, τὸ Ὡρολόγιο, τὸ Ψαλτήρι
καὶ τὸ Εὐγγέλιο. Διαβάζουν βέβαια τὰ βιβλία αὐτά,  χωρὶς νὰ καταλαβαίνουν τὶ
διαβάζουν. Μὴν ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι ἡ πρώτη, ἡ στοιχειώδης αὐτὴ ἐκπαίδευση,
ποὺ τὴν  ὀνομάζουμε  συνήθως  κολυβογράμματα,   λειτουργεῖ  κατὰ  τὸν  ἴδιο
τρόπο  τόσο  στὴ  Δύση  ὅπου  ἡ  παιδεία  εἶναι  στὰ  χέρια  τοῦ  κλήρου  τῆς
καθολικῆς Ἐκκλησίας,  ὅσο καὶ στὴ μουσουλμανικὴ ‘Ανατολή, ὅπου στὴ σκιὰ
τοῦ τζαμιοῦ, τὸν ρόλο τοῦ δασκάλου ἐξασκεῖ ὁ ἰμάμης.

Ὀφείλουμε ἀκόμα νὰ σημειώσουμε ὅτι οἱ μαθητὲς τῶν πρώτων αὐτῶν
ἑλληνικῶν σχολείων εἶναι ἄνδρες ὥριμοι ἢ ἔφηβοι πάνω τῶν δεκαπέντε ἐτῶν,
γιατὶ αὐτοὶ θὰ γίνουν ἱερεῖς ἢ ψάλτες στὶς ἐνορίες καὶ στὰ μοναστήρια·  καὶ
γιατὶ  ἀπὸ  τὰ  πέντε  μέχρι  τὰ  δεκαπέντε  χρόνια  τὰ  ἀγόρια,ἀνήκοντας  στὸν
σουλτάνο,ὑπόκεινται στὸν ἱερὸ νόμο τοῦ παιδομαζώματος καὶ ἀποφεύγουν νὰ
κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα. Τὰ μαθήματα γίνονται τὶς ἡμέρες ἀργίας ἢ τὸ βράδυ,
γιατὶ οἱ ἐργάσιμες ἡμέρες καὶ ὧρες τοῦ ραγιᾶ εἶναι δοσμένες καθολοκληρίαν
στὴ  δουλειά  του  ἢ  στὴν  ἀγγαρία  του.  Καὶ  εἶναι  ἀδύνατο  νὰ  φανταστοῦμε
σχολεῖο ὅπου φοιτοῦν καὶ γυναῖκες, πρᾶγμα ποὺ δὲν παρατηρεῖται οὔτε στὴν
καθολικὴ  Δύση  οὔτε  στὴ  μουσουλμανικὴ  Ἀνατολή.  Δὲν  πρέπει  έπίσης  νὰ
ξεχνᾶμε  ὅτι  κάθε  συγκέντρωση  ραγιάδων  ποὺ  ὑπερβαίνει  τὰ  πέντε  ἄτομα
ἀπαγορεύεται  αὐστηρότατα.  Ἐξαίρεση  ἀποτελοῦν  οἱ  λατρευτκὲς  συνάξεις,
δηλαδὴ  οἱ  θρησκευτικὲς  συνάξεις  μέσα  στὴν  ἐκκλησία.  Κατὰ  συνέπεια  τὸ
σχολεῖο δὲ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει σὲ κανένα ἄλλο χῶρο ἀκτὸς ἀπὸ τὸν χῶρο
πίσω  ἀπὸ  τοὺς  τέσσερεις  τοίχους  τῆς  ἐκκλησίας  τῆς  ἐνορίας  ἢ  τοῦ
μοναστηριοῦ. Τέλος, ὀφείλουμε νὰ σημειώσουμε ὅτι ὅλοι οἱ ραγιάδες εἶναι
ὑποχρεωμένοι νὰ κατοικοῦν στὸν γεωγραφικὸ  χῶρο τῆς ἐνορίες ἢ τῆς πόλης
ὅπου  εἶναι  έγγεγραμμένοι.   Ἡ  μετακίνησή  τους  σὲ  ἄλλον  τόπο  καθίσταται
προβληματικὴ καὶ τιμωρεῖται αὐστηρά. Μόνο οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ μοναχοὶ ἔχουν
τὸ  δικαίωμα  νὰ  μετακινοῦνται  μὲ  τὴν  ἄδεια  πάντα  τοῦ  οἰκείου  ἱεράρχη.
Ἐξάλλου μόνο οἱ ἱερομόναχοι μποροῦν νὰ συντηρηθοῦν μὲ τὰ φιλοδωρήματα
τῶν ἐνοριτῶν ἢ τῶν μαθητῶν τους, χωρὶς τὴν ἀνάγκη κάποιου μισθοῦ. Βέβαια
τὰ  πράγματα  θὰ  ἐξελιχθοῦν  στὴ  συνέχεια  ἀνάλογα  μὲ  τὶς  περιστάσεις,  τὶς
περιοχὲς καὶ τοὺς τοπικοὺς κυβερνῆτες.

Στὴν ἱστορία τῆς παιδείας τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας διακρίνουμε
τέσσερεις  περιόδους:  1453-1530·  1530-1620·  1620-1750·  1750-1821.  Οἱ
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χρονολογίες  αὐτὲς  εἶναι  βέβαια  συμβατικές,  γιατὶ  ἡ  παιδεία  εἶναι  ρεῦμα,
κίνηση· δὲν εἶναι κάτι τὸ στατικό καὶ οὔτε ἐξελίσσεται συγχρόνως καὶ μὲ τὸν
ἴδιο  ρυθμὸ σὲ ὅλες τὶς  περιοχές.   Ὅμως ἡ ἀρχὴ ἢ τὸ τέλος κάθε περιόδου
σημαδεύεται ἀπὸ κάποιο ἐξαιρετικὸ παιδευτικὸ γεγονός,ἕνα γεγονὸς ποὺ τὴν
προσδιορίζει καὶ τὴν ὁριοθετεῖ.

Ἡ πρώτη περίοδος (1453-1530) εἶναι ἡ πιὸ δύσκολη καὶ ἡ πιὸ ζοφερή.
Ἂν  κάποια  παιδεἰα  ὑφίσταται  στὸν  ἑλληνικὸ  χῶρο  συντηρεῖται  μὲ  τὰ
ἀπομεινάρια τοῦ Βυζαντίου καὶ σύμφωνα μὲ τὴ βυζαντινὴ σχολικὴπαράδοση.
Δὲν  ἔχουμε  καμιὰ  μαρτυρία  ὅτι  ὁ  πατριάρχης  Γεννάδιος  φρόνισε  γιὰ  τὴν
ἀνασύσταση τῆς πατριαρχικῆς σχολῆς ἀμέσως μετὰ τὴν  Ἅλωση. ΠοιᾶςΣχολῆς
ἄλλωστε;Σὲ  ποιὰ  κτίρια  καὶ  μὲ  ποιοὺς  διδσκάλους;  Εἶναι  ὅμως  πιθανὸ  νὰ
μετέδωσε ὁ ἴδιος τὶς γνώσεις του σὲ νέους μοναχοὺς στὴ Μονἠ Προδρόμου
Σερρῶν, ὅπου εἶχεν ἀποσυρθεῖ μετὰ τὸ 1456. Ὁ πρῶτος σαφῶς μαρτυρημένος
διδάσκαλος καὶ διευθυντὴς σχολῆς στὴν Κωνσταντινούπολη εἶναι ὁ Ἰωάννης
Ζυγομαλᾶς  στὰ  1576.   Ὥς  τὶς  ἀρχὲς  τοῦ  16ου  αίώνα  ψήγματα  μόνο
πληροφριῶν  ἔχουμε  γιὰ  παροδικὴ  μόνο  λειτουργία  σχολείων  στὴν
Ἀδριανούπολη,  τὴν  Κωνσταντινούπολη,  τὴ  Θεσσαλονίκη,  τὰ  Γιάννινα,  τὴν
Ἀθήνα, τὴ Χίο καὶ σὲ ἄλλες, φραγκοκρατούμενες ὅμως, πόλεις.

Τὸ πρῶτο ἀνανεωτικὸ πνευματικὸ κίνημα παρατηρεῖται ἀπὸ τὰ 1530 καὶ
ὕστερα.Ἐνῶ  στὰ  1494  ὁ  Ζαχαρίας  Καλλέγρης  καὶ  στὰ  1509  ὀ  Ἰουστῖνος
Δεκάδυος  ἐκδίδουν στὴ Βενετία τὸ Ψαλτήριονὁ ἕνας καὶ τὸ Ὡρολόγιονὁ ἄλλος
εἰς  χρῆσιν   τῶν  συμπατριωτῶν  τους,   «οἵτινες  στενάζουσιν  ὑπὸ  δουλείαν
βαρβαρικήν»·ἐνῶ  τὰἘρωτήματα  τοῦ  Χρυσολωρᾶ  καὶ  οἱ  Γραμματικὲς τῶν
Λάσκαρη, Γαζῆ καὶ Χρυσολωρᾶκαθίστανται ὀργανο ἀπαραίτητο γιὰ τὴ μάθηση
τῆς  ἀρχαίας  ἑλληνικῆς  γλώσσας  στὰ  σχολεῖα  τῆς  Δύσηςκαὶ  ἐπανεκδίδονται
σχεδὸν κάθε χρόνο,μόνο γύρω στὰ 1545γράφεται  ἡ  πρώτη  Γραμματικὴ τῆς
ἁπλοελληνικῆς ἀπὸ τὸν κερκυραῖο Νικόλαο Σοφιανό, καθολικὸ μοναχὸ στὴν
Ἰταλία.  Ὁ  ἴδος,  δέκα  χρόνιανωρίτερα,  εἶχε  μεταφράσει   καὶ  ἐκδόσει  στὴν
ἁπλοελληνικὴ  τὸ  Περὶ  παίδων  ἀγωγῆς τοῦ  Πλουτάρχου  (1544).   Στὰ  1529
ἐκδίδεται τὸ συλλογικὸ  Ἄθος Χαρίτων  καὶ στὰ 1536 τὸ  Ἄνθος τὸ ἀναγκαῖον
τοῦ Ἰωαννίκιου Καρτάνου. Τὴν ἴδια ἐποχὴ γράφονται ἢ ἐκδίδονται ὁ Θησαυρὸς
τοῦ  Δαμασκηνοῦ  Στουδίτη  (1527),  ὁ  Νομοκάνωντοῦ  Νικολάου  Μαλαξοῦ,ἡ
Χρονογραφία τοῦ Ψευδο-Δωροθέου Μονεμβασίας, ἡ  Ἱστορία Πατριαρχικὴκαὶ
ἡ  Ἱστορία Πολιτικὴ Κωνσταντινουπόλεως·  βιβλία γραμμένα ἢ μεταφρασμένα
στὴν  ἁπλοελληνικὴκαὶ  τὰ  ὁποῖα  γιὰ  τὸ  λόγο  αὐτὸ  ἀκριβῶς  θὰ  διαβαστοῦν
πολὺ καὶ θὰ στάθοῦν ἡ ἀπαρχὴ τοῦ πρώτου αὐτοῦ πνευματικοῦ κινήματος.
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Τὴν  ἴδια  ἐποχὴ  ἐμφανίζονται  καὶ  δροῦν  στὸν  τουρκοκρατούμενο
ἑλληνικὸ  χῶρο  οἱ  πρῶτοι  διδάσκαλοι  μὲ  τὴν  κύρια  ἔννοια  τοῦ  ὅρου.
Κατάγονται  ὅλοι  ἀπὸ  φραγκοκρατούμενες  ἀκόμα  ἑλληνικὲς  περιοχὲς,
σπούδασαν  στὴν  πατρίδα  τους  ἢ  στὴν  Ἰταλία  καὶ  ἀποφάσισαν  νὰ
μεταλαμπαδέψουν τὶς γώσεις τους στοὺς δύστυνους ραγιάδες. Ἀπὸ τὸ 1533
καὶ ὕστερα ὁ Ζακυνθινὸς Μιχαὴλ Ἑρμόδωρος Λήσταρχος διδάσκει στἠ Χίο καὶ
στὴν  Κωνσταντινούπολη·  ὁ  πολυγραφώτατος   περιοδεύωνΖακυνθινὸςἐπίσης
ἱερομόναχοςΠαχώμιος Ρουσάνος,μέχρι τὸ θάνατό του στὰ 1553, προσφέρει τὶς
γνώσεις του στὴ γενέτειρα πατρίδα του, στὴ Θεσσαλονίκη, στὸ Ἅγιο Ὄρος, στὴ
Χἰο,στὴν  Κωνσταντινούπολη·  ὁ  ἐκ  Κορώνης  Πελοποννήσου  ὁρμώμενος
Θεοφάνης  Ἑλεαβοῦλκος  ὁ  Νοταρᾶς,  θὰ  ἀσκήσει  τὰ  τάλαντά  του  στὴν
Κωνσταντινούπολη,  τὴ  Χίο,  τὸ  Ἅγιο  Ὄροςκαὶ  τὴ  Βέρροια.Ο  Λήσταρχος
μόρφωσε  μιὰ  πλειάδα  μαθητῶν  ποὺ  ἐργάστηκαν  μὲ  τὴ  σειρά  τους  ὡς
πετυχημένοι διδάσκαλοι  κατὰ τὸ β΄ μισὸ τοῦ 16ου αἰώνα.Ὁ ὀξύτατος νοῦς καὶἡ
ρεαλιστικὴ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τοῦ καιροῦ του συνετέλεσαν ὥστε
ὁ  Θεοφάνης  Ἐλεαβοῦλκος  νὰ  μορφώσει  μὲ  τὰ  κηρύγματά  του  καὶ  τὴ
διδασκαλία  του  στὴν  Κωνσταντινούπολη  αὐτὸ  ποὺ  ὀνόμασα  παλιότερα
ὀρθόδοξο οὐμανισμό. Οἱ μαθητές του ἀναδείχτηκαν ὡς ἀξιόλογοι ἱεράρχες,
θαυμάσιοι χειριστὲς τοῦ ἁπλοελληνικοῦ λόγου καὶ ἐργάτες πρωτοπόροι τῆς
πνευματικῆς  καὶ  παιδευτικῆς  ζωῆς   στὸ  β΄  μισὸ  τοῦ  16ου αἰώνα.  Ἡ
συντηριτικότητα καὶ ἡ ἀρχαιοπρέπεια  τοῦ Παχωμίου Ρουσάνου προξένησαν
πλεῖστες ὅσες θεολογικὲς καὶ γλωσσολογικὲς συζητήσεις. Ο Λήσταρχος καὶ ὁ
Ρουσάνος ἦταν φανατικοὶ ὑπέρμαχοι τῆς ἀττικῆς γλώσσας καὶ ἦρθαν σὲ ρήξη
μὲ τὸν Ἐλεαβοῦλκο καὶ τοὺς μαθητές του ποὺ ἦταν ὀπαδοἰ καὶ ἀπαράμιλοι
χειριστὲς τοῦ ἁπλοελληνικοῦ λόγου. Οἱ μεταξύ τους γλωσσικοὶ διαξιφισμοὶ καὶ
ἡ ἔκθεση τῶν ἀπόψεών τους στὸν λόγιο πατριάρχη Διονύσιο Β΄ (1546-1556),
ἔθεσαν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ θέμα τῆς διγλωσσίας στὴ ζωὴ καὶ τὴν παιδεία τῶν
Ἑλλήνων.  Τὸ θέμα θὰ τεθεῖ κατὰ τρόπο πολὺ πιό ζωηρὸ καὶ δραματικὸ στὴν
ἐποχὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, οἱ ἀκραῖες θεολογικὲς θέσεις
τοῦ Παχωμίου Ρουσάνου, ἐπανακίνησαν τὸ δεύτερο μεγάλο πρόβλημα στὴν
‘Εκκησία,  τὸ  δίλημμαδηλαδὴ  τοῦ κλεισίματός  της  στὸν  ἑαυτό  της  καὶ  στὴν
παράδοσή της ἢ τοῦ ἀνοίγματός της πρὸς τὸν ἔξω κόσμοκαὶ τὴ ρεαλιστικὴ
ἀντμετώπιση  τῶν  προβλημάτων.  Ἡ  διδακτικὴ  δράση  τοῦ  Ἑρμόδωρου
Λήσταρχου καὶ τοῦ Θεοφάνη Ἐλεαβούρκου, κι ἀκόμα περισσότερο ἡ δράση
τῶν  μαθητῶν  τους,  συνετέλεσαν  ὥστε  τὰ  σχολεῖα  ποὺ  περιγράψαμε
παραπάνω νὰ πολλαπλασιστοῦν καὶ μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ(Γιάννινα, Θεσσαλονίκη,
Χίος, Ἀθήνα) νὰἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ περέχουν μαθήματα ἀνώτερα, μέσου
ἐπιπέδου  (διδασκαλία  τῆς  ἀρχαιοελληνικῆς  Γραμματικῆς,  μελέτη  καὶ
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μετάφραση  κειμένων  πατερικῶν  καὶ  μή,  λίγη  ποίηση,  λίγη  ρητορική,  λίγη
έπιστολογραφία). Μαθήματα πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου μόνο ἡ πατριαρχικὴ
σχολὴ ἦταν ἱκανὴ νὰ προσφέρει. Στὰ 1555, ὁ πατριάρχης Διονύσιος  Β΄ ἔκανε
μιὰ πρώτη προσπάθεια,  τὴν ὁποία ἐπισημοποίησε καὶ ἐπέβαλε στὰ 1593 ὁ
πατριάρχης  Ἱερεμίας  Β΄  ὁ  Τρανός  :  «Ὥρισεν  ἡ  Ἁγία  Σύνοδος,  ἕκαστον
ἐπίσκοπον  ἐν  τῇἑαυτοῦ  παροικίᾳ  φροντίδα  καὶ  δαπάνην  τὴν  δυναμένειν
ποιεῖν, ὥστε τὰ θεῖα καὶ ἱερὰ γράμματα δύνασθαι διδάσκεσθαι, βοηθεῖν δὲ
κατὰ δύναμιν τοῖς ἐθέλουσιδιδάσκειν καὶ τοῖς μαθεῖν προαιρουμένοις, ἐὰν τῶν
ἐπιτηδείων χρείαν ἔχωσιν». Γιὰ τὴν πρόοδο τῆς παιδείας ἐργάζοναται μὲ πολὺ
ζῆλο τὴν ἐποχὴ αὐτὴοἱ πατριάρχες Ἀλεξανδρείας Σιλβεστρος καὶ ὁ Μελέτιος
Πηγᾶς καὶ οἱ οἰκουμενικοὶ πατριάρχες Διονύσιος Β΄, Ἰωσάφαθ Β΄καὶ Ἰερεμίας
Β΄,  ὅλοι  τους  ἄμεσοι  ἢ  ἔμμεσοι  μαθητὲς  τοῦ   Θεοφάνη  Ἐλεαβούλκου  καὶ
ὀπαδοὶ  τῆς  χρήσης  τῆς  καθομικουμένης  γλώσσας  στὸ  κήρυγμα  καὶ  στὴν
παιδεία.

Γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουμετὴν εἰκόνα τῆς παιδείας μέχρι  τὴν ἔλευση τοῦ
Θεόφιλου  Κορυδαλἐα,  δηλαδὴ  μέχρι  τό  1620  περίπου,  θὰ  πρέπει  νὰ
σημειώσουμεπρῶτα πρῶτα τὴν οίκονομικἠ συμβολὴ τοῦ τσάρου τῆς Ρωσίας
στὸ ἔργο τῆς χειμαζομένης Ἐκκλησίας.   Πρὸ πάντων ὅμως νὰ τονίσουμε τὴ
συνδρομὴ τῶν ἑλλήνων λογίων τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι φροντίζουν γιὰ τὴ
μόρφωση  διδασκάλων  στὰ  ἐκτὸς  τοῦ  ἑλληνικοῦ  χώρου  σχολεῖα,  γιὰ  τὴν
ἒκδοση καὶ τὴ δωρεὰν ἀποστολὴ βιβλίων στὴ σκλαβωμένη πατρίδα τους. Οἱ ?
Ελληνες  ,ἐμποροι  πάλι  βοηθοῦν  οἰκονομικὰ  στὴν  ἵδρυση σχολείων  καὶ  στὴ
μισθοδότηση  τῶν  δασκάλων  τους.Τὸ  φαινόμενο αὐτό,  ἡ  σχέση  μεταξὺ  τῆς
παιδείας στὸν ἑλληνικὸ χῶρο καὶ τῆς προσφορᾶς τῶν ἑλληνικῶν Κοινοτήτων
τοῦ Ἐξωτερικοῦ,  γίνεται ἐμφανέστερο στὴν τρίτη κι ἀκόμα περισσόερο στὴν
τέταρτη  περίοδο  τῆς  ἑλληνικῆς  παιδείας  κατὰ  τοὺς  χρόνους  τῆς
Τουρκοκρατίας.

Ἐπὶ παραδείγματι, ὁ Θεόφιλος Κορυδαλεὺς (1570-1646), θὰ ἀσκήσει τὸ
ἐπάγγελμα τοῦ διδασκάλου πάνω ἀπὸ σαράντα  χρόνια στὴν Ἀθήνα (1590,
1614-1620,  1643-1646)στὴ  Βενετία  (1609),  στὴ  Ζάκυνθο  (1621-1622,  1628-
1636),στὴν Κωνσταντινούπλη (1622-1623Μ 1625-1628-1636-1649),  ὅπου τὸν
καλοῦν νὰ διδάξει ἐπὶ μισθῷοἱ προύχοντες τῆς πόλης, οἱ ὁποῖοι  ὁρίζουν καὶ τὸ
ὕψος τῶν διδάκτρων   του, φροντίζοντας συγχρόνως γιὰ τὴν καλὴ λειτουργία
ἂν ὅχι γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ σχολείου. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο μονιμοποιεῖται ὁ
θεσμὸς τοῦ διδασκάλου ποὺ καλεῖται ἀπὸ τὴν Κοινότητα γιὰ ἕνα συγκεκριμένο
διδακτικὸ ἔργο καὶ πληρώνεται ἀπὸ αὐτὴν. Γεννημένος στὴν Ἀθήνα, στὰ 1570,
ὅπου ἔμαθε τὰ πρῶτα γράμματα,ὁ Κορυδαλέας ἔφυγε στὰ 1600 γιὰ τὴν Ἰταλία,
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ὅπου  συνέχισε  τὶς  σπουδές  του  πρῶτα  στὸ  καθολικὸ  κολλέγιο  τοῦ  Ἁγίου
Ἀθανασίου (1600-1006),  στὴ Ρώμη, καὶ στὴ συνέχεια στὸ Πανεπιστήμιο τῆς
Πάδοβας,  ἀπ’  ὅπου  πῆρε,  στὶς  5  Ἰουνίου  1613,τὸ  διδακτορκὸ  δίπλωμα
φιλοσοφἰας  καὶ  ἰατρικῆς.  Στὴν  Πάδοβα  ὁ  Κορυδαλέας  μαθήτεψε  κοντὰ
στὸσυνάδελφο  τοῦ  Γαλλιλαίου,  τὸν  CesareCremonini,  ἱδρυτὴ  τῆς
νεοαριστοτελικῆς φιλοσοφίας στὴ Δύση. Ἐπιστρέφοντας στὴν πατρίδα του, ὁ
Κορυδαλέας θὰ συγγράψει γιὰ τοὺς μαθητές του ὑπομνήματα σὲ ὅλα τὰ ἔργα
τοῦ Ἀριστοτέλη, ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἀκολουθώντας τὴ νεοαριστοτελικὴ μέθοδο
τοῦ  Cremonini.  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη  ἐκθέτοντας  τὴ  δική  του  ἐλεύθερη  σκέψη.  Ἡ
διδασκαλία  τοῦ  Κορυδαλέα   θὰ  διαταράξει  τὸν  τρόπο  σκέψης  καὶ  τὶς
παραδόσεις  τῆς  ‘Ορθοδοξίας  καὶ  θὰ  γεννήσει  πολλὲς  ὑποψίες.  Ὡστόσο  τὸ
κορυδαλικὸ αὐτὸ σύστημαδιδασκαλίας καὶ σκέψηςθὰ δεσπόσει στὴν ἑλληνικὴ
παιδεία ἐπὶ ἐνάμιση αἰώνα.Τὰ πολυάριθμα χειρόγραφα τῶν ὑπομνημάτων καὶ
τῶν  ἄλλων  ἔργων  τοῦ  Κορυδαλέα   στολίζουν  σήμερα  ὅλες  τὶς  διάφορες
βιβλιοθῆκες τῶν Βαλκανίων. Βέβαια τὰ ἔργα τοῦ Ἀριστοτέλη καλύπτουν  ὅλες
τὶς ἐπιστῆμες. Ἑπομένως τὰ ὑπομνήματα τοῦ Κορυδαλέα ἅπτονται ὅλων τῶν
ἐπιστημῶν καὶ ἡ διδασκαλία τους εἶναι ἀνωτἀτου ἐπιπέδου, εἶναι διδασκαλία
πανεπιστημιακή.

Ο Κορυδαλέας εἶχε κάνει τὶς ἀνώτερες σπουδές του στὴ Δύση, ὅπου εἶχε
διδαχτεῖ  τὴν  ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα.  Τὰ ὑπομνήματά του εἶναι  γραμμένα
στὴ  γλώσσα  αὐτή,  σὲ  μιὰ  ὐπέροχη  ἀρχαΐζουσα  ἑλληνική.  Ἔτσι  γιὰ  νὰ  τὰ
μελετήσουν καὶ νὰ τὰ κατανοήσουν, οἱ μαθητὲς ὄφειλαν νὰ μάθουν πρῶτα τὰ
ἀρχαῖα ἑλληνικά. Ἑπομένως ἡ διετής,  τριετὴς ἢ τετραετὴς μέση ἐκπαίδευση
μετατρέπεται  τώρα  σ’  ἕνα  χῶρο  ἐκμάθησης  τῶν  ὀκτὼ  τοῦ  λόγου  μερῶν
ἀκολουθώντας  τὴ  Γραμματικὴ  τοῦ  Λάσκαρη  (Λασκαρῆδες)  ἢ  τοῦ  Γαζῆ
(Γαζῆδες)·τὴν ἐκμάθηση ἐπίσης  τοῦ συντακτικοῦ τῆς ἀρχαίας μὲ τὴ βοήθεια
κειμένων τῆς πατερικῆς ἢ τῆς θύραθεν γραμματείας ἀπὸ τὰ πιὸ εὔκολα στὰ
πιὸ δύσκολα. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει ἐπίσης μετάφραση καὶ ἀντίστροφο,
ἐπιστολογραφία,  ποίηση,  ρητορικὴ καὶ εἰσαγωγὴ στὴ Λογική.  Ἡ ἀνώτατη,  ἡ
πανεπιστημικὴ  παιδεία,  δηλαδὴ  ἡ  διδασκαλία  τῶν  ὑπομημάτων  τοῦ
Κορυδαλέα ἀποτελοῦσε τὴ συνέχεια, ἀκολουθοῦσε δηλαδὴ τὴ διδασκαλία τῆς
γλώσσας καὶ τὴ μελέτη πατερικῶν καὶ θύαθεν κειμένων. Τὸ πρόγραμμα τοῦ
Ἰωάννη  Πέζαρου  στὴ  Σχολὴ  Τυρνάβου  ποὺ  περιγράφει  ὁ  Κωνσταντῖνος
Κούμας, καὶ τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα μαθημάτων  ποὺ καταρτίζει στὰ 1707
γιὰ τὴ Σχολὴ Βουκουρεστίου ὁ πατριάρχης  Ἱεροσολύμων Χρύσανθος Νοταρᾶς
ἀντανακλοῦν τὴ διδακταία ὕλη στὴ μέση καὶ ἀνώτερη παιδεία.  Ἀντίθετα οἱ
ὁδηγίες  πού  περιέχονται   στὸ  κληροδότημα  τοῦ  ἐμπόρου  γουναρικῶν
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Γεωργίου Καστριώτη γιὰ τὴν ἵδρυση καὶ τὴ λετουργία σχολείου στὴν ἰδιαίτερη
πατρίδα του, τὴν Καστοριά,στὰ 1708, καθὼς καὶ γιὰ τὴ μισθοδοσία τῶν δύο
διδασκάλων  καὶ  τὶς  ὑποτροφίες  σὲ  ἄπορους  μαθητές,   ἀφοροῦν  σχολεῖο
δημοτικῆς ἐκπαίδευσης.

Μὲ τὴ διδασκαλία του καὶ μὲ τὰ ὑπομνήματά του στὸν ‘Αριστοτέλη ὁ
Θεόφιλος  Κορυδαλέας  προσέφερε  στὴν  ὑπόδουλο  Ἑλληνισμὸ  ἕνα
ὁλοκληρωμένο σύστημα φιλοσοφικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς σκέψης, βασισμένο
στὸν  Ἀριστοτέλη,  τὸ  ὁποῖο  δὲν  προσέκρουε  στὰ  θεμελιώδη  δόγματα  τῆς
χριστιανικῆς  πίστης,  ὅπως  θεωρήθηκε  στὴν  ἀρχή  ἀπὸ  ὁρισμένους
ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους. Παράλληλα προσέφερε στὴν ὀρθόδοξη παιδεία ἕνα
πρόγραμμα πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου, τὸ ὁποῖο τῆς ἔλλειπε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ
τῆς  Ἅλωσης.  Ἔτσι,  εἰσάγοντας  στὴν  ἑλληνικὴ  παιδεία  τὴν  νεοαριστοτελικὴ
φιλοσοφία καὶ τὴν ἀρχαἰα ἑλληνικὴ γλώσσα, ὁ Κορυδαλέας προίκιζε αὐτὴν,
χωρὶς  νὰ  τὸ  ἐπιδιώξει,    μ’ἕνα  ὁλοκληρωμένο,  ἕνα  σφαιρικό  σύστημα
ἀνώτατης παιδείας, τοῦ ὁποίου οἱ ρίζες, περνώντας ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, ἐφταναν
ὡς  την  ἑλληνικὴ  ἀρχαιότητα  καὶ  τὸ  ὁποῖο  ἐκφραζόταν  διὰ  μέσου  μιᾶς
γλώσσας,  τῆς  ἀττικίζουσας,  ποὺ  δὲν  εἶχε  τὶποτα  νὰ  ζηλέψει,  τὸ  ἀντίθετο
μάλιστα,ἀπὸ τὶς  γλῶσσες τῶν δυὸ ἄλλων μεγάλων πολιτισμῶν τῆς ἐποχῆς, τὰ
ἀραβικὰ καὶ τὰ λατινικά. Ἐπίσης τὸ κορυδαλικὸ σύστημα κατάφερε, χωρὶς καὶ
πάλι  νὰ  τὸ  ἐπιδιώξει,  νὰ  μορφώσει  μιὰ  ἑλληνορθόδοξη  πολιτισμικὴ
συνείδηση,δένοντας σφιχτὰ μεταξύ τους τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ καὶ τὴν πατερικὴ
σκέψη.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι διάφοροι ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι,  στὴν ἀρχὴ εἶχαν
ἀντδράσει  στὶς  νεωτερικὲς  ἰδέες  τοῦ  Κορυδαλέα,  ἰδιαίτερα  στὴ  βασικὴ
νεοαρστοτελικὴ  ἰδέα  τοῦ  χωρισμοῦ  τῆς  φιλοσοφίας  ἀπὸ  τὴ  θεολογία,  τὸ
σύστημά του ἐπιβλήθηκε σ’ ὁλόκληρο τὸν ὀρθόδοξο χῶρο. Σὲ βαθμὸ μάλιστα
ποὺ  νὰ  χρησιμέψει  ὡς  ἰσχυρὸς  προμαχώνας  στοὺς  «νεωτερισμοὺς»  τοῦ
Διαφωτισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἰσήγαγε στὴν ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ ἰδέες «νεωτερικές»,
δηλαδὴ  ἀντίθετες  ἀπὸ  τὶς  ἰδέες  τοῦ  Ἀριστιτέλη,  ὅπως  τὶς  εἶχε  διδάξει  ὁ
Κορυδαλέας. 

Τὸ  κίνημα  τοῦ  Διαφωτισμοῦ  στὰ  Βαλκάνια  ὑπῆρξε  φαινόμενο
πολύπλοκο. Συγχρόνως ὅμως στάθηκε ἡ περίοδος πνευματικὰ ἡ πιὸ πλούσια
καὶ  ἡ  πιὸ  δημιουργική.  Ἡ  ραγδαία  ἀνάπτυξη  τῆς  παιδείας  μὲ  τὸν
πολλαπλασιασμὸ  τῶν  σχολείων,  τῶν  διδασκάλων  καὶ  τῶν  μαθητῶν,  ἡ
διαβάθμιση καὶ ἡ διεὐρυνση τοῦ γνωστικοῦ παιδίου, μὲ τὴν ἵδρυση καὶ τὴν
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ὑποδειγματικὴ  λειτουργία  ἀνωτέρων  σχολῶν  καὶ  τὴν  ἔκδοση  πολυπληθῶν
ἐπιστημονικῶν συγγραμμάτων, ἡ ἄνοδος τῆς πνευματικῆς στάθμης ὅλων τῶν
ραγιάδων  γενικά,  ἀποτελοῦν  ὁπωσδήποτε  τὰ  κυριότερα  χαρακτηριστικὰ
γνωρίσματα τοῦ κινήματος τοῦ Διαφωτισμοῦ.

Τὸ  πολύπλοκο  αὐτὸ  φαινόμενο  καλύπτει  μιὰ  περίοδο  ἑβδομήντα
περίπου  ἐτῶν  (1750-1820)  καὶ  συμπίπτει  μὲ  τὴν  τέταρτη  καὶ  τελευταία
περίοδο τῆς ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας.
Γιατὶ ὁ Διαφωτισμὸς στὰ Βαλκάνια ὑπῆρξε, στὶς ἀρχές του τουλάχιστον, ἕνα
φαινόμενο  ἑλληνικό,  ἀφενὸς  μὲν  ἐξαιτίας  τῆς  ἐπιβολῆς  τῆς  ὀρθόδοξης
ἑλληνικῆς  ‘Εκκλησίας  καὶ  τοῦ  ἐκπαιδευτικοῦ της  συστήματος,  ἀφετέρου  δὲ
χάρη  στὸ  δυναμισμὸ  τῆς  νέας  κοινωνικῆς  τάξης  τῶν  ἐμπόρων  καὶ  τῶν
ναυτικῶν καὶ στὴ ἁλματώδη ἀνάπτυξη τῶν συντεχνιῶν. Πράγματι, ἡ περίοδος
τοῦ  Νεοελληνικοῦ  Διαφωτισμοῦ  συμπίπτει  μὲ  τὴ  ραγδαία  οἰκονομικὴ
ἀνάπτυξη μιᾶς νέας κοινωνικῆς τάξης ποὺ ζεῖ σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὸν τρόπο
ζωῆς, τὶς ἰδέες καὶ τὶς ἐπιστῆμες τῆς Δύσης καὶ ποὺ ἐκδηλώνει ἕνα ἀξαιρετικὰ
ζωηρὸ ἐνδιαφἐρον γιὰ τὴν ἐξύψωση τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τῶν ραγιάδων.
Παράλληλα  διεκδικεῖ  γιὰ  τὸν  ἑαυτό  της  μιὰ  πιὸ  ὑπεύθυνη  καὶ  πιὸ  ἐνεργὸ
συμμετοχὴ στὴ διεύθυνση τῶν πραγμάτων τῶν ὀρθοδόξων λαῶν. Ἔτσι ἡ νέα
αὐτὴ ἀστικὴ τάξη ἐπωμίζεται ὅλο σχεδὸν τὸ βάρος τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ
συστήματος,  ἀναλαμβάνει  παντοῦ  τὴν  ἵδρυση  νέων  καὶ  πολυπληθῶν
σχολείων, φροντίζει γιὰ τὴν πρόσληψη καὶ τὴ μισθοδοσία τῶν διδασκάλων,
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἔκδοση καὶ τὴ διανομὴ τῶν νέων σχολικῶν έγχειριδίων
καὶ  ἐπιστημονικῶν  συγγραμμάτων,  προικίζει  τὰ  σχολεῖα  μὲ  τὰ  νεοφανῆ
ἐποπτικὰ  ἐργαλεῖα,  χορηγεῖ  ὑποτροφίες  στοὺς  νέους  ποὺ  ἐπιθυμοῦν  νὰ
σπουδάσουν,  στηρίζει  καὶ  ἐνθαρρύνει  κάθε  νεωτερικὴ  πρωτοβουλία  τῶν
σχολείων καὶ τῶν καθηγητῶν τους.

Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ στὸν ὀρθόδοξο βαλκανικὸ χῶρο
συντελέστηκε κατὰ τρόπο ἀποφασιστικὸ καὶ μαζικὸ ἀπὸ τὸν Εὐγένιο Βούλγαρη
(1716-1806), τοῦ ὁποίου ἡ διδασκαλία καὶ τὰ συγγράμματα καθόρισαν ἐπίσης
τὴ φύση καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ κινήματος ἐντὸς τοῦ ὀρθόδοξου ἑλληνικοῦ
ἐκπαιδευτικοῦ  συστήματος.  Τὸ  παράδειγμα  τοῦ  Βούλγαρη   δηλώνει
ἐμφανέστατα τοὺς δύο παράγοντες ποὺ συνετέλεσαν καὶ πάνω στοὺς ὁποίους
στηρίχτηκε τὸ κίνημα τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ,  τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ
νέα ἀστικὴ τάξη. Μᾶς πληροφορεῖ ἐπίσης μὲ πληρότητα γιὰ τὸ περιεχόμενο
τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τὴ σχέση του μὲ τὴ χριστιανικὴ πίστη.
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Γεννημένος  στὴν Κέρκυρα,ὁ  Εὐγένιος  Βούλγαρης θὰ κάνει  τὶς  πρῶτες
του σπουδές του στὴ γενέτειρά του καὶ στὰ Γιάννινα. Ἐκτμώντας τὴν ἰδιοφυϊα
του, οἱ πλούσιοι ἔμποροι τῶν Ἰωαννίνων θὰ στείουν τὸν νεαρὸ Βούλγαρη γιὰ
ἀνώτερες σπουδὲς στὴν Ἰταλία,.Στὴν Πάδοβα θὰ σπουδάσει ἐντατικὰ γλῶσσες,
φιλοσοφία  καὶ  θεολογία  καὶ  θὰ  μυηθεῖ  στὶς  νεοφανεῖς  θετικὲς  ἐπιστῆμες.
Ἐπιστρέφοντας στὸν ἑλληνικὸ χῶρο,  θὰ διδάξει διαδοχικὰ στὰ Γιάννινα (1742-
1750), στὴν Κοζάνη (1750-1753), στὸ Ἅγιο Ὄρος (1753-1759), στὴ Θεσσαλονίκη
(1759-1761)  καὶ  στὴν  Κωνσταντιούπολη  (1761-1765).  Στὸ  τέλος,
ἀποκαρδιωμένος ἀπὸ τὴ στάση ὁρισμένων ἐκκλησιαστικῶν καὶ φαναριωτικῶν
κύκλων, θὰ φύγει γιὰ τὴ Γερμνία, ὅπου φορτωμένος μὲ τιμὲς θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ
τὴν ἔκδοση τῶν ἔργων του. Ἀπὸ τὴ Γερμανία θὰ ἀναχωρήσει γιὰ τὴ Ρωσία,
ὅπου  θὰ  τιμηθεῖ  ἰδιαίτερα  ὡς  αὐτοκρατορικὸς  σύμβουλος,  ἄνθρωπος  τῶν
Γραμμάτων  καὶ  ἀρχιεπίσκοπος.Ο  Εὐγένιος  Βούλγαρης  ὑπῆρξε  πνεῦμα
εὐρύτατο καὶ μεγάλος ἐπιστήμων, ἴσως ὁ μεγαλύτερος Ἕλληνας ἐπιστήμονας
τῶν χρόνων τῆς  Τουρκοκρατίας.  Στὸ  ίσχύον  στὸν  βαλκανικὸ  χώρο ἑλληνικὸ
ἐκπαιδευτικὸ σύστημα τοῦ Κορυδαλέα, ὁ εἰσήγαγε τὶς νέες φιλοσοφικὲς ἰδέες
καὶ τὶς σύγχρονες θετικές ἐπιστῆμες.

Στὴν ἀρχή, γιὰ νὰ καλύψει τὶς πρῶτες ἀνάγκες τῶν μαθητῶν του,γράφει
περιλήψεις ἢ μεταφράζει στὴν καθομιλουμένη τὰ πιὸ σύγχρονα συγγράμματα
τῶν  δυτικῶν  ἐπιστημόνων.  Στὴ  συνέχεια,  στηριζόμενος  σὲ  μιὰ  πλούσια
βιβλιογραφία  καὶ  ἐπιδεικνύοντας  μιὰ  πρωτοφανὴ  εὐρύτητα   πνεύματος,
συνθέτει τὰ δικά του, προσωπικὰ βιβλία ποὺ καλύπτουν ὅλους τοὺς τομεῖς
τῆς ἐπιστήμης. Ἀπὸ αὐτὰ τὸ σπουδαιότερο εἶναι ἡ  Λογικὴ ἐκ παλαιῶν τε καὶ
νεωτέρων  συνερανισθεῖσα (Λεψία  1776).  Βιβλίο  ἀναφορᾶς  γιὰ  τοὺς
πολυπληθεῖς μαθητές του καὶ γιὰ ὅλο τὸ κίνημα γενικὰ στὶς πρῶτες του αρχές.
Ἡ Λογικὴ διδάχτηκε ἀπὸ τὸν Βούλγαρη στὴν Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία (1753-1759)
καὶ κυκλοφόρησε χειρόγραφη σὲ εὐρεία κλίμακα ὡς τὴν ἔκδοσἠ της. Σ’ αὐτὴν
ὁ  συγγραφέας  δίνει  πρῶτα  πρῶτα  μιὰ  πολὺ  προσωπικὴ  περίληψη  τῶν
διαφόρων  φιλοσοφικῶν  συστημάτων,  ξεκινώντας  ἀπὸ  τὸν  Ζήνωνα  καῖ  τὸν
Παρμενίδη  καὶ  τελειώνοντας  μὲ  τοὺς  Bacon,  Descartes,  Lock,  Wolf καὶ
Voltaire. Στὴ συνέχεια ὅμως τὸ ἔργο διευρύνεται καὶ ἐκθέτει ὅλα τὰ στοιχεῖα
μιᾶς  γνωσιολογικῆς  θεωρίας  καὶ  μιᾶς  μεθόδου  ἐπιστημονικῆς  ἔρευνας
ἄγνωστες ὥς τότε στὸν ὀρθόδοξο κόσμο.

Μὲ  τὸ  συγγραφικὸ  καὶ  διδακτικό  του  ἔργο  ὁ  Εὐγένιος  Βούργαρης
πέτυχε, ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ νὰ συμβιβάσει τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ μὲ τὴ μοντέρνα
σκέψη, ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριὰ νὰ βοηθήσει  στὴ συνύπαρξη τῆς χριστιανικῆς
πίστης μὲ τὶς θετικὲς καὶ πειραματικὲς ἐπιστῆμες. Ἡ συμφιλίωση τῆς ἀρχαίας
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σκέψης  μὲ  τὴ  μοντέρνα  ἀποτελοῦσε  ἀκριβῶς  ἕνα  ἀπὸ  τὰ  οὐσιώδη
χαρακτηριστικὰ  γνωρίσματα  τοῦ  Νεοελληνικοῦ  Διαφωτισμοῦ.  Ὅσο  γιὰ  τὴ
συμφιλίωση τῆς πίστης μὲ τὴ νεωτερικὴ ἐπιστήμη ἦταν ἐκείνη ποὺ διευκόλυνε
τὴν  εἰσαγωγὴ  τῆς  τελευταίας  στὸ  παραδοσιακὸ  ἐκπαιδευτικὸ  σύστημα  τῆς
Ἐκκλησίας.

Στάθηκα  λίγο  περισότερο  πάνω  στὶς  τρεῖς  προσωπικότητες,  τοῦ
Θεοφάνη  Ἐλεαβούλκου,  τοῦ  Θεόφιλου  Κορυδαλέα  καὶ  τοῦ  Εὐγενίου
Βούλγαρη,  γιατὶ  εἶναι  αὐτοὶ  ποὺ  ἔθεσαν  τὰ  θεμέλια  καὶ  στάθηκαν  οἱ
πρωτοπόροι στὶς τρεῖς μεγάλες φάσεις τῆς ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς παιδείας
στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας.Ὑπῆρξαν καὶ οἱ τρεῖς κληρικοί. Ο Κορυδαλέας
μάλιστα, χάρη στὴ φιλία του μὲ τὸν πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη, ἐξελέγη καὶ
μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἄρτης. Ἦταν ὁ μόνος ποὺ δὲν τὰ εἶχε καὶ τόσο
πολὺ καλὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ πρόβλημα τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ γεννήθηκε τὸν
περασμένο αἰώνα ἀπὸ ἐπιστήμονες ἀντκείμενους πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ
ἄλλους ποὺ θεώρησαν ὅτι ὁ περὶ μύθου τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ ἐπιστημονικὸς
λόγος  προσέβαλλε  τὴν  Ἐκκλησία  καὶ  τὸ  ἔργο  της  στὰ  χρόνια  τῆς
Τουρκοκρατίας.  Μὲ ἄλλα λόγια τὸ πρόβλημα διακινήθηκε καὶ διήρκησε γιὰ
λόγους  καθαρὰ  ἰδεολογικούς.  Ὅπως  εἶπα  καὶ  στὴν  ἀρχή,  δὲν  ἔχω  καμιὰ
πρόθεση  νὰ  λάβω  τὸ  μέρος  τῆς  μιᾶς  ἢ  τῆς  ἄλλης  παράταξης.  Ἀπὸ  μιὰ
προσωπικὴ ἔρευνα μισοῦ περίπου αἰώνα, θὰ ἤθελα ἁπλῶς νὰ προσθέσω  ἕνα
ἢ  δυὸ  οὐδέτερα  πετραδάκια  στὸ  οἰκοδόμημα  τῆς  ἱστορίας  τῆς  παιδείας.
Συνοψίζω τὰ ὅσα ἐξέθεσα :

-  Στοὺς  χρόνους  τῆς  Τουρκοκρατίας  ἡ  παιδεία  ἦταν  στὰ  χέρια  τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶχε καὶ τὴν ἀπόλυτη εὐθύνη γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀνέφερα
παραπάνω·

- ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη γιὰ τὴν Ἐκκλησία νὰ μορφώσει τοὺς λειτουργούς της
(ἱερεῖς, ψάλτες, ἱεροκήρυκες, ἱεράρχες).

-  ἔλλειψη  καταλλήλου  χώρου  γιὰ  τὴ  λειτουργία  σχολείου  καὶ
ἀπαγόρεψη ἢ οἰκομικὴ ἀδυναμία οἰκοδομῆς  τέτοιου κτιρίου·

- ἔλλειψη μορφωμένων ἀνθρώπων (ἐκτὸς ἀπὸ ἐλαχιστους κληρικοὺς καὶ
μοναχοὺς) ποὺ θὰ ἦσαν ἱκανοὶ νὰ μεταδώσουν σὲ μαθητὲς τὶς λιγοστὲς ἔστω
γνώσεις τους·
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-  οἱ  πρῶτοι  μάλιστα  διδάσκαλοι,  ὅλοι  οἱ  διδάσκαλοι  τῆς  πρώτης
περιόδου  κι  ἕνα  μεγάλο  μέρος  τῆς  δεύτερης  κατάγονται  ἀπὸ
φραγκοκρατούμενες  περιοχές.  Οἱ  φωτισμένοι  ἱεράρχες  ποὺ  ἔπαιξαν  ρόλο
πρωταρχικὸ  στὴν  ἀνἀπτυξη  τῆς  παιδείας  κατάγονται  κυρίως  ἀπὸ
τὴβενετοκρατούμενη Κρήτη·

-  καθόλη  τὴν  περίοδο  τῆς  Τουρκοκρατίας  ἐλάχιστοι  ὑπῆρξαν   οἱ
διδάσκαλοι ποὺ δὲν ἦταν κληρικοί, ἀκόμα καὶ στὴν πρίοδο τοῦ Διαφωτισμοῦ.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἂν ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς παιδείας ἐξαιρέσουμε τὸν κλῆρο, ἡ
παιδεία μένει μετέωρη, σχεδὸν ἀνύπαρκτη.

-  στὰ θέματα τῆς παιδείας ἡ ὑπόδουλη Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ
ἀκολουθεῖτὴ  βυζαντινὴ  παράδοση  καὶ  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη  συμμορώνεται  μὲ  τὶς
πρακτικὲς  τόσο  τῶν  χριστιανικῶν   χωρῶν   τῆς  Δύσης   ὅσο  καὶ  τοῦ
μουσουλμανικοῦ κόσμου στὸ σύνολό του·

-  ἀπαγόρεψη συνάθροισης τῶν ραγιάδων ἔξω ἀπὸ τοὺς λατρευτικοὺς
χώρους τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν μοναστηριῶν·

- άπαγόρεψη μετακίνησης τῶν ραγιάδων ἀπὸ τόπο σὲ τόπο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ
μέλη τοῦ κλήρου·

- ἔλλειψη καταλλήλων σχολικῶν βιβλίων γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς γλώσσας·

- ἀνάγκη νὰ λειτουργοῦν τὰ σχολεῖα τὸ βράδυ ἢ τὶς ἡμέρες ἀργίας γιὰ
τοὺς λόγους ποὺ ὑπενθυμίσαμε· στὴν πλειονότητα τῶν σχολείων οἱ μαθητὲς
εἶναι ἔφηβοι νέοι ἢ ἐνήλικοι ἄνδρες· 

-  καθόλη  τὴν  περίοδο  τῆς  Τουρκοκρατίας  δὲν  ἔχουμε  καμιὰ  γραπτὴ
μαρτυρία  ὅτι  ἡ  μουσουλμανικὴ  ἐξουσία  ἀπαγόρευε  στοὺς  ντίμμι  νὰ  ἔχουν
σχολεῖα καὶ νὰ μορφώνονται. Ἄλλωστε ἡ ἴδια αὐτὴ ἐξουσία γιὰ τὴ διοίκησή της
καὶ  τὸ  ἐμπόριό  της  εἶχε  ἀνάγκη  ἀπὸ  μορφωμένους  ραγιάδες.  Ἐκεῖνο  ποὺ
ἀπαγορευόταν στοὺς μὴ μουλμάνους πολίτες ἦταν νὰ ἔχουν μουσουλμάνους
διδασκάλους γιὰ νὰ τοὺς διδάσκουν τὴν ἀραβικὴ γλώσσα καὶ τὴ διδασκαλία
τοῦ Προφήτη. 

-  αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει  ὅτι  τὰ σχολεῖα λειτοργοῦσαν στὸ φῶς τῆς
ἡμέρας μὲ μιὰ πινακίδα «Ἑλληνικὸν σχολεῖον», ὅτι τὰ παιδιὰ τῶν γκιαούρηδων
μποροῦσαν νὰ πηγαίνουν   ἐλεύθερα καὶ ἀνεμπόδιστα κάθε πρωί στὸ σχολεῖο
μὲ τὴ γαλάζια ποδιά τους καὶ τὴν τσάντα τους, ὅτι ἔπαιζαν χαρούμενα στὴν
αὐλὴ  τοῦ  σχολείου  στὰ  διαλείματα.  ‘Απὸ  τὸν  φόβο  τοῦ  παιδομαζώματος,
πόσοι  γονεῖς   δὲν ἔκρυβαν τὰ ἀγόρια στὸ βουνὸ μέχρι  τὰ δεκαπέντε τους,
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πόσοι  ἄλλοι  δὲν τὰ καθιστοῦσαν ἀνάπηρα ἀπὸ τὸ ἕνα πόδι  ἢ  τὸ  ἕνα χέρι,
πόσοι ἱερεῖς δὲν ἔγραφαν στὰ κατάστιχά τους ὅτι ὁ τάδε γκιαούρης ἀπέκτησε
κορίτσι ἀντὶ γιὰ ἀγόρι,  πόσα ἀγόρια δὲν φοροῦσαν  γυναικεῖα ροῦχα ὣς τὰ
δεκαπέντε τους ἢ ὥσπου νὰ μπορέσουν νὰ καταταχτοῦν σὲ κάποιο μοναστήρι;
Γνωρίζουμε ἐπίσης περιπτώσεις  ποὺ τὸ ἐκκλησιαστικὸ δικαστήριο τιμώρησε
νέους μὲ τὴν ποινὴ κλεισίματός τους σὲ μοναστήρι γιὰ δυὸ, τρία καὶ τέσσερα
χρόνια,  δηλαδὴ   ὥσπου  νὰ  ὁλοκληρώσουν  τὶς  σπουδές  τους  στὸ  ἐν  λόγῳ
μοναστήρι. Ὅσο γιὰ «τὸ το φοβισμένο φῶςς του καντηλιοῦ», δὲν ὑπῆρχε τὴν
ἐποχὴ  ἐκείνη  ἠλεκτροφωτισμὸς  καὶ  οὔτε  μποροῦσαν  νὰ  ἀνάψουν  τὸν
πολυέλαιο στὸν νἀρθηκα τῆς ἐκκλησιᾶς.

-  ὁ ρόλος τῶν Ἐλλήνων λογίων,  τῶν σχολείων καὶ  τῶν τυπογραφείων
ἐκτὸς τῆς  ὈθωμανικῆςΑὐτοκρατορίας, ἡ συνδρομὴ τῶν πλουσίων ἐμπόρων,
τῶν ναυτικῶν, τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ τῶν συντεχνιῶν
τοῦ ἐσωτερικοῦ ὑπῆρξε ὄντως μεγάλος καὶ ἀποφασιστικός στὴν ἀνάπτυχη τῆς
παιδείας καὶ στὴν ἐξέλιξη τοῦ περιεχομένου της.Ὡστόσο ἂν οἱ Ἕλληνες λόγιοι
τῆς διασπορᾶς φροντίζουν γιὰ τὴν παιδεία τοῦ τουρκοκρατούμενου Γένους
ἤδη  ἀπὸ  τὴν  τελευταία  δεκαετία  τοῦ  15ου αἰώνα,  οἱ  πλούσιοι  ἔμποροι,  οἱ
ναυτικοὶ,  οἱ  ἑλληνικὲς  κοινότητες  τῆς  διασπορᾶς  καὶ  ἡ  ἀστικὴ  τάξη  τῶν
συντεχνιῶν  στὴν  ὀθωμανικὴ  ἐπικράτεια  συγκροτοῦνται  ἀργότερα  καὶ
ἀποκτοῦν συνείδηση τῆς οἰκονομικῆς τους δύναμης καὶ τοῦ καθήκοντός τους
σὺν  τῷ  χρόνῳ,ὠθούμενοι  πολλάκις  ἀπὸ  τὴν  Ἐκκλησία.Στὴν  ἱστορία  τοῦ
ὑπόδουλου  ἑλληνισμοῦ  συναντᾶμε  περιπτώσεις  ὅπου  οἱ  ἐπιδιώξεις  τοῦ
λαἱκοῦ  στοιχείου  δὲν  συμπορεύνται  μὲ  ἐκεῖνες  τοῦ  κλήρου·σὲ  καμιὰ  ὅμως
περίσταση δὲν παρατηρεῖται τάση ἀποδοκιμασίας τοῦ πρωταρχικοῦ ρόλου τῆς
‘Εκκλησίας στὴν παιδεία.

-  τὰ  σχολεῖα  τῶν  χρόνων  τῆς  Τουρκοκρατίας,  ἰδιαίτερα  αὐτὰ  ποὺ
δίδασκαν τὰ κολυβογράμματα, ἦσαν ὄντως οἱ ἑστίες ποὺ κρατοῦσαν ἄσβηστη
τὴ  σπίθα  τῆς  ἐλευθερίας  καὶ  τῆς  ἀνεξαρτησίας;  Ὅσοι  ὑποστηρίζουν  ὅτι  ἡ
ἀλήθεια αὐτὴ εἶναι ἕνας μύθος ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἔπλασε μέσα στὴ ρωμαντικὴ
ἀτμόσφαιρα  τοῦ  190ου αἰώνα,  τοὺς  συμβολεύω  ταπεινὰ  νὰ  διαβάσουν  τὰ
φλογερὰ κηρύγματα ὁρισμένων ἱεροκηρύκων κληρικῶν τῆς δύστυνης ἐκείνης
ἐποχῆς  ἢ  νὰ  περιεργαστοῦν  στοὺς  νάρθηκες  πολλῶν  ἐκκλησιῶν  τὶς
τοιχογραφίες ὁπου εἰκονίζοναται ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο οἱ ἀρχαῖοι ἕλληνες
φιλόσοφοι καὶ οἱ ἕλληνες  ἅγιοι  τῆς ‘Εκκλησίας ἢ νὰ ἐντρίψουν στὶς λαϊκὲς
παραδόσεις μὲ τὶς ὁποῖες  ὁ ἀγράμματος παπᾶς ἢ καλόγερος δίδασκε στοὺς
μαθητές του τὸ μεγαλεῖο τῶν προγόνων τους. 
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