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ΘΕΜΑ: Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΕΝΌΤΗΤΑ: Η Παιδεία την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

 

Η άλωση της Πόλης από τους Τούρκους, ως ιστορική στιγμή της κατάλυσης 

ολόκληρης της Αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης δεν σήμανε και τον οριστικό θάνατό 

της. Ο ρωμαίικος βίος και πολιτισμός συνεχίστηκε με ένα τρόπο ύπαρξης λιγότερο 

μεν εντυπωσιακό, αλλά εξίσου δημιουργικό και ρωμαλέο. Η απώλεια της 

ανεξαρτησίας και της αυτοτέλειας του «Γένους των Ρωμαίων» δεν εμπόδισε την 

ιστορική του συνέχεια μέσα στα όρια μιας οργανωμένης κοινωνίας, την οποία 

εξασφάλιζε και διηύθυνε, όχι μόνο πνευματικά αλλά και πολιτικά, η Εκκλησία. ( 

Ζακυθηνός, 1978,σ 26). Διότι είναι γεγονός ότι η «μετά την άλωσιν ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους και των άλλων λαών της Βαλκανικής είναι εν αρκετώ μέτρω 

ιστορία της Ελληνικής Εκκλησίας».(Κονιδάρης, 1948,σ 28)  

Η περίοδος της Τουρκοκρατίας είναι για το Ελληνικό έθνος πηγή ζωντανών 

παραδειγμάτων ήθους και μεγαλουργίας. Παρά τις γνωστές εθνικές συμφορές, το 

ψυχικό άλγος και τις ταπεινώσεις, απετέλεσε την αρχή της κυοφορίας ενός νέου 

μοντέλου κοινωνικής, ηθικής και πνευματικής ζωής. Το Έθνος μας οφείλει πολλά 

στην Παιδεία της εποχής της Τουρκοκρατίας. Η ελληνικότητα σώζεται και 

συνεχίζεται με την παιδεία. Είναι κοινός τόπος σήμερα οτι η Παιδεία κατά τους 

ζοφερούς εκείνους καιρούς συνετέλεσε ουσιαστικά στη διατήρηση των εθνικών μας 

παραδόσεων και ιδανικών, στην τόνωση της θρησκευτικής πίστης, στην παγίωση της 

Εθνικής συνείδησης. Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι υπήρξε το όπλο εκείνο με το οποίο 

το "δυστυχές γένος" των Ελλήνων - καθώς λέει κάπου ο Ματθαίος Καμαριώτης, ο 

πρώτος διδάσκαλος, διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής - στάθηκε όρθιο. 

Ο υπόδουλος ελληνισμός δεν βυθίστηκε ποτέ σε πνευματική νάρκωση ή αδράνεια. Ο 

λόγος για πνευματικό σκοτάδι της δουλείας, αληθεύει μόνο για το πλατύ στρώμα του 

λαού, το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα, αρχικά τουλάχιστον, σχολικής παιδείας. Όπως 

ο υπόλοιπος βίος, έτσι και η πνευματική και πολιτιστική όψη της ζωής του Γένους 

δεν ναρκώθηκε ποτέ. Η δίψα για μάθηση έμεινε έντονη και η λαϊκή ψυχή δεν έπαψε 

ποτέ να είναι αστείρευτη πηγή δημιουργίας. Αρκούν τα ποικίλα δείγματα του λαϊκού 



πολιτισμού για να πείσουν για αυτό, όπως το δημοτικό τραγούδι.( Γ. Μεταλληνός, Το 

Γένος των ορθοδόξων στην Οθωμανική αυτοκρατορία, Πάτρα 2001. σ 196) 

 Η Παιδεία ενίσχυσε το αγωνιστικό ήθος του μαχόμενου Ελληνικού λαού και έχουσα 

ως κύριους ιδεολογικούς άξονες την Πίστη και την Πατρίδα  έδωσε φτερά όχι μόνο 

στον αγώνα της Εθνικής αποκατάστασης  και ελευθερίας, αλλά και προσέφερε τα 

μέγιστα για την εξασφάλιση των όρων της προόδου και της ευημερίας. Ποτέ δεν θα 

πρέπει να διαφύγει από την μνήμη μας το γεγονός οτι τα θεμέλια για την 

αποτελεσματική προπαρασκευή του Έθνους εις τον υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνα 

του, έθεσαν οι εμπνευσμένοι διδάχοι του Γένους, οι οποίοι ίδρυσαν με την φωτεινή 

εποπτεία της Εθναρχεύουσας Εκκλησίας - του Οικουμενικού Πατριαρχείου - τα 

σχολεία του υπόδουλου Ελληνισμού. Γι' αυτό ακριβώς είναι επιτακτική η  ανάγκη να 

γνωρίζουμε σ' όλες του τις πτυχές το έργο των σχολείων εκείνων κατά την εποχή της 

Οθωμανικής κυριαρχίας. 

Τα σύννεφα της σκλαβιάς που σκεπάζουν τη μια ύστερα από την άλλη τις ελληνικές 

χώρες προκαλούν την παρακμή και την εξαφάνιση των παλιών πνευματικών εστιών. 

Θλιβερό ορόσημο στην πτώση του πνευματικού επιπέδου αποτελεί η άλωση της 

Πόλης: «Ω αξιολύπητα παιδιά, ποιος θα σας αναθρέψη, θα σας παιδαγωγήσει και θα 

σας διδάξει, αφού η κοινή μας τροφός και διδασκάλισσα (=Κων/λη) χάθηκε;» 

Το φως εξαφανίζεται και το σκοτάδι γίνεται πυκνότερο από χρόνο σε χρόνο, ενώ η 

καθημερινή ζωή είναι γεμάτη κινδύνους, απειλές και αβεβαιότητα. Ο Ανδρόνικος 

Κάλλιστος θρηνεί το μέλλον των νέων και προβλέπει την αναγκαστική καταφυγή 

τους στις ορεινές περιοχές , την οπισθοδρόμηση του πνευματικού και βιοτικού 

επιπέδου και την εξαγρίωσή τους: «Ω δυστυχισμένοι νέοι θα γίνετε οπωσδήποτε 

βοσκοί και αγελαδάρηδες και θα έχετε για πόλη τους βράχους, τα βουνά και τους 

γκρεμούς». 

Ο Πατριάρχης Γεννάδιος αναπολώντας την τύχη των μαθητών του, που προορίζονταν 

να αποτελέσουν τα στελέχη της πνευματικής ηγεσίας, θρηνεί διότι μάταια 

προσπαθούσε να δημιουργήσει διαδόχους «της σοφίας και των λόγων» αφού όλα τα 

σχολεία και οι ανώτερες σχολές έκλεισαν. 

Τα μέσα της παιδείας, τα βιβλία, σκορπίστηκαν κατά τη διάρκεια των πόλεων και 

καταστρέφονταν από το χρόνο και την αμάθεια. Ενδιαφέρουσες είναι οι πληροφορίες 



που μας δίνει ο Δούκας: «τας βίβλους απάσας ταις αμάξαις φορτηγώσαντες 

απανταχού εν τη ανατολή και δύσει διέσπειραν. Δι΄ ενός νομίσματος δέκα βίβλους 

επιπράσκοντο, αριστοτελικοί, πλατωνικοί, θεολογικοί και παν άλλο είδος βιβλίου» 

Η ελληνική παιδεία στην Ανατολή κινδύνευσε να εξαφανιστεί εντελώς. Ακόμα και η 

ελληνική γλώσσα υπήρξε κίνδυνος να πάψει να ακούγεται: «της Ελλάδος απάσης, 

όση τε νήσος και όση ήπειρος, κινδυνευούσης αποβαλείν όσον ουκ ήδη, μη ότι 

λόγους, αλλά και γλώτταν αυτήν» 

Οι Έλληνες λόγιοι στη Δ’΄υση… 

Πέρα από τη γενική αιτία της υλικής και πνευματικής παρακμής του Γένους, δηλαδή 

την ανύποιστον δουλείαν, οι ειδικότεροι λόγοι που προκάλεσαν την κάθετη πτώση 

της πολιτιστικής στάθμης του Ελληνισμού είναι κυρίως τρεις: η φυγή των λογίων στη 

Δύση, η δημογραφική αναστάτωση και η έσχατη ένδεια του πληθυσμού. Η ζημιά από 

τη φυγή και τη συνεχιζόμενη διαρροή των λογίων προς τη Δύση είναι προφανής. Να 

σημειωθεί ότι οι φυγάδες επικρίθηκαν ως  «οι την ενεγκαμένην αφέντες και την 

Ιταλίαν της Θράκης ανταλλαξάμονοι».  

Από τα μέσα του 14
ου

 αιώνα οι πόλεις της Ιταλίας παρουσιάζουν μια αξιόλογη 

πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση η οποία εστιαζὀταν στην καλλιέργεια των 

ανθρωπιστικών σπουδών. Συγκεκριμένα στη Φλωρεντία το 1361 ιδρύθηκε η πρώτη 

πανεπιστημιακή έδρα ελληνικής γλώσσας στη Δύση στην οποία δίδαξε ο βυζαντινός 

λόγιος Μανουήλ Χρυσολωράς. Αυτός συστηματοποίησε τη διδασκαλία της ελληνιής 

γλώσσας και δημιούργησε μια πλούσια ελληνική φιλολογική παράδοση. Κοντά στο 

Χρυσολωρά πολύ νωρίς στάθηκαν και οι άλλοι  λόγιοι που ξεχώριζαν για την παιδεία 

τους  όπως ο Γεώργιος Γεμιστός –Πλήθων, ο Νικαίας Βησσαρίωνας, ο Γεώργιος 

Σχολάριος, ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης και ο Θεόδωρος 

Γαζής. Με την κατάρρευση του βυζαντινού κράτους η φυγή των ελλήνων λογίων 

κορυφώνεται και οι φημισμένοι βυζαντινοί λόγιοι προσκαλούνταν ως δάσκαλοι της 

ελληνικής γλώσσας από τα Πανεπιστήμια των ουμανιστικών κέντρων της Ιταλίας. Η 

φλωρεντία είναι το σημαντικότερο κέντρο και σε αυτή κλήθηκε να διδάξουν  οι 

πολυμαθέστατοι Ιωάννης Αργυρόπουλος και ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης. Στους 

επιφανείς λογίους που έδρασαν στη Δύση συγκαταλέγεται ο Ιανός Λάσκαρης ο 

οποίος μέχρι το τέλος της ζωής του προσπάθησε να κινητοποιήσει τους ηγεμόνες της 

Δύσης για την απελευθέρωση των υπόδουλων ομοεθνών του και ο Αριστόβουλος 



Αποστόλης που ασχολήθηκε με την αντιγραφή χειρογράφων και συνεργάστηκε με 

τον Άλδο Μανούτιο για την έκδοση ελληνικών βιβλίων. Ορισμένοι λόγιοι δεν 

περιορίστηκαν στα εδαφικά όρια των ιταλικών πόλεων, αλλά συνέχισαν το έργο και 

σε άλλα πνευματικά κέντρα όπως στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Γενεύη καιστη 

Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια των 

ελληνικών σπουδών επέδειξαν οι καθηγητές της Τυβίγγης Καπνίων Μελάχθων και 

Κρούσιος οι οποίοι είχαν καταστήσει το πανεπιστήμιό τους κέντρο των ελληνικών 

γραμμάτων και του φιλελληνισμού.  

Σπουδές και δράση των Ελλήνων στη Δύση ( 16
ος

 -17
ος

 αι)  

Τα 1576 ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ιδρύει στη Ρώμη το Ελληνικό Κολλέγιο με φανερό 

σκοπό τη δημιουργία και αποστολή στις ελληνικές χώρες πνευματικών στελεχών. Το 

1565 ο καθολικός επίσκοπος Κέρκυρας Ιάκωβος Κόκκος ιδρύει το Ελληνικό 

κΚολλέγιο Πάδοβας.  Το 1593 ιδρύθηκε η Σχολή της Βενετίας στην οποία ξεχώρισαν 

ο Θεόφιλος Κορυδαλλέας, ο Μελέτιος Τυπάλδος και ο Γεράσιμος Βλάχος. Το 1653 ο 

Ιωάννης Κωττούνιος ιδρύει το Cottuniano Collegio στην Πάδοβα. Το 1656 ιδρύεται 

το Φλαγγινιανό Φροντηστήριο στη Βενετία με χρήματα του Κερκυραίου Θωμά 

Φλαγγίνη στο οποίο δίδαξαν σπουδαίοι λόλιοι όπως ο Αντώνιος Κατήφορος και ο 

Ηλίας Μηνιάτης. 

Στα Κολλέγια και Πανεπιστήμια της Ιταλίας νέοι από όλη την Ελλάδα διδάσκονται 

ελληνική γλώσσα, φιλοσοφία, αρχαίους συγραφείς, Πατέρες της εκκλησίας, θεολογία 

και ξαναγυρίζοντας στην πατρίδα τους τα διδάσκουν στους συμπατριώτες τους. εδώ 

αναδείχτηκαν έξοχα πνεύματα όπως ο Συμεών Καβάσιλας, ο μοναχός Μάξιμος, ο 

Νικόλας Σοφιανός. Ο Ιωάννης Κωττούνιος, ο Ιωάννης Συγκλητικός, ο Λέων 

Αλλάτιος και Λεονάρδος Φιλαράς. Η έντονη φιλοπατρία τους και η απελπισία τους 

κάνει να απευθύνονται σε πρόσωπα ισχυρά για να τα συγκινήσουν. Ο Αρσένιος 

Μονεμβασίας γράφει στο Πάπα Κλήμη Ζ:»απόδοτε το διεπσρμένον γένος ημών τη 

πατρίδι, επανενώσατε τας ελληνίδας των πόλεων»και ο Μάξιμος ο Γραικός παρακινεί 

τον Μέγα Δούκα της Μόσχας Βασίλειο Ιβάνοβιτς:»και ημείς αξιούμεθα να 

ελευθερωθώμεν δια σου από της εις τον ασεβή δουλείας» 

Και αν οι ενέργειες αυτές δεν κατέληξαν σε ορισμένα θετικά αποτελέσματα, 

έστρεψαν την προσοχή των ξένων στο χειμαζόμενο Έθνος και συνετέλεσαν στη 

γένεση του φιλελληνικού ρεύματος.  



Επίσης το 1471 στη Βενετία κατασκευάζονται τα πρώτα ελληνικά τυπογραφικά 

στοιχεία και βγαίνει το πρώτο ελληνικό βιβλίο. Στη συνέχεια στα ελληνικά 

τυπογραφεία της Βενετίας, του Ζαχαρία Καλλιέργη, του ¨αλδου Μανούτιου, του 

Νικόλαου Σοφιανού, του Λουκά Σουγδουρή έλληνες κληρικοί και λόγιοι τυπώνουν 

χιλιάδες βιβλία με εκκλησιαστικό, ιστορικό και φιλολογικό περιεχόμενο. 

Με την πρώιμη ίδρυση και ανάπτυξη της ελληνικής τυπογραφείας ανοίγουν οι δρόμοι 

προς την πνευματική αφύπνιση του ταλαιπωρημένου έθνους. 

 

 

Η πνευματική κίνηση στις Βενετοκρατούμενες περιοχές. 

Στην Κρήτη το έδαφος παρουσιάζεται πιο πρόσφορο για τη σπορά της παιδείας. 

Υπάρχουν πολλοί λόγιοι εγκατεστημένοι μόνιμα και δημιουργούν μια ζωηρή 

φιλολογική κίνηση. Επίσης για να αντιμετωπίσουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες, 

επιδόθηκαν στη διδασκαλία και στην αντιγραφή χειρογράφων, συμβάλλοντας έτσι με 

τη δράση τους στην προώθηση της ελληνικής παιδείας. Ο πιο ονομαστός λόγιος ε΄ναι 

ο Μιχαήλ Αποστόλης, ο γιός του Αρσένιος αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας, ο Ιωάννης 

Γρηγορόπουλος, ο Ιωάννης Ζυγομαλάς, ο Φραγκίσκος Πόρτος και ο Μάρκος 

Μασούρος. Κατά τον 16
ο
 αιώνα αναδείχτηκαν από την Κρήτη σημαντικοί λόγιοι, που 

ανέλαβαν εκκλησιαστικά αξιώματα και υπηρέτησαν τον ελληνισμό, όπως ο Μάξιμος 

Μαργούνιος και ο Μελέτιος Πηγάς.  

Η Κρήτη με την αυξανόμενη καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων και την ολοένα 

και πυκνότερη επικοινωνία της με τη Βενετία προβάλλεται εντονώτερα στην 

πνευματική ιστορία του έθνους. Πολλοί Κρητικοί αποδγμούν και σπουδάζουν σε 

Ιταλικά Πανεπιστήμια και εγκαθίστανται μόνιμα εκεί. Εκδίδουν φιλλολογικά έργα, 

συλλέγουν ελληνικά χειρόγραφα, ιδρύουν ελληνικά τυπογραφεία, διδάσκουν σε 

Ιταλικά Πανεπιστήμια και Κολλέγια. 

Ανάλογη πνευματική κίνηση παρατηρείται και στα νησιά του Ιονίου που βρίσκονταν 

κάτω από την ενετική κυριαρχία. Σε αυτά λειτουργούσαν αρκετά σχολεία των οποίων 

οι μαθητές συνέχιζαν τις σπουδές τους στα πνευματικά κέντρα της Ιταλίας. 

Η κατάσταση της παιδείας στις ελληνικέςχώρες τον 16
ο
 αιώνα. 



Η στάθμη της παιδείας στις Τουρκοκρατούμενες ελληνικές χώρες δεν είναι δυνατόν 

να προσδιοριστεί κατά τόπους με ακρίβεια. Μέσα στο πνευματικό σκοτάδι, 

ευδιάκριτα λαμπιρίζουν κάποιες σπίθες. Στην Ανδριανούπολη λειτουργεί σχολείο για 

μικρούς και μεγάλους μαθητές με δύο δασκάλους. Στη Θεσσαλονίκη οι κάτοικοί της 

το 1494 προσκαλούν από την Κέρκυρα το λόγιο Ιωάννη Μόσχο να διδάξει στην πόλη 

τους. στο Μυστρά παρά τη φυγή των περισσότερων λογίων, ελάχιστοι μένουν στη 

σκλαβωμένη πατρίδα. Η κυριότερη όμως εστία παιδείας ήταν η Πατριαρχική Μεγάλη 

του Γένους Σχολή, το ίδρυμα του Γενναδίου, η οποία διαλαλεί επίσημα την 

πνευματική συγγέναια του Γένους. Από αυτή αποφοίτησαν θρησκευτικοί, πολιτικοί 

και πνευματικοί ηγέτες των Ελλήνων. Πρώτος σχολάρχης υπήρξε ο Ματθαίος 

Καμαριώτης, μαθητής του Γεννάδιου με πολυμερή μόρφωση. Από τους μαθητές του 

διακρίθηκαν ο Μανουήλ Κορίνθιος, ο μοναχός Αντώνιος Καρμαλής και ο ιερέας 

Νικόλαος Μαλαξός. 

Μέχρι τα τέλη του 16
ου

 αιώνα η εκπαίδευση είχε περιοριστεί στα λεγόμενα 

Κολυβογράμματα. Τα σχολεία ήταν προσαρτημένα στην Εκκλησία και δάσκαλος, 

συνήθως ιερέας,δίδασκε ανάγνωση εκκλησιαστικών βιβλίων, το Ωρολόγιο, την 

Οκτώηχο και το Ψαλτήρι. Ο δεσμός Εκκλησίας –Σχολείου τώρα έγινε στενώτερος και 

οι δάσκαλοι –ιερείς δίδασκαν στους νάρθηκες των εκκλησιών κάποτε και 

αποσπάσματα αρχαίων ελλήνων συγγραφέων. Αυτό ήταν το σχολείο των πρώτων 

αιώνων της Τουρκορατίας. Αυτό ήταν στην πραγματική του υπόσταση το θρυλικό 

«κρυφό σχολείο»την εικόνα του οποίου παρακολουθούμε ζωηρή και αναλλοίωτη ως 

το τέλος της Τουρκοκρατίας στις απομονωμένες ελληνικές επαρχίες. Ο Μανουήλ 

Γεδεών μας πληροφορεί σχετικά: «Η τουρκική κυβέρνησις ανεχομένη την 

Χριστιανικήν θρησκείαν, εγίγνωσκεν ότι εις τους ναούς αναγινώσκουσι και 

ψάλλουσιν οι παππάδες και οι ψάλται και ότι τα αναγινωσκόμενα και ψαλλόμενα 

έπρεπε εγκαίρως να διδαχθώσιν και συνεπώς ουδέποτε εν ομαλή καταστάσει 

πραγμάτων εμπόδισεν την εν νάρθιξι και κελλίοις διδασκαλίαν» ( ΙΕΕ τ σ 366) 

Εκτός από τα κοινά που λειτουργούσαν στους νάρθηκες των εκκλησιών ή στα κελλιά 

των μοναστηριών δεν υπήρχε άλλο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Από τα μέσα του 

16
ου

 αιώνα κληρικοί ενδιαφέρονται ζωηρά και φροντίζουν για την πρόοδο των 

μαθητών που φοιτούν στα «κελλία», δηλαδή στα σχολεία που συντηρούνται από τους 

πόρους εκκλησιατικών ιδρυμάτων. Ο ανδριανουπόλεως Ιωάσαφ γράφει στο δάσκαλο 

Ιωάννη Ζυγομαλά να διδάσκει τα παιδιά:»πάη δυνάμει, εν επιμελεία και καθαρά 



συνειδήσει». Ο ίδιος ως Πατριάρχης Κωνὤς Ιωάσαφ Β΄συμβάλλει στην ανόρθωση 

της παιδείας όπως μας πληροφορεί ο Ερμόδωρος Μιχαήλ ο Λήσταρχος: «…μόνος 

γαρ εν ούτω δεινή ζάλη σβεσθείσαν ήδη την των Ελλήνων φωνήν ες πυρσόν ανάψαι 

λαμπρόν ετόλμησε πειράσασθαι και παίδευσιν αναζωπυρήσαι». Επίσης ο Πατριάρχης 

Ιερεμίας Β΄ο Τρανός έρχεται σε επαφή με δύο λόγιους στη Βενετία, τον Εμμανουήλ 

Μαργούνοι ή γνωστότερο ως Μάξιμο Μοναχό και τον επίσκοπο Φιλαδελφίοας 

Γαβριήλ. Οι δύο άντρες γνωρίζουν το ¨βάραθρον αγνοίας»στο οποίο έχει βυθιστεί το 

Έθνος και συντελούν στην ανάνηψή του:»Αισχρόν υμάς Ελλήνων παίδας όντας 

Λατίνων ηττάσθαι επί σοφία και τη άλλη παιδεία, ουχ υφ΄υμών ούτοι ταύτα πάντα 

λαβόντες κέκτηνται;».  

Το 1593 ο Πατριάρχης Ιερεμίας Β΄ συγκαλεί σύνοδο και αποφασίζεται οι Ορθόδοξοι 

μητροπολίτες να ιδρύσουν σχολεία «ώστε τα θεία και τα ιερά γράμματα δύνασθαι 

διδάσκονται, βοηθείν δε κατά δύναμιν τοις εθέλουσιν διδάσκειν και τοις μαθείν 

προαιρουμένοις¨. Από τότε γενικεύεται η ίδρυση σχολείων και το ενδιαφέρον για τα 

πνευματικά ζητήματα συνεχώς δυναμώνει. 

Το ¨αγιο Όρος πλειοδοτεί και κατοχυρώνει κώδικες και χειρόγραφα. Στα 

βιβλιογραφικά εργαστήρια των μοναχών αναζητούν πρότυπα κωδίκων για αντιγραφή 

και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Φαίνεται ότι το Γένος αρχίζει να ξυπνά. 

Στην Κων/λη ο αριθμός των σχολείων θα ανέλθει στα τριάντα. Στη Θεσσαλονίκη 

μνημονεύονται το 1585 ο Αθηναίος δάσκαλος Γεώργιος και ο Κρητικός Ματθαίος. 

Στα Ιωάννινα λειτουργεί η σχολή των Φιλανθρωπινών. Στην Αθήνα λειτουργούν 

πολλά σχολεία και διδάσκουν δάσκαλοι όπως ο Καρίκης και ο Ευγένιος Γιαννούλης. 

Στη Λέσβο ιδρύεται η σχολή Λειμώνος και στα νησιά του Αιγαίου, Χίο, Πάτμο,Νάξο, 

Πάρο,Μήλο, παρατηρείται αφύπνιση. Την εποχή αυτή εμφανίζονται σπουδαίοι 

δάσκαλοι οι οποίοι ασκούν ακτινοβολία στους συγχρόνους τους-σημάδι που 

προαναγγέλλει την εποχή του ελληνικού διαφωτισμού». Κυρίαρχες μορφές ο 

Θεόφιλος Κορυδαλλέας με τον μαθητή του Ευγένιο Αιτωλό. Ακολουθούν ο Ιωάννης 

Καρυοφύλλης, ο Μελέτιος Συρίγος, ο Παΐσιος Μεταξάς. Ο αναστάσιος Γόρδιος και 

μια ολόκληρη αλυσίδα που καταλήγει στον θερμό κήρυκα του πνευματικού 

διαφωτισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης και ελευθερίας τον Κοσμά τον Αιτωλό.  



Η ανάγκη όμως για μάθηση δεν είναι ακόμα αισθητή πλατιά στον ελληνικό λαό του 

οποίου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κίνηση του εμπορίου και στις 

συνυφασμένες με αυτό ελπίδες του ταχυπλουτισμού και της κοινωνικής ανόδου. 

Όταν μιλάμε για σολεία κατά την πρώτη αυτή περίοδο της Τουρκοκτατίας εννοόυμε 

μία ομάδα δέκα περίπου μαθητών ποικίλης ηλικίας που παρακολουθούσαν στο 

νάρθηκα της εκκλησίας τις αυτοσχέδιες παραδόσεις του δασκάλου για μερικές ώρες 

την ημέρα. Η συνηθέστερη μορφή παιδείας είναι η μαθητέια κοντά σε έναν από τους 

ελάχιστους εναπομείναντες δασκάλους οι οποίοι σύμφωνα με τον Κων/νο Κούμα 

«επαρωμοίαζαν αμυδρά και διψαλέα λυχνάρια, αραιότατα κείμενα μεταξύ παχυτάτου 

σκότους»(ΙΕΕ τα σ370) Αλλά ακόμη και με την υποτυπώδη μορφή τα σχολεία ήταν 

σπάνια, αν όχι ανύπαρκτα ως τα μέσα του 16
ου

 αιώνα. Από το 1540 αρχίζει δειλά να 

αναβιώνει κάποια παιδευτική κίνηση χάρη στην παρουσία τριών αξιόλογων 

δασκάλων, λογίων και συγγραφέων, του Παχωμίου Ρουσάνου, του Ερμόδωρου 

Ληστάρχου και του Θεοφάνους Ελεαβούλκου. 

Κύριος σκοπός των ενοριακών αυτών σχολείων ήταν ο κατσρτισμός ιερέων. Το 

ευχετικό δίστιχο από τα κάλαντα είναι ενδεικτικό: «και αν έχεις γιό στα γράμματα 

βάλτον και στο ψαλτήρι, του χρόνου σαν και σήμερα να βάλει πετραχήλι» Επίσης τα 

κατώτερα κοινά σχολεία απέβλεπαν και στη  θρησκευτική οικοδομή της κοινωνίας. Ο 

άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σημειώνει χαρακτηριστικά:»πρέπει παιδιά μου να 

στερεώνετε σχολεία, διατί στα σολεία γυμνάζονται οι άνθρωποι και ηξεύρουν και 

μανθάνουν το τι εστί ο Θεός και τι είναι η αρετή του δικαίου» Επίσης μια Χιώτισσα 

μάνα εύχεται στο παιδί της: «Να μάθει γράμματα καλά τσαι φρόνιμο να γίμει, για να 

τσερδίζει χρήματα παντού καλά να κάνει, ένα τσαι είκοσι σκολιά με αληθινούς 

δασκάλους να μάθουν γράμματα οι φτωχοί , ανθρώποι να γενούνε» Τέλος οι ίδιοι οι 

δάσκαλοι έδιναι θνικές προεκτάσεις στο έργο τους «Δια τούτο όσον ευρίσκετε 

δάσκαλον μανθάνετε, δια να ξανακαινουργώσετε την παλαιάν σοφίαν». 

Η παιδεία κατά τον ΙΖ και το ΙΗ αιώνα. 

Σταθμό στην αναγέννηση του Γένους αποτελεί η άνοδος στον πατριαρχικό θρόνο του 

Κύριλλου Λούκαρη. Ο οποίος συνηδειτοποιώντας τη σημασία της εκπαίδευσης για 

την αναγέννηση του ελληνισμού κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το φιλόσοφο 

Θεόφιλο Κορυδαλλέα και συνεργάστηκε μαζί του για την αναβάθμιση της 

Πατριαρχικής Σχολής. 



Αρχίζοντας από τις τις δυτικές χώρες διαπιστώνουμε ότι το πνευματικό επίπεδο των 

Βενετοκρατούμενων περιοχών είναι αισθητά ανώτερο από των Τουρκοκρατούμενων. 

Το 1674 λειτουργεί στην Κέρκυρα η Ακαδημία τωνγραμμάτων, ιδρύονται πολλά 

ιδιωτικά ιδρύματα και διδάσκαλοι όπως ο Άγγελος Σουμάκης, ο Αντώνιος 

Κατήφορος, ο Αντώνιος Κομούτος, οι οποιοι διδάσκουν τα παιδιά των εύπορων μόνο 

οικογενειών. 

Συνάμα στις Τουρκοκρατούμενες χώρες παρατηρείται πρόοδος στην ίδρυση σχολείων 

όπου οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν. Και πάλι τα σχολεία στεγάζονται στους 

νάρθηκες των εκκλησιών και τα διευθύνει συνήθως ένας παπάς που ξέρει τη λόγια 

γλώσσα και έχει σπουδάσει στην Ιταλία. Περιγράφει παραστατικά ο λόγιος 

Αλέξανδρος Ελλάδιος: «Μερικά παιδιά έρχονται με τρόφιμα στο καλαθάκι τους. την 

εκπαίδευσή τους την αρχίζουν με τη χρήση των πινακιδίων για την ανάγνωση και τη 

γραφή και τη συνεχίζουν για ορισμένα χρόνια με διδακτέα ύλη τα εκκλησιαστικά 

βιβλία, την Οκτώηχο, το Ψαλτήρι, τους προφήτες, τις Πράξεις και τις επιστολές των 

αποστόλων. Ασκούνται επίσης σε γραπτές ασκήσεις και στην αριθμητική». Εκτός 

από τα θρησκευτικά βιβλία κυκλοφορούν όλο και πυκνότερα ποικίλα λαϊκά 

αναγνώσματα και γενικά έχει γίνει κοινή γνώμη η ανεκτίμητη αξία της παιδείας. Τη 

δίψα των ελληνοπαίδων την υποθάλπτουν και πολλοί που αφήνουν μεγάλα ποσά για 

ίδρυση σχολείων στις διαθήκες τους. 

Από τις αρχές του ΙΗ αιώνα παρατηρούμε μια ευδιάκριτη πρόοδο στην πορεία των 

ελληνικών γραμμάτων. Χαρακτηριστικές είναι οι φιλελεύθερες ιδέες του Πατριάρχη 

Χρύσανθου Νοταρά ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι προτιμώτερο να κτίζονται σχολεία 

παρά μοναστήρια και ότι τα έσοδα των μοναστηριών πρέπει να ξοδεύονται για την 

ίδρυση σχολείων και για σπουδές.  

Μεταξύ 1700-1730 τοποθετείται το λυκαυγές της πνευατικής κίνησης. Πραγματικά 

από το 1700 πολλαπλασιάζονται και βελτιώνονται τα ελληνικά σχολεία. Για αυτή 

έχουμε δύο σημαντικές μαρτυρίες. Η πρώτη είναι ένα γράμμα του Κοσμά του 

Αιτωλού όπου αναφέρει: «το κατ΄εμέ δε και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα 

εις τους πολλούς και μήτε εγώ δύναμαι να καταλάβω…. Έως τριάκοντα επαρχίας 

περιήλθο, δέκα σχολεία ελληνικά εποίησα, διακόσια δια κοινά γράμματα» η άλλη 

μαρτυρία ανήκει στο βαθύτερο γνώστη των εκπαιδευτικών πραγμάτων επί 

Τουρκοκρατίας τον Μανουήλ Γεδεών :»το τρίωρον έξω της Κωνσταντινουπο΄λεως 



χωρίον Πύργος, αρκετόν πληθυσμόν ελληνικόν αριθμούν, είχε όχι σχολείον και 

διδάσκλον, αλλ΄ οικοδόμημα σχολείου και μοι επιβάλλεται να φρονώ ότι ουδεμία 

κωμόπολις εστερείτο σχολείου και διδασκάλου».  

Παράλληλα  οι Έλληνες λόγιοι, κληρικοί στην πλειοψηφία, προσπαθούν όχι μόνο να 

εμβαθύνουν στις επιστημονικές γνώσεις της Ευρώπης, αλά και να τις εισαγάγουν και 

διαδώσουν στις ελληνικές χώρες. Αποτέλεσμα του φιλεκπαιδευτικού ζήλου και των 

νέων οικονομικών συνθηκών είναι να εξελιχθού ορισμένα σχολεία σε αξιόλογες 

εστίες παιδείας, τα ονομαζόμενα Γυμνάια σε όλες τις πόλεις.  

Στη δυτική Στερεά Ελλάδα ο Αναστάσιος Γόρδιος έχοντας σπουδάσει αρχαία 

ελληνική φιλολογία, ιατρική και θεολογία στα πανεπιστήμια Πάδοβας και Ρώμης 

αξιοποιεί τις γνώσεις του διδάσκοντας στο Καρπενήσι, στο αιτωλικό κυρίως όμως 

στη σχολή των Αγράφων. Μετά το 1760 κέντρο παιδείας αναδεικνύεται και το 

Μεσολόγγι από το δάσκαλο Παναγιώτη Παλαμά ο οποίος  ιδρύει στην πόλη ομώνυμη 

σχολή. Βορειότερα στη Ήπειρο οι σνθήκες είναι δυσμενείς. Οι επίσκοποι Χειμάρας 

ιδρύουν σχολεία για την αποφυγή εκμουσουλμανισμού του ποιμνίου τους. Οι 

πνευμετικοί ηγέτες συγκλονισμένοι από τον εκβαρβαρισμό των κατοίκων 

αισθάνονται την ανάγκη τόνωσής τουςαπό ικανούς πνευματικούς ανθρώπους που θα 

σταθούν κοντά στο λαό να τον διαφωτίσουν, να τον αναζωογονήσουν το θρησκευτικό 

συναίσθημα και να του αφυπνίσουν την εθνική συνείδηση. Υπήρχε η ανάγκη 

εμφάνισης μιας ηγετικής φυσιογνωμίας να πλησιάσει τις λαϊκές μάζες, να διεισδύσει 

στα μύχια της ψυχής τους αφυπνίζοντάς τους. το αίτημα το συλλαμβάνει και το 

μετουσιώνει σε έργο ο ενδεδειγμένος άνθρωπος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός με τις 

περιοδείες του σε όλο τον ελλαδικό χώρο, με τις διδαχές του και την ίδρυση 200 

σχολείων.  

Επίσης με την πρωτοβουλία ξενιτεμένων αστών αναπτύσσονται δύο μεγάλα κέντρα η 

Μοσχόπολη και τα Ιωάννινα. 

Το 1740 κτίζεται  το «Ελληνικό Σχολείο» που με τη φήμη των δασκάλων του 

συγκεντρώνει πολλούς νέους. Εκεί μεταφέρει ο Γρηγόριος Κωνσταντινίδης από τη 

Βενετία το τυπογραφείο του και εκδίδει βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου για την 

τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος των Ορθοδόξων που βάλλονται από το 

μουσουλμανικό στοιχείο και την Καθολική προπαγάνδα. Στα Ιωάννινα ιδρύονται νέα 

σχολεία. Το 1672 λειτουργεί με δωρεές του Μάνθου Γγιόνμα ομώνυμη σχολή με 



πρώτο δάσκαλο το λόγιο ιερομόναχο Βησσαρίωνα Μακρή που τον διαδέχεται ο 

ιερέας Γεώργιος Σουγδουρής, ο ιερέας Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος και ο 

ιερομόναχος Μεθόδιος Ανθρακίτης. Ανάμεσα στους μαθητές του ξεχωρίζουν ο 

Ευγένιος Βούλγαρης, ο Μπαλάνος Βασιλόπουλος και ο επιφανής Μητροπολίτης 

Αθηνών Μελέτιος. Παράλληλα στα Ιωάννινα λειτουργεί και η Επιφάνιος Σχολή, ενώ 

το 1742 ιδρύθηκε η Μαρουτσαία Σχολή με στέλεχος τον Ευγένιο Βούλγαρη.  

Το 1728 ιδρύεται Κοινό Δημόσιο Σχολείο στην Αθήνα από τον ιερομόναχο Γρηγόριο. 

Το 1776 ο Ιωάννης Πρίγγκος ερχόμενος από την Βενετία βοήθησε με δωρεές σε 

χρήμα και βιβλία να επαναλειτουργήσει το παλιό σχολείο στη Ζαγορά Πηλίου. Τη 

σχολή θα στηρίξει και ο ζαγοριανός πατριάρχης Καλλίνικος και σε αυτή θα 

φοιτήσουν αγόρια από τα χωριά του Πηλίου, από την Κων/λη , τη Σμύρνη, την 

Αίγυπτο και τη Μολδοβλαχία 

Στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο ξεχωρίζει η σχολή της Πάτμου την οποία ιδρύει ο 

Γεράσιμος Καλογεράς το 1713. Διδάσκει  αμισθί αρχαίους έλληνες συγγραφείς, 

πατέρες της εκκλησίας , γραμματική, φιλοσοφική, ρητορική. Κύρια φροντίδα του 

είναι η ίδρυση σχολείων για το φωτισμό του γένους και η ανάγκη να εργαστούν όλοι: 

«για την λύσιν του κατέχοντος του γένους αυχμού και να ανακαλέσωσι το πρώτον 

εύχος του γένους». Η σχολή της Πάτμου έγινε το διδασκαλείο του γένους, το 

καλύτερο της Ανατολής όπου 50 μαθητές στεγάζονται στη μονή του Αγίου Ιωάννου 

του Θεολόγου. 

Στη μακεδονία αναφαίνονται σχολεία στη Σιάτιστα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά, 

στη Θεσσαλονίκη προπάντων όμως η Αθωνιάδα Σχολή. Ιδρύθηκε το 1749 με 

ενέργειες του Αλέξανδρου μαυροκορδάτου και του Πατριάρχη Κύριλλου Ε΄. Από το 

1753 ο Ευγένιος Βούλγαρης ανέλαβε τη διδασκαλία φιλοσοφίας, μαθηματικών, 

φυσικής και θεολογίας. Η φήμη του προσέλκυσε πλήθος μαθητών από την Ελλάδα, 

τη Γερμανία, τη Βενετία και τη Ρωσία. Ο Ευγένιος Βούλγαρης ενώ είναι καινοτόμος 

και μεταρρυθμιστής ως προς τη διδακτέα ύλη, είναι συντηρητικός ως προς τη γλώσσα 

και προτιμά την αρχαία ελληνική. Τις γλωσσικές του ιδέες ακολουθεί ο μαθητής του 

Νικηφόρος Θεοτόκης, ενώ διαφωνεί ένας άλλος, ο Ιώσηπος Μοισιόδακας, σχολάρχης 

της Ακαδημίας Ιασίου. 

Αξιόλογο πνευματικό κέντρο παραμένει η Μεγάλη του Γένους Σχολή την οποία θα 

στηρίξουν διδάσκοντας ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Νικόλαος Κριτίας. Στα μέσα του 



ΙΗ αιώνα ήταν «σχολείον γραμματικών μαθημάτων»και σταθμό στην ιστορία της 

αποτελεί η ίδρυση χωριστού τμήματος «δια φιλοσοφικά και θεολογικά μαθήματα».  

Οι μαθητές όλων των σχολών θα σκορπιστούν στα πέρατα του ελληνικού χώρου και 

θα συντελέσουν στη βαθμιαία άνοδο του πνευματικού επιπέδου. Η προσφορά τους θα 

εκτιμηθεί καλύτερα αν σκεφτεί κανείς ότι οι απελπισμένοι από τα ατέλειωτα δεινά 

της δουλείας και κυκλωμένοι από το πνευματικό σκοτάδι χριστιανικοί πληθυσμοί 

περνούν μια κρίσιμη φάση της ιστορίας τους. η δύναμη της αντίστασής τους στο 

Ισλαμισμό που τους υποσχόταν πολλά είχε μειωθεί. Οι νέοι δάσκαλοι φέρνουν την 

ελπίδα στις ψυχές τους και  μικρές ωχρές ανταύγειες από τη λάμψη του Ευρωπαϊκού 

διαφωτισμού. 

Νέα ορμη στην παιδεία. Τέλη ΙΗ και αρχές ΙΘ αιώνα. 

Κατά την προηγούμενη περίοδο προσφέρονται τρεις κύκλοι σπουδών. Ο κατώτερος ο 

οποίος εξακολουθεί να παρέχει τη στοιχειώδη μόρφωση, ο μέσος κύκλος παρέχει την 

ελληνοπαιδεία δηλαδή τη διδασκαλία της αρχαίαε ελληνικής γλώσσας και ο τρίτος, ο 

ανώτερος κύκλος που παρέχε τη μελέτη φιλοσοφίας και των επιστημών.  

Κατά τις αρχές του 19
ου

 αιώνα οι κύκλοι αυτοί παραμάνουν. Στον ελλαδικό χώρο 

όμως αρχίζουν να κυριαρχούν με την ακτινοβολία τους οι ανώτερες σχολές και  

πραγματοποιείται  μια αλλαγή του κλίματος στην εκπαίδευση , διότι οι δάσκαλοι 

πλέον επικεντρώνονται κυρίως  στη διαμόρφωση ανθρώπινων συνειδήσεων. Οι 

σχολές αυτές προώθησαν την παιδεία και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την 

ανάσταση του Γένους. Οι σχολές αυτές είναι δημιουργήματα του απόδημου 

ελληνισμού. Αρχικά ο απόδημος ελληνισμός θα μεριμνησει για την προικοδότηση και 

τη συντήρηση των ανώτερων σχολών. Θα μεριμνήσει για υποτροφίες των μαθητών 

και θα γίνει πηγή φωτισμού με την οργάνωση ελληνικών τυπογραφείων. 

Οι σχολές θα στεγαστούν σε κτήρια ικανά να καλύψουν τις ανάγκες αιθουσών 

διδασκαλίας, στέγασης των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού και τις ανάγκες 

εξοπλισμού και κυρίως βιβλιοθηκών διότι οι σπουδές διεξάγονται μέσα στους χώρους 

της σχολής.   Και ενώ στους προηγούμενους αιώνας ο δάσκλος ήτων ένας απλός 

ιερέας, τώρα οι δάσκαλοι προέρχονται από τα Ιταλικά πανεπιστήμια και κομίζουν 

νέες γνώσεις από την ανάποτυξη των φυσικών επιστημών των μαθηματικών και της 

φιλοσοφίας. Η προσωπικότητα του δασκάλου θα καθορίζει σε απόλυτο βαθμό τόσο 



την ομαλή και επιτυχή λειτουργία της σχολής όσο και το φιλελεύθεο ή συντηριτικό 

κλίμα που την διαπνέει. Συνάμα ο δάσκαλος είναι εκείνος που καθορίζει το 

πρόγραμμα, την διδακτέα ύλη, τις μεθόδους διδασκαλίας και κυρίως το γλωσσικό 

ιδίωμα. Γενικά η μέθοδος διδασκαλίας είναι η από καθέδρας διδασκαλία, το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθηματικών, φυσικών 

επιστημών, φιλοσοφίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας και θεολογίας.  

Συνάμα την περίοδο αυτή δημιουργούνται οι πρώτες φιλολογικές εταιρείες. Το 1810 

στο Βουκουρέστι με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ιγνατίου ιδρύεται φιλολογική 

εταιρεία με σκοπό τη μέριμνα των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία. Το 1813 

ιδρύεται στην Αθήνα η Εταιρεία των Φιλόμουσωνκαι το 1814 ίδια εταιρεία στη 

Βιέννη. 

Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης προκαλούν σεισμό στην Ελλάδα και 

επιταχύνουν αλματικά την πνευματική και εθνική αφύπνιση των Ελλήνων. 

Εμφανίζονται νέα πνευματικά κέντρα που ξεχωρίζουν με την ακτινοβολία τους και 

τους πνευματικούς άντρες τους.  

Το πρώτο οργανωμένο ελληνικό σχολείο ιδρύθηκε στο Άγιο όΡος στη μονή 

Βατοπεδίου από τον μοναχό Μελέτιο. Η σχολή απέκτησε μεγάλο κύρος όταν ανέλαβε 

τη διεύθυνσή της ο Ευγένιος Βούλγαρης ο οποίος εργάστηκε με ζήλο για την 

αναδιοργάνωσή της διακρίνοντας δύο κύκλους σπουδών. Από αυτή αποφοίτησε 

πλήθος ικανών μαθητών που διέπρεψαν ως λόγιοι και υπηρέτησαν την ελληνική 

παιδεία. 

Από τα πιο ονομαστά είναι η σχολή της Δημητσάνας που ιδρύθηκε το 1768 από τους 

μοναχούς Γεράσιμο Γούνα και Αγάπιο Λεονάρδο. Σε αυτή φοιτούσαν 150 μαθητές 

από την Πελοπόννησο και άλλα μέρη. Φωτεινό κέντρο της ελληνικής χερσονήσου 

αποτελούν και αυτή την περίοδο τα Ιωάννινα. Γίνεται το πρώτο κέντρο εμπορίου 

βιβλίων της Ελλάδας. Συγκεντρώνει πλήθος φιλόμουσων πλουσίων εμπόρων, λογίων 

και γιατρών μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι αδελφοί Ζωσιμάδες και ο Ζώης 

Καπλάνης. Το 1806 σχεδιάζεται η συγκέντρωση όλου του γλωσσικού υλικού σε 

μεγάλο ιστορικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας. Το 1795 η μεγαλύτερη 

προσωπικότητα των Ιωαννίνων, ο Αθανάσιος Ψαλίδας, ετοιμάζει δέκα διδακτικά 

βιβλία για τις ανάγκες διδασκαλίας του.  



Το 1806 γίνεται η ανασύσταση της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Κων/λη και η 

Πόλη γίνεται το μεγαλύτερο κέντρο του ελληνισμού: «Η Κων/λ είναι πλουσία από 

άντρας πολυμαθείς, έχοντες πλούτον πολύν μαθήσεως, νουν βαθύν, κρίσιν αυστηράν. 

Οι πλειότεροι κατέτριψαν χρόνους πολλούς εις βαθείας και επίπονον μελέτην των 

ελληνικών συγγραμμάτων, της φιλοσοφίας, των επιστημών». Επίσης στη 

μικρασιατική ακτή οι πόλεις Κυδωνίες, Σμύρνη και Χίος σχηματίζουν ένα επιπλέον 

πνευματικό τρίγωνο. Στις Κυδωνίες διδάσκει ο αρχιμανδρίτης Βενιαμίν Λέσβιος και 

ο ιερωμένος Θεόφιλος Καΐρης. Για τις ανάγκες της σχολής κτίστηκε νέο 

εκπαιδευτήριο που περιλάμβανε αίθουσες διδασκαλίας βιβλιοθήκη, εργαστήρια και 

οικοτροφείο.η άρτια οργάνωσή της και το εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών της 

την κατέστησαν το πιο προωθημένο ελληνικό σχολείο της εποχής.  

Στη Σμύρνη εκτός από την προϋπάρχουσα Ευαγγελική σχολή ιδρύεται και στο 

Φιλολογικό Γυμνάσιο στο οποίο διδάσκει ο λόγιος Κων/νος Κούμας με βοηθό τον 

Κων/νο Οικονόμο τον εξ Οικονόμων. Η φήμη του ως οργανωμένου και προοδευτικού 

σχολείου εξαπλώθηκε ευρύτερα και οι μαθητές του ανήλθαν στους τριακόσιους. 

Τέλος στη Χίο το 1815 αναδιοργανώνεται η εκεί υπάρχουσα σχολή και αναλαμβάνει 

ως αρχιδιδάσκαλος ο Νεόφυτος Βάμβας το οποίο στηρίζει για την οργάνωση της 

σχολής, της βιβλιοθήκης και του τυπογραφείου, ο φίλος του Αδαμάντιος Κοραής. 

Αναμόρφωσε το πρόγραμμα των σπουδών, πρόσθεσε τις φυσικές επιστήμες, τα 

καλλιτεχνικά και τις ξένες γλώσσες, ενώ εισήγαγε νέες διδακτικές και παιδαγωγικές 

μεθόδους με επιπτικά μέσα και πειράματα. Η βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με χιλιάδες 

τόμους βιβλίων, ιδρύθηκε τυπογραφείο το 1819 και έγινε πόλος έλξης για 

επτακόσιους μαθητές 

Μεταξύ του 1790 -1800 ιδρύονται με δαπάνες των κοινοτήτων και πλουσίων αστών 

δεκάδες σχολεία. Μεταφράζονται και εκδίδονται ποικίλλα βιβλία στα τυπογραφεία 

του εξωτερικού και του εσωτερικού της χώρας: «Ω πόση διαφορά, παρατηρεί ο 

ανώνυμος της Ελληνικής Νομαρχίας, ευρίσκεται εις την Ελλάδα από δέκα χρόνους 

έως τη σήμερον. Μεγάλη, μεγαλοτάτη και καθ΄εκάστην προς το κρείττον φέρεται… 

δεν ευρίσκεται πόλις της σήμερον οπού να μην έχει δύο και τρία σχολεία».  

Σε όσα προαναφέρθηκαν πρέπει να προσθέσουμε και τα σχολεία των παραδουνάβιων 

ηγεμονιών. Η ακαδημία του Βουκουρεστίου ιδρύθηκε το 1690 και μετά την παρακμή 

της το 1810 αναδιοργανώθηκε από τον Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο. Σε 



αυτή δίδαξαν Ο Νεόφυτος Δούκας, Ιώσηπος Μοισιόδακας, Μάρκος Πορφυρόπουλος 

οι οποίοι εφάρμοσαν την αλληλοδιδακτική μέθοδο και κατά διαστήματα 

χρησιμοποιήθηκε η διδασκαλία στην απλή ελληνική γλώσσα. Η ακαδημία του Ιασίου 

ιδρύθηκε από τον Πατριάρχη Χρύσανθο Νοταρά και γνώρισε ακμή επί Νικηφόρου 

Θεοτόκη που εισήγαγε στο πρόγραμμα σπουδών τη διδασκαλία των θετικών 

επιστημών με τη χρήση εποπτικών μέσων. Παρέμεινε ανοικτή μέχρι το 1821 

ακτινοβολώντας τεράστιο κύρος που της προσέδιδαν η επιστημονική κατάρτιση και η 

διδακτική εμπειρία των δασκάλων της. 

Οι Έλληνες θέλουν να κερδίσουν χρόνο που έχασαν. Οι δάσκαλοι ευνοούν την τάση 

εκσυγχρονισμού της παιδείας με την Ευρωπαϊκή μεταφέροντας στη σκλαβωμένη 

Ελλάδα τα τελευταία πορίσματα θετικών επιστημών, αλλά και τα σύγχρονα 

παιδαγωγικά συστήματα που διαφημίζονται στην Ευρώπη. Η εξάπλωση της παιδείας 

και η συστηματική διάδοση της γνώσης, πέρα από την ανυπολόγιστη σε αξία 

προσφορά στον φωτισμό του Γένους, προκάλεσε και ουσιαστικά προβλήματα, 

κάνοντας αισθητό τον ιδεολογικό δυϊσμό. Από τη μια είναι οι υποστηρικτές του 

παλιού εκπαιδευτικού συστήματος που βασιζόταν στη βυζαντινή παράδοση και από 

την άλλη οι εισηγητές νέων παιδαγωγικών μεθόδων και μαθημάτων της νεότερης 

φιλοσοφικής σκέψης και των θετικών επιστημών. Η επίτευξη της ισορροπίας 

ανάμεσα στον ορθόδοξο στοχασμό και την ουμανιστική σκέψη, αποτέλεσε το κύριο 

πρόβλημα από τον 18
ο
 αιώνα. ( Γ. Μεταλληνός, σ 198) 

«μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους, έγραφε ο Κολοκοτρώνης, εμετάφραζαν 

και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμεν 

ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό αμάνθανε τα κοινά 

γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποιους προγόνους είχαμε και 

εβλέπαμε και εις ποιαν κατάστασι είμασταν». 

  


