
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ.



Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (1453-1821).

 Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το σκοτάδι της

αμάθειας σκέπασε τους Έλληνες.

 Οι περισσότεροι μορφωμένοι κατέφυγαν στην Δύση.

 Ο σκλαβωμένος λαός έμεινε χωρίς δασκάλους και

σχολεία.

 Οι πρώτες απόπειρες εκπαίδευσης μέσα στην σκλαβιά

έγιναν από την Εκκλησία.Το κρυφό σχολειό, του Νικόλαου Γύζη



 Οι ιερείς αρχικά ήταν σχεδόν οι μοναδικοί σε κάθε χωριό που ήξεραν

λίγα γράμματα.

 Έμαθαν γράμματα στα παιδιά, κυρίως μέσα από τα εκκλησιαστικά

κείμενα και βιβλία.

 Τα σχολεία ήταν κυρίως υπαίθρια, αλλιώς το μάθημα γινόταν στους

ναούς ή και σε κάποια σπίτια.

 Τα κορίτσια δεν πήγαιναν σχολείο.

 Τα παιδιά από εύπορες οικογένειες έκαναν τα μαθήματα στο σπίτι τους.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ



ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 Οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν στους
Έλληνες να μάθουν γράμματα.

 Οι Έλληνες κατάλαβαν την αξία της
παιδείας και για αυτό τον λόγο ίδρυσαν
το κρυφό σχολείο.

 Η παιδεία για τους Έλληνες ήταν ο
σπόρος της ελευθερίας τους.

 Το κρυφό σχολείο «κρυφά» από τους
Τούρκους έδωσε τον «σπόρο» αυτό και
βοήθησε τον αγώνα για την λευτεριά

 Πρώτοι δάσκαλοι του γένους οι
κληρικοί

 Πρώτα βιβλία τα ιερά κείμενα της
ορθοδοξίας



ΥΠΗΡΧΕ  ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΓΕ;;;

 Πολλές φορές η ίδρυση ενός σχολείου εξαρτιόνταν από τα
συμφέροντα, τη διάθεση και τον χαρακτήρα του τοπικού Οθωμανού
ηγεμόνα....

 Η λειτουργία των κρυφών σχολείων κατά καιρούς περιοριζόταν, χωρίς
όμως ποτέ να παύσει τελείως.



Εικόνα που απεικονίζει το κρυφό σχολειό στο 

Μουσείο του Βρέλλη στα Ιωάννινα



ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ 

 Ο Κοσμάς ο Αιτωλός βεβαίωνε
σε γράμμα του προς τον αδελφό
του Χρύσανθο, γύρω στα 1775
«Έως τριάκοντα επαρχίας
περιήλθον, δέκα σχολεία
ελληνικά εποίησα, διακόσια δια
κοινά γράμματα».

 (Μετάφραση: Μέχρι τριάντα
επαρχίες γύρισα, δέκα σχολεία
ελληνικά έκανα, διακόσια για
κοινά γράμματα).



Αδαμάντιος Κοραής 

 Η Ελληνική αστική τάξη ένιωσε την
ανάγκη να ιδρυθούν σχολεία και αυτή
γέμισε την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα
και τις ελληνικές κοινότητες του
εξωτερικού από κατώτερα και ανώτερα
σχολεία.

 Έγραφε χαρακτηριστικά ο Κοραής λίγο
πριν την εθνικοαπελευθερωτική πάλη
του ελληνικού λαού το ’21
«Να εντρέπεται η πόλη που δεν έχει
βιβλιοθήκη... να εντρέπεται η πόλη
που δεν έχει γυμνάσιο... μην ελπίσεις
να βρεις άλλο μέσο για την
αναγέννηση της Ελλάδος, από την
παιδεία...».



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 Επί Τουρκοκρατίας τα σχολεία ήταν κατά κανόνα, πρωτόγονα.

 Στις πρώτες τάξεις, καλόγεροι και λαϊκοί που ήξεραν γραφή και ανάγνωση μάζευαν τα
παιδιά στους νάρθηκες εκκλησιών ή σε κάποιο κελί και τους μάθαιναν να γράφουν και
να διαβάζουν.

 Οι «ανώτερες» τάξεις περιλάμβαναν τη Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου, την Οκτώηχο,
το Ψαλτήρι και τον Απόστολο.

 Προβιβασμός σε άλλη τάξη ήταν το πέρασμα για παράδειγμα από τη Φυλλάδα στην
Οκτώηχο.



Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 Τα δίδακτρα ήταν ένα δευτεριάτικο καρβέλι που έπρεπε να πηγαίνει κάθε μαθητής στον
δάσκαλο κάθε Δευτέρα.

 Επιπλέον έδιναν στο δάσκαλο τα Χριστούγεννα μια κουλούρα (χριστόψωμο) και μια κότα
και το Πάσχα αυγά και κουλούρα.

 Για εγγραφή ο μαθητής έδινε ένα μαντήλι ή οτιδήποτε άλλο που να είχε κάποια αξία.

 Το ίδιο συνέβαινε όταν προβιβαζόταν σε άλλη τάξη....



ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Σε όλη σχεδόν την περίοδο της Τουρκοκρατίας τα σχολεία,
όπως είδαμε παραπάνω, λειτουργούσαν νόμιμα και
μερικά, όπως η Πατριαρχική Σχολή της
Κωνσταντινούπολης ή η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης,
ήταν ιδιαιτέρως σημαντικά. Μάλιστα, η Πατριαρχική Σχολή
της Κωνσταντινούπολης λειτουργούσε συνεχώς σε όλη την
περίοδο της Τουρκοκρατίας.

 Υπήρχαν όμως περίοδοι κατά τις οποίες η εκπαίδευση
γενικά στον ελλαδικό χώρο ήταν ανύπαρκτη.



ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Ευαγγελική Σχολή στην 

Σμύρνη

Η Πατριαρχική Σχολή 

της Κωνσταντινούπολης

Η Αθωνιάδα Σχολή 

στο Άγιο Όρος

Η Ζωσιμαία Σχολή 

στα Ιωάννινα
Η  σχολή των

Μηλεών του Πηλίου



ΧΑΡΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ         
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ !!!
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Μ.
ΝΙΚΟΛΑΣ Β.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Κ.

Συντονισμός: η εκπαιδευτικός του τμήματος 

Τόνια Γιαννακοπούλου

ΠΗΓΗ:Η μηχανή του χρόνου, wikipedia


