
Η Ανατολική (Ορθόδοξη) 
Εκκλησία κατά την περίοδο 

της Τουρκοκρατίας 

Η περίοδος από το 1453 μ.Χ. (άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους) μέχρι το 1821 

μ.Χ. (κήρυξη της ελληνικής επανάστασης) ονομάζεται 

Τουρκοκρατία. 



http://moyriki.blogspot.com/2010/05/blog-post.html


http://egpaid.blogspot.com/2011/04/blog-post_05.html


1453 μ.Χ. : Η Βυζαντινή αυτοκρατορία (η μεγαλύτερη σε 

διάρκεια χρόνου σε όλο τον κόσμο) χάνεται για πάντα 

http://byzantineee.blogspot.com/2010/11/venetian-empire-1200-1670-by-david.html


Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής 

http://www.greekamericannewsagency.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=5424&Itemid=83


Η Αγία Σοφία μετά την Άλωση μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος και από το 1931 σε μουσείο 

http://community.pamediakopes.gr/europe/f/28/t/22.aspx


Η Οθωμανική Αυτοκρατορία 1359 - 1856 μ.Χ. 

http://www.kusadasi.tv/gr/%CE%BF%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1.html


Η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

Ήταν ένα πολυεθνικό κράτος. Για τη 
διακυβέρνησή του ήταν απαραίτητη η παροχή 
προνομίων στους υπόδουλους. 

Έτσι αναγνωρίστηκαν οι εξής θρησκευτικές 
εθνότητες (τα μιλλέτια): 

    1. το μουσουλμανικό  

    2. το ορθόδοξο (που περιελάμβανε πλήθος    λαών) 

    3. το αρμενικό και 

    4. το εβραϊκό. 



α)   φορολογική ατέλεια  

β) είχε την ανώτατη εποπτεία όλων των κληρικών και  

πειθαρχική και ποινική δικαιοδοσία στον κλήρο  

γ) το δικαίωμα να αποφασίζει με τη Σύνοδο για κάθε  

δογματικό ή άλλο ζήτημα υπήρχε στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία  

δ) στο Πατριαρχείο παραχωρήθηκαν και κοσμικές εξουσίες, 

με τις οποίες  
 τα εκκλησιαστικά δικαστήρια μπορούσαν να εκδικάζουν 

υποθέσεις αστικού δικαίου (διαζυγίων, κληρονομιών κ.α.) 

 και η Εκκλησία είχε τη δυνατότητα να φορολογεί τους 

πιστούς για την αντιμετώπιση των αναγκών της ή για την 

κάλυψη χρηματικών ποσών που απαιτούσε η τουρκική 

διοίκηση. 

Προνόμια στον Πατριάρχη 



Ο Πατριάρχης,  
θρησκευτικό και πολιτικός αρχηγός  

όλων των ορθοδόξων 
Ο Μωάμεθ Β΄ επέβαλε στον πατριαρχικό 
θρόνο τον ανθενωτικό  μοναχό Γεννάδιο 
(κατά κόσμον Γεώργιο Σχολάριο). Ο 
σουλτάνος δέχτηκε τον νέο Πατριάρχη σαν 
ηγεμόνα, του έδωσε «δεκανίκιον», ήτοι 
πατριαρχική ράβδο που στο πάνω μέρος 
έχει ένα χρυσό μήλο και οι Τούρκοι την λένε 
«χαζράνι» – δείγμα της εξουσίας του και 
αφού τον συνόδεψε μέχρι την πύλη 
«άνεβίβασεν αὐτόν εἰς ἵππον 
εὐπρεπισμένον» (Γεώργιος Σφραντζής), ενώ 
τιμητική φρουρά τον συνόδεψε έως την 
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, που ήταν 
η πρώτη έδρα του Πατριαρχείου μετά την 
Άλωση. 
Ο σουλτάνος είπε στον Γεννάδιο: 
«Πατριάρχευε ἐν εἰρήνῃ καὶ ἔχε τὴν φιλίαν 
Ἡμῶν ἐν οἷς χρἠζοις καὶ ἐθέλοις, ἔχων 
πάντα τὰ προνόμια τῶν προκατόχων σου», 
(Αθανάσιος Υψηλάντης).   
Όμως πέρα από τα θρησκευτικά και 
πνευματικά προνόμια, ο σουλτάνος έδωσε 
στον Γεννάδιο και πολιτικά προνόμια. Έτσι 
ο Πατριάρχης αναδείχθηκε σε πολιτικό 
αρχηγό όλων των υπηκόων χριστιανών τον 
σουλτάνου. Ήταν δηλαδή Μιλλέτ-μπασης, 
που σημαίνει εθνάρχης. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v84AVDzLXaEJ:el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE


Ο σκοπός παροχής των προνομίων 

• Να διοικούνται καλύτερα οι υπόδουλοι 

• Να θεωρείται υπεύθυνος ο Πατριάρχης 

• Γι’ αυτό καταπατούνταν πολύ εύκολα όταν 

συνέφερε τους κατακτητές. 

• Έδωσαν όμως στους λαούς αυτούς τη δυνατότητα 

να διατηρήσουν την πολιτιστική και πνευματική 

τους ταυτότητα. 



Εξισλαμισμός και νεομάρτυρες 

• Εξισλαμισμός 
   Η με βία μεταστροφή των 

ορθοδόξων στην πίστη του Ισλάμ. 
• Δεν έλειπαν βέβαια και οι 

εκούσιες προσχωρήσεις στο 
Ισλάμ με αντάλλαγμα πλούτο και 
κοινωνική άνοδο.  

• Νεομάρτυρες ονομάζουμε όσους 
μαρτύρησαν στα νεώτερα χρόνια , 
ιδιαίτερα στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, για να τους 
διακρίνουμε από τους μάρτυρες 
των πρώτων χριστιανικών 
χρόνων. 

Πληροφορίες για τους Νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας έχουμε από το Νέο 
Μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, τον Άγιο Νικηφόρο τον Χίο, τον 
Μελέτιο Συρίγου ( Μητροπολίτου Κυθήρων), τον Νικόλαο Μαλαξό, πρωτοπρεσβύτερο 
στο Ναύπλιο, ακόμη και ξένους, όπως τον Francois Pouqueville , Γάλλο πρέσβη στην 
Κωνσταντινούπολη και περιηγητή και άλλους. 

http://www.impantokratoros.gr/8DC72CFB.el.aspx


Οι νεομάρτυρες της Λέσβου 
Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη 

† 9 Απριλίου 1463 

http://adontes.blogspot.gr/2012/06/blog-post_3784.html
http://www.apologitis.com/gr/ancient/perierga.htm
http://www.terirem.gr/el/not-allow/agioi-rafail-nikolaos-kai-eirini


Ο εκ Γρανίτσης νεομάρτυς 
της Θεσσαλονίκης 

Μιχαήλ ο Μαυρουδής 
μαρτύρησε δια πυρός  

την 21ην Μαρτίου 1544. 

http://www.egolpion.com/mixail_mavroudis.el.aspx


Στις 14 Φεβρουαρίου 1568, 

μαρτύρησε ο οσιομάρτυρας Δαμιανός 

http://enromiosini.gr/romnios/xarths_rvmnivn/%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%83-%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83-%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%83/


Ο Άγιος Νεομάρτυς  
Ιωάννης ο ράπτης από τη Θάσο. 

Μαρτύρησε στην Κων/πολη  
στις 20 Δεκεμβρίου 1652 σε ηλικία 

14 ετών. 

https://antexoume.wordpress.com/tag/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82/


"Τούρκος δεν γίνομαι"... Ο Άγιος 
Νικόλαος ο νεομάρτυρας ο 
παντοπώλης από το Καρπενήσι... 
Τον φυλάκισαν, τον βασάνισαν και 
τον αποκεφάλισαν  23 Σεπτεμβρίου 
1672 επειδή αρνήθηκε να 
εξισλαμιστεί...! 

https://wwwfyllades.wordpress.com/2015/07/25/23-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%83-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85/


1771 Ιουλίου 9 αποκεφαλίσθηκε από 

τους Τούρκους ο Μιχαήλ ο Αθηναίος 

(Μπακνανάς ή Πακνανάς) σε ηλικία 

18 ετών. 

http://www.saint.gr/644/saint.aspx


           Η αγία νεομάρτυς Χρυσή 

Την έγδαραν και της πέρασαν 

πυρακτωμένο σουβλί από το ένα αυτί 

στο άλλο. Η Αγία όμως έμεινε 

αβλαβής. Τέλος την κρέμασαν από μια 

αγριαχλαδιά και της έκοβαν ένα-ένα τα 

μέλη. Έτσι, στις 13 Οκτωβρίου του 

1795 παρέδωσε την ψυχή της στον 

Χριστό, που τόσο αγάπησε. 

http://www.saint.gr/2743/saint.aspx


Αγία Ελένη η Παρθενομάρτυς 
από τη Σινώπη.  

Μαρτύρησε τον 18ο αιώνα μ.Χ. 
 

http://miteriko.blogspot.gr/2012/10/1.html


Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος Νεομάρτυρας 

Μαρτύρησε στη Ρόδο στις 14 Νοεμβρίου 1800 

http://www.saint.gr/169/saint.aspx


Ο  άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης 
Μαρτύρησε στις Κυδωνίες 

(Αϊβαλί) στις 26 Νοεμβρίου 1807. 

http://agiosgeorgios57.blogspot.gr/2012_11_01_archive.html


Ο άγιος νεομάρτυς Ζαχαρίας μαρτύρησε στην Προύσα στις 28 Μαΐου 1802   

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4Q_OunqSSvoJ:vatopaidi.wordpress.com/tag/%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82/+vatopaidi.wordpress.com+%CF%83%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B7&cd=9&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Απαγχονισμός  
Αγίου Νεομάρτυρα  

Αργυρίου Επανομίτη  †1806 

http://www.diakonima.gr/2013/08/01/%CE%BF%CE%B9-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82/


Άγιος Ιωάννης ο Βραχωρίτης  

† 23 Σεπτεμβρίου 1814 

http://agriniomemories.blogspot.com/2011/11/blog-post_5002.html
http://patrokosmas1063fm.blogspot.com/2009_09_20_archive.html
http://agriniomemories.blogspot.com/2011/11/blog-post_5002.html


Ο άγιος μάρτυς  
Γεώργιος ο νέος ο εξ Ιωαννίνων  

και το Μαρτύριον του Αγίου.  
† 4 Ιουνίου 1842 

http://fdathanasiou.wordpress.com/2011/01/16/o-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%B5%CE%BE-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CEb-2/


Κρυπτοχριστιανοί 
Ονομάζονται οι χριστιανοί που αναγκάστηκαν να υποκρίνονται 

τους Μουσουλμάνους, ενώ κρυφά ήταν (ή είναι) χριστιανοί. 

Κρυπτοχριστιανοί σε τουρκική τηλεοπτική σειρά 

http://www.votegreece.gr/archives/16707


Δημοσίευμα της εφημερίδας Ekspres και 
της δημοσιογράφου, Yasemin Guc,  με τον 
ακόμα πιο χαρακτηριστικό τίτλο, 
«Anadoluda Hiristiyan gecmisini saklayan 
binlerce aile var», δηλαδή, «Στην Ανατολία 
υπάρχουν χιλιάδες κρυμμένες από το 
παρελθόν χριστιανικές οικογένειες». 
... Όλα αυτά αναδεικνύουν για άλλη μία 
φορά το τεράστιο ζήτημα  της καταπίεσης 
των εκατοντάδων χιλιάδων 
κρυπτοχριστιανών στην Τουρκία, ένα θέμα 
που συσχετίζεται με το πρόβλημα 
ταυτότητας των σημερινών Τούρκων. Η 
σημερινή Τουρκία είναι μία σύγχρονη 
τεράστια «φυλακή συνειδήσεων». Οι 
συνειδήσεις αυτές,  αναμένουν τη μέρα 
που θα απελευθερωθούν  και θα λάμψει η 
αλήθεια για την πραγματική τους 
ταυτότητα. 

Το ζήτημα των κρυμμένων χριστιανών στην Τουρκία 

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/02/blog-post_661.html
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/02/blog-post_661.html


Εθνομάρτυρες  

Ονομάζονται (εκτός από τους λαϊκούς αγωνιστές) και όσοι κληρικοί θυσίασαν τη 
ζωή τους για την πατρίδα, συμμετέχοντας σε πολεμικές συγκρούσεις.  
(Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, Αθανάσιος Διάκος, Ιωσήφ Ρωγών,  Παπαφλέσσας, κ.α.). 

Ο Ρωγών Ιωσήφ βάζει φωτιά στο μπαρούτι  

http://momiosifrogon.blogspot.com/2012/02/blog-post_05.html


Ἐν ἀγχόνη κἄν τέθνηκας Πατριάρχα, ὁμως γε ἀεὶ ζῆς ἐν Ἐδὲμ τῇ θείᾳ.  

Τῇ δεκάτῃ Πατριάρχης θῦμα γέγον’ οὕνεκα Ἔθνους. 

http://paterikos.blogspot.com/2012/04/10.html


«Έχω στον νουν μου, πίσκοπε, να σφάξω, να κρεμμάσω, 
τζι' αν ημπορώ που τους Ρωμιούς την Τζιύπρον να παστρέψω, 
τζι' ακόμα αν ημπόρεια τον κόσμον να γυρίσω, 
έθεν να σφάξω τους Ρωμιούς, ψυσιήν να μεν αφήσω. 
Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, 
κανένας δεν εβρέθηκεν για να την-ι-ξηλείψη, 
κανένας, γιατί σιέπει την που τά'ψη ο Θεός μου. 
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη! 
Σφάξε μας ούλους τζι' ας γενή το γαίμαν μας αυλάτζιν, 
κάμε τον κόσμον ματζιελλειόν τζιαι τους Ρωμιούς τραούλλια, 
αμμά ξέρε πως ίλαντρον όντας κοπή καβάτζιν 
τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια. 
Το 'νιν αντάν να τρώ' την γην, τρώει την γην θαρκέται, 
μα πάντα τζιείνον τρώεται τζιαι τζιείνον καταλυέται». 

Αποσπάσματα από το ποίημα  
Βασίλη Μιχαηλίδη  

"Η 9η Ιουλίου του 1821"' 
γραμμένο για τον Οσιομάρτυρα και 

Εθνομάρτυρα Κυπριανό και το 
μαρτύριο των 486 προεξεχόντων 

μελών της Ελληνικής κοινότητας στην 
Κύπρο τον Ιούλιο του 1821. 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Κυπριανός  
ο μάρτυρας  

της πίστεως και  
της πατρίδας 

† 9 Ιουλίου 1821 

http://www.egolpion.com/kuprianos_arxiepiskopos.el.aspx


Στήν διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας οἱ αὐτοδιοικούμενες κοινότητες τῶν Ρωμηῶν 

ἀπετέλεσαν τόν αὐτοφυῆ πολιτικό θεσμό τοῦ Γένους, καλλιέργησαν τό δημοκρατικό 

φρόνημα καί βοήθησαν τούς ὑποδούλους νά ἀποφύγουν τήν μεγάλη ἀνάμιξη τῶν 

Ὀθωμανῶν στά ἐσωτερικά τους. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔβαλε ἔντονη τήν σφραγίδα της 

στόν θεσμό. Στήν πράξη ἡ κοινότητα ἀποτελεῖ συνέχεια καί προέκταση τῆς Ἐνορίας. 

Μετά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς οἱ Χριστιανοί, ἔχοντας ἐπικεφαλῆς τόν Ἐπίσκοπο 

ἤ τόν ἱερέα, συγκεντρώνονται στόν αὐλόγυρο τοῦ Ναοῦ καί συζητοῦν, ἀποφασίζουν, 

ψηφίζουν. Οἱ κοινότητες ἐκφράζουν τήν δημοκρατική παράδοση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας 

τοῦ Δήμου, ἀλλά καί τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος, τό ὁποῖο τηρεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.  

Ο κοινοτικός θεσμός λειτούργησε και στούς Ἀποδήμους Ἕλληνες τῆς Δυτικῆς καί 

Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Στήν Βιέννη, στήν Βενετία, στήν Τεργέστη, στό Λιβόρνο, στήν 

Ὀδησσό, στήν Νίζνα Οὐκρανίας, στό τότε αὐστριακό Σεμλίνο-Ζέμουν (σήμερα προάστιο 

τοῦ Βελιγραδίου) καί σέ πολλά ἄλλα μέρη τῆς ξενιτιᾶς οἱ Ἕλληνες λόγιοι καί 

πραματευτάδες συγκεντρώνονται γύρω ἀπό τήν Ἐκκλησία τους, ἱδρύουν κοινοτικούς 

θεσμούς ὅπως καί οἱ ὑπόδουλοι ἀδελφοί τους, διαβάζουν πατριωτικά κείμενα καί 

προετοιμάζουν μέ τόν τρόπο τους τήν Ἀνάσταση τοῦ Γένους.  

Κωνσταντῖνος Χολέβας, Η Εκκλησία και η πνευματική αντίσταση επί τουρκοκρατίας 

Οι κοινότητες στην Τουρκοκρατία  

http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm


Μέσα σε συνθήκες σκλαβιάς, το κοινοτικό πνεύμα έγινε συνείδηση και εθνικό χαρακτηριστικό ως προς την 
αλληλοβοήθεια και τη συνεργασία, τόσο μεταξύ των ελληνικών οικογενειών όσο και στις αγροτικές κοινοτικές εργασίες. 

http://www.postmodern.gr/romii-ke-ragiades-ton-christianikon-kinotiton-epi-tourkokratias/


Η Παιδεία, κρυφή και φανερή 

Ὁ Σουλτάνος δέν εἶχε ἐκδώσει ποτέ φιρμάνι πού νά ἀπαγορεύει τήν ἐκπαίδευση τῶν 

Ρωμηῶν, ἀλλά οἱ τοπικοί Ὀθωμανοί ἡγεμόνες ἦσαν ἀνεξέλεγκτοι στό θέμα αὐτό καί 

πολλάκις αὐθαιρετοῦσαν κατά τῶν ὑποδούλων. Ὅταν οἱ Ρωμηοί κατόρθωναν νά 

φιλοδωρήσουν τόν τοπικό μπέη τότελειτουργοῦσε σχολεῖο ἐλεύθερο, ἀλλά καί αὐτό γιά 

λίγα χρόνια. Στήν συνέχεια ἐδημεύετο τό κτίριο καί τά παιδιά ἐστέλλοντο στό σπίτι τους. 

Καί καταλήγει ὁ Ράνσιμαν: "Γιά τούς πιό πολλούς Τούρκους ἡ Παιδεία τῶν ὑποδούλων 

φυλῶν ἦταν κάτι τελείως ἀνεπιθύμητο". Γι’ αὐτές, λοιπόν, τίς δύσκολες περιπτώσεις καί 

ἰδίως γιά τούς δύο πρώτους πού σκοτεινούς αἰῶνες τῆς Τουρκοκρατίας χρειάσθηκε νά 

λειτουργήσουν καί τά Κρυφά Σχολειά. Ὁ παπάς ἤ ὁ καλόγερος λαμβάνοντας τίς 

κατάλληλες προφυλάξεις δίδασκαν στά παιδιά τοῦ χωριοῦ τά "κολλυβογράμματα" μέ 

διδακτικά ἐγχειρίδια τό Ψαλτῆρι καί τήν Ὀκτώηχο.  

Στῆβεν Ράνσιμαν, Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐν Αἰχμαλωσίᾳ 
 

Τα γνωστά σχολεία του Γένους λειτούργησαν κυρίως μετά το 1650. 
Σε όσα φανερά και δημόσια σχολεία λειτουργούσαν, η παρουσία της Εκκλησίας ήταν 
εμφανής και καθοδηγητική.  
Και μόνο η παρακολούθηση της θείας Λειτουργίας από τους πιστούς ήταν ένα συνεχές 
μάθημα ελληνικής γλώσσας, ενώ τα κηρύγματα των κληρικών μετέδιδαν μήνυμα ελπίδας 
και Αναστάσεως. 

http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm
http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_ekklhsia.htm


«Τὸ κρυπτὸν σχολεῖον», Νικόλαος Γύζης.  
Κρυφό ή φανερό, αυτή την εικόνα παρουσίαζε το σχολείο στην Τουρκοκρατία. 

http://thesprotia-news.blogspot.com/2011/03/blog-post_3894.html


Σκηνή διδασκαλίας, από το εξώφυλλο του βιβλίου Αλφαβητάριον Μικρόν… Βιέννη 1816  

http://spirit16.blogspot.com/2009/10/blog-post_1085.html


Η τουρκική κυβέρνηση «οὐδέποτε ἐν ὁμαλῇ καταστάσει πραγμάτων 
ἐμπόδισε τὴν ἐν νάρθηξι καὶ κελλίοις διδασκαλίαν»... «μέχρι σήμερον 
οὐδαμοῦ ἀνέγνω ἐν ὁμαλῇ καταστάσει πραγμάτων βεζίρην, ἤ ἁγιάνην, 
ἤ σουλτάνον ἐμποδίσαντα σχολείου σύστασιν, ἤ οἰκοδομήν...» 

(Μανουήλ Γεδεών, Ἱστορία τῶν τοῦ Xριστοῦ Πενήτων, Ἀθῆναι 1939, σ. 179, 180).  

 
«Σ’ όσα χωριά το μοναστήρι ήταν πολύ μακριά, έπρεπε το παιδί να 
κινήσει με άλλα, και να τραβάει αξημέρωτα ανάμεσα σε άγριο λόγγο». 

(Ιστοριοδίφης Γιάννης Βλαχογιάννης, «Νέα Εστία», τεύχος ΛΔ';, 1948, σ. 1110).  

 
Ο γερμανός ελληνιστής Μαρτίνος Κρούσιος, στο κυριότερο έργο του 
Turcograecia (1584), σημειώνει την παρουσία κοινών σχολείων, όπου 
τα παιδιά διδάσκονται ανάγνωση με χρήση εκκλησιαστικών 
λειτουργικών βιβλίων, όπως επιβεβαιώνει και ο ιερέας της γερμανικής 
πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη Salomon Schweigger.  

Η εκπαίδευση κατά την τουρκοκρατία 



 Από τις «Εναλλακτικές Εκδόσεις» του Γιώργου Καραμπελιά 
εκδόθηκε το βιβλίο του Γιώργου Κεκαυμένου, «Κρυφό 
Σχολειό - το Χρονικό μιας Ιστορίας», 

 ένα βιβλίο με την παράθεση εκπληκτικής πληθώρας 
πρωτότυπων πηγών που καταδεικνύουν  

 την παρουσία του «κρυφού σχολειού», για την ακρίβεια 
πολλών «κρυφών σχολειών», στην ζωή του υπόδουλου 
ελληνισμού και σε διάφορες περιόδους της τουρκοκρατίας.  

 Ενδεικτική λίστα κάποιων από τις μαρτυρίες (από την επαύριον 

της Αλώσεως μέχρι την Επανάσταση και τα πρώτα μετεπαναστατικά 

χρόνια) περί του κρυφού σχολειού ή της αναγκαιότητάς του 
από τις πρωτότυπες πηγές, παρμένη από τον πρόλογο του 
παραπάνω βιβλίου. 

Υπήρξε κρυφό σχολειό; Ο μύθος και η ιστορική αλήθεια 

http://www.antibaro.gr/article/7766
http://www.antibaro.gr/article/7766


http://spirit16.blogspot.com/2009/10/blog-post_1085.html
http://spirit16.blogspot.com/2009/10/blog-post_1085.html


http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/


Σχολεία ακόμα ίδρυσαν 
και κάποιοι 

μορφωμένοι Έλληνες, 
που είχαν σπουδάσει 

στην Ευρώπη, και 
δίδαξαν σ' αυτά.  

Την προσπάθεια αυτή 
ενίσχυσαν πλούσιοι 

Έλληνες του 
εσωτερικού και του 

εξωτερικού.  
Έτσι, το 18ο αιώνα ο 

αριθμός των σχολείων 
αυξήθηκε σημαντικά. 

Κύριος σκοπός του 
σχολείου ήταν η 

πρόσληψη από τα 
παιδιά των 

στοιχειωδών γνώσεων 
γλώσσας και ιστορίας.  

http://spirit16.blogspot.com/2009/10/blog-post_1085.html


Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ιδρύθηκε μετά την άλωση της Πόλης από τον Πατριάρχη Γεννάδιο το Σχολάριο και με 
πρώτο διευθυντή το Ματθαίο Καμαριώτη και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1454, παρέχοντας μόρφωση υψηλού 
επιπέδου. Σήμερα λειτουργεί ως σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

https://www.sakketosaggelos.gr/Article/7637/


Το 1749 οι Βατοπαιδινοί Πατέρες με την προτροπή του Πατριάρχου Κων/πόλεως Κυρίλλου του Ε΄, ο οποίος εκδίδει και το 
σχετικό Σιγγίλιο, πρωτοστατούν στην ίδρυση σχολείου κοντά στην Ι.Μ. Βατοπαιδίου και το οποίο ονομάζεται αργότερα από 
τον Ευγένιο Βούλγαρη «Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία». 

http://blogs.sch.gr/lykeatho/archives/4


Πατμιάς  του  Γένους  Σχολή  

http://lyk-ekkl-patmou.dod.sch.gr/


Οι δάσκαλοι του Γένους ήταν μορφωμένοι Έλληνες που συνέβαλαν με τη 
διδασκαλία και τα κείμενά τους στην καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας μέσα 
στην Τουρκοκρατία. Κάποιοι απ΄αυτούς ήταν κληρικοί. 
 

Δίδασκαν σε ναούς, σχολεία, στην ύπαιθρο και έγραφαν επιστολές και άρθρα σε 
περιοδικά και εφημερίδες της εποχής. Είχαν τυπώσει  πολλά βιβλία, ίδρυσαν 
σχολεία και βοήθησαν στην ιδεολογική προετοιμασία της Επανάστασης και 
στην ανάπτυξη του Φιλελληνισμού. 
 

Οι φωτισμένοι αυτοί πνευματικοί άνδρες έδρασαν σε όλη την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας αλλά περισσότερο το 18ο και 19ο αιώνα. Έφεραν στην υπόδουλη 
Ελλάδα τις φιλελεύθερες και ριζοσπαστικές ιδέες του Διαφωτισμού, 
θεμελιώνοντας το Νεοελληνικό Διαφωτισμό. 
 

Γνωστοί Διδάσκαλοι του Γένους ήταν οι Αδαμάντιος Κοραής, Αναστάσιος 
Γόρδιος, Αθανάσιος Ψαλίδας, Ευγένιος Γιαννούλης, Ευγένιος Βούλγαρις, 
Νικηφόρος Θεοτόκης, Κοσμάς Αιτωλός, Μεθόδιος Ανθρακίτης, Μπαλάνος 
Βασιλόπουλος, Δωρόθεος Πρώιος, Νεόφυτος Δούκας, Νεόφυτος Βάμβας, 
Αθανάσιος Πάριος, Νικόδημος Αγιορείτης, Μακάριος Νοταράς, Λάμπρος 
Φωτιάδης, Ιώσηπος Μοισιόδακας κ.ά. 

Μεγάλοι διδάσκαλοι του Γένους  


