ο μύθος του κρυφού σχολειού
Ακόμα και στις μέρες μας είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι κατά τα χρόνια της οθωμανικής
κυριαρχίας υπήρξε το «κρυφό σχολειό». Οι παράγοντες που ευνοούν την αναπαραγωγή
αυτού του μύθου προφανώς είναι πολλοί. Ανάμεσά τους και η αποσιώπηση της ιστορικής
κριτικής του μύθου και της μελέτης των συνθηκών που οδήγησαν στη γένεσή του.
Από τα στοιχεία που καλλιεργούν το μύθο είναι το γνωστό ποίημα του Ι. Πολέμη:
Τὸ κρυφὸ σχολειό
Ἀπ᾿ ἔξω μαυροφόρ᾿ ἀπελπισιά,
πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστὸ σκοτάδι,
καὶ μέσα στὴ θολόκτιστη ἐκκλησιά,
στὴν ἐκκλησιά, ποὺ παίρνει κάθε βράδυ
τὴν ὄψη τοῦ σχολειοῦ,
τὸ φοβισμένο φῶς τοῦ καντηλιοῦ
τρεμάμενο τὰ ὀνείρατα ἀναδεύει,
καὶ γύρω τὰ σκλαβόπουλα μαζεύει.

Κι ἀπ᾿ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ψηλά,
ποῦ ἐβούβανε τὰ στόματα τῶν πλάνων,
καὶ ρίχνει καὶ συντρίβει καὶ κυλᾶ
στὴν ἄβυσσο τοὺς θρόνους τῶν τυράννων,
κι ἀπὸ τὴ σιγαλιά,
ποῦ δένει στὸ λαιμὸ πνιγμοῦ θηλιά,
κι ἀπ᾿ τῶν προγόνων τ᾿ ἄφθαρτα βιβλία,
ποῦ δείχνουν τὰ πανάρχαια μεγαλεῖα,

Ἐκεῖ καταδιωγμένη κατοικεῖ
τοῦ σκλάβου ἡ ἁλυσόδετη πατρίδα,
βραχνὰ ὁ παπάς, ὁ δάσκαλος ἐκεῖ
θεριεύει τὴν ἀποσταμένη ἐλπίδα
μὲ λόγια μαγικά,
ἐκεῖ ἡ ψυχὴ πικρότερο ἀγροικὰ
τὸν πόνο τῆς σκλαβιᾶς της, ἐκεῖ βλέπει
τί ἔχασε, τί ἔχει, τί τῆς πρέπει.

ἕνας ψαλμὸς ἀκούγεται βαθὺς
σὰ μελῳδίες ἑνὸς κόσμου ἄλλου,
κι ἀνατριχιάζει ἀκούοντας καθεὶς
προφητικὰ τὰ λόγια του δασκάλου
μὲ μία φωνὴ βαριά.
«Μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη! Ἡ λευτεριὰ
σὰν τῆς αὐγῆς τὸ φεγγοβόλο ἀστέρι
τῆς νύχτας τὸ ξημέρωμα θὰ φέρει».

το δημοτικό:
Φεγγαράκι μου λαμπρό,
φέγγε μου να περπατώ,
να πηγαίνω στο σκολειό
να μαθαίνω γράμματα,
γράμματα σπουδάματα
του Θεού τα πράματα.
και ο γνωστός πίνακας του Γύζη

Η πρώτη φορά που γίνεται σαφής λόγος στα σχολικά βιβλία για την παιδεία στα χρόνια
της τουρκοκρατίας είναι στην Στ΄ Δημοτικού. Σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη, η ιστορία
αυτής της τάξης καλύπτει την περίοδο από το 1453 ως το 1979. Από το βιβλίο «Στα νεότερα
χρόνια, Ιστορία στ΄ δημοτικού», (ΟΕΔΒ, Αθήνα 2009), διαβάζουμε αποσπασματικά
πληροφορίες που αναφέρονται στην παιδεία κατά τα χρόνια 1453-1821:
Οι πλούσιες παροικίες πρόσφεραν πολλά στον ελληνισμό. Διέθεταν χρήματα για να γίνουν
σχολεία. (32)
Ξεχωριστό ενδιαφέρον έδειχνε η κοινότητα για την παιδεία. Πολλά σχολεία ιδρύθηκαν και
λειτούργησαν τότε με δαπάνες των κοινοτήτων. (37)
Τα πρώτα σχολεία ιδρύθηκαν με τη φροντίδα της εκκλησίας. Παπάδες και καλόγεροι,
κυρίως, προσπαθούσαν σ’ εκείνα τα δύσκολα χρόνια να μάθουν στα παιδιά λίγα γράμματα
μέσα από τα βιβλία της εκκλησίας. Αυτό φαίνεται πως δημιούργησε το θρύλο για «το κρυφό
σχολειό», ότι δηλαδή τα σχολεία σε κάποια εποχή λειτουργούσαν κρυφά, επειδή οι Έλληνες
φοβούνταν τους Τούρκους. (55)
Ακολουθούν δυο σελίδες με εικόνες και ένα ποίημα:
στη φωτογραφία του
συγκεκριμένου κειμένου
μπορούμε να διαβάσουμε
καθαρά τα πάντα εκτός από
το σημείο: «θέλει ελέγξει ως
ψευδόμενους τους τα ______
λέγοντας».

σελ. 56

η λεζάντα του χάρτη γράφει
για «κυριότερες ελληνικές
σχολές», το ποίημα του Ι.
Πολέμη που ακολουθεί με τη
φράση «εκεί καταδιωγμένη
κατοικεί» και το συνολικό
περιεχόμενο (είναι η δεύτερη
στροφή του ποιήματος «το
κρυφό σχολειό») δίνει σαφώς
την εντύπωση ότι οι
«κυριότερες ελληνικές
σχολές» ήταν κρυφές.

σελ. 57
Από το σχολικό βιβλίο Στα νεότερα χρόνια, Ιστορία στ΄ δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2009
Μπορεί, κατά πρώτο λόγο, να γίνει το γενικό σχόλιο ότι το βιβλίο κάνει μια γενικόλογη και
αόριστη αναφορά στην περίοδο 1453-1821 χαρακτηρίζοντάς την συλλήβδην και δίνοντας
ομοιόμορφη εικόνα για τις συνθήκες που επικρατούσαν, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένες
χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων αιώνων. Ίσως έχει ενδιαφέρον να
μελετηθούν οι συχνές αντιφάσεις του βιβλίου, όπως αυτές μπορούν να εντοπιστούν
ανάμεσα σε διαφορετικά σημεία της αφήγησης και ανάμεσα στην αφήγηση και στις
εικόνες.
Ειδικότερα, σχετικά με το ζήτημα της παιδείας είναι αξιοσημείωτο ότι αναφέρεται δυο
φορές στο κρυφό σχολειό, μία σε εισαγωγικά στην αφήγηση και μία στη σελίδα 57. Παρά το
γεγονός ότι δεν αναφέρεται ρητά η ύπαρξη κρυφών σχολείων καλλιεργείται η εντύπωση
της ύπαρξής τους. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της γενικόλογης αναφοράς στην περίοδο 14531821, που δίνεται με πολλούς χαρακτηρισμούς και επίθετα, εξαιτίας της διατύπωσης
‘‘δημιούργησε το θρύλο για «το κρυφό σχολειό»’’ και ‘‘τροφοδότησαν το θρύλο για «το
κρυφό σχολειό»’’ και εξαιτίας της παράθεσης του ποιήματος του Ι. Πολέμη. Έτσι, ο
κατάλογος της σελ. 56 και ο χάρτης της σελ. 57 μπορεί να αναγνωστεί δίσημα, είτε για
ύπαρξη «κρυφών» είτε «φανερών» σχολείων.
Να προσεχτεί και η επιλογή της λέξης θρύλος [:προφορική διήγηση, ως επί το πλείστον
επαινετική ή εκπληκτική και θαυμαστή, για πρόσωπα, γεγονότα ή πράγματα του

παρελθόντος, τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται μεταξύ του μυθικού και του πιθανού, ΛΚΝ]
που επιτείνει τη σύγχυση.
Αντίθετα, η επιλογή της λέξης μύθος [:1. φανταστική διήγηση, συνήθ. λαϊκής προέλευσης,
που αναφέρεται ιδίως σε θεούς και ήρωες ή στη δημιουργία και στην εξέλιξη του κόσμου και
μεταδίδεται συνήθ. προφορικά από γενιά σε γενιά, 3. (μτφ.) α. φανταστική ή ανακριβής άποψη
που επικρατεί για κπ. ή για κτ β. για καθετί το ανύπαρκτο, το μη πραγματικό, το ανακριβές.
ΛΚΝ] θα έκανε σαφή τα πράγματα για την ύπαρξη ή όχι του κρυφού σχολειού...
Η εμπειρία δείχνει ότι αυτό που αποκομίζουν οι μαθητές είναι ότι υπήρχαν «κρυφά
σχολειά»

Τέλος, να σημειωθεί ακόμα ότι στο βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ δημοτικού που προκάλεσε τόση
συζήτηση και τελικά αποσύρθηκε (με ζημία για την εκπαίδευση) αναφέρεται ότι από «το
1454 ιδρύεται η Πατριαρχική Σχολή στην Κωνσταντινούπολη που παραμένει σε όλη τη
διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας πνευματική εστία, όπου φοιτούν πολλοί νέοι» (σελ.
22). Όχι μόνο δε γίνεται αναφορά σε «θρύλο» του «κρυφού σχολειού», αλλά η
συγκεκριμένη πληροφορία αντιστρατεύεται σαφώς αυτόν τον μύθο (και όχι θρύλο).
Προφανώς αυτό ήταν από τα σημεία που ενόχλησαν περισσότερο από το τραγελαφικό
επιχείρημα με το «συνωστισμό» που επικαλέστηκαν ορισμένοι.

απορία

Αυτό που δεν καταλαβαίνω προσωπικά είναι γιατί επιμένουμε
να χτίζουμε ταυτότητες με όρους του 19ου αι; Γιατί αρνούμαστε
να δούμε άλλες πτυχές της ιστορίας έτσι όπως αναδεικνύονται
από την ψύχραιμη και τεκμηριωμένη προσέγγιση; Σε τι
βλάπτεται η βέβαιη συνείδηση αν αναγνωρίσει ότι δεν υπήρξε
το κρυφό σχολείο; Αν αναγνωρίσει ότι είναι ένας μύθος που
δημιουργήθηκε το 19ο αι. για να υπηρετήσει σκοπιμότητες της
εκείνης εποχής; Σε τι μειώνεται η θρησκευτικότητα ή η
ελληνικότητα; Γιατί κινδυνεύει;

Ας διαβάσουμε τις σελίδες 79-81 από την ιστορική μελέτη του Άλκη Αγγέλου, «Το κρυφό
σχολειό, χρονικό ενός μύθου». Όσα αναφέρονται εκεί περιέχονται και στην Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους, τόμος Ι, σελ. 366-367 (δες εδώ
http://users.dra.sch.gr/symfo/sholio/istoria/e/=1550_krifo%20sholio.pdf)
η κατάσταση της παιδείας στις
υπόδουλες ελληνικές χώρες

Έμμεσες επιπτώσεις της πολιτικής
μεταβολής και στην παιδεία. Η
γενικότερη πνευματική ζωή συνεχίζεται
με μικρές επιβιώσεις.

κενό παιδεία κατά το 16ο αι.
τότε τοποθετείται ο μύθος του κρυφού
σχολείου
είναι μύθος γιατί:
δεν έχουμε καμία μαρτυρία για την
ύπαρξή του
και
οι Οθωμανοί δεν απαγόρευσαν τη
σύσταση σχολείων

• Μήπως υπήρξε απαγόρευση
λειτουργίας σχολείων και
αποκρύπτεται;
Δεν υπάρχει τέτοιος λόγος. Αντίθετα θα
τονιζόταν ως τεκμήριο ζωτικότητας της
φυλής.
• Μήπως υπάρχει η μοναδική
ιστορική σύμπτωση να χάθηκαν όλες οι
μαρτυρίες;
Αλλά, γιατί να ενοχληθούν οι Τούρκοι
από τα σχολεία που ήταν απαραίτητα
σε έμπορους και κληρικούς; Αντίθετα,
οι Τούρκοι, που επέτρεψαν τη
λειτουργία των εκκλησιών, ήξεραν τι
ψάλλονταν και διδάσκονταν στις
εκκλησίες.

• Μήπως υπήρχε ο φόβος η παιδεία
να γίνει αφετηρία καλλιέργειας εθνικής
συνείδησης;
Ούτε αυτό επιβεβαιώνεται κατά το 15ο
αι. Η σύνδεση παιδείας και εθνικής
συνείδησης γίνεται την εποχή του
Αγώνα.

την εποχή του Αγώνα γεννιέται ο μύθος
του κρυφού σχολειού, από σκοπιμότητα
ή από παρεξήγηση.
«Ευφάνταστοι και καλοπροαίρετοι
ιστορικοί της εθνικής σκοπιμότητας» θα
παρασυρθούν προσθέτοντας στοιχεία
συγγενή με το μύθο.
πίνακας του Γύζη (1886)
ποίημα του Ι. Πολέμη (1899)

Όμως, η απουσία παιδείας κατά το 16ο
αι. εξηγείται ιστορικά. Αφετηρία για
την εκπαιδευτική αφύπνιση του
ελληνισμού είναι το τέλος του 16ου αι.
(και δεν είναι κρυφή).

