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Η Εκπαίδευση στην Τουρκοκρατία. Ελληνικά Σχολεία 

Α. Τον 15ο και 16ο αιώνα η εκπαίδευση ήταν παραμελημένη.   

Η Οθωμανική κατάκτηση  διέκοψε την οργανωμένη εκπαίδευση στο χώρο της ελληνικής χερσο-
νήσου. Οι πόλεις είχαν εγκαταλειφθεί. Οι περισσότεροι μορφωμένοι κατέφυγαν στην Δύση. Αν και 
στην Κωνσταντινούπολη ιδρύεται η Πατριαρχική Σχολή, η μόρφωση για τον λαό που αγωνιζόταν να 
επιβιώσει μέσα στις δύσκολες συνθήκες της σκλαβιάς ήταν πολυτέλεια.  

Στις συνθήκες αυτές, την εκπαίδευση αναλαμβάνει η Εκκλησία. Τα λίγα σχολεία που υπήρχαν, τα 
λεγόμενα «κοινά», λειτουργούσαν με την ευθύνη της εκκλησίας κυρίως στους ναούς και τα μο-
ναστήρια. Οι δάσκαλοι ήταν συνήθως οι ιερείς και οι μοναχοί, αφού ήταν σχεδόν οι μοναδικοί που 
ήξεραν γράμματα, πληρώνονταν από τους γονείς  και δίδασκαν τα λίγα αγόρια που πήγαιναν στο 
σχολείο, λίγη ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Μοναδικά  βιβλία που υπήρχαν, ήταν τα  εκκλη-
σιαστικά, η Οκτώηχος και το Ψαλτήρι.  Τα κορίτσια δεν πήγαιναν στο σχολείο. Όσα ήταν πιο πλού-
σια, έπαιρναν μαθήματα στο σπίτι. Το ίδιο έκαναν και τα πιο πλούσια αγόρια. 

 

Β. Από τον 17ο αιώνα εμφανίζονται και σχολεία μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης που ιδρύο-
νται είτε από την εκκλησία είτε από πλούσιους Ρωμιούς, κυρίως  εμπόρους. Εξακολουθούν να λει-
τουργούν τα κοινά σχολεία.  Οι μαθητές της μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης διδάσκονταν την αρ-
χαία ελληνική γλώσσα και, αργότερα, φιλοσοφικά και επιστημονικά μαθήματα.  

 

Γ. Από τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζο-
νται τα Νεωτερικά Σχολεία, τα σχολεία δηλαδή στα οποία 
κυκλοφορούσαν οι ιδέες του Διαφωτισμού. 
Οι ιδέες αυτές συγκρούονταν με τις απόψεις της Εκκλησίας. 
Πολλοί πατριάρχες και ιερωμένοι πολέμησαν τα νέα σχο-
λεία, λέγοντας πως τα μαθηματικά και οι επιστήμες ήταν 
επικίνδυνα για την νεολαία και πως αρκούσε μόνον η διδα-
σκαλία του Ευαγγελίου. 

Τα πιο λαμπερά  σχολεία λειτούργησαν στις πλούσιες παροικίες της Ιταλίας και στις ηγεμονίες 
της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Η Ακαδημία στο Ιάσιο, που ιδρύθηκε το 1707, διακρίθηκε ως ένα 
από τα σημαντικότερα σχολεία του ελληνισμού. 

 

Σημαντικά ελληνικά σχολεία: 

Εκτός από την Πατριαρχική Σχολή της Κωνστα-
ντινούπολης  πολλά σημαντικά σχολεία λειτούργησαν σε 
διάφορες πόλεις της περιφέρειας (Ιωάννινα, Σμύρνη, Τραπε-
ζούντα, κλπ.). Κάποια απ’ αυτά είναι η Αθωνιάδα Σχολή στο 
Άγιο Όρος, η Επιφάνειος Σχολή στα Ιωάννινα, η Σχολή της 
Μοσχόπολης (σημερινή Ν.Α. Αλβανία), η Ευαγγελική Σχολή 
στην Σμύρνη, η Σχολή της Χίου, η σχολή των Μηλεών του 
Πηλίου, κλπ. 
 
Ο θρύλος του Κρυφού Σχολειού 

Στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν τον πρώτο αιώνα της Τουρκοκρατίας, η μόρφωση 
ήταν παραμελημένη εντελώς. Από τα μέσα τού 17ου αιώνα όμως και μετά, άρχισαν να λειτουργούν 



αρκετά σχολεία, όπως άλλωστε δείχνουν  κατάλογοι με τα ελληνικά σχολεία εκείνης της εποχής, με 
ορισμένα όπως  η Πατριαρχική Σχολή της Κωνσταντινούπολης ή η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, 
να είναι ιδιαίτερα γνωστά και  σημαντικά. Κάποιες περιόδους, όμως, οι κυβερνήτες - πασάδες μερι-
κών περιοχών, για διάφορους λόγους, ήταν αντίθετοι με την ύπαρξη σχολείων και εμπόδιζαν την 
λειτουργία τους.  Αυτό φαίνεται πως δημιούργησε τον θρύλο του Κρυφού Σχολειού, θρύλο που ε-
νισχύθηκε αργότερα από τον ομότιτλο πίνακα του Νικόλαου Γύζη. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


