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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 

α τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας συνεχούς επίθεσης 

εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της ελληνικής μας 

ταυτότητας. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να δεις και να 

καταλάβεις, ότι αυτή η επίθεση είναι σχεδιασμένη και οργανωμένη από 

συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας, που σκοπό έχουν την πλήρη περιθωριοποίηση 

και εξαφάνιση της Ελληνορθόδοξης ταυτότητας και ιδιοπροσωπίας μας. 

Γι’ αυτόν λοιπόν το λόγο αμφισβητούν την προσφορά της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας στο Γένος μας και μάλιστα σε πολύ δύσκολες εποχές, όπως αυτή 

της Οθωμανοκρατίας –Σουρκοκρατίας. Κι επειδή δεν μπορούν συλλήβδην ν’ 

αμφισβητήσουν πανθομολογούμενες αλήθειες, όπως αυτή της συνοδοιπορίας 

της Ορθοδοξίας με τον Ελληνισμό, άρχισαν δειλά-δειλά και με 

«επιστημονική» τακτική να αποδομούν πρώτα την ύπαρξη του «Κρυφού 

χολειού» και στη συνέχεια είδαμε να αμφισβητούν, ότι ο Παλαιών Πατρών 

Γερμανός ύψωσε το Λάβαρο της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα, την 

ελληνικότητα των ουλιωτών, την πραγματικότητα του χορού του Ζαλόγγου, 

τον πατριωτισμό του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του Γεωργίου Καραϊσκάκη, 

ακόμα και τον ανδρισμό του μεγαλύτερου στρατηγού της Επανάστασης του 

1821, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 

Κι όλα αυτά, γιατί ο σύγχρονος Έλληνας πρέπει να ξεχάσει την ιστορική του 

συνέχεια, τις αντιστάσεις και επαναστάσεις των προγόνων του στους διάφορους 

κατακτητές, για να γίνει περισσότερο συνεργάσιμος και υπάκουος.  

την παρούσα μελέτη μας, αποδεικνύουμε όχι μόνο την ύπαρξη και 

πραγματικότητα του Κρυφού χολειού, αλλά και την αξεπέραστη προσφορά 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Γένος, που χωρίς αυτή ούτε Ελλάδα, ούτε 

Έλληνες θα υπήρχαν σήμερα. Εάν το καταφέραμε, εσείς θα το κρίνετε. 

Σ 



4 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

Σο Κρυφό χολειό είναι δημιούργημα της 

Ελληνορθόδοξης Παράδοσής μας. 
 

Η διαμόρφωση της Νεοελληνικής Εθνικής μας συνείδησης έγινε 

πραγματικότητα μέσα από τη Βυζαντινή μας συνέχεια και παράδοση. 

Μπορεί το λεγόμενο Βυζάντιο να ξεκίνησε ως Ανατολική Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία, αλλά τελικά λόγω Ορθοδοξίας και Ελληνικού πολιτισμού 

εξελίχθηκε σε μια ελληνική αυτοκρατορία. Σο Βυζάντιο μπορεί να έπεσε το 

1453 με την άλωση της Κωνσταντινούπολης ως αυτοκρατορική οντότητα. Δεν 

έπαψε όμως να ζει σε εκατομμύρια ρωμέικες ψυχές μέσα από την Ορθόδοξη 

Εκκλησία. 

Τποστηρίζουν πολλοί, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ωφελήθηκε πολύ με την 

παραχώρηση των λεγόμενων προνομίων από τον ουλτάνο Μεχμέτ τον Β΄, 

γιατί έτσι έγινε εθναρχούσα και δεν έμεινε μόνο στα θρησκευτικά της 

καθήκοντα. Η αλήθεια είναι, ότι ο ουλτάνος δεν παραχώρησε τα προνόμια 

από αγάπη, αλλά από πολιτική σκοπιμότητα φοβούμενος την ένωση των 

Εκκλησιών και γιατί γνώριζε την πνευματική δύναμη και απήχηση της 

Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 

Είμαστε βέβαιοι, ότι και χωρίς τα προνόμια η Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι μόνο 

θα άντεχε, αλλά στο τέλος θα νικούσε, αφού και στο παρελθόν νίκησε 

αυτοκρατορίες και εξουσίες, πολύ δυνατότερες από την Οθωμανική 

αυτοκρατορία. Άλλωστε τα προνόμια αυτά πολλές φορές οι Οθωμανοί τα 

καταπατούσαν, γιατί η εξουσία τους ήταν προσωποπαγής, αφού ο κάθε 

ουλτάνος, Μέγας Βεζύρης, Πασάς ή Μπέης τα ερμήνευε και τα τηρούσε, 

όπως αυτός νόμιζε και ήθελε. 
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Είναι παροιμιώδεις οι αυθαιρεσίες και οι υπερβολές των Οθωμανών 

αξιωματούχων εις βάρος των ραγιάδων προγόνων μας. Ο Γάλλος Ιησουίτης 

Francois Richard τον 17ο αιώνα γράφει… «Πολλές φορές απορώ πως 

κατόρθωσε να επιβιώσει η Φριστιανική πίστη στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία… και να σκεφθεί κανείς ότι ουδέποτε από την εποχή του 

Νέρωνος, του Δομιτιανού και του Διοκλητιανού έχει υποστεί ο Φριστιανισμός 

διωγμούς σκληρότερους από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η Ανατολική 

Εκκλησία. Και όμως οι Έλληνες είναι ευτυχισμένοι που παραμένουν 

Φριστιανοί. Νομίζω πως αυτό οφείλεται στη λατρεία που τρέφουν στην 

Παναγία. ε όλα τα σπίτια βλέπεις εικόνες της. Είναι ο φρουρός ή καλύτερα η 

νοικοκυρά του σπιτιού. ’ αυτή την εικόνα στρέφουν το βλέμμα, όταν τους 

συμβεί κάτι κακό, ικετεύοντας τη βοήθειά της. Ο ίδιος διαπίστωσα με πόση 

φυσικότητα, με πόση ευγλωττία και συγκίνηση μιλούν στις οικογενειακές τους 

κουβέντες γι’ Αυτή τη Βασίλισσα των ουρανών».1 

Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η πνευματική πανοπλία ημών των Ορθοδόξων και 

δεν είναι άλλη από την Ησυχαστική Παράδοση της Εκκλησίας μας, που με την 

ταυροαναστάσιμη Θεολογία της μπορεί να νικήσει οποιαδήποτε δύναμη του 

κόσμου τούτου.2 Αυτό για να το καταλάβεις πρέπει να είσαι Ορθόδοξος και να 

ζεις τη Μυστηριακή και Λειτουργική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. σο και 

να προσπαθήσεις να προσεγγίσεις αυτή την πραγματικότητα με επιστημοσύνη 

και ορθολογισμό είναι σίγουρο, ότι θα αποτύχεις. 

Αυτό το λάθος κάνουν πολλοί Υωταδιστές στις μέρες μας και γι’ αυτό 

καταλήγουν σε συμπεράσματα και «επιστημονικές» τοποθετήσεις, που για μας 

που ζούμε την Ησυχαστική Παράδοση της Ορθοδοξίας μόνο φιλάδελφη 

«κατανόηση» μπορούμε να δείξουμε. 

                                                           
1 «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», εκδοτικής Αθηνών, τόμος 10ος, σελ. 150. 

2 π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, «χέσεις και Αντιθέσεις», εδκ. Ακρίτας, Νέα μύρνη, σσ. 

138-139. 
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Κι ερχόμαστε στο θέμα της παρούσας μελέτης μας, που είναι το Κρυφό 

χολειό της Οθωμανοκρατίας. Αποφαίνονται λοιπόν οι διάφοροι αρνητές, ότι 

Κρυφό χολειό δεν υπήρξε, αλλά είναι μύθος και κατασκεύασμα των παπάδων. 

Γιατί να έχουμε Κρυφό χολειό, – υποστηρίζουν - αφού τα σχολεία ήταν 

ελεύθερα από τους Οθωμανούς! Υέρνουν μάλιστα και επιλεκτικά ως απόδειξη 

της θέσης τους τη μαρτυρία παλαιοτέρων ερευνητών, όπως του Μ. Γεδεών, του 

Δ. Καμπούρογλου και του Γ. Βλαχογιάννη, που αρνούνται την ύπαρξη του 

Κρυφού χολειού.3 Υτάνουν μάλιστα μέχρι το σημείο να ζητούν ουλτανικά 

φιρμάνια, Πατριαρχικά ιγίλια και… αναλυτικά προγράμματα αυτών των 

σχολείων. Ξέρουν βέβαια πολύ καλά, ότι αν λειτουργούσαν με… άδειες και 

διατάγματα των Οθωμανών, ούτε κρυφά θα ήταν ούτε θα ασχολούμασταν τώρα 

μ’ αυτά. 

Ας ξεκινήσουμε όμως με το επιχείρημά τους, ότι τα σχολεία ήταν ελεύθερα την 

εποχή της Οθωμανοκρατίας. Είναι σίγουροι γι’ αυτό ή μήπως οι ιστορικές 

πηγές δίνουν άλλες μαρτυρίες; Δεν γνωρίζουν π.χ., ότι τα πρώτα εκατό με 

εκατόν πενήντα χρόνια της σκλαβιάς η κατάσταση για τους ραγιάδες 

προγόνους μας ήταν ανυπόφορη; Έχουμε σουλτάνους, που περνούν τα όρια 

της σκληρότητας και γίνονται τύραννοι του υπόδουλου Γένους μας. 

Είναι χαρακτηριστική η διαταγή του Βαγιαζήτ Β΄ - διαδόχου του Μεχμέτ Β΄ - 

που μετά την άλωση της Βενετοκρατούμενης Μεθώνης, ζήτησε να 

καρατομηθούν όλοι οι άνδρες άνω των 12 ετών και με τα κεφάλια τους να 

στηθούν δύο πύργοι. Ο διάδοχος του Βαγιαζήτ Β΄,  ο ελίμ Α΄, είχε 

αποφασίσει να μετατρέψει όλες τις Εκκλησίες σε τζαμιά και να θανατώσει 

όλους εκείνους, που θα αρνιόνταν να γίνουν μουσουλμάνοι, ενώ ο Μουράτ Γ΄ 

επεχείρησε να ολοκληρώσει τα σχέδια του ελίμ Α΄ για την εξαφάνιση του 

Ελληνισμού. 

                                                           
3 Σάσου Αθ. Γριτσόπουλου, «Σο Κρυφό χολειό», Αθήνα 1979, σελ. 41. 
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’ όλα αυτά να προσθέσουμε το απάνθρωπο παιδομάζωμα, που θεωρείται η 

τραγικότερη μέθοδος εξισλαμισμού, αφού τα παιδιά αυτά μετεβάλλοντο σε 

αμείλικτους διώκτες των ελληνικών πληθυσμών.  

Κατά τον εθνικό μας ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, τους δύο 

πρώτους αιώνες της σκλαβιάς στρατολογήθηκαν 1.000.000 περίπου 

ελληνόπαιδες. Αν προσθέσουμε ακόμη τη φορολογία της δεκάτης και τον 

περίφημο κεφαλικό φόρο, καταλαβαίνουμε πόσο ανεκτική και… άνετη ήταν η 

Οθωμανική εξουσία. Μην προσπαθούν λοιπόν να μας την παρουσιάσουν ως 

ανεκτική και «εύκολη», γιατί και τις πηγές κακοποιούν, αλλά και τη νοημοσύνη 

μας προσβάλλουν. 

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ότι από το 1453 μέχρι και το 1821 είχαμε πάνω 

από εκατό επαναστάσεις και κινήματα. υγκεκριμένα ο Μακάριος Μελισσίδης 

ή Μελισσηνός, αρχιεπίσκοπος Επιδαύρου, υψώνει τη σημαία της επανάστασης 

στη Μάνη, εναντίον των Οθωμανών το 1572, ένα χρόνο δηλαδή μετά τη 

ναυμαχία της Ναυπάκτου. Με 25.000 πεζούς και 3.000 ιππείς, διεξάγει ένα 

αγώνα αξιοζήλευτο, αλλά τελικά υποχωρεί, γιατί βοήθεια δεν έρχεται από 

πουθενά. Σο 1611 έχουμε άλλη επανάσταση με αρχηγό τον επίσκοπο Σρίκκης, 

Διονύσιο στα Γιάννενα, που καταπνίγεται στο αίμα και γδέρνουν ζωντανό τον 

ηρωικό ιεράρχη. Σο 1684 έχουμε άλλο επαναστατικό κίνημα στην Άμφισσα 

από τον επίσκοπο Υιλόθεο, που με δικό του ένοπλο σώμα, επιτίθεται εναντίον 

των Οθωμανών στην Κόρινθο, όπου και τραυματίζεται θανάσιμα. Σο ίδιο έτος 

άλλος πάλι κληρικός, ο Κεφαλληνίας Αγαθάγγελος Συπάλδος, συγκροτεί 

επαναστατικό σώμα από 150 ένοπλους και παίρνει μέρος σε απελευθερωτικές 

εξεγέρσεις. Ακολουθεί και νέα επανάσταση το 1769 στην Κόρινθο από τον 

επίσκοπο Μακάριο Νοταρά. Έχουμε ακόμη την πολύ γνωστή επανάσταση του 

1770 στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, τα γνωστά μας Ορλωφικά, που 

κυριολεκτικά κατεπνίγη στο αίμα και σφραγίστηκε στο Μεγάλο Κάστρο 

(Ηράκλειο) με το ηρωικό μαρτύριο του αρχηγού Δασκαλογιάννη που και 
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αυτόν τον έγδαραν ζωντανό οι εκπρόσωποι της… ανεκτικής Οθωμανικής 

εξουσίας.4 

Έχουμε όμως και άλλους βάρδους της ελευθερίας, το περίφημο επαναστάτη 

των Αγράφων τον παπά Θύμιο Βλαχάβα που το 1809 ο Αλή – Πασάς των 

Ιωαννίνων, αφού τον συνέλαβε, τον εκτέλεσε με φρικτά βασανιστήρια και 

κατόπιν διαμέλισε το κορμί του, παραδίνοντάς το στον φανατισμένο όχλο.5 Σα 

ίδια έκανε το 1810 και στα δύο αδέλφια, τον περίφημο Κατσαντώνη και τον 

Φασιώτη – γνωστούς και δραστήριους κλέφτες στα ορεινά Ηπείρου και 

Θεσσαλίας – που αφού τους έπιασε ζωντανούς, τους εξόντωσε συντρίβοντας τα 

κόκκαλά τους.6 

Αν οι πρόγονοί μας περνούσαν καλά, γιατί να κάνουν τόσες επαναστάσεις και 

κινήματα και γιατί να αναπτυχθεί τόσο πολύ το κλέφτικο κίνημα, δηλαδή το 

αντάρτικο της εποχής; Εδώ είναι χαρακτηριστικό ένα δημοτικό τραγούδι από 

τη συλλογή του Νικολάου Πολίτη, που αναφέρει τους λόγους και τις αιτίες που 

οδήγησαν πολλούς ν’ ανέβουν στα βουνά για να πολεμήσουν τον κατακτητή: 

«Βασίλη κάτσε φρόνιμα, να γίνεις νοικοκύρης 

για ν’αποχτήσεις πρόβατα, ζευγάρια κι αγελάδες, 

Φωριά κι αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν. 

Μάννα μου, εγώ δεν κάθομαι να γίνω νοικοκύρης, 

να κάμω αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν, 

και να’ μια σκλάβος των Σουρκών, κοπέλι στους γερόντους. 

                                                           
4
 Βλ. «Σα ματωμένα ράσα της Εθνεγερσίας», του Μιχ. Κ. Σσώλη, περιοδικό Ιστορία, τεύχος 

393, Αθήνα, Μάρτιος 2001. 

5 Βλ. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 3ος, σελ. 934-935, Αθήνα, 1963. 

6 Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, 33ος τόμος, σελ. 23, Αμαρούσιον 

Αττικής, 1983 
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Υέρε μου τα’ αλαφρό σπαθί και το βαριό τουφέκι, 

να πεταχτώ σαν το πουλί ψηλά στα κορφοβούνια, 

να πάρω δίπλα τα βουνά, να περπατήσω λόγγους, 

να βρω λημέρια των κλεφτών, γατάκια καπετάνων 

και να σφυρίξω κλέφτικα, να σμίξω τους συντρόφους, 

που πολεμούν με την Σουρκιά και με τους Αρβανίτες.» 

Περιττό βέβαια να τονίσουμε, ότι τα δημοτικά μας τραγούδια είναι η ζωντανή 

μας παράδοση και Ιστορία. Ο Έλληνας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα 

εκφράστηκε και εκφράζεται με την ποίηση και τα τραγούδια του. Ο πόνος, η 

χαρά, ο ηρωισμός, ο πόθος της ελευθερίας, ο θάνατος, η καθημερινή ζωή 

γίνονται τραγούδι από τον απλό λαό κι αυτή είναι η περίφημη δημοτική μας 

ποίηση, που ποτέ δεν λέει ψέματα, γιατί δεν μπορεί ένας ολόκληρος λαός να 

ψεύδεται. 

Ερχόμαστε τώρα στη δήθεν ελεύθερη λειτουργία των σχολείων, όπως 

υποστηρίζουν οι φωταδιστές μας. Δεν έχουμε καμιά μα καμιά ιστορική 

μαρτυρία μέχρι το 1593, που να μας διαφωτίζει και να μας πληροφορεί για 

ελεύθερη λειτουργία συγκεκριμένων σχολείων εκτός Κωνσταντινουπόλεως. τη 

Βασιλεύουσα από το 1454, λειτουργούσε η ονομαστή Πατριαρχική χολή. 

Εύλογα έρχεται το ερώτημα, πώς η Εκκλησία μόρφωνε και κατάρτιζε τα 

στελέχη της; Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν κάποια υποτυπώδη σχολεία, που να 

λειτουργούσαν είτε σε μοναστήρια ή ενορίες μόνο και μόνο για να διδάσκουν 

τα στοιχειώδη σε μελλοντικούς κληρικούς ή ψάλτες της Εκκλησίας; Αν η 

Εκκλησία δεν έλυνε αυτό το πρόβλημα, ποιος άλλος θα μπορούσε να της το 

λύσει; 
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Αναφέραμε προηγουμένως το 1593 ως χρονολογία ορόσημο, γιατί τότε είχαμε 

τοπική ύνοδο της Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη επί Πατριάρχου 

Ιερεμία Β΄ του Σρανού, που καθιστά υπεύθυνο τον κάθε μητροπολίτη ή 

επίσκοπο για τα σχολεία και την παιδεία γενικά της περιοχής του. Άξιο 

προσοχής, ότι στη ύνοδο αυτή συμμετείχαν και οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας 

Μελέτιος, Αντιοχείας Ιωακείμ και ο Ιεροσολύμων ωφρόνιος. Εύλογα 

έρχονται κάποια ερωτήματα στο νου μας και κάποιες διαπιστώσεις, που 

δύσκολα μπορούν να αμφισβητηθούν. Αν είχαμε πλήρη ελευθερία στη 

λειτουργία σχολείων, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία και μάλιστα σε τοπική 

ύνοδο με τη συμμετοχή των Πατριαρχών Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και 

Ιεροσολύμων να ασχοληθεί ειδικά με την παιδεία και ν’ αναθέσει την ευθύνη 

στους μητροπολίτες και επισκόπους της; Άρα πρέπει να υπήρχε κάποιο 

πρόβλημα παιδείας ή λειτουργίας σχολείων και επομένως ως Εθναρχούσα 

ανέλαβε και αυτή την ευθύνη.  

Άλλωστε μπορεί κανείς καλόπιστος να αμφισβητήσει το γεγονός, ότι οι 

περισσότεροι δάσκαλοι του Γένους ήταν κληρικοί όλων των βαθμίδων κι ότι 

κάθε μοναστήρι ή ενορία ήταν και ένα δυνάμει σχολείο, αφού αυτή είναι η 

αποστολή της Εκκλησίας, να διδάσκει, να νουθετεί και ν’ αγιάζει; Σο ξέρετε, 

ότι ακόμα και σήμερα σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας, ο απλός λαός 

προσφωνεί τους ιερείς με τη λέξη «Δάσκαλε»; Αλλά κι αν ακόμα δεχτούμε, ότι 

τα σχολεία ήταν ελεύθερα από το 1453, δεν θα μπορούσε ένας πασάς ή μπέης 

στην περιοχή του να αναστείλει τη λειτουργία τους – αφού ξέρουμε και είναι 

αποδεδειγμένο, ότι οι Οθωμανοί αξιωματούχοι, όποτε ήθελαν αυθαιρετούσαν 

λόγω της προσωποπαγούς εξουσίας τους – για τον άλφα ή βήτα λόγο, που 

αυτός θα έκρινε; Αν λοιπόν τα δήθεν ελεύθερα σχολεία μιας περιοχής έκλειναν, 

δεν μπορούσε η Εκκλησία με τον μηχανισμό της να λειτουργήσει Κρυφά 

χολειά;  

Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας, ότι σ’ όλη την Ελλάδα, όπου κι αν 

ταξιδέψεις θα δεις απόμακρες περιοχές και τοποθεσίες, που ο λαός μας έχει 
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ονομάσει Κρυφά χολειά. Ήταν τέτοιες οι κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες πολλών περιοχών, που τα παιδιά ή οι νέοι έπρεπε να εργάζονται την 

ημέρα και να πηγαίνουν σχολείο τη νύκτα. Γι’ αυτό και το περίφημο δημοτικό 

τραγούδι: 

«Υεγγαράκι μου λαμπρό 

φέγγε μου να περπατώ, 

να πηγαίνω στο σχολειό, 

να μαθαίνω γράμματα, 

του Θεού τα πράγματα.» 

Να προσέξουμε, ότι στον τελευταίο στίχο μιλά για «του Θεού τα πράγματα», 

άρα τα σχολεία αυτά εκτός από την πατριωτική, είχαν και τη χριστιανική 

καλλιέργεια των παιδιών. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, ότι αυτό το δημοτικό 

τραγούδι θα το αμφισβητούσαν ως κατασκευασμένο, αν δεν υπήρχε στην 

περίφημη συλλογή των δημοτικών τραγουδιών του A. Passow.7 Εδώ 

αμφισβητούν καταξιωμένους ποιητές, όπως τον Ι. Πολέμη και τον Νικηφόρο 

Βρεττάκο, επειδή έγραψαν ποιήματα για το Κρυφό χολειό, τονίζοντας έτσι 

την ιστορική του διάσταση και αξία.  

Ο Ιωάννης Πολέμης ανήκε στην περίφημη γενιά του 1880 και είναι ένας από 

τους κύριους εκπροσώπους της, που οι μνήμες από την Οθωμανοκρατία – 

Σουρκοκρατία ήταν ακόμα ζωντανές. Ο δε Νικηφόρος Βρεττάκος ανήκει 

στους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα, με συμμετοχή στους 

κοινωνικούς αγώνες, με αντιδικτατορική δράση από το 1967 μέχρι το 1974 και 

κυρίως μ’ ένα έργο ποιητικό και δοκιμιακό που λίγοι Έλληνες έχουν να 

                                                           
7 A. Passow. Εξέδωσε το 1860 στη Λειψία της Γερμανίας συλλογή δημοτικών τραγουδιών, 

στην οποία υπάρχει το περίφημο «Υεγγαράκι μου λαμπρό..»  A. Passow: Carmina 

Popularia Graeciae Recentioris, Lipsiae, 1860 
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επιδείξουν. Φαρακτηριστικό γνώρισμα του ανδρός, ότι ασχολήθηκε με τον 

Νίκο Καζαντζάκη και μας κληροδότησε μια καταπληκτική μελέτη με τον 

τίτλο «Η αγωνία και το έργο του». 

Κι ερχόμαστε στον ζωγράφο του περίφημου πίνακα του Κρυφού χολειού, 

Νικόλαο Γύζη, γιατί κι εδώ υποστήριξαν κάποιοι, ότι ο Σήνιος στην καταγωγή 

καλλιτέχνης, έζησε περισσότερο στο εξωτερικό κι αυτό δεν καθιστά αξιόπιστο, 

τουλάχιστον ιστορικά τον πίνακά του!! Κατ’ αρχάς ο Γύζης έζησε στην Ελλάδα 

μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του στη χολή Καλών Σεχνών, δηλαδή 

μέχρι την ηλικία των 24 ετών, όπου και πήγε στο Μόναχο της Γερμανίας για 

περαιτέρω σπουδές. 

Ένας νέος που αφήνει την πατρίδα του στα 24 χρόνια του, είναι πολύ 

φυσιολογικό να θυμάται την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου του. Η 

αλήθεια είναι, ότι μετά τις σπουδές του στο Μόναχο, ήρθε στην πατρίδα, αλλά 

είδε, ότι ήταν πολύ δύσκολο για ένα ζωγράφο να ζήσει στην Ελλάδα του 19ου 

αιώνα και ξαναγύρισε στη Γερμανία, ως το θάνατό του, το 1901. Ξέρουμε 

όμως από την ιστορία, ότι η Σήνος κατελήφθη από τους Οθωμανούς το 1715 

και την κράτησαν μέχρι την επανάσταση του ’21, όπου στη συνέχεια 

συμπεριελήφθη στα όρια του τότε ελληνικού κράτους.8  

την Σήνο λοιπόν και συγκεκριμένα μισή ώρα από τη χώρα βρισκόταν η μονή 

της Αγίας Σριάδος, όπου λειτούργησε Κρυφό χολειό σύμφωνα με την 

παράδοση, αλλά και από μαρτυρίες ιστορικών της νήσου.9 Αυτή λοιπόν τη 

ζωντανή παράδοση και πραγματικότητα του Κρυφού χολειού, απέδωσε στον 

περίφημο πίνακά του ο εξέχων ζωγράφος. 

                                                           
8 Απ. Ε. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος Δ΄, Θεσσαλονίκη, 1973, 

σελ. 76-77. 

9 Αλεξ. τυλ. Λαγουρού, Η Ιστορία της Σήνου (από των αρχαιοτάτων χρόνων έως 

σήμερον), εκδόσεις «Σήνος», Αθήναι, 1965, σελ. 45-46. 
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   ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

Γεμάτη είναι η Ελλάδα από τοποθεσίες και προσκυνήματα 

που ο λαός ονόμασε «Κρυφά χολειά». 

 

ε αυτό το κεφάλαιο θ’ αναφέρουμε συγκεκριμένους τόπους, μοναστήρια και 

προσκυνήματα, που ο λαός μας ονόμασε και βάπτισε Κρυφά χολειά. Ρωτάμε 

λοιπόν, γιατί ο λαός μας αυτούς τους τόπους να τους ονομάσει έτσι; Σελικά την 

ιστορία τη γράφουν μόνο οι ιστορικοί στα σπουδαστήρια, στις βιβλιοθήκες και 

στα διάφορα Αρχεία; Ένας λαός, όπως ο δικός μας με μια τέτοια ιστορία και 

παράδοση δεν θα μπορούσε να βρει λύσεις για να υπερβεί τα όποια 

προβλήματα του δημιουργούσαν οι κατακτητές του; 

χι μόνο την εποχή της Οθωμανοκρατίας ή της Υραγκοκρατίας, αλλά και σ’ 

άλλες δύσκολες εποχές ο λαός μας βρήκε λύσεις μέσα από τους θεσμούς, την 

Ιστορία και την Παράδοσή του. Αυτό φαίνεται δεν του συγχωρούν οι 

φωταδιστές των διαφόρων ιδεολογημάτων και γι’ αυτό προσπαθούν να του 

αμφισβητήσουν ή να του απορρίψουν ό,τι τον στήριξε και τον κράτησε όρθιο. 

Ας έλθουμε όμως στο θέμα μας και θα δείτε πόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει. 

Δεν υπάρχουν λένε μαρτυρίες για το Κρυφό χολειό! Κι εμείς ρωτάμε 

καλόπιστα, τι πρέπει να είναι αυτές οι μαρτυρίες; Μήπως πρέπει να είναι σε… 

πάπυρους και περγαμηνές ή να έχουν τη βούλα ουλτάνων και Πατριαρχών; 

ταν, για παράδειγμα, πολύ κοντά στο χωριό Ποταμίδα Κισάμου Φανίων, 

υπάρχει εγκαταλειμμένο μοναστήρι, που ο λαός το’ χει ονομάσει Κρυφό 

χολειό, αυτό δεν είναι ιστορική μαρτυρία; Δηλαδή ο λαός το ονόμασε έτσι 

από ιδιοτροπία και φαντασίωση; 
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ταν η Ιερά μονή Γωνιάς Κισάμου, λειτούργησε Κρυφό χολειό κι αυτό είναι 

συνείδηση, γνώση και πραγματικότητα που τη διαλαλεί ο λαός της περιοχής, 

ούτε αυτό είναι ιστορική μαρτυρία; Σόσες μονές στην Κρήτη, όπως της 

Υανερωμένης Μεραμπέλλου, της Ακρωτηριανής (τοπλού) ητείας, της μονής 

Δισκουρίου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, που διασώζουν ειδικές κρύπτες συνήθως 

πάνω ή δίπλα στους νάρθηκες των καθολικών τους, όλα αυτά δεν είναι 

μαρτυρίες – μνημεία του θέματος που εξετάζουμε; Ακόμα στις Κυκλάδες και 

συγκεκριμένα στην Ίο, υπάρχει περιοχή δύσβατη και απόκρημνη, που ο λαός 

την έχει ονομάσει Κρυφό χολειό. Εκεί όμως που ο επισκέπτης 

εντυπωσιάζεται είναι το Κρυφό χολειό της μονής Υιλοσόφου στη Δημητσάνα 

της Αρκαδίας. Είναι σε μια περιοχή απείρου φυσικού κάλλους και τόσο 

απομακρυσμένη από «περίεργα μάτια», που αμέσως πείθεσαι, ότι εδώ πρέπει 

να λειτούργησε Κρυφό χολειό. ημειωτέον ότι αυτό το μοναστήρι με μια 

αξιοθαύμαστη βιβλιοθήκη και με μια ιστορία αξιοζήλευτη, ανέδειξε μεγάλες 

μορφές την εποχή της Σουρκοκρατίας – Οθωμανοκρατίας, όπως πατριάρχες 

και δασκάλους του Γένους. 

Κρυφά χολειά λειτούργησαν ακόμη στις μονές του Προυσσού της Ρούμελης, 

Υενεού Κορινθίας, Κηπιανών Μαντινείας, Πεντέλης Αθηνών, Αγίας Σριάδας 

Σήνου και Κορώνης Καρδίτσας. Αφήσαμε τελευταία τη μονή του αγίου 

Νικολάου Υιλανθρωπινών στο νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων, γιατί εδώ 

έχουμε δύο γωνιακές κρύπτες στο Καθολικό και θολωτό κρυφό διαμέρισμα 

πάνω από το νάρθηκα.10 Ιδιαιτέρως ζωντανή παράδοση για την ύπαρξη και 

λειτουργία Κρυφών χολειών έχουμε στις περιοχές αμαρίνας, μοκόβου και 

των χωριών του Πηλίου. 

                                                           
10 Βλ. Ιωάννου Νικ. Παπαϊωάννου «Ιστορικές Γραμμές», τόμος Α΄, κεφ. Δ΄, σελ. 111 
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Δεν είναι δυνατόν αγαπητοί αναγνώστες όλα αυτά που αναφέραμε να είναι 

υπερβολές και φαντασιώσεις, γιατί το Κρυφό χολειό το δημιούργησε η 

εφευρετικότητα και η πανουργία του λαού μας, σε μια εποχή, που ήταν 

αναγκαία η λειτουργία του. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε και μια άλλη 

συνιστώσα της Ελληνορθόδοξης Παράδοσής μας, που είναι η ενεργός 

συμμετοχή του λαού μας στα δρώμενα της Ορθόδοξης Εκκλησίας του. Είναι 

πολύ γνωστός ο λαϊκός χαρακτήρας της Ορθοδοξίας και η άμεση ανάμιξη της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας στα όποια προβλήματα των πιστών της. 

Δεν πρέπει ακόμα να ξεχνάμε και κάτι πολύ σημαντικό, που ερμηνεύει και 

εξηγεί πολλές απορίες μας για την εποχή που αναφερόμαστε. Αν άλλαζες τη 

θρησκεία σου κι από Φριστιανός γινόσουν μουσουλμάνος, αμέσως έπαυες να 

είσαι δούλος και ραγιάς. Είναι τυχαίοι παραδείγματος χάριν, οι μαζικοί 

εξισλαμισμοί ολόκληρων περιοχών και χωριών, που δεν άντεξαν την καταπίεση 

και τη βαναυσότητα του Οθωμανού δυνάστη και των χιλιάδων νεομαρτύρων; 

Σο 1700 επισκέφτηκε την Κρήτη ο Tournefort – δηλαδή 31 χρόνια μετά την 

άλωσή της – και μας πληροφορεί, ότι όλοι οι μουσουλμάνοι κάτοικοι του 

νησιού είναι εξωμότες ή τέκνα εξωμοτών. 

Άλλος περιηγητής, ο Chevalier, που επισκέφθηκε το 1699 τη μεγαλόνησο, 

αναφέρει ότι ο Μητροπολίτης τον πληροφόρησε πως οι ραγιάδες Κρητικοί 

εβασανίζοντο τόσο σκληρά από τους κατακτητές, που έγιναν μουσουλμάνοι για 

να γλυτώσουν τους φόρους και τις άλλες καταδυναστεύσεις. Ο δε Pouqueville 

ανεβάζει τον αριθμό των εξωμοτών στις πρώτες δεκαετίες της Σουρκοκρατίας 

στην Κρήτη πάνω από 60.000 ψυχές.11 

                                                           
11 Βλ. σχετικά με μαρτυρίες των ξένων περιηγητών «Ζαμπέλιου και Κριτοβουλίδου, Ιστορία 

των επαναστάσεων της Κρήτης, Αθήνα, 1971, σελ. 876 
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Έτσι φτάνουμε στα 1821 και η αναλογία του πληθυσμού της Κρήτης είναι 

στους 1,2 Φριστιανούς να αντιστοιχεί ένας μουσουλμάνος. Οι αριθμοί 

αγαπητοί αναγνώστες μιλούν από μόνοι τους και δεν χρειάζονται επαλήθευση ή 

τεκμηρίωση. υνιστούμε όμως για πληρέστερη ενημέρωση στο θέμα των 

εξισλαμισμών της Κρήτης τη δίτομη ιστορία του Ιωάννη Μουρέλου, που 

εκδόθηκε στο Ηράκλειο το 1950. Ακόμα και το παράδειγμα του μεγαλύτερου 

εθνεγέρτη Κοσμά του Αιτωλού, που έζησε από το 1714 έως το 1779 και 

ίδρυσε 10 ελληνικά σχολεία και 200 για τα κοινά γράμματα αποδεικνύει 

πόσο… ελεύθερη και διαδεδομένη ήταν η παιδεία εκείνα τα δίσεχτα χρόνια. 

Εδώ χάριν της ιστορικής αλήθειας ν’ αναφέρουμε, ότι μετά την αποτυχημένη 

επανάσταση του 1770 λόγω της τρομοκρατίας των Οθωμανών ιδιαίτερα στην 

Πελοπόννησο και τη τερεά Ελλάδα (Ρούμελη), ο Πατροκοσμάς κατέφυγε 

στο Άγιο ρος για να γλυτώσει… 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Σο Κρυφό χολειό στην Ιταλοκρατούμενη Δωδεκάνησο 

και στην Αγγλοκρατούμενη Κύπρο. 

 

’ αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε μια άλλη εκδοχή του Κρυφού χολειού 

στην Ιταλοκρατούμενη Δωδεκάνησο και στην Αγγλοκρατούμενη Κύπρο.  

Ιταλοκρατούμενη Δωδεκάνησος 

Η Δωδεκάνησος από το 1911 μέχρι το 1943 ήταν υπό ιταλική κατοχή. Σο 

1937 ο τότε διοικητής Δωδεκανήσου Cesare Maria de Vecchi, με κυβερνητικό 

διάταγμα κατάργησε το μέχρι τότε ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα, απέλυσε 

τους Έλληνες δασκάλους και προσέλαβε Ιταλούς στην προσπάθειά του να 

εξιταλίσει τα πάντα, αρχίζοντας από τον ευαίσθητο χώρο της παιδείας. Και 

τότε όμως έδρασε το ελληνικό δαιμόνιο ή αν θέλετε η εφευρετικότητα του 

Έλληνα, που ξέρει μέσα από την ιστορία και την παράδοσή του να δίνει λύσεις 

σε δήθεν αδιέξοδα προβλήματα. Ο τότε μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος 

Σρύφωνος, κατόρθωσε το επόμενο έτος, το 1938 να αποσπάσει τη 

συγκατάθεση των αρχών κατοχής για τη λειτουργία κατηχητικών σχολείων τις 

Κυριακές, όπου τα παιδιά μετά τη Θεία Λειτουργία θα διδάσκονταν και την 

Ορθόδοξη πίστη τους. 

Καταλαβαίνετε, ότι τα παιδιά της Δωδεκανήσου, μαζί με το θεολογικό 

μάθημα, εδιδάσκοντο την ελληνική γλώσσα και ιστορία, γιατί σιγά - σιγά τα 

κατηχητικά μετεβλήθησαν σε κανονικά ελληνορθόδοξα σχολεία, αφού 

ετηρούντο ακόμα και φύλλα προόδου. Και ερωτούμε, τα σχολεία αυτά αν και 

λειτουργούσαν με την άδεια των ιταλικών αρχών κατοχής για θρησκευτικούς 

λόγους ήταν ένα είδος Κρυφών χολείων ή όχι; Γιατί νομίζετε οι Ιταλοί 

έδωσαν την άδεια σε τέτοιου είδους σχολεία; Μα για να μην έλθουν σε 

αντίθεση με το θρησκευτικό συναίσθημα των Δωδεκανησίων, γιατί ήξεραν την 

αγάπη και αφοσίωσή των στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 



18 
 

Αυτό το κατάλαβαν, όταν προσπάθησαν να αυτονομήσουν τις μητροπόλεις της 

Δωδεκανήσου από τη Μητέρα – Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης – δηλαδή 

να δημιουργήσουν Αυτοκέφαλη Εκκλησία – αλλά συνάντησαν μια πρωτοφανή 

αντίδραση από το Ελληνορθόδοξο πλήρωμα, που στην Κάλυμνο πήρε μορφή 

λαϊκής εξέγερσης και αμέσως ανέκρουσαν πρύμνα. Σα κατηχητικά αυτά 

σχολεία αν και νόμιμα, λειτούργησαν και ως «κρυφά», γιατί δεν έμειναν μόνο 

στη θρησκευτική διδαχή, αλλά προχώρησαν και παραπέρα στην καλλιέργεια 

και διαμόρφωση ελληνικής συνείδησης στα παιδιά. Αυτό το μάθαμε ή αν 

θέλετε, το ξέρουμε, από μαρτυρίες των ίδιων των παιδιών τότε, που ακόμα και 

σήμερα ως γέροντες και γερόντισσες διηγούνται τη μεγάλη εθνικοθρησκευτική 

προσφορά αυτών των σχολείων. 

Οι Ιταλοί κατακτητές στα λεγόμενα κρατικά σχολεία, είχαν απαγορεύσει την 

Ελληνική Ιστορία, τους Έλληνες εθνικούς ήρωες και αυτούς ακόμα τους 

ελληνικούς χάρτες. Ποιος άλλος θεσμός θα μπορούσε να κρατά την 

ελληνορθόδοξη ψυχή και συνείδηση του λαού αυτού εκτός από την Εκκλησία; 

Κι όλα αυτά παρακαλώ πριν λίγες δεκαετίες. Κάνετε σύγκριση με άλλες εποχές 

και με πιο βάρβαρους κατακτητές για να καταλάβετε αυτά που υποστηρίζουμε 

στην παρούσα μελέτη μας. 

Αγγλοκρατούμενη Κύπρος 

 

Ερχόμαστε τώρα στην Αγγλοκρατούμενη Κύπρο, που οι Οθωμανοί την 

πούλησαν στην άλλοτε κραταιά Αλβιώνα το 1878 και αυτή με τη σειρά της την 

είχε ως αποικία μέχρι το 1959, οπότε και κατέκτησε την «ανεξαρτησία» της. 

Φάριν της ιστορικής αλήθειας, αλλά και της μεγάλης σημασίας που απέδιδαν οι 

Άγγλοι στην κατοχή της μεγαλονήσου, πρέπει να αναφέρουμε τι δήλωσε ο τότε 

Αγγλοεβραίος πρωθυπουργός Disraelli μόλις τελείωσε η συμφωνία με τους 

Οθωμανούς. Αποκτήσαμε ένα πολύτιμο κρίκο από την αλυσίδα των κτήσεων, 
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που μας έλειπε και μας ήταν απαραίτητος στην ανατολική λεκάνη της 

Μεσογείου.12  

Με την Αγγλική κατοχή της Κύπρου άρχισε μια άνθηση της παιδείας. Είναι 

γεγονός, ότι ιδρύθηκαν και λειτούργησαν πολλά σχολεία. Επί 

Οθωμανοκρατίας και συγκεκριμένα μέχρι το 1878 στην Κύπρο υπήρχε μόνο η 

σχολή της περίφημης μονής του Κύκκου. Σόσο… ελεύθερη ήταν η λειτουργία 

σχολείων επί Οθωμανοκρατίας. Οι Άγγλοι και στην Κύπρο – όπως και σ’ όλες 

τις αποικίες και τις κτήσεις τους – προσπάθησαν να αγγλοποιήσουν τα πάντα. 

Κι όπως όλοι οι «πολιτισμένοι» κατακτητές, έτσι κι αυτοί χρησιμοποίησαν τον 

ευαίσθητο χώρο της παιδείας και του πολιτισμού. Ιδιαίτερα μετά την εξέγερση 

των Ελλήνων της Κύπρου το 1931, απαγόρευαν την ελληνική ιστορία, την 

ελληνική σημαία, τους Έλληνες ήρωες, τους ελληνικούς χάρτες. Επέβαλαν 

όμως την αγγλική σημαία, την ιστορία καθώς και τις φωτογραφίες των 

βασιλέων τους σ’ όλα τα δημόσια κτίρια και βεβαίως στα σχολεία. Οι Άγγλοι 

πίστευαν, ότι ήλεγχαν την κατάσταση μια και οι Κύπριοι ζούσαν σχετικά καλά, 

τουλάχιστον από πλευράς του βιοτικού επιπέδου.  

Έκαναν όμως ένα «λάθος», που το αντιλήφθηκαν αργότερα. Άφησαν στην 

Ορθόδοξη Εκκλησία του νησιού πολλές πρωτοβουλίες και κυρίως το δικαίωμα 

να λειτουργεί δικά της σχολεία. Αυτό έφτανε για να κάνει η Εκκλησία το 

εθναρχικό της έργο και γι’ αυτό το 1955 οι Άγγλοι αιφνιδιάστηκαν από την 

επανάσταση της Ε.Ο.Κ.Α., που οι περισσότεροι αγωνιστές της προέρχονταν 

από τα κατηχητικά σχολεία και μάλιστα την περίφημη Ο.Φ.Ε.Ν.13 

                                                           
12 Βλ. αναδημοσίευση συνέντευξης του Καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Παντείου 

Πανεπιστημίου, Φριστόδουλου Γιαλουρίδη στην εφημ. «Αγώνας» της Κρήτης, της 23ης 

Ιουνίου 2002. 

13 Ο.Φ.Ε.Ν.: Ορθόδοξος Φριστιανική Ένωση Νέων – Νεανίδων. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 

1946, ενώ ήδη το 1948 είχε απλωθεί η δράση της σ’ όλη την Κύπρο. 
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Εδώ θα πρέπει να εξάρουμε τον ρόλο ενός μεγάλου ιερέα – πατριώτη, του 

παπά ταύρου Παπαγαθαγγέλου, που οι περισσότεροι ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α. 

ήταν πνευματικά παιδιά του. Μάλιστα όταν τα παιδιά αυτά τα έστελνε στον 

στρατιωτικό αρχηγό, τον θρυλικό Διγενή, αυτός εξέφρασε την απορία: «Μα με 

αυτά τα παιδιά θα κάνουμε τον μεγάλο αγώνα;» Σα αναφέρουμε αυτά αγαπητοί 

αναγνώστες, γιατί εκτός από την ιστορική τους διάσταση, αποδεικνύουν το 

μεγάλο έργο και την προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την ελληνική 

διάρκεια και λευτεριά.  

Άλλωστε αυτό το παραδέχονται και μεγάλοι ιστορικοί, όπως ο Άγγλος John 

Hackett που ειδικά για την Κύπρο έγραψε: «Η Κυπριακή Εκκλησία διατήρησε 

τη λυχνία της πατρίδας και της Ορθοδοξίας σταθερά άσβεστη και σε χρόνους 

κατά τους οποίους χωρίς την Εκκλησία, η λυχνία θα είχε προ πολλών αιώνων 

σβήσει.14  σο και να θέλουν λοιπόν οι εχθροί της Ορθόδοξης Εκκλησίας να 

μειώσουν ή να αμφισβητήσουν την προσφορά της στην παιδεία και στους 

αγώνες του Γένους για λευτεριά, άλλα μαρτυρούν οι πηγές, οι ξένοι περιηγητές 

και ιστορικοί, αλλά και η αξεπέραστη παράδοσή μας.  

 

                                                           
14 Βλ. Νικολάου Βασιλειάδη «Εθνομάρτυρες του Κυπριακού Έπους», 1955-59, Αθήναι 

1977, σελ. 238. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

Σιτάνες της Ιστορικής Επιστήμης δέχονται την ύπαρξη 

του Κρυφού χολειού. 

 

’ αυτό το κεφάλαιο θ’ αναφέρουμε γνώμες και διαπιστώσεις σημαντικών 

ιστορικών, αλλά και σημαντικών προσώπων, που απαντούν στους υποστηρικτές 

της συγκεκριμένης «σχολής», που από την εποχή του Γιάννη Κορδάτου,15 δεν 

αμφισβητούν μόνο την ύπαρξη του Κρυφού χολειού, αλλά την προσφορά 

συλλήβδην της Εκκλησίας στο Γένος. 

Ξεκινούν από ιδεολογικούς λόγους και με περίεργα επιχειρήματα και 

αμφισβήτηση πηγών, καταλήγουν – στο όνομα της επιστήμης παρακαλώ! – στο 

συμπέρασμα, ότι η Εκκλησία ως θεσμός δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα το 

θετικό, γιατί διέπεται από… συντηρητικό και… αναχρονιστικό πνεύμα! 

Οτιδήποτε υπερβαίνει την πάλη των τάξεων και τις οικονομικο – κοινωνικές 

συνθήκες κάθε εποχής για τους υποστηρικτές της συγκεκριμένης «σχολής» είτε 

είναι ανύπαρκτο, είτε αντιδραστικό! Και ερωτούμε, όλοι οι επιστήμονες – 

ιστορικοί και άλλων ειδικοτήτων – που έχουν γράψει και εργαστεί για το 

Κρυφό χολειό, όλοι έχουν πέσει θύματα της προπαγάνδας της Εκκλησίας και 

της… αντίδρασης; Δηλαδή μόνο οι κ. Άλκης Αγγέλου, Ιωάννης Φασιώτης, 

Λίνος Πολίτης και Βασίλειος Λούκος, έχουν επιστημονικό κύρος κι όλοι οι 

άλλοι που θ’ αναφέρουμε διεξοδικά πλανώνται ή είναι ανορθολογιστές;  

Μπορεί να πλανάται παραδείγματος χάριν, ένας Απόστολος Βακαλόπουλος - 

από τους μεγαλύτερους ιστορικούς του νεώτερου Ελληνισμού – όταν γράφει 

ότι: «Ο λαός φαίνεται να έχει εξουθενωθεί, να έχει χάσει τον προσανατολισμό του και 

                                                           
15

 Γιάννης Κορδάτος (1891-1961): Πρωταγωνιστικό στέλεχος του Κομμουνιστικού 

κινήματος της Ελλάδος και γνωστός ιστορικός. Σα έργα του στηρίζονται στη μαρξιστική 

σκέψη και μέθοδο. Αμφισβήτησε την προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Γένος και 

βεβαίως την ύπαρξη του Κρυφού χολειού. 
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να προχωρεί ακαθοδήγητος. υσπειρωμένος γύρω από την Εκκλησία και την κοινότητα 

προσπαθεί να αυτοσυντηρηθεί, να επιζήσει. Μέσα στο περιβάλλον αυτό ζει 

αποτραβηγμένος, ταπεινωμένος και τυραννισμένος. Πυκνή ομίχλη τον περιβάλλει από 

παντού. Η καθημερινή του αγωνία και απελπισία, αληθινό μαρτύριο, τον κάνει ν’ 

αποζητά διέξοδο έστω και στο εξωτερικό. Έτσι η ψυχή του δοκιμάζεται, στομώνεται 

μέσα στη φλόγα των δεινών. Οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει 

μέσα τους τη μεγάλη τραγωδία που έζησαν οι πρόγονοί τους. Σην εικόνα του χάους 

εκείνου δεν την έχουν ακόμη αντικρίσει ξεκάθαρα».16  

Σι άραγε να σημαίνει η διαπίστωση του διαπρεπούς ιστορικού, ότι η Εκκλησία 

και η κοινότητα διέσωσαν το Γένος; Απλούστατα, η Εκκλησία ανέλαβε πολλές 

από τις δραστηριότητες των υποδούλων, γιατί γύρω από την ενορία και την 

κοινότητα περιστρεφόταν η ζωή τους. Μπορούσε άλλος θεσμός ιδιαιτέρως τον 

15ο και 16ο αιώνα ν’ αναλάβει την παιδεία των Ρωμιών «επίσημα ή ανεπίσημα», 

εκτός από την Εκκλησία; Ακόμα και οι κοινότητες μαζί με την οικονομική 

τους διάσταση, καλλιεργούσαν το κοινοβιακό και ευχαριστιακό χαρακτήρα της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σολμούμε μάλιστα να υποστηρίξουμε, ότι οι 

κοινότητες της εποχής αυτής ήταν καθαρά προέκταση του ποιμαντικού έργου 

της Εκκλησίας. 

Ο μεγάλος δάσκαλος π. Γεώργιος Μεταλληνός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η 

οργάνωση των κοινοτήτων στη δουλεία διασώζει την ενότητα θρησκευτικής και 

κοινωνικής σφαίρας, με διάκριση δύο συνάλληλων διακονιών (κληρικοί και λαϊκοί 

κοινοτικοί άρχοντες). Η Εκκλησία δε, με το κήρυγμά της ενίσχυε τον κοινοτικό θεσμό, 

ως θεμελιακό παράγοντα στην επιβίωση του Γένους. Σην ακατάλυτη αυτή διασύνδεση 

Ορθοδοξίας και κοινοτισμού, διακήρυξε ο Ίων Δραγούμης, ο θεωρητικός του 

Νεοελληνικού πολιτισμού υποστηρίζοντας ότι, «όπου βρεθούνε δέκα Ρωμιοί φτειάνουν 

κοινότητα». υνάζουν πρώτα χρήματα για την Εκκλησία. Άμα την κτίσουνε, φέρνουν 

ιερέα. Έπειτα τις οικογένειές τους. Όστερα με τους δίσκους της Εκκλησίας, συνάζουν 

                                                           
16

 Βλ. Αποστόλου Βακαλόπουλου, «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού», Σόμος Β΄, σελ. 2, 

Θεσσαλονίκη, 1973 
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χρήματα και φτειάνουνε σχολειό. Ο Ελληνισμός είναι μια οικογένεια από ελληνικές 

κοινότητες…».17  

Άλλος διαπρεπής ιστορικός, ο Διονύσιος Κόκκινος γράφει: «Σο Κρυφό χολειό 

δεν είναι θρύλος. Σο συνετήρησε παρά τις καταδιώξεις, παρά την αξιοθρήνητον έλλειψιν 

παντός μέσου, παρά την φοβεράν πίεσιν τόσων αμέσων αναγκών, που θα ήτο φυσικόν 

να οδηγήσουν προς τον εξισλαμισμόν, ο βαθύτατος πόθος του τυραννούμενου έθνους να 

υπάρξει».18 Νομίζουμε, ότι η διαπίστωση του Διονυσίου Κόκκινου δεν 

χρειάζεται κανένα σχόλιο, παρά μόνο να προσθέσουμε, ότι την ιστορία του 

Οθωμανοκρατούμενου Ελληνισμού την ήξερε όσο λίγοι Έλληνες. Αν υπάρχει 

η παραμικρή αμφιβολία, προτείνουμε το δωδεκάτομο έργο του, «Η Ιστορία 

της Ελληνικής Επαναστάσεως». 

Άλλος ιστορικός, ο Κων. Βοβολίνης γράφει: «χολεία του Γένους κατέστησαν 

όλαι αι Ελληνικαί Εκκλησίαι και τα μοναστήρια. Σα μαθήματα εδίδοντο σχεδόν πάντοτε 

κατά την νύκτα και κρυφά διά τον φόβον των κατακτητών… Ελληνική χολή 

ελειτούργει και εις Κασαμπάν της Μικράς Ασίας, όπου καθ’ όλην την από την από το 

1625 μέχρι το 1850 περίοδον οι μαθηταί εδιδάσκοντο υπό την προστασίαν του 

νάρθηκος και το φως του φεγγαριού… Εμάνθανον δε ούτοι γραφήν επί της άμμου δι’ 

έλλειψιν πλακών… ουλτανικόν φιρμάνιον του έτους 1653 προς τον καδή της 

επαρχίας Μαγνησίας εφιστά την προσοχήν των ραγιάδων διά τα θρησκευτικά καθήκοντα 

να τελώνται χαμηλή τη φωνή».19  

Σο μόνο που μπορούμε να πούμε για το έργο του Κων. Βοβολίνη «Η 

Εκκλησία εις τον αγώνα της ελευθερίας» είναι ότι πρόκειται για ένα επίτευγμα, 

που πάνω απ’ όλα υπηρετεί την αλήθεια και αποδεικνύει τη μεγάλη προσφορά 

της Εκκλησίας στο Γένος.  

                                                           
17 Βλ. π. Γεωργίου Μεταλληνού «χέσεις και Αντιθέσεις», σελ. 143, εκδόσεις Ακρίτας, 

Αθήνα, 1998 

18 Βλ. Διονυσίου Κόκκινου «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», τόμος Α΄, σελ. 20 

19 Βλ. Κωνσταντίνου Βοβολίνη «Η Εκκλησία εις τον αγώνα της Ελευθερίας», σελ. 46. 
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Άλλη σπουδαία τοποθέτηση είναι του καθηγητή Βυζαντινής Υιλολογίας και 

Εκκλησιαστικού ιστορικού Νικολάου Σωμαδάκη, που για το Κρυφό χολειό 

γράφει: «Σην παιδείαν όμως δεν άφηνεν ελευθέραν ο κατακτητής, το μεν διά της 

στερήσεως των μέσων συντηρήσεως των σχολείων, το δε διά του περιορισμού αυτής. Η 

δουλεία εσμίκρυνε τον αριθμό των εγγραμάτων, κατέστησε σπάνια τα χειρόγραφα, αραιά 

τα βιβλία, ακριβά τα μέσα σπουδών, κατέρριψεν το επίπεδον της αρχαιογνωσίας, η οποία 

ήτο η κλεις της γνώσεως του αρχαίου κόσμου, εμάρανε το φιλόσοφον πνεύμα, διά του 

οποίου θα ενεβαθύνομεν εις τα ουσίας, πέραν των εξωτερικών φαινομένων. Είναι 

αληθές, ότι η Εκκλησία συνετήρησε τα στοιχειώδη σχολεία διά να παρασκευάζει τους 

ιδίους της λειτουργούς και ψάλτας. Αλλά πέραν αυτού εκάλυψε διά του μανδύου των 

ιεροσπουδαστηρίων την κοσμικήν παίδευσιν, την οποίαν παρείχεν εις τους τροφίμους 

των διαφόρων σχολών, παίδευσεν εις τα γράμματα και αυτάς τα θετικάς επιστήμας, 

εισηγηταί των οποίων εγίνοντο και υποστηρικταί οι εγγράμματοι κληρικοί. Από την 

πρωτόγονον εκείνην βαθμίδα του Κρυφού χολειού, το οποίον ελειτούργει εις τους 

νάρθηκας των Εκκλησιών, εμφθάσαμεν εις την Αθωνιάδα, Μεγάλην του Γένους 

χολήν και τα γυμνάσια Χίου, μύρνης, Κυδωνιών κ.λ.π.».20 

Αυτά γράφει ο καθηγητής Νικόλαος Σωμαδάκης, που υπήρξε από τους 

πολυγραφότερους Έλληνες επιστήμονες, αφού το συγγραφικό του έργο 

περιλαμβάνει πάνω από 1000 τίτλους και αναφέρεται κυρίως στους τομείς της 

Βυζαντινής και Νεοελληνικής Ιστορίας και Υιλολογίας. ημειωτέον ότι έχει 

γράψει και Ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης επί Σουρκοκρατίας.  

Άλλη σπουδαία μορφή των ελληνικών γραμμάτων, ο καθηγητής Υάνης Ι. 

Κακριδής στην εφημερίδα το «ΒΗΜΑ» των Αθηνών στις 22-02-1998 δίδει μια 

απάντηση – σ’ όλους αυτούς που εργολαβικά αποδομούν την Ιστορία μας – 

που πραγματικά κλείνει στόματα… Γράφει ο καθηγητής: «ίγουρα οι τουρκικές 

αρχές επιτρέπαν τη λειτουργία ελληνικών σχολείων στην επικράτεια της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Ναι και μόνο στα Γιάννενα από το 1647 ως το 1805 ιδρύθηκαν και 

λειτούργησαν πέντε τουλάχιστον ονομαστές σχολές! ημαίνει αυτό, ότι οι δάσκαλοί τους 

                                                           
20

 Βλ. Νικολάου Σωμαδάκη, Λεξικό «ΗΛΙΟ», τόμος ΕΛΛΑ, σελ. 1084. 
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είχαν την ελευθερία να διδάξουν ελληνικό πατριωτισμό και μαχόμενη Ορθοδοξία από 

την έδρα ή μήπως θα το θεωρούσαν περιττό; Δεν είναι φυσικό πέρα από τα επίσημα 

μαθήματα να γίνονταν και κάποιες περισσότερο ή λιγότερο οργανωμένες, άτυπες και 

κρυφές συμπληρωματικές παραδόσεις, σαν αυτές που ο Puaux (Πυώ) διαπίστωσε ότι 

γίνονταν στο Αργυρόκαστρο στις αρχές του αιώνα; Ή μήπως ο δάσκαλος και η δασκάλα 

του Αργυροκάστρου βρήκαν με την προσωρινή απελευθέρωση του τόπου τους, την 

ευκαιρία να πουν ψέματα στον ξένο δημοσιογράφο, διεκδικώντας για τον εαυτό τους τις 

τιμές, που ο σχηματισμένος ήδη «μύθος» του Κρυφού χολειού είχε αποδώσει στους 

πατριώτες δασκάλους και ιερωμένους της Σουρκοκρατίας; Δεν είναι πιο λογικό να 

πιστέψουμε, ότι οι εκπαιδευτικοί του Αργυροκάστρου θέλησαν τότε, πιστεύοντας πως ο 

τόπος τους είχε οριστικά απελευθερωθεί, ν’ αποκαλύψουν στον Γάλλο ανταποκριτή τα 

βάσανα και τους κινδύνους που είχαν περάσει, όσο με τη σειρά τους συνέχιζαν την 

πατριωτική παράδοση των προκατόχων τους; Δεν ήταν άλλωστε αυτή ακριβώς η 

«άγραφη» διδακτική παράδοση που κράτησε στους σκοτεινούς αιώνες αναμμένη, απ’ 

άκρη σ’ άκρη της υπόδουλης Ελλάδας, τη σπίθα του Ελληνισμού και το κεράκι της 

Ορθοδοξίας;» 

Άλλος σπουδαίος δάσκαλος, που δίδαξε τρεις γενεές Ελλήνων, ο αράντος 

Καργάκος έγραψε στην εφημερίδα «Εξουσία» πάλι των Αθηνών στις 24-03-

1998: «,τι είναι θρύλος δεν είναι ψέμα». Τποστηρίζει μάλιστα, ότι στο χωριό 

Βέργοια Λακωνίας υπάρχουν δύο σημεία, που ο λαός ονομάζει Κρυφά 

χολειά: «Δεν είναι δυνατόν ένας ολόκληρος λαός να ψεύδεται». Κατά τ’ άλλα οι 

αρνητές του Κρυφού χολειού θέλουν μαρτυρίες και αποδείξεις! Δηλαδή ό,τι 

δημιουργεί ο λαός με τα δεκάδες τοπωνύμια, με το δημοτικό τραγούδι του, με 

τη ζωντανή του παράδοση, με τα μνημεία του και την τέχνη του δεν είναι 

αποδείξεις!  

Αποδείξεις είναι μόνο τα… ουλτανικά φιρμάνια και… τα’ αναλυτικά 

προγράμματα των Κρυφών χολειών! 

Αφήσαμε τελευταία τη μαρτυρία του θρυλικού Γέρου του Μοριά, Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη, γιατί τη θεωρούμε καταλυτικής σημασίας στην 
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επιχειρηματολογία της παρούσας μελέτης μας: «Εις τον καιρόν της νεότητος, 

όπου ημπορούσα να μάθω κάτι τι, σχολεία, ακαδημίαι δεν υπήρχαν, μόλις ήσαν μερικά 

σχολεία, εις τα οποία εμάθαιναν να γράφουν και να διαβάζουν. Οι παλαιοί 

κοντζαμπασήδες, όπου ήσαν οι πρώτιστοι του τόπου, μόλις ήξευραν να γράφουν τα’ 

όνομά τους. Σο μεγαλύτερο μέρος των αρχιερέων δεν ήξευρε παρά εκκλησιαστικά κατά 

πράξιν, κανένας όμως δεν είχε μάθησιν το ψαλτήρι, το Οκτωήχι, ο Μηναίος και άλλαι 

προφητείαι ήσαν τα βιβλία, όπου ανέγνωσα».21 

Τπενθυμίζουμε ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έζησε από το 1770 έως το 

1843, δηλαδή μία εποχή, που οι Οθωμανοί δεν ήταν τόσο σκληροί και 

καταπιεστικοί, όπως τους φοβερούς ΙΕ΄ και ΙΣ΄ αιώνες. 

Εδώ να σημειώσουμε, ότι και ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος 

Παπαρρηγόπουλος αναφέρει: «Δυστυχώς οι πλείστοι των ανδρών τούτων – 

αναφέρεται στα μεγάλα πνευματικά αναστήματα του Ελληνισμού, όπως στον 

Γεώργιο Σραπεζούντιο, στους Αργυρόπουλους, στους Λασκάρηδες, στους 

Φαλκοκονδύλες κ.α. – απεδήμησαν τότε, αι σχολαί κατελύθησαν δι’ έλλειψιν 

διδασκάλων αι φοβεραί ανωμαλίαι και καταστροφαί της 15ης και της 16ης 

εκατονταετηρίδος δεν επέτρεψαν την ίδρυσιν σχολών νέων, ώστε αι ηπειρωτικαί 

χώραι εστερήθησαν επί 200 περίπου έτη πάσης εκπαιδεύσεως.  

Μνημονεύονται μεν εν τη 16η εκατονταετηρίδι 230 περίπου λόγιοι Έλληνες 

αλλ’ εκ τούτων περί τους 170 εγεννήθησαν και έζησαν ή εν ταις υπό των Ενετών 

και των άλλων Υράγκων κατεχομέναις νήσοις και παραλίαις ή εν Ιταλία και 

αλλαχού της Ευρώπης. 

Εκ δε των υπολειπομένων 60, όσοι ανήκουσιν εις τας υπό των Οσμανιδών 

κατεχομένας χώρας, περί τους 45 αναφέρονται απλώς ως λόγιοι αρχιερείς, 

μοναχοί και άλλοι ιερωμένοι, ουδενός άλλου δείγματος της παιδείας αυτών 

περισωθέντος, των δε υπολοίπων 15 τα γνωστά έργα περιστρέφονται ως επί το 

                                                           
21 Βλ. Απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη εκδόσεις «Νέος ταθμός», Αθήνα, 

σελ. 73. 
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πλείστον περί ακολουθίας και εκκλησιαστικάς συζητήσεις».22 ταν, αγαπητοί 

μου αναγνώστες, ένας Παπαρρηγόπουλος γράφει ότι επί 200 έτη -δηλαδή τους 

15ο και 16ο αιώνες- ο Ελληνισμός στερήθηκε πάσης παιδεύσεως, νομίζομε ότι 

τα σχόλια περιττεύουν.  

Άλλος ιστορικός, ο Γεώργιος Ρούσσος, αναφέρει ότι: «Οι Βαυαροί αντιβασιλείς 

υποκρίνονταν ότι αγνοούσαν πως τα μοναστήρια, τα οποία απεγύμνωσαν, ήσαν 

επί αιώνες ένας από τους στύλους της Ορθοδοξίας κι ότι είχαν προσφέρει στον 

υπόδουλο Ελληνισμό ύψιστες υπηρεσίες.  

Ήσαν μετά το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο δεύτερος φάρος παραμυθίας και 

ελπίδας για τους σκλαβωμένους Φριστιανούς. ε πολλά απ’ αυτά έβρισκαν 

καταφύγιο οι κυνηγημένοι από τους Σούρκους ραγιάδες και ασφαλές 

κρησφύγετο οι αρματολοί και οι κλέφτες που καταδιώκονταν επίσης από τον 

δυνάστη.  

Άλλα μοναστήρια διατηρούσαν ένα είδος σχολείων, όπου τα Ελληνόπουλα 

εμάθαιναν ανάγνωση από το ψαλτήρι και μαζί με τα «γράμματα» διδάσκονταν 

από τους απλούς μοναχούς και το αναστάσιμο μάθημα της ελευθερίας.  

Σο θρυλικό «Κρυφό χολειό» ήταν δημιούργημα εν πολλοίς των μοναστηριών 

εκείνων, για τούτο και ο υπερβολικός πράγματι αριθμός των. Σα πεντακόσια 

μοναστήρια της Πελοποννήσου, της τερεάς και των Κυκλάδων, ήσαν άλλες 

τόσες ευκαιρίες για μία προσχηματική, μυστική διαπαιδαγώγηση, εθνική και 

θρησκευτική, των ελληνοπαίδων. Σα περισσότερα απ’ αυτά είχαν ιδρυθεί 

ακριβώς για τον σκοπό αυτόν, να καλύπτουν το τραγικό κενό της ελλείψεως 

κανονικών σχολείων, τα οποία δεν επέτρεπε ο Σούρκος. υνεπώς, ο ρολος που 

είχαν παίξει κατά τη μακραίωνη δουλεία, υπήρξε τόσο αποφασιστικός, από της 

απόψεως της διατηρήσεως μιας υποτυπώδους έστω παιδείας των ραγιάδων, 

ώστε και μόνο αυτός να δικαιούται τον μεγαλύτερο σεβασμό από μέρους των 

                                                           
22 Βλ. Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», 6ος Σόμος, σελ. 

577. 
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Βαυαρών αντιβασιλέων. Κι όμως, δεν εδίστασαν να τα εξοντώσουν 

κυριολεκτικώς».23  

Εδώ, να πληροφορήσουμε τους αναγνώστες μας, ότι ο έγκριτος ιστορικός 

αναφέρεται στο κλείσιμο και στην κατάργηση 420 μοναστηριών από τους 

Βαυαρούς αντιβασιλείς στην προσπάθειά τους να μας εκπολιτίσουν, 

εξευρωπαΐζοντας μας με το ζόρι. Διώξαμε τους Σούρκους για να φέρομε τους 

Βαυαρούς να μας μάθουν γράμματα και να μας διδάξουν… πολιτισμό! Έτσι, 

ήθελαν βλέπετε οι «προστάτες» μας και τα εδώ πιόνια τους. Ο λαός να μην έχει 

μνήμες, να ξεχάσει δηλαδή αυτούς που τον στήριξαν, ώστε να μην αντιστέκεται 

και να είναι όσο το δυνατόν πιο συνεργάσιμος και ευκολοκυβέρνητος. Αυτά τα 

βλέπομε και στις μέρες μας δυστυχώς με μια φοβερή και χωρίς αναστολές 

επανάληψη του ίδιου σεναρίου. Απλώς οι εποχές και τα πρόσωπα έχουν 

αλλάξει. λα τα υπόλοιπα είναι ίδια και απαράλλαχτα, όπως τα έζησε ο λαός 

μας στους 19ο και 20ο αιώνες.  

 

  

 

 

 

 

                                                           
23 Βλέπε Γεωργίου Ρούσσου, «Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», Σόμος Β’, σελ. 

239-240. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

Ξένοι περιηγητές μαρτυρούν και γράφουν για το Κρυφό 

χολειό των Ρωμιών. 
 

το τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης μας, θ’ αποδείξομε ότι υπάρχουν 

μαρτυρίες για την ύπαρξη και λειτουργία κρυφών χολείων κυρίως στους ΙΕ’ 

και ΙΣ’ αιώνες. Οι μαρτυρίες είναι από ξένους περιηγητές και όχι μόνο, που 

ήλθαν στην οθωμανοκρατούμενη πατρίδα μας για διαφόρους λόγους και 

κατόπιν έγραψαν τις εντυπώσεις τους. Οι άνθρωποι ό,τι είδαν, αυτά έγραψαν 

και ανέφεραν. Ας αφήσουν λοιπόν οι της γνωστής «σχολής» το επιχείρημα ότι 

δεν έχουμε μαρτυρίες.  

Μαρτυρίες έχουμε από τον Martin Crucius, τον Charles Tuckerman, τον 

Rene Puaux, τον Thomas Gordon, τον Y.G. Mazschall, ακόμα και από τον 

γνωστό μας  Chris Woodhouse. Ο Martin Crucius, διαπρεπής Γερμανός 

φιλόλογος, θεολόγος και ελληνιστής, του ΙΣ’ αιώνα, στο έργο του 

Turcograecia, αναφέρει ότι: «εις μερικάς πόλεις υπάρχουν σχολεία 

προσηρτημένα εις τας Εκκλησίας των Γραικών, δεν υπάρχουν τάξεις εις αυτά 

ούτε διάφορα μαθήματα, ένας μοναδικός δάσκαλος διδάσκει τα παιδιά με το 

Χαλτήριον, το Ψρολόγιον, τας Ακολουθίας και μερικά άλλα βιβλία εν χρήσει 

από την Εκκλησίαν. Πολλοί ολίγοι από τους ιερείς και τους καλογήρους είναι 

εις θέσιν να εννοούν τα βιβλία και εκτός των σχολείων αυτών δεν υπάρχουν 

ούτε ακαδημίαι, ούτε καθηγηταί δημόσιοι».24 Αυτοί οι οποίοι τον 

πληροφορούσαν για την κατάσταση της παιδείας στην τουρκοκρατούμενη 

Ελλάδα του ΙΣ’ αιώνα, ήταν ο Μάξιμος Μαργούνιος, ο υμεών Καβάσιλας, 

ο Υιλαδελφείας Γαβριήλ και κυρίως οι Ιωάννης και Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, 

                                                           
24 Turcograecia: Έργο αποτελούμενο από 8 βιβλία, που μας πληροφορούν ιδιαιτέρως για 

την κατάσταση της παιδείας του Γένους μας κατά τους ΙΕ’ και ΙΣ’ αιώνες.  



30 
 

καθώς και ο Stephan Gerlach.25 Ο Gerlach είδε το 1572 στην  Αθήνα τον 

γέρο Μαλαξό να δίνει μαθήματα στο σπίτι του. Ήταν ένα εξαθλιωμένο 

δωμάτιο, όπου σε μια γωνιά κρέμονταν λίγα παστωμένα ψάρια. Απ’ αυτά και 

μαγείρευε για να ψευτοζήσει.26  

Άλλη ιστορική μαρτυρία είναι αυτή του Αμερικανού Προξένου στην Αθήνα 

από το 1867 μέχρι το 1874 Charles Tuckerman. Γράφει ο Αμερικανός 

διπλωμάτης στο βιβλίο του «οι Έλληνες της σήμερον» (ελληνική μετάφραση 

Αντωνίου Ζυγομαλά, Αθήναι, 1877): 

                                       «Υεγγαράκι μου λαμπρό 

φέγγε μου να περπατώ, 

να πηγαίνω στο σχολειό 

να μαθαίνω γράμματα 

του Θεού τα πράμματα. 

Σοιούτον περίπου ήτο το άσμα, όπερ ετραγώδουν οι Ελληνόπαιδες, 

πορευόμενοι   εν καιρώ νυκτός εις το σχολείον επί Σουρκοκρατίας. Σο άσμα 

τούτον είναι γνωστόν εις πάντα Έλληνα, νυν ως και πρότερον, και οι πατέρες 

δεικνύοντες εις τα τέκνα των την σελήνην, επαναλαμβάνουσιν τους στίχους 

τούτους, αφηγούμενοι αυτοίς πόσον τοις εχρησίμευσεν αυτή κατά τους 

σκοτεινούς χρόνους της Οθωμανικής κυριαρχίας. Μη επιθυμούντες, έστω κατ’ 

ελάχιστον, να ερεθίσωσιν τους δεσπότες αυτών δυναμένους να παρακωλύσωσιν 

τας προς ιδίαν παίδευσιν προσπαθείας των, οι παίδες, ουχί δε σπανίως και αυτοί 

οι πατέρες, εφοίτων δια νυκτός και κρύφα εις την οικίαν του διδασκάλου, όπως 

εξακολουθήσωσι τας σπουδάς των».27 

                                                           
25 Stefan Gerlach: καθηγητής θεολόγος του Πανεπιστημίου του Σύμπιγκεν και ιερέας στη 

Γερμανική Πρεσβεία Κων/λεως από το 1573 μέχρι το 1578. 

26 Μιχάλη Περάνθη «Ελληνική πεζογραφία», τόμος Α’, Αθήνα, 1980, σελ. 17.  

27 Βλέπε εφημ. «Καθημερινή της Κυριακής» της 31ης Οκτωβρίου 1992. 
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Ασφαλώς ο Tuckerman, δεν κάνει τίποτε άλλο, από το να καταγράφει την 

αλήθεια που έζησε στην Αθήνα, λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση. Ποια 

ήταν αυτή η αλήθεια; Μα τι άλλο εκτός από τη ζωντανή Ιστορία και 

Παράδοση που συνοδευόταν με εμπειρίες και βιώματα ενός λαού, που του 

επέτρεψαν όχι μόνο να κρατηθεί και να επιβιώσει αλλά και να δημιουργήσει 

τέτοιους θεσμούς, ώστε σήμερα να μιλάμε για τον πολιτισμό των Ρωμιών της 

Οθωμανοκρατίας – Σουρκοκρατίας.  

Θα το ξανατονίσουμε ότι λαοί που έχουν τη δύναμη -έστω και σκλαβωμένοι-να 

δημιουργούν πολιτισμό, όχι μόνο ελευθερώνονται αλλά αφομοιώνουν και τους 

κατακτητές τους. Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. 

Ερευνήστε τι έγινε με τους Ρωμαίους, με τους Υράγκους, Λατίνους και 

Βενετούς, που ήρθαν στην πατρίδα μας ως κατακτητές και τελικά ένα μεγάλο 

ποσοστό από αυτούς εξελληνίστηκε!  

Σι ήταν αυτό που τους εξελλήνισε; Η απάντηση είναι και δική σας αγαπητοί 

αναγνώστες, γιατί αυτό κυρίως προσπαθούμε να περάσομε με την παρούσα 

μελέτη μας. Να μπορεί ο αναγνώστης να βγάζει τα σωστά συμπεράσματα 

προσεγγίζοντας και ερευνώντας ΟΛΕ τις πηγές χωρίς φόβο και πάθος.  

Και τώρα θα σας παρουσιάσουμε μια σπουδαία ιστορική μαρτυρία που 

αποδεικνύει πολλά από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα υποστηρίξει. Πρόκειται 

για μία έκθεση του Γερμανού προξένου στην Πάτρα Y. G. Marschall προς το 

Τπουργείο των εξωτερικών της χώρας του. Αυτή η έκθεση είναι καρπός της 

έρευνας του Έλληνα καθηγητή του πανεπιστημίου της Βιέννης Π. Κ. 

Ενεπεκίδη. Μεταξύ των άλλων, ο Γερμανός διπλωμάτης το 1885 αναφέρει στην 

έκθεσή του: «Επί Σουρκοκρατίας δεν μπορούμε βέβαια να μιλάμε για σχολεία. 

ε μερικά μοναστήρια παρέδιδαν σχεδόν στα κρυφά στοιχειώδη μαθήματα 

Ελληνικής γλώσσας και θρησκείας, ο λαός όμως σε όλα του τα στρώματα, 

έμενε εντελώς αμαθής. Ούτε κι όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο 

βασιλεύς θων και παρ’ όλες τις μεγάλες προσπάθειες του Καποδίστρια, ο 

οποίος έκανε επί πέντε χρόνια, ό,τι ήταν δυνατόν για να ιδρύσει σχολεία, δεν 



32 
 

έγινε τίποτε το ιδιαίτερο προς την κατεύθυνση αυτή». τη συνέχεια, κάνει μια 

ανάπτυξη και προβαίνει σε μια επιχειρηματολογία που πραγματικά 

εντυπωσιάζει τον αναγνώστη: «Είναι αξιοσημείωτο ότι στην Αθήνα βρίσκεται η 

μοναδική ανώτατη σχολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό είναι μια 

πρόσθετη απόδειξη ότι ο Ελληνισμός είναι σε θέση να επιδείξει μια πνευματική 

ικανότητα και φυσική ευφυία, την οποία οι γειτονικοί λαοί ούτε καν κατά 

προσέγγιση διαθέτουν. που υπάρχει κάποιο ελληνικό στοιχείο κι έχει και 

κάποιο περιθώριο δράσης, ακόμη και αν σε πολλά μέρη της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, έχει να πολεμήσει ενάντια σε πολλά εμπόδια εκεί, σιγά αλλά 

σίγουρα θα εξελληνίσει τις γύρω ξένες φυλές.  

μως, ποτέ, ακόμη και κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες, ο ίδιος ο 

Ελληνισμός δεν απορροφήθηκε από τους γείτονές του. Σο ενδιαφέρον αυτό 

διαδικαστικό  φαινόμενο μπορεί να το τεκμηριώσει κανείς ατράνταχτα στη 

Μακεδονία, την Αλβανία και σε άλλες περιοχές. Επίσης, και στην επικράτεια 

του μικρού ελληνικού Βασιλείου, όπου πολλοί Αλβανοί, Βλάχοι και Ευρωπαίοι 

από τις ταυροφορίες και τις διάφορες μεταναστεύσεις έμειναν πίσω και 

εγκαταστάθηκαν έτσι τόσο πολλά ξένα λαϊκά στοιχεία, έχουν σήμερα όλα 

συγχωνευθεί σ’ ένα αρμονικό σύνολο.  

Ίσως να παρατηρούνται κάπου - κάπου στους απογόνους των ξένων αυτών 

μερικές επιπόλαιες και ψυχολογικές ιδιοτυπίες, ωστόσο ισχύει το άλλο που 

είπαμε παραπάνω: «Ο Ελληνισμός δεν αφομοιώνεται - αφομοιώνει». Εδώ 

βεβαίως πρέπει να κάνουμε μια επισήμανση που είναι ιδιαίτερης σημασίας για 

τη μελέτη μας. Αφομοίωση συμβαίνει σε πληθυσμούς που εκχριστιανίζονται ή 

που σιγά-σιγά μπορούν να δεχτούν βασικές αξίες του Δυτικού πολιτισμού. 

Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς -πλην 

ελαχίστων εξαιρέσεων- γιατί το Ισλάμ δεν έχει υπερβεί τον «Μεσαίωνά» του και 

πολύ περισσότερο τον θεοκρατικό ολοκληρωτισμό του. Αυτό διδάσκει η 

ιστορία και η ζωή παρά τις προσπάθειες κάποιων να μας πείσουν για το 

αντίθετο.  
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υνεχίζουμε με τη μαρτυρία του Βρετανού ιστορικού Thomas Gordon που 

γράφει: «Ένα απλό  διάταγμα του ουλτάνου έφτανε ή να καταστρέψει τους 

δασκάλους και τους κεφαλαιοκράτες της Ελλάδος ή να κλείσει τα φροντιστήρια 

όπου καλλιεργούσαν την παιδεία και να καταργήσει όλα τα τοπικά προνόμια28.  

Ακόμα και ο γνωστός μας από τη δράση του στην Αντίσταση του 1941-44 

Chris Woodhouse γράφει: «Από καιρό σε καιρό, ένας Σούρκος διοικητής, πιο 

οξυδερκής ή πιο φανατικός από τους άλλους, αντιλαμβανόταν τον κίνδυνο της 

παιδείας και για κάποιο χρονικό διάστημα απαγόρευε τα σχολεία. Σότε 

οργανώνονταν, όπως λέει η Παράδοση, Κρυφά χολειά τη νύχτα29». 

Ολοκληρώνουμε τις μαρτυρίες μας μ’ αυτή του γνωστού Γάλλου 

δημοσιογράφου Rene Puaux, που περιηγήθηκε την Ήπειρο το 1913, αμέσως 

μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. υνομιλώντας με τους 

Ηπειρώτες μαθαίνει έκπληκτος ότι κανένα βιβλίο τυπωμένο στην Αθήνα δεν 

γινόταν δεκτό στα σχολεία της Ηπείρου αλλά ότι όλα έρχονταν από την 

Κωνσταντινούπολη κι ότι η ελληνική ιστορία ήταν απαγορευμένη. την 

περίπτωση αυτή, λειτουργούσαν κρυφά μαθήματα για τους νεαρούς μαθητές, οι 

οποίοι κρατούσαν στα χέρια τους τη ζωή των δασκάλων τους. Διερωτάται 

λοιπόν ο Rene Puauax: «Δεν είναι συγκινητικό αυτά τα μικρά παιδιά, αγόρια 

και κορίτσια να δέχονται τις επιπλέον ώρες των μαθημάτων -όταν στην ηλικία 

αυτή τόσο αγαπούν τα παιχνίδια- για να συζητούν για την Ελλάδα και να 

επιστρέφουν στις οικογένειές τους κρατώντας τα χείλη ραμμένα και τον 

ενθουσιασμό μυστικό στην καρδιά»;30 

Εμείς τι να σχολιάσουμε, απλώς να πούμε στους αρνητές του Κρυφού 

χολειού ότι αν θέλουν κι άλλες μαρτυρίες, μπορούμε να βοηθήσουμε… 

                                                           
28 Βλέπε Thomas Gordon, «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», Σόμος Α’, σελ. 2. 

29 Βλέπε Chris Woodhouse, «Ο πόλεμος της ελληνικής ανεξαρτησίας», σελ. 43. 

30 Βλέπε Rene Puaux,  «Δυστυχισμένη Βόρειος Ήπειρος», ελληνική έκδοση Σροχαλία, 

Αθήναι, σελ. 126.  
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Δεν μπορούμε, όμως, αγαπητοί αναγνώστες, να μην σταθούμε στον παράγοντα 

οθωμανική-τουρκική εξουσία. Δυστυχώς, είμαστε λαός που ξεχνά εύκολα και σ’ 

αυτό συμβάλλουν κάποιοι επιστήμονες και διανοούμενοί μας. Αναγκαζόμαστε 

περιληπτικώς να αναφέρουμε τι έχει κάνει το τουρκικό κράτος εναντίον του 

Ελληνισμού από το 1923 και μετά που υπεγράφη η συνθήκη της Λωζάνης. 

Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί αποδεικνύεται μέσα από την ιστορία ποιος είναι ο 

Σούρκος, και ειδικά, όταν είσαι υπό την εξουσία του.  

τις 11/06/1932 η Μεγάλη Σουρκική Εθνοσυνέλευση ψήφισε τον νόμο 2007 

με τον οποίο απαγορευόταν στους αλλοδαπούς η άσκηση μεγάλου αριθμού 

επαγγελμάτων. Αυτός ο νόμος έφερε τρομερό επαγγελματικό πρόβλημα στους 

χιλιάδες Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης που με βάση τη συνθήκη της 

Λωζάνης έμειναν στην πόλη. 

Σον Μάιο του 1941 επιστρατεύουν είκοσι κλάσεις μη μουσουλμάνων υπηκόων 

της Σουρκίας και τους εκτοπίζουν σε διάφορα στρατόπεδα στα βάθη της 

Μικράς Ασίας. 

τις 11/11/1942 επιβάλλουν τον έκτακτο φόρο επί της περιουσίας, τον 

περίφημο «Βαρλίκ-Βεργκισί» που στρεφόταν αποκλειστικά κατά των Ρωμιών-

Ελλήνων, Εβραίων και Αρμενίων. 

Ακολουθούν, στη συνέχεια, στις 6 με 7 επτεμβρίου του 1955, τα φοβερά 

«επτεμβριανά» που στην κυριολεξία εξαφάνισαν τον Ελληνισμό της 

Κωνσταντινούπολης.  

Σην δεκαετία πάλι του 1960, κλείνουν οριστικά όλα τα σχολεία, δημοτικά, 

γυμνάσια και νηπιαγωγεία και δημεύουν τις περιουσίες των Ελλήνων της 

Ίμβρου και της Σενέδου.  

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλων αυτών των διωγμών;  
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την Ίμβρο και την Σένεδο μέχρι το 1923 ζούσαν 9.207 Έλληνες και 

ελάχιστοι Σούρκοι, σήμερα είναι μόλις 300 Έλληνες στην πρώτη νήσο και 

μερικές δεκάδες στη δεύτερη.  

Οι Σούρκοι βέβαια δεν σταματούν εδώ και στις 16 Μαρτίου του 1964 

καταγγέλλουν τη ύμβαση εμπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας της 30ης 

Οκτωβρίου 1930, με αποτέλεσμα να απελαθούν οι Έλληνες υπήκοοι οι 

εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη.  

Σο ίδιο έτος πάλι, για κάποια επεισόδια που έγιναν μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 

Σουρκοκυπρίων, βομβαρδίζουν την Κύπρο και θα τολμούσαν από τότε την 

απόβαση αλλά τους σταμάτησαν οι Αμερικανοί, κάτι που δεν έγινε με τους δύο 

«Αττίλες» του 197431.  

Σο 1971 κλείνουν τη Θεολογική χολή της Φάλκης κι ακόμη περιμένουμε την 

άδεια επαναλειτουργίας της. ημειωτέον ότι από τη χολή αυτή το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο αντλούσε τα περισσότερα στελέχη του.  

Και φτάνουμε στις μέρες μας, όπου οι Σούρκοι διεκδικούν το μισό Αιγαίο -το 

βάφτισαν και «Γαλάζια Πατρίδα»-, συγκυριαρχία στη Θράκη μας και 

αφοπλισμό των νησιών μας.   

Ο Σούρκος είναι πάντα Σούρκος, είτε δηλώνει Οθωμανός είτε κεμαλικός είτε 

φιλελεύθερος. Αυτό αποδεικνύει η ιστορία, και όχι δηλώσεις και θεωρίες.  

Μη μας μιλούν λοιπόν για ελεύθερα σχολεία τη μαύρη εποχή της 

Οθωμανοκρατίας, γιατί αυτή η… ελευθερία έπαιρνε πολλές… αναστολές.  

 
 

 

                                                           
31 Βλέπε Jacob M. Landau, «’Παντουρκισμός’, Σο Δόγμα του τουρκικού επεκτατισμού», 

έκδοση ΔΕΚ/ΓΕ, Αθήνα, 1986, σελ. 19-20. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

Είμαστε σίγουροι, αγαπητοί αναγνώστες, ότι καταλήξατε στα συμπεράσματα 

και τα μηνύματα που θέλει να περάσει η μελέτη μας. Σο Κρυφό χολειό όχι 

μόνο υπήρξε αλλά στήριξε την παιδεία και το Γένος στους δίσεχτους αιώνες 

της σκλαβιάς και ιδιαιτέρως τους 15ο και 16ο.  

πως αποδείξαμε, το φανερό σχολείο, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις 

συνθήκες, γινόταν και «Κρυφό». 

Φαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό που αναφέρει ο Καθηγητής Απόστολος 

Δασκαλάκης στον Γ΄ Σόμο της Ιστορίας του «περί Παιδείας», ότι ο 

Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος της Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων -

όταν ο Ιμπραήμ σκορπούσε τον τρόμο στην περιοχή του Μεγάλου πηλαίου- 

πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα πήγε σε μια σπηλιά του Φελμού για να 

συνεχίσει τα μαθήματα κρυφά.  

Μη μας λένε λοιπόν, ότι το Κρυφό χολειό είναι μύθος, γιατί ως δημιούργημα 

του λαού μας, τραγουδήθηκε και υμνήθηκε όσο λίγα επιτεύγματά του. 

Φαρακτηρίζουμε το Κρυφό χολειό επίτευγμα, γιατί αποδεικνύει την 

εφευρετικότητα και τον δυναμισμό ενός λαού, που κάτω από φοβερές συνθήκες 

δουλείας βρίσκει διεξόδους και λύσεις για να επιβιώσει. Αυτό κυρίως είναι που 

ενοχλεί τους αρνητές του. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι ένας λαός με μία 

παράδοση και ιστορική συνέχεια χιλιάδων χρόνων, μπορεί να πάρει 

πρωτοβουλία και να δημιουργήσει τέτοιους θεσμούς, που δημιουργούν 

πολιτισμό πέρα και έξω από τις όποιες ιδεολογικές αγκύλες τους. Γι’ αυτό και 

επιλέγουν όποιες πηγές τους συμφέρει και απορρίπτουν -«επιστημονική αδεία»- 

όσες αναιρούν τα αστήρικτα επιχειρήματά τους.  

Δεν είναι δυνατόν ένας ολόκληρος λαός να τραγουδεί, να υμνεί, να ονοματίζει 

περιοχές, να έχει τόσες μνήμες, κι όλα αυτά να είναι μια απάτη ή ένα φτιαχτό 

παραμύθι. 
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