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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ*

Μακαριστός Χριστόδουλος

Μέ Ιδιαίτερη συγκίνηση ή εκδοτική επιτροπή τοϋ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
αναδημοσιεύει από το περιοδικό τής Ελληνικής Γλωσσικής 
Κληρονομιάς, τον ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΝ ΕΡΜΗΝ, τήν τελευταία ομιλία 
τού Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ γιά τήν έλληνική γλώσσα τήν 8ην Δεκεμβρίου 
2006. Στήν ήμερίδα αυτή γιά τήν έλληνική γλώσσα από τήν "Αλωση 
έως τήν ίδρυση τοϋ Νεοελληνικού Κράτους ή Εταιρεία Ελλήνων 
Φιλολόγων εκπροσωπήθηκε διά τής Προέδρου της Καθηγητρίας Γ. 
Ξανθάκη-Καραμάνου.

Επιτρέψτε μου προκαταρκτικώς νά έκφράσω τήν χαρά μου, διότι 
ή Έλληνική Γλωσσική Κληρονομιά έχει ήδη επιτύχει νά φέρη τήν 
προστασία τής Ελληνικής «επί τού χάρτου», νά δημιουργήση προ
βληματισμούς καί άνησυχίες γιά τήν έκπτωση, ανησυχίες πού εύχόμε- 
θα νά οδηγήσουν σέ συνειδητοποίηση τής άξίας τής γλώσσας καί σέ 
λήψη ούσιαστικών μέτρων υπεράσπισης καί ενίσχυσής της. Εύχόμε- 
θα τό έργο σας νά δώσει «νέα ώθηση ώστε νά όρθωθή ή γλώσσα μας 
στήν θέση καί τό βάθρο πού τής Αξίζει καί νά διακοπή ή χειμερινή 
κατολίσθησή της», ώς έλέχθη σέ προηγούμενη ήμερίδα σας* 1.

Θά ήταν Ισως άναμενόμενο, μιλώντας μέ θέμα «Εκκλησία καί 
γλώσσα στήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας», νά άναφερθώ στο Κρυφό

* Όμιλία στήν εκδήλωση τής Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς για τήν δια- 
χρονικότητα τής έλληνικής γλώσσας Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» (8-12-2006)

1. Βύρων Πολύδωρας. Όμιλία σέ Ήμερίδα τής Έλληνικής Γλωσσικής 
Κληρονομιάς για τή διαχρονικότητα τής Έλληνικής Γλώσσας (υπό έκδοση 
στά Πρακτικά).
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Σχολειό, να συνεχίσω δηλαδή μία συζήτηση με αυτούς πού άμφισβη- 
τοΰν τήν ύπαρξή του. Άλλα δέν θά τό κάνω. Θεωρώ ότι ή συζήτηση 
έπ’ αύτοΰ έχει άποσπάσει τήν προσοχή μας από τήν πραγματικότητα. 
Είναι πολλοί πλέον αύτοί οΐ όποιοι νομίζουν ότι ή προσφορά τής 
Εκκλησίας αρχίζει καί τελειώνει μέ τό Κρυφό Σχολειό, καί οδηγούνται 
στό συμπέρασμα ότι, άμφισβητοΰντες τήν ύπαρξη τού Κρυφού 
Σχολειού, απορρίπτουν αύτοδικαίως τόν ρόλο τής Εκκλησίας στήν διά
σωση τής ελληνικής γλώσσας καί τής εθνικής μας ταυτότητας.

Ή άμφισβήτηση τού Κρυφού Σχολειού δέν είναι βέβαια και
νούργια. ’Αλλά διαπιστώνω ότι ή κατεδάφιση τής γλώσσας καί τής 
ιστορίας μας άποτελεΐ σήμερα προγραμματικό στόχο μιας ιδεολο
γίας κατά τήν όποια ή ύπεράσπιση τής γλώσσας είναι έργο έθνικι- 
στών, καί άρα πρέπει νά άντιμετωπισθή μέ σκληρές επιθέσεις.

Είλικρινώς, δέν βρίσκω σκόπιμο νά άντιπαραταχθώ μέ αύτήν τήν 
ερημιά. Μόνο νά λυπηθώ μπορώ, έχοντας στόν νοϋ μου τούς νέους 
άνθρώπους πού άκολουθοΰν αύτήν τήν ιδεολογία. Δέν έχουμε δικαί
ωμα νά άπορρίψωμε αύτούς τούς νέους, βλέποντάς τους νά θέλουν 
νά σταθούν στά πόδια τους μειώνοντας τούς αγώνες εκείνων πού 
στερήθηκαν τήν οίκογένειά τους, τήν προκοπή τους, τήν ζωή τους 
καί τήν ήρεμία τους, γιά νά μπορούμε σήμερα εμείς καί οί νέοι μας 
νά είμαστε ελεύθεροι καί νά μιλάμε ελληνικά. Δέν είναι σωστό νά 
νιώθουμε καταφρόνια προς όσους περιφρονοΰν τούς αγωνιστές τού 
’21, καί μαζί τους τόν ταπεινό παπά πού διάβαζε τά παιδιά, μέ τό 
φώς τού κεριού νά διώχνη τό σκοτάδι τής σκλαβιάς. "Εχουμε 
εύθύνη όχι μόνο προς όσους συμμετέχουν δημιουργικά στήν μεγά
λη καί ζώπυρο παράδοσή μας, άλλα καί προς όσους άρνούνται τις 
άξιες τής ’Ορθοδοξίας, τής γλώσσας, τής παράδοσης. Αύτή ή εύθύνη 
πρέπει νά μάς διακατέχη, όταν ύπερασπίζουμε τήν πίστη, τήν 
γλώσσα καί τήν ύπόσταση τού έθνους.

Παρακολουθώ μέ έκπληξη καί οδύνη ότι άρνούνται τώρα πιά τό 
Κρυφό Σχολειό, μέ τό άδιανόητο επιχείρημα ότι δέν ύπήρξε νόμος 
τής ’Οθωμανικής ’Αρχής πού νά άπαγορεύη τήν σύσταση καί λει
τουργία σχολείων τών Ελλήνων. Σάν νά μήν έχωμε μάθει άκόμη 
ότι οί ’Οθωμανοί δέν έστησαν κράτος θεμελιωμένο σέ όποιεσδήπο- 
τε άξιες καί αρχές, άλλά μιάν αύτοκρατορία αύθαιρεσίας, όπου 
κάθε πασάς καί κάθε μπέης είχε τό δικαίωμα ν’ άδειάζη πάνω 
στούς Γραικούς όλη τήν βρώμα καί τήν κακότητα τής ψυχής του. 
Καί συνεπώς, ή διδασκαλία ήταν κρυφή άπό τόν Τούρκο δυνάστη,



Εκκλησία και Γλωσσά στην Περίοδο της Τουρκοκρατίας 15

όχι όμως οπωσδήποτε παράνομη. Δέν ήταν δ νόμος αυτό πού έκανε 
τό σχολειό κρυφό, άλλα ήταν ό φόβος τού τυραννισμένου μπροστά 
στην αυθαιρεσία καί τήν μοχθηρία τού τυράννου. Ματαίως, λοιπόν, 
ψάχνουμε γιά διατάγματα, ωσάν οί ’Οθωμανοί άγάδες νά ήταν 
σύντροφοι τού Ροβεσπιέρου, ώσάν νά έπαιρναν τις αποφάσεις τους 
έχοντας «Τό πνεύμα τών νόμων» τού Μοντεσκιέ στον όντά τους. 
Ματαίως ψάχνουμε γιά απαγόρευση τών σχολείων, ενώ οφείλουμε 
νά θυμόμαστε πάντοτε ότι οί Τούρκοι εφάρμοζαν συστηματικώς 
πολιτική έξισλαμισμοΰ κι ότι αύτή ή πολιτική δέν μπορούσε νά 
ύλοποιηθή όσο υπήρχαν εκκλησίες καί σχολειά. Δέν άπαγορεύθηκε 
μέ νόμο ούτε ή λειτουργία τής εκκλησίας, άλλά ό Γραικός πήγαινε 
στήν έκκλησιά του μέ τόν τρόμο νά τού σφίγγει τήν καρδιά. Οί 
Τούρκοι έπαίρονται γιά δήθεν άνεξιθρησκεία τής ’Οθωμανικής 
Αύτοκρατορίας, καί σπεύδουν δικοί μας νά χειροκροτήσουν γοη
τευμένοι. Ό λαός μας όμως δίνει άπάντηση στις γελοιότητες περί 
άνεξιθρησκείας μέσ’ άπό τό τραγούδι του:

Μωρή Δεροπολίτισσα μωρή καϋμένη.
Αύτοϋ πού πας στήν έκκλησιά, ζηλεμένη [...]
Γιά μάς μετάνοια κάνε μιά:
Νά μή μάς πάρει ή Τουρκιά,
Μή μάς γράψουν στή γενιτσαριά.
Καί μάς παν εις τον κισλά.
Ώσάν τ’ όρνιά τήν Πασχαλιά2.

(όπου κισλάς, βέβαια, είναι ό κισλάρ αγάς, ό επιφορτισμένος μέ τό 
δημοκρατικό καθήκον ν’ άρπάζη νέους γιά γενίτσαρους καί νέες γιά 
τά χαρέμια τών διεπομένων άπό εκσυγχρονιστικές άρχές Τούρκων). 
Ό φόβος πάντως τού Γραικού νά προσκυνήση στήν έκκλησιά του 
είναι ολοφάνερος, καί τούτο άποτελεΐ άποστομωτική άπάντηση 
στούς «Έλληνομάστιγες» - άς μού έπιτραπεί νά έπαναλάβω εδώ 
τόν όρο πού χρησιμοποιήθηκε στήν Τουρκοκρατία γιά τούς λατινο- 
φρονήσαντες 'Έλληνες.

Δέν θά άντιπαραταχθώ, λοιπόν, μέ τούς κοντοτιέρους τής 
άποδόμησης. νΑν θέλουν ν’ ακούσουν τήν άπάντηση στά περί τουρ
κικής άνεξιθρησκείας καί περί ελευθέρων σχολείων, άς άκούσουν 
τις μαρτυρίες. νΑς ψάξουν όμως τις μαρτυρίες τών σκλάβων, κι όχι 
τις διαβεβαιώσεις τών τυράννων.

2. Μεν. Ζώτος. Τό δημοτικό τραγούδι τής βορείου Ήπειρον. ’Ιωάννινα 1978.
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Tò ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι αν τό σχολειό ήταν κρυφό ή φανερό 
στους άγάδες, πού δεν ένέκριναν τίποτε χωρίς αφόρητες καί ταπει
νωτικές ανταποδόσεις. Τό ζήτημα είναι ότι ή Εκκλησία κράτησε 
μέσα στόν νάρθηκα ακοίμητη λαμπάδα τήν γλώσσα τήν έλληνική. 
Καθώς γράφει ό επιφανής Λαρισαΐος λόγιος ’Αλέξανδρος Έλλάδιος 
τό 1714, «Ιερείς καί μοναχοί ώς επί τό πλεΐστον, εκπαίδευαν τήν 
νεολαίαν παρά τοΐς ναοΐς, ή εν τοΐς οΐκοις των»3. Έκεΐ, λοιπόν, 
στήν έκκλησιά μάθαιναν τά πρώτα τους γράμματα στά χρόνια τής 
σκλαβιάς τά ελληνόπουλα. Έκεΐ γίνονταν ελληνόπουλα, έκεΐ οί 
λέξεις Γραικός, Γραικία καί Ρωμιός άντικαταστάθηκαν άπό τά 
'Έλληνες καί Ελλάς4. Αύτό, βεβαίως, κακοκαρδίζει σήμερα όλους 
εκείνους πού θέλουν νά ξασπρίσουν τις ψυχές καί τά οστά μας άπό 
καθετί εθνικό.

Στά πέτρινα εκείνα χρόνια, ό παπάς μάθαινε τά παιδιά γράμ
ματα μέ τό Ψαλτήρι καί τό Όκτωήχι. Τό Ψαλτήρι είχε μεγάλη 
άπήχηση στήν ψυχή τού ύπόδουλου Έλληνα, διότι «μερικοί άπό 
τούς Ψαλμούς είχαν άλληγορική σημασία γιά τούς Έλληνες, λές καί 
ήταν επίτηδες γραμμένοι γι’ αύτούς», επισημαίνει μεγάλος μας 
Ιστορικός5. Γι’ αύτό, άλλωστε, μεταφράσθηκε στήν Δημοτική κατά 
τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας6. ΤΗταν έκφραση τής ψυχής τού 
σκλαβωμένου τό Ψαλτήρι, καί ή ύποτιμητική άντιμετώπισή του 
προσβάλλει τόν πόνο καί τήν άγωνία του.

Τό Όκτωήχι αντιμετωπίζεται καί αύτό μέ όχι μικρότερη περι
φρόνηση άπό τούς Έλληνομάστιγες. Κι όμως, είναι ένα άπό τά 
σημαντικότερα έργα τής ελληνικής γραμματείας. Ό συγγραφέας του, 
ό άγιος ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός7, είναι ένας άπό τούς λαμπρότε

3. Στο έργο του Status praesens ecclesiae Graecae, ήτοι Περί τής καταστάσεως τής 
Ελληνικής ’Εκκλησίας. Παραθέτω μεταφρασμένο απόσπασμα από: Μόσχου 
Κούκου, Ή προσφορά Θρακών έκπαιδευτικών στά γράμματα καί στο έθνος, 
’Αλεξανδρούπολη 1996.

4. Άθ. Καραθανάσης. Ή τρίσημη ενότητα τοϋ Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1971, 
σ. 92.

5. Άπ. Βακαλόπουλος. Ιστορία τοϋ Νέου Έλληνισμοϋ, Γ, Θεσσαλονίκη 2002, 
σ. 174.

6. Στυλ. Μπαϊρακτάρης. «Τό Ψαλτήριον εις τήν άπλοελληνικήν κατά τούς χρό
νους τής τουρκοκρατίας», ανάτυπο άπό τό περιοδικό ’Εφημέριος, μέ 
προσθήκες, Άθήναι 1971.

7. Άν καί Σύρος τήν καταγωγή, έγραψε ελληνικά.
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ρους ποιητές τής έλληνικής γραμματείας. 'Ορισμένοι ερευνητές 
θεωρουν ότι ό ’Ιωάννης έγραψε μόνον ένα μέρος του βιβλίου, κι 
οτι τό Όκτωήχι είναι στην πραγματικότητα ποιητική ανθολογία. 
Καί έτσι να έχουν τα πράγματα, τό Όκτωήχι δέν είναι καθόλου 
άξιο περιφρόνησης, άλλά τό ακριβώς άντίθετο. Ό άγιος ’Ιωάννης 
ό Δαμασκηνός πάντως, του οποίου τήν μνήμη έορτάσαμε μόλις προ 
ολίγων ήμερων, «άνήρ έλλογιμώτατος καί ούδενός δεύτερος των 
κατ’ αυτόν επί παιδείμ λαμψάντων»8, όπως άναφέρει ή περίφημη 
Σούδα, συγγραφέας εν δλψ ή εν μέρει τής ’Οκτωήχου, είναι βαθύ
τατος γνώστης τής αρχαίας ποίησης καί φιλοσοφίας. Στό Όκτωήχι 
περιλαμβάνονται άληθώς υπέροχα ποιήματά του σέ ιαμβικό τρίμε
τρο, ένα μέτρο πού άκούγεται στήν ελληνική γή ήδη από τά χρόνια 
τής αρχαίας τραγωδίας. Τό έργο του «Πηγή Γνώσεως», άρχίζει με 
εισαγωγή στήν φιλοσοφία, γνωστή ώς «Διαλεκτικά», τού οποίου 
πρώτος κανών είναι ή περίφημη φράση «Ούδέν τής γνώσεως έστί 
τιμιώτερον»9. Παροτρύνει δέ ένθέρμως τούς αναγνώστες μαθητές: 
«Ζητήσωμεν, έρευνήσωμεν, άνακρίνωμεν, έρωτήσωμεν»10.

Αύτά άρκοΰν γιά νά θυμηθούμε τό μέγεθος τού ’Ιωάννη 
Δαμασκηνού. Δέν νομίζω ότι θά ήταν σκόπιμο ν’ άναφερθώ εδώ 
στά κυριολεκτικώς έξοχα θεολογικά του κείμενα. Θεωρώ όμως ότι 
πρέπει νά σέ μαστιγώνη υπερφίαλος άγραμματοσύνη γιά νά άντι- 
παρέρχεσαι άλαζονικώς τό έργο ενός τόσον μεγάλου ποιητοΰ καί 
στοχαστοΰ, καί νά νομίζης οτι μαθαίνοντας τά ελληνόπουλα άπό 
τά πρώτα τους γράμματα τό έργο του, μάθαιναν άχρηστα καί 
ευτελή «κολυβογράμματα». Διδάσκοντας τό Όκτωήχι καί τό 
Ψαλτήρι, ή Εκκλησία δίδασκε τά παιδιά μία γλώσσα πού δέν 
μιλούσαν σπίτι τους, μέ τήν οίκογένειά τους καί τούς γειτόνους 
τους. Δίδασκε μία γλώσσα πάνω άπό τις διαλέκτους. «"Αν χρησι
μοποιούσε κείμενα στήν διάλεκτο κάθε περιοχής, σύντομα θά 
έσπαγε ή ραχοκοκκαλιά τού ’Έθνους, καί οί Κρήτες δέν θά ένιω
θαν καμιά συγγένεια μέ τούς Μακεδόνες, κι ούτε οί Ήπειρώτες μέ 
τούς Ζακύνθιους. "Αν ή Έκκκλησία δέν κρατούσε τήν ενότητα τής 
γλώσσας, σύντομα οί "Ελληνες θά απομακρύνονταν ό ένας άπό τόν 
άλλον, καί ή γλώσσα θά γινόταν ό φορέας τής διάσπασής μας. Θά

8. Σούδα, I, 467.
9. 002 1.2.
10. 002 1.44.
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ζητήσω τήν άδειά σας να μεταφέρω εδώ αυτούσιο ένα παράθεμα 
άπό τήν «Βαβυλωνία» του Δημ. Βυζάντιου, οπού ο άστυνόμος λέει: 
«Κι άπού μέσα απ’ δνα λαβύριντο τέτοιο, τί διάολο νά μπορέση νά 
περσουαδεριστή κανείς; πού δέν καταλαβαίνει πρώτ’ άπ’ ούλα τσί 
γλώσσες τους», θά λέγαμε κι εμείς, ώς ô άστυνόμος εκείνος στήν 
θεατρική «Βαβυλωνία»11.

Λένε πολλοί ότι μέ τήν έπιμονή της νά διδάσκη μία γλώσσα ώς 
τήν άληθινή ελληνική, ή Εκκλησία έθεσε τις βάσεις γιά τή δημι
ουργία γλωσσικού προβλήματος. Δέν βρίσκω όμως λογικό αύτό τό 
επιχείρημα. Στήν αρχαιότητα ήδη ύπάρχει πρόβλημα. ΟΙ διάλεκτοι 
λειτουργούσαν ώς φορείς διάσπασης τών Ελλήνων, άλλά ήταν ή 
παιδεία αύτή πού κρατούσε τήν ένότητά τους. Ή παιδεία τους ήταν 
ό "Ομηρος, δηλαδή ένας ποιητής μέ κείμενο σέ γλώσσα πού δέν χρη
σιμοποιούσε κανείς αρχαίος στό σπίτι καί τήν πόλη του, πού όμως 
τούς δίδασκε τήν θρησκεία τους καί τις αρετές, τις οποίες έπρεπε 
νά έχουν.

’Ακριβώς αύτό δέν έπαναλήφθηκε στήν περίοδο τής Τουρκοκρα
τίας μέ τό Όκτωήχι;

"Οταν στούς Ελληνιστικούς χρόνους επικρατούσε ή Κοινή, οί 
"Ελληνες λόγιοι έπέμεναν στό άττικίζειν, σέ πλήρη αντίθεση μέ τήν 
καθημερινή γλώσσα. Είχαμε δηλαδή συνέχεια τού φαινομένου τής 
λογίας γλώσσας. "Ηδη στις άρχές τού βυζαντινού κόσμου οί 
"Ελληνες Πατέρες τής Εκκλησίας στήριξαν τήν λογία γλώσσα, άνθι- 
στάμενοι στις πιέσεις τής καθημερινής λαϊκής γλώσσας, τής «δημο
τικής λεκτικής», όπως τήν έλεγαν. ’Ακόμη καί στά κηρύγματά τους, 
στήν άμεση δηλαδή έπικοινωνία τους μέ τόν λαό, προσπαθούσαν νά 
στηρίξουν τήν λογία γλώσσα. Οί Φράγκοι, αντίθετα, σέ όποιο μέρος 
τής Ελλάδος έπεκράτησαν, ένίσχυσαν τις διαλέκτους, δίνοντας έτσι 
ώθηση στις φυγόκεντρες δυνάμεις τού Ελληνισμού. Ή ’Εκκλησία 
άντιτάχθηκε έπιμένοντας μέ άγωνιστικό φρόνημα στήν διδασκαλία 
τής λογίας γλώσσας. Ό μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος, ό σημαντι
κότερος λόγιος τού 16ου αιώνα, έδωσε έναν αγώνα γιά τήν γλώσσα 
πού θά πρέπει πάντοτε νά τιμάται.

Δέν γεννήθηκε λοιπόν στήν Τουρκοκρατία τό γλωσσικό πρόβλη
μα κι ούτε βέβαια μαρτυρεί όπισθοδρομική τάση τής ’Εκκλησίας. Τό 
αντίθετο, αποδείχνει τήν μέριμνά της γιά τήν ενότητα τού γένους

11. Δημ. Βυζάντιος, Βαβυλωνία, 1836 α’ εκό., Πράξις 5η, σκηνή 1η.



Εκκλησία και Γλώσσα στην Περίοδο της Τουρκοκρατίας 19

καί τήν πεποίθησή της ότι xò γένος θά επιβιώσει μόνον με την 
πίστη καί τήν γλώσσα του.

Ό αγώνας όμως για να μάθουν την γλώσσα τους τά ελληνό
πουλα δεν ήταν εύκολος. Τά μοναστήρια οί Τούρκοι τά παρέδιναν 
συχνά στις «άνεξίθρησκες» φλόγες. Δέν υπάρχει στήν Ελλάδα ούτε 
ένα παλιό μοναστήρι πού νά μήν τό έκαψαν οί Τούρκοι, καί πλέον 
τούτου, μετρώνται στά δάχτυλα τά μοναστήρια πού κάηκαν μόνο 
μία φορά. Οί εκκλησίες, όσες εν πάση περιπτώσει δέν τις μόλυναν 
κάνοντάς τες τζαμιά, ήταν καταδικασμένες άπό τήν νεοθαυμαζομέ- 
νη άνεξιθρησκεία στήν έρήμωση, αφού δέν επιτρεπόταν ή άποκατά- 
στασή τους άν κάτι χρειαζόταν επισκευή. Ή διαταγή τού σουλτά
νου είναι σαφέστατη: «έστω γνωστόν ότι [...] άνέγερσις εις τινα 
πόλιν ή χωρίον νέων εκκλησιών ή μονών άνηκουσών είς τούς 
απίστους απαγορεύεται άπολύτως, καί ότι μόνον ή έπιδιόρθωσις 
καί έπισκευή των ήδη ύπαρχουσών παλαιών επιτρέπεται, καί αυτή 
κατόπιν άδειας χορηγούμενης υπό τού υψηλού χαλιφάτου Μου»12. 
Όσο μπορούσαν, μοναχοί καί ιερείς παρέβαιναν τήν διαταγή τού 
σουλτάνου, διαφορετικά ατούς τέσσερεις αιώνες σκλαβιάς δέν θά 
είχεν άπομείνει λίθος επί λίθου, έστω καί μόνον λόγιο τού χρόνου. 
Γιά νά παρακάμψουν τήν άπαγόρευση, όμως, έπρεπε νά δωροδοκή
σουν σειρά άξιωματούχων τής διαβόητου αυτοκρατορίας, καί πολ
λές φορές έξαναγκάζονταν νά καταφεύγουν σέ τοκογλύφους13. Οί 
μοναχοί καί οί ιερείς ήταν συχνά θύματα καταπιέσεων, βασανι- 
σμών, δολοφονιών καί έκτελέσεων ακόμη, έτσι ώστε περιοχές 
ολόκληρες έμεναν χωρίς παπά. Γιά παράδειγμα: «Έν τοΐς μέρεσι 
τής Αιτωλίας», γράφει σέ επιστολή του ό μοναχός Εύγένιος 
Γιαννούλης τον 17ο αιώνα, «καί επί πάσι σχεδόν τοΐς πέριξ εκεί
νης κλίμασιν έξέλιπε προ πολλών ήδη χρόνων άπαν καλόν, μεθ’ ο 
ή τών πεζών γραμμάτων γνώσις, ή τροφή τών λογικών ψυχών, ή 
δυναμένη σοφίζειν είς σωτηρίαν τον άνθρωπον, καί οϋτω συνέβη 
τούς έκεΐσε πάντας άναλφαβήτους γενέσθαι καί άγαν τρισβαρβά- 
ρους, [...] σπάνιόν τι χρήμα ό ίερεύς έκεΐ»14. Σημειώστε, παρακαλώ, 
τον τρόπο μέ τον όποιον όμιλε! γιά τήν μόρφωση ό Εύγένιος, άλλά

12. Κωντ. Γαρίτσης. Ό Νεκτάριος Τέρπος καί τό έργο τον, Θήρα 2002, σ. 61.
13. Όπ. π., σσ. 61-62.
14. Κων. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι τών έν τοΐς γράμμασι δια- 

λαμψάντων Ελλήνων, Άθήναι 1868, σ. 329 άνατύπωσις α.ε., ά.τ.
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καί το δεδομένο πού έχει: δέν υπάρχει παπάς, αρα δέν υπάρχουν 
γράμματα.

’Αλλά ή Εκκλησία δέν ένιωσε ποτέ οτι εξάντλησε το καθήκον 
της μαθαίνοντας τά πρώτα γράμματα στά παιδιά. Ένίσχυε κάθε 
πρωτοβουλία ομογενών γιά τήν ίδρυση άνωτέρων σχολών, «Ό 
έρως τής παιδείας άνάκτει επί μάλλον καί διαδίδεται εις τήν 
Ελλάδα [...], τά σχολεία πολλαπλασιάζοντας οί σοφοί διδάσκαλοι 
πλήθυναν καί βιβλιοθήκαι συστήνονται καί οί πλούσιοι έμποροι, 
πατριωτική) κινούμενοι ζήλια, άνοίγουσι προθύμως τούς θησαυ
ρούς των [...]. Τό ίερατεΐον συντρέχει καί συμβουλεύει, καί ή 
κοινή Μήτηρ, ή Εκκλησία, εύλογεΐ, εφορεύει καί διοικεί σαφώς 
τών τέκνων της τά έργα»15.

Φοβούμαι οτι θά τραβήξω τήν ομιλία μου σέ ανεπίτρεπτο 
μάκρος, εάν έπιμείνω νά παραθέτω στοιχεία πού βεβαιώνουν τήν 
προσφορά τής Εκκλησίας στην γλώσσα μας κατά τήν περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας. Θέλω όμως νά μην κλείσω τήν ομιλία μου, χωρίς 
νά κλίνω τό γόνυ στην μνήμη δύο μεγάλων μορφών τής ελληνικής 
παιδείας: τού μοναχού Νεκτάριου Τέρπου καί τού πατρο-Κοσμά 
τού Αίτωλού.

’Από τον Νεκτάριο Τέρπο θέλω νά σάς θυμίσω μόνο ένα στοι
χείο. Καθώς διέτρεχε τήν "Ηπειρο διδάσκοντας ’Ορθοδοξία καί 
γλώσσα, «ήλθαν», γράφει, «καί μέ ηύραν εις τό σπήτι τού Παππά, 
καί είχεν ό καθ’ ένας από ένα κοντόξυλον από γλατζινά, καί 
κτυπώντες επάνω μου άνελεήμονα, δέν έκοίταζεν ένας τόν άλλον 
πώς καί πού νά βαρούν, αλλά τού κάκου μέ έδερναν οπού έφθανε 
καθ’ ένας [...]. Τόσον συχνά μέ έκρουξαν, ως τε καί τά ξύλα 
έξεφλουδίσθησαν μέ τό νά τύχουν χλωρά. Είς όλα τά μέρη μέ 
έβάρεσαν, αλλού τό κορμί μου έκκοκίνησε, καί είς περισσοτέρους 
τόπους έμαύρισε, καί δ,τι έκαμαν ή βεντούζαις καί τά κέρατα, καί 
χάριτι Χριστού ίατρεύθηκα, όμως τό ζερβό μου μπράτζο έμεινε 
βλαμμένο, καί ποτέ δέν ήμπορώ νά άναπαυθώ είς αύτό τό μέρος»16.

Ό πατρο-Κοσμάς άναλώθηκε στόν άγώνα του νά σώση 
’Ορθοδοξία καί γλώσσα. Καί δέν τά ξεχο'ιρισε ποτέ, διότι είδε τήν 
πλήρη ένότητά τους ώς τό ταυτοτικό στοιχείο τής ελληνικής συνεί

15. Λόγιος Ερμής, 1818, σ. 46316. Κων. Γαρίτσης. Ό Νεκτάριος Τέρπος καί τό 
έργο του, Θήρα 2002, σσ. 64-65.

16. Κων. Γαρίτσης. Ό Νεκτάριος Τέρπος καί τό έργο του, Θήρα 2002, σσ. 64-65.
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δησης. «Χωρίς όπλα καί αίματα, μέ μόνο τον πειστικό λόγο του, 
επέτυχε αυτό τόν άθλο κάτω από τή μύτη τού Τούρκου», έγραφα 
έδω καί δυό περίπου δεκαετίες17. Ή φωτιά τού λόγου του φωτίζει 
τά θεμέλια μας σήμερα: «"Οποιος χριστιανός άνδρας ή γυναίκα 
υπόσχεται μέσα εις τό σπίτι του νά μήν κουβεντιάζη άρβανίτικα, άς 
σηκωθή άπάνω νά μου τό είπή, καί εγώ νά πάρω όλα τά αμαρτή
ματα εις τόν λαιμόν μου άπό τόν καιρό πού έγεννήθη έως τώρα, 
καί νά βάλω καί όλους τούς χριστιανούς νά τόν συγχωρέσουνε»18.

’Αλλά θά ήταν άληθινό αμάρτημα νά τιμήσωμε μόνον τούς δυό 
μεγάλους ήλιους τού αγώνα τής Εκκλησίας γιά τήν γλώσσα, καί νά 
μήν άναφερθοΰμε στόν ταπεινό καί άνώνυμο δάσκαλο παπά, σέ 
αύτόν πού τήν παρουσία του κάποιοι δέν μπορούν νά τήν άντιλη- 
φθούν. "Ας άκούσουμε τό εγκώμιο πού τού πλέκει περιγράφοντας 
τις συνθήκες διδασκαλίας ό Νικόλας Δραγούμης: «Ούχί μόνον 
κοπιώντες άλλά καί κινδυνεύοντες έσπούδαζον οί πατέρες ημών 
γράμματα. [...] Επειδή τά σχολεία διήγειρον τάς υποψίας αύτών 
[των Τούρκων] καί τά κατέτρεχον παντοιοτρόπως, καί διδάσκαλοι 
καί μαθηταί έσοφίζοντο παντοίους επίσης τρόπους ν’ άποφεύγωσι 
τήν οργήν των [Τούρκων]. Καί οσάκις συνήρχοντο εις τό σχολεΐον, 
εις εξ αύτών [των μαθητών], ίστάμενος πλησίον παραθύρου ώς 
κατάσκοπος, έδιδεν προς τούς άλλους τήν εΐδησιν εάν έβλεπεν 
’Οθωμανόν ερχόμενον μακρόθεν. Καί αμέσως έγένετο σιωπή! Διότι 
ούαί καί εις τούς διδάσκοντας καί εις τούς διδασκόμενους εάν ό 
άγέρωχος διαβάτης ήκουε θόρυβον ή φωνάς μαρτυρούσας διδασκα
λίαν! Άνέβαινεν όλως πνέων θυμόν, καί έξυλοκόπει καί έτραυμά- 
τιζε καί μίαν μίαν άπέσπα τάς τρίχας τού διδασκάλου [...] Ώς άν 
έφερεν μεγαλόσταυρον εις τόν λαιμόν έκαυχάτο ό πατήρ μου ότι, 
έδάρη υπό ’Οθωμανού χάριν τών Ελληνικών γραμμάτων»19. "Ας 
είναι αυτή ή μαρτυρία εις μνημόσυνον τού ταπεινού παπά, πού όχι 
μόνο στέριωνε συνειδήσεις έλληνοπαίδων κρυφά, άλλά καί μένει σέ 
πολλούς αθέατος άκόμη...

Δέν άγωνιοΰσαν, δέν ένδιεφέρθησαν ποτέ γιά άναγνώριση οί

17. Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης. Μητροπολίτης Δημητριάδος. «"Ετσι ήθελε τήν παι
δεία ό "Αγιος Κοσμάς ό Αίτωλός», περιοδικό Στερεά 'Ελλάς, τχ. 232, σ. 21.

18. Ίωάν. Μενοϋνος. Κοσμά τον Αίτωλοϋ Διδαχές (καί βιογραφία), Αθήναι 
1979, σ. 207-208.

19. Νικ, Δραγούμης. «Απόσπασμα ύπομνημάτων ανεκδότων», Πανδώρα, τχ. 5, 
1854-55, σσ. 450, 451.
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αξιοθαύμαστοι κληρικοί μας. Ευλογημένες υπάρξεις, έκαναν το 
έργο τους, έχτιζαν συνειδήσεις, κρατούσαν όρθιο τον κορμό τού 
Ελληνισμού, ακόμη καί όταν οί ίδιοι γονάτιζαν καί έπεφταν από 
τά χτυπήματα καί τά βασανιστήρια.

’Αλλά έχουμε ευθύνη εμείς. Εμείς θά πρέπει νά τούς τιμούμε καί 
νά παροτρύνωμε τούς νέους μας νά τούς τιμούν έπίσης. Άπό τού 
βήματος αυτού, λοιπόν, επιτρέψτε μου νά είσηγηθώ προς τήν 
Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά ν’ άναλάβη πρωτοβουλία ώστε, σέ 
συνεργασία μέ τήν Εκκλησία τής Ελλάδος καί τήν Πολιτεία, νά 
καθιερωθή Ήμερα Τιμής των Διδασκάλων τού Γένους, κατά τήν 
οποία θά βραβεύονται μέ σοβαρά βραβεία καί διακρίσεις οί μαθη
τές τού Λυκείου πού είτε θά υποβάλλουν εργασίες γιά τήν Ιστορία 
τής παιδείας είτε μέ άλλους τρόπους θά δείχνουν τήν εκτίμηση πού 
οφείλουν προς τούς διδασκάλους τής Τουρκοκρατίας. Δέν εννοώ 
εδώ μόνο τούς κληρικούς διδασκάλους, θά πρέπει νά τιμιόνται όλοι 
οί διδάσκαλοι τού Γένους καί αυτοί οί όποιοι έδωσαν τήν μάχη 
τους μέσα στόν νάρθηκα, όπως καί αυτοί πού υπό τήν επίδραση 
τού Προτεσταντισμού ή άλλων ιδεών έδωσαν τήν μάχη τους ερήμην 
ή καί σέ αντίθεση μέ τήν Εκκλησία. Καί όχι μόνο οί διδάσκαλοι 
τού Γένους, άλλά έπίσης καί δικαίως οί διαθέσαντες περιουσίας 
τών υπέρ τής παιδείας των υποδούλων έλληνοπαίδων, θέλω νά πώ, 
όχι μόνο ό κορυφαίος τών Γραμμάτων μας Κοραής, αλλά οί αδελ
φοί Ζωσιμάδες έπίσης -γιά νά φέρω ένα παράδειγμα-, πού, μεταξύ 
πολλών καί σημαντικών άλλων, έδιυσαν τά μέσα στόν Κοραή νά 
έκδώση τήν περίφημη σειρά τών άρχαίων μας συγγραφέων.

Τό ζητούμενο δέν είναι νά τιμηθή διά τού κλήρου της ή 
Εκκλησία. Τό ζητούμενο είναι νά τιμηθή ή ιστορική μνήμη, καί δι’ 
αυτής νά ένισχυθή ή αύτοσυνειδησία μας.

Τήν προσφορά τής Εκκλησίας, άλλωστε, τήν ομολογούν πρόσω
πα άπό όλο τό φάσμα τής πνευματικής ζωής. Ή στρατιά τών 
άνθρώπων πού τίμησαν τήν προσφορά τού κλήρου είναι έξαιρετικά 
μεγάλη, άλλά έπιτρέψτε μου ν’ άναφέρω έδώ λίγους, τιμώντας δι’ 
αυτών όλους.

Έξέχουσα φυσιογνωμία τών Γραμμάτων μας τήν κρίσιμη εποχή 
τού 18ου αίώνος, ό Κωνσταντίνος Άσώπιος, γράφει στόν Λόγιο 
Έρμη, τό έντυπο πού στήριξε στά χρόνια τής σκλαβιάς τά 
Ελληνικά Γράμματα καί τόν Νεοελληνικό Διαφωτισμό, τούτα τά 
βαρυσήμαντα λόγια: «άλλο δέν ήμποροΰμεν νά πράξωμεν ϊνα πολι-
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τισθώμεν, όσον τό δυνατόν, παρά τα δύο ταϋτα να έπιμεληθώμεν, 
τον ιερό άμβωνα καί πολύ περισσότερο τά σχολεία»20.

Ό εκ των ηγετικών μορφών τού Διαφωτισμού Δημ. Καταρτζής παρα
τηρεί: «Ό λόγιος είναι κατά κανόνα δάσκαλος καί ό δάσκαλος είναι 
κατά κανόνα κληρικός»21. Ό προεξάρχων τού ελληνικού Διαφωτισμού 
"Ανθιμος Γαζής δηλώνει: «τή άληθείρ, τότε εύδοκιμήσει τό γένος, όταν 
οί ιερείς φιλοσοφήσωσιν η οί φιλόσοφοι ίερατεύσωσιν»22. Καί θά προ
σθέσει ένας σύγχρονός μας ερευνητής τής ιστορίας τής παιδείας: 
«Στό σύνολό τους σχεδόν, οί μεγάλοι Διδάσκαλοι τού Γένους, πού 
έπωμίσθηκαν τον φωτισμό τού έθνους, ήταν κληρικοί»23.

Μιλώντας γιά τόν ρόλο τής Εκκλησίας κατά τούς χρόνους τής 
Τουρκοκρατίας στήν Εθνοσυνέλευση τού 1864, ô σοφός Νικόλαος 
Σαρίπολος, τόνισε μέ έμφαση: «Έσώθημεν διά τής Εκκλησίας!».

Εύχομαι ή φράση αύτή τού Νικολάου Σαριπόλου νά μένη φώς 
στά βήματα τού Γένους μας, καί νά πορεύεται καί ο σημερινός νέος, 
μαζί μέ τόν παπά του, στά μονοπάτια τού μέλλοντος του.

20. Λόγιος Έρμης, ’Απρίλιος 1817, σ. 336
21. Δημ. Καταρτζης, Δοκίμια, ’Αθήνα 1974, σ. ξστ’.
22. Λόγιος Έρμης, 1814-1815, σ. 132.
23. Άν. Γιαννακόπουλος, Ιστορία τής ελληνικής εκπαίδευσης, τ. 6: Ή εκπαί

δευση στήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας, ’Αθήνα 2001, σ. 46.


