
ὉὉΣεπτέμβριος εἶναι μήνας μέ μεγάλη
καί χαρούμενη κινητικότητα. Ἀνοί-
γουν τά Σχολεῖα! Σ᾿ ὅλες τίς οἰκο-

γένειες οἱ ἑτοιμασίες εἶναι πολλές. Ὥς τήν
ὁρισμένη σημαντική ἡμέρα: 11 Σεπτεμβρί-
ου. Ἁγιασμός. Εὐχές, χαμόγελα, ἀποφάσεις,
προσδοκίες. Καλή χρονιά!

Τρεῖς μέρες νωρίτερα κινητοποιεῖται ἐπί-
σης καί ἡ διεθνής Κοινότητα: 8 Σεπτεμβρί-
ου ἡμέρα κατά τοῦ ἀναλφαβητισμοῦ. Ἐνδια-
φέρον καί κινητοποίηση νά μάθουν ὅλοι
γράμματα. Γιατί; Γιατί τά γράμματα, ἡ γνώ-
ση εἶναι προσόν. Εἶναι ἀγαθό. Καί ἀνήκει σέ
ὅλους.

Τό πρόβλημα τοῦ ἀναλφαβητισμοῦ πα-
ρουσιάσθηκε τόν 15ο αἰ. μ.Χ. Μέ τήν ἐφεύ-
ρεση τῆς τυπογραφίας. Μέχρι τότε καί στήν
Εὐρώπη τῆς ἐποχῆς ἐκείνης γράμματα γνώ-
ριζαν ὅσοι ἀνῆκαν στήν ἀριστοκρατία καί

στόν ἀνώτερο κλῆρο. Μέ τήν ἐφεύρεση τῆς
τυπογραφίας καί τήν ἔκδοση τῆς Ἁγίας
Γραφῆς - τό πρῶτο βιβλίο πού τύπωσε ὁ
Γουτεμβέργιος - τά πράγματα ἄλλαξαν ριζι-
κά, καθώς παρουσιαζόταν ἡ ἀνάγκη νά κυ-
κλοφορήσει ἡ Ἁγία Γραφή  καί νά μπορεῖ νά
διαβασθεῖ ἀπό τούς πιστούς. Γι᾿ αὐτό καί
ἀναγνωρίζεται ὅτι ὁ Χριστιανισμός πρῶτος
ἐπολέμησε τόν ἀναλφαβητισμό.

Ἀγώνας, λοιπόν, κατά τοῦ ἀναλφαβητι-
σμοῦ διεθνῶς.

Ἀγώνας καί στήν Πατρίδα μας, ὅπου τό
ποσοστό τῶν ἀναλφαβήτων1 ἔφθανε τό 82%
τό 1870, γιά νά φθάσει στό 13,70% τό 1971.
Σήμερα μιλᾶνε γιά 8%. 

Ἀγῶνες ἀξιέπαινοι, πού ὑπογραμμίζουν
τήν ἀξία τῶν γραμμάτων.

Ἐρευνώντας τίς αἰτίες τοῦ μεγάλου ἀρχικά
ποσοστοῦ ἀναλφαβήτων γιά τήν ἑλληνική
πραγματικότητα, πού γιά τήν πολιτιστική
της παράδοση εἶναι μή ἀναμενόμενη, ἀνακα-
λύπτουμε τίς συνέπειες τῆς μακραίωνης δου-
λείας τοῦ Γένους μας στούς Τούρκους.
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Ἦταν ἡ ἐποχή πού «ὅλα τά ᾿σκιαζε ἡ φοβέ-
ρα καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά». Δέν ὑπῆρχε
U.N.E.S.C.O.2 τότε νά ἐνδιαφερθεῖ...

Νά ὅμως πού ὑπῆρχε κάτι ἄλλο. Ὑπῆρχε
τό «Κρυφό Σχολειό» καί «ὁ παπᾶς, ὁ δά-
σκαλος ἐκεῖ», πού θέριευε «τήν ἀποσταμέ-
νη ἐλπίδα», ὅπως τό εἶπε ὁ ποιητής3. Κεῖνα
τά λιγοστά γράμματα στό νάρθηκα τοῦ Να-
οῦ – «ἀγώνας κατά τοῦ ἀναλφαβητισμοῦ»
– κρατοῦσαν ἀναμμένη τή σπίθα, τό πνεῦμα
ἄγρυπνο.

Ὑπῆρξε ὅμως καί μιά μορφή ἐξαιρετικά
μεγάλη, πού ἔνιωθε πόνο βαθύ γιά τήν ἀμά-
θεια πού μάστιζε τήν ὑπόδουλη Ἑλλάδα, μέ
ὅλες τίς συνέπειες. Ὑπέφερε γι᾿ αὐτό, ἔβλε-
πε τούς κινδύνους καί ἀνέλαβε ἀγώνα τερά-
στιο κατά τῆς ἀμορφωσιᾶς. Ὁ Ἅγιος Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλός, 1714-1779.

Κήρυττε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ βέ-
βαια. Ὅμως «ἅμα τελείωνε τή διδαχή του
μάζευε ὅλο τόν κόσμο στή πλατεία τοῦ χω-
ριοῦ ἤ στόν αὐλόγυρο τῆς ἐκκλησιᾶς κι ἐκεῖ
συζητοῦσε τά σχετικά μέ τήν ἵδρυση σχολεί-
ου», σημειώνει ὁ βιογράφος του.4

«Ἀπ᾿ ὅπου κι ἄν περνοῦσε, ρωτοῦσε:
«Ἔχετε σχολεῖον γιά νά διαβάζουν τά παι-
διά;». Κι ἐπειδή συνηθέστατα τοῦ ἀπα-
ντοῦσαν «ὄχι» ὁ φλογερός ἀναγεννητής
κήρυττε: «Νά μαζωχτῆτε ὅλοι νά κάμετε
ἕνα σχολεῖον κοινόν, νά βάλετε καί ἐπιτρό-
πους νά τό κυβερνοῦν, νά βάλουν δάσκαλον,
νά μαθαίνουν ὅλα τά παιδιά, πλούσια καί
φτωχά. Διότι ἀπό τό σχολειό μαθαίνουμε τί
εἶναι Θεός, τί Ἁγία Τριάς, τί Γένος». Καί
ἄλλοτε: «Χωρίς σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς
τό σκότος».

Ἔτσι ἔφθασε στόν καταπληκτικό ἀπολο-

γισμό του γράφοντας πρός τόν ἀδελφό του
Χρύσανθο, πού ἦταν σχολάρχης στή Νάξο:
«Δέκα σχολεῖα Ἑλληνικά ἐποίησα, διακόσια
διά κοινά (τά στοιχειώδη) γράμματα, τοῦ
Κυρίου συνεργοῦντος».

Στάσου καί μέτρησε: 200 σχολεῖα κοινά,
Δημοτικά θά λέγαμε σήμερα! 10 Ἑλληνικά,
Ἀνώτερα Σχολεῖα. Νά μαθαίνουν ὅλα τά
παιδιά, πλούσια καί φτωχά, γράμματα.

Ἀγώνας τεράστιος κατά τοῦ ἀναλφαβητι-
σμοῦ. Ἀγώνας γιά νά γνωρίζουν ὅλοι οἱ ὑπό-
δουλοι Ἕλληνες τί εἶναι Θεός, τί Ἁγία
Τριάς, τί Γένος. Ἀγωγή ἐθνικο-θρησκευτι-
κή, Ἑλληνορθόδοξη.

Πόσα ὀφείλει ἀλήθεια ὁ Ἑλληνισμός σ᾿
αὐτόν τόν Ἐθναπόστολο, τόν Ἅγιο Κοσμᾶ
τόν Αἰτωλό!

Καί πόσο ἀξίζει σήμερα, 230 χρόνια μετά
τό μαρτύριό του, νά ἀναζητήσουμε τήν ἁγία
μορφή του. Γιά νά μᾶς διδάξει ὄχι μόνο πόσο
σημαντικό πράγμα εἶναι τά γράμματα ἀλλά
καί ὅτι ἔχουν νόημα καί ἀξία, ὅταν ὑπηρε-
τοῦν τήν πίστη καί τήν Πατρίδα καί ὅταν
καλλιεργοῦν ἦθος ἀνώτερο.

————————
1.  «Ἀναλφάβητος» χαρακτηρίζεται ὅποιος δέν ξέρει νά

διαβάζει, νά γράφει, νά κάνει ἀριθμητικές πράξεις. Ὅσο οἱ
γνώσεις αὐξάνονται, ὁ ὅρος χαρακτηρίζει ἄτομα πού μπορεῖ
νά κατέχουν τίς βασικές γνώσεις, ἀλλά ὑστεροῦν ἀπέναντι
στό σύνολο καί τό εἶδος γνώσεων πού πρέπει νά κατέχουν
στήν ἐποχή τους.

2. U.N.E.S.C.O. (προφέρεται Οὐνέσκο): Ὀργάνωση τοῦ
Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, πού ἀποσκοπεῖ στή συνερ-
γασία τῶν κρατῶν-μελῶν στούς τομεῖς τῆς ἐκπαίδευσης, τῆς
ἐπιστήμης καί τοῦ πολιτισμοῦ.

3.  Γ. Πολέμη, Τό Κρυφό Σχολειό.
4.  Φ. Μιχαλόπουλος, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ἐθναπόστολος.
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