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Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινά 10.00-18.00   
(εκτός επισήμων αργιών Πάσχα, 1η Μαΐου, 12-13 Ιουνίου)

Σχολικές / ομαδικές επισκέψεις και ξεναγήσεις  
κατόπιν συνεννόησης: info@miet.gr



Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα μετά 
την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας; 
Επιλεγμένα εκθέματα και σύγχρονες διαδραστικές 
εφαρμογές θα αποπειραθούν να δώσουν 
απαντήσεις σε αυτή την ουσιαστική, αλλά ελάχιστα 
γνωστή όψη της ελληνικής παιδείας πριν  
την Επανάσταση του 1821. 

Μέσα στους τέσσερις αιώνες οθωμανικής 
κυριαρχίας διατηρήθηκε, όχι μόνον η γλώσσα, 
αλλά και η ελληνική παιδεία. Η εκπαίδευση 
περιλάμβανε δύο τύπους σχολείων: έναν κατώτερο, 
το σχολείο των κοινών γραμμάτων, και έναν μέσο, 
το σχολείο των ελληνικών γραμμάτων, το οποίο, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόσφερε και έναν 
ανώτερο κύκλο σπουδών. Χιλιάδες ανώνυμοι 
ιερωμένοι και δάσκαλοι μάθαιναν στους μαθητές 
τους τα «κολοβογράμματα» ή, κατά παραφθορά, 
«κολλυβογράμματα» στο κοινόν σχολείον. 

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών, τα «μαθηματάρια» 
ήταν τα βασικά εγχειρίδια διδασκαλίας  
της ελληνικής γραμματείας. Στις μεγάλες σχολές 
έδρασαν σπουδαίες μορφές της εκπαίδευσης που 
αναγέννησαν την πνευματική ζωή. Σταδιακά,  
η παιδεία έθρεψε την ιδέα του αγώνα για  
την ελευθερία. 

Η έκθεση «Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα 
από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση» (1453 - 1821)» 
μας καλεί να μάθουμε ανάγνωση συλλαβίζοντας 
γνωστές προσευχές· να ξεφυλλίσουμε σχολικά 
εγχειρίδια και να αποκρυπτογραφήσουμε  
τα άγνωστα σε μας «μαθηματάρια»·  
να ανακαλύψουμε όψεις της μαθητικής ζωής·  
να εξερευνήσουμε τον χάρτη των σχολών  
του ελληνισμού· να κάνουμε πειράματα φυσικής· 
και τέλος, να γράψουμε και το δικό μας όνομα 
όπως οι μαθητές της εποχής.

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης 
ανοίγει για πρώτη φορά τους θησαυρούς  
του Ιστορικού Παλαιογραφικού Αρχείου του, που 
παρουσιάζονται δίπλα σε σπάνια βιβλία από  
τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία 
να ανακαλύψουν ένα εμβληματικό κτήριο  
της Αθήνας, στο οποίο θα φιλοξενηθεί η έκθεση: 
το ιστορικό ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού 
Χρηματιστηρίου, το οποίο ο Χαρίλαος Τρικούπης 
ενέταξε στο πρόγραμμα της ανασυγκρότησης  
του νεότερου Ελληνικού Κράτους.
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Μαθηματάριον, 1798
ΙΠΑ ΜΙΕΤ, χφ. 21

Ωρολόγιον. Τέλη 15ου αιώνα
ΙΠΑ ΜΙΕΤ, Πέζ. χφ. 31

Δημοσθένους Β’ Ολυνθιακός 
ΙΠΑ ΜΙΕΤ, Πέζ. χφ. 46, 18ος αι. 


