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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΙΣΚΗΡΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ MISSIONARY HERALD 
ΜΙΑ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΗ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

1. Ή ιστορία τής A.B.C.F.M.
Ή American Board of Commissioners for Foreign Missions (A.B.C.F.M.: ’Αμερι
κανική Επιτροπή Έντολοδόχων γιά Εξωτερικές 'Ιεραποστολές) Ιδρύθηκε 
στα 1810 στο Bradford τής Μασσαχουσέτης (Νέα ’Αγγλία) άπό μια μικρή 
όμάδα φανατικών σπουδαστών τής νεοσύστατης τότε Θεολογικής Σχολής 
Andover (Andover Seminary). Οί περισσότεροι από τούς ιδρυτές της άνήκαν 
στήν Προτεσταντική Καλβινιστική Εκκλησία τών Congregationalists, ενώ 
δυό χρόνια άργότερα (1812) ή A.B.C.F.M. —μέ έδρα πλέον τή Βοστώνη— 
αναγνωρίστηκε από τήν Πολιτεία τής Μασσαχουσέτης ως θρησκευτική 
«εταιρεία», εκπρόσωπος τής «ένωσης» τών τριών Καλβινιστικών Εκκλη
σιών Congregationalists, Presbyterians (Πρεσβυτεριανή) καί Reformed (Με
ταρρυθμισμένοι). Τό έκκλησιαστικό αύτό όργανο ένισχυόταν οικονομικά 
κυρίως από τις εισφορές τών πιστών όπαδών τών τριών αυτών Εκκλη
σιών. Τό 1870, μετά τήν αποχώρηση τών Πρεσβυτεριανών καί ορισμένων 
άπό τις Μεταρρυθμισμένες ’Εκκλησίες, ή A.B.C.F.M. περνάει καί πάλι απο
κλειστικά στά χέρια τών Congregationalists.

Οί δραστηριότητες τής American Board κράτησαν άπό τό 1812 έως τό 
1931. Τή χρονιά εκείνη ενσωματώθηκε σε μιά άλλη «ένωση» Προτεσταντικών 
Εκκλησιών τήν United Church Board For World Ministries (U.C.B.W.M.). Tò 
νέο αυτό σχήμα συνεχίζει τή δραστηριότητά του ως τις μέρες μας στή Μέ
ση ’Ανατολή.

Ή American Board ήταν ή πρώτη αμερικάνικη ιεραποστολική «εταιρεία» 
πού εκτός άπό τήν ’Αμερικανική ήπειρο —σ’αυτήν όφείλεται, ήδη άπό τό 
1817, ό έκχριστιανισμός ινδιάνικων φυλών (Cherokees, Choctaws κ.ά.) στήν 
Βόρεια ’Αμερική— έπεξέτεινε τις δραστηριότητές της καί σέ άλλες ήπεί- 
ρους: Ευρώπη, ’Ασία, ’Αφρική, νησιά Ειρηνικού (Πολυνησία, Χαβάη, Μι
κρονησία). Στά 1812 ιδρύεται ό πρώτος ιεραποστολικός σταθμός της στις 
’Ινδίες (Marathas of Western India). Άπό τό 1819 έως τό 1834 οί ιεραπόστο
λοι τής American Board έξερεύνησαν τήν ’Εγγύς ’Ανατολή, όπου καί ιδρυ-
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σαν τις έξης Ιεραποστολές: 1) Palestine Mission (1819, Ιεραπόστολοι οί Levi 
Parsons καί Pliny Fisk). 2) Syrian Mission (1823, Ιεραπόστολοι οί W. Goodell 
καί Isaac Bird). 3) Armenian Mission (1830, ιεραπόστολοι οί Eli Smith καί 
H.G.O. Dwight). 4) Mission to Greece (1831, ό ιεραπόστολος ’Ιωνάς Κίνγκ, 
Jonas King). 5) Nestorian Mission (ΝΔ Περσία 1834, ό ιεραπόστολος J. 
Perkins). Στα Βαλκάνια οί προσπάθειες προσηλυτισμού στούς Βουλγάρους 
χρονολογούνται από τό 1858 καί από τό 1889 στούς ’Αλβανούς.

Τό προσηλυτιστικό έργο τής American Board δέ σημείωσε ουσιαστική 
επιτυχία σέ αντίθεση μέ τό μορφωτικό (σχολεία, εκδόσεις) καί τό φιλαν
θρωπικό της έργο. Μέ τό τέλος τού 19ου αιώνα οί 400 ιεραπόστολοι — 
από αυτούς οί 250 ήταν γυναίκες— είχαν προσηλυτίσει μόνον 17.000 οπα
δούς στο σύνολο τών ιεραποστολών τους.

Πρωταρχικός στόχος τής American Board ήταν ή διδασκαλία τού «Κα
θαρού» Ευαγγελίου (Pure Gospel) στούς ’Εθνικούς (heathen) άνά τόν κόσμο: 
είδωλολάτρες, Εβραίους, Μουσουλμάνους. "Ομως οί πρώτοι ιεραπόστολοι 
(Pi. Fisk καί L. Parsons) πού έφτασαν στην Παλαιστίνη τό 1819 για νά προ
σηλυτίσουν τούς Εβραίους γρήγορα άντελήφθηκαν ότι αύτό ήταν ανέφικτο. 
Εξίσου ανέφικτος στάθηκε καί ό προσηλυτισμός τών Μουσουλμάνων, τών 
όποιων ή θρησκεία δριζε ώς ποινή αποστασίας τόν θάνατο. Έτσι στα 1830 
οί Ιεραπόστολοι αποφάσισαν νά στραφούν καί στις αρχαίες ’Ανατολικές 
Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή στις ’Ορθόδοξες Εκκλησίες τών Ελλή
νων, τών ’Αρμενίων, στούς Άραβο-ορθόδοξους Σύρους-Ίακωβίτες καί Νε
στοριανούς τής Μεσοποταμίας. Οί θεωρητικοί τής American Board εύελπι- 
στοΰσαν ότι ή ανανέωση τών «άποστεωμένων (nominal Christians) —κατά 
τήν έκφρασή τους— χριστιανών τής ’Ανατολής θά επηρέαζε στή συνέχεια 
σαφώς Μουσουλμάνους καί Εβραίους.

Οί προσηλυτιστικές δραστηριότητες της American Board συμπληρώνονται 
καί άπό ένα πλούσιο έκδοτικό έργο. Οί έκδόσεις στα αγγλικά καί σέ άλλες 40 
γλώσσες ή διαλέκτους άποτελούνταν άπό εφημερίδες, περιοδικά γιά ένήλικες 
καί παιδιά, σχολικά εγχειρίδια, θεολογικά βιβλία, Κατηχήσεις, απομνημονεύ
ματα καί κηρύγματα τών ιεραποστόλων, χάρτες καί άλλα. Τυπώνονταν σέ 
διάφορα τυπογραφεία τής Βοστώνης (π.χ. Pilgrim Press κ.ά.) ή σέ τυπογρα
φεία τών εγχώριων ιεραποστολικών σταθμών. Οί μεταφράσεις τής Βίβλου 
στις γλώσσες τών προσηλυτισθέντων γίνονταν άπό τούς ίδιους τούς ιεραπο
στόλους τής American Board, άλλα οί δαπάνες τής έκδοσής τους επιβάρυναν 
πάντα τις άμερικάνικες καί άγγλικές Βιβλικές ’Εκδοτικές Εταιρείες: Ameri
can Bible Society, American Tract Society ή τήν British and Foreign Bible Society.

Γιά τήν Εγγύς ’Ανατολή ή American Board διέθετε τυπογραφείο πού 
έδρευε αρχικά στή Μάλτα άπό τό 1822 (Mediterrannean Mission). Τό άρμε- 
νικό, ελληνικό καί τουρκικό τμήμα τού τυπογραφείου μεταφέρθηκαν στή 
Σμύρνη στά 1833 καί ύστερα άπό άλλα 20 χρόνια στήν Κωνσταντινούπου- 
λη. Τό αραβικό τμήμα λειτούργησε μετά τό 1834 στή Βηρυτό.
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2. Tò περιοδικό Missionary Herald (1821-1932)

Ό πλήρης τίτλος τού περιοδικού είναι Missionary Herald for the Year [...] 
Containing the Procedings of the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions. Στα χρόνια 1828-1922 ό τίτλος εμφανίζεται μέ τήν προσθήκη with 
the View of Other Benevolent Operations ενώ άπό το 1933 (μετά τή συγχώ
νευση τής American Board στήν «ένωση» U.C.B.W.M.) τροποποιείται σέ The 
Missionary Herald at Home and Abroad. Ή προϊστορία όμως τοΰ περιοδικού 
περιλαμβάνει καί τα δυο εκκλησιαστικά Ιδιωτικά περιοδικά Missionary 
Magazine (1803) καί Panoplist (1805), συγχωνευμένα άρχικά (1817) κάτω 
άπό τον τίτλο Panoplist-Missionary Herald καί στή συνέχεια (1821), όταν 
πλέον το περιοδικό γίνεται άποκλειστικά όργανο τής American Board, κά
τω άπό τον τελικό τίτλο Missionary Herald (συνεχίζοντας ώστόσο τήν αρίθ
μηση άπό τις προηγούμενες εκδόσεις). Τό περιοδικό τυπώνεται πάντα στήν 
Βοστώνη, διαδοχικά σέ τέσσερα τυπογραφεία, μέ δαπάνες τής American 
Board.

Τό περιοδικό ήταν μηνιαίο. Κάθε τεύχος άριθμούσε 32 σελίδες (δύο δε
καεξασέλιδα). Ή τιμή τοΰ τεύχους ήταν 12 σέντς στά 1827 καί φτάνει μό
λις τά 75 σέντς μετά άπό έναν αιώνα. Άπό τούς διαδοχικούς εκδότες τοΰ 
περιοδικού τον 19ο αιώνα αξίζει νά μνημονευτούν οί δυο έξέχοντες πάστο
ρες Rev. I. Worchester καί Rev. E. Ε. Strong.

Tò περιεχόμενο τού περιοδικού, όπως δηλώνεται καί άπό τον τίτλο, πε
ριέχει τήν ιεραποστολική δραστηριότητα τής American Board στο εσωτερικό 
(Η.Π.Α.) καί άνά τον κόσμο. Ή ενημέρωση τοΰ αναγνώστη γιά τό Ιεραπο
στολικό της έργο βρίσκεται συνήθως κάτω άπό τό γενικό τίτλο: Missions of 
the American Board. Κάτω άπό τούς γενικούς τίτλους Domestic Intelligence 
καί Foreign Intelligence τό περιοδικό παρουσιάζει μιά γενική εικόνα τών 
δραστηριοτήτων καί άλλων αμερικανικών καί αγγλικών Καλβινιστικών 
Εκκλησιών (π.χ. American Baptist, Church Missionary Society). Τό υλικό πα
ρουσιάζει: 1) ’Αποσπάσματα άπό επιστολές, ημερολόγια καί άναφορές τών 
ιεραποστόλων, καθώς καί τις έτήσιες άναφορές τών ιεραποστολικών σταθ
μών καί τών τυπογραφείων τους (Annual Reports). Καταχωρεΐται μέ τούς 
ύπότιτλους: Letters from Overseas, News from the Missions, Field Notes άλλά 
καί European Turkey Mission, Eastern Turkey Mission, Mission to Greece 
κ.λπ. Τά άποσπάσματα αύτά περιέχουν πληροφορίες τόσο γιά τό προσηλυ
τιστικό, όσο καί γιά τό μορφωτικό (σχολεία, εκδόσεις) καί τό φιλανθρω
πικό έργο τών ιεραποστόλων. 2) Κοινωνικές ειδήσεις τών ιεραποστόλων ή 
τών εγχώριων συνεργατών τους (γάμοι, κηδείες, νεκρολογίες). 3) ’Απόψεις 
ιεραποστόλων ή παστόρων άπό ’Εκκλησίες ή άπόψεις άμερικανών καί άγ- 
γλων λαϊκών γιά τό έργο τής American Board. Τά κείμενα αύτά είναι ανα
δημοσιεύσεις άπό περιοδικά καί εφημερίδες (American Quarterly Observer,
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Sunday Times, Orient κ.ά.). 4) ’Αποσπάσματα άπό τα ετήσια πρακτικά τής 
Επιτροπής Πρόνοιας τής 'Ιεραποστολής (Prudential Committee). 5) Άρθρα 
άμερικανών παστόρων καί ιεραποστόλων για θέματα γενικού χριστιανικού 
ενδιαφέροντος. Άπό τό τέλος τού 19ου αίώνα πυκνώνουν καί τά άρθρα μέ 
κοινωνικά καί εθνογραφικά θέματα για τις περιοχές καί τούς λαούς μέ 
τούς όποιους οί ιεραπόστολοι έρχονται σέ επαφή (μερικά είναι άποσπά- 
σματα άπό δημοσιευμένες αύτοβιογραφίες ιεραποστόλων). Τέλος εμφανί
ζονται άρθρα μέ ειδικότερα θέματα (τό Anatolia College, τό τυπογραφείο 
τής Κωνσταντινούπολης, ό λιμός στήν Κίνα τού 1911 κ.ά). Τά περισσότερα 
ήταν συνήθως ενυπόγραφα κείμενα ή καταχωροΰνταν κάτω άπό τή στήλη 
Editorial Notes. 6) ’Αναλυτικοί πίνακες των ιεραποστολικών σταθμών καί 
υποσταθμών, μέ τις χιλιομετρικές αποστάσεις, τά ονόματα τών ιεραποστό
λων, τόν άριθμό άπό τούς εγχώριους συνεργάτες τους, τον άριθμό καί τις 
βαθμίδες τών σχολείων, τόν αριθμό τών μαθητών, τόν άριθμό τών προτε- 
σταντικών εκκλησιών καί τών εγγεγραμμένων μελών τους. 7) Γεωγραφικοί 
καί γεωφυσικοί χάρτες, λιθογραφίες άπό τοποθεσίες καί, μετά τό 1870, 
πολλές φωτογραφίες τών ιεραποστόλων, τού χώρου καί τών δραστηριοτή
των τους. 8) ’Αναλυτικοί κατάλογοι τών δωρητών τής American Board, οί 
όποιοι καταχωροΰνταν ανελλιπώς σέ κάθε τεύχος. ’Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ανάμεσα στούς δωρητές εμφανίζεται καί ή αγγλική όργάνωση Turkish 
Missions Aid Society (Bible Lands Mission Aid Society) πού επιχορηγούσε συ
χνά τό έργο τής American Board στήν ’Εγγύς ’Ανατολή.

Σέ ιδιαίτερες σελίδες κάθε τεύχους στήν πενταετία 1869-1873 τό Missio
nary Herald φιλοξένησε καί τό έργο τών γυναικών ιεραποστόλων τής όμά- 
δας Woman’s Board of Missions, πού είχαν συνεχή συνεργασία μέ τήν Ame
rican Board. Μετά τό 1873 ή Woman’s Board of Missions έθεσε σέ κυκλοφο
ρία δικό της μηνιαίο περιοδικό, τό Life and Light for Heathen Women.

Οί πληροφορίες για τήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία στά χρόνια 1820- 
1922 καλύπτουν τό 25-30% περίπου τής ύλης κάθε τεύχους καί βρίσκονται 
κάτω άπό τούς τίτλους: Western Asia, Mission to the Armenians (Northern 
Armenians, Southern Armenians, Κιλικία), καί μετά τό 1860 κάτω άπό τούς 
τίτλους: European Turkey (Βούλγαροι, ’Αλβανοί), Central Turkey (Κιλικία), 
Eastern Turkey (’Αρμένιοι, Άσσύριοι). Τέλος μετά τόν πρώτο παγκόσμιο 
πόλεμο οί τίτλοι γίνονται: Near East Mission, Foreign Department-Turkey.

Οί πληροφορίες γιά τήν Ελλάδα περιορίζονται στά χρόνια 1831-1869 
καί βρίσκονται κάτω άπό τόν τίτλο Mission to Greece.

Τό μεγαλύτερο μέρος τών αρχείων τής A.B.C.F.M. βρίσκεται σήμερα στήν 
Houghton Library (Βοστώνη). Έχει μελετηθεί άπό ’Αμερικανούς καί Άμερι- 
κανο-αρμένιους γιά τήν έθνική τους ιστορία. Πρόσφατα άσχολήθηκαν καί 
οί Τούρκοι (βλ. παρουσιάσεις τουρκικής βιβλιογραφίας άπό τόν Στ. Άνε- 
στίδη καί τήν Πηνελόπη Στάθη). Παράλληλα όμως μέ τό υλικό τού άρχείου
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άξίζει καί ή μελέτη του περιοδικού Missionary Herald πού τελικά άποδει- 
κνύεται ένα πραγματικό «όρυχεΐο» κοινωνικών, πολιτιστικών καί άλλων 
ειδήσεων του ελληνικού, κυρίως όμως του μικρασιατικού χώρου για 100 
όλόκληρα χρόνια (1821-1922). Το περιοδικό αυτό είναι ελάχιστα γνωστό 
στην ελληνική βιβλιογραφία (πρβλ. Φ. Ήλιου, Ή ελληνική βιβλιογραφία 
1800-1863. Προσθήκες-Συμπληρώσεις, Τετράδια Εργασίας, τεϋχ. 4, ’Αθήνα 
1983, σσ. ι-ιη'). Τό ενδιαφέρον για τή μελέτη του περιοδικού προέρχεται 
καί από τον τρόπο δράσης τών Ιεραποστόλων. Ή ίδρυση ιεραποστολικού 
σταθμού ή υποσταθμού προϋποθέτει εμπεριστατωμένη έρευνα τών ιεραπο
στόλων καί ανίχνευση τού χώρου με τή συνεργασία πάντα ντόπιων όδη- 
γών, μέ αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν οί σχετικές γεωφυσικές, κλιματολο- 
γικές, δημογραφικές, οικονομικές, πολιτιστικές καί άλλες πληροφορίες. Συ
χνά ή έγκυρότητα τών πληροφοριών επαληθεύεται καί άπό πληροφορίες 
ταξιδιωτικών οδηγών ή άπό περιηγητικά κείμενα. Λειτουργώντας κατ’ αυ
τόν τόν τρόπο σαν «κατάσκοποι» κυριολεκτικά άποτυπώνουν (άπό τό 1821 
ως τό 1850) τις μεγάλες πόλεις τών παραλίων Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη 
(κέντρο τής Ιεραποστολής στήν Τουρκία), Τραπεζούντα καί τήν παρακείμε
νη ένδοχώρα τους. ’Έρχονται στή Θεσσαλονίκη για να προσηλυτίσουν τούς 
Εβραίους. Περιπλανώνται σ’όλόκληρη τήν περιοχή τής Βιθυνίας. Μετά τό 
1850 άφοΰ έχει αναγνωριστεί τό προτεσταντικό «μιλλέτι» (American Pro
testants ή American Christians) μέ τή μεσολάβηση τού άγγλου πρεσβευτή 
στήν Πύλη Lord Stradfort Canning de Redcliffe διεισδύουν στή μικρασιατική 
ένδοχώρα. ’Αρχικά, όπως καί οί αντίπαλοι καί συνοδοιπόροι τους ’Ιησουί
τες, ιδρύουν σταθμούς μόνο στα έμπορικά-άγροτικά κέντρα τής ένδοχώρας 
(Άϊντάμπ στήν Κιλικία, Τοκάτη, Σεβάστεια, Καισάρεια, Χαρπέρτη στήν 
’Αρμενία). Άπό εκεί αργότερα προχωρούν βαθύτερα έως τούς αραβόφω
νους τής Βόρειας Μεσοποταμίας (Μαρντίν). Καταγράφουν λοιπόν πολλά 
στοιχεία καί για τόν ελληνισμό τών εμπορικών κέντρων τής Άνατολίας, 
αλλά καί γιά νησίδες τού ελληνισμού απομονωμένες στα υψίπεδα τής 
’Αρμενίας (οικισμοί μεταλλωρύχων κοντά στή Χαρπέρτη καί τό Ντιαρ- 
μπακίρ) ή στον Άντίταυρο τής Κιλικίας.
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