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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ





ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Στήν διδασκάλισσά μου Καίτη Ξανθοπονλου 
Διευθύντρια της ’Αστικής Σχολής 

Ταταούλων Κωνσταντινουπόλεως (1967-1978)

Τον 19ο αιώνα ό Προτεσταντισμός αποπειράται εκ νέου τή διείσδυση στήν 
’Ορθόδοξη ’Ανατολική Εκκλησία. Πρόκειται πλέον για τήν επιδίωξη προ
σηλυτισμού τού ποιμνίου καί όχι για έπιβολή εκ των άνω, μέσω θεολόγων, 
εκκλησιαστικών άξιωματούχων, ομολογιών, συγγραφών καί άλλων πνευμα
τικών μέσων, όπως είχε συμβεΐ επί Κυρίλλου Λουκάρεως.' Τό έδαφος θεω
ρείται πρόσφορο: πνευματική καχεξία, ή όποια χαρακτηρίζει ένα υπολογί
σιμο τμήμα τών χριστιανικών κοινοτήτων τής Μικράς ’Ασίας,1 2 ενώ στήν 
επικράτεια τού ελληνικού βασιλείου, οί επιδράσεις τής σκέψεως θεολόγων 
όπως ό Νεόφυτος Βάμβας καί ό Θεόκλητος Φαρμακίδης καί οί διεργασίες 
για τήν αναμόρφωση τής Εκκλησίας τής Ελλάδος συγκροτούν μίαν ’ιδιό
μορφη συγκυρία.3 Άς έχουμε επίσης ύπ’όψη μας ότι τό 1830 υπογράφεται

1. Βλ. τήν εξαιρετική μονογραφία τοΰ Gunnar Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο καί 
ευρωπαϊκή πολιτική, 1620-1638, ’Αθήνα, Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέξης, 21992, 
σσ. 30-42 καί ’ιδίως σ. 121 κ.ε. ’Επίσης, Ίωάννου Ί. Καρμίρη, ’Ορθοδοξία καί Προτε
σταντισμός, τόμ. 1, ’Αθήνα 1937, σσ. 277-310, όπου καί οί κυριότερες σχετικές βιβλιο
γραφικές ένδείξεις.

2. Βλ. τήν σειρά των «’Εκθέσεων τής Εκπαιδευτικής Επιτροπής τοΰ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου», Περιοδικόν Ελληνικόν Φιλολογικού Συλ
λόγου Κωνσταντινουπόλεως 6 (1871-1872) - 11 (1876-1877), καί Κ. Ξανθοποΰλου, Συνο
πτική εκθεσις τής πνευματικής άναπτύξεως τών νεωτέρων 'Ελλήνων, άπό τής άναγεννή- 
σεως αυτών μέχρι τοϋδε, Κωνσταντινούπολη 1880, σσ. 59-70, G. Chassiotis, L’instruction 
publique chez les Grecs, depuis la Prise de Constantinople parles Turcs jusqu’ à nos jours, Πα
ρίσι 1881, σ. 355 κ.έ.

3. Βλ. τις μονογραφίες τών Charles A. Frazee, ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία καί έλληνική 
άνεξαρτησία, 1821-1852, ’Αθήνα, Δόμος. 1987, Ιδίως σσ. 134-144. 174-178, 184-193 καί 
Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Έλλαδικοϋ Αϋτοκεφάλου παραλειπόμενα, ’Αθήνα 1983, σσ.
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εμπορική συμφωνία, μεταξύ ΗΠΑ καί ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ή 
οποία παρείχε το δικαίωμα στούς ’Αμερικανούς να επωφελούνται άπό τις 
διομολογήσεις καί ύπήγαγε τήν χώρα τους στο καθεστώς τής «πλέον προ
νομιούχου» («en ziyade musaadeye mazhar memleket»). Οί ’Αμερικανοί έμπο
ροι αποκτούν τή δυνατότητα να ορίζουν ώς αντιπροσώπους τους ’Οθωμα
νούς ύπηκόους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος καί χωρίς τήν παρέμβαση των 
οθωμανικών αρχών. Επακολούθησε, το 1862, ή συμφωνία «περί εμπορίου 
καί ναυσιπλοΐας» («ticaret ve seyr-u sefain»), ή όποια έπέδρασε αποφασι
στικά στήν ανάπτυξη των συναλλαγών.4 Όμως, οί άμερικανο-όθωμανικές 
σχέσεις, πού ξεκίνησαν μέ τήν προοπτική μιας επικερδούς εμπορικής συ
ναλλαγής για τήν χώρα τού ’Ατλαντικού, δέν περιορίσθηκαν σέ αύτό μό
νον. Άπό τό πρώτο τέταρτο τού 19ου αιώνα, άρχικώς έμποροι καί ναυτι
κοί, άργότερα μηχανικοί, επιστήμονες, εφευρέτες, τεχνικοί καί άπλοι τυχο
διώκτες, έπήραν τό δρόμο προς τήν καθ’ήμάς ’Ανατολή. Έν τούτοις, ή έ
λευση τών ιεραποστόλων άπεδείχθη ή πλέον συστηματική, οργανωμένη καί 
σημαντική ώς προς τις πολλαπλές της επιδράσεις.

Οί πρώτοι Διαμαρτυρόμενοι μισσιονάριοΐ5 άποστέλλονται εκ μέρους καί 
άγγλικών εταιρειών. Τό 1810, ή ’Αγγλική Βιβλική Εταιρεία εκδίδει, μέ δα
πάνη τής ολλανδικής κυβερνήσεως, νεοελληνική μετάφραση τής Καινής 
Διαθήκης, αύτήν τού Μαξίμου Καλλιουπολίτου, μαθητή τού Λουκάρεως. 
Τήν διάδοσή της, καθώς καί άλλων προτεσταντικών βιβλίων, θά άναλάβουν 
’Άγγλοι καί ’Αμερικανοί, κυρίως, ιεραπόστολοι, στούς όποιους άργότερα 
θά προστεθούν Ελβετοί καί Γερμανοί, προορισμένοι για τις περιοχές μέ 
άρμενικό πληθυσμό. Τό 1815, εγκαθίσταται στή Μάλτα, ό ιεροκήρυκας W. 
Jowett, γιά νά άκολουθήσουν άλλοι καί όχι εύάριθμοι. Εντός ολίγων ετών, 
τά ελληνικά νησιά, οί παράλιες πόλεις καί κυρίως τα Ίόνια, θά κατακλυ- 
σθούν άπό ιεραποστολικούς σταθμούς. Τό 1829, εμφανίζεται στή Σμύρνη ό 
J. Brewer, τό 1831 ό J. Jetter, ενώ τό 1834 καταφθάνει ό D. Temple. Στήν 
Βασιλεύουσα επίσης, τό 1839, θά εγκατασταθούν οί W. Goodell καί H.G. 
Dwight, ενώ στήν Προύσα θά έμφανισθεΐ ό Β. Schneider, ô D. Ladd στήν Κύ
προ κ.ο.κ.6

145-174, καθώς καί Κ.Θ. Δημαρά, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ’Αθήνα, Έρμης, 31983, σσ. 
371-374, 379-382.

4. Γιά τις σχέσεις τών δύο χωρών βλ. γενικότερα Orhan F. Köpriilü, «Tarihte Tiirk- 
Amerikan Münasebetleri», Belleten 51 (1987), σσ. 921 NM, όπου καί σχετική βιβλιογραφική 
έπισημείωση.

5. Για τήν έτυμολογία τής λέξεως βλ. Seumois André V., Introduction à la missiologie, 
Schöneck-Beckenried, 1952, σ. 65 κ.έ. καθώς καί Ήλία Άντ. Βουλγαράκη, Ή ιεραποστολή 
κατά τά έλληνικά κείμενα άπό του 1821 μέχρι τοϋ 1917, ’Αθήνα 1971, σσ. 56-69.

6. Βλ. περαιτέρω Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου, 'Ιστορία τής ’Εκκλησίας τής Ελλά
δος, τόμ. 1, ’Αθήνα 1920, σ. 165 κ.έ., Φιλαρέτου Βαφείδου, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, τόμ. 
32, ’Αλεξάνδρεια 1928, σ. 103 κ.έ., Ρ.Ε. Shaw, American Contacts with the Eastern Churches,
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Οί αντιδράσεις προς τό φαινόμενο καί οί ενέργειες για τήν αναχαίτισή 
του προήλθαν από δυνάμεις τής ίδιας τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας. ’Έτσι, ή 
'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, με σειρά εγκυκλίων της, κα- 
λοΰσε τήν έλληνική κυβέρνηση γιά εγρήγορση έναντι τού προσηλυτιστικού 
κινδύνου, ψέγοντας τήν μή «κατ’ άδειαν καί έγκρισιν τής ’Ανατολικής Εκ
κλησίας» γενομένη μετάφραση τής Παλαιός Διαθήκης καί τή λειτουργία 
των προσηλυτιστικών σχολείων. Πρότεινε, επίσης, τα βιβλία πού διανέμον
ται άπό τούς ιεραποστόλους καί αυτά πού είσάγονται στά σχολεία, νά θεω
ρούνται προηγουμένως καί νά έγκρίνονται άπό τή Σύνοδο, τά ξένα σχολεία 
νά εποπτεύονται άπό τήν πολιτεία καί ή θρησκευτική διδασκαλία νά άνατί- 
θεται άποκλειστικώς σέ ’Ορθόδοξους διδασκάλους.7

’Ανάλογο άγώνα διεξήγαγε καί τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, τό όποιο, 
στό πρόσωπο τού Γρηγορίου ΣΤ' (1835-1840, 1867-1871), άνεΰρε έναν ά- 
πηνή διώκτη τής έτερόδοξης διδασκαλίας. ’Ολίγους μήνες μετά άπό τήν 
άνάρρησή του στον πατριαρχικό θρόνο (Φεβρουάριος 1836), ό Γρηγόριος 
προέβη στή σύσταση ειδικής εκκλησιαστικής καί πνευματικής επιτροπής, ή 
όποια άποσκοποΰσε στή συστηματοποίηση των άντιδράσεων τού Πατριαρ
χείου κατά τής προπαγάνδας των αιρετικών.8

Ή επιτροπή αυτή άνέπτυξε άξιόλογη δραστηριότητα κατά τά δύο πρώτα 
χρόνια τής λειτουργίας της, όμως, μετά άπό τό 1850 περιήλθε σέ άδράνεια, 
άν όχι σέ πλήρη άνυπαρξία, έως ότου άνασυσταθεΐ επίσης άπό τόν Γρηγό- 
ριο ΣΤ', υπό τήν ονομασία Κεντρική ’Εκκλησιαστική ’Επιτροπή, κατά τή 
δεύτερή του πατριαρχία, τό 1868. ’Επί ’Ανθίμου ΣΤ' τό έργο της διαχωρί
σθηκε σέ δύο τομείς. Τήν έποπτεία επί τών εκκλησιαστικών άνέλαβε ή Κεν
τρική ’Εκκλησιαστική ’Επιτροπή, ενώ τών εκπαιδευτικών, άπό τό 1873, έπι- 
λήφθηκε ή Κεντρική Εκπαιδευτική ’Επιτροπή.9

Θερμότατος ύποστηρικτής τής ’Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής υπήρξε ό 
Μανουήλ Γεδεών, ό όποιος μεριμνώντας γιά τήν ήθική καί πνευματική 
ευστάθεια θεωρούσε άπαραίτητη τήν επιστασία τής Εκκλησίας. Έτσι βεβαί
ως, επικροτούσε τό ότι «ή ’Εκκλησία σκεψαμένη περί διορθώσεως τής άκο-

1820-1870,Σικάγο 1937, σσ. 71-108, Gerasimos Augustinos, «Enlightened Christians and the 
Oriental Churches: Protestant Missions to the Greeks in Asia Minor, 1820-1860», Journal of 
Modem Greek Studies 4/2 (1986), σσ. 129-142.

7. Βλ. Ί. Καρμίρη, δ.π., σσ. 284-292, όπου καί σύνοψη τής σχετικής βιβλιογραφίας.
8. Βλ. Ζωή Μελανδινοϋ, «Ή Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική ’Επιτροπή καί οί 

άγώνες της», Δελτίον Μεγαλοσχολιτών, τχ. 3, ’Αθήνα, Φεβρουάριος 1952, σσ. 48-52 καί 
ειδικότερα, «Ή Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική ’Επιτροπή», ’Εκκλησιαστική ’Αλή
θεια, Ιτος 3 (1882-1883), σσ. 570-571, Ό Μέγας Πρωτοσύγκελλος Χρυσόστομος, «Τιμιώ- 
τατοι έφοροι καί έλλόγιμοι διευθυνταί καί διευθύντριαι τών Σχολών τής ’Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 21 (1901), σσ. 286-287.

9. Βλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Αποσημειώματα Χρονογράφον, 1800-1913, ’Αθήνα 
1932, σ. 170.



378 ΣΤΑΥΡΟΣ 0. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

λασίας, τής παρεισφρησάσης έν τη διδασκαλία, καί κυρίως έν τη χρήσει δι
δακτικών βιβλίων όθνείους καί άντευαγγελικάς άρχάς είσαγόντων, μόλις 
έπί τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου ΣΤ' έπραγμάτωσε τήν σκέψιν αυτής».10 Γρά
φοντας για τήν πνευματική κίνηση τοΰ γένους, ô Γεδεών μάς αναφέρει άρ- 
κετά πράγματα για τήν λειτουργία τοΰ «σωτηρίου» αύτοΰ θεσμοΰ, παραθέ
τει αποσπάσματα πρακτικών γιά το έτος 1842, διηγούμενος περιστατικά ως 
προς τήν έγκριση βιβλίων καί τον σχετικό εκκλησιαστικό έλεγχο. Όλα αυ
τά, υπό τήν ανησυχία πού τόν διακατείχε ότι νεοφανή κέντρα έπεδίωκαν 
να επιβληθούν ελέγχοντας τήν «εθνικήν γραμματείαν» καί τήν «εθνικήν 
παίδευσιν».11

Είμαστε, νομίζω, κοντά στο πνεύμα πού εξέφραζε ό Κωνσταντίνος Τυ- 
πάλδος Ίακωβάτος, ό όποιος καυτηρίαζε τόν Καθολικισμό καί τούς Ιησου
ίτες ώς «άπάτην» καί ώς «πλεκτάνην», γιά να προφυλάξει τούς όμοδόξους 
του άπό τήν «πανουργίαν» τους καί τήν «κηρυττομένην ύπ’αυτών ένωσιν», 
προβάλλοντας τήν πνευματικότητα τής ’Ορθοδοξίας καί τήν προσήλωσή 
της στήν παράδοση τής χριστιανικής Εκκλησίας. Γιά τόν Τυπάλδο, στήν 
’Ορθόδοξη ’Εκκλησία «δέν είσχωροΰσιν αί ίδέαι τοΰ κόσμου. Ή Εκκλησία 
είναι ιδέα όλως άφηρημένη καί πνευματική, καθώς είναι καί αυτή ή πίστις, 
καί ή αλήθεια καί αυτός ό Θεός», ενώ στον λατινικό Καθολικισμό απαν
τάται «άντί πνευματικού καί άφηρημένου καί πίστεως τής καρδίας, υλικόν 
τι καί αισθητικόν».12

Ή αντίκρουση οφείλεται βεβαίως, στήν μέριμνα γιά τήν περιφρούρηση 
τής ακεραιότητας τοΰ δόγματος καί στήν προσήλωση στή χριστιανικότητα 
τής Εκκλησίας, όμως έκπηγάζει, έν πολλοΐς, καί άπό τό πλέγμα, τό όποιο 
ανάγεται σέ φοβίες αιώνων, δηλαδή στήν άλωση τής ’Ορθοδοξίας άπό τόν 
Πάπα. Δέν άναφέρομαι μόνο στό ποίμνιο. Ό «πολυΐδμων καί άγιώτατος» 
Κωνστάντιος Α' ό άπό Σιναίου, έπίστευε ότι οί «Πάπαι, φλέγόμενοι άκα- 
τασχέτως τφ αύτφ προς προσηλυτισμόν θερμφ ζήλψ Σίξτου τού Ε', καί 
ύπνον μή δόντες τοΐς όφθαλμοις, μηδέ τοις βλεφάροις αύτών νυσταγμόν, 
έως αν ΐδωσι τήν Παπικήν μοναρχίαν διά τών αύτής δογμάτων έστηριγμέ- 
νην καί έπί τήν ’Ανατολήν» καί άπηύθυνε έκκληση στήν άρωγή τής «κρα- 
ταιάς τών ’Οθωμανών βασιλείας», γιά τήν άντιμετώπιση τής «παπικής λύ- 
μης».13 Ό Γεδεών πάλι, διακήρυττε τόν εαυτό του ώς «όπαδόν τοΰ σχισμα-

10. Βλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, «Ή πνευματική κίνησις τοΰ γένους ήμών κατά τά 
πρώτα τοΰ ΙΘ' αίώνος ετη», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 9 (1888-1889), σ. 346.

11. Βλ. Μ. Ίω. Γεδεών, δ.π., σσ. 346-347, 354-359.
12. Βλ. Π.Ί. Ίακωβάτου, Ή ’Ορθοδοξία έλέγχουσα τόν Παπικόν Κατολικισμόν καί 

τους Ίησοϋίτας, Κεφαλονιά 1862, σσ. 3, 11 κ.ά.
13. Βλ. Κωνστάντιος Α', άπό Σιναίου, Βιογραφία καί συγγραφαί αί έλάσσονες 

έκκλησιαστικαί καί φιλολογικοί, καί τινες έπιστολαί του αύτοϋ, Κωνσταντινούπολη 
1866, σσ. 169-171, 176-177. Στήν έκστρατεία γιά τήν άνάσχεση τών αιρετικών ρευμάτων 
πρωτεύουσα θέση κατέχουν, έξ άρχής, τά φυλλάδια. Βλ. ένδεικτικώς τά λήμματα άρ.
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τικοΰ Φωτίου»,'4 ενώ ό Φιλάρετος Βαφείδης, στήν εκκλησιαστική του Ιστο
ρία, άναφερόμενος στίς «έμμονες καί άκατάσχετες» Ιεραποστολικές ενέρ
γειες, ομολογεί τον συνειρμό τής εικόνας τοϋ «φαρμακερού ίου».14 15 Οί αντι
δράσεις έντείνονται πάντως, εν δσω ή διείσδυση των μισσιοναρίων άποδει- 
κνύεται τελέσφορη. Έπί παραδείγματι, στή Σμύρνη· οί πρώτοι εκπρόσωποι 
τού American Board of Commissioners of Foreign Missions (A.B.C.F.M.), ô Levi 
Parsons καί ô Pliny Fisk έφθασαν τόν ’Ιανουάριο τού 1820. Άρχικώς άπέτυ- 
χαν στον προσηλυτισμό μουσουλμάνων καί αντιμετώπισαν εχθρική διάθεση 
από τούς χριστιανούς, στήν προσπάθειά τους να προωθήσουν τήν Βίβλο 
καί άλλες σχετικές εκδόσεις. "Ομως, μόλις μία δεκαετία αργότερα, κατάφε- 
ραν να φθάσουν σέ ένα αξιοσημείωτο επίπεδο θρησκευτικών καί εκπαιδευ
τικών δραστηριοτήτων. Πέρα από τή δημιουργία σχολείων καί τήν συστη
ματική φιλανθρωπία, συγκρότησαν βιβλιοθήκη έφοδιάζοντάς την, εκτός από 
βιβλία θρησκευτικά καί μέ εκδόσεις λογοτεχνικές, γενικής παιδείας καί επι
στημονικά περιοδικά. Έτύπωσαν επίσης ελληνικό άναγνωστικό καί επιτομή 
ελληνικής ιστορίας. Περισσότερο φιλόδοξη υπήρξε ή έκδοση τής ’Αποθήκης 
των Ωφελίμων Γνώσεων, ή οποία εμφορούμενη άπό τό ρητό τού Προφήτη 
Δανιήλ «ως διδαχθώσι πολλοί, καί πληθύνθη ή γνώσις», προτίθετο να πα
ρακινήσει τούς "Ελληνες νά επιχειρήσουν καί νά έπιτελέσουν «κάτι καλύτε
ρον».16

"Ετσι, ô Σμυρναιος Κυριάκός Λαμπρύλος Χατζηνικολάου, υπό τό συ
ναίσθημα τής ύπονομεύσεως τών πατρίων δογμάτων, κατατάσσει τήν συγ
γραφική του πέννα στον άγώνα για τήν προάσπισή τους. Τό 1836, όπότε 
κυκλοφορεί στήν Σμύρνη ή Άπάντησις εις τάς κατ’ ’Άγγλων καί Άγγλαμε- 
ρικανών ’Αποστόλων. Παρατηρήσεις τής εν Σμύρνη ’Εκκλησιαστικής ’Επι
τροπής,,17 ό Λαμπρύλος εκδίδει τήν μελέτη του Ό Μισσιοναρισμός καί Προ
τεσταντισμός εις τάς Άνατολάς, διευκρινίζοντας ότι δέν εσκόπευε νά ομι
λήσει, «δογματικώς, άλλ’ ήθικώς μόνον καί Πολιτικώς», ώστε νά συνδράμει 
«προς συντήρησιν τής άνεκτιμήτου, καί άφ’δλας τάς εύγενείς καί γενναίας 
ψυχάς έκπονουμένης Ελληνικής ΕΝΟΤΗΤΟΣ».18 Ό Χατζηνικολάου θεωρεί

2594, 2776, 7666, 7675 στήν Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863 τών Δημητρίου Σ. Γκίνη 
καί Βαλέριου Γ. Μεξα, τόμ. 1-3, ’Αθήνα 1939-1957.

14. Βλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, «Φώς άπό τοϋ σκότους. Β'», ’Ανατολή Κωνσταντι
νουπόλεως, άρ. 4, 17 Μαρτίου 1877.

15. Βλ. Φιλαρέτου Βαφείδου, δ.π., σ. 103.
16. Βλ. Gerasimos Augustinos, δ.π., σσ. 131-133 καί Χρήστου Σωκρ. Σολομωνίδη, Ή 

δημοσιογραφία στήν Σμύρνη (1821-1922), ’Αθήνα 1959, σσ. 281-283. Πρβλ. Σόφη Παπα- 
γεωργίου, «Τό ’Εξ ’Αμερικής Φιλελληνικόν Τυπογραφειον», Ό Έρανιστής 14 (1977), σσ. 
77-92.

17. Ταυτόχρονη έκδοση καί στήν άγγλική γλώσσα.
18. Βλ. Κυριάκου Λαμπρΰλου Χατζηνικολάου, Ό Μισσιοναρισμός καί Προτεσταντι

σμός εις τάς Ανατολάς, ήτοι Διαγωγή τών Προτεσταντών Μισσιοναρίων εις τά μέρη
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öu εφόδια του προσηλυτισμού αποτελούν ή βία, ή πειθώ καί ή διαφθορά 
καί θά εξετάσει την παρουσία των μισσιοναρίων στην ’Ανατολή, μέσα από 
το πρίσμα αυτό'19 έρμηνεία, τήν όποια αρκετά χρόνια αργότερα, από τις 
στήλες τής αθηναϊκής Άναπλάσεως, θά επιχειρήσει ό Ί. Σκαλτσούνης, προ
σάπτοντας άνηθικότητα καί άντιχριστιανισμό στους ιεραποστόλους. Άνηθι- 
κότητα «διότι εξηπάτησαν το κοινόν βεβαιοΰντες ότι θέλουσι περιορισθή 
εις τής απλής τών κειμένων διάδοσιν άνευ σχολίων καί ερμηνειών, ήδη δέ 
παραβιάζουσι τό πρόγραμμά των» καί άντιχριστιανικό πνεύμα «διότι άντί 
νά δαπανώσι τούς εράνους μεταξύ τών ειδωλολάτρων καί άπιστων, εργά
ζονται εν μέσψ χριστιανικών κοινοτήτων».20

Στό μεγαλύτερο ποσοστό της, ή αντιρρητική φιλολογία διοχετεύεται μέ
σω τού επισήμου οργάνου τής Μεγάλης Εκκλησίας, τήν Εκκλησιαστικήν 
Αλήθειαν.2' Θά ξεχώριζα, όχι μόνον λόγω τής έκτάσεώς της, τήν μελέτη τού 
Μηνά Χαμουδοπούλου, ό όποιος εξετάζει τό κήρυγμα τών ιεραποστόλων 
τού Προτεσταντισμού «επί τήν λυδίαν λίθον τών Εύαγγελικών λόγων», για 
νά συμπεράνει τήν «έγκατασποράν διδασκαλίας άλλοτρίας τού εύαγγελικοΰ 
κηρύγματος».22 Διακρίνω επίσης, στήν «Βραχείαν διασάφησιν περί τών έν τή 
Μικρά Άσίμ διαμαρτυρομένων Ιεραποστόλων» τού Φιλοθέου Βρυεννίου,23

μας, είς τινά τε άλλα τής γής μέρη. Καί Σχέσεις τοϋ Προτεσταντισμού προς τήν Μητέρα 
πασών τών ’Εκκλησιών καί τό Ελληνικόν Έθνος, Σμύρνη 1836, σσ. ε’-στ'.

19. Βλ. δ.π., σσ. 1-7 κ.έ.
20. Βλ. Ί. Σκαλτσούνη, «Ό προσηλυτισμός èv τή ’Ανατολή», Άνάπλασις 9 (10 Μαρ

τίου 1896), άρ. 8, σσ. 81-84. Πρβλ. τό ύφος τοϋ Ήλία Τανταλίδου, ΈπιστολιμαΙα έπίκρι- 
σις φυλλαδίου τίνος έπιγραφομένου Le Protestantisme et l’Eglise Grecque, lettres de M. Le 
Comte J. de Maistre, ήτοι ό προτεσταντισμός καί ή Γραικική Εκκλησία, έπιστολαί τοϋ Κ. 
Κόμητος Ί. τοϋ Μαΐστρου, Κωνσταντινούπολη 1847, σ. ε': «Σμήνη θερμουργών Μισσιο- 
ναρίων δσημέραι άποβιβάζονται άλλοι μετ’άλλους είς τάς ευαγείς χώρας τών Ορθοδό
ξων, πολύ συνεκφορτίζοντες χρυσίου άγώγιμον, καί δι’ ής κακοζήλως άποψιττακίζουσιν 
έλληνίδος φωνής, λέγοντές τε καί γράφοντες συκοφαντοϋσιν ημών άναιδώς τούς μακαρί
ους καί άοιδίμους προγόνους, έξυρρίγουσιν ημών τό γένος ώς τετυφλωμένον καί δεισι- 
δαιμον, βλασφημοΰσι κατά τής Μητρός ημών Εκκλησίας».

21. Βλ. ένδεικτικώς «Πρός τούς παρ’ήμϊν έκχυδαϊστάς τής 'Αγίας Γραφής», Εκκλη
σιαστική Αλήθεια, έτος 21 (1901), σσ. 377-380, Γ[ερμανός] Β[ιλάκης], «Σχέσις Εκκλη
σιών», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 23 (1903), σσ. 498-502, «Θρασύτης καί άσέβεια», 
Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 27 (1907), σσ. 178-180, Χ[ριστόφορος] Κνήτης, «Ή 
Εκκλησία ημών δέν είναι προσηλυτιστική», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 30 (1910), σσ. 
287-288. Πρβλ. ’Ιωάννα Πετροπούλου, «Φιλίππου ’Αριστοβούλου ’Ανθολόγιο, Θεολογική 
Σχολή Χάλκης 1853-1856», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 5 (1984-1985), σσ. 
187-239, όπου ένδείξεις για τήν Θεολογική Σχολή Χάλκης ώς θεολογικοϋ έργαστηρίου 
προπαρασκευής «στρατιωτών» κατά τών έτεροδόξων.

22. Βλ. Μ[ηνά] Δ. Χ[αμουδοπούλου], «Οί έν ’Ανατολή Μισσιονάριοι τοϋ Προτεσταν
τισμού», Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 1 (1880-1881), σσ. 187-189, 199-201, 215-217, 
231-234, 257-261, 267-269, 283-286, 303-305, 323-325.

23. Βλ. ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, δ.π., σσ. 301-306.
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την επισήμανση ενός βασικού γνωρίσματος του Προτεσταντισμού, τού ατο
μισμού, Ιδιότητα πού δέν αφορά, άμεσα, μόνον στην χριστιανική σωτηρο- 
λογία, άλλα καί στήν απαρχή τού δυτικού άτομικιστικού φιλελευθερισμού.24

Έκτος από τούς ευρισκόμενους εντός τού εκκλησιαστικού κλίματος, αν
τίρρηση ώς προς τα ξένα σχολεία εκφράζεται καί από τον Ελληνικό Φιλο
λογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, ô όποιος προέκρινε τήν καλλιέργεια 
των δεσμών μέ τήν κλασική αρχαιότητα καί άποτολμούσε τήν άνασκάλευση 
καθιερωμένων αρχών καί αντιλήψεων μέ διακηρύξεις περί «τού φιλελευθέ
ρου εν τφ διανοεισθαι, εν τφ λέγειν, εν τφ πράττειν, εν τή θρησκεία, εν τή 
ποιήσει, εν τή ιστορία, εν τή φιλοσοφίμ, έν τή επιστήμη, εν τή τέχνη».25 Ό 
Σύλλογος δέν ανησυχεί μόνον διότι στα σχολεία αυτά καλλιεργείται «αδια
φορία καί έλάττωσις σεβασμού προς τα πάτρια», αλλά, κυρίως, διότι έπέρ- 
χεται περιφρόνηση τού εθνικού βίου, ό όποιος τροφοδοτείται άπό τόν «μα
κραίωνα καί άκατάλυτον ελληνικόν πολιτισμόν». Αυτό υποστηρίζει ό 
έταΐρος τού Συλλόγου Γαβριήλ Σοφοκλής: ότι θά πρέπει νά προσδράμωμεν 
εις τούς Ευρωπαίους, «καθό πεφωτισμένους, καθό κατέχοντας άπειρον 
ύλην έθνικής εύημερίας, καί νά καρπούμεθα εκ τού άνεξαντλήτου πλούτου 
τών γνώσεων αυτών, άλλ’ ούχί παν τό προστυχόν καί εκ τού προχείρου, 
άλλ’ είσδύσαντες εις τά ενδότερα τού διανοητικού αύτών ταμείου, καί άνα- 
διφώντες τά έν αύτφ νά άνεύρωμεν παν εϊτι στερεόν, ειτι χρήσιμον εις 
μόρφωσιν τού οικείου ημών βίου, εϊτι συντελούν προς άνύψωσιν, στέγασιν 
καί έπικόσμησιν τού εθνικού ημών οικοδομήματος, καί νά παραλάβωμεν 
αυτό, άπογυμνώσαντες πρότερον παντός ξενικού καί άπάδοντος, πολλφ δέ 
μάλλον μώμον προσάπτοντος τφ έθνικφ ημών βίψ».26 Τά ίδια πρεσβεύει 
καί ή Όργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, ή όποια άποσκοποΰσε στήν έδραί- 
ωση τού ελληνισμού στήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπως φρόντισε 
ώστε οί ελληνικές έπιγραφές τών καταστημάτων, οί κατάλογοι τών ελλη
νικών εστιατορίων, οί τίτλοι τών έπιστολών τών Ελλήνων εμπόρων, ή τά 
επισκεπτήρια τών Ελλήνων ’Οθωμανών νά είναι ελληνικά, έτσι προσπάθη
σε, μέ κάθε τρόπο, νά άποτρέψει καί τήν έγγραφή στά ξένα σχολεία. Προέ- 
βη σέ έρανο ώστε νά βοηθηθοΰν οί άσθενέστεροι οίκονομικώς καί νά μήν 
έχουν τήν άνάγκη τής άρωγής τών ετεροδόξων.27 Ό Φιλολογικός Σύλλογος, 
τό Ζωγράφειον Λύκειον, τό Λύκειον Χατζηχρήστου δέχονταν δωρεάν τούς

24. Έπ’αΰτοϋ βλ. περαιτέρω στό: Πασχάλη Μ. Κιιρομηλίδη, Πολίτικοι στοχαστές 
τών νεότερων χρόνων, ’Αθήνα, Γνώση, 21992, σσ. 24-26.

25. Βλ. Περιοδικόν Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 8 
(1873-1874), σ. 343.

26. Βλ. Γ. Σοφοκλής, «Πόθεν πηγάζει ή περί τήν έλληνικήν παιδείαν γενική όλιγωρία 
ημών», Περιοδικόν Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 1 (1863), 
σ. 110.

27. Βλ. ’Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαΐδη, Όργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, έπιμέ- 
λεια: Θάνος Βερέμης-Κατερίνα Μποΰρα, Άθήνα-Γιάννινα, Δωδώνη, 1984, σσ. 48-49.
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μαθητές πού έγκατέλειπαν τα ξένα σχολεία. Επίσης, ô Σύλλογος φρόντισε 
γιά την σύσταση φροντιστηρίου γαλλικής γλώσσας, ενώ, το 1909, ιδρύθηκε 
ή Σχολή Γλωσσών καί Εμπορίου.

Στον χώρο τού ελληνικού βασιλείου, ή Εταιρεία Ό Ελληνισμός, ή ο
ποία θεωρούσε εαυτόν ως συνδετικό κρίκο μεταξύ τών αλυτρώτων, τών 
Ελλήνων τής διασποράς καί αυτών τού έλλαδικοΰ κράτους,28 τήρησε άνά- 
λογη στάση. Άπό τόν πρώτο τόμο τού όμώνυμου περιοδικού της καταχω
ρεί απόψεις όπως αύτή τού ιεροκήρυκα Πολυκάρπου Συνοδινού, ό οποίος 
έκρουε τόν κώδωνα τού κινδύνου κατά τών «ασυνειδήτων Προπαγανδών», 
οί όποιες «θεωροΰσιν τήν ’Ανατολήν ώς χώραν βάρβαρον καί άγρίαν καί 
έχουσαν δήθεν ανάγκην τών φώτων τής Δύσεως, ήτις άλλοτε έφωτίσθη διά 
τών Ελληνικών Γραμμάτων καί τής Ελληνικής Φιλοσοφίας».29 Επίσης, τό 
ζωηρό ενδιαφέρον τού Συλλόγου τών Μικρασιατών ή «’Ανατολή», άποτυ- 
πώνεται στή σειρά τών άρθρων «Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τού προσηλυτι
σμού εν Μικρά Άσίμ», πού δημοσιεύονται στό εκδοτικό του όργανο, τόν 
Ξενοφάνη,30 “Αλλωστε, τό 1893, ό πρόεδρός του, Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, 
υποστήριζε στήν πανηγυρική του ομιλία ότι ή ’Ανατολική ’Ορθόδοξη Εκ
κλησία ύφίσταται διωγμό, όχι άπό αλλόθρησκους, άλλ’ «ύπ’αυτών εκείνων, 
οΐτινες λέγουσιν ότι άφωσιώθησαν εις τό κήρυγμα τού Εύαγγελίου, ότι εΐνε 
απόστολοι τής αγάπης, ότι έργον αύτών εΐνε να καταβιβάσωσιν επί τής γής 
τήν βασιλείαν τών ούρανών».31

“Ας δούμε όμως τί διατείνονται καί οί ίδιοι οί μισσιονάριοι, τήν απο
στολή τών όποιων θεωρούν ό Εύαγγελίδης καί οί όμόκυκλοί του ώς έξαπά- 
τηση καί ώς προπέτασμα καπνού. Έπί παραδείγματι, ô Julius Richter, εκδό
της τής Die Evangelischen Missionen, στό έργο του A History of Protestant 
Missions in the Near East, έπισημαίνει τήν εκπολιτιστική συμβολή τών ιερα
ποστόλων ώς προς τούς μή μουσουλμάνους υπηκόους τής ’Οθωμανικής

28. Βλ. «Τό πρόγραμμα της έταιρείας Ελληνισμός καί ή έθνική όργάνωσις», Ελληνι
σμός 8 (1905), σ. 920. Περαιτέρω βλ. Γιώργος Κόκκινος, Ό πολιτικός άνορθολογισμός 
στήν Ελλάδα. Τό έργο καί ή σκέψη τον Νεοκλή Καζάζη (1849-1936), ’Αθήνα, Τροχαλία, 
1996, σσ. 25-28, κ.ά.· Δέσποινα Παραλή-Μαίρη Ζαγκλή, Τό περιοδικό Ελληνισμός (1898- 
1915, 1928-1932). Παρουσίαση-Βιβλιογραφική καταγραφή, ’Ιωάννινα 1993, σσ. 11-25.

29. Βλ. Πολύκαρπος Ί. Συνοδινός, «Ό Ελληνισμός καί τα Σχολεία τών θρησκευ
τικών προπαγανδών έν τή ’Ανατολή», 'Ελληνισμός 1 (1898), σσ. 508-511, πρβλ. John, 
«Αί έν τή ’Ανατολή καθολικαί καί προτεσταντικαί προπαγάνδαι καί ό Ελληνισμός», 
Ελληνισμός 2 (1899), σσ. 211-213.

30. Βλ. «Συμβολαί εις τήν Ιστορίαν τοΰ προσηλυτισμού έν Μικρά ’Ασία», Ξενοφάνης 
2 (1905). σσ. 353-363, 408-413. 437-444, 514-520, 549-557· 3 (1905), σσ. 36-39, 82-85, 1 Μ
Ι 19, 145-150, 248-255, 343-351, 403-410. Βλ. έπίσης, Ί. Παρασκευάίδης, «Ό έν Πισιδίμ 
προσηλυτισμός», Ξενοφάνης 2 (1905), σσ. 223-229, «Πολύτιμος όμολογία. Άνατολικαί 
Ιερατικοί σχολαί», Ξενοφάνης 5 (1907), σσ. 211-212.

31. Βλ. Ή δευτέρα έπέτειος έορτή του Συλλόγου τών Μικρασιατών «’Ανατολής», τε
λεσθείσα τή Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας, ’Αθήνα 1893, σσ. 10-11.
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Αυτοκρατορίας. Για τον Richter, έως τήν έλευση των Προτεσταντών δέν 
υπήρχε καμία σοβαρή προσπάθεια εκπαιδευτικής άνασυγκροτήσεως. ’Αντι
θέτους, ή μακραίωνη καθυπόταξη των χριστιανών είχε επιφέρει τήν παράλυ
ση κάθε πνευματικής δραστηριότητας καί τήν επικράτηση προλήψεων καί 
δεισιδαιμονιών.32 Είναι ή αντίληψη τήν οποία με ύπερβάλλοντα ενθουσια
σμό, τό 1860, ό Κόμης τού Shaftesbury εξέφραζε: «I do not believe that in the 
whole history of missions; 1 do not believe, that in the history of diplomacy, or in 
the history of any negotiations carried on between man and man, we can find 
anything to equal the wisdom, the soundness, and the pure evangelical truth of the 
body of men who constitute the American mission».33

To πνεύμα καί οί αρχές, άπό τις όποιες διέπεται ή προτεσταντική Ιερα
ποστολή, εκτίθενται αναλυτικά στήν «ιστορική» όμιλία του προέδρου τού 
American Board of Commissioners Mark Hopkins, επ’ εύκαιρό/, τής πεντη- 
κονταετηρίδος τού Board (1860). Για τόν Hopkins, δύο ήταν τα συστατικά 
στοιχεία τού ιεραποστολικού έργου. Πρώτον, αφοσίωση στή χριστιανική 
εσχατολογία καί δεύτερον, προσήλωση στήν Σταύρωση ώς ανανεωτική δύ
ναμη, πού άνάγεται σέ κάθε πρόοδο εκπαιδευτική, πολιτισμική καί άναμορ- 
φωτική.34 Επομένως, δύο ούσιαστικές Ιδιότητες θά πρέπει νά χαρακτηρί
ζουν ενα μισσιονάριο: ή καθαγίαση, πού έκπηγάζει άπό τήν ευσέβεια, καί ό 
κοινός νοΰς, πού έκπηγάζει άπό τή συνεχή έξάσκηση καί τήν συναναστροφή 
μέ τούς πιστούς.35 36

Ή έκσυγχρονιστική έκπαιδευτική συμβολή τών ’Αμερικανών μισσιονα- 
ρίων αναγνωρίζεται καί άπό έκπροσώπους τής τουρκικής ιστοριογραφίας, 
ή όποια χαρακτηρίζεται, κατ’ άρχήν, άπό έθνικιστική ιδεοληψία καί αύθαί- 
ρετη έρμηνεία τών φαινομένων. Άναφέρομαι στό κείμενο τού Ilknur Polat, 
«Osmanli imparaiorlugu’ nda Açilan Amerikan Okullari Uzerine Bir incelane» 
[Μελέτη γύρω άπό τα αμερικανικά σχολεία πού Ιδρύθηκαν στήν ’Οθωμα
νική Αυτοκρατορία].“ Για τόν Polat, αρχικός στόχος τών μισσιοναρίων 
υπήρξε ή χριστιανική εκπαίδευση καί διά μέσου αύτής ό προσηλυτισμός 
στό προτεσταντικό δόγμα. Σύν τφ χρόνοι όμως, οί κήρυκες αυτοί τού Εύ- 
αγγελίου ανέπτυξαν πολιτική δραστηριότητα έπικεντρώνοντας τό ένδιαφέ- 
ρον τους στήν αρμένική κοινότητα: Άνέλαβαν τά μέλη της υπό τήν προ
στασία τους· έπεδίωξαν νά παρουσιάσουν τούς ’Αρμενίους ώς τούς πλέον 
καταπιεσμένους καί αξιολύπητους· ανέπτυξαν ισχυρούς προπαγανδιστικούς 
μηχανισμούς για νά προβάλουν τις θέσεις αύτές· ίδρυσαν προξενεία καί δι

32. Βλ. Julius Richter, A History of Protestant Missions in the Near East, Έδιμβοϋργο- 
Λονδίνο 1910, σσ. 58-66.

33. Βλ. William Goodell, Forty Years in the Turkish Empire, Νέα 'Υόρκη 1877, σ. v.
34. Βλ. Memorial volume of the First Fifty Years of the American Board of Commissio

ners, Βοστώνη 1861, σ. 21.
35. Βλ. δ.π., σ. 31.
36. Βλ. Beiteten 52 (1988), άρ. 203. σσ. 627-652.
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πλωματικά γραφεία για να βελτιώσουν τις διασυνδέσεις τους· πέρα άπό 
τήν οικονομική ενίσχυση, εφόδιασαν τούς ’Αρμενίους καί μέ όπλα. Κατ’ 
ουσίαν, σύμφωνα μέ τον Polat, το ζήτημα τής αρμένικης ανεξαρτησίας άπο- 
τέλεσε πρόκριμα για τήν έδραίωση των αμερικανικών συμφερόντων στήν 
Εγγύς ’Ανατολή. Αύτή ή πολιτική ύστεροβουλία επέβαλε τήν συστηματική 
δημιουργία εκπαιδευτηρίων, τόσο για τίς ανάγκες των ’Αμερικανών υπηκό
ων, όσο καί κυρίως, για τόν προσηλυτισμό τών υπηκόων τής Αύτοκρατο- 
ρίας. Έτσι, ό συγγραφέας άναφέρεται συνοπτικά στα τρία επιφανή εκπαι
δευτήρια, δηλαδή στό Euphrates College (Χαρπούτ), στό Robert College (Κων
σταντινούπολη) καί στό Anatolia (Μερζιφούντα), καί επισημαίνει τρία, κατά 
τή γνώμη του, γνωρίσματα τών αμερικανικών Ιεραποστολικών σχολείων: 
Τόν εκπαιδευτικό εκσυγχρονισμό (ή οργάνωση, ό προγραμματισμός καί ή 
νεωτερικότητα τών ιδρυμάτων άποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση για τίς 
κοινότητες τής Αυτοκρατορίας)· τήν πολιτική δράση καί τόν προσηλυτισμό. 
Ή μελέτη στηρίζεται πρωτογενώς σέ εύάριθμα έγγραφα άπό τουρκικές 
άρχειακές πηγές καί εκθέσεις άπό τά American National Archives, Despat
ches from U.S. Consults in Harput (1895-1906), πού κατ’ούσίαν όμως, δέν συ
σχετίζονται μέ τήν τεκμηρίωση τής κεντρικής έπιχειρηματολογίας.

Τά ϊδια συμπτώματα άφοροϋν καί στό άρθρο τού AliTuzcu, «Merzifon’ 
daErmeni ayaklanmalari» [’Αρμενικές εξεγέρσεις στήν Μερζιφούντα].37 Χωρίς 
επαρκή τεκμηρίωση, ô Tuzcu άνάγει τό Anatolia College τής Μερζιφούντας 
σέ εργαστήριο καλλιέργειας τού άλληλοσπαραγμού μεταξύ ’Αρμενίων καί 
Τούρκων καί σέ έπίκεντρο τής προπαγάνδας τών άρμενικών «τρομοκρα
τικών» οργανώσεων. Οί πρώτες οικογένειες μισσιοναρίων εμφανίσθηκαν 
στήν Μερζιφούντα τό 1852. Εντός μιας δεκαετίας, τά μέλη τού Board κα- 
τάφεραν νά εδραιωθούν στήν περιοχή καί τό 1862 ίδρυσαν τό Θεολογικό 
Σεμινάριο, τό όποιο άποτέλεσε πόλο έλξεως τής άρμενικής νεολαίας, κυ
ρίως. Κατά τόν συγγραφέα, ή άντιτουρκική προπαγάνδα καλλιεργήθηκε συ
στηματικά μετά τήν έναρξη λειτουργίας τού Anatolia (1886), οπότε συστάθη- 
κε καί γραφείο τής άρμενικής επαναστατικής Όργανώσεως τών Χιντζάκ. 
’Ιθύνοντα μέλη τής Όργανώσεως ύπήρξαν ’Αρμένιοι καθηγητές τού Κολλε- 
γίου, ενώ στό ίδρυμα στεγάστηκε καί ή επιτροπή τύπου καί προπαγάνδας. 
Ό Tuzcu περιγράφει τίς δύο άρμενικές εξεγέρσεις στήν Μερζιφούντα (1893- 
1895), άναφερόμενος καί στά μετέπειτα χρόνια (Α Παγκόσμιος Πόλεμος, 
Πόλεμος τού 1922), εν τούτοις, δέν καθίσταται άντιληπτή καί κυρίως, δέν 
τεκμαίρεται ή διαπλοκή τού Anatolia καί τών μισσιοναρίων μέ τά γεγονότα.

Σχετικώς διαφέρει τό άρθρο τής Seçil Akgiin,38 ή όποια βάσει κάποιων

37. Βλ. Belleten 57(1993), άρ. 220, σσ. 795-826.
38. Βλ. Seçil Akglin, «Amerikali Misyonerierin Anadolu’ya baki§lari» [’Απόψεις τών 

’Αμερικανών Μισσιοναρίων γιά τήν Άνατολία], Osmanli Tarihi Ara§tirma ve Uygulama 
Merkezi Dergisi (ΟΓΑΜ) 3 (1992), σσ. 1-16. Τό κείμενο αυτό δημοσιεΰθηκε άρχικώς, ύπό
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ένδείξεων άπό τα αρχεία του A.B.C.F.M. καί μαρτυριών σημαντικών εκπρο
σώπων της αμερικανικής ιεραποστολής, όπως οι Cyrus Hamlin, William 
Goodell, Mary Rogers κ.ά., καταγράφει τις εντυπώσεις και απόψεις τών μισ- 
σιοναρίων για τόν, τουρκικό κυρίως, πληθυσμό τής Μικρός ’Ασίας. Έτσι, 
ή Akgün ανακαλύπτει οτι οί Τούρκοι χαρακτηρίζονται ως συντηρητικοί, άλ
λα επιδεκτικοί νέων αντιλήψεων καί κυρίως ανεκτικοί, ενώ οί μισσιονά- 
ριοι, ώς προς τούς ’Αρμενίους, π.χ. δεν άπέκρυπταν τήν φιλική τους διά
θεση καί τις πολιτικές τους προϊδεάσεις. Ή Akgün επικαλείται, επίσης, τήν 
μαρτυρία τών ιεραποστόλων ώς προς τήν άξιοσημείωτη χειραφέτηση τής 
Τούρκισσας γυναίκας στήν ’Ανατολή, στις αρχές τού 20ού αιώνα καί επιση
μαίνει τήν συμβολή τών αμερικανικών εκπαιδευτηρίων στήν εξέλιξη αυτή. 
Ή σημασία τής εργασίας αυτής είναι μεθοδολογική καί έγκειται στό γεγο
νός ότι άναδεικνύει τα βιογραφικά καί αύτοβιογραφικά κείμενα τών μισ- 
σιοναρίων ώς υπολογίσιμες πηγές πληροφοριών καί μαρτυριών ώς προς 
άτομικές καί συλλογικές εκδηλώσεις καί συμπεριφορές τών κοινοτήτων τής 
Μικρός ’Ασίας. Τό κείμενο όλοκληρώνεται μέ συνοπτική αναφορά στούς 
Μορμόνους ιεραποστόλους, οί όποιοι πρωτοεμφανίσθηκαν στήν ’Οθωμα
νική Αυτοκρατορία τό 1884, μέ τήν άφιξη τού Joseph Spori στήν Κωνσταν
τινούπολη καί έδρασαν, χωρίς ιδιαίτερη άπήχηση, στήν ευρύτερη περιοχή τής 
’Αντιόχειας. (Σημειώνω ότι ή μοναδική, μέχρι στιγμής, τουρκική μονογρα
φία για τήν παρουσία τών ’Αμερικανών ιεραποστόλων στήν Μικρά ’Ασία, 
ή όποια καί στηρίζεται σέ αξιόλογη άναδίφηση στά αρχεία τού A.B.C.F.M., 
Uygur Kocabaçoglou, Kendi belgderiyle Anadolu’ daki Amerika. 19. yüzyilda 
Osmanli împaratorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari, Κωνσταντινούπολη 
21991, σσ. 255, παρουσιάζεται άπό τήν συνάδελφο Πηνελόπη Στάθη, στις 
οικείες σελίδες τού παρόντος Αελτίου).

Πάντως, ή διαπλοκή τής προτεσταντικής ιεραποστολής μέ τήν αμερικα
νική διπλωματία στήν Εγγύς ’Ανατολή εξετάζεται διεξοδικό άπό τόν 
Joseph L. Gratuli, Protestant Diplomacy and the Near East. Missionary Influence 
on American Policy, 1810-1927, Μιννεάπολη 1971, ο όποιος έπισημαίνει οτι 
θά πρέπει νά άναγνωρισθεϊ ή συμβολή τών αμερικανικών θρησκευτικών ο
μάδων στήν σφυρηλάτηση τού εθνικισμού στήν ’Ασία. Ό Grattili θεωρεί 
τούς μισσιοναρίους ώς πράκτορες επικοινωνίας μεταξύ τών ΗΠΑ καί τής 
Εγγύς ’Ανατολής, ώς «’Αμερικανούς διεθνιστές» όπως τούς κατονομάζει. 
Μέσα άπό τό πρίσμα αύτό καί προσπαθώντας νά κατανοήσει τά κοινωνικά 
συμφραζόμενα βάσει τών όποιων έδρασαν οί ιεραπόστολοι, προσεγγίζει καί 
τόν αρμένικο, άραβικό καί βουλγαρικό εθνικισμό.39 Τό έργο αύτό στηρίζε-

τόν τίτλο «The Turkish Image in the Reports of American Missionaries in the Ottoman 
Empire», στό The Turkish Studies Association Bulletin 13 (1989), άρ. 2, σσ. 91-105, χωρίς 
ουσιώδεις διαφορές άπό τό μετέπειτα.

39. Βλ. Joseph L. Grattili, δ.π., σσ. 4-10, 135 κ.έ., 305-309. 'Ως προς τήν έπίκληση τής
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χαι σέ αξιοσημείωτο εύρος πηγών: ’Αρχεία τοϋ A.B.C.F.M., συλλογές χειρο
γράφων άπό τό Presbyterian Board of Foreign Missions, αρχεία των New 
York City, Syrian Protestant College, Robert College καί International College, 
προσωπικά αρχεία (James Bryce, Charles R. Crane, Edward Dodd, Henry 
Morgenthau, Caleb F. Gates κ.ά.), δημοσιευμένες αρχειακές πηγές (Foreign 
Relations of the United States, Documents on British Foreign Policy: 1919-1939).

Ειδικότερα πάντως για τό A.B.C.F.M., τον τόμο, πού έκδίδεται για τήν 
πεντηκονταετή του παρουσία,40 θά πρέπει να τόν εντάξουμε στις πλέον ση
μαντικές δημοσιευμένες πηγές. Στις σελίδες του άποθησαυρίζονται πληρο
φορίες καί στοιχεία πού αφορούν στην δημιουργία τού A.B.C.F.M., στην 
εταιρική του υπόσταση, στις σχέσεις του μέ εκκλησιαστικά σώματα, στους 
ιδρυτές καί στά μέλη, στις επιτροπές, στήν άλληλογραφία καί στήν βιβλιο
θήκη, στά οικονομικά του, καθώς καί ένα εύρος πληροφοριών καί στοι
χείων γιά τις ιεραποστολές. Έπί παραδείγματι, ό αναγνώστης μπορεί νά 
άνεύρει άπό μία προσευχή στήν γλώσσα τών Cherokee, έως τόν κανονισμό 
γιά τις δαπάνες τών μισσιοναρίων.41 Τήν έκδοση αυτή προλογίζει ό Rufus 
Anderson, άπό τά επιφανή στελέχη τού Board, ό όποιος τό 1873 έξέδωσε 
τήν έμπεριστατωμένη History of the Missions of the American Board of Com
missioners for Foreign Missions to the Oriental Churches, τόμ. 1-2 Βοστώνη 
1873, στήν όποια Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι άναφορές του 
στήν Ελλάδα καί τόν Jonas King, καθώς καί στους ’Αρμενίους.42 Είχε προη- 
γηθεΐ τό έργο του Foreign Missions: Their Relations and Claims, Νέα Ύόρκη 
1869, στό όποιο ό Anderson περιγράφει τά χαρακτηριστικά τών Ιεραποστό
λων καί τις βασικές άρχές καί μεθόδους τους, μέσα άπό τό πρίσμα ενός 
οικουμενικού Προτεσταντισμού.43

Τό A.B.C.F.M., άπό τό 1805 καί μετά, προβαίνει στήν έκδοση τού εντύ
που The Missionary Herald, τό όποιο θά άποτελέσει, έπί σειρά έτών, τό επί
σημό του όργανο. Στις σελίδες του άποθησαυρίζονται πλήθος πληροφοριών 
καί στοιχείων γιά τό άνά τόν κόσμο Ιεραποστολικό έργο τού Board. Τά κεί
μενα τού περιοδικού συντάσσονται υπό μορφήν δελτίου αναφοράς καί έτσι 
κατά κανόνα ταξινομούνται: ’Αποστολή στήν Ελλάδα, αποστολή στήν Κύ
προ, άποστολή στήν Παλαιστίνη, στήν Κεϋλάνη κ.ο.κ. "Ετσι, ό αναγνώστης 
θά πρέπει τις περισσότερες φορές νά περιδιαβει τις σχετικές στήλες καί νά 
άποδελτιώσει τό κείμενο, ώστε νά άντλήσει τίς άναφορές πού άναζητεΐ.

άμερικανικής φιλανθρωπίας κατά τήν κρίσιμη έμπόλεμη περίοδο στήν Μικρά ’Ασία βλ. 
Marjorie Housepian, «George Horton and Mark L. Bristol: Opposing forces in U.S. Foreign 
Policy, 1919-1923», Δελrio Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 4 (1983), σσ. 131-149.

40. Βλ. Memorial volume, δ.π.
41. Βλ. δ.π., σσ. 342, 433-434.
42. Βλ. δ.π., τόμ. 1, σσ. 90-163, 279 κ.έ., 386 κ.έ.· τόμ. 2, σσ. 1-77, 211 κ.έ.
43. Βλ. δ.π., σσ. 29-43 καθώς καί 109-119. Πρβλ. James S. Dennis, Foreign Missions 

After a Century, Νέα Ύόρκη-Σικάγο 1893, σσ. 11-51.
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’Επί παραδείγματι, στον τόμο 18 (1822), στήν στήλη για τήν αποστολή στήν 
Παλαιστίνη, άπαντώνται αποσπάσματα από τις ταξιδιωτικές σημειώσεις 
τοΰ L. Parsons στήν Ελλάδα, όπου καί οί εντυπώσεις του άπό τή συνάντη
σή του μέ τον Νεόφυτο Βάμβα· στον τόμο 34 (1838), στήν στήλη γιά τήν 
Προύσα, υπάρχουν άναφορές γιά ήθη καί έθιμα τοΰ άρμενικοΰ πληθυσμού 
καί γιά τα εκπαιδευτικά πράγματα τής περιοχής· στον τόμο 26 (1830), δη
μοσιεύονται οδηγίες προς τον ιεραπόστολο D. Temple γιά τήν προετοιμασία 
των σχολικών εγχειριδίων γιά τούς Έλληνες, ή άκόμη, στον τόμο 23 
(1827), ό John Hartley, άναφερόμενος στήν επίσκεψη στις Εκκλησίες τής 
Άποκαλύψεως, δράττεται τής ευκαιρίας νά εκθέσει τις επισημάνσεις καί 
σκέψεις του γιά τό ιεραποστολικό έργο. Επίσης, στή σειρά των Annual 
Report of the American Board of Commissioners for Foreign Missions, άπαν- 
τώνται πίνακες καί άλλες συγκεντρωτικές άναφορές ως προς τό έργο καί 
τις δραστηριότητες τοΰ Board.

Οί σχετικές πρωτογενείς πηγές εμπλουτίζονται κατά πολύ, μέ έργα 
όπως αυτό τοΰ G. Washburn, Fifty Years in Constantinople and Recollections 
of Robert College, Βοστώνη καί Νέα Ύόρκη 1909, τό όποιο άποτελει έναν 
άρκετά ενδιαφέροντα άπολογισμό γιά τήν δραστηριότητα καί τήν άπήχηση 
τής Ροβερτείου στήν Κωνσταντινούπολη, καί τό συναφές αύτοβιογραφικό 
βιβλίο τοΰ Cyrus Hamlin, My Life and Times, Νέα Ύόρκη 1893, συνιδρυτή, 
μαζί μέ τόν Christopher Robert τοΰ Κολλεγίου.44 Γιά τό εξ ίσου σημαντικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα των μισσιοναρίων, τό Anatolia College, ύπάρχουν δύο 
υπολογίσιμες μονογραφίες: Mary and Everett Stephens, Survival Against all 
Odds. The First 100 Years of Anatolia College, Νέα Ύόρκη 1986 καί George E. 
White, Adventuring with Anatolia College, Iowa [1940]. Τό βιβλίο τοΰ White, 
έπίτιμου προέδρου τοΰ Anatolia, άποτελει ένα έμπεριστατωμένο χρονικό 
τής παρουσίας του στό Κολλέγιο (1886-1933), άλλά εμπεριέχει ταυτοχρό- 
νως καί σκέψεις γύρω άπό τις ιστορικές προϋποθέσεις καί τα τεκταινόμε- 
να, όπως τό ’Αρμένικο ζήτημα, οί Νεότουρκοι, ο έξευρωπαϊσμός τής Τουρ
κίας.45 Άπό τήν άποψη αυτή, δηλαδή τής συναντιλήψεως γιά τόν ιστορικό 
περίγυρο, υπερτερεί τό βιβλίο των Stephens, στό όποιο θά πρέπει νά δια
κρίνουμε τά κεφάλαια: «Missionary Aspirations and the Ottoman Empire», 
«Islam versus Christianity» καί «Liberty, Justice, Equality, Fraternity»,46

Ή ελληνική ιστοριογραφία δέν έχει έγκύψει συστηματικά στό θέμα. Έν 
τούτοις, δύο μελετήματα χρήζουν μνείας στό πλαίσιο τής παρούσας έπι- 
σκοπήσεως. Ή Κυριακή Μαμώνη, μέσα άπό τό πρίσμα τής διερευνήσεως

44. Βλ. δ.π., Ιδίως σσ. 205-295, 415-484.
45. Βλ. δ.π., σσ. 65 κ.έ., 173-182, 187-191.
46. Βλ. Mary and Everett Stephens, δ.π., σσ. 3-10, 29-36. Γιά τό Anatolia College πρβλ. 

καί Γ. Μανώλακας, «Μαρσοβάν ή Μερζιφούν», Ξενοφάνης 5 (1907), σσ. 188-194, καί τό 
φυλλάδιο Anatolia College, Marsovan, Turkey, [1885;].
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των ενεργειών τοΰ Πατριαρχείου κατά τών ιεραποστολών, στήν αρχική φά
ση τής διεισδύσεως, καταλήγει σέ μία χρήσιμη καταγραφή τής έκτάσεως τοΰ 
φαινομένου στις μικρασιατικές έπαρχίες, στήν επικράτεια τοΰ έλληνικοΰ 
βασιλείου, στήν Θράκη, στήν Κύπρο κ.ά., καί άναδεικνύει μία σημαντικότα
τη πηγή γιά το ζήτημα αυτό όπως ό κώδικας 69 (Ταμείου ’Ανταλλαξίμων), 
πού άναφέρεται στή δραστηριότητα τής Εκκλησιαστικής Πνευματικής Κεν
τρικής Επιτροπής.47 Επίσης, ό Άρ. Στεργέλλης, μέ αφορμή υπόμνημα τής 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σμύρνης γιά τόν προσηλυτισμό, έπισημαίνει 
τήν Ιστορική διάσταση τοΰ προβλήματος καί επεκτείνει τις αναφορές του 
πέραν τής περιοχής τής Σμύρνης, στηριζόμενος σέ αρκετές πρωτογενείς καί 
δευτερογενείς πηγές.48

"Ας μοΰ έπιτραπει να τερματίσω τήν περιδιάβαση αύτή μέ τις εξής πα
ρατηρήσεις: Ή διερεύνηση καί μελέτη τής δράσεως τών Προτεσταντών Ιε
ραποστόλων στήν Μικρά ’Ασία άναδεικνύεται ενδιαφέρουσα σέ συνάρτηση 
μέ τρία επίπεδα προσεγγίσεως: άπό πραγματολογικής άπόψεως, ή σχετική 
μέ τό αντικείμενο αυτό έρευνα θά άποκαλύψει έναν σημαντικό γνωστικό 
πλούτο, τόν όποιο ή παρωχημένη έλλαδοκεντρική αντίληψη τής ιστορίας α
γνοούσε, εγκλωβίζοντας έτσι καί τήν ιστορική έρευνα σέ ένα πεπερασμένο 
πεδίο πηγών. Άπό θεωρητικής άπόψεως, ή προσπάθεια κατανοήσεως καί 
ερμηνείας τοΰ ιεραποστολικού έργου προσγράφεται σέ μία γενικότερη προ
σέγγιση τής νοοτροπίας καί τών αντιλήψεων, μέ τίς όποιες οί φορείς αυτοί 
τοΰ δυτικοΰ πολιτισμοΰ άντιμετώπιζαν τόν κόσμο τής καθ’ ήμάς ’Ανατολής. 
Καί άντιστρόφως· ενδιαφέρει, πέραν τής κατ’αρχήν άντικρούσεως τοΰ φαι
νομένου σέ επίπεδο θεσμικό (Εκκλησία, εκπαίδευση), ή σχέση τών ’Ορθοδό
ξων πληθυσμών μέ τούς μισσιοναρίους ώς διασταύρωση δύο άνόμοιων πο
λιτισμικών μεγεθών στήν εποχή τής παγκόσμιας διεισδύσεως καί επιβολής 
τοΰ πολιτισμοΰ τής Εσπερίας. Τέλος, στό μεθοδολογικό επίπεδο, ή διερεύ- 
νηοη τής πολιτισμικής έπιδράσεως στήν βάση, άς πούμε, τής Ιστορίας τών 
αντιλήψεων καί τών συνειδήσεων, θά κατευθύνει τήν έρευνα στήν αποθη
σαύριση μαρτυριών τής προφορικής ιστορίας καί στήν διασταύρωση τών 
μαρτυριών τής γραπτής μέ εκείνες τής προφορικής, επαυξάνοντας έτσι τήν 
αναστροφή καί τήν εξοικείωση μέ νέες τεχνικές στήν μεθοδολογία τής ιστο
ρικής έρευνας.

47. Βλ. Κυριακή Μαμώνη, «’Αγώνες τοΰ Οικουμενικοί Πατριαρχείου κατά τών Μισ- 
σιοναρίων», Μνημοσύνη 8 (1980-1981), σσ. 179-211.

48. Βλ. Άρ. Π. Στεργέλλης, «Τό πρόβλημα τών προσηλυτισμών στή Μικρά ’Ασία μέ 
άφορμή υπόμνημα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σμύρνης (1887)», Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπονδών 10 (1993-1994), σσ. 205-234.
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