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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠ. ΚΙΣΚΗΡΑ

ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ, 1819-1914:

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ AMERICAN BOARD*

Οι «νέοι σταυροφόροι» στή Μέση ’Ανατολή

Κατά την πρώτη δεκαετία τού 19ου αίώνα "Αγγλοι Ιεραπόστολοι, εκπρόσω
ποι της έπίσημης εκκλησίας της ’Αγγλίας (Church Missionary Society) οργά
νωσαν τήν πρώτη προτεσταντική ιεραποστολή (τήν Mediterranean Mission),' 
πού ανέπτυξε συστηματική προσηλυτιστική δραστηριότητα μεταξύ των 
λαών πού κατοικούσαν γύρω άπό τήν νοτιοανατολική Μεσόγειο, ως τό βά
θος τού Εύξεινου Πόντου καί τού Περσικού Κόλπου, δηλ. σε ένα πολυποί
κιλο μωσαϊκό θρησκειών καί πολιτισμών. Τό παράδειγμα τών "Αγγλων μι- 
μήθηκαν λίγα χρόνια μετά άμερικανοί Ιεραπόστολοι, εκπρόσωποι Μεταρ- 
ρυθμισμένων-Καλβινιστικών Εκκλησιών. Ή πρώτη άμερικανική ιεραποστο
λική «εταιρία» πού εγκαταστάθηκε στο χώρο τής καθ’ ημάς ’Ανατολής στά 
1819, ήταν ή Κογκρεγκεϊσιοναλιστική American Board of Commissionners for 
Foreign Missions (’Αμερικανική επιτροπή έντολοδόχων γιά εξωτερικές ιερα
ποστολές, ABCFM).* 1 2

Κέντρο τής εκδοτικής δραστηριότητας όλων αύτών τών προτεσταντικών

* Ευχαριστώ τήν καθηγήτρια τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Κρήτης 
’Ελισάβετ Ζαχαριάδου για τήν έπιστημονική βοήθειά της καί τήν ήθική έγκαρδίωση στήν 
ερευνά μου.

1. Βλ. πληροφορίες στά έργα τών Ιεραποστόλων: W. Jowett, Christian Researches in the 
Mediterranean from 1815-1820, Λονδίνο 1822 καί J. Hartley, Researches in Greece and the 
Levant, Λονδίνο 1831.

2. Γιά τήν ιστορία τής έταιρίας βλ.: R. Anderson, History of the Mission of the ABCFM 
to the Oriental Churches, τόμ. 1-2, Βοστόνη 1872· J. Richter, History of Protestant Missions 
in the Near East, Νέα Ύόρκη καί Σικάγο 1910· J. Tracy, History of the ABCFM, Νέα Ύόρκη 
1842· J. Grabill, Protestant Diplomacy and the Near East. Missionary Influence on American 
Policy (1810-1827), Μιννεάπολη 1972, σσ. 352-374 όπου Ιδιαίτερα χρήσιμος βιβλιογρα
φικός οδηγός τοΰ έργου τής ABCFM στή Μέση ’Ανατολή.



98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Π. ΚΙΣΚΗΡΑ

«εταιριών», αγγλικών καί αμερικανικών, έγινε ή Μάλτα, έξαιτίας τής γεω
γραφικής θέσης της —απείχε λίγες μέρες ταξίδι άπό τήν Μέση Ανατολή. 
Περισσότερο σημαντικές από τις «εταιρίες» αυτές αποδείχθηκαν: ή ’Αγ
γλική Βιβλική Εταιρία (British and Foreign Bible Society· οί εγκαταστάσεις 
της στή Μάλτα χρονολογούνταν άπό τό 1809),3 ή επίσημη Ιεραποστολή τής 
Εκκλησίας τής ’Αγγλίας (Anglican Evangelical Church Missionary Society ή 
Church Missionary Society, CMS· οί εγκαταστάσεις της ξεκίνησαν αντίστοιχα 
άπό τό 1812),4 καθώς καί ή αμερικανική «εταιρία» American Board of Com- 
missionners for Foreign Missions (ABCFM). To τυπογραφείο τής τελευταίας 
άρχισε τή λειτουργία του στή Μάλτα τό 1822.5

Κοινό όραμα τών Άγγλο-Άμερικανών «νέων σταυροφόρων» ήταν ή 
επανίδρυση μιας «νέας Προτεσταντικής Σιών» στήν Ιερουσαλήμ. Γιά τήν 
εκπλήρωση του δράματός τους έπρεπε «να ευαγγελισθούν» οί Εβραίοι καί 
οί Μουσουλμάνοι τής Παλαιστίνης (Εθνικοί, heathens). Γρήγορα, όμως, οί 
ιεραπόστολοι διαπίστωσαν ότι ή «λύτρωση» τής Παλαιστίνης άπό τούς «εί- 
δωλολάτρες» κατοίκους της δέν ήταν εύκολη υπόθεση. Έσπευσαν λοιπόν να 
διευρύνουν τις προσπάθειές τους γιά να «διαφωτίσουν» (to enlighten) τούς 
άλλους λαούς τής Μέσης ’Ανατολής, τίς χριστιανικές εθνότητες αυτού τού 
χώρου: ’Ορθόδοξους "Ελληνες, (Άποστολικούς) ’Αρμένιους, Σύρους, ή Ία- 
κωβίτες,6 Νεστοριανούς, Χαλδαίους καί Μαρωνίτες. Πίστευαν πώς αν πε
τύχαινε τό σχέδιο τού έκπροτεσταντισμού τών χριστιανών αυτών —ο
παδών τών αρχαίων εκκλησιών τής ’Ανατολής— τότε αυτοί οί «Protestant 
Christians» ή «enlightened Christians» θά είχαν τή δύναμη νά κάνουν καί 
τούς Εβραίους καί Μουσουλμάνους τής Παλαιστίνης νά άλλαξοπιστήσουν.

Τό ούτοπιστικό προτεσταντικό όραμα, αποκύημα άμετρου θρησκευτικού 
ζήλου καί φανατισμού, υποκρύπτει άναμφίβολα οίηση καί έμμονή στήν πε
ποίθηση ότι τό προτεσταντικό ιδεολόγημα κι ή άγγλο-άμερικανική κουλτού
ρα πού απορρέει άπό αυτό υπερέχουν όλων τών θρησκειών καί πολιτισμών 
πού γεννήθηκαν στήν κοιτίδα τού αρχαίου κόσμου.7

3. W. Canton, History of the British and Foreign Bible Society, Λονδίνο 1904.
4. Eug. Stock, History of the CMS, τόμ. 1-4, Λονδίνο 1899 καί Δ. Ί. Πολέμης, «Τα Ελ

ληνικά έντυπα τοϋ έν Μάλτμ τυπογραφείου τής Άγγλικανικής Ιεραποστολής», Ό Έρα- 
νίοτής 8 (1970), σσ. 153-168.

5. Evro Layton, «The Greek Press at Malta'of the American Board of Commissioners for 
Foreign Missions (1822-1833)», Ό Έρανιστής 9 (1971). σσ. 169-193.

6. J. Joseph, Musim - Christians Relations in the Middle East. The Case of Jacoites, Albany 
1983,σσ. 70-75.

7. E. Queen, Pilgrims and Travelers to the Holy land, Studies in Jewish Civilization 7, 
Creighton University Press 1966, o. 224.
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Ή ιστορία τής 'Αμερικανικής Εταιρίας ABCFM άπό το 1810 
εως σήμερα

'Η ABCFM Ιδρύθηκε στα 1810 στο Μπράντφορντ τής Μασσαχουσέτης (Νέα 
’Αγγλία). ’Αρχικά, πυρήνας της έγινε μιά ολιγομελής ομάδα φανατικών 
σπουδαστών τής νεοσύστατης τότε Κογκρεγκεϊσιοναλιστικής Θεολογικής 
Σχολής (Andover Semirary) πού λειτουργούσε κοντά στή Βοστόνη. Τα μέλη 
τής ABCFM καί οί χρηματοδότες της ήταν, κατά κανόνα, άφοσιωμένοι οπα
δοί τής Μεταρρυθμισμένης-Καλβινιστικής Εκκλησίας τών Συναθροιστών ή 
Κοινοτικών (Congregational Church).

Ειδικά οί Congregationalists, πού συγγενεύουν ώς προς τις δογματικές 
αντιλήψεις τους μέ τούς Πουριτανούς8 τής ’Αγγλίας, διαμόρφωσαν τήν αμε
ρικανική κοινωνία τής Νέας ’Αγγλίας κατά τούς 17ο-19ο αί. μέ τή φανατι
κή προσήλωσή τους στήν αγγλική παιδεία καί τό αυστηρό προτεσταντικό 
ήθος τους (ασκητική, πειθαρχημένη στάση στή ζωή καί τήν εργασία).9

Πολλά άπό τά σημερινά πανεπιστήμια τών έξι ’Ανατολικών Πολιτειών 
(ΗΠΑ), όπως τό Yale, Harvard κ.ά., αναπτύχθηκαν άπό τά άντίστοιχα εκ
κλησιαστικά κολλέγια πού ίδρυσε ή Congregational Church στή Νέα ’Αγγλία 
άπό τον 17ο αί.

Δύο μόλις χρόνια μετά τήν ίδρυσή της ή ABCFM, πρώτη άνάμεσα στις 
αμερικανικές ιεραποστολικές «εταιρίες», εγκαινίασε ιεραποστολές έκτος άμε- 
ρικανικής ήπείρου. Ή πρώτη εξωτερική ιεραποστολή της ξεκίνησε στά 1812 
γιά τις ’Ινδίες, άκολουθώντας τό παράδειγμα τών ’Άγγλων. Οί ιεραπο
στολές τής ABCFM έδρασαν πάνω άπό έναν αιώνα (1812-1931) στήν άμερι- 
κανική ήπειρο (ιθαγενείς ινδιάνικες φυλές) στά νησιά τού Ειρηνικού (Πο
λυνησία, Χαβάη, Μικρονησία), στήν ’Ασία, ’Αφρική καί τήν Ευρώπη.

Οί δραστηριότητες τής ABCFM στή Μέση ’Ανατολή (Παλαιστίνη, Συρία, 
Αίγυπτο, Περσία, Τουρκία, Βουλγαρία καί Ελλάδα) άρχισαν άπό τά τέλη 
τού 1819, όταν οί δύο πρώτοι ιεραπόστολοι PI. Fisk καί L. Parsons άποβι- 
βάστηκαν στή Σμύρνη μέ προορισμό τήν Παλαιστίνη. Κατά τή διάρκεια τού 
Α' Παγκοσμίου Πολέμου σταμάτησε κάθε δραστηριότητα τής «εταιρίας». 
Κάποιοι ιεραπόστολοι έπέστρεψαν στις ΗΠΑ, ενώ άλλοι συνεργάστηκαν, 
άπό τό 1919 ώς τό 1930, μέ τή φιλανθρωπική οργάνωση Near East Relief 
(NER) πού υπηρετούσε καί πολιτικές σκοπιμότητες. Σήμερα, ή ABCFM άνα-

8. Οί Πουριτανοί Καλβινιστές έκδιώχθηκαν τον 17ο αί. άπό τον βασιλιά τής ’Αγ
γλίας Κάρολο Α' καί κατέφυγαν, ύστερα άπό περιπλανήσεις, στήν Ευρώπη, στις ΗΠΑ. 
Βλ. Puritanism, American History Series, Σαν Ντιέγκο 1994 σσ. 121-122· Μ. Mullet, Calvin, 
Lancaster Pamphlets, Λονδίνο καί Νέα Ύόρκη 1994 σσ. 60-66.

9. Μ. Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Λονδίνο-Σίδνεϊ, Unwin 
Paper books, 1987.
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βιώνει στην Κωνσταντινούπολη μέσα στην Near East Mission της United 
Church Board for Wold Ministries (UCBWM). H ABCFM έγινε μέλος της 
UCBWM τό 1931.10 11

Οί ιεραποστολές τής ABCFM στην καθ’ ημάς !Ανατολή

Ή πρώτη ιεραποστολή τής ABCFM, πού στόχευε στήν 'ίδρυση σταθμού στήν 
'Ιερουσαλήμ (Palestine Mission 1819-23), άπέτυχε παρά τις συγκινητικές 
προσπάθειες κυρίως τών δύο πρωτοπόρων Ιεραποστόλων L. Parsons καί Ρ1. 
Fisk. Ή θύελλα τών αντιδράσεων καί τών διώξεων πού προκάλεσε ή προ- 
τεσταντική προπαγάνδα στήν Παλαιστίνη υποκινούνταν συστηματικά από 
τήν Καθολική Εκκλησία.“ Τελικά, ό πρώτος ιεραποστολικός σταθμός τής 
Μέσης ’Ανατολής ιδρύθηκε στή Βηρυτό στά 1823 άπό τούς ιεραποστόλους 
W. Goodell καί Is. Bird (Syrian Mission).12

Μετά τή ναυμαχία τού Ναυαρίνου (1827) οί ’Αμερικανοί Ιεραπόστολοι, 
μαζί καί μέ άλλους Ευρωπαίους, κατέφυγαν στή Μάλτα. Τό κλίμα ξενοφο
βίας στήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία, λόγψ τής αστάθειας πού προκλήθηκε 
στήν ’Ανατολική Μεσόγειο μέ τήν Ελληνική Επανάσταση, ήταν ιδιαίτερα 
αύξημένο. Μέ τό τέλος τών πολεμικών έπιχειρήσεων στήν περιοχή άρχισε 
καί πάλι ή Ιεραποστολική δραστηριότητα τής ABCFM.

Σέ συνδιάσκεψη τής Ιεραποστολής στή Μάλτα τό 1829 (Malta Conferen
ce)13 άποφασίστηκε: α) να άνασταλούν προσωρινά οί δραστηριότητες τής 
Παλαιστίνης καί β) να ένταθούν οί προσπάθειες για τούς χριστιανούς τών 
αρχαίων εκκλησιών τής ’Ανατολής. ’Έτσι συνεχίζεται ή Syrian Mission πού 
είχε διακοπεί στά 1826, ενώ ιδρύθηκαν καί άλλες τρεις νέες ιεραποστολές: 
1) ή Mission to Greece, για τούς ’Ορθόδοξους "Ελληνες τού ήπειρωτικοΰ 
καί νησιωτικού χώρου, 2) ή Mission to the Armenians, ιεραποστολή για τούς 
’Αρμένιους πού διέμεναν σέ ολόκληρη τήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία 
(ασιατικές κι εύρωπαϊκές επαρχίες) κι όσους ήσαν διασκορπισμένοι στήν 
Ύπερκαυκασία (ή ιεραποστολή περιελάμβανε κι άλλους χριστιανικούς λαούς 
—'Έλληνες, Σύρους— καί μετά τό 1860 καί τούς Βουλγάρους καί τούς 
Μουσουλμάνους), καί 3) ή Mission to the Nestorians, γιά τούς Νεστοριανούς 
πού κατοικούσαν στή ΝΔ Περσία. Ή ιεραποστολή γιά τήν Ελλάδα καλύ

10. F. A. Stone, Academies for Anatolia, The University of Connecticut, Νέα Ύόρκη-Λον- 
δίνο, 1984, σσ. XIII-XV· Π. Καρανικόλας Οί Αιρετικοί Προτεστάντες, ’Αθήνα 1976, σσ. 
147-152· Α. Άλεβιζόπουλος, Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμός καί ’Ορθοδοξία, 
Αθήνα 1992, σσ. 92-93.

11. D. Η. Finnie, Pioneers East, Κέμπριτζ, Μασσ. 1967, σσ. 167-202.
12. A. L. Tibawi, American Interests in Syria 1800-1901, ’Οξφόρδη 1966, σσ. 31-54.
13. Missionary Herald (1878), σ. 364.
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πτει τα χρόνια 1831-1844. Μέ τήν ίδια χρονική άφετηρία ξεκινάει η ιερα
ποστολή για τούς ’Αρμενίους πού, διευρυμένη ώς Τουρκική ιεραποστολή 
στά 1860 (Asiatic Turkey Mission καί European Turkey Mission), δρά ώς το 
1914. Οί Ιεραποστολές για τούς Σύρους καί τούς Νεστοριανούς, —ή τελευ
ταία ξεκινάει τό 1834— μετά τό 1870 παραχωροΰνται στήν Πρεσβυτεριανή 
Εκκλησία (Presbyterian Board) γιά λόγους οικονομικούς. Οί αποφάσεις τής 
Μάλτας, πού χάραξαν τήν Ιεραποστολική πολιτική στήν καθ’ ήμάς ’Ανατο
λή, επισφραγίσθηκαν μέ τήν παρουσία τού διαπρεπούς στελέχους τής 
ABCFM R. Anderson.

Οί δραστηριότητες τής «Mission to Greece» (1831-1844)

’Ύστερα άπό τό ενημερωτικό ταξίδι τού R. Anderson στήν Ελλάδα καί τή 
Σμύρνη (1829-30) ό J. King, υπεύθυνος ιεραπόστολος τής Mission to Greece,11 
έγκαταστάθηκε στήν ’Αθήνα. Ή ιεραποστολή γιά τήν Ελλάδα έδινε τήν 
εντύπωση ότι θά σημείωνε επιτυχία. Ό ελληνισμός συγκροτούσε τήν πιο 
δυτικοποιημένη κοινωνία τής Μέσης ’Ανατολής έξαιτίας τής κίνησης τού 
Διαφωτισμού, ενώ ήταν ακόμα νωπά στούς "Ελληνες τά φιλελληνικά αισθή
ματα τού αμερικανικού λαού, πού είχαν εκδηλωθεί κατά τή διάρκεια τού 
αγώνα τής ’Ανεξαρτησίας.14 15 16

"Ομως, ή σθεναρή στάση καί οί πιέσεις τής νεοσύστατης Εκκλησίας τής 
Ελλάδας προς τις ελληνικές κυβερνήσεις δέν άφηναν περιθώρια άλλαξοπι- 
στίας μεταξύ των Ελλήνων. Συνεχείς ήταν οί διώξεις, τά αναθέματα καί οί 
δικαστικοί αγώνες, κυρίως εναντίον τού King. Ύστερα άπό μιά δεύτερη 
περιοδεία τό 1844 στον χώρο τής καθ’ήμάς ’Ανατολής τού R. Anderson, ό 
όποιος συντόνιζε τό έργο ολόκληρης τής ιεραποστολής έως τις τελευταίες 
δεκαετίες τού 19ου αί., άποφασίστηκε ή διάλυση τής ιεραποστολής στήν Ελ
λάδα. Ό King παρέμεινε εδώ, ώς ιδιώτης, έως τόν θάνατό του στό 1869.

Παρ’ δτι τό προσηλυτιστικό έργο τής Mission to Greece άπέτυχε πλήρως, 
τελικά παρέμεινε ενδιαφέρουσα ή σχέση του μέ τό ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. ’Αναπόσπαστο μέρος τού προσηλυτιστικού έργου τής ιεραπο
στολής ήταν καί ή διανομή σχολικών εγχειριδίων, καθώς καί ή λειτουργία 
προτεσταντικών σχολείων. Τά σχολικά εγχειρίδια, εκδόσεις τού τυπογρα
φείου τής Μάλτας, διανέμονταν όχι μόνον στά προτεσταντικά, άλλα καί 
στά ελληνικά σχολεία μέ τήν έγκριση τής ελληνικής κυβέρνησης.16 Τά προτε-

14. J. Richter δ.π., σσ. 164-167 καί R. Anderson δ.π., τόμ. 1, σσ. 140-313. Γιά τή βιο
γραφία τού J. King, γνωστού Πανεπιστημιακού δάσκαλου καί ’Ανατολιστή βλ. τό σχετικό 
λήμμα στήν Encyclopedia of Missions, Νέα Ύόρκη καί Λονδίνο 21904.

15. S. Larrabee, Ελλάς: πώς τήν είδαν οί ’Αμερικανοί 1775-1865, ’Αθήνα 1973.
16. Πολλά άποσπάσματα άπό τό ημερολόγιο τού J. King πού είναι καταχωρημένα
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σταντικά σχολεία πού λειτούργησαν άπό το 1831 έως το 1841 ήταν: ένα 
προτεσταντικό Διδασκαλείο στήν ’Αθήνα, το ονομαζόμενο «Εύαγγελικό Γυ
μνάσιο», και όρισμένα μικρά άλληλοδιδακτικά σχολεία, σέ επίπεδο δημο
τικής εκπαίδευσης, πού ιδρύθηκαν στούς Ιεραποστολικούς σταθμούς τής ’Α
θήνας, τού "Άργους, τής Κύπρου,17 τής Χίου καί τής Μάνης (Άρεόπολη).18 
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει ή συμβολή τού King, όπως καί τής Mrs Μ. 
Riggs, συζύγου τού κορυφαίου Ιεραποστόλου El. Riggs, στούς εκπαιδευτι
κούς σχεδιασμούς, πού γίνονταν στά χρόνια τού Καποδίστρια καί τού Όθω- 
να. Τό ζεύγος των ιεραποστόλων Riggs, τά πρώτα έξι χρόνια τής μακρό
χρονης παραμονής του στον χώρο τής καθ’ ημάς ’Ανατολής, παρέμενε στό 
’Άργος. Στον ιεραποστολικό αυτό σταθμό λειτούργησε μέ τή φροντίδα τους 
«ύποδιδασκαλειο» θηλέων επιπέδου δημοτικής εκπαίδευσης (1834-1838). Άπό 
τό σχολείο αύτό αποφοίτησαν βοηθοί για δασκάλες τών προτεσταντικών καί 
τών ελληνικών σχολείων. Τό σχολείο τής Mrs Riggs, πού είχε στά 1838 
εκατό μαθήτριες, συνέβαλε στήν κοινωνική αποκατάσταση τής Έλληνίδας 
τής υπαίθρου καθώς ήταν τό μοναδικό σχολείο στό είδος του πού λειτουρ
γούσε στήν ελληνική ύπαιθρο.19 20

Ή Armenian Mission στήν Όβωμανική Αυτοκρατορία (1831-1860)

Ή Armenian Mission άρχισε τή λειτουργία της μόνον μετά τήν υπογραφή 
τής Άμερικανο-Όθωμανικής εμπορικής συμφωνίας στά 1830.“ Άν καί δέν 
υπήρχε πρόβλεψη για τό έργο τών ιεραποστόλων στήν ’Οθωμανική Αυτο
κρατορία. Μαζί μέ τούς Αρμενίους τής Αυτοκρατορίας οί προσηλυτιστικές 
προσπάθειες τής ABCFM στόχευαν καί στούς αλύτρωτους "Ελληνες καί, 
κατά προτίμηση, στούς Τουρκόφωνους.21 Στά ’ίδια χρόνια ή Mission to Jews

στό Missionary Herald (1831-1836), παρέχουν πλούσιο υλικό για τά έλληνικά προτεσταν- 
τικά σχολικά έγχειρίδια αύτής τής περιόδου και τήν προτεσταντική εκπαίδευση στήν Ελ
λάδα.

17. F. Tollefson, «American Missionary Schools for Cyprus (1834-1842)» Modem Greek 
Studies Yearbook 10/11 (1994/1995), σσ. 37-87.

18. Σόφη Παπαγεωργίου, «Δύο Άμερικανοί-Ίεραπόστολοι στή Μάνη», Πρακτικά Δ' 
Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τόμ. 3, ’Αθήνα 1976, σσ. 25-28.

19. Missionary Herald (1835) Γεν. σ. 6. Για τό «Διδασκαλείο Θηλέων» στήν ’Αθήνα 
τού Ιεραποστολικού ζεύγους Hill βλ. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Ή Μέση Εκπαί
δευση τών κοριτσιών στήν 'Ελλάδα (1830-1893), ’Αθήνα 1986, σσ. 114-116.

20. Üner Türgay, «Ottoman American trade during the 19th c.», Osmanli Ara§timalan 3 
(1982), σσ. 189-246.

21. Γιά τον σταθμό τής Κωνσταντινούπολης καί τις προσηλυτιστικές προσπάθειες 
άπό τό 1831 μέχρι τό 1864, βλ. στά ’Απομνημονεύματα τού W. Goodell, Forty years in the 
Ottoman Empire, Νέα Ύόρκη 1877.
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(1831-1856) άπέβλεπε στον προσηλυτισμό των Εβραίων της Κωνσταντινού
πολης, τής Σμύρνης καί τής Θεσσαλονίκης.

Στα 1846 στο Πέραν σχηματίστηκε ή πρώτη ’Αρμένική Ευαγγελική Εκ
κλησία. Τα μέλη τής μυστικής εταιρίας Armenian Evangelical Union, πού ά- 
φορίστηκαν άπό τον ’Αρμένιο Πατριάρχη τής Κωνσταντινούπολης Ματ
θαίο Α', κατέφυγαν τό 1846 στούς ιεραποστόλους τής Κωνσταντινούπολης 
W. Goodell καί Η. G. Ο Dwight, οί όποιοι τούς οργάνωσαν σέ εκκλησία. 
Στα 1850, όταν ή αγγλική επιρροή στήν Κωνσταντινούπολη είχε φθάσει στό 
αποκορύφωμά της μέ τήν παρουσία τού Sir Stratford Canning de Redcliffe, 
πρεσβευτή τής ’Αγγλίας στήν 'Υψηλή Πύλη, ό σουλτάνος Άβδούλ Μετζίτ 
παραχώρησε μέ εύκολία φιρμάνι πού άναγνώριζε τούς Προτεστάντες τής 
Αύτοκατορίας ώς ισότιμους προς τά άλλα millet.22

"Ως τό τέλος τού Κριμαϊκού Πολέμου οί ’Αμερικανοί ιεραπόστολοι πε
ριόριζαν τό προσηλυτιστικό τους έργο κυρίως στή σημερινή Εύρωπαϊκή 
Τουρκία, τή Δυτική Μικρά Άσία καί τά παράλια τού Πόντου (1834-1856). 
Μετά τό 1856 καί τήν έκδοση τού Χάττι Χουμαγιούν οί ιεραπόστολοι τόλ
μησαν μαζική διείσδυση άπό τήν Τραπεζούντα καί τήν Άμισό μέσω Σεβά
στειας προς τό κεντρικό Μικρασιατικό οροπέδιο, καί άπό τή Σμύρνη προς 
τήν Κιλικία (Aintab, σημερινό Gazi Antep). Στις ’Ανατολικές έπαρχίες τής 
Αυτοκρατορίας (Τουρκική ’Αρμενία καί Κουρδιστάν) προχώρησαν άπό τό 
Έρζερούμ στον βορρά καί άπό τό Ντιαρμπακίρ στον νότο. Άπό τόν κόμβο 
τού Ντιαρμπακίρ έφτασαν έως τό Μαρντίν (Άμίδα, αρχαία Μεσοποταμία). 
Τό Μαρντίν, τό μόνο αραβόφωνο (Σύροι-Ίακωβίτες) τμήμα τής Armenian 
Mission, αποτελούσε μαζί μέ τό Βάν (’Αρμενία) τούς πιό ανατολικούς σταθ
μούς τής ABCFM στήν ’Ασιατική Τουρκία. Τελικά, στα 1914 οί ευαγγελικοί 
’Αρμένιοι έφθαναν τις 40.000, περίπου δηλαδή τό 2% στό σύνολο τού Άρ- 
μενικοΰ πληθυσμού τής Αυτοκρατορίας.23

Ή Turkey Mission (1860-1914): :Αρμένιοι, °.Ελληνες, Βούλγα
ροί, Μουσουλμάνοι
α) Asiatic Turkey Mission

Μετά τό 1860 ή Armenian Mission διευρύνθηκε καί μετονομάσθηκε σέ Tur
key Mission.24 Διαιρέθηκε στήν Asiatic Turkey Mission καί στήν European Tur
key Mission. Αιτία τής διεύρυνσης τού ιεραποστολικού έργου τής ABCFM

22. Rev. Edw. Bliss, Turkey, The Armenian Attrocities, Νέα Ύόρκη 1896, κεφ. XIV.
23. M. Ormanian, The Church of Armenia, Λονδίνο 1955, Appendix II σσ. 205-207.
24. Βλ. πίνακα άρ. 1 (’Ασιατικές έπαρχίες). Άπό τό βιβλίο τοϋ Ιεραποστόλου J. 

Green, Leavening the Levant, Βοστόνη 1916, σ. 2 καί πίνακα άρ. 2· J. Green, δ.π., σ. 248 
(Ευρωπαϊκές έπαρχίες).
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σέ ολόκληρο τον χώρο τής ’Ασιατικής καί ευρωπαϊκής Τουρκίας, πού εκτός 
από τούς Χριστιανούς απευθύνεται τώρα καί στούς Μουσουλμάνους, ήταν 
οί εύνοϊκές συνθήκες πού διαμορφώθηκαν για τούς Ευρωπαίους τής Αυτο
κρατορίας κατά τήν περίοδο αύτή τού Τανζιμάτ καί οί όποιες δημιούργη
σαν κλίμα εύφορίας καί άμετρης αισιοδοξίας στην ABCFM για τό έργο της. 
Παρ’ όλα αυτά, τά άποτελέσματα τής αποστασίας τών Μουσουλμάνων ήταν 
πενιχρά. Στά χρόνια 1856-1861 σημειώθηκαν μόνον 23 περιπτώσεις άλλα- 
ξοπιστίας πού παρέμειναν κι οί μοναδικές ως τό τέλος τής Turkey Mission.25

Στά χρόνια 1866-1890 οργανώθηκαν καί οί 21 Ελληνικές Εύαγγελικές 
κοινότητες άπό τήν Asiatic Turkey Mission. Οί μικρές αυτές κοινότητες τού 
Μικρασιατικού χώρου δημιουργήθηκαν στον Πόντο26 (ή Οίνόη ήταν ή πιο 
παλιά· από τό 1868), στή Δυτική Μ. Άσία, στήν Καππαδοκία καί στήν πε
ριοχή τών ’Αδάνων.27 Οί περισσότερες όργανώθηκαν κυρίως μετά τό 1880, 
γιατί μετά τό Συνέδριο τού Βερολίνου (1879) έξασθένησε ή Ρωσική παρου
σία στήν Αυτοκρατορία, μόνιμη απειλή για τό έργο τών ιεραποστόλων. Τό
τε ήταν πού οί Ιεραπόστολοι πίστεψαν ότι ήρθε ό χρόνος νά άλώσουν τούς 
ορθόδοξους. Οί Πόντιοι Εύαγγελικοί —πολυαριθμότεροι όλων— υπολογί
ζονται σέ 500 οικογένειες (2.500-3.000 άτομα).28 Ή πιό πολυπληθής Ελλη
νική Ευαγγελική Κοινότητα τών Κοτυώρων (Όρντού) στον Πόντο αριθ
μούσε, στά 1891, 78 εγγεγραμμένους Προτεστάνες καί 200 περίπου φιλο- 
προτεστάντες.29 Σήμερα, πολλοί άπό τούς Ευαγγελικούς τής Κατερίνης 
είναι απόγονοι τών Ευαγγελικών Ελλήνων τών Κοτυώρων, πού κατέφυγαν 
στή Μακεδονία μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή. Στά 1923 καταχωροϋν- 
ται 120 οικογένειες στό άρχειο τής Ελληνικής Εύαγγελικής ’Εκκλησίας Κα
τερίνης πρόσφυγες άπό τόν Πόντο καί τή Μ. ’Ασία.

β) European Turkey Mission (1870-1912)

Παράλληλα μέ τή διείσδυση στό εσωτερικό τής ’Ασιατικής Τουρκίας ή 
ABCFM άπεφάσισε νά όργανώσει καί νέες ιεραποστολές στις Εύρωπαϊκές 
επαρχίες τής Αύτοκρατορίας. Αύτή τή φορά τό ενδιαφέρον τής Ιεραπο
στολής αρχικά στράφηκε προς τούς Βουλγάρους καί άργότερα, άπό τό 
1887, προς τούς πληθυσμούς τής Ν. ’Αλβανίας ("Ελληνες, Τόσκηδες κ.ά.).

25. L. Gordon, American Relations with Turkey 1830-1930, Φιλαδέλφεια, University of 
Pennsylvania Press, 1932, o. 223.

26. Ίω. Άγαπίδης, 'Ελληνικοί Εύαγγελικοί Κοινότητες τοϋ Πόντου, Θεσσαλονίκη 
1948, πίνακα άρ. 3 σ. 99.

27. Ίω. Άγαπίδης, 'Ελληνικοί Εύαγγελικοί Κοινότητες τής Μ. ’Ασίας, Θεσσαλονίκη 
1950, Πίνακα άρ. 4 σ. 4 καί Α. Μ. Λεβίδης, «Συμβολαί είς τήν Ιστορίαν τοϋ προσηλυτι
σμού έν Μικρή Άσίμ», Ξενοφάνης 2 (1904-5), σσ. 225-229· 3 (1905-6), σσ. 248-255 καί 
σσ. 343-351.

28. Ίω. Άγαπίδης, δ.π., σ. 87.
29. Missionary Herald (Δεκέμβριος 1890), σ. 518 καί (Ιούνιος 1891), σ. 294.
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Ωστόσο, για λόγους οικονομικούς καί παρά τή διάχυτη συμπάθεια πού έ
τρεφαν οί ιεραπόστολοι προς την «απλότητα» τού Βουλγαρικού έθνους, 
πολύ γρήγορα ή Bulgarian Mission, κλάδος τής European Turkey Mission 
(1870-1912), μοιράστηκε τό έργο της μέ τήν ’Αμερικανική Εκκλησία τών 
Methodist Episcopals. Τό έργο τής Ιεραποστολής περιορίστηκε μόνον στον 
όγκο τών Βουλγάρων πού κατοικούν σήμερα τή νότια Βουλγαρία καί σέ 
όσους ζοΰσαν τότε διασκορπισμένοι στον υπόλοιπο χώρο τής Βαλκανικής 
(Κεντρική Βαλκανική, Θράκη) καί, βέβαια, στήν πολυπληθή Βουλγαρική 
Κοινότητα τής Κωνσταντινούπολης.

Κι εδώ όμως ή Ιεραποστολή άπέτυχε. Στά 1909 οί Ευαγγελικοί Βούλγα
ροι, μέλη τής Εκκλησίας, έφθαναν μόλις τούς 1456, ενώ οί φιλοπροτεστάν- 
τες τούς 1800.30

Αντιδράσεις καί διώξεις κατά τών ιεραποστόλων

Τό έργο τής ABCFM στήν Αυτοκρατορία κινδύνεψε νά διακοπεί δύο φορές 
κατά τον 19ο αιώνα: στις αρχές τής εγκατάστασης τής Armenian Mission 
στά 1836-1839 καί στά 1864, λίγα χρόνια μετά τή λήξη τής θητείας τού «με
γάλου έλτζή», φανατικού προστάτη τού Προτεσταντισμού στήν Αύτοκρατο- 
ρία, Canning.

Κατά τήν πρώτη περίοδο τών μαζικών καί οργανωμένων διώξεων εναν
τίον τών ιεραποστόλων πρωτοστάτησε κυρίως ό πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ', ό άπό Σερρών, ό όποιος μέ Συνοδική επιστολή 
(1836) καταδίκασε τα άλληλοδιδακτικά σχολεία πού είχαν οργανώσει οί 
’Αμερικανοί ιεραπόστολοι στήν Κωνσταντινούπολη καί τή Δυτική Μ. ’Ασία 
μεταξύ τών Ελλήνων, καθώς καί τό έντυπο υλικό τού τυπογραφείου τους, 
πού τό «παραχωρούσαν» καί στά ελληνικά σχολεία. Για νά διαφυλάξει μά
λιστα τήν ’Ορθοδοξία, ίδρυσε τήν Κεντρική ’Επιτροπή τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου (1836-1850) πού είχε τήν έποπτεία στά εκκλησιαστικά καί 
έκπαιδευτικά πράγματα τών ’Ορθοδόξων.31 Επιπλέον, στά 1839 τό Οικου
μενικό Πατριαρχείο, τό ’Αρμένικο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καί ή 
Καθολική Προπαγάνδα, συσπειρώθηκαν καί πίεζαν τήν 'Υψηλή Πύλη νά 
διώξει τούς ιεραποστόλους.32 Άπό μηχανής θεός, όμως, στάθηκε ή δεύτερη

30. Chr. Nestorova-Matejic, American Missionaries in Bulgaria (1858-1912), Ph.D. Thesis, 
The Ohio State University 1985, σ. 43.

31. Κυριακή Μαμώνη, «’Αγώνες του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τών μισσιο- 
ναρίων». Μνημοσύνη 8 (1980-1981), σσ. 180-212 καί Missionary Herald (’Ιούλιος 1839), σ. 
244: «Τό Πατριαρχείο κρατά σιδηροδέσμιους τούς ’Ορθοδόξους. Δέν υπάρχει έλπίδα νά 
προχωρήσει ό προσηλυτισμός τών ’Ορθοδόξων».

32. Η. G. Ο Dwight, Christianity in Turkey, Αονδίνο 1859, σ. 92 κέ.
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Αιγυπτιακή κρίση (1839) κι ό θάνατος του Σουλτάνου. Ή ανάρρηση μάλι
στα στο θρόνο του νέου σουλτάνου Άβδούλ Μετζίτ καί ή παραχώρηση του 
Χάττι-Σερίφ του Gülhane (1839) είχαν αναπτερώσει τις ελπίδες τών ιερα
ποστόλων γιά τή συνέχιση του έργου τους. Τελικά, ή σθεναρή στάση τού 
πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ' κατά τήν περίοδο τής πρώτης πατριαρχείας του 
(1835-1840) του κόστισε τήν έκπτωσή του άπό τόν πατριαρχικό θρόνο, 
καθώς στα 1840 ή ’Αγγλική διπλωματία μεσολάβησε στήν ’Υψηλή Πύλη γιά 
τήν απομάκρυνσή του.33

Μεγάλες διώξεις εναντίον τών ιεραποστόλων ξέσπασαν καί στα 1864, 
όταν ό νέος πρεσβευτής τής ’Αγγλίας στήν ’Υψηλή Πύλη Sir Η. Bulwer απο
δείχθηκε αδύναμος νά υποστηρίξει τά κεκτημένα δικαιώματα τού «θρησκευ
τικού φιλελευθερισμού» γιά τούς Μουσουλμάνους αποστάτες πού είχε κα
τορθώσει νά άποσπάσει άπό τόν Σουλτάνο (1844) ό πανίσχυρος προκάτο- 
χός του Canning.34 Άπό τήν αδυναμία τού Bulwer, τή σύγκρουσή του μέ 
τήν Bible Society, τούς ’Αμερικανούς ιεραποστόλους καί τό Foreign Office 
έπωφελήθηκαν οί δυσαρεστημένοι ούλεμάδες, άλλα καί τά Πατριαρχεία πού 
ύπέθαλψαν διώξεις τών ιεραποστόλων, κυρίως στήν Κωνσταντινούπολη 
(απειλές κατά τής ζωής τών ιεραποστόλων, απαγόρευση κυκλοφορίας τών 
προτεσταντικών εντύπων).35 36 Ή ABCFM παρέμεινε καί συνέχισε τό έργο της 
μέσα στήν Αύτοκρατορία καλυπτόμενη άπό τήν προστασία τού Χάττι-Χου- 
μαγιούν (1856). Παρ’όλα αυτά, ό «θρησκευτικός φιλελευθερισμός» δέν 
βρήκε ποτέ ανταπόκριση στήν ’Οθωμανική κοινωνία. Γι’αυτό καί ή τύχη 
τού Μουσουλμάνου αποστάτη ήταν προσωπική του ύπόθεση.“

Ή κορύφωση (1880-95) καί ή φθίνουσα πορεία τού Προτεσταν
τισμού στήν 'Οθωμανική Αύτοκρατορία

Οί ρυθμοί αύξησης τού έργου τής ABCFM στήν Αύτοκρατορία (προσηλυτι
σμός, σχολεία) σημείωσαν ανοδική πορεία άπό τά μέσα τού 19ου αί. (1850- 
1860). Ή κορύφωση τής αύξησης σημειώθηκε μετά τή Συνθήκη τού ’Αγίου 
Στεφάνου καί ως τό τέλος τού αιώνα (1880-1895). Ό ρυθμός αύξησης τού 
έργου της στά δεκαπέντε αυτά χρόνια είναι ό μεγαλύτερος άπό τόν μέσο

33. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικής Ιστορίας Μνημεία, ’Αθήνα 1922, σσ. 28-30 καί H.G. Ο 
Dwight, δ.π., σ. 107: «Ό Γρηγόριος ΣΤ' διώκεται μέ τήν “κατηγορία” τής υποκίνησης 
έπανάστασης στα Ίόνια Νησιά, παρά τήν έκδοση τοϋ Χάττι Σερίφ τοϋ Gülhane. Προ
φανές είναι ότι ή δίωξή του όφείλεται στήν έχθρότητά του πρός τούς Προτεστάντες».

34. L. J. Gordon, δ.π., σσ. 227-229.
35. Ν. Berkes, The Development of Secularism in Turkey, Μόντρεαλ 1964, σσ. 149-154.
36. L. J. Gordon, δ.π., σσ. 227-229· R. Davison «Turkish Attitudes and Christian-Muslim 

Equality in the 19th c.», American Historical Review 59/4 (1954), σσ. 848-860.
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όρο τής αύξησής του επί 73 χρόνια (1840-1913) στην Αυτοκρατορία.37 Μετά 
τό 1905, ώστόσο, ό Προτεσταντισμός στήν Αυτοκρατορία αρχίζει να φθίνει. 
Σημειώνεται ελάττωση τών μελών τών εκκλησιών καί τών σχολικών εγκα
ταστάσεων, κατά 4% καί 3% αντίστοιχα. Όσο για τον συνεχώς αυξανόμε
νο αριθμό τών μαθητών από τό 1905-1913 (αύξηση 13%), αυτός οφείλεται 
στο γεγονός ότι αρχίζουν νά φοιτούν καί μαθητές άλλων δογμάτων σέ κά
ποια άπό τα προτεσταντικά σχολεία (Κολλέγια).

Οί Ευαγγελικοί ’Αρμένιοι, "Ελληνες, Βούλγαροι έφθαναν τούς 62.000 
περίπου στο τέλος τού 19ου αί. Τά εγγεγραμμένα όμως μέλη τών Προτε- 
σταντικών Εκκλησιών (registered ή church members) ήταν μόλις 13.000, δη
λαδή περίπου τό 18% τού συνόλου. Οί υπόλοιποι 82% (49.000) ήταν απλά 
φιλοπροτεστάντες (adherents).38 Ό μικρός αριθμός τών registered Prote
stants, δηλαδή τών φανατικών Προτεσταντών (ή αναλογία τους είναι 1:6) 
προκύπτει άπό τήν ανθρώπινη αδυναμία νά κερδίσει ό νεοφώτιστος ανατο
λίτης άπό μόνος του τήν ασύλληπτη αυτοπειθαρχία στη ζωή, πού επέβαλε ή 
πουριτανική κοσμοαντίληψη τών Κογκρεγκεϊσιοναλιστών. Ή Προτεσταντι- 
κή Κοινότητα ήταν για τούς Κογκρεγκεϊσιοναλιστές μια πνευματική δημο
κρατία μέ αρχηγό τόν Χριστό καί τά μέλη της όφειλαν νά είναι «άγιοι επί 
τής γής». Αύτό, όμως, τό Πουριτανικό όνειρο τής κοινοτικής ούτοπίας πού 
μετέφεραν οί Ιεραπόστολοι άπό τή Νέα ’Αγγλία στήν καθ’ ημάς ’Ανατολή, 
δέν βρήκε γόνιμο έδαφος.39 Κι άλλοι παράγοντες συνέβαλαν στή διάλυση 
τών Προτεσταντικών κοινοτήτων στίς άρχές τού 20οΰ αί.: Οί σφαγές τών 
’Αρμενίων (1895, 1909), ή μετανάστευση τών enlightened Christians στίς 
ΗΠΑ καί τά μεγάλα οικονομικά προβλήματα τής ABCFM. Οί προτεσταν- 
τικές κοινότητες στήν Αυτοκρατορία δέν ευτύχησαν ποτέ νά γίνουν οικονο
μικά άνεξάρτητες, παρά τήν επιθυμία τής «εταιρίας». Έτσι αναγκαστικά 
έξαρτώνταν άπό τή φιλανθρωπία κυρίως τής ABCFM άλλα καί τής φιλαν
θρωπικής αγγλικής Κογκρεγκεϊσιοναλιστικής εταιρίας Bible Lands Missions 
Aid Society.40

Ή τελική εικόνα τού προσηλυτιστικού ιεραποστολικού έργου, όπως δια
μορφώθηκε στα 1895, ήταν ή εξής:

’Ασιατικές έπαρχίες. Σύνολο: Ιεραποστολικοί σταθμοί 12, υποσταθμοί 
270, ιεραπόστολοι 145, έγχώριοι συνεργάτες 811, Άρμενικές Εύαγγελικές 
Εκκλησίες 127, Ελληνικές Εύαγγελικές Εκκλησίες 17.

37. Οί γραφικές παραστάσεις (πίνακες 5, 6, 7) συντάχθηκαν άπό τόν Στέλιο Καζαν
τζή μέ τά δεδομένα πού παραθέτει ό J. Green, δ.π., σσ. 108-109.

38. Ed. Bliss, δ.π., σσ. 314-316.
39. A. Dunning, CongregationaUsts in America, Σικάγο, The Pilgrim Press Boston, 1894, 

σσ. 38-39.
40. R. Daniel, American Philanthropy in the Near East (1820-1960), Ohio University Press 

1970,σ. 108.
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Ευρωπαϊκές επαρχίες. Σύνολο: σταθμοί 5, υποσταθμοί 55, ιεραπόστολοι 
22, εγχώριοι συνεργάτες 93, Βουλγαρικές Ευαγγελικές Εκκλησίες 16.41

7ο εκπαιδευτικό έργο τής ABCFM (1832-1914)
α) ’Αλληλοδιδακτικά σχολεία, Bebek Seminary (1832-1870)

Τό εκπαιδευτικό έργο της ABCFM42 διακρίνεται σέ δύο περιόδους, από τό 
1832 έως τό 1870 καί άπό τό 1870 έως τό 1914. Στην πρώτη περίοδο 
(1832-1870) ήταν στενά συνδεδεμένο μέ τό προσηλυτιστικό έργο τής ιερα
ποστολής, άφοϋ ό νεοφώτιστος έπρεπε να ξέρει να διαβάζει για νά μπορέ
σει να κατανοήσει μόνος του τό περιεχόμενο των 'Αγίων Γραφών. Ή ’Αλ
ληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας (Lancasterian, monitorial schools) πρό- 
σφερε στους ιεραποστόλους τήν επιθυμητή λύση τής μαζικής έκπαίδευσης. 
’Αρχικά, άπό τό 1832-1838, ή ABCFM προσπάθησε νά οργανώσει ’Αλληλο
διδακτικά σχολεία σέ επίπεδο δημοτικής έκπαίδευσης γιά όλες τις έθνότητες 
τής Αυτοκρατορίας ('Έλληνες,43 ’Αρμένιους, ’Οθωμανούς44) στην Κωνσταν
τινούπολη, Προύσα καί Τραπεζούντα. Τα σχολεία αυτά ήταν πάντα έφοδια- 
σμένα μέ τό ανάλογο προπαγανδιστικό διδακτικό υλικό τού τυπογραφείου 
τής ABCFM (πλάκες άνάγνωσης, αλφαβητάρια [spelling books], κατηχήσεις). 
Οί εκπαιδευτικές αύτές πρωτοβουλίες τών ιεραποστόλων ξεσήκωσαν τη θύ
ελλα των διώξεων στα 1836-1839. Τό καθοριστικό γνώρισμα τής αμερικα
νικής ιεραποστολικής έκπαίδευσης τής πρώτης περιόδου ήταν τό Θρησκευ
τικό (Προτεσταντικό) ιδεώδες. Τό ιδεώδες αυτό χαρακτήριζε τήν ’Αλληλοδι
δακτική έκπαίδευση πού είχαν οργανώσει οί ιεραπόστολοι αρχικά γιά όλες

41. Encyclopedia of Missions, λήμμα «ABCFM». Τό άρθρο βασίζεται στο βασικό έργο 
του J. Dennis, Centennial Survey of Foreign Missions, Νέα Ύόρκη 1902. Ή άναλογία ήταν 
ένας 'ιεραπόστολος 1:100.000 χριστιανούς ή 1:500.000 υπηκόους τής Αυτοκρατορίας.

42. Γιά τό εκπαιδευτικό έργο τής ABCFM στή Μ. ’Ασία βλ. F. A. Stone, δ.π. Για τή 
Βουλγαρία Nestorova Matejic, δ.π., σσ. 80-120 καί U. Kocaba§o|lu, Kendi beigeieriyie 
Anadolu' daki Amerika. 19. yUzyiida Osmanli ìmparatorlugundaki Amerikan Misyoner 
Okullari (Ή ’Αμερική στή Μ. ’Ασία. Τα αμερικανικά σχολεία τών μισσιοναρίων τον 19ο 
αί. στήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία μέσα άπό τά έγγραφά τους), Κωνσταντινούπολη 
21991. Βλέπε καί βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου άπό τήν Πηνελόπη Στάθη, Δελτίο Κέν
τρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 (1995-96), σσ. 402-407.

43. Άπό τό 1832-1833 ό ιεραπόστολος W. Goodell όργάνωσε 20 ή 30 άλληλοδιδα- 
κτικά σχολεία: στο Μπουγιούκ-Ντερέ, στα Ταταϋλα, στον Γαλατά, Θεραπειά καί στό Φα
νάρι. Ό άριθμός τών μαθητών ήταν 200 καί οί μαθήτριες 100: Missionary Herald (Μάιος 
1832), σσ. 15 1-153 καί J. De Kay, Sketches of Turkey 1831-1832, ΝέαΝέαΎόρκη 1833,σσ. 
398-399.

44. Ήταν ή πρώτη κι ή τελευταία φορά πού ιδρύθηκαν Τουρκικά σχολεία Πρωτο
βάθμιας έκπαίδευσης πού δέν ήταν θρησκευτικά. Τά σχολεία λειτουργούσαν στό Σκούτα- 
ρι καί στό Μπεσικτάς (N. Berkes, δ.π., σσ. 104-105).
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τις εθνότητες τής Αυτοκρατορίας. ’Αργότερα, μετά τίς διώξεις, τό θρησκευ
τικό ιδεώδες περιορίστηκε μόνον στά ’Αλληλοδιδακτικά σχολεία των ιερα
ποστολικών σταθμών καί τών Ευαγγελικών κοινοτήτων όπως καί στο μο
ναδικό «Διδασκαλείο», τό Bebek Seminary, στην Κωνσταντινούπολη (1839- 
1863), από όπου αποφοιτούσαν οί συνεργάτες καί οί μελλοντικοί διάδοχοι 
τών ιεραποστόλων.45

Στά 1839 ή ABCFM, παίρνοντας θάρρος άπό τό Χάττι Σερίφ τού GU1- 
hane, τήν «Magna Charta» τών Χριστιανών —όπως συνήθιζαν οί Ιεραπόστο
λοι να τό άποκαλοΰν-— ίδρυσε στήν Κωνσταντινούπολη τό πρώτο αμερικα
νικό σχολείο ανώτερης εκπαίδευσης στή Μέση ’Ανατολή, τό Bebek Theolo
gical Seminary. Τό «Διδασκαλείο» αυτό είναι πρόδρομος τών αμερικανικών 
σχολείων πού λειτουργούν ως τίς μέρες μας στον χώρο αυτό.

'Ωστόσο, ό Ιδρυτής τής Θεολογικής Σχολής στο Μπεμπέκι, ό δυναμικός 
κι εφευρετικός Ιεραπόστολος C. Hamlin (1811-1901),46 ήδη άπό τό 1850 είχε 
αρχίσει τή μύηση τών σπουδαστών τού Σεμιναρίου σέ γνώσεις επιστημονι
κές καί τεχνικές, παράλληλα μέ τίς θρησκευτικές. Στό Σεμινάριο τού Hamlin 
λειτούργησε πειραματικά τό Self Help Department, δηλαδή τά έργαστήρια: 
ξυλουργίας, βιβλιοδεσίας καί σιδηρουργείου, πού ένίσχυαν τούς οικονομικά 
άσθενέστερους σπουδαστές, έτσι ώστε έργαζόμενοι νά μπορούν νά ζοΰν καί 
νά σπουδάζουν άξιοπρεπώς. Στόχος τού Self Help Department ήταν νά δι
δαχθούν οί μαθητές «τό Ευαγγέλιο τής δουλειάς» πού άλλάζει τή μοίρα τού 
φτωχού μαθητή καί μελλοντικά τήν κοινωνική δομή τής πατρίδας του.47 
Μετά τό 1880 αυτή ή πρώιμη μορφή τεχνικής εκπαίδευσης θά άποτελέσει τό 
καθοριστικό γνώρισμα τής άμερικανικής έκπαίδευσης στή Μέση ’Ανατολή.

'Η έμμονή όμως τού R. Anderson στό θρησκευτικό ιδεώδες τής άμερικα- 
νικής έκπαίδευσης στήν Αυτοκρατορία έξανάγκασε τον Hamlin νά έγκατα- 
λείψει τό Σεμινάριο καί νά άπομακρυνθεί άπό τήν ιεραποστολή. Στά 1863 
ό άνήσυχος ιεραπόστολος θά γίνει ό ιδρυτής τού Robert College στήν Κων
σταντινούπολη, τού πρώτου πανεπιστημιακού ιδρύματος έκτος ΗΠΑ. Τό 
Robert College ήταν άνεξάρτητο άμερικανικό έκπαιδευτήριο, διατηρούσε 
όμως στενές σχέσεις μέ τήν ABCFM. Μάλιστα πολλοί ιεραπόστολοι χρημά
τισαν πρόεδροί του.48

β) Κολλέγια. Γυναικεία Εκπαίδευση (1870-1914)

Ή έκκοσμίκευση τής ’Αμερικανικής έκπαίδευσης στήν καθ’ ημάς ’Ανατολή 
άρχισε ουσιαστικά τό 1870. Οί έκπαιδευτικοί στόχοι τών έννιά ίεραποστο-

45. F. A. Stone, δ.π., κεφ. III.
46. Για τό έργο καί τήν προσωπικότητα τοΰ Hamlin βλ. J. Κ. Green, δ.π., σσ. 75-84. 

Πολύτιμα είναι τά ’Απομνημονεύματα τοΰ C. Hamlin, Among the Turks, Νέα Ύόρκη 1878.
47. Missionary Herald (Νοέμβριος 1848), σ. 400 καί (Αύγουστος 1847), σ. 265.
48. Encyclopedia of Missions, λήμμα «Robert College».
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λιπών Κολλεγίων, πού λειτούργησαν curò το 1874 ώς το 1914, σηματοδο
τούν αυτήν τήν αλλαγή.49

Στις ανατολικές επαρχίες λειτούργησαν όκτώ ’Αμερικανικά Κολλέγια: 
πέντε άρρένων καί τρία θηλέων.50 Στις εύρωπαϊκές επαρχίες λειτούργησε 
από 1880 μόνο ένα Κολλέγιο Άρρένων μέ Βούλγαρους σπουδαστές στο 
Σαμόκοβο. ’Από τά «Κολλέγια τής ’Ανατολής» τρία λειτούργησαν στον Μι
κρασιατικό χώρο: "Ενα Κολλέγιο Άρρένων στήν Μερζιφούντα (Μαρσοβάν) 
από τό 1886, ένα Κολλέγιο Άρρένων στή Σμύρνη άπό τό 1903 καί ένα 
Κολλέγιο Θηλέων στήν ίδια πόλη από τό 1912. Τρία Κολλέγια λειτούργη
σαν στήν Κιλικία: στό Άϊντάμπ ένα Κολλέγιο Άρρένων, τό πιό παλιό 
όλων, άπό τό 1874 ένα Κολλέγιο Θηλέων στό Μαράς (Γερμανίκεια) άπό τό 
1880 καί ένα Κολλέγιο Άρρένων στήν Ταρσό, άπό τό 1887. Στήν τουρκική 
Αρμενία λειτούργησε τό Κολλέγιο τού Εύφράτη (Euphrates’, Yeprad College) 
πού περιελάμβανε τμήμα Άρρένων (άπό τό 1878) καί τμήμα Θηλέων (άπό 
τό 1881). Τό Euphrates’ College ήταν ή μοναδική προτεσταντική σχολειού- 
πολη, όπου ό μαθητής ή ή μαθήτρια μπορούσε να φοιτήσει στον ίδιο χώρο 
μέχρι καί 18 χρόνια, άπό τό νηπιαγωγείο έως καί τό Θεολογικό Σεμινάριο.

Τά τρία Κολλέγια τών παραλίων τής Μ. Ασίας (Σμύρνης, Ταρσού) καί 
τό «Άνατόλια» (Marsovan) ήταν τά μόνα πού είχαν μαθητές καί άπό τις 
τρεις εθνότητες (οί Τούρκοι έγγράφονταν μόνον μετά τό 1908). Τά Κολλέ
για τής Κιλικίας είχαν στήν πλειονότητά τους Τουρκόφωνους Αρμένιους 
μαθητές. Στό Yeprad College φοιτούσαν μόνον Αρμένιοι σπουδαστές.

Τά Αμερικανικά Κολλέγια πρόσφεραν ατούς σπουδαστές τους ευρύτε
ρους προσανατολισμούς, επιστημονικούς καί τεχνικούς. Σχεδόν σ’ όλα τά 
Αμερικανικά Κολλέγια θά υιοθετηθεί τό Self-Help Department, πού εγκαι
νίασε ό Hamlin στό Σεμινάριο στό Μπεμπέκι. "Ετσι στό «Anatolia College» 
(Μερζιφούν), ένα άπό τά νεότερα καί πιό πετυχημένα Αμερικανικά σχο
λεία, θά λειτουργήσει άπό τό 1895 τμήμα τεχνικής έκπαίδευσης (Industrial 
Self Help Department). ΟΙ έξειδικευμένοι τεχνίτες απόφοιτοι τού τμήματος 
γίνονταν περιζήτητοι.51 Στις άρχές τού αιώνα μας όμως ή ABCFM οργανώ
νει πια αύτοτελείς τεχνικές σχολές στήν Αυτοκρατορία. Πρώτες λειτούργη
σαν οί γεωργικές σχολές. Τότε ιδρύθηκε κι ή Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
στή Θεσσαλονίκη (1904).52

Οί σπουδαστές προτιμούσαν τή φοίτηση κυρίως στά προπαρασκευαστικά

49. Γιά πρώτη φορά τέθηκαν δύο στόχοι (θρησκευτικός, κοσμικός) στήν ’Αμερικανική 
έκπαίδευση, στό Ιδρυτικό καταστατικό τού παλαιότερου Κολλεγίου (Central College) πού 
πρωτολειτούργησε στα 1874 στό Aintab, (F. A. Stone, δ.π., σ. 140).

50. Κωνσταντία Π. Κισκήρα, «Τα ’Αμερικανικά Κολλέγια τής Μ. ’Ασίας» ΙΕ' Πανελ
λήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 237-249, βλέπε πίνακες 8 καί 9.

51. J. Barton, Daybreak in Turkey, Βοστόνη 1908, σσ. 234-235.
52. Br. Marder, Stewards of the Land, Κολούμπια, University Press, 1979.
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τμήματα των Κολλεγίων (Academy). 01 σπουδές στα Academies ήταν ολι
γόχρονες (4-5 χρόνια) καί τό πρόγραμμα σπουδών (ευρωπαϊκές γλώσσες, 
έμπορικά μαθήματα) τούς έδινε τήν ευκαιρία να προχωρήσουν σέ έξειδίκευ- 
ση επιστημονική (οικονομικές σπουδές), τεχνογνωστική καί διευθυντική, ό
πως ακριβώς καί οί σπουδαστές του αντίστοιχου τύπου σχολείου τών ΗΠΑ.53 
Έτσι, οί απόφοιτοι τών Academies έγιναν οί μεταπράτες καί μικροαριστο- 
κράτες τού εμπορίου, πού θά συμβάλλουν καί αυτοί μαζί μέ τούς δυτικοευ- 
ρωπαίους έμπορους στή δυτικοποίηση τής ’Οθωμανικής Κοινωνίας.54

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι οί σπουδαστές τών ’Αμερικανικών Κολ
λεγίων απέκτησαν κάποιες έμπειρίες δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς 
συμμετείχαν ήδη από τό τέλος τού 19ου αί. (1880) στις χριστιανικές οργα
νώσεις YMCA καί Christian Endeavor Society, πού λειτουργούσαν στά Κολ- 
λέγια, όπως καί στις προτεσταντικές κοινότητες. Μετά τό 1908 άρχισε στά 
σχολεία αυτά καί ή λειτουργία τών έθνικοπολιτιστικών συλλόγων τους καί 
τών αθλητικών ομάδων τους.55

'Η ABCFM έκρινε ότι οί νέοι προσανατολισμοί καί ή νέα πολιτιστική 
ταυτότητα τών άποφοίτων τών Κολλεγίων θά δημιουργούσε τή μέλλουσα 
«αρχουσα τάξη» (leaders) πού θά ήταν ή απαραίτητη προϋπόθεση για τις 
άνάγκες οικοδόμησης μιας νέας κοινωνίας (new order) στήν καθ’ ημάς ’Α
νατολή.56 Ή νέα κοινωνία πού όραματίσθηκαν οί ’Αμερικανοί ιεραπόστολοι 
θά άποσαφηνισθεΐ στις αρχές τού 20ού αί., όταν ή ABCFM θά έμπλέξει στό 
έργο της μαζί μέ τή θρησκευτική καί τήν πολιτική σκοπιμότητα.57

Εκφραστής τού αμερικανικού οράματος τής «new order» ύπήρξε ό δια
πρεπής ιεραπόστολος, στέλεχος τής ABCFM, J. L. Barton, διάδοχος τού R. 
Anderson, πού όχι μόνο συντόνιζε τήν πολιτική τής 'Ιεραποστολής από τό 
1890-1936, αλλά καί χρησιμοποιούσε τό Προτεσταντικό lobby, πού είχε δη- 
μιουργηθεΐ στούς κόλπους τής ’Αμερικανικής κοινωνίας κατά τήν διάρκεια 
τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου, σάν ομάδα πίεσης στό State Department για 
τα δικαιώματα τών ιεραποστόλων καί τα άμερικανικά δικαιώματα στήν 
Αύτοκρατορία.58

53. F. A. Stone, δ.π., σσ. 137-243. Βλ. πίνακα 10.
54. Κωνσταντία Κισκήρα, δ.π., σ. 243.
55. Κωνσταντία Κισκήρα, δ.π., σ. 244.
56. J. L. Barton, Human Progress Through Missions, Νέα Ύόρκη, Λονδίνο 1912, σσ. 15- 

17. Ό Άγγλος δικηγόρος Sir Ed. Pears στό έργο του Turkey and its people, Λονδίνο 1912, 
σ. 273, παρατηρεί δτι τό έργο τών ιεραποστόλων εχει γίνει πια πολιτιστικό: «The 
missionaries’ teaching and methods of conducting their missions during the last twenty years 
(1890-1910) have tended not so much to make converts as to act as a useful leaven upon the 
population around the missions especially the Christians».

57. J. Gratuli, δ.π., κεφ. 3-5, 7-10.
58. J. Barton, Daybreak, σσ. 241-246. Πρβλ. τις άντίθετες άπόψεις τοϋ G. Horton, Ή 

Μάσηγα τής ’Ασίας, ’Αθήνα 1993, σσ. 264, 276, 310 καί 332.
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Ό Barton συνοψίζει μέ σαφήνεια τό νέο πλαίσιο τής δραστηριότητας 
τής ABCFM, πού είναι τελείως διαφοροποιημένο σέ σχέση μέ τό θρησκευ
τικό τής πρώτης γενιάς των Ιεραποστόλων (1830-1870): «Οί Ιεραπόστολοι 
άνοιξαν εμπορικά τμήματα στα Κολλέγιά τους, όπου ή νεολαία τής ’Ανα
τολής διδάσκεται τήν τέχνη τών επιχειρήσεων. Οί Ιεραπόστολοι διδάσκουν 
τήν άξια τής ειλικρίνειας καί τής εμπορικής εντιμότητας, βάζοντας έτσι τά 
θεμέλια διαρκών εμπορικών σχέσεων μέ τή Δύση».59

’Ιδιαίτερη μνεία αξίζει νά γίνει γιά τήν αμερικανική έκπαίδευση θηλέων 
(Girls’ High Schools ή Seminaries). Ή έκπαίδευση Θηλέων κρίθηκε αναμφίβο
λα θεμελιώδης γιά τό νέο κοινωνικό-πολιτικό όραμα τής ιεραποστολής στήν 
καθ’ ημάς ’Ανατολή. Τήν εύθύνη της είχε τό γυναικείο τμήμα τής ABCFM, τό 
Woman’s Board of Missions, πού ιδρύθηκε στά 1868 στή Βοστόνη. ’Από τό 
1870 εως τό 1914 εκατόν είκοσι γυναίκες ιεραπόστολοι, πού από πεποίθηση 
παρέμεναν άγαμες, πρόσφεραν τις γνώσεις τους ως κατηχήτριες (evan
gelists), δασκάλες στά σχολεία θηλέων ή ώς γιατροί. Σχεδόν οί μισές είχαν 
άποφοιτήσει cxjtò tò φη[χιο|ΐένο Γυμνάσιο Θηλέων στην Μσσσσχουσέτη, τό 

Mount Holyoke, άπό τά παλιότερα σχολεία Θηλέων πού ίδρυσαν οί Κο- 
γκρεγκεϊσιοναλιστές στή Νέα ’Αγγλία.60 Ή προοδευτική, φεμινιστική στοχο- 
θεσία τού Mount Holyoke, εφαρμοζόταν εύλαβικά άπό τις γυναίκες Ιεραπο
στόλους στά πιο πολλά άπό τά σχολεία θηλέων τής Αύτοκρατορίας (15 Γυ
μνάσια καί 3 Κολλέγιά).61 Οί στόχοι τών Girls’ Schools άποσκοποϋσαν νά 
μυήσουν τις μαθήτριες σέ σχολικά μαθήματα θετικής κατεύθυνσης (Μαθη
ματικά, ’Αστρονομία, Χημεία, κ.λπ.), ανάλογα προς αύτά πού διδάσκονταν 
στά ’Αμερικανικά Γυμνάσια Άρρένων. Τά Girls’ Boarding Schools, πιστά άν- 
τίγραφα τού Mount Holyoke στήν Αύτοκρατορία, προσπάθησαν νά δημι
ουργήσουν ισότητα εύκαιριών ανάμεσα στά δύο φύλα. Πίστευαν ότι ή πνευ
ματική καί ήθική ανύψωση τής γυναίκας μπορούσε νά μεταβάλει τήν κοινω
νική της θέση στην Αύτοκρατορία. ’Αναμφισβήτητα, τά πετυχημένα ’Αμερι
κανικά Σχολεία Θηλέων —πεδίο μαθητείας γυναικών χριστιανών όλων τών 
δογμάτων κατά τόν 19ο αί. άλλά καί Όθωμανίδων62 κατά τον 20ό αί.— ε
ξόπλισαν τις γυναίκες μέ κριτική σκέψη καί θάρρος γιά νά αντιμετωπίσουν 
τή μειονεκτική γιά τό φύλο τους κοινωνική πραγματικότητα.

Στά 1913 τό γενικό σύνολο τών μαθητών-μαθητριών, σπουδαστών-σπου- 
δαστριών τών δύο βαθμιδών (High Schools, Academies-Colleges, Theological

59. J. L. Barton, Human Progress Through Missions, σσ. 15-17.
60. F. A. Stone, δ.π., σσ. 73-134 καί Β. Melman, Women’s Orients. English women and 

the Midie East 1718-1918, University Macmillan 1995.
61. J. Dennis, Centennial Survey of Foreign Missions, Νέα 'Υόρκη 1902, σσ. 105-108 βλ. 

πίνακα άρ. 8, Σχολεία Θηλέων.
62. §ecil Akgun, «The Turkish Image in the Reports of American Missionaries in the 

Ottoman Empire», Turkish Studies Association Bulletin 13 (1989), άρ. 2, σσ. 91-105.
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Seminaries) τής εκπαίδευσης τής ABCFM στην Αυτοκρατορία κυμαίνονταν 
άπό 25.000 έως 35.000 περίπου. Τήν ίδια εποχή τά σχολεία τών ’Ιησουιτών 
είχαν διπλάσιο αριθμό μαθητών. Οί έλληνες μαθητές τών έλληνικών σχο
λείων έφθαναν τίς 185.000 περίπου καί οί (Άποστολικοί) ’Αρμένιοι μα
θητές τις 133.000.“

Ή ABCFM διέκοψε τό εκπαιδευτικό της έργο στα 1914. Οί σφαγές τών 
’Αρμενίων εξανάγκασαν τήν ABCFM νά κλείσει τά σχολεία της στην ηπει
ρωτική Μ. ’Ασία καί τήν τουρκική ’Αρμενία. 'Ωστόσο ως τήν κατάργηση 
τών Διομολογήσεων (1923) εξακολουθούν νά υπολειτουργούν όρισμένα σχο
λεία τής Δυτικής Μ. ’Ασίας, μέ μαθητές πού ανήκαν σέ όλες τίς εθνότητες. 
Στά 1923 έκλεισαν καί επίσημα τά σχολεία τής ιεραποστολής.

Στά 1924 ό Έλ. Βενιζέλος, ό όποιος γνώριζε τή συστηματική δουλειά 
καί τήν αυτοπειθαρχία τών σπουδαστών τών ιεραποστολικών «Κολλεγίων 
τής ’Ανατολής», καί ό όποιος μεριμνούσε γιά πρόσωπα πού ήταν σέ θέση 
νά έπανδρώσουν τούς κρατικούς θεσμούς, άποτελώντας εγγύηση γιά τήν 
καλή λειτουργία τού πολιτεύματος, προσκάλεσε δύο άπό αύτά τά σχολεία 
νά μετεγκατασταθούν στήν Ελλάδα. Τό Collegiate Institute for Girls τής 
Σμύρνης μεταφέρεται στήν ’Αθήνα. (Είναι τό σημερινό Pierce College ή 
Κολλέγιο τής Ελλάδας). Τό Anatolia College άπό τή Μερζιφούντα τού Πόν
του μεταφέρεται στή Θεσσαλονίκη. Είναι τό σημερινό Anatolia College στή 
Θεσσαλονίκη.63 64

Τό έκόοτικό έργο τής ABCFM (1822-1914)

Τό εκδοτικό έργο τής ABCFM συμπλήρωσε καί ένίσχυε τό προσηλυτιστικό 
καί εκπαιδευτικό έργο της. Τό τυπογραφείο της λειτούργησε τήν πρώτη δε
καετία τού 19ου αί. (1822-1833), γιά λόγους ασφάλειας, στή Μάλτα πού 
βρισκόταν τότε κάτω άπό τήν άγγλική κυριαρχία. Μεταφέρθηκε στή Σμύρνη 
(1833-1853), όταν Ιδρύθηκαν οί ιεραποστολές γιά τούς Έλληνες καί τούς 
’Αρμένιους. Τά τελευταία 63 χρόνια τής λειτουργίας του είχε γιά έδρα του 
τήν Κωνσταντινούπολη (1853-1914).65

Οί πιό πολλές έκδόσεις τού τυπογραφείου ήταν κείμενα τής Προτεσταν- 
τικής Εκκλησιαστικής Γραμματείας καί Φιλολογίας. Βασική έκδοση παρέ

63. Ε. Grineil Mears, Modem Turkey A Politico - Economic Interpretation 1908-1923, 
Νέα Ύόρκη 1924, σ. 135 πίνακας. Τά Θεολογικά Σεμινάρια ήταν πέντε: Σαμόκοβο 
(1873), Μαρσοβάν (1865), Μαράς (1864), Χαρπέρτη (1859), Μαρντίν (1875).

64. Κωνσταντία Κισκήρα, δ.π., ο. 245.
65. J. Barton, Daybreak, σσ. 197-203· J. Greene, δ.π., σσ. 136-144. Μικρές πρόχειρες 

τυπογραφικές έγκαταστάσεις λειτουργούσαν ήδη άπό τά τελευταία χρόνια τού 19ου αί. 
στά «’Αμερικανικά Κολλέγια τής ’Ανατολής» και στό Σαμόκοβο τής Βουλγαρίας.
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μενε ή 'Αγία Γραφή, μετάφραση στην δημοτική γλώσσα όλων τών εθνοτή
των τής Αυτοκρατορίας, άλλα καί σέ Ιδιώματα πού χρησιμοποιούσαν ορι
σμένοι υπήκοοί της, π.χ. άρμενο-τουρκικά, καραμανλίδικα, ίσπανοεβραϊκά. 
Οί ιεραπόστολοι τού σταθμού τής Κωνσταντινούπολης W. Goodell, El. Riggs 
καί W. Schauffler καί οί εγχώριοι συνεργάτες τους (Literary Department) εί
χαν τήν εύθύνη γιά τήν απόδοση τής 'Αγίας Γραφής στά αρμένικά (άρμενο- 
τουρκικά καραμανλίδικα), βουλγαρικά καί ίσπανοεβραϊκά.66 Οί δαπάνες τής 
έκδοσης τού κειμένου τής 'Αγίας Γραφής καλύπτονταν κυρίως άπό τήν ’Α
μερικανική Βιβλική Εταιρεία (American Bible Society), πού άπό τό 1836 
συνεργαζόταν μέ τήν ABCFM.

Ό άριθμός σελίδων τών θεολογικών κειμένων πού τυπώθηκαν στά τυ
πογραφεία τής ιεραποστολής συχνά εμφανίζεται άστρονομικός. Στο τυπο
γραφείο τής Κωνσταντινούπολης μέσα σέ ένα χρόνο (1855), καί γιά τις 
άνάγκες μόνο τής Μ. ’Ασίας, τυπώθηκαν 7.000.000 σελίδες στά ’Αρμένικά, 
άρμενο-τούρκικα, καραμανλίδικα, ίσπανοεβραϊκά καί άγγλικά.67 Ωστόσο, 
επειδή ή ύλη τών κειμένων αύτών ήταν ξένη προς τις κοσμοαντιλήψεις τών 
λαών τής καθ’ ημάς ’Ανατολής, δέν έβρισκαν άπήχηση καί δέν είχαν άνα- 
γνωστικό κοινό. Μοναδική εξαίρεση άπετέλεσε τό κλασικό κατά τα άλλα 
Πουριτανικό έργο τού J. Bunyan The Pilgrim ’s Progress (Διατριβή Χριστια
νού Άποδημητή), επειδή είχε τή μορφή «ενός λαϊκού έπους, μιας παγ
κόσμιας θρησκευτικής μυθιστορίας».68 'Η «Διατριβή τού Χριστιανού Άπο
δημητή» (απόδοση στά ελληνικά άπό τόν Rev. S. Wilson) διαβαζόταν μέ 
ενδιαφέρον κι άπό τούς 'Έλληνες. Στά 1825 κυκλοφορούσαν 100 άντίτυπά 
του στήν Πελοπόννησο, ένώ άπό τό 1825-1834 είχαν έκδοθεϊ 3.000 άντίτυ- 
πα στά ελληνικά.69

’Αναμφισβήτητη είναι όμως ή συμβολή τής ABCFM στις έκδόσεις κυρίως 
διδακτικών εγχειριδίων, περιοδικών καί έφημερίδων στή δημοτική βουλγα
ρική καί άρμενική γλώσσα. Οί έκδόσεις αύτές δέν συνεισέφεραν μόνον στή 
διαπαιδαγώγηση τών νεαρών άρμενίων καί βουλγάρων σπουδαστών —ήταν 
μεταφράσεις άπό άγγλικά πρότυπα— άλλά συνέβαλλαν καί στή διαμόρφω
ση τής όμιλουμένης γλώσσας αύτών τών δύο εθνοτήτων. Άπό τά 100 
πρώτα βιβλία πού έκδόθηκαν στή δημοτική βουλγαρική, τά 70 ήταν προτε-

66. J. Dennis, δ.π., σσ. 152-154.
67. Missionary Herald (Μάρτιος 1856), σ. 97.
68. J. Bunyan, The Pilgrim’s Progress, Λονδίνο, Penguin Classics, 1987, σ. 7.
69. Ή θρησκευτική αυτή άλληγορία μεταφράστηκε στά Νέα Ελληνικά άπό τόν Rev. 

S. Wilson τής London Missionary Society (Κογκρεσιανολιστική ’Αγγλική Εταιρία) πού 
έργαζόταν άποκλειστικά στήν Ελλάδα άπό τό 1828. Στον Ιεραπόστολο S. Wilson όφείλε- 
ται μια πρώτη άπόπειρα συγγραφής Ιστορικού μυθιστορήματος (1835) στά Νέα Ελληνι
κά. Βλ. Ή παλαβότερη Πεζογραφία μας, τόμ. Γ' : (1830-1880), Samuel Sheridan Wilson. 
Παρουσίαση-Άνθολόγηση Μαριάννας Δήτσα, ’Αθήνα, ’Εκδόσεις Σοκόλη, σσ. 119-130. ’Ε
πίσης, S. Wilson, A narrative of Greek Mission, Λονδίνο 1839, σ. 211.
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σταντικές εκδόσεις.70 Πολλές από τις έκδόσεις αυτές —κυρίως εγχειρίδια 
Φυσικής καί Μαθηματικών—χρησιμοποιήθηκαν άδιάκριτα καί στα ορθόδο
ξα σχολεία των εθνοτήτων αυτών.

Τό πρώτο ελληνικό περιοδικό τής Σμύρνης ήταν προτεσταντική έκδοση. 
Ή Αποθήκη τών’Ωφελίμων Γνώσεων ήταν μηνιαίο περιοδικό μορφωτικής 
ύλης, πού έκδόθηκε από τό 1837-1844 από τό τυπογραφείο τής ABCFM στή 
Σμύρνη. Συντάκτης του ήταν ό Χιώτης Νικ. Πετροκόκκινος, συνεργάτης 
τού ιεραποστόλου D. Temple. Τό περιοδικό κρίθηκε σημαντικό, γι’ αύτό 30 
χρόνια αργότερα, ό πρώτος τόμος του άνατυπώθηκε στό περιοδικό Μελής 
τής Σμύρνης.71

Στό τυπογραφείο τής Κωνσταντινούπολης έκδίδονταν περίπου άπό τά 
μέσα τού 19ου αί. οί εβδομαδιαίες θρησκευτικές έφημερίδες: Avedaper (’Αγ
γελιοφόρος) καί Zornitza (Αυγερινός). Ή Avedaper κυκλοφορούσε σε τρεις 
έκδόσεις: στα αρμένικά άπό τό 1847, στά άρμενοτουρκικά άπό τό 1856 καί 
στά καραμανλίδικα ό («’Αγγελιοφόρος») άπό τό 1869. Ή Zornitza κυκλο
φορούσε στά βουλγαρικά άπό τό 1864. Εκτός άπό τόν ολιγόχρονο «’Αγγε
λιοφόρο» οί υπόλοιπες συνέχισαν τήν έκδοσή τους ως τήν πρώτη δεκαετία 
τού 20ού αί.72 73 Παρ’ όλο πού ήταν θρησκευτικές έφημερίδες, ένημέρωναν τόν 
άναγνώστη καί μέ άρθρα γενικού ένδιαφέροντος (κυρίως μεταφράσεις άπό, 
ξένα έντυπα). Στά 1882 τή μεγαλύτερη κυκλοφορία άνάμεσά τους είχε ή 
βουλγαρική Zornitza, μέ 4.000 φύλλα τήν εβδομάδα. 'Η Zornitza, πού είχε 
αναγνώστες καί μή Προτεστάντες, ήταν ή πρώτη σέ κυκλοφορία έφημερίδα 
ανάμεσα άπό όλες τις βουλγαρικές πού τυπώνονταν τότε στήν Κωνσταντι
νούπολη. Τήν ίδια πάντα χρονιά ή άρμενική Avedaper έκδιδόταν σέ 900 
φύλλα, ή άρμενοτουρκική σέ 600 καί ό καραμανλίδικος «’Αγγελιοφόρος» σέ 
5 00.77

Πρωτοποριακές άλλά καί εντυπωσιακές ήταν οί νεανικές έκδόσεις, πα
ραρτήματα μηνιαία καί τών τεσσάρων έφημερίδων. Πρωτοεκδόθηκαν τό 
1871 εκτός άπό τή νεανική Zornitza πού έκδόθηκε τρία χρόνια άργότερα. 
'Υπεύθυνος για όλες τις νεανικές έκδόσεις ήταν ό ιεραπόστολος El. Riggs. 
Οί έκδόσεις αυτές ήταν οί πρώτες πού κυκλοφόρησαν στήν Κωνσταντινού
πολη μέ έγχρωμη εικονογράφηση. Ή εικονογράφηση γινόταν στήν ’Αμερική, 
ένώ τό κείμενο τυπωνόταν στήν Κωνσταντινούπολη.74

70. J. Barton, Daybreak, σσ. 197-203.
71. Κ. Δεμερτζής, «Τό περιοδικό “’Αποθήκη ’Ωφελίμων Γνώσεων”», Μικρασιατικά 

Χρονικά 11 (1970), σσ. 370-513.
72. J. F. Greene, δ.π., σσ. 136-155 καί Missionary Herald (’Οκτώβριος 1903), σ. 436.
73. Missionary Herald (’Ιούνιος 1882), σ. 241.
74. Missionary Herald (’Οκτώβριος 1884), σ. 299.
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Ιατρική Ιεραποστολή καί φιλανθρωπία

Α) Ό γιατρός Ιεραπόστολος συγκέντρωνε τή μεγαλύτερη εμπιστοσύνη καί 
εκτίμηση άπό τήν κοινωνία, ενώ ή παρουσία του διευκόλυνε πάντα τό προ
σηλυτιστικό έργο. Τό έργο τής ’ιατρικής Ιεραποστολής στην Αυτοκρατορία 
(1846-1914)75 περιελάμβανε: γιατρούς, ’ιατρικές ή «παραϊατρικές σχολές» 
καί νοσοκομεία. Οί γιατροί εργάζονταν στον χώρο τών φαρμακείων πού λει
τουργούσαν στους ιεραποστολικούς σταθμούς. Ό πρώτος γιατρός πού εγ
καταστάθηκε σέ Ιεραποστολικό σταθμό ήταν ό Az. Smith (Έρζερούμ 1846 
καί Άϊντάμπ 1849-1851). Κατά τόν 19ο αί. οί γιατροί τών σταθμών ήταν 
τρεις,76 ένώ άπό τό 1906 οί μισοί σταθμοί διαθέτουν γιατρό (σύνολο για
τρών 9):77 Άπό τό 1862 έως τό 1870 λειτούργησε ή «παραϊατρική σχολή» 
στή Σεβάστεια μέ τή φροντίδα τού γιατρού τού σταθμού Dr. West. Οί από
φοιτοι, όλοι Προτεστάντες, εργάζονταν ως βοηθοί τών άμερικανών για
τρών. Στό Κολλέγιο τού Άϊντάμπ (Central College) λειτούργησε άπό τό 
1875 έως τό 1888 τμήμα ιατρικής σχολής. Τέλος, τά νοσοκομεία —μέσα 
στα όποια λειτουργούσαν καί σχολές νοσοκόμων ήταν: στήν Mardin άπό τό 
1874, στήν Άϊντάμπ άπό τό 1883, στή Marsovan άπό τό 1896, στήν Ούρφα 
άπό τό 1896, στή Μερσίνα άπό τό 1896, στήν Καισάρεια (Ταλάς) άπό τό 
1898 καί μετά τό 1900 στή Σεβάστεια, Χαρπέρτη, Έρζερούμ, Βάν, Ντιαρ- 
μπακίρ καί Άδανα. Στά νοσοκομεία αύτά οί άσθενεις πού βρήκαν περίθαλ
ψη στά 1914 ήταν 130.000 χριστιανοί καί μουσουλμάνοι.

Β) Τό φιλανθρωπικό έργο τής ABCFM κατά τόν 19ο αί. ήταν στενά συ- 
νυφασμένο μέ τό προσηλυτιστικό. Εκδηλωνόταν κυρίως σέ οριακές κατα
στάσεις τής κοινωνίας, χωρίς διάκριση σέ Χριστιανούς καί Μουσουλμά
νους. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση στά χρόνια 1873-1875, όταν ή σι
τοδεία μάστιζε τό κεντρικό όροπέδιο. Πολλοί Έλληνες ’Ορθόδοξοι τής 
Καππαδοκίας παγιδεύτηκαν άπό τήν οργανωμένη φιλανθρωπική έπιχείρηση 
τής ABCFM στήν περιοχή καί άλλαξοπίστησαν. Ή σθεναρή όμως στάση τού 
μητροπολίτη Καισαρείας Εύστ. Κλεόβουλου (1871-1876) τούς εξανάγκασε 
νά μεταστραφούν πάλι στήν ’Ορθοδοξία.78 Παροιμιώδης έμεινε άπό τότε ή 
έκφραση «un bitti, din bitti» (τελείωσε τό άλεύρι, τελείωσε κι ό Προτεσταντι
σμός).

Κατά τή διάρκεια τών σφαγών τών Αρμενίων 1895-1896 εκδηλώθηκε ή 
μεγαλύτερη φιλανθρωπική έπιχείρηση τής ABCFM σέ όλόκληρη τήν έκταση

75. J. Barton, Daybreak, σσ. 207-210 καί J. Greene, δ.π., ο. 136.
76. Missionary Herald (’Απρίλιος 1877), σ. 175.
77. Missionary Herald (Σεπτέμβριος 1906), σ. 321.
78. Εύστ. Κλεόβουλος, Έπιστολιμιαία Διατριβή, Κωνσταντινούπολη 1878, σσ. 107, 

133, 136.
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της ασιατικής Τουρκίας. Είναι ή πρώτη ενεργός πολιτική ανάμειξη τής ε
ταιρίας στον έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα τών ’Αρμενίων. Ή διακίνηση 
τής άμερικανικής καί αγγλικής χρηματικής βοήθειας ύψους 2.000.000 δολα
ρίων, ποσού υπέρογκου γιά τήν έποχή, ήταν αποκλειστικό έργο τού ταμία 
τής ABCFM Rev. Peet, πού έδρευε στήν Κωνσταντινούπολη.79 Οί σταθμοί 
τής Ιεραποστολής, κυρίως αυτοί τής ένδοχώρας, είχαν μετατραπει σέ στρα
τόπεδα υποδοχής τών κατατρεγμένων ’Αρμενίων. Άπό τότε καί γιά πολλά 
χρόνια λειτουργούσαν σέ όλους τούς σταθμούς ορφανοτροφεία γιά τά ορφα
νά τών ’Αρμενίων. Σέ τρεις σταθμούς, Βάν, Ούρφα καί Marsovan, οί ιερα
πόστολοι Miss Kimball, γιατρός, ή Miss Shattuck καί Rev. White οργάνωσαν 
εμπορικές επιχειρήσεις μέ κεφάλαια τής ABCFM καί ’Αρμένιους εργάτες.80

Κατά τόν 20ό αί. τό φιλανθρωπικό έργο τής ABCFM, ώς οργάνωση πλέ
ον American Committee for Armenian and Syrian Relief (1915), ή μετέπειτα 
Near East Relief (1919-1930) κι άργότερα ή Near East Foundation (1930-1940) 
υπηρετεί σαφείς πολιτικές σκοπιμότητες. Πρόεδρος τής όργάνωσης αύτής 
ώς τό 1930 διετέλεσε τό σημαίνον στέλεχος τής ABCFM Rev. Barton, ενώ 
πολλοί ιεραπόστολοι τής Turkey Mission μετά τή διάλυσή της υπηρέτησαν 
στή Near East Relief.81 Στά 1936, λίγο πριν άπό τόν θάνατό του, ό Barton 
δήλωνε άπερίφραστα: «America’s influence and interest in the Near East was 
begun and has been perpetuated by Christians» (Ή άμερικανική έπιρροή καί 
τό ενδιαφέρον γιά τή Μέση ’Ανατολή πρωτοάρχισε καί συνεχίστηκε άπό 
τούς Χριστιανούς [ιεραποστόλους].82

Ή «άνθρωπογεωγραφική» καταγραφή τής καθ’ ημάς Ανατολής 
άπότήνABCFM

Τό μεγαλύτερο μέρος τών άρχείων τής ABCFM βρίσκεται σήμερα στήν 
Houghton Library, Harvard University. 'Ένα μέρος αύτού τού άρχειακού υλι
κού είναι καταχωρημένο καί μέσα στό περιοδικό Missionary Herald, επίση
μο όργανο τής ABCFM, πού κυκλοφόρησε άπό τό 1821 έως τό 1932. Τό πε
ριοδικό αύτό άποδεικνύεται πραγματικό «ορυχείο» κοινωνικών, πολιτι
στικών καί άλλων ειδήσεων γιά τήν παγκόσμια δραστηριότητα τής ABCFM. 

Τά δημοσιεύματα τού περιοδικού Missionary Herald, πού άναφέρονται

79. R. L. Daniel, δ.π., κεφ. IV, VII. Γιά τήν πολιτική θέση τών ιεραποστόλων άπέναντι 
στις σφαγές (1895), βλ. J. Salt, «A Precarious Symbiosis: Ottoman Christians and Foreigh 
Missionaries in the 19th c.», International Journal of Turkish Studies 3 (1985-1986), σσ. 53-57.

80. Missionary Herald (Σεπτέμβριος 1896), σ. 349.
81. J. Barton, Story of the Near East Relief (1915-1930). An Interpretation, Νέα 'Υόρκη 

1930.
82. Grabill, δ.π., σ. 309.
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στον χώρο τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, απαρτίζουν μιά πραγματική 
«ανθρωπογεωγραφία» αυτής τής περιοχής. Εντυπωσιακό είναι τό πλήθος 
τών περιγραφών άπό τα ταξίδια τών 700 συνολικά ιεραποστόλων πού υπη
ρέτησαν στην Turkey Mission εως τή διάλυσή της. "Ολες αυτές οί μαρτυρίες 
κατέληξαν καί στήν εκτύπωση χαρτών πολλών περιοχών τής Αύτοκρατο- 
ρίας.83

’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ τών «άνθρωπογεωγραφικών» αυτών κατα
γραφών παρουσιάζουν οί πρώιμες μαρτυρίες τών ιεραποστόλων, Ιδρυτών 
τών Ιεραποστολικών σταθμών. Οί μαρτυρίες αύτές είναι καταχωρημένες σέ 
εκθέσεις πού έχουν τή μορφή ταξιδιωτικών ημερολογίων, πού συντάσσον
ταν ύστερα από οδηγίες τής ABCFM. Οί σκαπανείς αυτοί έπρεπε να άποτυ- 
πώσουν: α) τή γεωγραφία τού χώρου καί τήν πολιτισμική δραστηριότητα 
τών ομάδων πού ζοΰσαν σέ αύτούς, β) έπρεπε να χρησιμοποιούν αριθμη
τικά στοιχεία για τή συστηματική προσέγγιση τής κοινωνικής δομής. Ύστε
ρα άπό τή μελέτη τών στοιχείων αυτών άποφασιζόταν ή 'ίδρυση τών μόνι
μων εγκαταστάσεων τών ιεραποστόλων (σταθμών) καί τών συνεργατών τους 
(υποσταθμών) μέσα στούς επιλεγμένους φυσικούς χώρους.

’Αθησαύριστες παραμένουν ακόμα για τήν ελληνική βιβλιογραφία84 οί 
πληροφορίες τού Missionary Herald γιά τήν καθ’ ημάς ’Ανατολή, πού καλύ
πτουν τήν εκατονταετία (1821-1922). Οί καταγραφές αύτές περιέχουν πλη
θώρα ειδήσεων γιά τον έλλαδικό χώρο, κυρίως όμως γιά τόν μικρασιατικό 
κόσμο, άπό τα παράλια ως τις απομονωμένες νησίδες τού Ελληνισμού στά 
υψίπεδα τής ’Αρμενίας. Έξαιτίας τού εύρους τών ιεραποστολικών περιηγή
σεων στόν μικρασιατικό χώρο οί μαρτυρίες πού άποτυπώνονται είναι συ
χνά μοναδικές καί δυσεύρετες, γι’ αυτό κι ή μελέτη τους άποδεικνύεται πο
λύτιμη γιά τήν ιστορία τών χριστιανικών κοινοτήτων τής Μ. ’Ασίας.

83. Missionary Herald (Δεκέμβριος 1869), σ. 412, Χαρτογράφηση περιοχής Μοίις (’Αρ
μενία).

84. Βλ. σχετικά Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 (1995-1996): Π. Μ. Κι- 
τρομηλίδης, «“Εκπαιδευτικές καί προσηλυτιστικές δραστηριότητες τών ’Αμερικανών ιε
ραποστόλων στή Μικρά ’Ασία”», σσ. 423-426· Σταύρος Θ. Άνεστίδης, «’Αμερικανοί ιερα
πόστολοι στή Μικρά ’Ασία. Βιβλιογραφική επισκόπηση», σσ. 375-388 καί Κωνσταντία Π. 
Κισκήρα, «Τό περιοδικό Missionary Herald, μιά άθησαΰριστη πηγή γιά τήν ιστορία τού 
Μικρασιατικού Ελληνισμού», σσ. 119-123.
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ΙΙΙΝΑΚΑΣ 8
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (19ος αί.)
ΚΟΛΛΕΓΙΑ
I. Κολλέγια Άρρένων και Θηλέων τής ABCFM (Colleges)

a la Πόλη Έτος Ίδρύσεως Φύλο Άριθμ. Σποιιδ.*

1. Άϊνταμπ 1874 Άρρένων 140
2. Χάρπουρτ 1878 Άρρένων 100
3. Σαμόκοβο 1880 Άρρένων 55
4. Μαράς 1880 Θηλέων 55
5. Χάρπουρτ 1881 Θηλέων 100
6. Μερζιφούς 1886 Άρρένων 238
7. Ταρσός 1887 Άρρένων 80
8. Σμύρνη 1903 Άρρένων

» 1912 Θηλέων

* Ό άριθμός τών σπουδαστών άντιστοιχεϊ στο έτος 1900.

II. Γυμνάσια Θηλέων τής Woman’s Board of Missions

α/α Πόλη "Ετος Ίδρύσεως Άριθμ. Μαθητρ.*

1. Άϊνταμπ 1859 100
2. Σαμόκοβο 1863 85
3. Μερζιφούς 1865 162
4. Μπιτλίς

«Mount Holyoke of Kourdistan»
1868 90

5. Προύσα 1869 50
6. Άνταμπαζάρ 1871 227
7. Σεβάστεια 1874 21
8. Ταλάς 1874 51
9. Μοναστήρι 1878 24

10. Εάν 1879 200
11. Έρζερούμ 1880 67
12. Χατζίν 1880 218
13. Άδάνα 1882 87
14. Τσόρουμ 1882 33
15. Μαρντίν 1885 37
16. Οϋρφα 1888 31

* Ό άριθμός τών μαθητριών άντιστοιχει στο έτος 1900.

III. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ

1 aid Ονομα ΚολλεγίοιΓ Έτος Ίδρύσεως Φί'λο

1. Robert College 1863 Άρρένων J

2. American College for Girls 1891 Θηλέων

Πηγή: .1. Green, Leavening the Levant, σσ. 108-109.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ (1909-1916) 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ACADEMY) Φοίτηση 4ετής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Καλλιγραφία
2. ’Ιχνογραφία
3. Εκκλησιαστική Μουσική
4. ’Απαγγελία

8-5 ώρες τήν έβδομάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1. Νέα Ελληνικά
2. Χρηστομάθεια
3. Μυθολογία
’Αρχαία Ελληνική Γραμματεία καί 'Ιστορία

4-5 ώρες τήν έβδομάδα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(Μετάφραση, 'Ορολογία Φυσικής καί Ιστορίας) 5 ώρες τήν έβδομάδα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
(’Εμπορική ’Αριθμητική, Λογιστικά, Άλγεβρα) 3-4 ώρες τήν έβδομάδα

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
(Χρηστομάθεια, ’Επίσημη ’Αλληλογραφία) 3-5 ώρες τήν έβδομάδα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 έξάμηνο

ΥΓΙΕΙΝΗ 1 έξάμηνο

ΓΑΛΛΙΚΑ 3 έξάμηνα

(Τό πρόγραμμα έπαναλαμβάνεται σέ όλα τα έτη σπουδών).
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