
Καραμανλίδικες καί άρμενοτοuρκικές έκδόσεις 

των «Sunday Schoof Lessons" 

Διδάσκω:ε αγαθέ, τί ποιιίσας; ζωήν αιώνων κληρονομήσω; 

(Κατά Λουκαν ιη', 18) 

:ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ r, ΠΑΤΡΙΝΕ"Η' 

Τά τελευταΤα χρόνια πληθαίνουν σί μελέτες γιά τή δράση των Άμερικανων προ

τεσταντων στήν όθωμανική αύτοκρατορία καί εκπονουνται ένδιαφέρουσες δι
δακτορικές διατριβές γιά τήν εκπαιδευτικη πολιτική τους στή λεκάνη της άνατσ

λικης Μεσογείου!. Έλάχιοτες δμως είναι αυτές που &σχoλoυvται μέ την εκδοτική 

δραστηριότητα πού άνέπτυξαν παράλληλα aτόν χώρο α{'τόν. Δύο πρόσφατες 

μελέτες άναφέρονταιστίς ίεραποστολικές έλληνικές εκδόσεις των τυπογραφείων 

ΙΌ Χρηστος Γ. Πατρινiλης (1929-2010) ύπηρξε Ζαθηγητής Νεοελληνικης Ίσωρίας ατό 
Άριοτοτελειο Πανεπιστήμιο τής θεσσαλονίκης. Ή διδασι;αλια του γιά .. Τό ~λληνικό βιβλίο 
στήν τουρκοκρατία (1476-1820),. ύ1tηρξf, καθοριστική γι.ά τίς κατο1tινέ; έπιστημονικές αναζη
τήσεις μου. Ή στάση του ώ; άκαδημα'ίκσυ ιιταν φωτεινό .-ιαράδειγμα για τά χρόνια πού άκο
λούθησαν. Οί σι,ζητι'ιοεις μας γιά «ούχί παραδξδΕγμΕVI]ς χρησψότητας ζητήματα,. τά αόΥου 

σnάτικα βράδυα aτούς Άμ;rιελόκηπoυς Οά μου λFίψm,ν πο)..!,. Λιγοστεύουγ έπικίνδι'να οί άν

Βρωποι μέ τό ηttoς, τη γερή παιδεία, τό λεπτό, ανΕπανάληπτο χιούμορ τοι) κυρίου Πατρι\'έλη. 

2. Παραθ~τω τίς διδακτορικές διατριβfς πού οψβουλεύ1ψω: Ccnlal Yctkinι:r , Amaiι:an 

MissiQn~ries, Anrιenian CQmmuniIy, ιιηιl Ihe Making ΟΙ Protestantism ίη /he Ottomαn F-mpire, 
1820-1860, Ph.D .. CΊιy Univcrsity of New York, 2010' KaIe)' Μ. Carpcntcr. Α JVQr/d/y Errand: 
}aιnes L. BQΓIQn ~Amaican MΊSsion {Q Ihe Near Ειι.I"Ι, Princeton TheoIogicaI Seminary, Πρίγστον 
- Νιου Τζέροεϋ, 2C09' Dil§en ince Erdogan. OSIrιanll Deν/etί'nde Amerika/! Mis)'oner/er 1'( Van 
Ermeni Ι~"}'ΙΙΠΙ, 1896, Dokuz ΕΥItiΙ ϋnίΥersitesί, ίlmir 2007' Pamela J. Young, KlIow/edge. Να/ίοπ 
and rhe G'urricuIlIm: (}tιoman Amιeniαn EdIIcatiQn, 1853-1915, Ph.D., Univcr,;ity σ( Mi~higan, 
2001" GϋJbadi Al1an, OsmaIl/I DeνΙeΙίΊΗΙe Amerikan MΊSyoηα OkIIllarIflIn frmenilere Βαkφ, 
1820-1914. Erci}'cs ϋniνcrsίιcsί. YUk~ek Lisans ΊeΖί, 1997' Suzanne EIizabeth Moranian. The 

AnIericαn Mi5"SiOnaries and theArmeniafl Quιωίοιι: 1915-1927. !'h.J)., University ofWinsconsin
Madison, 1994' Habib Badr, MΊSsion ιο ",Nomina/ Chιi!ιtίans ~ . The Po/ic}' and ΡrιιcΙice ΟΙ Ihe 
AmeriCllIl Board ΙJjCΙJmmί.I·.I·ίοnas lυr Foreigfl MissiQns aIId its Missionarje.~ concemirιg Εω'ιern 

ChIIrches w}jich led to tlle Organizatioιi ο! the Protesιant ClIurch in Beiru/, I/JIf}-I84/J, Ph.D., 
Princeton Univcrsity, 1992. 
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ΕύαγγελΙα Μπαλτδ 

ηϊς Μάλτας, Σμύρνης καί Σύρας στό πρώτο μισό τού 190ύ αΙώνα1. Desideratum 
λοι.-τόν της έρευνας παραμέ\'ει ή ltνά'(Κη Υιό μελέτες πού θά έστιάζουν στ!) μια

οιονάρικη τυπογραφία ώς μέσο δογματικης προπαγάνδας ?1λλά καί ώς όχημα 

διrιΟΟσης της παιδείας ατούς ΤΟUQκόφωνους λαούς της 6θωμανικης αύτοκρατο

ρίας , διότι με έξαίρεση τη μελέτη του Uygur Κocaba$ogJu , Μν {,:;ιάρχουν ι'ίJ.λες. 

000 γνωρίζω. Ό τελευταίος συγκέvrρωσε πολύτιμα οτοιχεΤα από RepOr1S τής 

Amcricίlll Board ο! CommissiorIcrs [or Foreign Missions (στό έξης ABCFf\1) yW 
τίς τουρκικές έκδόσεις της. οί ό;τοιες κυχλoq::όρησαν σέ &ραβικό, αρμενικό καΙ 

έλληνικό αλφάβητο, στιjν 6Οωμηνικil αύτοκρατορία, τά χρόνια 1840-1852 καί 
1 R66-1899'. 

ΟΙ Άμε{)ικανοί πρoτεστάvτες εξαρχής θεώρησαν τ11 οχολικιj α!θουσα ώς τόν 
κατα}),ηλότερο χώρο γιό προσηλυτισμό χαί ίδανικό σημείο γιό τήν προώθηση 

καί διάδοση tιlJV Ορησκευτικών ΠQοπαγuνδιστικών έντύπων, τά όποία διένειμαν 

μαζί μέ τα σχολικά εγχειρίδια. Είχαν επίυιις αvτι.ληφθεί, φτάνοντας υτή Σμ&ρνη 
τό 1820, δη γιά νά διαδοθεϊ τό μήνυμα τού Ευαηελίου στούς πoικU,ης ~θνότητας, 
Ορησκείας καί γλώσσας λαούς της όθωμανικης αυτοκρατορίας χρειαζόταν απα

ραιt11τως τό ίερά κεψενα νά μεταφραστούν στίς γλGχJσες πού μιλούσαν καίεγρα· 

φαν οι :τληΟυσμοί αυτοί, aτή γλώσσα πού χρησιμοΠΟΙΟύσαν στήν καθημερινότη. 

τά τους νά μΙίαφραστουν στά άραβικά καί τά συριακά γιά δσους ζσΟσαν aτήν 

περιοχή της Συρίας, ατά αραβικό γιά τούς πληθυσμούς τών άραβικών ~παρχιών 

τι1ς αυτοκρατορίας καί των πόλεων Mάρvτι.ν, Μοσούλη , στά τουρκικά. κουρδικά , 
άρμενικά γ Ι (1 τούς κατοΙκους της κεvrρικιjς και άνατολικης Μικράς ΆσΙας, καί 

τέλος στά τουρκικά , NJ,TjVLXCt. άρμενικά, βουλγαρικό. έβρα'ίκά καί ladί no γιά 

τούς πληθυσμούς της δυτικfις Μικρας Άσίας χαί τών ΒαλκανίoW. Τήν ίδια τα

κτική ακολούθησαν καί στήν πρωτοβάΟμια εκπαίδευση . Τό μάθημα στά σχολεία 

πού ϊδρυσαν γινόταν ut11 γλώσσα τών διδαοκομένων". 
Ή Άγία Γραφι1 eίσήχθΙ1κε στό καθημερι.-ό πρόγραμμα διδασχαλίας, χαθώς 

στίς έπιδιώξεις ηίιν μισσιοναρίων, δ;τως ύποστιjριζαν, δέν ι~ταν ~ διδαχή τ61ν 
δογμότων τού JtΡOTfO"tunΙOJLofi. άλλά Τι διδασκαλία τών ήθικών ευαηελικών δι

δαγμάτων. όπως παρατίθενται στίς Γραφές. ΟΙ Γραφές πού :.ιρησψοποιοίινταν 

J. ΠάλΑΙ] θαναl]λάκη, 'Αμερική κrιίπροπσrtl.Vfwμός. Ή .Εύαγγελική Α ύrΟΥ..ραr"(Jiα. καί 

οί όqαματωμoί rών :Λμερικω'ών μιοιοναρίων γιιί (ην'Ελλάδα rόν 19υ ιιίώvα. Άθή\·ιι 2005 καί 
Παυλίνα Νάαιουτζικ. ΜlJOflΥiς έτωqcίες καΙ ι'λληvικά πιίιΙ,Ι. Οί άYΙ'ωσrrς πλt'tιρές (ής έλλη. 

νοαμεριχπ.vικtlς ίιιτορίας τού 191111 αΙώνα. ΆΑήνα 2006. 
4. Uygur Κα:aba~u, AnadolU·IIaki A"IIΠika Kendi 8e/gf/erίy/e /9. Υιϊ.lΥ'Ιdo OSIllanI,lm· 

pafalOrlugu·ndaki AmerikQII MΊSyonΙT OkuIIor" imgc KiIabeνi -'2000. ο . 66, 112. 
5. JohIIA . Dι:ΝΟΥΟ, AInrrican Il1rerests and Po/ίcίes ίιι rhe Middle Ε/ω, /900·1939, Minc>sollI 

Archives EditiollS. '1968, σ. 13. 
6. Mari<Ίn Α. NOSSΙ:: Γ, EdIIcuIi()naI Policia οι tht AInencal1 8oorι/ οι Commissionl!rs for FoTεiK1Ι 

MΊSsiυιιs ίιι Tιιrkey, 1823·/923, ΜΑ Thesis, Univcr.;i IY of Ι:hίcagο, 1924, ο. 19 κ.ίξ. 
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ΚαραμανλΙδικες καί όρμενοτοuρκικές έκδόσεις των Sunday School Lessons 

aτά σχολεΊα των Άμ.ερικανων προτεσταντων της δΟωμανιχης αυτοκρατορίας 

εκτυπώνονταν από τήν American Bible Society aτή Βηρυτό aτά αραβικ{'1 χαί 
στήν Πόλη aτά άρμενικά, έλληνικά, τουρκιΧά κλπ. Ή έκδοση aτά τουρκικά κυ

κλοφορουσε σέ τρεΊς μορφές σε αραβικό αλφάβητο γιό τούς μουσουλμάνους 

Τούρκους, σέ όρμενιΧό γιά τούς τoυρκόq:ωνoυς Άρμένιους καί οΡ. έλληνικο αλφά

βητο γιά τούς τουρκόφωνους Ρωμιούς, οί τουρκικές αυτέ.ς εκδόσεις τιϊς Ά γίας 

Γραφής χρησιμοποιούνταν aτά σχολεία της πρωτοβάθμιας ε.κπαίδευσης, στήν 

εκκλησία κατά τη Θεία Λειτουργία καί aτά κατηχητικά, εναι ή αΥγλικιΊ της εκδοση 
') "λλ" αποκ ,ειστικα στα κο εγια. 

Οί κατάλογοι των εκδόσεων της ABCFM των έτων 1 R90 καί 1902 αποτυπώ
νουν καΟαρά τήν εΙκόνα της προτεσταντικής εκδοτικής πολιτικής. Τά βιβλία κα

ταγράφονται με γνώμΟ'να ττΊ γλώσσα τών μιλλέτ. Τά τουρκικά βιβλία κατανεμον

ταισε τρεϊς κατηγορu::ς (Turkish Books ίη thc Α rmenian CΙIaracter, Turkish Books 
ίη the Arabic Ch"nlcter, Turkish Books ίη Greek Character), Ή χρήση της τουρ
κικής γλώσσας δεν τΊταν όρκετ,] YLft τόν προσηλυτισμό των τουρκόφωνων χρι
στιανων ' επιστρατεύΟηκε, λΟlJIόν, ατή μισσιοναρική τυπογραφία καί ή χρηση 

του οίκείου αλφαβήτου γιά το κάθε μιJ,λέτI, 

Σέ παλαιότερη μ.ελiτη μου με άφορμη τήν έκδοση της Συναπτικιϊς Γεωγραφίας 

(Muhtαsur Cogrαfya, 1R77) μέ έλληνικούς καί αρμενικούς χαρακτηρες από τόν 
τυπογράφο Agop Boyajian~, είχα παραΟέσει 12 τίτλους προτεσταντικων έκδό

σεων της ABCFM, οί όποίες τυπώΟηκαν την ίδια χρονιά αJτό τόν ίδιο τυπογράφο 
τουρκικά μέ έλληνικούς καί άρμενικούς χαρακτϊιρεςlΟ. Σημείωνα τότε στι είναι 

7, Susan WeaIΤhy ΟΤΥίο, RcligioI/S Education m rhe Αιπετίι'απ S~hυoIλ';n Ihe Οι/οπιαη Ε//ψίτε, 

PhD. Chicago 1915, σ. 40-41, 63-64. 
8. CutalogIle tuId ΡΓία LίsI ΟΙ Publίcatw1IS οlιllε Mί~,~ίoη ollhe Aml'ri~an Hoard αι Ihe ΒίΝε 

Huu.~e, σ,n.llαnιίnΟΡΙe, Κωνσταντινούπολη, Prcss of Α,Η. Boyajian, lR90 καί CatIIfugue and 
PTί("(~ ιίst ΟΙ PubfίcαIίon.\' οι the M&;~'ίυ!! ΟΙ ιlle AnIerican Board, Rible Hou.re, Cun~·tlInIjnople, 

Κωνσταντινούπολη. Η. Matteosian, 1902. 
9, Ό Άρμένης Agop noyajian, ι'ι:ι:ό έξέχουσα οίΚΟΥένεια τού Diyarbckir. ι'] κ~ψαλή τιΙς Πl'0-

πσταντικη; κοινότητας της Πόλης, διηύltuvι: τι) τυπογραφεΙΟ της American Biblc Socicty στ(Ί 
περίφημο Amerikan Han. τό 6:ι010 είχε κτι(nεϊ τό 1872 καί διέθετε τίς :ιλέον oIJn:Qoνe; t '(/.(l· 

ταστάσεις, τυπσγραφειο, ά:ιοΙΗικες γιά φύλαξη τιϊ", Ιοκδόσεων, δωμάτια καί καταλύματα γιά 

τούς μεταqιρa(Πfς, εκδότες καίσυΥΥραφειςτων βιβλίων καί τίίn' ΠΕl'ιοδικων, καθώ; καίβιβλιο

πω""iuγιά τη δισθβιιι τιί)\, έκδΟΟεων' βλ. Joseph Κ. Grcc~c. f.eaviII!; Ihe LeVIlnt, Βοστώ\'Ι] - Νέα 
'Υόρκη - Σικά'(ο 1916, σ, 12~ -13(), 337 καί Johann Strauss, «Les Iivrcs ct l'imprimerie a IstanbuJ 

(ΗIΟΟ-l908)>>, Turquie. Livre.5 d'hier, ιiνre,ι' d'aujourd'hlIi, "Εκδοση: Pau! Durnont, Ccnlrc ΙΙΙ: 

recherche sur Ja civίlization ottomanc ct Ιι.: ιlomHint: turc oonteInporain, ΣτρασβοίΨΥΟ - '1ιπαμ 

πούλ, Universite des Scίences HuInanincs dc Stra-~tκ)urg< 1992, Ο. 19. 
10. Evangclia ΒΗΙΙΗ, « BibJίographic Notcs οη Karamanlidika Publications, Ι », στόν τόμο 

Bexond IIIe Language "'rrιnlier. 8ω.dίe.~οn Ι/Ιι' KarαInanlisand the ΚαrαmαιιΙίdίlω f'rinting , Ίσταμ
πούλ 2010, σ. 212 κ.έξ, 
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Ευαγγελια Μπαλτδ 

σκόπιμο νά άναληφθούν έρευνες γιά τLς παράίJ,lιλες, κοινές καραμαν)1διχ.ες, 

άρμενοτούρκικες, όσμανλίδι%ες Εκδόσει ς. ifρoxeIμi;vo\J νά γίνουν συγκρίσεις στό 

περιεχόμενο τού κειμένου τους , δπως καί γλωσσολογικές παρατηρήσεις aτήν 

τουρκική γλώσσα της κάΟε εκδΟΟ1lς . Με αυτόν τόν τρόπο Οά διευκρινιζόταν άν 

τα εντυπα τών μισσιοναρίων διέφεραν μόνο ώς πρός τούς χρησιμοποιούμενους 

τυπογραφικούς χαρα%τηρες καί., στ'ιν περίπτωση πού Εντοπίζονταν διαφορο

:10lIjorIς οτό κείμt\·ο, Οά διαφαίνονταν ένδC""χομbιως οΙ ίδεολογικές καί πολιτικές 

σκοπιμότητες πού Εξυπηρετουσαν . 

Στό άρθρο πού άκολουθεί. jt ιobio παρατήρηmjς μας είναι τό προτεσταντικό 
έντυπο 5unday SC!IQO{ Lesson:'i σέ κα(lcιμανλίδικη καί άρμε\'οτούρκι%η Εκδοση, 

Κυριακή μΕκ τεπ! δερσλερί καί Giragi M ektepi Der.~{eri άντίστοιχα, τό όποίο, 

στούς φακέλους τού Ba~bakίlnllk OsmanlI A~ί\'ί (Όθωμανικό Άρχείοτης Πρω

θυ:tουργίας. aτό έξης ΒΟΑ) ;τού μελέτησα, καταγράφεται ώς Pazar Giίιιίί M eklepi 

Dersferi. Τό βιβλίο χρησιμοποιούνταν καί. fΎδto""χομένως, μοιραζόταν δωρεάν. 

στα κατηχητικά σχολεία, τά Υνωοτ(ί Sunday η Sabbath Schools πού ϊδρυσαν οί 

'Αμερικανοί μισσιοναρlOΙ στόν μικρασιατι.κό χώρο γιά Τ1) διαδοση της Βίβλσυ. 

Με εφαλτήριο βιβλιολ.οΥικές παρατηρήσεις πού αφορούν τLς επανεκδόσεις τίς 
όπαις πραγματοποίησε δ τίτλος SΙΙfιdaΥ 5chool L essOfls στίς δύο βιβλιο;ταραγω

γες. άρμενοτούρκικη καί καραμανλίδιχη , θά προσπαθήσω νά φωτίσω πλευρές 

της προτεσταντικης έκδοτικης δρασηlριότητας στήν όθωμανική αύτοκρατορία, 

νά δείξω τι)ν άποδοχή πού ε{χε 11 διδασκαλία niJV !εραποοτόλων στούς Άρμένιους 
καί παράlJ.ηλα να παρουσιάσω τιΊν άντίδραmj τού 6ρOUδοξου μιλλέτ των Ρωμιών 

στόν προσηλυτισμό. Άφορμή γιό τι)ν ένασχόληστι μου μέ ττι δεδομένη προτεσταν

τική έκδοση στόΟηκε τό ιΎtυπωσιακά :tλούmο ύλικό πού tντόπισα ατό ΒΟΛ. Βρέ

Οηκα\' 24 φάχ.ελοι πού άφορουν τη χορήγηση άδειας yιCI την ε:tανεκδοση αUτoϋ 
τοϋ τίτλου στά έτιι 1876-1908. lΊερι).αμβάνου\' τίς αιπ)σεις των μισσιοναρίων Ge
orge Herrick ll καί W. Peet ll καί τG:ιν κατά καιρούς ύπ,ευΟίινων aτό τυπογραφείο 
τ;ης ABCFM, καθώς καί τίς άναφορέ; τG:ιν επιτροπών λογοκρισίας πού ελε'(l,αν τό 
πρός εκτύπωοιν κείμενο. 'ι{ American Bible Society, δπως καί ΟΙ λοιποί έκδότες 
της αυτοκρατορίας , Επρεπε, προκειμένου νά πάρει τό «τυπωθ'ι)τω», νά ύποβάλλει 

τα πρός ί'Κδοοη βιβλία της οτι)ν ύπηρεσία τού Ύπουργείου Δημόσιας Έκ.-ταίδευ
σης, δηλώνοντας τή γλώσσα. τό περιεχόμενο Υ.αι τόν τί.τλο τοuςl.i. 

11 . Ό Gcorge Ηeπick δίδαξε έπί οειρά ~τιί)ν υτό Ko1Jiyω τη; M~ρζιφ()ίίιτας. Mετριoπαιtης; 

ιπις ('ιπόψει; του , ύπι)()'Τήρlζε δη οί μισσιονάριοl επρεΠΕ νά MVOllV iμφαοη στήν έκπαϊ.δΗ1'οη 
χαl στή φιλανθρΨlIία. ΎΠ1)ρςε Ο1ΙΊΎραιι;Εu ; διαιτόρων άρθΙ){Jιν καί ~ιελετων, δJίως (.'/rristian 
and MohaιfIl1uιdaII. Λ P/eII fur 8ridxinx th t Ch(JsIn. Νέα 'Υόρκη 19]2. Έξέδωσε iπllJης μcλέτες 

10υ κo~ στό κaooII«\"iδa:.-oα: ο) Ταρiχι τί~ Ρί ;;ιιλ,ιιι{ιμεσιχι ..• 10ταμ:ι όί., ΜαυιιιιΊ·ι Κ . Παγόαδ· 

ίJάν. l8lJl ".αί β) '/λμί ίλιηβ τα.'1Ιί·, .. ., Ίσtoμ.,ό> .. Μ«τπαά-t Κ . Π«γbαδλ.ι.άν, 1886. 
12. Louissc Ι . Peet, Νο Uss Ηοιιor: /'ht ΗίQχrαιιh,ν QfWillifIII, IVheclock PeeI. ]939. 

13. ΟΗ.ΜΚΤ. 61/33. Ό γραlψατέιις τής ΑΒσΜ James L. H~τloη γράιτει γιά τίς αυστηρές 
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ΚαραμανλΙδlκες καΙ όρμενοτουρκικές έκδόσεις τών Sundsy School Lessons 

Ή πλειονότητα του ύλικοl1 πού Εντοπίστηκε &.φορα τίς άρμενοτούρκιχ.ες Εκδύ

οι:ι; τού βιβλίου 5iunday School Le.~.φ"s. Μ έ τήν ευκαιρία, \'ά σημειώσω στι , κατά 

ηΊν αναδίφησή μου τό 2009 καί τό 2010 στίς διάφορες άρχεlαί'.ές ένότητες τσύ 

ΒΟΑ μέ στόχο τιΙν ευρεοη στοιχείων γιά τις καραμανλίδικες έκδόσεις, i'Ίιαπίστω

σα, καί όπό τό αρχειακό ύλικό, τι'ιν ποσοτική ύπεροχή τών άρμενοτουρκικων 

έκδόσεων εναντι τών καραμανλίδικων. 'Επιβεβαιωνόταν γιά μιά άκόμη φορα {ι 

μαρτυρία της άρμενoτoυρκιΧί'tς βιβλιuγραq:ίας, 1~ όποία, κατά τόν 190 χ.αί τίς όρ
χ~ς του 200υ αίιίινα, άπογράφει συντριπτικά μεγαλύτερο άριΟμό έκδόσεων από 

τίς καραμανλίδαες της άντίστοιχηςπεριόδου. Νά σημεlωθείέπL"Ι:λέον στι {ι άριιε

νστουρκική βιβλιοπαραγωγή ύπηρξε μακροβιότερη τιΙς καραμανλίδικης. 

" Τό πνεύμα δέν πρέπει νά έκπαιδεύεται ατίς άρχές 

τής έπιατήμης πρίν δεχθεί τή θεολογική διδαακαλία ,,1< 

Ή έκπαιδευτική πολιτική πού άκολούθηοι: ίι ABCFM στά Ικατό χρόνια παρου

σίας οτήν όΟωμανική αυτοκρατορία 1~lταν σtt.Ύά συνδεδεμένη πάντα μέ την ε:U1X'f
γελική διδασκαλία, καθώς :τοτέ δέν διαχώρισε ττΊν έκπαΙδευση tIJ1Q τή διδαχή 

του Ευαγγελίου. Ή έJιJtαίδευσΙ 1 1Ίταν μόνο τό μέσο Υιό τήν έ:τίτευξ'l τού προση
λυτισμΟύ, τού όποίου όρχικός καί κύριος στόχος ήταν ό προσεταιρισμός τιi)ν 
μουσουλμάνων ΌΟωμανώνl'. 'Όπως όπορρέει από τά tδια τά κείμενα τών μαι

σιοναρίων, ποτέ στις επιδιώξεις της American Board δέν ητα\' 11 εκπαίδι::υση τών 

διαδιχασίες :ιού ό..'ι:αιτοίίσε η έχτίι:ΙΙΟΟΙI βιβλίων ,ιετά ιό 1880: .. ΑΙ! maIIcr 10 Dc prinIcd must 
first Dc submitted \ο a royal censor \\.'ho~ stamp of ΗρρτονΔ! upon evcry arIiclc is ncceSSiι.ry 
beforc ίl is ρο l upon Ihe prcss. Tht: same stamp of ΗρρroνΗ I \\.'hich carric5 wiIh ίι Ibe sancιion ΟΙ 

the sultan musI be priπted upon Ihc first page or c"ery OOolι:, olhct\\'isc its issuc, circolMion, στ 
evcn posseo;sίon by a sobjl:c! of Ihc empirc con$litutes a ηίmι,.: ΙΔ~ L. Barton, Dαybreak ίn 
7ijrktγ. Βοοτώνη 11908, ο. 202. Βλ. ~πίσης τό ά{lOQo τού CagrJ J;rhan, ... ΟΙlomηη Officia! Αι!ί 

ιudcs Towards Amcrican Mίssionaries,., Ό. 333·336. bttp:JI128.36.236.77I",·orkpaperIpιlfs/M ΕSVs

Ι Ι .pdf 
14. Τό :τρωτότυπο κείμενο εΙναι: the opinion that mind Inust lκ eduαιted ί" the princip/es ο! 

humαn scίenα be{ore ίι ί$ fifh!d {οτ ίnstnIctίIm ί" Iheol08Y, Ίs (/eriI'ed frt>m ιΙιι schuιι/.ι' ο{ phίlruophy. 
110Ι !ronr the v.,'orJ οι God' βλ. A/////U1/ Rφοrι ΟΙ rhe ABCFM. τ. 27, 1836,11. 152. 

IS. A///luu/ RrportolIht ΑΙΚΡΜ (1883).0. 13 καί(Ι8Χ4),σ. ΧΧ . OΙμoυooul"Hιvικoίιιληfl"<lΊ,υί 

όέν έ:τέδι::ιξαν κανένα !νδιαφι!ιιυν -γιά τη διboO'Jι:αλία τοί' πρoτεσταντισμoiί . Μόνο Υιά Ιατρικα 

θfματα πQOOiιμ:υγαν ιιtοίις ίεραπoι:ιτoJ..ιxoύ; σταθμούς, πιιραη}(lοϋοε ό Hcnry Riggs, διtως 
έξω),συ χuί οί XQIOΤU1VΙXoί πληΟυομοί nl; αύΤOΚ{lΙIΤOΡαις βλ Suzanne Elizabtth Moranian, 
J~'t., 144. Ή ίδια Iti,ncvE ση ό πρα,η):ιnωμός ιών χριιπιανών ηί; αίnoxραιnρίας 11ταν ' " 
μέσο\' γώ νά ;ιoooε-rtίσoυν τούς μ()υσoυί~ιι'ινoυς ( _Armcd l'o'iIh a 5cnse of duty ιυ bήng ~iilvatioT1 
Ιο Ihc Turks, Ihe missionarics used the nIJIuinal Christians οτ Ihc Αrmι:nίans as 1ures .. : Suzannc 
E1il.abeIh Moranian, ύ~'I'., ο. 161 ). 
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ΕυαγγελΙο Mπaλτd 

ΟΟωμανών ύπηκόωνlδ• Άπό νωρίς οί Άμερικανοί μισσιονάριοι εΙχαν άναγνωρίσει 
στι η ~πιτ\}χία της r.υαncλικής διδασκαλίας έξαρτιόταν άπό τη δυνατότητα του 

κόσμου νά διαβάζει τίς Γραφές. Πρώτιστο μέλημά τους λοιπόν ηταν νά διδάξουν 
ανάγνωση καί γραφή. Τ ό κύριο βάρο; δόΟηΥ.Ε oτlj στοιχειώδη έκπαίδευση, ή 
όποία ήταν σχεδόν άvίtπαρκτη πρίν τό Τανζιμάτ, αν ~ξαlQέσει κανείς τά λίγα 
σχολεία τών μή μουσουλμανικων κοι\'οτήτων. Οί προτεστάντες μισσιονάριοι 

ϊδρυσαν δημοτικά σχολεία καί νηπιακούς σταΟμούς καί άργότερα γυμνάσια δί
πλα στLς προτεσταντικές έκκλησίες πού έκτισαν. Στά τ~λη τοΟ 190υ αίώνα ίδρύ

Οιικαν καί τό διάφορα κολλέγια γιά την ί-ιιπαίδευσll μιιίς ντόπιας χριστιανικής 
κοινότητας πού θά άναλάμβανε τή συνέχιση τοΟ εργου τών μισσιοναρίων, κυρίως 

τή διατήρηση των ίδρυμάτων τους' 1 . Τό μοντέλο τιϊς πρoτεσταvτικής εκπαίδευσης 

προσαρμόστηκε στίς άνάγκες του ντόπιου πληθυσμοϋ. Οί νηπιακοί σταΟμοί, ή 

μόρφωυη τών κοριτσιών. τό εργαστήρια γιά 111\' εκμάΟηση τεχνών, οί άγροτικές 

σχοΜ:ς δπου εξοικειώνονταν οί άρρενες πληθυσμοί μέ τiς νέες καλλιέργειες καί 

τίς νέε; τεχνολογίες, ηταν itρωτοβουλίες πού συνδύαζαν τήν εκπαίδευση με 11i 

q;ιλανΟρωπία. 

Μεσα σέ εναν χρόνο άπό τήν ύπογραφή ττις όΟωμανο-αμερικανικης έμπο· 

16. ΜΗήοη Α. Nosser, δ.:τ., σ. 121-123. Ό RufusAndcl'SC)n «niQQIΠtf καtηyQ\lημαll.κά την 

ώτοψη πού ίιποστήριζε Ότι σκοπός των μιooιuναρLων ήταν ν('! έκπολιτίσουν τήν Ά νατολή- βλ. 

BanhoIomew AlanAlfrcd, Τιιrsω'Αmerίcan 8cIJ(}o/, 18Β8-1988:ΤlΙc c'voIιιIion ο/ a Missionary Jn 
sriIution ίπ nIrkey, Ph.D., Bryn Malloτ Collcgc, 19119. σ. 314-315. Πά τίς Lδωλoyι.κtς άπόψεις τοί! 
Rufus Andcrson σχετικά μΑ τό σιόχο τώ\' ΠΡOτεσtαvιυ..ων ό.ποοτολ.ών σιήν 'Ανατολή. βλ. Pau1 
William I-Iarris. ΝοτΙιίιιε Βιιι ChrifI: Ru/Iιs AndCr$QlI and ιΙι, ldrology ο[ I'roIeSIollI Foreίgll ΜΙ,· 

.~ίυιtJ. Νέα 'Υόρκη, Oxford Univc~iI)' Press, 1999. Άννίστοιχα ,}τον l«1ίοο(1 ύπocmίριζε Υιό τούς 
στόχους των μι.σ<ιιοναρίων ό κ. Λαμ."Ιρύλος: «Μή τους :ιιστεύοης λοιπόν ιο 'Έλλην δη ήλΟον 
roω διό τόν φωτι.ιιμιΊν τού 'ΈΟνους, ήλθον διό νά ιό ούρου\' Etι; τάς παραφροmiνας της ~E{>ιδo;. 
'Όλοι. των οΙ σκοποί είς τούτο άποβλέ;ιι:ουν, 1(αί ιό ΣΧΟ;'.JOϊcι ιuιΙ" κιβδήλt,'U(J!.;; τών Γραψ1Jν. καί 

τά φυλλάδια. FA ν δi μι,roξiι τΙUν Αiρπικίiιv q;uliabiωY σιινέμιςιιν άφθό\"ως καί πάιιπολ}.α στοι· 

χειώδη της Άριθllητι:.ι:ίΊ;, Γεωγραφίας χαί ']ΙΠOΡiα;. άν καί )«ίποΊι την 'Ε'(l.υκ},ο.,αιδικιίν σπου

δήν ι'xvexnvτat, τουτο ητuν διό τό δόλωμα~ ... : Κ"ριακό; ΛαμπρΜ,ο;; Xh 

Νικολάοι:. Ό JIWrιιuvu.
ρι~uός και' ΠΙΗJn'υταντισμ"c ,."ι;; Ηί.ς :4νrιτnλιic: "Htιιι Διαγωγή τών ΠρoΠ'σrαντων Mιυσιnνα

ρίων ιι; τάμl:ρη μας. εΙς rιI>Q Τ; (υ.λα τη; γηςμίρη. Ku.i υχfQcιςτοv ΠρoιεσrαvτισμoO πρQς τήν 
Mηr/ea παουίν n.iί,' Έκκί.tμJιών και ιιί 'Ελλψικόιι "EO,Vς, ΣJιί",νη 1836, o.lf7. 

17. Γιά 1« σχολΕία πού ΤδQιισ.: ή ABCFM στήν όOαιμrινι.χή amoxρoroιιiI I , βλ. Gorum Shή
Iιian, Arnteniaιu under ιJιI! OItonwn EInpir;: and ιΙιε Americun Missions In/lIIlIIce (ΝΙ ιΙιεί! Intt/
ΙecιαιιΙ and Sociai ReII(l~~.\'Qnce . Ph.D .. C{)ncordia Seιnίnary ίη Exile (Semincx) ίη <:ooperation 
with Lutheran School {)rnIeology al Chicttgo, ! 977' Frank AnιJre .... s SΙOne, ΛcadcInia /υ! Αιια

talw, Α SIΙII/yu/Ihe RationaIe. I'rugraIntand Ιιπ(ΚlΙ'Ι U/Ihe EdIIcaIiIJnII{ IΙΙ~'ιίιιιιίoιι! sμ.rJιtJored by 
T1Ie Ameιican Board ίιι TιIrkey, IfI30-2005, 12006. Γuί ιήν ίσTOQia toυ Κολ}.εyioυ τής Ταρι:ιοu, 

βλ. Βanhοlοme .... · ΑJanΑlfrcd. δ,π. 1(αί γtάτόχώJ.i::'(\Ο lolι Ταλά; (Μomαλiιmιη), βλ. Hasan 61-
soy, Kayseιi'de AInerikIIn MisyoI/cr FIIaIiyeIle,i ve TaIIl$ AnI/'rikIIII Ko/eji, Ph.D. Εrι:ί)'es Οηίνει· 
,itesi, Kayscri 1995. 
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KoρaμανλΙδικες καΙ όρμενοτουρκικές έκδόσεις τών Sunday SchooI Lessons 

ρι.χης συμφωνίας (1831), οί μισσιονάριοι τής ABCFM εΙχαν ίδρύσει στίς συνοιχίες 
καΙστά περίχωρα της Πόλης περί τά 20 λα'(..:αστεριανά σχο4ία Υιό τούςχριστια

νους ύπηκόους τϊις αυτοκρατορίας, παρά τί.ς αντιδράσεις πού συνάντησαν α..-τό 

τό όρΟόδοξο καί άρμεVΙY.ό πατριαρχείο. Τό 1835, οί W. Gooowclt καί Η. G. Ο. 
Dwight εΤχαν Εγκαινιάσει τή λειτουργία τών Sunda}' Schools καί δ Cyrus Hamlill 
τό θεολογικό Σεμινάριο στό Mπlψπέχι (1840). Τό προτεσταντικό σ-,(ολείο του 
Πέρα, πού ίδρύθηκε τό 1834, εΙχε ύπό τήν επίβλεψή του ό γιατρός Άλέξπνδρος 
Πασπάρlς, ό 6ποΤ.ος είχε σπουδασει στό Andovcr των 'Ηνωμένων Πολιτει(lJνlS• 
Τά πρώτα χρόνΙΗ της παρουσίας των προτεσταντών, τό σουλτανικό περιβάλλον 

τους παρακινουσε \'ά ίδρύσουν άνάλογα σχολεϊα καί σέ κυιτώνες ηΙς Πόλης, 

όπου εϋρισκαν καταφύγιο φτωχοί μουσουλμάνα, &-τως χοί ό \'εαρός άνδρικός 
πληOuσμός πού κατέφΟανε όπά τά άπόμακρα χωριά τής xt:vtgLxfj; 'Ανατολίας 

όναζητώντας χαλύτερη τύχη στήν πρωτεύουσα19• Άπό την OOXIj οΙ Άμερικανοί 
μισσιονάριοι έστρεψαν τό ένδιαφέρον τους στίς φτωχές συνοιχί..ες, Γχεντίκ Πασά 

καΙ Βλάγκα, περιοχές στά νότια Οαλάσια τείχη. Στη συνέχεια έπεκτάθηχαν aτό 

γειτονικό Κοντοσκάλι (κουμ Καπί), Γενί Καπι καί ΨωμαΟειά, περιοχές μέ κατοί

κους άπό διαφορετιχές έθνότητες . Ορησκείες καί γλωσσες).!. Στόν άπορο καΙ. τόν 

αναλφάβητο αυτό πληθυσμό της πρωτεύουσας τής αύτοκρατορίας άπευΟύνθη

καν οί προτεστάντες μισσιονάριοι, ίδρυοντας ήμερτ'ισια, νυχτερινά και κατηχητι

κά σχολεία, στά όποία συνδύαζαν τι)ν χατήχηση μέ τήν εκ.-ταίδευση. ΕΙναι Ενδει
κτική ή περιγραφή μιάς τέτοιας τάξης aτά ιiπO~lνημO\'Eυματα του Sir Edwi n Pears 
(1835-1919),όόπσίος μιά Κυριακή βρέθηκεσέ μιά (Ίρμένικη έκκλησία τ1ις Πόλης 

νά παραχολουθεί κάποιους χαμάληδες, πού πάλευαν σχληρά μέ τό μυOt1lρ ιο τού 

άλφαβήτου καί τά εισαγωγικά μαθήματα ανάγνωσης καΙ γραφιΙς1\ . 

Τό μάθημα τών Ορησκευτιχων περιλαμβανόταν στό σχολικό πρόγραμμα όλων 

των σχολείων πού συνδέονταν μέ τίς άμερικrtνικές ίεραιτ:οοτολές aτήν Τουρκία. 

ΙΧ. Ό Παoπι'iτης διατηροϊοσε στενές σχέuας μέ τούς Άμι:ρι.καV(lύς: π(lοn:οτάντες. Ό CyΠL'i 

Hamlin, ψτος έξά&λφυ; του πQOέδςιoυ Abraham Ιίnooln. μπέq:ιρι(ιlp nΊ μελέτη του Υιά τή 

Υλώοοα των fϋφτων· βλ. Α. G. Paspati. _Mcmoir οη Ihe Language ofthc GYp!iiC~, ω. Now Used 
in thc Turlr:ish Empire,. . .Ioιtrn(J1 ο[ AIlIer.cnl1 ΟΓίεlιlα' SrxίeΙΥ. τ. 1. 1860-1863, ο. 143·270. 

19. Marion Α. Nosscr, δΑ. , υ. 19, ί, όποία ΆVΙ ι,εί στοιχεία ά:,ό άπομνημονεύ,IUΤΙΙ το\! Rev. 
WΊlliam 00001:11 καί ά.,ό τά Λιιιιιιαl ReportJ· οΙ ΛBCfM τύ", έτΙ])\' 1&34. 1936 κα Ι 1839. 

20. Con~tanIina Ρ. Κiskira, «American (.'hήsιίan Pcnctration uf Constantinople Socicty ίΙ! 
thc Late Ilhh Ccntury",;t. Ba/kan SIIIIfies. τ. 4ΟΠ, 1999, ο. 314-31 5. 

21 . _Thc firsI YCltf Ι spent ;11 Turkcy Ι lIo·as taken οη a Sund3Y moming ω a Iarge Armeni3n 
church, and saw a numbcr ()f hamals, men of thc ροτιετ c]ass, who wcrc struggling hllTιI wiIh the 
mysteryof pot-hooks and clemenLary lessons in rcadingand wήtίng. Ιι \\·a5 11 p]easant and palhetic 
sighI. Νοηε of Ihem, J fancy, nccdcd the stimulus \\'hίch the 'iChoolmaster ίη Adllm Bcde had ΙΟ 
apρly ιο h i~ !)Cholars_: Sir Edwίn Pcars. Ν1Ι1)· years ίιι Cons((Jncίnople: the rα:οΙΙecιίons οι Sir 

fdwin J>ears. /87.1-1915, I'I'ith 16 iIIIIsιrIit;ons, D. Appleton and Comp<!ny, 191 6, ο. 151. 
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ΕυαγγελΙα MnoλTQ 

Ύπηρχαν τακτικά μαθήματα μέσα στήν εβδομάδα γιά τή μελέτη της Βίβλου, μt 

γραπτές έξι:τάσεις απομνημόνευσης. Ή Βίβλος διδασκόταν στά σχολι:ια γιατί γιά 

τούς αμερικανούς προτεστάντες αποτελουσε τό καλύτερο ύλικό γιά την ηΟική 

διάπλαση. Στά σχολεία της ABCFM φοιτουσαν πλήν των προτεσταντων καί μα

θητές από εβραίικες, όρθόδοξες ρωμέικες καί άρμι:νικές οίκογένει.ι:ς, στίς όποίες 

μέ αύτόν τόν τρόπο εισχωρούσε ή διδαχή των Γραφων. Έκτός από τά μαθήματα 

πού περιλαμβάνονταν στό σχολικό πρόγραμμα γιά τή μελiτη της Βίβλου μtσα 

στήν εβδομάδα, πού βαθμολογουνταν καί ύπολογίζονταν aτήν τελική βαθμολο

γία, στα περισσότερα σχολι:ια οί έσωτερικοί μαθητές παρακολουθουσαν επιπΜ

ον τά Μαθήματα του ΠαΥ,.{όσμιου Κατηχητικού Σχολείου (ΙnΙt:ffi<lιίοn<l1 Sunday 
Schoo! Lessons), τά όποια από τό 1872 είχαν κοινή ύλη γιά ϋλα τά σχολεϊα ανά 
τόν κόσμο. Τό αρχικό σχέδιο ηταν νά καλυφθεί ή Βίβλος σέ διάστημα επτά ιτων , 
αφιερώνοντας ίσο χρόνο στtΊν Παλαιά καί τήν Καινή ΔιαΟήκη22. Οί καΟηγητές 

χρησιμοποωυσαν αμερικανικές έκδόσεις, δπως τό εγχειρίδιο της ThrbeIl γιά τά 
μαΟiιματα του Kατηχη-r;ικoO ΣχολείουιΙ, rιά τό πρώτο τμημα του Κατηχητικοϋ 

Σχολείου τυπ(ονονταν μικρές κάρτες lιέ, χρυσά γραμματα, πού εΙχαν μεγάλη ζή
τηση, ειδικα στ(ι χωριά, όπό ΤΟI!ς μαθητες των δημοτικ(lΝ σχολείων, οί όποϊοιπα

ρακολουθοϋσπν ολοι τό Κατηχητικό. Έξαιρετικά διαφωτιστικά είναι ΟΟα άνα
φέρει ό E.C. Α. Schneider γιά τόν τρόπο λειτουργίας των πρώτων κατηχητικα}ν 
σχολείων σττ'ιν Προύσα οτά μέσα περίπου τού 190υ αίώνα. Παραθέτω τό κείμενο 

σέ μετάφραση14: 

πρωτον. ~Eχoυμε τό τακτικό κήρυγμα τοϋ Ευαγγελίου κάθε Κυριακή. Ή γλώσοα 

πού χρησψοποιειται εΙναι ή τουρκική. Ό άριθμός αυτών πού παρακολουθούν ποικίλ 
λει καί δέν εΙναι ποτέ μεγάλο;. Είναι κυρίως ί1 ρμένιοι. Κ ατά καιρούς παeεvΡίσκoνται 
καί μερικoί~ Ε}ληνες. Προσέρχονται Ιτr:ίπης ελάχιστοι δυτικοευρωπαίοι. Ή λειrυυργία 

γίνεται (Ιις f:ξfjς: πψυτα, γίνεται Ofηση και (πή συνέχεια ανάγνωση ~δαψίoυ ά.-τό τήν 

ί1. γίa Γραφή μέ }.ίγες oυνoδι:vτικές έπεξηγιΙσεις. :Ακολουθεί προοευχή καί μετά ίJμνoι, 

οί όποίοι άρχικά ήταν aτά αγγλικά dλλά μεταφράοτηκαν aτά τουρκικά καί προσαρ

μόστηκαν ατή μουοική μας. ~Yστερα ώωλουθεί τό κήρυγμα, τό όποlo εΙναι ,τr:άντα 
αυτοσχέδιο καί προσαρμοσμένο, κατά τό δυνάτόν, aτόν τρόπο (J'"χέψης καί ατό αίσθη-

22. Charles Ρ. Wίles, The C/ιailenge ofthe Sundαy Schooι. ΨιJ.αδέλq:εια. ΡΑ ., Thc '-ulheran 

l>uhlication Socieιy, 1916, σ. 36. 
23. MarthaTdrheII, Frank Spencer Mead, TurbeIl'~· Teacher5' Guide ΙU Ihe InIernutionαI SI/n

dαy-:,"choo/ IA'$.5()ΙΙ~, τό όποιο είχε πο))..απλες έκδόσεις. Βοηθητικά βιβλία γιά τή διδασκαλία 
aτά Sunda)· Schools κυκλοφόρησαν καί. άρμ.fνοτοίιρκι.κα· βλ. yιc'ι παράδειγμα: Girugi Mek1ebi 
Ilocαlαrina Muhιasαr Yardίm, Ίσταμπσυλ. Μaι. Η. Minas~'a n, 1862 (Stcpanyan, άρ. 425). 

24. Α. C. Α. Schtleider, LcιIers from Broosa,Asia M;no" wiIII αιι Essa>· οιι Ihe Prospect!iOfthε 
Ileathen and υαΓ DuIies 10 Ihe/II, by τεν. Β. Schneider and an introduction by Rev. Ε. Heiner Α. 
Μ., C;hambeπ>hurg, PΤinted at the I'ublication office of the German Reformed Church, 1846, σ. 

201 κ.έξ. 
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μα τού λαού, λιτό, άπλιj. Τέλος. γίνεται ή προσευχή καί ή εύχαριστία. Mcrd άπι) τήν 
όλοκλιjρωση της ;.ει τουργίας, οί περιασότι;ροι ΥΤιίπιοι παρaμ6'oυν γιά τήν ανάγνωση 

τής Βίβλου. Ξεκινάει ό πιό άξwςάδελφ6ς, Οέτει έρωτήματα καί κάι'ει προτάσεις. Γι
νιχά,μΝιουν άεί άρκετές ώρες καί δλοκληρώνουν τίς πνWματικές αοκ,μπις τους μΙ 
προσευχή. Ένθαρρl!νουμε ηίν παραμονή τους, έπειΛή έπιστρέφοντας ατά σπίτια τους, 

έρχονται σέ έπαφή μέ ε1κύνες καί συ~ητήσεις, οί όποίες ίσως έξανεμί1;ουντίς ενΙΜώ· 

σεις πού ι1τοκομιΊ;ουν ά.τι; τήν παρακολούθηω, τών ,τνωματικυιν άσκιίσεων. 

Δεύτt:(]οv. Τό άπόγευμα τής ΚlJριακης γίνονται πνευματικές αοκήοεις γιά τίς γlJ' 

ναίκες. Περιλαμβάνουν άνάγνωση τής ί1 γ{ας Γραφίς καί fπεξηγηματιχά σχόλια συ

νοδεία προοι:υχιίς· 

Τρ {το ν, Τι/ν Τρίτη, γίνεται διδασκαλία τής Βίβλου γιά γυναίκες, Τύ μάθημα ξεκίνησε 

έμπνεόμενο ιl.rrό nj φριίοη <\'άλλ' όταν ποιΥ, δοχήν, κάλει πτωχούς, ανα.vίρους, χω· 
1ο,;ς, ηιφλΟlίς», Στό σχόλασμα, μoιeάζεται ψωμί οτίς πολύ άπορες ή, αν ό καιρός 

εΤvaι )'..ρύo~ μοιράζεται κάρβουνο. 'Ορισμένες [Ρloιιrαι αναμφίβολα ά;τλά καίμόνον 

γιά τούς ... ίίρτους καί τούς Ιχθείρ. ίtπό η/ν άλλη μεριά, l!πάρχουν καί 'κε/νες ποιί 
έρχονται άποκλειστικά γιό νά άxOtJoOIJV τ6ν θεio Λδγο, ΕΤναι αvcκrίμψ:ο προνόμω 
νά έξηγεί κανείς οέ αlίτές τίς παντελώς ΙΙΥράμματες καί γενικά πάμπτωχες άδι:λφές 

τόν δρδμο Υιά τή λύτρωση ποιί δίδαξε ό Σωrήριι.ς μέ τιί σταύρωοή του. Elδικά, όταν 
γιό τίς περισσόn:ρες μπορούμε, ίσως μέ κάποια έμφαση, νό πούμε δη κανείς δέν 

[νδιαφέριται Υιό rίς ψυχές τους. 

ητα ρτο1'. Τήν Τετάρτη, γίνεται διδασκαλία: nϊς Biβλoυ γιό άντρες. τό μάθημα γί

νεται ιδώ καί άρκετά χρόνια. Τή διδαoκrιλι'α παρακυλουθοι;ν γενικά WoΕβείς νεαροί 

άντρες. 

Π έμ πτ ο ν, Τιτν Παρυ.οκευιί όι'νιται θεολΟΥΙΚΙI διάλεξη. Στόχος αύτης τής πνευμα
τικής ασκηaης είναι νά πrιρoυaιασrclμιό /}lIoτημrιτική είκόνα ιών μεγάλων δογμά, 

των του Χ(}ιοτιανωμού. Έπί rυij παρόντας, ώoτQυo, δίνεται μιά σειρά διαλέξεων μέ 

θέμα «'Η Ζωι; τού ΧριστοιΊ». 
wEx τον. Mw. φορά ιόν μιίν(! δίνεται συναυλία ιιτά τουρκικά καθώς καίor:ά αγγλικά, 

rήν όποία παιιακο},οι)Οοι'ίν οί vnjJrιot άδελφυι' καί οί κύριοι τι;ς ίερuπooτoλιίς. Ό 

άeιθμός τών πuρεvρωκόμεvων δέν είναι μεγάλος σέ καμιά ά..,Λ αύτές τίς πνευματικές 
άσκήσεις. 'Εμείς όμως ο:δέν καταφρονούμε τήν ήμέρα τών μικρών πραγμάτων (διότι 
τί; iξουδένωσεν ι:;; ήμέρας μικράς); 

Τό πρωτο Sut1day School, άκολουθώντας τό ύπόδειγμα της ΣυναγωγιΙς. λει

τούQΎt)UΕ στό CΙoustcr της A'Γfλίας, τό 1780 ή 1781, "Ήταν. σπως ύΠΟΥραμμίζει 

ό Charlcs Ρ. Willes, «σχολείο της ΈκκλΙ}σίας. άπό τήν 'Εκκλησία Υ.αί ΥΙό. τι)ν 'Εκ 
κλησία. "Έ\'α σχολείο μέ κύριο tΥχειρί,δισ ΤΙ1 Βίβλο» , Ό Οεσμός είχc Οεαματικι] 
διάδοση. άφου στά μέσα τoίi 190u αιώνα άνά τόν κόσμο ύπηρχαν πάνω από 
πέντε έκατομύρια μαΟητές πού παρακολουΟούσαν τη διδασκαλία τους25. nά ΤΙ] 

25, Βλ, τήν είσαΥωγτ'l υτό 1'Iι~ SanIlay SchfJQ/: irs InJlIIeflCc anJ Advanlllge, Φιλαδέλφ~(α. 
AmericaII BapIist Publication Scx:icty. ΙΧ52. 
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όιάδοση τών Sunday Schools πού λειτούργτισαν στ1\ν δθωμανική αύτοκρατορία 
εΙναι ενδεικτικοί οι άριθμοί πού καταγράφονιυ.ι στά AllnIIQJ RepnfK "'ExeeOll 
πού δ'lμοοι.εύτψ.ε τό 1869 ιπό όργανο "t1'j; ABCFM, TIIe MΊSsiolJury Herald, μάς 

πληροι(ορεϊ δτι πολύ νωρLς, ήδη όπό τό 1859, παρακολουθούσαν Ι(ΧΧ) άτομα τά 
μαθl)ματα στά κατηχητικά σχολεια της Κ υρl(Ι}~ης στό Aintab (σήμερα Gaz.iantep) 
καί συνολικά 3.892 ιπά ιΊντίστοιχα πού ίδρύΟηκαν στην ;ι.εντρικ l'ι Μικρά ΆσίαJιi• 

Ραγδαία ηταν ή αύξησlΙ τους καί στήν περιοχή τη; Καισάρειας , όπου, ενώ τό 
1861 λειτουργούσαν μόνο τρία κατηχητικά μέ 250 μαΟητές, τό 1897 έφτασαν τά 
34 μ.έ 2.2 Ι5 μαΟψiςD, Τό 1910 ό Joseph Κ. Grccne πuρακoλoυθεl τή μεγαλειώδη 
παρέλαση τών Sunday Schools στήν Πόλη. Πάνω άπό 400 παιδιά διuφόρων έθνο

τήτων μέ λουλούδια, σημηίες καί λάβαρα βάδιζαν άπό τLς συνοικίες Γκεντίκ Π α

σά-Κούμ Καπί πρός τήν εδρα τών προτεσταντών, aτό Bible Housc. τραγουδών
τας τό ~μβατι'lριo «Onward, Clυistian Soldiers». Οίέ:-ιοχές, καταλl]ΥεΙ, κλείνοντας 

τήν περιγραφή , είχαν άλλάξειJ.>. 

«Κυριακή μεκτεπί τερσλερί» κaί «Giragi Mektebi Ders/er;» 

Ά νάγκες της προτεσταVΤΙΚljς κατήχησης κάλυπταν οί καραμανλίδικες καί όΡμΕ
νοτούρκικες έκδόσεις τών Sandαy Schuol Lesson.~. Πιχ>κειται γώ. μικρου σχήμα
τος βιβλία μέ 52 κεφάλαια, δσες καί οί Κυριακές του χρόνου, στά όποία κατα
γράφονταν τα έδάφια της BLβλ.oυ πού έπρεπε νά με/,fτήσουν οί μαΟητές κατά τη 

διάρκεια της έβδομάδας. ΆχολουΟούσαν Εραιτήσεις οχεταές μέ τά βιβλικά κεί

μενα, προκειμένου νά διευκολυνθεί 1'1 μελέτη, ό)λά κ(ιί νά έλεγχθεί δ βαθμός κα

τανόησιj; τους. Σπιν καραμανλίδικll καί όρμενοτούρκικη βιβλιογραφία έχουν 

καταλογογραφηΟεί δις σήμερα 5 καί 22 εκδόσεις ό.ντιστοίχως. 

Λ. Ο Ι ΚΑΤλΛοroΓΡΑΦI-ΙΜΕΝΕΙ ΚΑrΑΜΑΝι\.JΔIΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΙ 

] 891 Klιριrική μFκτεπί τερσλερι' 1892 αενεοί ίτζού ιι , Ίστανπόλ. Ματπαάι Κ. Παγδαδ· 

λιόν (200 σ.) [SCverien Salaville· Eugene Dal1eggio, ΒίblίοgraΡhίe αlιalγιίqιιe dΌιι · 

vrage.'>· en lUIIgue ΙUr(jue ίιιψrinιe.~ Ι~II cαracIi!res grecs, τ.I1[, 1866·1900, Άθιrνα ]974 (στό 

f.ξής: SaΙaνille·Dallι.:ggίο, lU), άQ. 266] 

1892 Κ υριακή μεκτεπι' ΤCΡαλερί 1893 σcνωί κvριακ,μf:ΙΙΙ lτζοι;ν, Ίσταν:τόλ, Ματπαάι 

Κ . Παγδαδίλάν (2 12 σ.) [Salaville·Dalleggio.. ΙΙΙ , άρ. 2731 
] 893 Κυριακή μεκn:πι' τερυλη]ίΊντζιλJ.έρ Moυτζιπίντζ~'lησoύς ΧΡΙΙΙΤ,Jσην χ ικιαγε · 

σί, 1στανπΜ.., Ματπαάι. Κ . Παγδαδλιάν (208 σ.) (&aIavi llc-Dalleggio. 111, &ρ. 277} 

26. τι/ι MissiQIllIry Hera{d coIItaifliflg IJre proι:eedirιg olrhe ABCFM wiIh ι.ι νίιΙ>' ΟΙ (Ι/Ι bι'α e

I'ΝΙ>Ν/ Opιιatίoιu {or Ihe year 1869, t. ιχν, καιι.ι.ιιρηζ. R;\'c~de I'τcss. ]869. ο. 74. 
27. Cenk Demir, ΚaΥ.,·εΓί, Nev~eJIir, ΝίΜ( ΟςΚ(Ν/πι!ε ΑιηαίΙίαιι Βοι.ι,dΊιn EgitiIII Faaii>'etieri, 

PII.D. Erciyes Οni \·crsί Ιι:~i. Sosyal BiJ imlcr Εnιίlί Ι ϋsϋ, Ka}"Seri 2008, ο. ]37·131' κα~ άναλuτιχά 
ΙΠOtΧ1ό(α στι'ιν πίν. 2.1 (σ. ]41-142). 

2χ. Joscph. Κ. Green, δ..."., 338-339. 
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IR96 ΚυΡιuxή μεκτε:rί δερολερί 189"1 οενεσί ίτζούν '/κιντζί ~iJ.τ (10ύλιος J -Δεκέμ
βριος 31), Ίστανπολτά, MotnaI'u Α. Χ . ΠD'(Ι.Οτζγιάν (ο , 161 -332)2' [S<lta\;lle-Dat
leggio. lII. ά{}. 308] 

1898 KυριακήμεΚTtπί δερnλι:ρί ΙΗ98σενεσί ίτζούν, Ίστανπολτά. ΜατπααιΑ. Χ. Πο

γιατζγιάν (230 σ.) IEvangclίa Balta, KuroInun/idika, AIldiIi(H/S (1584-/900). 8ibliQ
gruphie onu/ytiqιIe, ΆΟήνα 1987. όρ. 991 

8 . ΟΙ ΚΑΤΑΛοroΓΡΑΦIΙΜΕΝΕΣ APMENOΤOYPκ.rκEΣ ΕΚΔΟΣΕ.ΙΙ-» 
1877 POl.or GunII Mekrcbi Der.f/eri 1878 Sellcsi IcurI. G.BoIis. Α. Boyacyan (120 σ.) 

IHasmik Α . Stcp.;:ιnyan. ΗαγαιΙατ tIιrkeren krkt'fi yen }ια)'αιΙιt, tIιrkerell barperagan 
"ItιmooJιi mαdenakidnιItioιtn. Ι:;"ιιιιιί Ilarf1I ΤιΊrk,e KIttιpIur Ι' Ι!! Siίre/i Υαγιπlατ m
hlί)'ografyasI (1 m -I968). 8ibliogrupie des Ιί"T~' ιι de Ια presse aπnerllHIIrqut, 'Ισταμ 

πούλ 2005 (aτό έξής: Stφ<lnΥan) , ίιιι . 741 ) 
1878 Girogi MekIebi DersIeri 1879 Senesi /c/In. G. Bolis. Aramya/I (152 σ.) IStcpanyan, 

ι1ρ.753 ] 

1879 Girugi Mektebi Der.~/eri 1880 Senesi !cιιιι , G. Bolis. Aramyan (152 ο.) [SIepanyan, 
άρ.765 1 

1880 Girαgi λIekrebi Derslerj 18$1 Δ'f!IΙf!Sί lcun, G. BoliJ', Aranlyan (194 σ .) /Stcρanyan, 

άρ.7""1 
I!:ISI Giragi Mektebi DersIeri 1881 Senesi lCIIn. G. Bolis, Aramyan (210 σ.) ISIepanyan, 

ά(>·1<ΟΟ1 
1882 Gίrαgi Mektebi Dersleri 1883 Senesi lcun. G. BoIis..Aramyan (184 σ. ) IStepanyan. 

άρ. 814 1 
1883 Giragi Mektehi Dersleri 1884 $enf!si lcIIn , G. Bolis, Aramyan IStepanyan. όρ. 835} 
1884 Giragi Mektehi Dersleri 1885 Senai !CIlfl, G. Bolis, Κ. Baghdadlyau/Aramyan 

(182 σ.) rStcpanyan, άρ. 8571 
1885 Girogi Mektebί Dersleri 1886 Senesi !CIlfl , G. Βοlί .... Κ . Boghdadlyan/Aramyan 

(234 ο. ) IStepanyan./lQ. 87R} 
1886 Girogi Mektehi Den'leri 1887 Senesi !cIlIl . G. Bolίs, Κ . BaghdadlyanlAram}'an 

Ι S ιeρanΥan.άρ . 9101 

18R'7 Girugi Mekrebi Denleri 1888 Senesi !cιιιl, G. Bolis, Α. Boyacyan. (224 ο. ) (SIep.-:ι

nyan, όρο 931] 
1888 Girtιgi Mektebi Dersleri 1889 Senesi Icun, G. Bolis.. Α. Η. Boyacyan (237 σ.) IStt:

ΡanΥan , άρ.954 1 

1889 Giragi Mektebi lJ εT~'IETί 1890 SefJeJi lcun, G. Bous, Λ . Η . Doyacya n (200 σ.) [Ste
panyan.ltQ.9851 

1890 GiriJgi Mcktehί V ersleri lR9J Setιesi Icun. G. Bolis. Α . Η. Boyacyan ISIepanyan. 
άρ. 10181 

29. Ό ;τρώτος τόμος. ό αιιοΙος ).σ.νOόνtι (160 ο.), ΠQOφα\Wς χυ!tλoq:ιUoιισε Ι(Ι αύτός τό 189fι. 

30. EUχ«ρωτω τούς GaroApraham)'an χο ί S<ιbri ΚοΖ Υιό tήν ;ιQOl)uιιία τους να βο110ήσουν 

στήν 'cνWQf:ση ίm:Ιτύltων τιΟν Cιragί Mekttbi Der.f/eri. 
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1891 GirιIgi Mektehi Der.~leri /892 Se"esi Ιω", G. Bolis,A. Η. Boyacyan [Stcpanyan,άQ. 

](45) 
1892 Giragi Meklehi Der.~leri 1893 Sellesi I CIIIl, G. Bo]is, Α. Η. Boyacyan (2(12 (ι .) [Ste

panyan, όρ. 1079) 
1893 Giragi Mektehi Dcrs/eri. lIIcillcr Mucihince lIίo~ILf Krj~'(lQsill ΗikγaΥesί, G. Bolis, 

Λ,Η . Bo)'acyan [Stepan}·an,&Q. J108J 
1896 Giragi Mektebi Denleri IΗ97 S'eIIcsi !cιιfl,Ayp Μα!;. ΗυηναΓ 1 - Hunis 30, G. Bolis, 

Α. Η. 80yacyan (148 σ.γl [Stcpanyan, όρ. 1167) 
1897 Ciίragi Meklebi Dersft:ri 1898 Se/leSi /cu/l. G. Βοlί !>, Α . Η . Boyacyan (230 σ . ) [SIe

pan}'an, άρ. ] ] 76] 

1909 Giragi Meklebi Denleri ΝΙΟ Senesi I CII" , Μαι . Α. Boyacyan [Stepanyan. άρ. 1305) 
1910 Giragi Mektehi Dersleri 191 Ι Se"esi lcun. Hulis 2-deιι Tegdemρer 31-e Kadar, G. 

Bolis, O~milni}'c Musterek UI-Menfil, 1910 (2(12 ο.) I Stepaηyaη. όρ. ]327] 
191 J Giragi Mektebi Dersleri 1912 Sene.fi !cιιιι , G. Bolis (Slepan~'an, όρ. 13601 

οι όριθμοί καί μόνον τ(ί)ν έκδόσεων δηλώνουν ηiν όπιjχηση πού ΕίΧΕ ό προ
σηλυτισμός aτά δύο χριστιανικά millet της όθωμανικης πι'Jτοκρατορίας καί άπει
κονίζουν τή διάδοση πού εΙχαν τά Sunιlay Schools aτήν οθωμανική αυτοκρατο
ρία. Ή όριθμητική {'περοχή των άρμενοτουρκικ(ογ έκδόσεων είναι άπτή άπόδει
ξη Ωτι ίl προτεοτω'ΤΙΚI] διδασκαλία βρηκε πρόσφορο έδαφος στούς Άρμενίους. 
Ή σειρά των καταλογογραφημt:νων άρμενοτουρκικων έχ.δόοεων των Sundαy 

ScJlool Lessons ε{ναι άδιάλλει.π.τη στά χρόνια 1877-1897. ΚάΟε χρόνο καί μιά 
έκδοση, ~I έ Εξαίρεση τά δύο χρόνια των όρμενΙ:Χώγ σφαγών, 1894-1895. Νά τυ

πώνονταν σέ hιlota βάση κιιί οί καραμανλίδικες έκδόσεις: Ή συνέχεια πού πα

ρατηρεϊται οτόν XEQιoQLOfIt:vu άριΟμό τίι)ν έπανΕκδόσεων &'ψιινει ΠΕριθώρια γιά 

μιό τετοια ύπόθεση. 

J'. ΑΙ-'ΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ BQA ΠΑ ΤιΣ ΑΡΜΕΝΙΚΕΣ.ΑΙ'ΜΕΝΟΤΟΥΡΚIΚΕ.Ι ΚΑΙ ΚΑ/'ΑΜΑΝ. 

ΛΙΔΙΚΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣΤΩΝ SUNrMY .KHOOL LESSONS. <Όπως προανt:φερα, έντυπωσια

σμένη άπό τον Uγκo πον πληροφοριών πού συναντούσα στό ΒΟΛ γW. τίς έκδόσεις 

τού βιβλίου Κυριακή μt"-κτεπί τερσλερί.l.tπoδύθηκα σέ συστηματικιιό\'αζήτηση 
καί έρευνα ϋλων τω\· σχετικων φακt:λων, τό περιεχόμε\'Ο τών δ;τοίων παραΟέτω 

OO\'OJttιl'oά στη συνέχΕια. Τό αρχειακό ύλι:χό πού έπεξΕργάστηκα εχεισχέαιι μέ τη 

διαδικασία της εχδοοης αδΕιών γιά ττ'ιν έκτύ:τωση των βιβλίων lι.-τo την άρμόδια 

ύπηρεοία του Ύ:τουργΕίου Δημόσιας ΈκπαίδΕυσης (Maarif Nezaret-i Cc1iles.i). 
ΠεριλαμβάνΕΙ δηλαδή τίς αιτήσεις των τυπογράφων τ~ς Άμερικανικής Βιβλικής 

ΈταΙΡIόΊUς καί τίς αποφάσεις των Ιπιτρο;τών λογοκρισίας. Τό άρχειακό ύλικό πού 

3]. Πρόκειται [ιά τό πρώτο τεύχος ( Ι "Ι ανουαρioυ -ΊO ΊolJνioυ). ΛανΟάνει τυ δεί'τερο τεϋ -
χος τής άρ,I€"\'OΤOυρκlκης έκδοσης, Άςίζει ;τά"τως νά σημειωθεΤοτι τό 1896 ~όoo ή ιιαρσμανΜ
&ιιll 000 Υ_ηί ή ά(ιμε\'Οτουργ.ιιιή ~)(OOO ,lιιαν σέ δ~o τεύχη . 
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l<αρομανλΙδικες καΙ όι.pμενOΤOυΡKικtς έt<δόσεις των Sunday School Lθssons 

συΥ.<εντρώΟηκε καλύπτει Τ1]ν χαμιντιαV11 περίοδο. Άρχίζειωrότό πος 1876, έτος 
άνάρρησης aτόν θρόνο ~oϋ Άμ.,τντούλ Χαμίτ Β' xal μέ ενα κενό 20 χρόνων (1878-
ι 9(2), φτάνειώς την επανάσταση τών Νεοτούρκων. Ή περίοδος χαρακτηρίζι::ται 
άπό ΕVΤoνη ξενοφοβία ,",αί έξαιρετικά όξυμμένη ευαισθησία σέ δ,τι μπορούσε νά 

Οεωρηθεϊ άντικαΟεστωτικό ή ένθαρρυντικό γιό άπσσχισnκά κινήματα32• 

Στη συνέχεια παραθ έτω περιληπτικά τό περιεχόμενο τ(ον φακέλων τού ΒΟΑ 

σχετικά μΙ τίς αρμενικές, άρμενοτουρκικές καί καραμανλίδικες έκδόσεις τών 
Sunday School Lessοn.ς , οί όποίες Π11ραν τόν δρόμο τού τυ:τογραφεi.oυ μετά τόν 

αυστηρό ~λεγχo της λογοκρισίας τού Άμπντούλ Χαμίτ. Έπισημαίνονται οί άγνω
σι.ες, άχαταλογογράφητες έκδόσεις τής κάθε βιβλιοπαραγωγη; καί κατατίθενται 

παράλληλα πληροφορίες γιά τά πρόσωπα πού εμπλέκονταLO 'αuτές τίς έκΟΟσει.;, 
μισσιονάριους καί λΟΥο1-tριτές. 

18 76 Αίτ'lΟll τού Anin P apazyan γιά τι'ιν άδεια Ιχτύπωσης της άρμΕ\'ι χης καί τη ς 

άρμ ενοτ ουρκιχης έκδοση; Giragi "lekIep der$lrri, I~ όιωία πρόΚΕΙt(tΙ νά κυκλοφορήσει 
τό έπόμΕνο ετος, τό 1877JJ, 2ητα τήνάδεια να ΕχτuπώσΕι3.OCΚJαvtίτυπα ά."'Ι"ό%άΟΕ Εκδοση. 

'Ο Μιίη Papazyan '1οαταθέτει τό αίτημα έΧ μέρους της 'Αμερικανικης Βιβλικη; ΈτrtιQείας. 
Ή άδεια ΧOρηYΙ'lθljΚε xal τό j'ιιβλίo. δπως πr:ιρoυσιάζεται στόν κατάi.oγo τού SIepanyan, 
τυπώθηκε τό 1877 όπό τόν Α. BoyaciylIn:W, 
1877 Έγκρίνι:.-ται τόν Αυγο1Ισ10 ωΌ 1877 (ι.πό την επιτροπή τύπου τού <YnoUQyriou 
Δημόσιας Έκπαίδε"l)σης ή αϊτηml του Anin Parazyan γιi:ι tIjv ε-~wπωση τής ά ρμενιχl)ς 
και άρ μΕνΟ ΤΩυρκικ ής έκδοοης Giragi mektep tlerslerι16. ΤΩ βιβλίο κυχλuφoρεί -τΩ Ι878. 
ά.,m tό τυπογραφείο τού Α ramyan, σύμφωνα μέ -τCιv χατάλσyQ TOI: Stcpan)'anJl• 

1903 ΣtΙς 6 Ίανουαρίου τού 1903, ό Williarn W. Peet, ταμίας til; American BoarιJ , ζl)tά 

μέ έπραφό του πρό; τήν f.:tLTρonlj λuγΟΚQιτών (Ίcftί ~ ve Muayene ~'e Tedkik-i MίieIlefat) 
τήν bι:ανέχδooη της καραμ α νλ ίδL:>. η ς έ'Ι.δοσης Kt1QIιIΚIί μεχτεπί τι:ρυλερί, ί, δ:ιοία θά 
περιελάμj'ιανE ΙστορίΕς {lπό τι'ιν Παλαιά καί -τήν Καινή ΔιαΟ ι',κη. ΣΙ: σημείωμα τού q::αχ ~λου 

Υιό τό περιεχόμενα -τoU :τρης ;·(ι'..Qιση βιβλίου γίνεται άναφορά UΤΊ; περισδεϊες τού Άπο

στόλου Παύλου onjv Εύρώπη καί τή διδαι.ιχαλία του Υιά -τόν έ:>.χρωτια\wμό τιϊ)ν Ίουδο.ί
ων της θεοσαλονί%,1; καί t"tu" KuρινOίων. ΠαρενΟΕΤιχά άξίζΕ Ι νά σημπωΑεί δτι ό Άπό

στολος Παfιλoς απΟΤΕλοϋοε Υιά τού; μισσισνάρισι:; τσ ύπόδΕιγμα δρ(ίcι,lςJ1. Άπό την Πα· 

λαιό ΔιαU11κη έπιλέyovτα.ι ΙΟΤορίες ιL-τό τή twil -τοίι Δαj'ιί.ό. τόν γόμστσι:!ιέ τήν Β1j(>OOβt: έ , 

32 . .Iohn H t\ Illmul1d Moore ,Amfrica /οοks(IIΤιιrkη,1876.1909, Ph.D. Uniνersίty orVirginia, 
1961. ηά τη λογοκρισία aτά xQόνια ΤΙ'; βασιλείας αυτιrίj του σουλτάνου, βλ. Rιtmagίil Demircl, 
11 AhdίίIJιanJid ViintInint/e $UIISίίr, Ίσταμπουλ 2007. 

33. MF. ΜΚΤ. 44/15. 
34. Stcp,lny<t!l. άρ . 741, 
35. ΜΙ- . ΜΚΤ. 51f33. 
36. StepanyaD, &ρ. 753. 
37. Alan F . Perr)', The AIιIericull Boarιl ο[CυnΙΙ1lΙΙ'.I·ίοιιeTli [or Forrign MissίrJII$ αιιι/ the Ιιm

dιm M~j()1lary SυcieIY i1l Ihe NifIeIeefIIh CeIιIIIry:A SIIulyo[ldr.us. I'h .D. WashingIon Ul1i\'e~ily. 
1974. 
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ΕύαΥΥελ1α Mnαλτα. 

ΎUναίxα toii 0ύQία τού Χεπα1ου. τή γέννηση τού ΎLOV Τ01.lς ΣoλOllώ'vtα, ns ίυι:OQiε; τών 
τρWw Ύulιν του Άμνιίιν, Άβιυσαλώμ και Άδωνία)l. Ό λo-tmριτή; Μιχαήλ δΡν βQίoxι:l τί

ποτε τ6 έπιλήψψο aτό κι:iιιε\'o καί ή ~xι,ooπή Uιικυρώνεl τό :τΌΡWμά το"". Δίδρται ή 

άδεια Υιό τήν έκτύχωση τιΙς καΡUμανλίδιχ 11; έκbooης . ή όποία δμως, έ;τειδl) λανθάν~ι. bέν 

μπορούμε νά ό.."oq.'(.Iνθο\!με μέ βεβαιότητα ιίν nr.rώOη)(t 'Ιό 1003 ή tό 100Ι 
1 903· 1 904 Τό 1903 ή Άιιεριχαvιχή θιβλιχή Έτα~ία ζηtδ. τήν άδεια νπ χυχλυφορή

σα χαί την άομενοτουρχική !-/.δοση των Sundsιy Schooll.LSSons. ηjν ό...,οία ;τ(lO'YQCψ' 
IIuriζn)'\Cί τό lτ~ 19(W. Ή aitJΙOΙI ύπOVQάιr-ewι ά.,ό τόν \V. Pecl. Στυ χείμενο της έχδουης 
γίνεται αύτή τι'ι φUΡό,lδιαζύvι:ως αWτηρός Ιλι!γχος. ό όπoioς δαιρκιί ως τόν Μάιο το\! 

1904. Στό 8QA βρiOψ.αν :toλλoί ιμiκε;'oι σχετικά μέ tηtήματα Wγoφoίας«'. Ύ π~ί,Oυνoς 

στή διαδιχαoίrι έλέ'!Χου 6 ΜιχαΙIλ. δ όπotος έ~τάζΕι).ε:ποlιε"F.wχά τό κάΟε τuπoγvαφικό 
κιιί συντάσσει έχOί~ Ζητά νό. Υίνσυν&ορθώσεις σέ συΥ;'D.ρψένες σελί~ς τού πρώτου 

nIΠOYQUq:ιxoϋ Υώ νά fπιτρέ"ψει την bttύπαχηΊ t OtJn. σιιvrχίζει μέ τόν υ..Ε'(Χοτων σr)Jδων 
τών ίτιόμινων 6 t1JJtOyQαq:ιxών χαί, χιnά τόν Eλ.tyχo tG)ν σελίbων 145-2OR. ζητά ά..,ό τoUς 
ΠQO!εστάvrες μιooιowίQιoυς νά έξαλιίψrιυν λiξει; «fιειινου neQιεxOΙIέYou στίς οελίδες 

200-208. Etxutw δtιθά πQVιt:ι νά Eχovν νό ΥΔνουν μ.έ τiς πφχσπίς t'iΊ; ΠαλαιΛ; Διαθή-.ι.ης 
πού άναιrίQOVtUl.CJtόι':{ΚUn:ι.ό πάθος τού Δαβίδ Υιά τι'! Bηρσαf\eι!, Ύυναίκα τοΟ OVVίocί. τ6ν 

όποίο στέλνει Gτόν πόλι!ιιο μέ τoUς Άμμωνiτtς Υιό νιi σ.wτωθει, ;τρoκ.eψiνoυ νά την ;ταν· 

τψ:uτά.. ΈΝΔΕXoμi:νως νά OεωQήOηχε 6Ufμνου ;τεΡIEXoμb'Oυ χαί ό Ιρωτας 1f1ύ Άμνών, 

yιoiJ τσ\ι Δαβίδ. μΙ! την bl:QOθώ,l,! άδeλ((ή του Tcψ.άQ χαί τήν ίκδίχl)σ11 toii Άβισοαλώμ. 

ΆlΙότό κrψι:νo 1ωνΤU1luyραφιxων q;ι:UΩΝ 11 ως χαί 15 ό Μιχαήλ tηTa νά πα(Κ1J.ηq;θιί 
tό έ;τει.οόδεω της Παλαιας Διαθήχης πού άναφέρετΠl στην έπανάσταιιη τού Άf\ευαλώμ 

χατά toii π{(τέΡα του βασι1.έu Δαβίδ. ΠQOειOO;τoιώvι:ας στι μόνον έ!fόσoν άq:ωρι:Οιί τό 

l..πίμαχο ιτημείο Οό. δοθεΙ ί, άδεια t:ι;τίιπωοης. Τό βtβl.lυ διoQOιl}jlένo υπoβι'tM.εται ξrινά 

πQός ΕλεΥχυ χαί δίνεται ι) άδεια άΚ{!ιβlUς διότι οΙ [-/.δότες Τo1.l i!xoι."Y σVΜ,Ι()(,)ψUθε{ πρός 

ti; uπσδιίξει; riΊ; λo-('O'XQtOίας. Ή lχδoση ).ανθάνει. 
1 904 Ό \V. Pc:et t l)td n)v άδΡlα -Υιό niv έχτύπωση της άuμενιχης ΙΥ.δοοης 10ύ βιβλUnι 
σέ 3.00) ιΊντιτwιαll. Τή λoyoXQWiα τσt! χιψ.ένuυ τοο άνuί.αμ.βάνoυν οι Mehmct SUrc:yya j

) 

χαίό Μιχαήλ 1(rll εlσηyυΊΙVΤαι τήν Εχδοσιι στήν όQμόδια bnΤQO:τιj τού ΎποuoΥείου . 

38. MF.MKT. 737/15. 
39, Στά frto«q:u tflij 8ΟΛ άνα!Jignαι ώς Mi!laίJ Ele.ndι χαί O\JνειιΥόζεται μi ιόν Mehmet 

SΘrC)')'a Efendi στη J..oyσφoία τωv /ιwrnιιων χαί όρμtνOΤOινXlχών έιιδόσι:ων' βλ Υι.ιΊ παQά· 
διlΥμα MF.MKT. 63315. 

40. ΜΓ.ΜΚΤ. 689113, ΜΙΟ.ΜΙ..ϊ. 689147, MF.MΚΤ. 71313, MF.MKT, 71'iJ28. MF.MΚΤ. 751/Μ. 

MF.Ml.i. 715/42. MF.MXT. 791140. 
41. MF.MKΤ.109f34. 

42. Mf'. M"". 753/37, MF.Mln . 802Π4. 
43 . !1ά 1όν Mchmcl SUrcyya (1874. '924) ί,:t<ΊQχouνάQ-.tniςm~Ο'1ό 8ΟΑ: Mf.MKT 

S26136, ΜFΜl.ϊ. 67Yl9, MF.MKT. 671/12. MF.MΚΤ. 677Π3. Mf.MXT. 756152, MF.MKT. 884Π8. 
ΟΙΙ,ΜΚΤ. 2816155, ΟΗ.ΜΚΤ. 2817/41, DII MK1 . 287Μ7, ΜΙ: .ΜΚΤ. 1209118. Δίδιισχι τήνlιQμ.f-νιxή 
'(λ.ώσοο. ιnό Mekleb-i MOlkiyye' βι. .Johann Slraun. . KuIIIp Ι" HσuιΙ·J Mn·k.ur,. Ρηπιίη! and 
Publίs hi1lg 111 a Μ ulll .EthnicSocicIY". ιnόν τόιιο ElisiIbeth OzdIιJga (έχδ.), LαIe OIlιJman SιxIr:ry: 
IIIe l ntellr:ctuol Lr:goCΎ . RoLItledge Cuπon. 2005, ο. 238. 
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ΚαραμανλΙδικες καΙ όρμενοτοuρκιΚΙς έκδόσεις των Sundsγ $chool Lessons 

τ Ι} Ο 5 Ό Gι:nrge Herrick, γενικός Υραμιιαπας της ΆμrQικuνιχη; Βιβλιχης ΈΤαtQείας. 

ζφυ την άόιια νά t\llIώιn. bι ΝΈUΥ την υρμενική κω o.ρμενOΤOιJρxική b-.δοοη GiraR' 
rntkrtp dtrsftri, ή όποία :tQόχειται νό ΚιJΚ),οq:<)Qήσει τό Ι 906". 'Eλbrxovτoί τά ΤVlloyQ«q:t· 
κο. 'ftJMα 5 Ιω; Μ καί δ Μιχαήλ σuvτάσσει l'/..θεση στήν δ:τ:οία δηλώνι:ι δtι δtν β(κ.θηχε 
κάτι bι:ιλήνφo aτό κείμενο πού έξΜασε, rl ),ηΡΙΚ(lOQOύμαστε ~πίσης Οτι καΟεμιό ά:τ:ό τΙ; 

όύο fχδOOιIς έπρQ-/.εno νά κω-)..αrOQήσει σι\ 3.000 άvι:ίnι:tα ι!. Ή άQμ.r:νoτOt.'(»αΧή hδooη 

~ 

Ι Ι} Ο 6 Τόν 1 oύvι.σ του 1906, ό George He rrίck καταθiτιι ξανά uttIJOTJ στήvi.,tιτρο.:tή δη-. 
μσσιεΙ'μCπων Υιά την άbεω 1ής; άρμενικη; χαί&ρμενOΤOιJρκιχης Ό.δοσης Girug; rnt· 
kItp d~rs{tfl, :ιού έπρό)'.ειto νό Z1Jx).oq;oQIjaEL τό πoooεχέςΙ-ιnς (1907)"'. Ή vnτQOΠή 1)1γ

χou ένb.{Κνε τίς :tρooOitιtες :toIi lyινoνστήν άρμενοτοιφική bι.6oσιf. 

1 901 Τόν ΦιβQouάQιo τσO 1907, ή ι"Ιt{)Oπή λo)'oX(lWiας φρίνιι την artlJoI] τoίJ George 
Herrίck Υιό τι'ιν xαραμανλlOιxη l-.tδoση tG)v SundQY&hoυi 11SJOtIS. ή όπoW.,Uπωςδη

λUr.τιαι mήν 1ΙηΥή, θό χυκ).o/f.οροΟσε τόν ίδιο l.Qόνo-. Ή bιboση Μnοθ(ι\'(ι. 

Τόν Μάρτιο του J 907, ό George Herrick κιιταOιh~ι αί,.ησ ιl -Υι.ά τήν άδεια της άρμενο
TouQXIΚ Tι; ί!χδοοl l;, ήό:;τοίαJ'lQO"'fQOμματιtόταvΥιά τό πQOOEΧέ; fto;( I908)-:H ί'Χδοση 
bτ ίυll; ).αvOάνει, 

Τόν ΆπQO,J.O "ο\Ι 1907. κuτατίθεtUΙ αίτφα Υιά ,.ήν άδΕια t-ι:rumooη; 1Cαί l1Qμενιχft; 
b,boσης :;τού θό κυχλoφoQήαι"1 τό 1908. Ή άδι:ω tyxQίΟηκt τόν Ίού",ο τησ 1907". 

190 R Tn 1908 δ Gcorgc Herrick ::ι.απιoέtει ΧWQισtά τι;ιείς αίτήonς '(\ό tίς Ιιι.δόσεις 
tou ~λiou 5Ilnduy & hoo/ L.αwruστά ίιρμινυτούρχιχα ,ι, άρμέν ιχαil χuΙ κα(lυμαν

λ ίδι χα g . ΠQOOQίζοvtαι, οπως δηλώνι;ται 01"1) χεψενο πις (.ιΤτησής του , '(6. 16 πρoτει.n:αν

τικό μιί.λtτ καi θό Y.U~τόπ~tςb:ος, ,.6 1909. Ή έπιτQt)Πή τοο όθωμανιχοϋ 
iι:"roυvp:lou ένtxρι:νε την έχδοσή τou;. Δέν είναι ruxaίo ΟΤΙ σηίν αίτηση δ Gcorgc Herrick 
οηλιίΜι πώς τό βιβλioll~αι Υιό τό ΠQOΤEσταvι:ικό μw.n. Ή χι-βέρvιtOTJ του Abdul 
Hamid ύ:τ:oχιΚω~ά.,ό ,ό 188.1 τά βtβ).irι tήςΑmeήcan Biblc SocieΙΥ νά φέρουν aτό φύΛΛU 
,Ιτ).οη τηυ; tilv ενδε ιξη "'Υιό πΊν άποχλειστιχ ΙI XQ1'ΙO'l τών ΠQOτεmαντών» , ΙΙQOxrιιιέwnJ 

νά :tεQLOQWUI ~ διάδοση καί ~ άνάΥνοωση tiΊ; 8ίβλou χω λoc.1Iών θQlttJΧεVtΙκίi"ιν βιβJ1ων 
aτoύ; ~oυOO\1λfιάνouς. 

Χάρη στόόQχεwκό iι).ιχό πού ΜοπίστηΥ,εστό ΒΟΑ, ή καοαμανλίδιχη βl~),ιo
γραφία έμπλουτίιττηκε μ~ τρείς άγνωστες έκδόσεις τοΟ τίτλου Κυριακή μικτvιί 
τερσλt.ρι'. αύτές τών έτ&ν 1903. 1901 χαί.Ι909, καί ή ό,vτίσταxη (ιρμeνoτoυoxική 

44. MF.MKT. 902119. 
45. MF.MKT. 890J66. 
46. MF.MKΤ. 941137. 
47, Mf.MKT. 9571111. 
48. MF.M KΤ.V77f35. 
49. ΜΙ" .ΜΚ1'. 995 .'61. 

50. MF.M ..... 999nSxui MF.M"ϊ. 1 0 1 5ΠΒ. 

5I. ΜΡ.Μκτ. 1Ο53/41. 

52. MF \ιΚΤ. 1065147. 

53. Mf.MKΤ. Ι{Ι64Π6. 
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ΕόαΥγελla Mπaλ1'd 

Giragi ,,,ektebi dersleri μέ 4: 1904(;). 1906, 1907 κα' 1908. 'επιπλέον, μr'tΟαμε τό 
«τράβηγμα,. αύηΩν 1'ών Εκδόσεων. ΚάΟt; εκδοση τυπωνόταν οέ 3.000 αvτίτυ:τα. 
καί άν ληφΟt;ί ύπόψη οτι 11 έπανέκδοσ'1 του τίτλου γινόταν, κατά πάσα πιΟανό-
1''11'α , κάθε χρόνο στά &ρμένικα . &ρμενοτου(lχικά χαί καραμανλίδοι.α, όντιλαμ

βάνεται κανείς όη κατ' [,ος xυxλoq:oρoυσαν 9 .(ΧΧ) άντίτυπα στην δΟιι.ιμανική 

αυτοκρατορία. Mελετιί1vτας τούς φακυ.ους της λογοκρισίας, διαπιστώσαμε δτι 

ακόμη καί βιβλία πσίι έπανεκδίδονταν τακτικότατο καί lιφOΡΩύoαν δόγματα Τ11ς 
χ(lιστιανικης θρησκείας ύφίoταvro τόν αύστηQό έλεγχο 1'00 ά,ωλυταρχικοϋ χα

θεστώτος τού Άμπντούλ Χαμίτ. Ό Jamcs Banon άναφέρει δτι γιά χάΟε εκδοση 
τοΟ ίδιου [:Ιιβλίου άποιτοϋνταν έγκριση της Δπιτροπης (Ε I1cϋmclι-ί Tcfti~ ve 
Muayene) άκυμη καί &ταν έπρό;ι.t:ιτο Υιά την ΆΥία reaιpήSO. 'Επίσης δέν μπορεί 

νά μείνε ι άσχολίαστο τό Υι:γονό; δτι ή άρμ ενοτουρκιΧή εκδοοη του 1 9()3Ι Ι 904(:) 
υφίσταται bbfλEχ11 υ.εΥχΟ των περιεχομένων της. Βιβλικές ίmoρίες. δπως γW. 

παράδειγμα, 1) συνωμοσία του Άβεσσαλιομ κατά το\ι πατέρα του βασl1έα Δαβίδ, 

btρεπε νά έξοβελωτoiw α:τό τό σώμα της , έπειδlι (lπστελοϋσαν απειλή Υιά τη 

σουλτανική CtQllj. 
Τέλος, ΠΑΡUτηρωντας τούς άριΟμοίις τών βιβ),ΙΟΥραψημένων XOQαμανλίδι

κ(ι)ν :ι.αί άQμενoτoυρκικων ίκδόσεων τών SIl"day School IΑ!.fSOfι.~, άλλά καί τών 
λrινθανόντων ;τού προέκυψαν όπό τό ά(ιχnα:ι.ό υλικό, παρατηρεί κανείς δτι 

ultEQtE{louv οί lιρμενοτουΡΚΙΧές (26 άρμενοτουρκικές καί μόνο 8 :ι.αραμανλίδι
κες). Δέν ε1μαι οέ θέση να yνωeίζω τόν άρι(Ιμό τόν άρμενικών έκδόσεων αιιτου 
τού τίτλου, φαίνεταιδμως νιι EtxoνTήv τακτικότητα των άρμενοτουρκιχων. Άπο
δεικνύεται λοιπόν πλέον :ι.αί άπό τούς άQιθμuύς τών έκδόσεων ή lmιjχηση τοο 

:ι.ηρίtγματoς τών εύαΥγελιστιίlν στούς Άρμενωυς. Έξάλλου, τό κύριο σΦμα τοϋ 

προτεσταντικού μιλλέτ τό iι.πotO.t:oav 01. προσήλυτοι 'Αρμένιοι, σταν τό 1846 
άφορίUΤ11καν άπό τόν Άρμένιο ltureIόQX11 Matleσs καί έκδιώχΟηκαν όπό τη Γρη

γοριανή Έ:ι.κ:ι. ιισίη . Καί άς οημειωΟεί δτι χάρη οτι'ι OlJYε(lyαoία του ά'ΥΥλου πρε

σβΕUΤΗ SIratford C:cιn ning ~ιέ τόν μεγάλο βεζύρη MU!iIafa Re~it I'a~a, πείστηκε δ 

σουλτάνος Άμπvτoυλ Μετζίτ καί άναγνωΡΙΟf: μέ φιρμάνι (J5 Νοεμβρίου Ι847) 
τούς προτεστάντες υπηκόου; του ώς μιλλέτ ίσότψο μέ τά ύπάρχοντα ω.λαS5, 

Οί κuτcιλογοι lΚβλίων της ΆμΣρlκανικη; Βιβλιχης Έταιρείας τών έτών 1890 

54 . .. 11 ί§ :ι.Ιmusι as d iffιcuIt ιο sccure ρcrmission lo-day 10 ρήπι a ne .... · cdition of nibIe 35 ίι 
Wlls after the appoinImcnI of Ihc fir.;t censor~hip Ιο ριίπι thc fir.;t eι.lition . Permissiun 10 prίηι a 
book likc thc Bihle carrit:5 wiIh ί ι ησ auIboriIy 10 prίIIΙ sepιιraI el)' any parl or Ihe samc_: James 
Ι . Banol1. δ.;ι .. OJ. 21J2. 

55. Harrison Gra)" OIis Dwighl, .Tr:ιn s la tion or Ihe Ferman Granled by SulIlin AtxJ·UI· 
Mcjceι:d ω His Prolcslanl SubjecL,,. • .kιιtrnaf (lftht' AIIIeriCU/I OιiειιlιJΙ Society, t. 4. 1853, (J. 443-
444' βλ. !πίστις Varl3n ΛτΙίηίλΙΙ. TJII' ArmeniaII COΙU"lilIlIωIIal ,\)-s/eII, ί" rhe Οιιοο/α" F.mpire, 

Ι839- I8ό3:α S,u,ty ο! ίΙ!; HisroriαIΙ DI'I't'loρmfflI . ΊσΥΟΙ4"1ούλ 1988. ο. 44 χ.ί:ξ. 
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κηί 1902 δi.ν εΙναι τuχαίη δη ίιρχίζηυν μέ τά άρμενικά βιβλία . Τό yt'y(»oός πιοτο
ΠΟ\.Εiτίς ιπενές σχέοει.ς πού είχανάναπtίιξει σί Άμε(lικανοί προτεοτάντες ~Iέ τούς 
Ά(lμεvίoυ;. οί όποίοι τόσο oτ1'JV Πόλη όσο καί στ/ι βι).αέτια τής χεντρικης χαi 
6.VΑΤOλιχης Μικράς Άσίας εΙχπν έμπιστευθεί την Μιδεία τους άπο-,.{λειστιχά στά 
άμερικανικό σχολι:ία, τά όποία παρουσίαοαν ΟεαμαΤΙΚ1Ι άνό.πτυξη τά χQόννι 
1872·Ι914~. Ο Άναστάσιnς Λεβίδ'1ς (1834·1918), γναιστός χαί. όπό τά καραμαν
λίδικα βι~λία πού συνέγραψε. μέ δΙΙΙq-OQες εύκαιρίες ύΠοΥραμμίζει οτι ή δράοη 
των προτεσταντων και Τίi.rν Ίηuoυιτών στήν Καππαδοκία εΙχε βρεί πρόσφορο 
έδαφος χuρΙως στόν άQtΙfVΙΧό πλ'10uoμό τίΊς πtQt.Oχης. Τύν :tροσηλυτωμό ό!.ι· 

γάQlΟμων VΩμιών όρΟοδόξων Kα..υιαδox6.rν τόν ά:τέδιδε στόν λιμό τοϋ 1874;r.αί 

aτή βοήθεω πού προοέψι'ρε οτυύς '-l.j.loκtoVOiιvτE; τό δίκτυο των προτεσταν· 

τών». Ο RurusAnder.;on, δ ό1tOiσςταξLδεψε στήν Άρμεviα.. O1J\ioτηve πρίντά μέ· 
σα του 190υ αίώνα ση'}" ABL~t νά Ιττιy.εvtρώσει τό ένδιαtγέρoν της στ.ούς Άρμε· 

νίσυς, διότι ~Iχαν, δπως \ιΠΟ0111ριζε , λιγόΤΕΡΟ ένιυχυμένη πίν έΟνική τους O\Jvτj · 
δηση xαi οί. (JxiOfI; μέ τήν ΈΧΧλησία τους ηταν χαλαρότερες ά."tό αύτές των Ρω
"ιων· έπιπλι!:ον ηnαν μετριοπαθείς, σκεπτόμενα καΙ μέ ΡΟΠ1ί πρός την πνευμuτι
wtηtail, Βέβαιον εΙναι 6τι ι) ΌQθόδoξη ΈχκΛιιοαι άνοιξε πόλεμο μέ τούς προ
τεmάvτες στή Σμύρνη χαί στήν Π όλ'l11δ'l άπό τ6 πρωτο μωό του llJou αίώνα. 
EIvαι. πολύ xuραxτηριστικά όσα σημειώνει σέ Ιπι.οτολή του δ Daηie1 Η . TempIc 
Υιά τΉv πατριαρΧικιί έΥ,.{ύκλιο του Γρηγορίου ΣΓ (1837). δπου οί. μιοσιοναριΟ\. 

άποχαλοϋνται «ο«τανιχοί αΙρεοιάρχες άπό τ6 άντρα τιΙς Κολάσεως χαί tlJν 

δ:βυuσo του Βόρειου ώκεσνofι",·. 

Τό όρθόδοξο πnίj.lνιη έλΕΥχεται από τύ Πατριαρχείο καί τόν κλιΙΡΟ μ" ποινές 
6.φo(IWμoυ. ' }-ι άrαqία καί άδιtιλυσι'α ηταν τά πλέον άποτρεπτικά καί κατασταλ· 

56. Iτατισmtό MOΙXilιι Ύtό 1(Ι ιί:ιnιενtκα σχολεία ιιιιί ιούς μαΟηιΙς 10υς στά βιλιι έηα Έotε· 
σο{ιμ, Mπιτ}.iς, 136v, χαιιιιο.ιτ, Νttγtά{ιμπεJ'-,,!. Σιj1ό.;. Τρα.'1fζοίιvtα ς. ΆγκΙ'QUς, Κιλιιιία;, β)_ 
PΙmela 1. Υουπι. ό~'1,. ο. 9'1, 

S1. Άναστι'ιoΙUς ι\fβίό1tς, .~'Iιβoλιιί ι:tς τήν Ιστoρioν τofi.ιιpoση;,υτιoΜΣU έν MIJtQY, Άοίφ., 
JIt. Ξι'γοφά ι'ιις, 1, 3, 19(}5, Ο. 24Κ-255. 341-351, 403410. 

S8. Cemal Υι;::ιkίner. δ~'Τ .. ο. I~. 
59 .• 1 am ω<1<I)' fulI οΙ IiOfruw, having )'esIcrda)', and l3."t c\·cning. read Ibc La!;1 cin::ularoftlιc 

Gr~k ρatnarL'b. Jπ bίttcmeι;.ι; and \'ίo!coce. it c)cceds In)Ibing Ι bavc c,'cr rcad. Ηι;:: cnlls us "Sa· 
lanic bcresIarchs, Ιψpcιιnng wiahin Ihc IIISI fcw ycars Ιτοπι thc crιγerns υΙ helJ. and Ihc ab~ of 
ιhι: oorthcrn occlln~. Hc say~, ahill thc cαιιnιήes .... hcrc οοτ ιJoι;tήnes prc\'ail, ,ΗΙ;:: ί η the IUU5I 

prtιable cundiIIOO, .. ithout Chns\Hlιn mflffiLίay, ... iahou\ any 5ubordinaIIon; the spun of demon) 
and cvil ~S!i005, He sa}~, t h~t a/I nations decrce Ihe punislurιenI or dcaIh or ~xilc ngalost Ibιm 
II'ho dare ιο surn,'crt ΟΤ coπυρr tht rr/igion of anothcr ηιιίοη ........ He Cortιiιls ""jth great Hutbonty, 
alIl\iι rubJCcts ιο rc3d any οί υυτ translaIiollS of tbe ScήΡιurc) 10 abc rurlι.lsh, ArIIhic, Serνinn. 
Bulgarian or Sdavonian οτ any orncr diaJca_: DiU1iel Η. Tcmplc, Lilt und Lι-rtcn οι Κ,ν. DUf/J,I 
TmιpΙι' Ιρ, Tw,nry. Thr" γΜΝ Q Mίs$lonary οΙ tht AHCFM, HoslOn CongrcOlgaιional θοο(l.l of 
F..dication, 1855, 11. /51-158. 
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τικά μέτρα. Στίς πρώτες οργανωμένες διώξεις κατά τών διαμαρτυρομένων πρω

τοστάτησε Ο Γρηγόριος ΣΤ, Ο οποίος καταδίκασε τά αλληλοδιδακτικά σχολεία 

καί τά εντυπα τών ίεραποστόλων. ·Ιδρυσε έπίσηςτήν Κεντρική Πατριαρχική 'Επι

τροπή, πού επόπτευε στά εκκλησιαστικά καί εκπαιδευτικά πράγματα τών ορθο

δόξων'Ο. Παράλληλα εταιρείες καί σύλλογοι της 'Ελλάδος, ο 'Ελληνικός Φιλολο

γικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως καί λοιπές άδελφότητες της Πόλης καί με

γάλων άστικών κέντρων της αυτοκρατορίας άναλάμβαναν την Οργάνωση τών 

σχολείων τού άλύτρωτου ελληνισμού" . Τέλος, ή συγγραφή κατηχητικών βιβλίων 

άπό λογίσυς κληρικούς προσκείμενους στό πατριαρχείο, δπως ο Μηνάς Χαμου

δόπουλος, ή μετάφραση καί έκδοση παρόμοιων κειμένων στά καραμανλίδικα 

από κληρικούς πού είχαν ιδίαν γνώση της δράσης τών ίεραποστόλων στην Άνα
τολή, δπως ό μητροπολίτης Καισαρείας Παίσισς, είχαν στόχο τών φωτισμό τών 
κληρικών καί τού ποιμνίου της ορθόδοξης 'Εκκλησίας'2. ·Ολες οί παραπάνω ενέρ

γειες ασφαλώς περιόρισαν δραστικά τίς άποστασίες τών Ρωμιών ορθοδόξων. 

Ή άπάντηση τού Ρούμ μιλλετί στίς καραμανλίδικες 

προτεσταντικές έκδόσεις «Κυριακή μεκτεπί τερσλερί» 

Ή Τραπεζούντα υπηρξε ενας από τούς πρώτους σταθμούς τών Άμερικανών 
μισσισναρίων στή μικρασιατική γη. 'Εγκαταστάθηκαν εκεί τό 1834 καί γύρω στά 
1860 είχαν ήδη προσηλυτίσει αρκετούς Ρωμιούς, είχαν ίδρύσει σχολείο καί κατη
χητικό , σπου χρησιμοποιούνταν οί ελληνικές μεταφράσεις της Βίβλου της British 
καί της American Bible Society6J. Στό 'Οθωμανικό Άρχείο της Πόλης υπάρχει 

60. Κυριακή Μαμώνη, «Ά γαινες τοϋ Oίκoυμενικoίi Πατριαρχείου κατά των μισσιοναρίων», 

π. Μνημοσύνη, τ. 8, 1980-1981 , σ. 180-212. 
61. Άρ. Π . Στεργέλλης, .Τό πρόβλημα των προσηλυτισμων στή Μ. Άσία μέ αφορμή ύπό

μνημα τής Φιλεκπαιδευτικης Έταιeείας Σμύρνης., Δ ελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 

τ . 10, 1 993- 1994 , σ.205-234. 

62. Μηνάς Δ. Χαμουδόπουλος, Έρμηνεία τών καθ ' άπάσας τάς Κυριακάς τού ένιαυτού 

άναγινωσκομένων Εύαγγελικών περικοπών, Κωνσταντινούπολη 1883. Καί επίσης βλ. Κυριακή 
Μαμώνη, .. ο Πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ' καί li καραμανλiδικη μετάφραση της 'Ορθόδοξης Δι

δασκαλίας τοϋ Πλάτωνος Μόσχας, από τόν μητροπολίτη Καισαρείας Παίσιο»,Δ ελτίο Κέντρου 

Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 7,1986-1989, σ.129-14Ο. 
63. Gerasimos Auguslinos, «En/ighIened Christians and Ihe OrientaI Churcbes: Proleslanl 

Missions 10 the Greeks ίη Asia Minor, 1820-1860», Jοιιrna/ ο/ Modern Greek SΙιιdίes, τ. 4(2, 'Οκτώ -
βριος 1986, σ. 139. Βλ επίσης Κωνσταντίνος ΠαπαμιχαλόJlουλος, ΠεΡt1ίΥησ~ είς τόν Πόντο, 
Άθήνα 1903 καί Ι. Άγαπίδης, Έλληνικαί Εύαγγελικαί κοινότητες είς τόν Πόντο, Θεσσαλονίκη 

1948. Γιά τήν αποτυχία των προτεσταντών νά προσηλυτίοουν τούς όρθόδοξους Ρωμιούς της Σι
νώπης, βλ. Ά νώνυμος, «Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τοϋ προσηλυτισμοϋ εν ΜικρΟ;; Άσi<;t, Άποτυχίαι 

προσηλυτιοτικων ενεργειων εν ΣινώJl!l" , π. Ξενοφάl'ης, τ. 2, 1905, σ. 437-444, 514-520, 549-557. 
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άφθονο άρχειακό υλικό γιά τήν παρουσία καί τή δράση τών μισσιοναρίων στήν 

Τραπεζούντα καί σέ άλλες πόλεις τού Πόντου καί εχουν ήδη δημοσιευτεί μελέτες 

πού βασίστηκαν σ ' αυτό"'. Έγκύκλιοι στούς κώδικες τής Πατριαρχικής Άλληλο

γραφίας τού Ετους 1899 καταγγέλλουν τή δράση τών μισσιοναρίων στήν Τραπε

ζούντα, Όρντού, Νεοκαισάρεια καί άντιστοίχως καταγράφουν τίς όδηγίες τής 

Πατριαρχικιϊς Συνόδου πρός τούς κατά τόπους μητροποΜτες γιά τή λήψη μέτρων 

« έναντίον τών άλλοδαπών αυτών λύκων»". Σέ εκθεση τής Έκπαιδευτικιϊς 'Επι

τροπής τού ΈλληνΙΚΟύ Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, πού συν

τάχθηκε τό 1878, άναφέρονται 100.000 περίπου Ρωμιοί υπαγόμενοι στή δικαιο
δοσία τής μητρόπολης Άμασείας μέ 4 ελληνικά σχολεία, 10 δημοτικά καί 5 παρ
θεναγωγεία66 • Στά Πρακτικά τού Έλληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταν

τινουπόλεως (ΕΦΣΚ) καταγράφονται ένδιαφέρουσες παρατηρήσεις γιά τό έξαι

ρετικά χαμηλό έπίπεδο τής έκπαίδευσης τών Ρωμιών σέ όρισμένες ποντιακές πε

ριοχές. Στή μητρόπολη Χαλδείας, γιά παράδειγμα , αυτό άποδίδεται στήν άργία 

τών μεταλλείων' στήν περιοχή τής Νεοκαισαρείας, Τοκάτης, Νικόπολης καί Άμα

σείας στήν «ξενοφωνία» (διάβαζε τουρκοφωνία) τής πλειονότητας τών κατοί

κων. Άπό τά μέσα τού 190υ αίώνα οί προτεστάντες μισσιονάριοι έργάστηκαν με

θοδικά γιά τόν προσηλυτισμό τών ρωμέικων αυτών πληθυσμών, άλλά καί τόν 

προσεταιρισμό τών κρυπτοχριστιανών (buςuk mίislίiman), παράλληλα μέ τόν 

προσηλυτισμό τών Άρμενίων, οί όποίο ι είχαν έπίσης ίσχυρή παρουσία στή Μαύρη 

Θάλασσα". 
Προφανώς στήν άναχαίτιση τής προσηλυτιστικής δραστηριότητας τών μισ

σισναρίων στήν Τραπεζούντα καί ένδεχομένως σ ' δλη τήν εκταση τού Πόντου 

προσέβλεπε ό Οίκονόμος Λεόντιος μέ τό βιβλίο του Μεβαήζι Μεσιχιγιέ, γιάνι 

64. Παραδειγματικά γιά τή δράση τών αμερικανών προτεσταντών στήν Τραπεζούντα βλ. 

Y.PRK.uM 52162, Y.A .RE~ 150153, Y .A . RE~ 147/1, I.DFE 2211326JZ.m, Y.A.RE~ 153/58, ΟΗ.ίΟ . II6123, 
ΟΗ.ΕυΜ .ΜΚΤ. 80129, DH.EUM.2.~b 7/10, DH.MB.HPS. 154127, DH.uMVM. 1 23ΠI. Γιά τή δράση τών 

ίεραποστόλων στην Τραπεζούντα, βλ. Cemal Yetkiner, Ο.τ., σ. 193. 
65. Ά ντώνης 'Υπ. Παυλίδης, «Πόντος - Κωνσταντινούπολη: Ίδεολσγία τών έκπαιδευτικών 

σχέσεων κατά τό ΤΕλευταίο τέταρτό του 190υ αιώνα)ιο, π.l\ρχείον Πόντου, t. 48, 1998-99, σ. 376-
386. 

66. Έκθεση τής Έκπαιδευτικης Έπιτροπιϊς τού ΕΦΣΚ, τ. ΙΓ" 1878-79, σ. 116-1 J 7. 
67. Γιά τήν παρουσία τών προτεσταντών στόν Πόντο χαί τόν προσηλυτισμό τών Ρωμιών, 

βλ. Gulbadi Alan, «Protest~n Amerikan Misyonerleri , Anadolu'daki Rumalar vc Ponιus Mese -
Icsi», Sosya/ Bilίmler ElIstitiΊSίί DergΊSi , τ. 10, 2001 , σ. 195 κ.έξ. Στοιχεία γιά τούς Άρμενίους του 
Πόντου, βλ. Kevork Yeghia Suakjian, Genυci,le ίπ Trebizollde: Α Case StlIlly ΟΙ Ar"lello- Tιιrkish 
ReIations Dlιrillg ι/ιε First World War, Ph. D. The University of Nebraska - Lincoln 1981. Γιά τούς 
κρυπτοχριατιανούς του Πόντου, ένδιαφέροντα στοιχεία κατατίθι-vται στό δεύτερο κεφάλαιο: 

«We Have always Been Christians! The Crypto-Christians Communities' Struggle [or Recognition 
(1857-1914) >> τής διατριβης τής Zeynep Turkyilmaz, AlIXieties ΟΙ Coll versioll: MΊSsiollaries, Sιate 
and Heteroιlox ConJnJllIIities ίιι the Ιαιε Ottonran EI1JPire, Ph.D. University of ΙOs Angeles, 2009. 
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Κυριακή κισυνλερινδέ εκκλησίαδα όκουνάν ΕυαΥΥέλισν φηκραλαρηνήν ίζάχ βέ 

μουταλαατηνή (Λόγοι χριστιανικοί)"', πού τύπωσε στό τυπογραφεϊσ τών Τραπε

ζούντιων αδελφών Σεράση. Τό βιβλίο , τό όποϊσ αφιερώνεται στόν λόγιο μητρο

πολίτη Άμασείας Άνθιμο Άλεξούδη (Μάδυτος 1824 - Κωνσταντινούπολη 1909)" , 
είναι μικρού σχήματος (19,4χΒ,3 εκ.). Περιλαμβάνει 58 περικοπές τών Εύαγγε
λίων, οΙ όποιες διαβάζονται τίς Κυριακές τού έτους καί συνοδεύονται από δια

σαφήσεις (Izahat) γιά τούς τουρκόφωνους ίερείς καί τίς τουρκόφωνες οικογένειες 
(Λισανή τουρκζε όλάν Ί ερέας βέ φαμίλιαλαρην ίστιμαλινέ μαχσούς έσέρδιρ) , 

όπως ρητά δηλώνεται στόν τίτλο τού βιβλίου. ΟΙ στίχοι από τίς Πράξεις τών 

Άποστόλων (Η', 30-31), οι όποίο ι παρατίθενται επιπλέον στόν τίτλο -εννοείται 
στά τουρκικά- περιγράφουν εναργέστατα τόν στόχο τού βιβλίου: 

Καί εlπεν (ό Φίλιππος) αρά Υε Υινώσκεις α άναΥινώσκεις; 
Ό δέ εlπε· πώς γάρ αν δυναίμην, έάν μή τις όδηΥήσπ με; 

ΟΙ τουρκόφωνοι ρωμιοί ορθόδοξοι επρεπε νά διαφωτιστούν, νά διδαχθΟύν 

τίς αρχές της ορθόδοξης εκκλησίας, γιατί μόνο ετσι θά μπορούσαν νά προστα

τευθουν άπό τόν προσηλυτισμό. "Η άΥνοουντας διδάξομεν η κακουΡΥουσιν ουκ 

έπιτρέψομεν, σημείωνε τό 1882 στόν τίτλο τού βιβλίου του ό Μηνάς Χαμουδό

πουλοςJO. 

Στίς 22 'Οκτωβρίου 1900, ό Mehmet Enis, βαλής της Κασταμονης, αποστέλλει 

έγγραφο στήν ύπηρεσία τού Ύπουργείου Δημόσιας Έκπαίδευσης, μέ τό όποϊσ 

ζηΤά νά πληροφορηθεί αν τό βιβλίο Mevtίiz-i NastίrtίYt, τό όποίο περιγράφεται ώς 

τουρκικό βιβλίο τυπωμένο μέ ελληνικούς χαρακτηρες (Rumca hurOfat ve Tίirk
i'l-ibare) εκτυπώθηκε μέ αδεια της αρμόδιας επιτροπης, όπως όριζε ό νόμος. 
Πρόκειται γιά τό βιβλίο τού Οικονόμου ΛεόντιoυJι 'Όντως στό φύλλο τού τίτλου 

του δέν περιλαμβάνει τή συνήθη πρόταση «Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celile -
sinin ruhsatiyle tab olunmu§tur» (Μέ τήν ι'iδεια της επιτροπης τού Ύπουργείου 

68. Γιά τήν περιγραφή τού βιβλίου, βλ. SaIaville-Dalleggio, 111 , αρ. 330. 
69. Ό ύπέρτιμος καί Έξαρχος παντός Εύξείνου Πόντου , μητροπολίτης Βελεγράδων (1855) 

καί Άμασείας, άπό τό 1887 είχε χρηματίσει πρόεδρος τής Έφορείας τής Μεγάλης τού Γένους 
Σχολής καί επίσης ύπήρξε συγγραφέας αρθρων καί βιβλίων. 

70. Μηνάς Δ. Χαμουδόπουλος, Οί εν τιί :4 νατολΥ μιοσωνάρωι τού προτεσταντισμού, δη
μοσιευθέντες τό πρώτον εν ΤΠ 4<Έκκλ. :4ληθείζL»" ., Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικό τυπογρα

φείο,1882. 

71 Χάρη στό έγγραφο τού βαλή τής Kασταμovης, γνωρίζουμε δτι τό 1900 ό ΟΙΚονόμος Λε
όντως ηταν δάσκαλος σέ ρωμέικο σχολειό τής Σινώπης. Τό έγγραφο άναφέρει συγκεκρψένα 
δτι ό συγγραφέας τού βιβλίσυ -γιατί δέν τόν κατονομάζει- είχε ύπηρετήσειπροηγουμένως στήν 
Ίνέπολη καί τήν εποχή τής σύνταξης τού εγγράφου ύπηρετούσε σέ σχολείο τής παραλιακής 

κωμόπολης Ά γιατζίκ. Οί κάτοικοι τού Άγιατζίκ μετά τήν Ά νταλλαγή τών Πληθυσμών μαζί μέ 

αλλους Πόντωυς πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στό χωριό Άρχάγγελος Πρεβέζης. 
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Δημόσιας'Εκπαίδευσης), η όποία, τίς περισσότερες φορές, στά τέλη του 19συ καί 

τίς αρχές του 20συ αιώνα, περιελάμβανε καί τή χρονολογία καί τόν αριθμό εκδο
σης της άδειας. Ή απουσία της εν λόγω πιστοποίησης ύποθέτω στι ηταν καί ό λό

γος γιά τόν όποΙΟ ό βαλής της Κασταμονης ύποχρεώθηκε νά προσφύγει στήν 
ύπηρεσία Τύπου, προκειμένου νά διευκρινιστεί άν τό δεδομένο βιβλίο είχε πάρει 

άδεια εκδοσης. Θά είχε ενδιαφέρον νά γνωρίζαμε άν η ενέργεια αυτή εγινε αυτε
πάγγελτα η ύποκινήθηκε από καταγγελία καί, πολύ περισσότερο, θά είχε ενδια
φέρον νά γνωρίζουμε τούς κύκλους πού τήν ύποκίνησαν. Πάντως η απάντηση 

πού αποστάλθηκε ύπηρεσιακώς στόν βαλή της Κασταμονης, ύπογεγραμμένη 

από τόν Mehmet AIi Bey, ύπεύθυνο στό Mektubi KaIemi της ύπηρεσίας του 
Ύπουργείου Δημόσιας 'Εκπαίδευσης, διευκρίνιζε στι τό βιβλίο τυπώθηκε μέ τήν 

ύπ. αριθ. 392 άδεια, πού εκδόθηκε τήν 15η ΕΥΙϋΙ του ετους 1315 (27 Σεπτ. 1899). 
Τό 1900, ό Οικονόμος Λεόντιος εξέδωσε καί ενα άλλο βιβλίο στήν Τραπε

ζούντα, καί πάλι στό τυπογραφείΟ τών αδελφών Δημητρίου καί Γεωργίου Σερά

σηΠ 'Επρόκειτο γιά τή τουρκική μετάφραση τών Λόγων του επισκόπου Κερνίκης 

72. Στό τυπογραφείο Σεράση, στά τέλη του 190υ αίωνα, τυπωθηκαν σηΊν έλληνική γλωσσα 
ίστορικές μελέτες καί σχολικά εγχειρίδια, δπως καί στήν τουρκική καί γαλλική. Στόν Ήλεκτρο

νικό Κατάλογο της Έλληνικης Βιβλωγραφίας του 190υ αίωνα τών Φιλιππου Ήλωύ - Πόπης 
Πολέμη καταγράφονται 7 εκδόσεις του τυπογραφείου Σεράση στά ετη 1894-1900' βλ. 

http://www.benaki.grlbibliology/search_simple.asp. Σέ μιά πρωτη αναζήτηση στό 'Οθωμανικό 
Άρχείο της Πόλης εντοπίσαμε άφθονο ύλικό γιά τίς εκδόσεις Σεράση τά πρώτα χρόνια του 200υ 

αίωνα. Γιά παράδειγμα: MF.MKT 637/51, MF.MKT 623/13, MF.MKT 758/4, MF.MKT 964/11, MF.MKT 
1059/42, MF.MKT 1067/30, MF.MKT 1067/31. Ύπάρχει επίσης φάκελος (DH.MKT 401/69) γιά τήν 
παραγγελία 450 οκάδων έλληνικών τυπογραφικών στοιχείων, τήν όποία εκανε δ τυπογράφος 
Δημητράκης Σεράσης στό τυπογραφείΟ της εφημερίδας Νεολόγος της Πόλης. Ό Νικολάκης 

'Ορφανίδης, ό όποίος ανέλαβε νά διεκπεραιωσει τήν παραγγελία, προκειμένου νά μή πληρω

θούν τέλη τελωνείου, εφόσον επρόκειτο γιά ύλικό τυπογραφείου, ζήτησε τό άνάλογο πιστοποι

ητικό από τό Τμήμα Τύπου τού Ύπουργείου 'Εσωτερικών (Bab-iAli Dahiliye Nezareti Matbuat 
idaresί), τό όποίο δέν βρίσκει εγγεγραμμένο στούς καταλόγους του τό τυπογραφείο Σεράση. 
Τελικά δίνεται ή εγκριση γιά τήν ατέλεια τής μεταφοράς τών τυπογραφικών στοιχείων από τήν 

Πόλη στην Τραπεζούντα, αλλά τό Ύ πουργείο 'Εσωτερικών ζητά από τόν βαλή τής Τραπεζούν

τας νά ενημερώσει τήν ύπηρεοω Τύπου σχετικά μέ τήν παραλαβή των τυπογραφικών στοιχείων 

από τό δεδομένο τυπογραφείο. 'Ενδεχομένως ή άδεια πού απαιτήθηκε από τίς οθωμανικές 

αρχές νά μην αφορουσε μόνο τά τέλη τελωνείου, διότι γνωρίζουμε στι ό i"λεγχoς του κράτους 
έπεκτεινόταν καί στούς κατασκευαστές τυπογραφικών στοιχείων, οί όποϊοι γιά νά παραδώσουν 

μιά παραγγελLα aτoύς τυπογράφους, επρεπε νά τούς επιδειχθεί ή άδεια πού είχε προηγουμένως 

ζητηθεί από τό κράτος. Στό ιδω τυπογραφείο, από τό 1908 εως καί τό 1923, εκδιδόταν ή εφη
μερίδα Ό Φάρος τής ί\ ναroλής δίς τήν έβδομάδα, Τετάρτη καί Σάββατο. 'Εντοπίστηκε ή άδεια 

τής κυκλοφορίας της (DH.MKT. 1283/10). Τό 1909 ό Δημητρης Σεράσης κάνει αιτηση γιά τήν 
εκδοση καί μιάς άλλης εφημερίδας, μέ τό δνομα Harih / Hαrsih, δηλαδή άγκυρα, δπως επεξη
γείται στό εγγραφο. Θά κυκλοφορουσε 3 φορές την έβδομάδα. Δέν γνωρίζουμε άν τελικώς 
εκδόθηκε (DH. ΜΚΤ 2756/91), Ό Φάρος τής ί\ νατολής συνέχισε νά εκδίδεται στήν Άθήνα (Φι-
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καί Καλαβρύτων Ήλία Μηνιάτη στίς Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μέ 
έλληνικού ς χαρακτήρες: Κερνίκη βέ Καλάβρυτα επισκόποσου 'Ηλίας Μηνιάτησιν 

Πογιούκ περχίζ Κυριακηλερινέ μαχσούς πάζη νουτουκλαρηνήν τερδζουμεσί, 
μουτερδζίμ Οίκονόμος Λεόντιος ... , Τραπιζονδά, Σεράση μαδπαασινδά τάπ 
όλουνμούσδηρ, 190013. Ειναι προφανές στι οΙ καιροί είναι χαλεποί γιά τήν ορθό
δοξη έκκλ ησία, διότι έπιστρατεύεται ό Ήλίας Μηνιάτης (1669-1714), ό απόφοιτος 
τού Φλαγγινιανού Γυμνασίου τής Βενετίας, ό «Ιεροκήρυκας καί διδάσκαλος τής 

Μεγάλης Έκκλησίας», σύμφωνα μέ τόν τίτλο πού τού απένειμε ό πατριάρχης Γα
βριιjλ Γ στήν Πόλη, τό 1704, ό « Νέος Χρυσόστομος» κατά τόν Καισάριο Δαπόντε 

γιά τή ρητορική του δεινότητα. ΟΙ Διδαχαί τού Ήλία Μηνιάτη, γραμμένες στή 

δημοτική γλώσσα τής έποχής, οΙ όποίες ησαν, κατά τόν Χ. Γ. Πατρινέλη , καρπός 

προσεκτικής σπουδής τών θεωρητικών τής ρητορικής τέχνης , είχαν μεγάλη απή
χηση στό κοινό καί γνώρισαν πολλές έπανεκδόσεις. Αυτό τό βιβλίο έπιλέγει ό 
Οικονόμος Λεόντιος γιά νά μεταφράσει στά τουρκικά , καί τό τυπώνει μέ έλληνι

κούς χαρακτήρες γιά τούς ρωμιούς ορθοδόξους τού Πόντου. Θά τό αφιερώσει 
στή μνήμη τού θείου του , μητροπολίτη Νεοκαισαρείας Ίερόθεου. Αυτήν τή φορά 

στό φύλλο τίτλου καταγράφεται καί ό αριθμός αδείας καί ή χρονολογία εκδοσης 
(25 Eyltil 1315 /7 'Οκτωβρίου 1899). 

Παρενθετικά σημειώνω στι τό 1896 ό Οικονόμος Λεόντιος είχε έκδώσει στήν 
Άθήνα τό πρώτο του καραμανλίδικο βιβλίο, πάλι θρησκευτικού περιεχομένου , 

τό όποίο είχε τίτλο Χριστιανική Λειτουργική". Νά τό έξέδωσε άραγε τά χρόνια 
τής φοίτησής τσυ στό Πανεπιστήμιο τής Άθήνας; Δέν βρέθηκαν στοιχεία. Στούς συν

δρομητές τών βιβλίων του 190υ καί τών αρχών τού 200ύ αιώνα απαντώνται δύο 
πρόσωπα μέ τό όνομα Οικονόμος Λεόντιος. 'Ο πρώτος χρονολογικά, ό όποίος 

καταγράφεται ώς Οικονόμος Παπα-Λεόντιος, μέ τόπο διαμονής τό Μυριόφυτο, 

λοθέη , δδός Άγ. Νικολάου 41) καίμετά τήν Άνταλλαγή τών Πληθυσμών. Στόν κώδικα τής ενο
ρίας τής Ύ παπαντής τής Τραπεζούντας καταγράφεται ή αίτηση-δήλωση τής Έλισάβετ Σεράση 
τού Δημητρίου γιά τήν εγκαταλειφθείσα περιουσία της στήν Τουρκία' βλ. Συμβολή στή δημο

γραφία τών Έλλήνων ηίς ένορίαςΎπαπανΤής τής Τραπεζούνrας(1920-1923), εισαγωγή - έπι
μέλεια: 'Οδυσσέας Α. Λαμψίδης, Άθήνα , Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1997, σ. 24, 139, 
195. 

73. Sala viIle - DaI1eggio, IIl, άρ. 331. εΙναι ή δεύτερη φορά που μεταφράζεται στά τουρκικά 
ό 'Ηλίας Μηνιάτης. εΙχε προηγηθεί τό 1820 ή μετάφραση της 'Εξήγηmις τού Λόγου γιά τΙ]ν 
Τρίτη Κυριακή της Τεσσαρακοστής. Τή μετάφραση εΙχε κάνει δ δάσκαλος Χατζή Γεώργιος, 

γιός τού Χατζή Ζαχαρία, άπό τό Burdur (Seνeήen SalavilIe - Eug~ne Dalleggio, Bib/iograp/,ie 
ana/ytiqlle dΌιινrages en /angue IlIrque imprinIes <η caracteres grecs, τ. Ι, 1584-1850, Άθήνα 1958, 
σ. 195, Ι 99)' βλ. 'Ιορδάνης Τ. Παμπούκης, «Δύο τουρκόφωνα ελληνικά βιβλία τυπωμένα στήν 

Τραπεζούντα το 1900», π. Ποντιακή Στοά, 1975-1984, σ. 151-1 64. 
74. Χριστιανική Λειτουργικιί Γιάνι 'Εκκλησία, Τακαιμί, Τακημλαρή, 'Εν Άθήναις , εκ τού 

Τυπογραφείου Ίωάννου Νικολα1δου, 1896 (Salavil1e - Dalleggio, 111, άρ. 310). 
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προαγοράζει τό 1893 ενα βιβλίο μουσικής καί τό 1900 τόν Λόγο τού Λεωκράτους 
του Λυκούργου. Ό άλλος, καταγραμμενος ώς Οίκονόμος Λεόντιος, σπως 

άκριβώς καί ό συγγραφεας τών καραμανλίδικων βιβλίων, μέ τόπο διαμονής τήν 

Κωνσταντινούπολη, παρουσιάζεται ώς συνδρομητής στό ήμερολόγιο Έλπίς τών 

ετών 1913 καί 1914 πού εκδίδουν οί μαθητές του Ζωγραφείου75• Είναι πολύ πιθα

νόν οί δύο συνδρομητές νά είναι ενα καί τό αύτό πρόσωπο καί νά ταυτίζονται μέ 
τόν συγγραφέα μας. Λόγω του ονόματός του, ό Οίκονόμος Λεόντιος θά μπο

ρουσε κάλλιστα νά είναι καί κληρικός, ό όποίος συγχρόνως άσκεί καί τό λειτούρ
γημα του δασκάλου . Έξάλλου τό γεγονός στι τά δύο καραμανλίδικα βιβλία του 

Οίκονόμου Λεοντίου άφιερώνονται σέ κληρικούς, στόν μητροπολίτη Άμασείας 

'Άνθιμο καί τόν Νεοκαισαρείας Ίερόθεο, συνηγορεί ύπέρ μιάς τέτοιας ύπόθεσης. 

Τά δύο καραμανλίδικα βιβλία του Οίκονόμου Λεσντίου πού εκδόθηκαν στήν 

Τραπεζούντα πήραν άδεια εκτύπωσης άπό τήν ύπηρεσία τύπου μέ διαφορά 10 
ήμερών. Ή ταυτόχρονη εκτύπωση δύο βιβλίων μέ έρμηνεία τών Εύαγγελίων, 

στόν ίδιο τόπο, άσφαλώς εξυπηρετουσε όρισμένες σκοπιμότητες. Ά ναμφίβολα 

ήταν ή άπάντηση στίς άλλεπάλληλες εκδόσεις του βιβλίου Κυριακή μεκτεπί τερσ
λερί πού τύπωνε ή ABCFM μέ έλληνικούς χαρακτήρες καί προωθουσε στούς 
τουρκόφωνους ορθόδοξους χριστιανούς. Θεωρώ σκόπιμο επίσης νά σημειώσω 

στι ό Οίκονόμος Λεόντιος χρησιμοποίησε στό εργο του Μ εβαήζι Μ εσιχιγιέ, σπως 

καί οί προτεστάντες, τόν ύπότιτλο Ίζαχάτ, γιά νά στεγάσει τίς επεξηγηματικές 

του παρατηρήσεις στό κείμενο τών Εύαγγελικών περικοπών. 

Ό ίδιος θά συνεχίσει νά συγγράφει στά καραμανλίδικα άρθρα κατηχητικου 

χαρακτήρα καί κατά τήν πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Κρατά μέ τόν γιατρό 

'Ηλία Έμμανουηλίδη τή θρησκευτική στήλη στό έβδομαδιαίΟ καραμανλίδικο πε

ριοδικου ;.ικτίς, τό όποίο εξέδιδε ό Ν. Ι. Καλαμακίδης στήν Πόλη τήν περίοδο 

1911-191476. Δέν εΙναι τυχαίο άσφαλώς στι καί οί δύο αύτοί λόγιοι εκδίδουν τά 
ίδια περίπου χρόνια εξηγήσεις τών Κυριακών Εύαγγελίων. Ό 'Ηλίας Έμμανουη

λίδης τό 1901-1902 τύπωσε, στό Πατριαρχικό Τυπογραφείο τής Κωνσταντινού
πολης, μέ εγκριση τής Πατριαρχικής Έκκλησιαστικής Έπιτροπής, σέ 12 φυλλά-

75. Νικολάου Ε. Παγανά Διδασκαλία τής καθόλου μουσικής τέχνης ητοι Γραμματική τής 
μουσικής γλώσσης, Έν Κωνσταντινουπόλει 1893, Έκ τού Πατριαρχ~<oύ Τυπογραφείου (Ή -
λιoύ-Πoλfμη , όρ. *1893.607) καίΛυκούργου Λόγος κατά Λεωκράτους Έκδοθείς ύπό Χρίστου 
Β. Λώλου Δ.Φ. καί Καθηγητού τού S"Ev "θήναις Γυμνασίου, Έν Άθήναις, Έκ τού Τυπογρα
φείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900 (Ήλιoύ-Πoλfμη, όρ. *1900.697). Εύχαριστώ θερμό τήν Πόπη 
Πολεμη γιά τή βOlι0ειά της . Γιά μιά όκόμη φορά πρόθυμα προσεφερε πολύτιμες πληροφορίες 

όπό τή βάml δεδομενων τών συνδρομητών τών έλληνΙΚών βιβλίων τού ΒιβλιολογΙΚΟύ Έργα

στηρίου "Φίλιππος Ήλιού». 

76. Evangelia Bal!a, «La <evue karamanlie Aktis [=Le rayon lumineuxJ. Revue perίodique 
hebdomadaire traitant de sujets relίgieux, politiques et scientifίques», στόν τόμο Evangelia Balta, 
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ΕύαγγελΙα Μπαλτο. 

δια, τό βιβλίο Αί Κυριακαί τού ετους, γιάνι σενενίν χέρ Κυριακησινδέ σκουνάν 

Εύαγγέλιονουν ... Πατρικχανεσινέ ματπαασηνδά τάπ όλουνμούσδουρJ7. Ή 

'Ορθόδοξη 'Εκκλησία δέν περιορίστηκε σέ εκδόσεις έρμηνειών τών Κυριακών 

Ευαγγελίων καί εκδόσεις αντιρρητικών κειμένων γιά νά αντιμετωπίσει τόν προ

σηλυτισμό τών ίεραποστόλων. Άκολουθώντας την προτεσταντικη τακτικη, ϊδρυ

σε κι alJt1i τά δικά της Κ υριακά Μαθηματα. Στη Μαγνησία τής Μικράς Άσίας, ό 
αρχιδιάκονος τής μητροπόλεως 'Εφέσου Χρυσόστομος οργάνωσε ενα τέτοιο κύ

κλο Κυριακών Μαθημάτων στίς αδελφότητες «Σύμπνοια» καί «'Ομόνοια», καί 

τό 1896 εξέδωσε την ύλη τους σέ βιβλίο". 

Παρακολουθησαμε εκφάνσεις τής εκδοτικής δραστηριότητας τών Άμερικανών 

προτεσταντών πού προοριζόταν για τούς τουρκόφωνους Ρωμιούς ορθόδοξους 

καί τούς τουρκόφωνους Άρμενίους τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ό αριθμός 

τών αρμενοτουρκικών εκδόσεων τών Sunday School Lessons κατέδειξε τη μεγάλη 
απηχηση πού βρήκε ή Ευαγγελικη διδασκαλία στούς Άρμενίους. Παρακολουθη

σαμε επίσης την αντίδραση τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας, ή όποία, επιστρατεύοντας 

κλήρο καί λογίους, σπεύδει μέ τά!:δια σπλα νά αντιμετωπίσει τη θρησκευτικη προ

παγάνδα τών ίεραποστόλων τής ABCFM. 'Εκδίδει καραμανλίδικα βιβλία καί 
ανταγωνίζεται τά προτεσταντικά κατηχητικά σχολεία μέ τά δικά της κατηχητικά. 

Ή ίστορία του καραμανλίδικου καί του αρμενοτούρκικου βιβλίου θά κέρδιζε πολ

λά από τη συστηματικη ερευνα τής προτεσταντικών εκδόσεων τής American Bible 
Society, σχι μόνο γιατί θά εντοπίζονταν κάποιες ακόμη λανθάνουσες εκδόσεις, 
ενδεχομένως καί κάποιοι άγνωστοι τίτλοι. Δίδεται μιά λαμπρη ευκαιρία νά δημι

ουργηθείενα corpus κοινών τίτλων, καραμανλίδικων καί αρμενοτουρκικών, προ
κειμένου νά γίνουν συγκρίσεις στό περιεχόμενο του κειμένου τους, δπως καί γλωσ

σολογικές παρατηρησεις στην τουρκικη γλώσσα τής κάθε έκδοσης. 

ΕύαγγελΙα Μπαλτο. 
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