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          Οι επιπτώσεις από τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή είναι πολλές και σε πολλά 
θέματα. Μία από τις πλέον σοβαρές, που η «πολιτισμένη» Χριστιανική Δύση θα έπρεπε 
να είχε εστιάσει και να είχε  επιμείνει, είναι το άγνωστο και αδιάφορο για τους «ψευτο- 
προοδευτικούς διανοητές» και εραστές  των πολυπολιτισμικών εθνών και κρατών είναι 
το θέμα της μεγάλης μείωσης του χριστιανικού πληθυσμού σε ολόκληρη την Μέση 
Ανατολή.  Έτσι οδεύουμε ολοταχώς σε μια Μέση Ανατολή χωρίς Χριστιανούς και δεν 
είναι κινδυνολογία, ούτε οι συνήθεις υπερβολές, καθόσον αποδεικνύεται τούτο  με 
αριθμούς.  
          Σε πρόσφατο άρθρο της έγκυρης εφημερίδος Yedioth Ahronoth, ο δημοσιογράφος 
Guy Bechor, πραγματεύεται την ανησυχητική μείωση του χριστιανικού πληθυσμού στη 
Μέση Ανατολή και παραθέτει εντυπωσιακά στοιχεία για την τεκμηρίωσή του. Σύμφωνα 
λοιπόν με τον Bechor τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την μείωση του χριστιανικού 
πληθυσμού σε χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν ως εξής: 
Α) Στο Ιράκ, οι Χριστιανοί έχουν μειωθεί από 1,5 εκατ. το 2003 σε 250 χιλ. 
Β) Στη Συρία, οι Χριστιανοί έχουν μειωθεί από 1,75 εκατ. το 2010 σε 450 χιλ. 
Γ) Στην Αίγυπτο, οι Κόπτες Χριστιανοί έχουν μειωθεί κατά 1,25 εκατ. σε σχέση με τα 9 
εκατ. το 2011. 
Δ) Στον Λίβανο, οι Χριστιανοί που ανέρχονται σε 1 εκατ. ζουν υπό τη σκιά του σιιτικού 
καθεστώτος που έχει εγκαθιδρύσει η Χεζμπολλά. 

Και  δεν είναι μόνο στις εν λόγω χώρες. Ακόμη και στην Παλαιστίνη, στους 
Αγίους Τόπους και συγκεκριμένα στα εδάφη της Παλαιστινιακής Αρχής παρατηρείται 
μείωση του Χριστιανικού πληθυσμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην πόλη της 
γέννησης του Χριστού, την Βηθλεέμ, ο πληθυσμός της οποίας αποτελείτο παλιότερα από 
Χριστιανούς σε ποσοστό 90%, τώρα επικρατούν οι Μουσουλμάνοι, που αγγίζουν το 65% 
των κατοίκων,  όπως τα ίδια συμβαίνουν και στην άλλη μεγάλη χριστιανική πόλη,  την 
πόλη του Χριστού,  την Ναζαρέτ, όπου το ποσοστό των Χριστιανών μειώθηκε δραματικά  
Το αυτό φαινόμενο παρατηρείται και στη Λωρίδα της Γάζας όπου μερικές εκατοντάδες 
Χριστιανοί έχουν απομείνει σε μία περιοχή που φιλοξενούσε, προ ολίγων ετών, 
περισσότερους από 2.500, καθώς οι περισσότεροι, είτε εξισλαμίστηκαν είτε έφυγαν από 
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τη Γάζα, λόγω του φανατισμού της επικρατήσας στην περιοχή, της  Παλαιστινιακής 
οργάνωσης Χαμάς. 

Τα αίτια και ιδιαίτερα η γενεσιουργός αιτία του εν λόγω φαινομένου συνίσταται, 
σύμφωνα με πολλούς αναλυτές και κατά την άποψή μας, στην κατίσχυση σαλαφιστικών 
και λοιπών εξτρεμιστικών εκφάνσεων του Ισλάμ,  που αντιμετωπίζουν τους Χριστιανούς 
ως ‘απίστους’  και δεν επιδιώκουν τη συμβίωση ή την ανεκτικότητα,  όπως π.χ.  στην 
περίπτωση της Χαμάς,  ή σε αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν στην πολύπαθη και 
μαρτυρική αιματούσα ακόμη Συρία, από την πέραν από κάθε ανθρώπινη λογική και 
συμπεριφορά των φανατικών εξτρεμιστικών ισλαμιστικών και ναι τρομοκρατικών 
οργανώσεων της λεγόμενης «αντιπολίτευσης», όχι όλων βεβαίως με τις ομαδικές σφαγές 
και εκδίωξη των χριστιανών από τις περιοχές των,  πολλώ δε μάλλον την ανάδειξη των 
χριστιανικών κοινοτήτων, στην οποία είχαν προχωρήσει πολλά κράτη της περιοχής, κατά 
την περίοδο του αραβικού εθνικισμού [παναραβισμού]. 

Ο αρθογράφος Bechor (Ιουδαίος το θρήσκευμα) στο άρθρο του  επικρίνει 
σφοδρότατα την  διεθνή κοινότητα, ιδία δε τη «πολιτισμένη» Χριστιανική (???) Δύση, 
για τη στάση σιγής και αδιαφορίας  που τηρεί στον συστηματικό διωγμό των Χριστιανών 
από τη Μέση Ανατολή, υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και ο Πάπας αποφεύγει οιαδήποτε 
αναφορά στο συγκεκριμένο  ζήτημα!! Δηλαδή ο Ισραηλινός δημοσιογράφος λέει αυτά 
που οι συνήθως λαλίστατοι και ευαίσθητοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα δυτικοί 
συνάδελφοί του και τα διεθνή ΜΜΕ θα έπρεπε να  είχαν σε πρώτη προτεραιότητα και σε 
συνεχή και έντονο ενδιαφέρον. Αλλά φευ!! Ύποπτη σιγή και απόκρυψη!!  
Έτσι  τελικά ο αρθρογράφος δικαιολογημένα πλέον υποστηρίζει ότι οι Χριστιανοί 
οφείλουν να αντιληφθούν ότι η πρόσβαση στους Αγίους Τόπους και στα ιερά μνημεία 
της Χριστιανοσύνης εξαρτάται από την διατήρηση του ελέγχου του κράτους του Ισραήλ 
στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς το Ισραήλ αποτελεί, πλέον, τη μοναδική χώρα στην 
Μέση Ανατολή, όπου το χριστιανικό στοιχείο δεν είναι ανεπιθύμητο.  
          Είναι πλέον φανερό ότι τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν είναι αμείλικτα και 
αποδεικνύουν την αλήθεια που άγνωστο γιατί αποκρύπτεται από την χριστιανική Δύση. 
Μήπως ο σχεδιασμός της Νέας Τάξης Πραγμάτων, που  με την αναμόχλευση των εθνικο-
θρησκευτικών και κοινωνικών διαφορών και αντιθέσεων  των κρατών στην Μέση 
Ανατολή (Αραβική άνοιξη,  εμφύλιος Συρίας,  Ιράκ,  Σ.  Αραβία,  Κούρδοι κλπ),  
διαμορφώνουν μια νέα κατάσταση, με διάσπαση και διαχωρισμό των υφισταμένων 
κρατών, με νέα κράτη-προτεκτοράτα, άρα απόλυτα ελεγχόμενα από την οικονομική-
πολιτική και άρχουσα διεθνή ελίτ, όπου οι Χριστιανοί δεν έχουν θέση και μέλλον;  

  
Μήπως ο σχεδιασμός για την περιοχή προβλέπει μόνο μουσουλμάνους και αποφυγή της 
πολύ-θρησκευτικότητας, όπως υπήρχε μέχρι τώρα και ιδιαίτερα σε Συρία και Λίβανο;  Οι 
σφαγές των Χριστιανών με φρικιαστικό τρόπο στην Συρία,  οι καταστροφές των 
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εκκλησιών, η απαγωγή των δύο Μητροπολιτών, που τελικά εξαφανίστηκαν (φυσικά 
εκτελέστηκαν), βίαια επεισόδια εναντίον χριστιανών κοπτών στην Αίγυπτο και τόσα 
άλλα γεγονότα που συνέβησαν και συμβαίνουν σε καθημερινή βάση σε ολόκληρη την 
Μέση Ανατολή  και φυσικά η αφωνία της Δύσης συνηγορούν σε μια τέτοια εξέλιξη, 
καθόσον οι συνθήκες καθίστανται πλέον επικίνδυνες και η επιβίωση των χριστιανικών 
κοινοτήτων αμφίβολη.  
Και φυσικά μόνο στους Αγίους Τόπους θα περιοριστεί η  ελεύθερη πρόσβαση και 
διακίνηση των Χριστιανών. Και εδώ έρχεται η διαπίστωση του αρθρογράφου που με 
ευφυή τρόπο συνδέει όλα τα παραπάνω, περί αφανισμού των Χριστιανών, με τον έλεγχο 
της ανατολικής πόλης της Ιερουσαλήμ, που ευρίσκονται πλείστα Άγια προσκυνήματα 
της Χριστιανοσύνης. Και είτε μας αρέσει είτε όχι με τα σημερινά δεδομένα έχει δίκαιο!! 
Το Ισραήλ το συμφέρει να έχει τον έλεγχο της ανατολικής Ιερουσαλήμ για πολλούς 
λόγους, εθνικούς, ασφάλειας, ελέγχου, οικονομικούς κλπ.  
Πάντως όπως και να έχουν τα πράγματα και ανεξάρτητα των καταιγιστικών εξελίξεων που 
αναμένονται σύντομα στην περιοχή, ένα είναι βέβαιο.Σε ότι αφορά τους Χριστιανούς, η 
κατάσταση ποτέ δεν θα είναι όπως πριν,  το μέλλον είναι δυσοίωνο για την ύπαρξή των 
στην περιοχή και φαίνεται ότι οδεύουμε τελικά σε μια νέα Μέση Ανατολή,  σε μια 
«ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ».  
*Ο Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης είναι Αντγος (ε.α.) και πρώην ΑΚΑΜ Τελ Αβίβ.     
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