
1 
 

Χριστούγεννα χωρίς Χριστιανούς στη Μέση Ανατολή!! 

 

 

Γράφει ο Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης* 

 

Στη Μέση Ανατολή, τα Χριστούγεννα γιορτάζονται σε δύο ημερομηνίες, 

ή για άλλους δύο φορές. Η πρώτη στις 25 Δεκεμβρίου και η δεύτερη στις 7 Ια-
νουαρίου, για όσους ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, όπως το Ελληνο-Ορ-
θόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Και όμως η κορυφαία αυτή εορτή της Χρι-

στιανοσύνης εορτάζεται, από όλο και λιγότερο χριστιανούς σε ολόκληρη την 
περιοχή, εκτός των Αγίων Τόπων, όπου ζουν οι ορθόδοξοι Παλαιστίνιοι, όπου 
ναι μεν υπάρχει μείωση, πλην όμως δεν είναι τόσο ραγδαία, όπως στις υπόλοι-

πες περιοχές και θα δούμε παρακάτω. 

Οι επιπτώσεις από τις τραγικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή είναι πολ-

λές 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 ά-

γνωστο και αδιάφορο για τους «ψευτοπροοδευτικούς διανοητές» και εραστές 

των πολυπολιτισμικών εθνών και κρατών, δηλαδή το θέμα της τεράστιας μείω-
σης του χριστιανικού πληθυσμού σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Στις περιο-

χές που ζούσαν οι Χριστιανοί, όπως στην Συρία και στο Ιράκ, η κατάσταση είναι 
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τόσο δραματική και ανησυχητική για το μέλλον, που σε λίγο θα έχουμε Χρι-

στούγεννα, χωρίς Χριστιανούς! 

 

Η περίπτωση της Μοσούλης 

 Ας πάρουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση για να καταλάβουμε τι συμ-

βαίνει. Τα Χριστούγεννα, παραμένουν μια θλιβερή υπόθεση στην Μοσούλη, 
μια πόλη που κάποτε φιλοξένησε μια ζωντανή χριστιανική κοινότητα, ακόμα 

και δύο χρόνια μετά την απελευθέρωσή της από το Ισλαμικό Κράτος (Ι.Κ.). 

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους χρι-
στιανούς που έφυγαν πριν από πέντε χρόνια δεν επέστρεψαν πίσω και μόνο 

λίγες εκκλησίες έχουν ανακαινιστεί, ή επισκευαστεί από τις καταστροφές που 

προκάλεσε «ο θρησκευτικός κανίβαλος, το Ι.Κ, που στρέφεται κατά του πολιτι-

σμού της ανθρωπότητας. Το I.Κ. δεν είναι μία νέα ανάγνωση του Ισλάμ, η οικο-
δόμηση ενός νέου πολιτισμού ή μιας νέας κουλτούρας. Είναι το τέλος του πολι-
τισμού, η άγνοια, το μίσος για την γνώση, το μίσος για την ελευθερία. Και, μά-

λιστα, ένα τέλος ταπεινωτικό», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σύρος φιλό-
σοφος και ποιητής Άδωνις, στο βιβλίο του «Βία και Ισλάμ». Έτσι είναι πολύ 

δύσκολο για τους εναπομείναντες χριστιανούς να επαναφέρουν το χριστουγεν-

νιάτικο πνεύμα του παρελθόντος, όπως δήλωσε στην Al-Monitor της 24ης Δεκ. 

2018, ο Σάμερ Ελίας, χριστιανός Ιρακινός ερευνητής και συγγραφέας. Μάλι-
στα, στο βιβλίο του, "Οι εκκλησίες του Μοσούλης, η ιστορία και ο πόνος", που 

εκδόθηκε τον Νοέμβριο, ο Ελία καταγράφει την καταστροφή των εκκλησιών 

στη Μοσούλη, αλλά και άλλων χώρων χριστιανικής κληρονομιάς. Μόνο μία εκ-

κλησία έχει επισκευαστεί, η Χαλδαϊκή εκκλησία του Αγίου Παύλου, στην Μο-
σούλη, με χρήματα του Πατριαρχείου των Χαλδαίων και Ιταλικού Ιδρύματος. 

Ενώ οι θρησκευτικοί και οι πολιτικοί ηγέτες, τόσο στο Ιράκ, όσο και στην Συρία 

ενθαρρύνουν την επιστροφή των Χριστιανών στις περιοχές που ζούσαν, τούτο 
ακόμη είναι ανέφικτο, γιατί αφενός πολλοί ευρίσκονται εγκατεστημένοι στην 

Ευρώπη και έχουν τακτοποιηθεί, αλλά και αφετέρου από τον φόβο και την α-
νασφάλεια που αισθάνονται ακόμη από τη λαίλαπα που σάρωσε την περιοχή 

και όπως φαίνεται ελάχιστοι θα επιστρέψουν. 

 

 Η ραγδαία μείωση των Χριστιανών 

To φαινόμενο της ραγδαίας μείωσης των χριστιανών στην Μέση Ανα-

τολή, δεν είναι πρόσφατο, αλλά παρατηρείται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, 
χωρίς η χριστιανική Δύση να αντιδρά και αυτό είναι το περίεργο. Το 2015 σε 

άρθρο της έγκυρης εφημερίδος Yedioth Ahronoth, ο δημοσιογράφος Γκαϊ Μπε-

σόρ, πραγματεύεται την ανησυχητική μείωση του χριστιανικού πληθυσμού στη 
Μέση Ανατολή και παραθέτει εντυπωσιακά στοιχεία για την τεκμηρίωσή του. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Μπεσόρ, τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την μεί-

ωση του χριστιανικού πληθυσμού σε χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν ως εξής 

με στοιχεία 2015: 

Α) Στο Ιράκ, οι Χριστιανοί έχουν μειωθεί από 1,5 εκατ. το 2003 

σε 250 χιλ. 
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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 ένα εκατ. ζουν 

υπό τη σκιά του Σιϊτικού καθεστώτος που έχει εγκαθιδρύσει η 
Χεζμπολλά. 

Εκτιμάται ότι τα τελικά στοιχεία, θα δοθούν μετά το τέλος του πολέμου 

στην Συρία, τα οποία σαφώς και θα είναι μικρότερα των προαναφερθέντων. 

Ακόμη και στην Παλαιστίνη, στους Αγίους Τόπους και συγκεκριμένα στα 

εδάφη της Παλαιστινιακής Αρχής παρατηρείται μείωση του Χριστιανικού πλη-

θυσμού. 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, τη Ναζαρέτ, όπου το ποσοστό των Χριστιανών μειώθηκε 
δραματικά. Και όπως αναφέρεται σε πρόσφατο άρθρο των «Times of Israel», 

οι ορθόδοξοι Χριστιανοί στο Ισραήλ (κυρίως Παλαιστίνιοι) ανέρχονται σε 

160.000.  

 

 

Τα αίτια και η Δύση 

Τα αίτια και ιδιαίτερα η γενεσιουργός αιτία του εν λόγω φαινομένου συ-

νίσταται, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, στην κατίσχυση Σουνιτικών Σαλαφι-

στικών και λοιπών εξτρεμιστικών εκφάνσεων του Ισλάμ, που αντιμετωπίζουν 

τους Χριστιανούς ως απίστους και δεν επιδιώκουν τη συμβίωση ή την ανεκτι-
κότητα, όπως διαπιστώσαμε από τις πρόσφατες δραστηριότητες του Ι.Κ. στον 

πόλεμο της Συρίας και του Ιράκ. Ο Μπεσόρ (Ιουδαίος το θρήσκευμα) στο άρθρο 

του, επικρίνει σφοδρότατα τη διεθνή κοινότητα, ιδία δε την «πολιτισμένη» Χρι-
στιανική 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 
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Ισραηλινός δημοσιογράφος λέει αυτά που οι συνήθως λαλίστατοι και ευαίσθη-

τοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα δυτικοί συνάδελφοί του και τα διεθνή ΜΜΕ 
θα έπρεπε να είχαν σε πρώτη προτεραιότητα και σε συνεχή και έντονο ενδια-

φέρον. Αλλά φευ!! Ύποπτη σιγή και απόκρυψη!! 

Πάντως όπως και να έχουν τα πράγματα και ανεξάρτητα των καταιγι-

στικών εξελίξεων που αναμένονται στην περιοχή, ένα είναι βέβαιο. Σε ότι α-
φορά 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 ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΟΥΣ». 

 

* Ο Ιωάννης Αθαν. Μπαλτζώης είναι αντιστράτηγος ε.α., πρώην Ακό-

λουθος Άμυνας στο Τελ Αβίβ, πρώην Αξιωματικός επιχειρήσεων της 
ECMM στον πόλεμο της Βοσνίας, Απόφοιτος Tactical Intelligence 

School (U.S. Army), με Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην Γεωπολιτική Α-

νάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς 
Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέ-

λος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. 


