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Η μικρή πόλη Sheikh Zwayd βρίσκεται στο βορειότερο σημείο της
χερσονήσου του Σινά, πάνω ψηλά στη Μεσόγειο. Εκεί, κοντά στο κοιμητήρι
της, βρέθηκε στα μέσα Ιουλίου, αλυσοδεμένος και αποκεφαλισμένος ένας
χριστιανός μαγαζάτορας (Τhe New York Times, 10/8/2013). Στην πόλη Ελ
Αρίς, τη μεγαλύτερη του βόρειου Σινά, τον Ιούλιο επίσης, ένας
τουλάχιστον ιερέας δολοφονήθηκε, πολλοί χριστιανοί απήχθησαν, με αίτημα
για την απελευθέρωσή τους υψηλά λύτρα, πολλοί άλλοι απειλήθηκαν.
Συμμορίες τζιχαντιστών που δρουν ανεξέλεγκτες στην περιοχή είναι οι
δράστες αυτών των εγκλημάτων. Ολοι οι χριστιανοί του Σινά ζουν σε
συνθήκες τρόμου, μόνοι και αβοήθητοι, στο έλεος κυριολεκτικά του Θεού.
Το μόνο που σκέπτονται είναι πώς θα φύγουν από εκεί. Οσοι έχουν τη
δυνατότητα το κάνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Εκκλησίες, σπίτια, μαγαζιά
κλείνουν καθημερινά. Ενώ θα φανταζόταν κανείς ότι η ανατροπή του Μόρσι
θα περιόριζε τις αντιχριστιανικές δραστηριότητες, στη χερσόνησο του Σινά
τουλάχιστον συνέβη το αντίθετο. Μα και στην υπόλοιπη Αίγυπτο τα
πράγματα, και από την άποψη αυτή, δεν πάνε καλύτερα: ογδόντα εκκλησίες
έχουν καεί από την ημέρα της ανατροπής του.
Μα καλά, θα μπορούσε δικαιολογημένα να αναρωτηθεί κανείς, όταν στη Συρία
υπάρχουν ήδη 100.000 νεκροί, όταν η Αίγυπτος βρίσκεται στα πρόθυρα
εμφυλίου πολέμου, με τον στρατό να ρίχνει στο ψαχνό ενάντια σε
μουσουλμάνους διαδηλωτές, οπαδούς του Μόρσι, εσύ μιλάς τώρα για μια
φούχτα χριστιανούς του Σινά; Πάλι τον χαβά σου για τους διωκόμενους
χριστιανούς; Ναι, τον χαβά μου - το αποδέχομαι. Δεν είναι καθόλου κακό
να έχει ο καθένας τον χαβά του, αρκεί να λέει την αλήθεια.
Το έχουμε ξαναγράψει αρκετές φορές: το μέλλον του χριστιανισμού στον
γενέθλιο τόπο του και στις περιοχές της πρώτης ανάπτυξής του είναι
εξαιρετικά δυσοίωνο. Τα ισλαμιστικά κινήματα τον ξεριζώνουν με τρόπο
αιματηρό. Η τελική εξαφάνισή των χριστιανών από τις περιοχές αυτές είναι
ζήτημα χρόνου. Οι χριστιανοί δεν είναι ανεκτοί ούτε στην έρημο του
Σινά! Το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης βρίσκεται στο νότιο Σινά. Είναι
αφελείς όσοι πιστεύουν ότι είναι ασφαλές λόγω της μεγάλης πολιτιστικής
σημασίας του. Τουναντίον. Οι βάρβαροι άλλωστε -οι τζιχαντιστές είναι ο
ορισμός της βαρβαρότητας- απεχθάνονται παντού και πάντοτε τον πολιτισμό.
Μόνη αξία τους είναι το χυμένο αίμα του εχθρού. Το βόρειο Σινά σήμερα
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αποτελεί ουσιαστικά μια εκτός νόμου περιοχή. Τον λόγο έχουν τα όπλα.
Αυτό που επικρατεί εκεί προοιωνίζεται αυτό που είναι πολύ πιθανό να
συμβεί και στην υπόλοιπη Αίγυπτο, αν δεν εξομαλυνθεί σύντομα η πολιτική
κατάσταση. Η μαύρη μοίρα των λίγων χριστιανών του Σινά προδιαβεβαιώνει
για το τι έχουν να πάθουν και στην υπόλοιπη χώρα.
Ο άγριος διωγμός των χριστιανών στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται εδώ και
χρόνια μέσα στη γενική παγκόσμια αδιαφορία. Δεν συγκινεί σχεδόν κανέναν.
Η προοπτική της εξαφάνισης του χριστιανισμού από την ιστορική κοιτίδα
του, με τέτοιο βίαιο τρόπο, δεν ταράζει τον ύπνο κανενός. Το πολύ πολύ
να εκδοθεί κάποια εκκλησιαστική ανακοίνωση, στην οποία ελάχιστοι θα
δώσουν σημασία. Ο χριστιανισμός δεν «πουλάει» στην Ευρώπη.
Η λύση του προβλήματος είναι βεβαίως η δημοκρατία. Τότε μόνο θα
προστατεύονται πραγματικά όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες των χωρών αυτών.
Σύμφωνοι. Επειδή όμως η δημοκρατία δεν είναι για αύριο στις χώρες αυτές,
το ερώτημα είναι τι γίνεται ώς τότε; Πιστεύω ότι η Ευρώπη και η Αμερική
έχουν τα μέσα, τώρα, να πιέσουν και να προστατέψουν σε μεγάλο βαθμό
τους χριστιανούς και τα χριστιανικά μνημεία στην περιοχή. Το ερώτημα
είναι αν τους ενδιαφέρει να το κάνουν.
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