Ο Χριστιανισμός με αριθμούς.
Πρόσφατα, μία σημαντική, παγκόσμια, έρευνα του μεγαλύτερου ίσως αμερικανικού
οργανισμού θρησκευτικών και κοινωνικών μελετών, η οποία έλαβε υπόψη της στοιχεία
μέχρι και για το 2010, δημοσιεύτηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και
αναδημοσιεύτηκε σε πολλές εφημερίδες, ανάμεσα στις οποίες και στην εφημερίδα
Wort.lu (ηλεκτρονικό φύλλο της 18.12.2012) της Luxemburger Wort, από την οποία και
μεταφράζουμε το σχετικό άρθρο:
«Ο Χριστιανισμός, η πιο δημοφιλής από τις παγκόσμιες θρησκείες.
Οι Χριστιανοί είναι η μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα παγκοσμίως, αριθμώντας σχεδόν
2,2 δισεκατομμύρια πιστούς, σύμφωνα με μία μελέτη που παρουσιάστηκε την Τρίτη 18
Δεκεμβρίου 2012, από το Pew Forum για θέματα Θρησκείας και Δημόσιας Ζωής.
Το Pew συγκέντρωσε στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και τη γεωγραφική κατανομή των
οκτώ μεγαλύτερων θρησκευτικών ομάδων, περιλαμβάνοντας και τους μη θρησκευόμενους.
Προέκυψε, λοιπόν, ότι οι Χριστιανοί αποτελούν περίπου το 32% του πληθυσμού της γης
και ακολουθούν οι Μουσουλμάνοι, ως η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα, με 1,6 δισεκατομμύρια
οπαδούς.
Μέσα στην Χριστιανική ομάδα, οι Ρωμαιοκαθολικοί ανέρχονται περίπου στο 50%, το 37%
προσδιορίζονται ως Προτεστάντες και το 12% ανήκουν στην Ελληνική και Ρωσική Ορθόδοξη πίστη. Άλλες ομάδες που προσδιορίζονται ως χριστιανικές, όπως οι Μορμόνοι και οι
Μάρτυρες του Γιεχωβά, αποτελούν συνολικά το 1%.
Οι Ινδουιστές είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα, αριθμώντας περίπου 1 δισεκατομμύριο
(15%), ακολουθημένη από τους Βουδιστές, στα 500 εκατομμύρια (7%) και τους Εβραίους, οι
οποίοι φτάνουν τα 14 εκατομμύρια (0,2%).
Η ευρύτατη δημογραφική μελέτη, πάνω από 230 χωρών και περιοχών, έδειξε πως περισσότεροι από τους οκτώ στους δέκα ανθρώπους, περίπου 5,8 δισεκατομμύρια, ταυτίζονται
με κάποια θρησκευτική ομάδα.
Η παγκόσμια αυτή έρευνα έδειξε, πως περισσότεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι
(6%) ακολουθούν διάφορες λαϊκές παραδόσεις, όπως είναι οι Αφρικανικές παραδόσεις, οι
πρωτόγονες ή λαϊκές θρησκείες.
Το Pew Forum δήλωσε πως η έρευνα, στην οποία η κατάταξη σε κάποια θρησκεία στηρίχθηκε στον αυτοπροσδιορισμό, δεν επιχείρησε να αξιολογήσει το βαθμό, τον οποίο οι
πιστοί εξασκούν την πίστη τους».
Το ενδιαφέρον αυτό άρθρο θελήσαμε να το παρουσιάσουμε για το λόγο, κυρίως, ότι
παρουσιάζει αντικειμενικά τη θέση των θρησκειών μέσα στο σύγχρονο, πολυπολιτισμικό
και, ταυτόχρονα, μικρό μας κόσμο.

Μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ως προς την ελληνική πραγματικότητα (κατά το έτος 2010), όπου ανάμεσα στους κατοίκους της χώρας το 88,1%
(10.010.000 άνθρωποι) αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί, το 6,1% (700.000) ως μη
θρησκευόμενοι, το 5,3% (610.000) ως μουσουλμάνοι, το 0,1% (10.000) ως ινδουιστές και ένα
ακόμη 0,1% ως πιστοί τοπικών δοξασιών, καθώς και λιγότεροι από το 0,3% είτε ως
βουδιστές, είτε ως εβραίοι, είτε ως πιστοί άλλων θρησκευμάτων.
Πολλές φορές, μπορεί να διακατεχόμαστε από την αντίληψη ότι είμαστε, ως Χριστιανοί, ισχνή μειονότητα. Ακόμα και εάν οι άλλες χριστιανικές ομολογίες δεν είναι δυνατό
να αποτελέσουν μία ενιαία ομάδα με την ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη, παρόλα αυτά
το ότι το ένα τρίτο του κόσμου μας γνωρίζουν για τον Ιησού Χριστό και τον συναρτούν
στη ζωή τους, αφενός μεν είναι μια καλή αφετηρία για διάλογο χριστιανισμού και
κόσμου καθώς και για αποδοτική ιεραποστολή και αφετέρου δείχνει την πορεία και την
εξέλιξη του Χριστιανισμού στα 2.000 τελευταία χρόνια.
Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία από την αξιόλογη αυτή έρευνα, όπως για
παράδειγμα ότι σχεδόν ένας στους έξι ανθρώπους στην υφήλιο (1,1 δισεκατομμύριο ή το
16%) δεν πιστεύει σε καμία συγκεκριμένη θρησκεία, γεγονός που αναδεικνύει τους απίστους ή, έστω, αγνωστικιστές, στην τρίτη, πληθυσμιακά, μεγαλύτερη θρησκευτική
ομάδα, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εντοπίσει στην ιστοσελίδα του Φόρουμ:
www.pewforum.org/global-religious-landscape.aspx.
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