
«Ὁ Θεὸς Ἀγάπη Ἐστὶν»
«Ὁ Χριστὸς ἐμπνέει στὸν φορέα Του

τὴν προσευχὴ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου»

● “ Ἰδού, ἀδελφέ μου, μία ἐντολὴ 
ποὺ σοῦ δίνω: ἡ εὐσπλαγχνία νὰ 
νικάει στὴν ζυγαριά σου πάντοτε, ὥς 
τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ νοιώσεις ἐντός σου 
τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν 
κόσμο”.

(Ἀββᾶ  Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος ΛΔ´)

● “Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς 
πότε γίνεται Πρόσωπο μόνο μὲ τὴν 
προσευχὴ τῆς συμπόνιας γιὰ ὅλο τὸν 
κόσμο”.

(Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, 
Γράμματα στὴν Ρωσία, σελ. 42)

● “ Ὅταν ἡ Θεία Ἀγάπη ἀγγίζει τὴν 
ψυχή ...φλέγεται ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δεῖ 
τοὺς πάντες μέσα στὸ Φῶς αὐτῆς τῆς 
Ἀγάπης”. (Αὐτόθι, σελ. 149)

● “Μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ Μετά-
νοια ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν 
στενὴ καὶ σκοτεινὴ φυλακὴ τοῦ ἐγω-
κεντρικοῦ ἀτομισμοῦ καὶ γίνεται 
μέτοχος τῆς θείας παγκοσμιότητος 
τοῦ Χριστοῦ. Διὰ Πνεύματος Ἁγίου 
εὐρύνεται ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου 
σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ νὰ φέρει στὴν 
προσευχή του ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα 
ὡς Ἕνα Ἄνθρωπο καὶ μεσιτεύει γι’ 
Αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ”.

(Ἀρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου, Ἀναφορὰ στὴν 
Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, σελ. 37)

Δημιουργῆστε Γέφυρες 
Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης!

Ἔχουν ἀνάγκη τῶν προσευχῶν μας!
Σοκαριστικὴ ἔκθεση 

τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ῾Υεμένη: 
Σχεδὸν 50.000 πολῖτες 

σὲ κίνδυνο νὰ λιμοκτονήσουν 
τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο



Σχεδὸν 50.000 ἄνθρωποι στὴν ρημαγμένη ἀπὸ τὸν 
πόλεμο ῾Υεμένη διατρέχουν κίνδυνο νὰ λιμοκτονήσουν 
τοὺς ἑπόμενους ἕξι μῆνες, προειδοποίησαν τρεῖς ὑπη-
ρεσίες τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

«Θύλακοι ὅπου ἐπικρατοῦν συνθῆκες παρόμοιες μὲ 
αὐτὲς τοῦ λιμοῦ ἤδη ἐπανεμφανίστηκαν γιὰ πρώτη
φορὰ τὰ τελευταῖα δύο χρόνια», τόνισαν σὲ κοινὴ ανα-
κοίνωσή τους ὁ Ὀργανισμὸς Τροφίμων καὶ Γεωργίας 
τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (FAO), τὸ Παγκόσμιο Ἐπισιτι-
στικὸ Πρόγραμμα (WFP) καὶ τὸ Ταμεῖο τῶν Ἡνωμένων 
Ἐθνῶν γιὰ τὴν Παιδικὴ Ἡλικία (UNICEF).

«Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων ποὺ βιώνουν αὐτὸν τὸν 
βαθμὸ καταστροφικῆς διατροφικῆς ἀνασφάλειας (βλ. 
ἐδῶ) ἐνδέχεται σχεδὸν νὰ τριπλασιασθεῖ, ἀπὸ 16.500 
ἐπὶ τοῦ παρόντος στοὺς 47.000 μεταξὺ τοῦ Ἰανουαρίου 
καὶ τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2021», πρόσθεσαν οἱ τρεῖς ὑπηρεσίες. 

Οἱ ἀριθμοὶ προκύπτουν ἀπὸ μελέτη γιὰ τὴν ἐπισιτι-
στικὴ κρίση στὴν Ὑεμένη.

Προβλέπει, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ̔ Υεμενιτῶν ποὺ ἀντιμε-
τωπίζουν «διατροφικὴ ἀνασφάλεια φάσης 4», κατηγο-
ρίας μιὰ βαθμίδα κάτω ἀπὸ τὸν λιμό, ὑπάρχει κίνδυνος 
νὰ αὐξηθεῖ ἀπὸ τὰ 3,6 ἑκατομμύρια στὰ 5 ἑκατομμύρια 
τὴν ἀμέσως προσεχῆ περίοδο.

Σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση ἀπὸ τὸ 2014
Στὴν χώρα τῶν 30 ἑκατομμυρίων κατοίκων, τὴν 

φτωχότερη τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου, μαίνεται ἀπὸ τὸ 2014 
ἔνοπλη σύρραξη ἀνάμεσα στὴν διεθνῶς ἀναγνωρι-
σμένη Κυβέρνηση, ποὺ ὑπο
στηρίζεται ἀπὸ τὴν Σαουδι-
κὴ Ἀραβία, καὶ τοὺς Σϊ ῖτες 
ἀντάρτες Χούθι, ποὺ ὑποστη-
ρίζονται ἀπὸ τὸ Ἰράν.

Τὸν περασμένο μῆνα, ὁ Γε-

https://www.iefimerida.gr/kosmos/yemeni-protognora-epipeda-ypositismos-ton-paidion


νικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ Ἀντόνιο Γκουτέρες προειδοποιοῦσε, ὅτι «ἂν δὲν ἀναληφθεῖ ἄμε-
σα δράση, ἑκατομμύρια ζωὲς μπορεῖ νὰ χαθοῦν» στὴν Ὑεμένη, ἐξαιτίας τῆς κρίσης στὸν ἐφο-
διασμὸ τῶν πολιτῶν της μὲ τρόφιμα.

Σχεδὸν ὁ μισὸς πληθυσμὸς τῆς χώρας (τὸ 45%) ἀντιμετωπίζει ὀξεία διατροφικὴ ἀνασφά-
λεια, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυση τῆς Ὁλοκληρωμένης Κατάταξης Φάσεων Διατροφικῆς Ἀσφά-
λειας (Integrated Food Security Phase Classification, IPC) τοῦ ΟΗΕ. 

Ἡ κατάσταση ὁδεύει νὰ ἐπιδεινωθεῖ τὸ νέο ἔτος, μὲ τὸ ποσοστὸ νὰ ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ 
στὸ 54%, ἢ 16,2 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους.

«Ὁ λιμὸς μπορεῖ ἀκόμη νὰ προληφθεῖ, ἀλλὰ ἡ εὐκαιρία γι᾿ αὐτὸ ξεγλιστράει κάθε μέρα ποὺ 
περνάει», ὑπογράμμισε χθὲς ὁ Ντέϊβιντ Μπίζλι, ὁ ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς τοῦ WFP, τὸ ὁποῖο 
ἔλαβε φέτος τὸ βραβεῖο Νόμπελ Εἰρήνης. Χαρακτήρισε τὰ στοιχεῖα τῆς IPC «κλήση ἀφύπνισης 
τοῦ κόσμου».

Τὸ 80% τοῦ πληθυσμοῦ χρειάζεται ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια
Στὴν Ὑεμένη ἐκτυλίσσεται ἡ χειρότερη ἀνθρωπιστικὴ κρίση στὸν 

πλανήτη, μὲ τὸ 80% τοῦ πληθυσμοῦ νὰ χρειάζεται ἀνθρωπιστικὴ βοή-
θεια (βλ. ἐδῶ) γιὰ νὰ ἐπιβιώσει, σύμφωνα μὲ τὸν ΟΗΕ.

Δὲν ἔχει κηρυχθεῖ ποτὲ ἐπίσημα κατάσταση λιμοῦ στὴν χώρα. Ὅμως 
φέτος, τὰ περιοριστικὰ μέτρα γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ ἡ ἐξάπλωση τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνο-
ϊοῦ, ἡ μείωση τῶν ἐμβασμάτων, οἱ ἀκρίδες, οἱ πλημμύρες, καὶ ἡ ὑποχρηματοδότηση τῶν προ-
γραμμάτων βοήθειας ἐπιδείνωσαν ἀκόμα περισσότερο τὴν προοπτική. 

Μόλις τὰ 1,4 δισεκ. δολάρια (1,2 δισεκ. εὐρὼ) ἀπὸ τὰ 3,2 δισεκ. ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ νὰ 
χρηματοδοτηθοῦν προγράμματα βοήθειας στὴν Ὑεμένη εἶχαν χορηγηθεῖ ὡς τὰ μέσα Ὀκτω-
βρίου, σύμφωνα μὲ τὸν ΟΗΕ.

Γιὰ τὸν Μοχάμεντ Ἄμπντι, ὑπεύθυνο γιὰ τὴν Ὑεμένη στὸ Νορβηγικὸ Συμβούλιο γιὰ τοὺς 
Πρόσφυγες (NRC), ἐπείγει «νὰ ἀναλάβουμε δράση, ἀμέσως τώρα».

«Ἂν περιμένουμε νὰ κηρυχτεῖ κατάσταση λιμοῦ, θὰ ἔχουμε ἤδη καταδικάσει ἑκατοντάδες 
χιλιάδες ἀνθρώπους σὲ θάνατο» ἀπὸ πείνα, πρόσθεσε.



(*) Βλ. https://www.iefimerida.gr/kosmos/oie-yemeni-50000-polites-kindyneyoyn-na-limoktonisoyn. ● Ἐπιμέλ. 
ἡμετ.
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