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Ιερώνυμος: «Αιτία της κρίσης ο εγωισμός 
και η απιστία του καθενός από εμάς» 

Ποιο ελληνικό χωριό βραβεύτηκε 
για τα σουβλάκια του; 

Να επιδείξουν πίστη, να 
αντλήσουν δύναµη από 
την εκκλησία και να πα-

ραµερίσουν τον εγωισµό, στην 
δύσκολη κατάσταση που δια-
νύει ο τόπος, είναι το µήνυµα 
που έστειλε στους Έλληνες ο 
Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών κ. Ιερώνυµος από την 
Κέρκυρα όπου βρίσκεται για ολι-
γοήµερες διακοπές.

«Ο εγωισµός είναι η µεγα-
λύτερη αµαρτία. Αυτός που εί-
ναι εγωιστής δεν βλάπτει µόνο 
τον εαυτό του, βλάπτει και τον 
συνάνθρωπο του. Όσο περισ-
σότεροι είναι οι εγωιστές, τόσο 
µεγαλύτερο είναι και το κακό. 
Εποµένως, άµα θέλουµε να ψά-
ξουµε τα αίτια της σηµερινής 
κρίσης, ρίζα είναι ο εγωισµός 
και η απιστία του καθενός από 

εµάς. Αν είµαστε ειλικρινείς και 
ψάξουµε σε βάθος νοµίζω θα 
βρούµε και την αιτία της κρίσης».

Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών Ιερώνυµος βρί-
σκεται στην Κέρκυρα για λίγες 
ηµέρες ξεκούρασης µετά την 
περιοδεία του στην Μακεδονία 
προσκεκληµένος του Μητροπο-
λίτη Κερκύρας Παξών και ∆ια-
ποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου.

Ο κ. Ιερώνυµος, σήµερα το 
πρωί χοροστάτησε στην Θεία 
λειτουργία στην Ιερά Μονή του 
Υψηλού Παντοκράτορος, στο 
όρος Παντοκράτωρ, το ψηλότε-
ρο σηµείο στο νησί.

Ο Μακαριότατος στο κήρυγ-
µα του προς το εκκλησίασµα 
επεσήµανε ότι «Η εποχή µας 
είναι δύσκολη. Καταβάλλονται 
πολλές προσπάθειες από αρχές, 

εξουσίες, κυβερνήσεις , γίνονται 
πολλές συζητήσεις. Όλα αυτά εί-
ναι χρήσιµα, ωφέλιµα και µας 
χρειάζονται και πρέπει. Καλός 
είναι ο συνεχής αγώνας και η 
προσπάθεια για να αντιµετωπί-
σουµε κάθε προσωπική η άλλη 
δυσκολία. Όµως την δύναµη και 
την γαλήνη την βρίσκουµε µέσα 
από την πίστη ,τον Λόγο του Κυ-
ρίου και την Εκκλησία».

Κατά την παραµονή του στην 
Κέρκυρα ο Αρχιεπίσκοπος προ-
σκύνησε το σεπτό σκήνωµα του 
πολιούχου του νησιού Αγίου 
Σπυρίδωνα.

Επίσης επισκέφτηκε και άλλα 
ιερά προσκυνήµατα, ενώ πήγε 
και στα ∆ιαπόντια Νησιά όπου 
είχε την ευκαιρία να συνοµιλή-
σει µε τους λιγοστούς κατοίκους 
των Οθωνών.

Ιερέας, εφηµέριος του Ιερού 
Ναού του Αγίου Ελευθερίου 
κατήγγειλε στην Υποδιεύθυν-

ση Ασφαλείας Ηρακλείου κλοπή 
από άγνωστους δράστες. Συγκε-
κριµένα, σύµφωνα µε την κα-

ταγγελία, την 04/05-08-2012 το 
βράδυ, άγνωστος δράστης, αφού 
παραβίασε θύρα του Ναού Αγίου 
Ελευθερίου που βρίσκεται στην 
Νέα Αλικαρνασσό, αφαίρεσε ιερά 
σκεύη και πλήθος µεταλλικών 

ταµάτων, συνολικής αξίας 1.500 
ευρώ περίπου, ενώ στον Ιερό 
Ναό προξενήθηκαν φθορές της 
τάξεως των 1.000 ευρώ περίπου. 
Προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύ-
θυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

∆ιακόσιοι πενήντα χιλιάδες 
τόνοι βιβλίων έµεναν αδιά-
θετοι στις αποθήκες των Ορ-

γανισµών του υπουργείου Παιδείας, 
στον Ασπρόπυργο, καθώς τα προ-
ηγούµενα χρόνια η Πολιτεία άλλα 
είχε ανάγκη και άλλα... τύπωνε.

Όπως αναφέρεται στο «Βήµα», 
από ελέγχους που έκανε η νέα 
ηγεσία του υπουργείου, σε πολλές 
περιπτώσεις τυπώνονταν περισσό-
τερα βιβλία από όσα χρειάζονταν 
σε κάποια µαθήµατα, ενώ σε άλλα 
υπήρχαν κενά. 

Τελικώς αποφασίστηκε όσα από 
τα βιβλία που υπήρχαν στις αποθή-
κες του Ασπρόπυργου ανταποκρί-
νονται στα τρέχοντα προγράµµατα 
των σχολείων να µεταφερθούν και 
να µοιραστούν. 

Όσα είναι παλαιότερων ετών και 
δεν γίνεται πλέον να διδαχθούν, να 
πολτοποιηθούν.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θ.Πα-

παθεοδώρου, επισκέφθηκε τις 
αποθήκες παραγωγής και διανο-
µής των βιβλίων, για να ελέγξει την 
πρόοδο της διαδικασίας εν όψει της 
νέας σχολικής χρονιάς.

Σύµφωνα µε το υπουργείο, το 
70% των βιβλίων έχει ήδη φτάσει 
σε γυµνάσια και λύκεια, ενώ τα 
υπόλοιπα θα είναι έτοιµα έως τις 
20 Αυγούστου. Η διανοµή των βι-
βλίων στα δηµοτικά θα ξεκινήσει 
στις 10 Αυγούστου.

Μπορεί να υπερηφανεύεται 
πως είναι το πιο γνωστό 
µέρος της Βόρειας Ελλάδας, 

όπου µπορεί κάποιος να γευτεί µο-
ναδικά σουβλάκια.

Ο λόγος για τον Άγιο Πρόδροµο 
που τα σουβλάκια του έχουν απο-
κτήσει τέτοια φήµη, που έχει φτά-
σει έως και τη Νέα Ζηλανδία, όπου 
βραβεύτηκαν πριν από χρόνια από 
την τοπική κυβέρνηση!

Οι µισοί από τους συνολικά 500 
κατοίκους του χωριού ασχολούνται 
µε εργασίες που αφορούν τα σου-
βλάκια- την παρασκευή και πώλη-
σή τους στους επισκέπτες.

Είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε έχουν 
ταβέρνες, κρεοπωλεία, φούρνους 
και µανάβικα, µε κύριο στόχο να 
παρέχουν όσο το δυνατόν καλύτε-

ρες υπηρεσίες και να εξυπηρετούν 
τους επισκέπτες.

Ο Άγιος Πρόδροµος, σε απόστα-
ση 50 χλµ από τη Θεσσαλονίκη και 
µόλις 14 χλµ από την πρωτεύου-
σα της Χαλκιδικής, τον Πολύγυρο, 
αποτελεί την ιδανική στάση για 
τους ταξιδιώτες που επισκέπτονται 
το Άγιο Όρος και το βουνό Χολο-
µώντα. Στα αξιοθέατα του τόπου 
είναι και το ποτάµι, που διασχίζει 
το χωριό και περιβάλλεται από 
άγρια βλάστηση. Σηµαντική είναι η 
αναφορά για το εξωκλήσι του Αγί-
ου Προδρόµου, το οποίο είναι ένα 
από τα µεταβυζαντινά εξωκλήσια 
της Χαλκιδικής και έχει σηµαντική 
αξία για τους κατοίκους, που διορ-
γανώνουν µεγάλο πανηγύρι στις 29 
Αυγούστου.

«Βόµβα στα θεµέλια της 
κοινωνίας και του 
κράτους» χαρακτήρι-

σε το µεταναστευτικό ο υπουργός 
∆ηµόσιας Τάξης, Νίκος ∆ένδιας 
µιλώντας στην τηλεόραση του 
ΣΚΑΙ. Ο κ. ∆ένδιας προειδοποί-
ησε ότι «αν δεν δηµιουργήσουµε 
δοµές για το µεταναστευτικό τότε 
θα καταρρεύσουµε» και ζήτησε τη 
στήριξη της ελληνικής κοινωνίας 
προκειµένου να επιτευχθεί ο στό-
χος αυτός. Χαρακτήρισε τη «µετα-
ναστευτική εισβολή» ως τη µεγα-

λύτερη που δέχθηκε ποτέ η χώρα 
και απηύθυνε έκκληση στους 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης να συνεργαστούν, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι «απειλείται η 
Ελλάδα και η ύπαρξή µας».

Αναφορικά µε τις αντιδράσεις 
για τα κέντρα κράτησης παράνο-
µων µεταναστών, όπως στην Κο-
µοτηνή, ξεκαθάρισε ότι « δεν θα 
αδικηθεί καµία περιφέρεια, κα-
µία πόλη, κανένα χωριό» και ότι 
η Αθήνα θα επωµιστεί το βάρος 
που της αναλογεί.

Χιλιάδες σχολικά βιβλία τυπώνονταν 
αλλά έμεναν αδιάθετα 
στις αποθήκες του υπουργείου

Δένδιας για μεταναστευτικό: «Βόμβα 
στα θεμέλια της κοινωνίας και του κράτους» 

Ιερόσυλοι έκλεψαν τάµατα από ναό 
στην Νέα Αλικαρνασσό

ΠΕΡΙΠΟΥ 250.000 ΤΟΝΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν οκταήμερη εκδρομή 

ADELAIDE - PORT AUGUSTA - COOPER PEDY- ERLDUNDA - ULURU (AYERS ROCK-ALICE SPRINGS).
Αναχώρηση Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 6 το πρωί για το αεροδρόμιο από τα COLES στο EARLWOOD.

Διαμονή στην Αδελαΐδα 2 ημέρες όπου θα γίνει περιήγηση με λεωφορείο 5 αστέρων στην πόλη και τα αξιοθέατα.
Κυριακή 7/10 αναχώρηση για τις άλλες πόλεις περιοδεία 6 ημέρες όπου θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη πέτρα του κόσμου.

 Την ογδόη ημέρα επιστρέφουμε από ALICE SPRINGS αεροπορικώς για SYDNEY.
 Με μια προκαταβολή κλείνετε τις θέσεις σας δεν κάνουμε διακρίσεις, δεχόμαστε από όποιο χώρο της Ελλάδος και αν κατάγεσθε. Σε περίπτωση

 που δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται. Εμπιστευθείτε μας, επιτελούμε κοινωνικό έργο δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία.
 Τιμή $1700,00. Περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, αεροπορικά εισιτήρια για Adelaide και επιστροφή από Alice Springs. 

Λεωφορεία για περιήγηση, ξενοδοχεία με δίκλινα δωμάτια, κάθε ανδρόγυνο δικό τους δωμάτιο, πρωινό-βραδινό φαγητό και τα αξιοθέατα.
Τηλεφωνήστε για καλύτερη οργάνωση εγκαίρως. Τηλέφωνο γραφείου 9567 6005 και ζητείστε τον Κ. Μπεκρή ή τον Κ. Αδαμόπουλο.

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720


