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∆υο κορυφαίοι Αυστραλοί πολιτικοί, ο υπουργός Θη-
σαυροφυλακίου Γουέϊν Σουάν και ο σκιώδης υπουργός 
Επικοινωνιών (και πρώην αρχηγός της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης) Μάλκολµ Τέρνµπολ ξεκίνησαν νέα εκστρα-
τεία, προκειµένου να κόψει η χώρα τους δεσµούς της µε 
τη βρετανική µοναρχία.

Ο κ. Τέρνµπολ, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό µέλος της 
«Αυστραλοί Υπέρ της Προεδρευόµενης ∆ηµοκρατίας» ση-
µείωσε ότι η καταλληλότερη εποχή για να κόψει η Αυστρα-
λία τους δεσµούς της µε τη βρετανική µοναρχία είναι όταν 
θα λήξει η θητεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Και οι δυο πολιτικοί υπογράµµισαν ότι η Αυστραλία 

πρέπει να έχει Αυστραλό ως ανώτατο άρχοντα της.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωµατικής αντι-

πολίτευσης, Κρίστοφερ Πάϊν, σχολίασε ότι «ο λαός δεν 
νοιάζεται για το θέµα αυτό», ενώ ο κ. Τέρνµπολ είπε ότι 
όντως µπορεί να υπάρχουν άλλα θέµατα πιο ζωτικής ση-
µασίας αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως θέµατα που σχετίζο-
νται µε το πολίτευµα και το σύνταγµα της χώρας δεν θα 
πρέπει να συζητούνται.

Εξάλλου, όπως πρόσθεσε, πέρασαν αρκετά χρόνια από 
το 1999 που είχε διεξαχθεί δηµοψήφισµα όπου οι Αυ-
στραλοί καταψήφισαν την πρόταση για κατάργηση της µο-
ναρχίας.

Νέα εκστρατεία για κατάργηση της μοναρχίας

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013: ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΧΟΡΤΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ $25

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013: ΣΠΕΣΙΑΛ, ΣΠΕΣΙΑΛ - 7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ GOLD COAST, BYRON BAY, BRISBANE, SURFERS PARADISE, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ $380.00 
TO ATOMO. ΕΧΟΥΜΕ ΛΙΓΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΟΜΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013: ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ $25.00

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013: 8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΧΑΒΑΗ $2800.00

3 & 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013: ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ, ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ $295.00

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013: 10 ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, GREAT WALL OF CHINA KAI ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ.
ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ, ΒΡΑΔΙΝΟ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ $2550.00

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013: 8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ DARWIN $1400.00

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013: 14 ΗΜΕΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, $4500.00 ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ, ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
SYDNEY, LOS ANGELES, SAN FRANSISCO, USA, EAST COAST AMERICA AND CANADA, NEW YORK CITY, PHILADELPHIA, 
WASHINGTON DC, HERSHEY, CORNING GLASS CENTER, NIAGRA FALLS, TORONTO, THOUSAND ISLAND, OTTAWA, MONTREAL, 
QUEBEC, BOSTON, NEW YORK, SYDNEY KAI ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ

5 OKTΩΒΡΙΟΥ 2013: 8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ PERTH, $2200.00

15 OKTΩΒΡΙΟΥ 2013: 10 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΝΗΣΙΑ $2800.00

15 NOEMBRIOY 2013: 10 HMEΡΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΣΜΑΝΙΑ
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Oι εκδρομές μας είναι υπέροχες και πάντα επιτυχημένες. 
Είμαστε πάντα μαζί σας, δίπλα σας και σας προσέχουμε και σας αγαπάμε και πάντα παίρνετε το καλύτερο για ότι πληρώνετε.

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη ή στην Βούλα 9799 4931 ή 0401 740 126
Τα άτομα από Καμπέρρα και Queanbeyan να τηλεφωνούν στην κα Μαρία Κοτρότσιος (02) 9682 9082.
Για όλες τις πληροφορίες ακούτε το ραδιοπρόγραμμα “Ξενιτεμένα Μονοπάτια” στο 98,5 FM Πέμπτη 10-12 το μεσημέρι.

Ο παπα- Πέτρος, Έλληνας ιερέας που 
υπηρετεί στην Καµπέρα, είναι ένας από 
τους λίγους ορθόδοξους ιερείς που κα-
ταφέρνουν να παντρέψουν µε θαυµα-
στό τρόπο τα εκκλησιαστικά καθήκοντα 
και την τέχνη, εφόσον φωτογραφίες 
του έχουν δηµοσιευτεί ακόµα και στο 
National Geographic.

Οι φωτογραφίες του, αποπνέουν κάτι 
από το στυλ των ιµπρεσσιονιστών και 
τη διάθεση τους να καταγράψουν τη 
φύση σε όλο της το µεγαλείο, στις διά-
φορες στιγµές της ηµέρας αλλά και των 
εποχών.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν είναι παρά 
ερασιτέχνης που µαγεµένος από την 
τέχνη της φωτογραφίας ασχολείται επί 
εικοσαετίας µε αυτήν.

Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αλε-
ξάνδρεια. Με τη φωτογραφία άρχισε να 

ασχολείται από τότε που ήταν φοιτητής 
στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας. Η ει-
κόνα της φύσης του Έβρου είχε ωστόσο 
µπολιάσει µέσα του και µε την επιστρο-
φή του στην Αλεξάνδρεια, θα αρχίσει 
να βγάζει συχνά πυκνά φωτογραφίες, 
εκτελώντας παράλληλα τα εκκλησιαστι-
κά του καθήκοντα.

Ο πολιτιστικός σύµβουλος της ελλη-
νικής λέσχης της Καµπέρας, όπου φι-
λοξενείται η έκθεση φωτογραφιών του 
παπα- Πέτρου, «Τέσσερις εποχές στους 
υδρότοπους του Ακριτικού Έβρου, Ελ-
λάδα», κος Μιχαήλ Καζάν, αναφερό-
µενος στις φωτογραφίες του π. Πέτρου 
λέει χαρακτηριστικά: «Συνήθως λένε 
ότι µια φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες 
λέξεις. Στην περίπτωση του π. Πέτρου, 
θα πω ότι µια φωτογραφία δείχνει χί-
λιες πτυχές της ψυχής του».

Ωστόσο ο παπα- Πέτρος δεν περιορί-
στηκε στα σύνορα της Ελλάδας. Μαζί µε 
τη φωτογραφική του µηχανή ταξίδεψε 
σε δεκάδες µέρη ανά τον κόσµο, αιχµα-
λωτίζοντας τις πιο όµορφες και µαγικές 
τους στιγµές.

Έχει ταξιδέψει σε πάνω από 45 χώ-
ρες. Ενώ το µέρος που τον µάγεψε και 
ενέπνευσε περισσότερο ήταν η Μογ-
γολία, όπου αυτό που τον στιγµάτισε 
ιδιαίτερα, όπως λέει, ήταν οι άνθρω-
ποι. Εκτός από εκθέσεις φωτογραφιών 
που κάνει κατά καιρούς, έχει εκδώσει 
και δικό του βιβλίο µε φωτογραφίες 
από το ∆έλτα του Έβρου, ο τίτλος του 
οποίου δόθηκε και στην έκθεση, ενώ 
έχει επίσης βραβευτεί από το ελληνικό 
National Geographic.

Η Αυστραλία υπήρξε ανέκαθεν ονει-
ρικός προορισµός για εκείνον, αφού 

όπως λέει, «ήθελα από µικρό παιδί να 
έρθω στην Αυστραλία αλλά δεν τολµού-
σα να κάνω αυτό το βήµα. Με τις ευ-
λογίες του Σεβασµιωτάτου µε κάλεσαν 
στην Καµπέρα να υπηρετήσω την τοπι-
κή κοινότητα στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου».

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του 
ίδιου και της Ελληνικής Λέσχης της 
Καµπέρας αποτελεί η απόφαση, το 20% 
από τις πωλήσεις των φωτογραφιών να 
προσφερθεί στο γηροκοµείο του Αγίου 
Νικολάου «το 20% και περισσότερο απ’ 
αυτό, αν αυτό είναι δυνατό», προσθέτει 
ο π. Πέτρος.

Η έκθεση φωτογραφιών του π. Πέ-
τρου θα είναι ανοικτή για το κοινό 
στην Ελληνική Λέσχη της Καµπέρας 
(Hellenic Club of Canberra) µέχρι τις 
23 Ιουνίου 2013.

Ο Έλληνας ιερέας που συνδυάζει µε θαυµαστό τρόπο 
τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα µε την τέχνη της φωτογραφίας


