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Τη διεξαγωγή µιας πανεθνικής έρευ-
νας για την αντίδραση κυβερνη-
τικών υπηρεσιών και θεσµικών 

οργάνων σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
κακοποίησης ανηλίκων ανακοίνωσε η 
πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ, υπο-
γραµµίζοντας ότι η έρευνα της Βασιλικής 
Επιτροπής δεν θα εστιαστεί αποκλειστικά 
στην Καθολική Εκκλησία. Η έρευνα θα 
καλύψει θρησκευτικές οµάδες, µη κυ-
βερνητικούς οργανισµούς, κυβερνητικές 
υπηρεσίες φροντίδας, σχολεία και φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις, συµπεριλαµβανο-
µένων των προσκόπων και αθλητικών 
λεσχών.

Την απόφαση της κας Γκίλαρντ υποστη-
ρίζει και ο αρχηγός της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης, Τόνι Άµποτ.

Η απόφαση ήρθε µετά τις αντιδράσεις 
που προκάλεσε η αποκάλυψη ότι η Καθο-
λική Εκκλησία απέκρυψε αποδείξεις για 
παιδόφιλους ιερείς. 

Η Βασιλική Επιτροπή που θα διενεργή-
σει την πανεθνική έρευνα για τη σεξουα-
λική κακοποίηση ανηλίκων θα συσταθεί 
στα τέλη αυτού του χρόνου. Η πρωθυ-
πουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει χρονοδι-
άγραµµα για την ολοκλήρωση των ερευ-
νών, αλλά υπογράµµισε ότι η Βασιλική 
Επιτροπή θα ενηµερώνει την κυβέρνηση 
σε τακτικά διαστήµατα.

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
Στη Σύνοδο των Καθολικών Επισκό-

πων Αυστραλίας, αναφέρθηκε ότι όλοι 
οι Επίσκοποι συµµερίζονται τον τρόµο  
και την οργή όλων των ατόµων, που 
διαβάζουν καθηµερινά στις εφηµερίδες 
για κάλυψη περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης ανηλίκων. Τονίζουν όµως 
ότι ενώ υπάρχουν σηµαντικά προβλήµα-
τα που αφορούν σε ορισµένες επισκοπές, 
οι καταγγελίες για συστηµατικό πρόβληµα 
σεξουαλικής κακοποίησης στην Καθολική 
Εκκλησία, δεν ευσταθούν και δεν ανταπο-
κρίνονται στην αλήθεια.

Η οργάνωση Broken Rites που εδώ και 
πολλά χρόνια επιδίδεται σε µια παναυ-
στραλιανή εκστρατεία για τη δικαίωση 
των ανηλίκων που έπεσαν θύµατα σε-
ξουαλικής κακοποίησης από παιδεραστές 
ιερείς, αισιοδοξεί ότι η έρευνα της Βασι-
λικής Επιτροπής θα επιφέρει τα ποθητά 
αποτελέσµατα για τα θύµατα.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Όπως είναι γνωστό, στη Βικτώρια διε-

ξάγεται κοινοβουλευτική έρευνα µε βασι-
κό στόχο να διαπιστωθεί αν η Καθολική 
Εκκλησία ενήργησε σωστά για να εξιχνι-
άσει το κύκλωµα παιδοφιλίας που δρούσε 
στους κόλπους της επί δεκαετίες. Η Αστυ-

νοµία της Βικτώριας κατηγόρησε ανοιχτά 
την Καθολική Εκκλησία ότι προσπάθησε 
να εµποδίσει τις έρευνές της για τα θύµα-
τα σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς.

Μάλιστα, σε σχετική έκθεση που κα-
τέθεσε στην αρµόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή ο αρχηγός του σώµατος, Κέν 
Λέι, αναφέρεται ότι η Καθολική Εκκλησία 
πρέπει να διωχθεί νοµικά για την προ-
σπάθεια απόκρυψης της αλήθειας από 
την Αστυνοµία. 

Όπως προκύπτει από την έκθεση, σε 
πολλές περιπτώσεις η ηγεσία της Καθο-
λικής Εκκλησίας προσπάθησε να µετα-
πείσει θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης 
να κάνουν καταγγελία στην Αστυνοµία, 
δεν ήταν συνεργάσιµη µε τις διωκτικές 
Αρχές και, σε κάποιες περιπτώσεις, έδι-
νε πληροφορίες σε ιερείς που ήταν ύπο-
πτοι για παιδοφιλία µε σκοπό να τους 
προστατέψει.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ
Από στοιχεία της Αστυνοµίας προκύ-

πτει ότι 40 περίπου άνθρωποι που έπε-
σαν θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης 
αυτοκτόνησαν. Εν τούτοις, ενώ η Εκκλη-
σία τα τελευταία 14 χρόνια έχει αποζηµι-
ώσει 300 θύµατα, κανένας απ’ αυτούς δεν 
κατήγγειλε το έγκληµα που διεπράχθη εις 
βάρος του στην Αστυνοµία. 

Παρ’ όλα αυτά η Αστυνοµία αναγνωρί-
ζει στην έκθεσή της ότι τα τελευταία χρό-
νια η Καθολική Εκκλησία βελτίωσε τις 
πρακτικές της.

Εκπρόσωπος της Εκκλησίας ανέφερε 
µετά τις αποκαλύψεις της Αστυνοµίας 
στην κοινοβουλευτική επιτροπή ότι η Εκ-
κλησία προσπαθεί να κάνει ότι είναι απα-
ραίτητο για την επούλωση των πληγών 
των θυµάτων και θα µελετήσει την έκθεση 
που κατέθεσε η Αστυνοµία. 

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Ενώ η κοινοβουλευτική έρευνα συνε-

χίζεται, χθες αναφέρθηκε ότι ορισµένοι 
Καθολικοί ιερείς χρησιµοποίησαν όπλα, 
µαχαίρια και ειδικά εκπαιδευµένα σκυλιά 
για την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών 
και γυναικών. Την ίδια ώρα, Καθολικός 
αδελφός και ένας πρώην δάσκαλος της 
ίδιας Εκκλησίας, συνελήφθησαν προχθές 
µε την κατηγορία της σεξουαλικής κακο-
ποίησης παιδιών κατά την δεκαετία του 
’80. Οι συλληφθέντες, ηλικίας 59 και 58 
χρόνων αντίστοιχα, επιβαρύνονται µε δι-
άφορες κατηγορίες για σεξουαλική κακο-
ποίηση ενός 8χρονου κοριτσιού το 1985 
και δύο 13χρονων αγοριών το 1987.

Ο 59χρονος προφυλακίστηκε µέχρι να 
γίνει η δίκη του, ενώ ο 58χρονος αφέθη-
κε ελεύθερος µε εγγύηση.

Έρευνα από Βασιλική Επιτροπή 
για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων 
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Ο Κέν Λέι

Αυστραλοί επιστήµονες βρίσκονται στο 
στάδιο δοκιµών που - αν στεφθούν 
από επιτυχία - θα σώσουν από την 

τύφλωση εκατοντάδες χιλιάδες Αυστραλούς. 
Το Ίδρυµα «Eye Research Australia» πρό-
κειται να δοκιµάσει σε 300 άτοµα το νέο 
σύστηµα θεραπείας µε λέϊζερ που έχει σχε-
διαστεί ώστε να επιβραδύνει ή, ακόµη και 
να αντιστρέφει, την ατροφία των µυών του 
µατιού που προκαλεί το γήρας και που στα-

διακά οδηγεί στην τύφλωση. Σύµφωνα µε τα 
ευρήµατα έρευνας, 856.000 άτοµα, άνω των 
50 χρόνων στην Αυστραλία, παρουσιάζουν 
πρώϊµα συµπτώµατα της ασθένειας, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει, τονίζουν οι ερευνητές, ότι 
θα χάσουν όλοι την όρασή τους.

Οι ερευνητές οι οποίοι συνεργάζονται µε το 
Πανεπιστήµιο Μελβούρνης, για τη νέα ανα-
κάλυψη ζητούν άτοµα από τη Μελβούρνη και 
το Σίδνεϊ να πάρουν µέρος στις δοκιµές. 

Οπως µας πληροφόρησε το ∆ιπλωµατικό Γραφείο του υφυπουργού των Εξωτερι-
κών της Ελλάδας, η προγραµµατισµένη για το χρονικό διάστηµα από 19 τρέχοντος 
µηνός  µέχρι και τις 6 ∆εκεµβρίου περιοδεία του Κωνσταντίνου Τσιάρα στην Αυ-
στραλία, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας του στη χώρα προκειµένου συναντήσει 
Αυστραλούς αξιωµατούχους και οµογενειακούς φορείς, αναβάλλεται για το πρώτο 
τρίµηνο του προσεχούς έτους.

Σχετικά ενηµερώσαµε την αυστραλιανή πλευρά καθώς και τις ανά την χώρα Προ-
ξενικές Αρχές.

Εκ της Πρεσβείας Καµπέρρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Νέα θεραπεία µε λέϊζερ 
θα σώσει χιλιάδες 
από την τύφλωση

ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΕΧΕΙ ΦΘΑΣΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ


