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Το διαδίκτυο θα παίξει καθορι-
στικό ρόλο στη µελλοντική εξέλι-
ξη της οµογένειας, στην ταυτότητά 
της και στις σχέσεις της µε την ελ-
ληνική γλώσσα και τον ελληνικό 
πολιτισµό.

Αυτό αναφέρθηκε στην εκδή-
λωση Σωκρατικών ∆ιαλόγων για 
το µέλλον της οµογένειας που 
οργάνωσε το Κέντρο ∆ιαλόγου 
του Πανεπιστηµίου La Τrobe της 
Μελβούρνης.

Η καθηγήτρια Ιστορικών και 
Φιλοσοφικών Μελετών του πα-
νεπιστηµίου Μελβούρνης, Τζόι 
∆αµούση ήταν συγκεκριµένη:

 «Οι συζητήσεις για την ταυτότη-
τα της δεύτερης και τρίτης γενιάς 
των Ελληνοαυστραλών δεν µπο-
ρούν να γίνουν χωρίς να ανα-
γνωρίζουµε και το ρόλο των µέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης που 
συνδέουν πλέον τους οµογενείς 
µε τον χώρο της καταγωγής αλλά 
και παγκοσµίως και παράλληλα 
δίνουν τη δυνατότητα να ανακα-
λύπτουµε και το ιστορικό και πο-
λιτιστικό µας παρελθόν».

 «Το ίντερνετ είναι ένα εργα-
λείο που ενώνει τον ελληνισµό 
και µε απεριόριστες δυνατότητες» 
υποστήριξε ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Ελλήνων Φοιτητών Τας 
Σγαρδέλης.

Η ιδέα των Σωκρατικών ∆ια-
λόγων ήταν του υποδιευθυντή 
του Κέντρου ∆ιαλόγου του Πανε-
πιστηµίου La Τrobe, δρ Μιχάλη 
Μιχαήλ, για µία νέα διαδικασία 
αντικειµενικής, θεώρησης του 
παρελθόντος του Ελληνισµού της 
Αυστραλίας, την αξιολόγηση του 
παρόντος και τον σχεδιασµό µίας 
κοινής στρατηγικής για την κατά-
κτηση του µέλλοντος.

Ο διάλογος κάλυψε τις θεµατι-
κές ενότητες:
- παρελθόν, παρόν και µέλλον 
του Ελληνισµού της Αυστραλίας
- ελληνική ταυτότητα στην Αυ-
στραλία, παράγοντες που επη-
ρέασαν τη διαµόρφωσή της και 
παράγοντες που προκαλούν τη 
µετάλλαξή της

- παροικία, προσδιορισµός της 
παροικίας σε σχέση µε τους αυ-
ξανόµενους µικτούς γάµους, την 
ελάχιστη µετανάστευση από την 
Ελλάδα και την πολιτισµική απο-
στασιοποίηση των νέων γενεών 
Ελληνοαυστραλών
- θρησκεία και ελληνική ταυτό-
τητα, είναι η θρησκεία αδιαίρετο 
στοιχείο της ελληνικής ταυτότη-
τας;
- ελληνική γλώσσα, είναι η γλώσ-
σα αδιαίρετο στοιχείο της ελληνι-
κής ταυτότητας;
- ποιο στοιχείο θα προσδιορίζει 
µελλοντικά την ελληνική ταυτότη-
τα, η γλώσσα ή η θρησκεία;
- παροικία και Εκκλησία, σε ποιο 
βαθµό ανταποκρίνεται η Εκκλη-
σία στις ανάγκες των νέων γενε-
ών και ποιες αλλαγές είναι ανα-
γκαίες για την ανάπτυξη µόνιµης 
σχέσης αλληλοσεβασµού
- δοµές της ελληνικής παροικί-
ας, οι Κοινότητες, οι Ενορίες, οι 
Εθνικοτοπικοί και άλλοι οργανι-
σµοί της οµογένειας αντανακλούν 
τις αλλαγές που συντελούνται 
στον παροικιακό χώρο;
- έχουν οι φορείς αυτοί τους οικο-
νοµικούς πόρους και το ανθρώ-
πινο δυναµικό για τη µετάβαση 
από το σήµερα στο αύριο
- παροικιακοί οργανισµοί, υπάρ-
χει ή όχι ανάγκη εξορθολογισµού 
µε στόχο την αξιοποίηση νεκρών 
περιουσιακών στοιχείων και 
αδρανούς ανθρώπινου δυναµι-
κού;
- παροικιακή ιστορία, ρόλος της 
οµογένειας στην οικονοµική, πο-
λιτική και πολιτισµική ανάπτυξη 
της Αυστραλίας και βαθµός ανα-
γνώρισης του ρόλου αυτού από 
την ευρύτερη αυστραλιανή κοι-
νωνία
- το χώρο εργασίας και στον κοι-
νωνικό χώρο
- σχέση γεωγραφικού χώρου κα-
ταγωγής των Ελλήνων µετανα-
στών και των προσδοκιών τους 
από την Αυστραλία
- σχέση των Ελλήνων µετανα-
στών της Αυστραλίας µε τη γενέ-
τειρα, παλιννόστηση.

Διαδίκτυο και ομογένεια

Ένας άνθρωπος που είχε κακοποιηθεί 
σεξουαλικά από καθολικό ιερέα, δήλωσε 
ότι όταν επιχείρησε να ζήτησε αποζηµί-
ωση τον έκαναν να αισθάνεται σαν να 
κλέβει την Εκκλησία.

Η Βασιλική Επιτροπή που έχει αναλάβει 
την έρευνα για τη σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιών εισήλθε στη δεύτερη εβδοµάδα 
και εξετάζει µια από τις επανορθωτικές δι-
αδικασίες που είχαν θεσπιστεί από την ίδια 
την Καθολική Εκκλησία για την αντιµετώ-
πιση του προβλήµατος. Ο άνδρας, γνωστός 
µόνο στην Επιτροπή, λέει ότι είχε κακοποι-
ηθεί σεξουαλικά στο σπίτι της οικογένειάς 
του, από τον αδελφό Ρέιµοντ Φόρστερ το 
1970, όταν ήταν 13 ετών.

Την περίοδο εκείνη φοιτούσε σε σχο-
λείο των Μαριανών Αδελφών στο Βό-
ρειο Κουίνσλαντ. “Το πιο δύσκολο πράγ-
µα που είχα να κάνω ήταν να περπατήσω 
µέχρι την πόρτα ενός αστυνοµικού τµή-
µατος και να σταθεί σε ένα γραφείο µε 

τους ανθρώπους γύρω, και να πω γιατί 
ήµουν εκεί”, δήλωσε ο µάρτυρας.

Σε µια περίπτωση, το 1971, λέει ότι 
κλήθηκε στην κατοικία του Φόστερ για 
να τον βοηθήσει να µεταφέρει βιβλία σε 
µια τάξη, και από τότε άρχισε να τον κα-
κοποιεί. Η κακοποίηση που συνεχίστηκε 
µέχρι που έφυγε από το κολέγιο το 1973, 
λάµβανε χώρα στο εργαστήριο του σχο-
λείου και στην αποθήκη της καντίνας.

Το θύµα που είναι τώρα 55 ετών, 
λέει ότι κατήγγειλε το περιστατικό στην 
αστυνοµία το 1993. Ο άντρας είπε στην 
ακρόαση ότι η κακοποίηση επηρέασε τις 
σεξουαλικές του ικανότητές και οδήγη-
σε στη διάλυση του πρώτου γάµου του. 
Επίσης αισθάνθηκε αποξενωµένος από 
τους γονείς του. Ο Φόστερ συνελήφθη το 
1999, και την ηµέρα που επρόκειτο να 
εκδοθεί από τη Νέα Νότια Ουαλία για να 
αντιµετωπίσει τις κατηγορίες στο Κουίν-
σλαντ αυτοκτόνησε.

Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης αισθάνθηκε  
σαν να «κλέβει την Εκκλησία», όταν έκανε αίτηση για αποζημίωση


