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Ο αµφιλεγόµενος βαρώνος 
του εθνοτικού Τύπου Θεό-
δωρος Σκάλκος, του οποί-

ου ο δικηγόρος παροµοίασε ως 
«έναν από τους µεγαλύτερους 
αχρείους όλων των εποχών», 
βρίσκεται σε δικαστική διαµά-
χη και πάλι. Ο κ. Σκάλκος, 80 
ετών, παλαιότερα χρεοκοπηµέ-
νος, παρουσιάστηκε στο Central 
Local Court (Κεντρικό Τοπικό 
∆ικαστήριο) την προηγούµενη 
εβδοµάδα αντιµετωπίζοντας κα-
τηγορίες για επίθεση και οπλο-
κατοχή µετά από απειλή του µε 
γεµάτο δίκανο προς υδραυλικό ο 
οποίος προσέγγισε τον κ. Σκάλκο 
για χρωστούµενα από υδραυλικές 
επισκευές που του είχε εκπληρώ-
σει. Στις 19 ∆εκεµβρίου ο Τζέιµς 
Χασάπης (James Hasapis), 24 
ετών, βρέθηκε στο κτίριο του κ. 
Σκάλκου επί της Ricketty Street, 
Mascot, ζητώντας να µιλήσει µε 
τον ίδιο σχετικά µε το ποσό των 
$23.500 που ισχυρίζεται πως του 
οφείλει ο κ. Σκάλκος. 

Ο κ. Χασάπης δήλωσε στην 
αστυνοµία πως οδηγήθηκε στο 
γραφείο του κ. Σκάλκου στους 
επάνω ορόφους όπου ο κ. Σκάλ-
κος του ζήτησε να τον συγχωρέ-
σει για λίγο. Ο ίδιος υπέθεσε πως 
πήγαινε να φέρει το µπλοκ των 
επιταγών του, όµως αντ’αυτού ο 
εκδότης του «Ελληνικού Κήρυκα» 
επέστρεψε µε δίκανη καραµπίνα 
την οποία, κατά τον κ. Χασάπη, 
γέµισε πριν την στρέψει προς το 
µέρος του. Ο κ. Χασάπης κατέφυ-
γε στην αστυνοµία, όπου αργότε-
ρα συνέλαβε τον κ. Σκάλκο µε τις 
κατηγορίες προς επίθεση και την 
αδυναµία ασφαλούς αποθήκευ-
σης ενός όπλου τύπου Laurona, 
12 φυσιγγίων διπλής κάνης. Επί-
σης κατηγορείται πως δεν είχε 
εγκεκριµένο χώρο για την απο-
θήκευση µεγάλης ποσότητας πυ-
ροµαχικών.

Καθώς τα ακουστικά βαρυκο-
ϊας του κ. Σκάλκου συνέχιζαν 
να δηµιουργούν δυσκολίες στο 
ηχητικό σύστηµα της δικαστι-

κής αίθουσας, ο συνήγορός του, 
Archie Hallas, είπε στον δικαστή 
Peter Miszalski πως η αστυνοµία 
«αναθεωρούσε» (επανεξέταζε) τις 
κατηγορίες.

Γνωστός και µε το ψευδώνυµο 
«Σεισµός» ο κ. Σκάλκος λόγv του 
βροντερού χαρακτήρα του,  είναι 
µία γνωστή και κατά πολύ αµφι-
λεγόµενη φυσιογνωµία στην ελ-
ληνική παροικία. Το 2004, είχε 
δηλώσει χρεοκοπία µε οφειλές 
ύψους 25 εκατοµµυρίων δολλα-
ρίων. Στους οφειλέτες  συµπερι-
λαµβάνονται και το τµήµα Εφο-
ρίας της Αυστραλίας (Australian 
Tax Office) και επιφανή µέλη της 
ελληνικής κοινότητας τα οποία 
και είχαν κερδίσει δικαστικές 
υποθέσεις προς δυσφήµιση µε 
σηµαντικά ποσα αποζηµιώσεων.

Αν και ο κ. Σκάλκος αποζηµίω-
σε τον επιχειρηµατία Josef Assaf 
µε το ποσό των $150.000 για 
δυσφήµιση, δεν τον αποζηµίωσε 
µε το ποσό των $941.000 νοµικό 
κόστος παρ’ ότι θα έπρεπε. Ο κ. 

Assaf είχε εκκινήσει τις διαδικα-
σίες πτώχευσης.

Ο πρόεδρος και 10 διευθυντές 
του ποδοσφαιρικού συλλόγου 
Canterbury Marrickville Olympic 
είχαν επίσης κερδίσει την αποζη-
µίωση ύψους $685.000 από τον 
κ. Σκάλκο, που ποτέ δεν εισέ-
πραξαν. Στον δικηγόρο κ. Σάιµον 
Κωνσταντινίδη όφειλε το ποσό 
των $900.000 κατόπιν µήνυσης 
της οποίας κατέθεσε ο κ. Kκων-
σταντινίδης έναντι του κ. Σκάλ-
κου και της εφηµερίδας του. ∆εν 
τα εισέπραξε επίσης. 

Μέσα στα άτοµα τα οποία είχαν 
εµπλακεί σε περιπτώσεις δυσφή-
µισης από τον κ. Σκάλκο ήταν 
και µία Γενική Πρόξενος της Ελ-
λάδας, η οποία είχε κατηγορηθεί 
από τον κ. Σκάλκο ότι παραµέλη-
σε τις διπλωµατικές της υποχρεώ-
σεις, δουλεύοντας ως οδηγός ταξί 
κατόπιν διαταγής του καινούριου 
της αγαπητικού.

Ακόµη ένας ήταν ο Αρχιεπί-
σκοπος της Ελληνικής Ορθό-

δοξης Εκκλησίας στην Αυστρα-
λία, ο οποίος είχε κατηγορηθεί 
δια µέσω της εφηµερίδας του κ. 
Σκάλκου για «ανήθικη συµπε-
ριφορά» κάτι που οδήγησε σε 
συµβιβασµούς και απλήρωτες 
αποζηµιώσεις. Ο κ. Σκάλκος είχε 
επίσης µηνυθεί και από τον κατα 
µεγάλο χρονικό διάστηµα δικη-
γόρο του Stuart Littlemore, QC, 
για οφειλές που ξεπερνούσαν τα 
$300,000. Ο κ.  Littlemore τον 
παροµοίασε ως «έναν από τους 
µεγαλύτερους αχρείους όλων των 
εποχών».

Παρ’όλα αυτά, δεν υπήρξαν 
µόνον χαµένες δίκες. Το 2003, ο 
κ. Σκάλκος κατάφερε να κερδίσει 
τους ισχυρισµούς για σεξουαλική 
επίθεση µετά από απόρριψη των 
κατηγοριών από τον δικαστή. Συ-
γκεκριµένα, είχε κατηγορηθεί ότι 
προσπάθησε να επιβληθεί σεξου-
αλικά επί35χρονης υπαλλήλου 
του. Η τελευταία νοµική υπόθεση 
του κ. Σκάλκου θα επανέλθει στα 
δικαστήρια στις 26 Μαρτίου.

Ελληνική παρωδία αποδεικνύει 
ότι η αλήθεια είναι πιο παράξενη 
από την φαντασία
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Το άρθρο που ακολουθεί είναι της Kate McClymont και δηµοσιεύθηκε χθες στη σελίδα 3 της Sydney Morning 
Herlad. Σας το παρουσιάζουµε αυτούσιο και µεταφρασµένο:




