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Η εφηµερίδα «ο Κόσµος» δεν υποκύπτει κάτω από καµία απειλή…
Mετά από δεκάδες τηλεφωνήµατα που λάβαµε το πρωί της ∆ευτέρας από αναγνώστες που είτε δεν κατάφεραν να αγοράσουν 
την έκδοση της περασµένης Παρασκευής γιατί απουσίαζαν λόγω των αργιών του Πάσχα, είτε γιατί υπήρξαν προβλήµατα µε τη 
διανοµή σε κάποιες περιοχές του Σίδνεϊ το πρωί του Σαββάτου, αναδηµοσιεύουµε το άρθρο για τις δραστηριότητες του αµφι-
λεγόµενου, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει δηµοσιεύµατα του αυστραλιανού τύπου, εκδότη του Ελληνικού Κήρυκα, Θεόδωρου 
Σκάλκου. Οι απαιτήσεις των αναγνωστών µας για αντικειµενική και θαρραλέα ενηµέρωση ήταν και παραµένει ο πρώτος στόχος 
της εφηµερίδας µας. (Ακολουθεί το κείµενο όπως δηµοσιεύτηκε στον Κόσµο της περασµένης Παρασκευής)

Την προσεχή Τρίτη 29 Μαρτίου (σ.σ. το κείµενο 
δηµοσιεύτηκε στις 25 Μαρτίου 2016) συνεχίζε-
ται το σίριαλ τού Θ. Σκάλκου µε τη ∆ικαιοσύνη

Σήµερα αναµένεται να αποφασιστεί  στο Downing 
Centre Criminal Court η ηµεροµηνία για τη εκδί-
καση τής υπόθεσης σεξουαλικής παρενόχλησης 
νεαρής κυρίας από τον εκδότη τού «Ελληνικού 
Κήρυκα», Θεόδωρο Σκάλκο. Υπενθυµίζουµε ότι 
η νεαρή κυρία κατήγγειλε στην αστυνοµία για 
ανήθικη συµπεριφορά τον γνωστό συµπάροικο, 
ο οποίος και στο παρελθόν είχε αντιµετωπίσει 
δικαστικές περιπέτειες µε τεράστιο κόστος, που 
τελικά τον εξόντωσαν οικονοµικά και τον ώθη-
σαν στη χρεοκοπία.
Παρά τα προβλήµατά του µε τη δικαιοσύνη και 
το µεγάλο κόστος τους, αντί να συνετιστεί ο Θεό-
δωρος Σκάλκος συνεχίζει να υπονοµεύει µε κάθε 
τρόπο την εφηµερίδα µας. 
Από την πρώτη ηµέρα τής έκδοσής του, «Ο Κό-
σµος» µας αντιµετωπίζει κάθε είδους προσπά-
θειες από τον αντίπαλο εκδότη που φιλοδοξεί 
διακαώς να µονοπωλήσει τον παροικιακό Τύπο. 
Επί 34 χρόνια αντιστεκόµεθα σιωπηρά στις επι-
θέσεις αυτές, αλλά η υποµονή έχει τα όριά της 
και αναγκαζόµεθα διαµαρτυρηθούµε σήµερα δη-
µοσίως γιατί φτάσαµε στο απροχώρητο. Αφού 
προσπάθησε ο αντίπαλός µας να προσβάλει την 
αξιοπιστία τού «Κόσµου» µε συκοφαντικά δηµο-
σιεύµατα και απέτυχε, αφού προσπάθησε ν’ αγο-
ράσει την εφηµερίδα µας και απέτυχε, συνεχίζει 

τις επιθέσεις του µε γενναιόδωρες υποσχέσεις 
για µισθούς και αξιώµατα σε στελέχη µας για να 
αποδυναµώσει τον «Κόσµο».    
Όταν ο επιχειρηµατικός αντίπαλός σου καταφεύ-
γει στο δέλεαρ για να σού κλέψει στελέχη τής επι-
χείρησής σου σηµαίνει ένα πράγµα: ότι βρίσκε-
ται σε απόγνωση. ∆εν µπορούµε να εξηγήσουµε 
διαφορετικά τις προσπάθειες αντίπαλου εκδότη, 
που δεν εννοεί να καταλάβει πως «Ο Κόσµος» 
είναι ένα οχυρό που δεν πρόκειται ν’ αλωθεί από 
αυτόν που ονειρεύεται την µονοπώληση του πα-
ροικιακού Τύπου.
Η υψηλή ποιότητα τού «Κόσµου» και η δικτύ-
ωση του στην παροικία, την οποία σέβεται και 
παρουσιάζει αποκλειστικά τις εκδηλώσεις της 
έχει ενοχλήσει τον Θεόδωρο Σκάλκο, που αντί ν’ 
ανεβάσει την ποιότητα τής δικής του εφηµερίδας 
µε τους δικούς του υπαλλήλους, προσπαθεί να 
υπονοµεύσει την καλή φήµη τής εφηµερίδας µας 
δελεάζοντας τα ικανότατα και ευσυνείδητα στελέ-
χη της για να την εγκαταλείψουν.
Ο Θεόδωρος Σκάλκος, προφανώς, δεν γνωρίζει 
ότι η δηµοσιογραφία δεν είναι µεροκάµατο, εί-
ναι λειτούργηµα που µόνο µε την ελευθερία τού 
λόγου και τής σκέψης µπορεί να ευδοκιµήσει, 
είναι µεράκι για εφηµεριδοποιούς µε συνείδηση 
που σέβονται τον εαυτό τους. Τα χρήµατα και τα 
αξιώµατα είναι πολύ χαµηλά στις προτεραιότητες 
αυτών των ανθρώπων που υπηρετούν ευσυνεί-
δητα και µε πάθος την ενηµέρωση τής παροικίας.
Φαντάζεστε, όµως, µια παροικία σήµερα χωρίς 

τον «Κόσµο» και µόνο το αντίπαλο έντυπο για 
την ενηµέρωσή της; Οι αναγνώστες τού εντύ-
που αυτού δεν θα γνώριζαν ότι υπάρχει Ελλη-
νικό Φεστιβάλ, ούτε θα γνώριζαν τα σχέδια για 
την εντυπωσιακή ανάπτυξη τής «Βασιλειάδας», 
τα επιτεύγµατα των δίγλωσσων Κολλεγίων µας 
και το πλήθος δραστηριοτήτων τής ΑΧΕΠΑ. ∆εν 
θα γνώριζαν τίποτε από τις µυριάδες δραστηριό-
τητες που συµβαίνουν στην κοινωνία µας χωρίς 
την έγκριση τού  Θεόδωρου Σκάλκου και αλίµο-
νο σε όποιον διαφωνούσε µε τις επιθυµίες του.
Υπενθυµίζουµε τις εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια 
που πλήρωσε σε αποζηµιώσεις για συκοφαντικά 
κείµενα που δηµοσίευσε εναντίον ευϋπόληπτων 
συµπαροίκων, οι οποίοι  αρνήθηκαν να υπο-
κύψουν στις εντολές του ή διαφώνησαν µε τις 
απόψεις του, αλλά εµείς σ’ αυτό το µετερίζι δεν 
υποκύπτουµε κάτω από καµία απειλή.
Γι’ αυτό, θα παρακολουθήσουµε µε επαγγελµατι-
σµό τη δίκη για τη σεξουαλική παρενόχληση σαν 
είδηση που ενδιαφέρει την ευρύτερη κοινωνία 
και θα δηµοσιεύσουµε αντικειµενικά την όποια 
απόφαση πάρει το δικαστήριο. 
Εν κατακλείδι, εµείς που αντέξαµε τα προσβλη-
τικά και συκοφαντικά δηµοσιεύµατα τού Θεό-
δωρου Σκάλκου εναντίον µας και επιβιώσαµε, 
εµείς που αρνηθήκαµε να του παραδώσουµε τον 
«Κόσµο» για να προστατεύσουµε την παροικία, 
οπωσδήποτε δεν θα θυσιάσουµε την ελευθερία 
σκέψης στον «Κόσµο» για τριάντα αργύρια. 

Ο «Κόσµος»

ΕΝΩ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΟΝ «ΚΟΣΜΟ»

Ποια µοναδική εξέταση µπορεί να σώσει τη ζωή 
µέχρι και 500 Αυστραλών κάθε χρόνο;
Σε µια ανανεωµένη προσπάθεια να µει-
ωθεί η συχνότητα καρκίνου του εντέρου, 
η Αυστραλιανή Κυβέρνηση µόλις πα-
ρουσίασε την εκστρατεία Ένα ∆ώρο για 
Ζωή για να προσεγγίσει τις πολυπολιτι-
σµικές κοινότητες, ως µέρος του Εθνικού 
Προγράµµατος Ανίχνευσης Καρκίνου 
του Εντέρου (National Bowel Cancer 
Screening Program).
Σύµφωνα µε την υπουργό Υγείας, Sussan 
Ley, η Αυστραλία έχει ένα από τα µεγαλύ-
τερα ποσοστά καρκίνου του εντέρου στον 
κόσµο, αλλά µε την πλήρη  εφαρµογή 
της διετούς ανίχνευσης υπολογίζεται ότι 
µπορούµε να σώσουµε 300 έως 500 ζωές 
Αυστραλών κάθε χρόνο. Από την έναρξη 
του Εθνικού Προγράµµατος Ανίχνευσης 
Καρκίνου του Εντέρου το 2006, πάνω 
από 2,5 εκατοµµύρια Αυστραλοί είχαν 
εξεταστεί µέχρι τον Ιούνιο 2014, και βρέ-
θηκαν ύποπτοι ή επιβεβαιωµένοι καρκί-
νοι σε 3.989 απ’ όσους συµµετείχαν ενώ 
12.294 διαγνώστηκαν µε προχωρηµένα 

αδενώµατα. «Αυτό δεν έχει µόνο αποτρέ-
ψει το µεγάλο άγχος και τη στενοχώρια 
για χιλιάδες οικογένειες Αυστραλών, έχει 
ενδεχοµένως γλιτώσει στο σύστηµα υγεί-
ας µας εκατοµµύρια δολάρια καθώς δεν 
χρειάζεται να γίνεται θεραπευτική αγωγή 
για  προχωρηµένο στάδια καρκίνου του 
εντέρου, του πιο πολυδάπανου καρκίνου 
όσον αφορά τη θεραπεία σε νοσοκοµείο 
µε ακριβά φάρµακα» είπε η κ. Ley. «Θα 
σταλθεί ένα πακέτο ανίχνευσης καρκίνου 
του εντέρου το 2016 σε περισσότερα από 
2 εκατοµµύρια άτοµα και ο αριθµός τους 
θα αυξάνεται ετησίως φτάνοντας στα 4 
εκατοµµύρια µέχρι το 2020. Βάσει των 
τωρινών στοιχείων αυτό θα διασφαλίσει 
την ανίχνευση και αφαίρεση πάνω από  
9.000 ύποπτων  ή επιβεβαιωµένων καρ-
κίνων και πάνω από 26.000 προχωρη-
µένων αδενωµάτων».
«Το στοιχείο που λείπει εδώ είναι η βελ-
τιωµένη συµµετοχή, µε αυτούς τους αριθ-
µούς να βασίζονται στα τωρινά ποσοστά 

συµµετοχής που κυµαίνονται µεταξύ 35-
40%. Φανταστείτε πόσες περισσότερες 
ζωές θα µπορούσαµε να βελτιώσουµε ή 
να σώσουµε εάν αυτός ο αριθµός ήταν 
πολύ µεγαλύτερος».
«Το πακέτο ανίχνευσης είναι µία από τις 
καλύτερες πρώτες άµυνες που έχουµε 
ενάντια στον καρκίνο του εντέρου- όσο 
περισσότερα άτοµα εξετάσουµε τόσες πε-
ρισσότερες ζωές µπορούµε να σώσουµε. 
Αν ανιχνευτεί αρκετά έγκαιρα γνωρίζου-
µε ότι γύρω στις 9 από τις 10 περιπτώ-
σεις µπορούν να θεραπευτούν επιτυχώς».
«Γι’ αυτό, όταν λάβετε το δικό σας πακέτο 
ανίχνευσης, αυτό που θα έλεγα σ’ εκείνα 
τα 6 από 10 άτοµα, άντρες ή γυναίκες, 
που θα το πετάξουν, είναι να το σκέφτε-
στε ως Ένα ∆ώρο για Ζωή και εκείνη η 
ζωή ίσως να είναι η δική σας». 
Ο ∆ρ Τάσος Νικολάου µετανάστευσε 
από την Κύπρο όταν ήταν 15 ετών και 
ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στη 
Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία στο 

Πανεπιστήµιο Σύδνεϋ – «Ο φόβος παίζει 
τόσο µεγάλο ρόλο στη διστακτικότητα της 
παροικίας να ολοκληρώσει τη διαδικα-
σία της εξέτασης του εντέρου. Ένα θετικό 
αποτέλεσµα στην εξέταση δεν σηµαίνει 
πάντα ότι έχετε καρκίνο του εντέρου- 
στην πραγµατικότητα τα περισσότερα 
άτοµα που έχουν θετικό αποτέλεσµα δεν 
έχουν καρκίνο του εντέρου. Ο καρκίνος 
του εντέρου µπορεί να προληφθεί και το 
Εθνικό Πρόγραµµα Ανίχνευσης Καρκί-
νου του Εντέρου είναι εξαιρετικά σηµα-
ντικό στη µείωση θανάτων που σχετίζο-
νται µε την ασθένεια».
Για µεταφρασµένες πληροφορίες συµπερι-
λαµβανοµένου κι ενός εκπαιδευτικού βί-
ντεο επισκεφτείτε: www.australia.gov.au/
bowelscreening




