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ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΣΥΔΝΕΫ ΝΝΟ “Ο ΚΕΦΑΛΟΣ”

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Αγαπητά μέλη της Αδελφότητάς μας 

σας γνωστοποιούμε ότι 

στις 13 Noεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή  

θα λάβει χώρα επιμνημόσυνη δέηση
προς ανάπαυση των ψυχών 

των αποβιωσάντων Κεφαληνών και πρώην μελών μας  

εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου 
στο Hurlstone Park, 

650 Canterbury Road, Hurlstone Park

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας εις το χωλ δίπλα στην εκκλησία 
η Αδελφότητα θα προσφέρει καφέ και αναψυκτικά.

Εν συνεχεία θα λάβει χώρα η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Αδελφότητάς μας. 

Η παρουσία όλων είναι επιτακτική διότι θα πρέπει να παρθούν 
αποφάσεις για το μέλλον της Αδελφότητάς μας.

 Ελπίζουμε να έλθετε. 
Ο πρόεδρος

Περιβολάρης Χρήστος

Ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση ο εκδότης 
του Ελληνικού Κήρυκα Θεόδωρος Σκάλκος
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Λ ίγες μόλις μέρες πριν την 
δημοσίευση της έκθεσης του 
Συμβουλίου των Κοινοτήτων 
της Αυστραλίας για την ασφά-

λεια και τα εργασιακά δικαιώματα των 
γυναικών στη χώρα μας, μια έκθεση 
στην οποία παρουσιάζεται με σαφή 
τρόπο τη απίστευτη ανασφάλεια που 
βιώνουν οι γυναίκες στο εργασιακό 
και οικογενειακό τους περιβάλλον, η 
απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε 
ένοχο τον Θεόδωρο Σκάλκο για σε-
ξουαλική παρενόχληση, ίσως και να 
προσφέρει λίγη παρηγοριά σε ένα νε-
αρό κορίτσι που ξεκίνησε να πάει να 
εργαστεί και υπέστη τον τρόμο και τον 
εξευτελισμό από την χυδαία συμπερι-
φορά ενός άνδρα που θα μπορούσε 
να ήταν παππούς της ή και προπ-
πάπους της, αλλά και την πολύμηνη 
ταλαιπωρία των δικαστηρίων για να 
μπορέσει να βρει δικαιοσύνη και αξι-
οπρέπεια. Χιλιάδες οι περιπτώσεις 
των γυναικών που βρίσκονται κάθε 
χρόνο σε αυτή τη θέση και πολλές 
από αυτές τις περιπτώσεις δεν φτά-
νουν ποτέ στο δικαστήριο. Δυστυχώς 
την σοβαρότητα τέτοιων πράξεων 
την αντιλαμβανόμαστε μόνο όταν το 

θύμα είναι δικός μας άνθρωπος και 
δούμε με τα μάτια μας τις επιπτώσεις 
στον ψυχισμό του. Οι άνθρωποι που 
προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις θα 
έπρεπε, τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, 
να σκεφτούν πως θα αισθάνονταν αν 
ένα δικό τους πρόσωπο βρισκόταν 
στην θέση του θύματος.
Η τελευταία μέρα της δίκης ξεκίνησε 
την περασμένη Δευτέρα στις 9:30 πμ 
παρουσία του Θεόδωρου Σκάλκου, 
των δικηγόρων του, ενός μάρτυρα 
υπερασπίσεως και ενός μεταφραστή. 
Κατά την εξέταση του, ο Θεόδωρος 
Σκάλκος αρνήθηκε όλες τις κατηγο-
ρίες και ισχυρίστηκε ότι στο πλησίον 
οίκημα υπήρχαν μάρτυρες που είδαν 
το περιστατικό. Αρνήθηκε, επίσης, 
ότι ακούμπησε την κοπέλα. Στη συ-
νέχεια ο δικηγόρος τον ρώτησε γιατί 
η αστυνομία δεν ανέφερε ότι υπήρχε 
μάρτυρας στη αναφορά της και ο κ. 
Σκάλκος απάντησε «δεν ξέρω». Είπε 
επίσης ότι γνωρίζει το μάρτυρα για 
2-3 χρόνια. Στη συνέχεια εξετάστη-
κε ο μάρτυρας και ρωτήθηκε τι έκανε 
στις 4 Φεβρουαρίου 2015 και τι είδε 
να συμβαίνει ανάμεσα στον Θεόδω-
ρο Σκάλκο και το θύμα. Ο μάρτυρας 
ανέφερε ότι δεν είδε καμία επαφή με-
ταξύ του Θ. Σκάλκου και του θύματος 

και ότι ο κατηγορούμενος μπήκε στο 
οίκημα και βγήκε αμέσως. Όταν του 
έγιναν περισσότερες ερωτήσεις για το 
περιστατικό ενοχλήθηκε και επέμεινε 
ότι δεν ξέρει περισσότερα για το πε-
ριστατικό και ότι δεν είδε καμία επα-
φή μεταξύ του Θ. Σκάλκου και του θύ-
ματος. Επίσης ανέφερε ότι γνωρίζει 
τον Θ. Σκάλκο επί 12 χρόνια και όχι 
2-3 που είχε πει ο εκδότης του Ελλη-
νικού Κήρυκα κατά την εξέταση του. 
Αφού παρουσίασαν τις εκδοχές τους 
οι δικηγόροι κατηγορούμενου και 
θύματος και τα στοιχεία, ο Δικαστής 
ανέφερε ότι είναι πεπεισμένος ότι το 
περιστατικό της σεξουαλικής παρενό-
χλησης συνέβη και ότι όσα ανέφερε 
ο Θεόδωρος Σκάλκος ήταν ψέματα. 
Στη συνέχεια έκρινε ένοχο τον Θεό-
δωρο Σκάλκο για το αδίκημα της σε-
ξουαλικής παρενόχλησης (indecent 
assault in a sexual manner). Λαμβά-
νοντας υπόψη την ηλικία του και το 
γεγονός ότι δεν είχε στο παρελθόν 
καταδικαστεί για παρόμοιο αδίκημα, 
ο δικαστής δεν ζήτησε την φυλάκιση 
του Θ. Σκάλκου, του επέβαλε πρόστι-
μο 1,000 δολαρίων και τον άφησε 
ελεύθερο υπό τον όρο της μη διάπρα-
ξης παρόμοιων αδικημάτων (good 
behaviour bond, section 9, Crimes 

Act 1999).
Όλους τους προηγούμενους μήνες, 
ο Θεόδωρος Σκάλκος εξαπέλυε μύ-
δρους επί δικαίων και αδίκων, μέσα 
από την εφημερίδα του, παριστάνο-
ντας τον τιμητή (επικριτή) της παροι-
κίας και τον αυτόκλητο εισαγγελέα. 
Ανάμεσα στα θύματα των μειωτικών 
και λασπολογικών επιθέσεων του 
ήταν και η εφημερίδα «ο Κόσμος» 
που επί 34 χρόνια αρνείται να χο-
ρέψει στο ζουρνά της ιδιοτέλειας και 
της προώθησης προσωπικών συμ-
φερόντων. Τώρα και ο τελευταίος 
αναγνώστης μπορεί να καταλάβει ότι 
επρόκειτο περί ενός παραπετάσματος 
καπνού που είχε σκοπό να κρύψει 
πομπές και ανόσιες πράξεις, να κρύ-
ψει την παρακμή ενός εντύπου, την 
πτώση μέσα στην τρομερή μοναξιά 
ενός ανθρώπου που δεν σεβάστηκε 
την ιστορία της εφημερίδας του και 
που η απάντηση στο αμείλικτο ερώτη-
μα «ποια ήταν η προσφορά του στον 
ελληνισμό της Αυστραλίας» θα είναι 
μια σειρά από δημοσιεύματα στον 
αυστραλιανό τύπο για καμώματα που 
θα ήταν κωμικά αν δεν είχαν για θύ-
ματα νεαρές κοπέλες και υπολήψεις.


