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ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

O 
Μάλκολµ Τέρνµπολ οµολόγησε ότι 
πολλά άτοµα τον προτιµούν για την 
αρχηγία του Φιλελεύθερου Κόµµατος, 

αλλά τόνισε ότι δεν είναι στις προθέσεις του 
να διεκδικήσει την ηγεσία της παράταξης 

από τον Τόνι Άµποτ.
Ο κ. Τέρνµπολ απέρριψε φτο ενδεχόµε-
νο αυτό, παρόλο που οι δηµοσκοπήσεις 
δείχνουν ότι είναι δηµοφιλέστερος του κ. 
Άµποτ. Σε συνέντευξή του στο Κανάλι 9, ο 

κ. Τέρνµπολ τόνισε ότι θα ήταν γελοίο αν 
προσπαθούσε να διαψεύσει πως γνωρίζει 
ότι πολλοί τον θέλουν στην αρχηγία του Φι-
λελεύθερου Κόµµατος.
«∆εν είναι στις προθέσεις µου να διεκδική-

σω την ηγεσία του κόµµατος. ∆εν θα υπάρ-
ξει αλλαγή πριν τις επόµενες οµοσπονδι-
ακές εκλογές. Θα παραµείνω όµως στην 
πρώτη γραµµή της παράταξης», τόνισε ο κ. 
Τέρνµπολ.

Ο δηµοσιογράφος, Αλέκος Μάρκελλος, 
ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Αυστραλία, 
όπως και η σύζυγός του, κατέθεσαν εχθές 
µήνυση κατά του πρωθυπουργού, Αντώνη 
Σαµαρά.
Ο ίδιος ο κ. Μάρκελλος έγραψε στην προ-
σωπική του σελίδα στο facebook:
«Καταθέτω µήνυση σε βάρος του πρω-
θυπουργού, Αντώνη Σαµαρά, για το 
κλείσιµο της ΕΡΤ. Εργάστηκα στην ΕΡΤ 
ως δηµοσιογράφος από το 2001. Κά-
νοντας ισοζύγιο (όχι φαντασιακό, αλλά 
πραγµατικό) γνωρίζω πως στη δηµόσια 
ραδιοτηλεόραση είµαι στο συν: Η εργα-
σία που προσέφερα ως επαγγελµατίας 
ποιοτικά και ποσοτικά ξεπερνά αναλο-
γικά τα οφέλη που είχα.
Σε απλή µετάφραση, προσέφερα σε έναν 
δηµόσιο οργανισµό, άρα στο «εθνικό 
καλό», περισσότερο από όσο µε πλήρωσε. 
Αυτό έγινε συνειδητά, συνέπεια της προ-
σωπικής µου φιλοσοφίας για τη ζωή, ως 
εφαρµογή αρχών και αξιών µε τις οποίες 
µεγάλωσα και προσπαθώ να εφαρµόζω 
χωρίς εκπτώσεις σε αυτό το επίπεδο.
∆εν ανήκω σε κανένα κόµµα, δεν έχω κα-
µία πολιτική ή οικονοµική εξάρτηση.
Ήρθα στην Αυστραλία ως ανταποκριτής 
της ΕΡΤ µετά από αιτιολογηµένη και κο-
στολογηµένη πρόταση για τοποθέτηση 
ανταποκριτή και µαζί µε την σύζυγο µου, 
επίσης δηµοσιογράφο και ανταποκρίτρια, 
Έµµα Παπαεµµανουήλ στοιχίζαµε στην 
ΕΡΤ λιγότερο από έναν ανταποκριτή. Αν 
έκανε καλό στην Ελλάδα και την Οµογέ-
νεια η παρουσία ανταποκριτών εδώ, αρµο-
δίως έχουν τοποθετηθεί µε επιστολές τους 

οι επίσηµοι εκπρόσωποι των Ελληνικών 
Κοινοτήτων.
Η κίνηση Σαµαρά µε το κλείσιµο της ΕΡΤ 
αποτέλεσε βαρύτατη προσβολή προς την 
Οµογένεια και προκάλεσε µακροχρόνιες 
και µη αναστρέψιµες συνέπειες για το 
Ελληνικό κράτος. Παράδειγµα απλό, από 
πολλά: Το Αυστραλιανό ∆ίκτυο SBS µετέ-
διδε µε συµβόλαιο το κεντρικό δελτίο της 
ΕΡΤ. Αντικαταστάθηκε δια παντός από 
τον ΑΝΤ1.
Οµογενείς ακυρώνουν τις δορυφορικές 
συνδέσεις και πάνε σε άλλα «πακέτα» χω-
ρίς ΕΡΤ. Κι άλλες απώλειες για το Ελληνι-

κό κράτος. Τα ΜΜΕ στη χώρα που βρίσκο-
µαι έχουν κατακλυστεί ξανά από ιδιαίτερα 
επικριτικά σχόλια για τη ∆ηµοκρατία στην 
Ελλάδα, εξαιτίας του «µαύρου». Αυτά πά-
νω-κάτω από εδώ. Εκεί, στην Ελλάδα είδα 
τον Σαµαρά να βγαίνει στην τηλεόραση και 
ούτε λίγο ούτε πολύ να λέει πως κι εγώ και 
η Έµµα, σκληρά εργαζόµενοι και χαµηλό-
µισθοι, είµαστε απατεώνες, σκάνδαλο και 
ντροπή για την χώρα συνυπεύθυνοι για 
την κατάντια της.
Μπορώ να αποδείξω πως δεν είµαι, πως 
µε την εργασία και την προσφορά µου ως 
πολίτης τον καιρό που ήµουν στην ΕΡΤ 

έκανα περισσότερο καλό στην Ελλάδα 
παρά κακό. Γνωρίζω πολλούς στην ΕΡΤ 
που τους αξίζει όχι απόλυση αλλά φυλα-
κή. Σας βεβαιώνω πως είναι λιγότεροι από 
τους πραγµατικούς εργαζόµενους. Η ΕΡΤ 
ήταν σε φάση εξυγίανσης από την λαίλα-
πα Παναγόπουλου, µέσα σε 3 χρόνια µε 
χρηστή διαχείριση έγινε κερδοφόρα και το 
κράτος της έπαιρνε τα χρήµατα. Από 5.000 
εργαζόµενους είχε κατέβει στις 2.500 απο-
τελώντας (για την τρόικα !!!) παράδειγµα 
εξυγίανσης ∆ΕΚΟ!
Επί Σαµαρά ξανάρχισαν οι µαζικές προ-
σλήψεις από το παράθυρο και η διασπά-
θιση του δηµοσίου χρήµατος. Το κλείσιµο 
µιας δηµόσιας, κερδοφόρας και εθνικά 
κρίσιµης υπηρεσίας του κράτους της οποί-
ας προβλέπεται συνταγµατικά η αδιάλει-
πτη παροχή στους πολίτες, χωρίς σχέδιο 
για την επόµενη ηµέρα και µε επιπρόσθε-
τη επιβάρυνση του προϋπολογισµού, µε 
ανεπανόρθωτες συνέπειες στην διεθνή 
εικόνα της Ελλάδας αλλά και βαρύτατες 
έως αξεπέραστες οικογενειακές συνέπειες 
σε χιλιάδες αθώους ανθρώπους είναι µια 
πράξη πολιτικού κρετινισµού, εθνικά απα-
ράδεκτη.
Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους 
ξεκινώντας από το Α (ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ) 
είµαι υποχρεωµένος να καταθέσω µή-
νυση στα αρµόδια ∆ικαστήρια κατά του 
Αντώνη Σαµαρά για το αδικαιολόγητο 
κακό που έκανε µε αυτή του την απόφα-
ση στην χώρα και την οικογένειά µου. Η 
συνέχεια στα δικαστήρια, ευελπιστώ στη 
στήριξη όσων νοιώθουν το ίδιο καθαροί 
και προσβεβληµένοι».

«Ναι µεν, αλλά» λέει ο Μάλκολµ Τέρνµπολ 
για την αρχηγία του Φιλελεύθερου Κόµµατος

Μήνυση από ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Αυστραλία προς τον Σαμαρά


