Συμβαίνει και αυτό: Στην ΕΡΤ η "φιλοξενία" λαθρομεταναστών
Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012 20:23 | Γράφτηκε από τον/την Φιλούμενος |
2

Αξιολόγηση Χρήστη:
Χειρότερο

1

0

8

/0
Καλύτερο Αξιολόγηση

Στα ιστορικά κτήρια της ΕΡΤ επί της οδού Κατεχάκη, μηδέν και των στούντιος εξαιρουμένων, σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν στην υπηρεσία εξυπηρέτησης λαθρομεταναστών.
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Εκεί όπου βρίσκονται πανάκριβες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παραγωγής προγραμμάτων ο οποίος φυσικά χρυσοπληρώθηκε κατ΄ επανάληψη από τον Ελληνικό λαό. Εκεί λοιπόν οι αρμόδιοι υπεύθυνοι- ανεύθυνοι
σκέφτηκαν να στεγάσουν λαθρομετανάστες!!
Λέτε να πρωτοτυπούν σκεφτόμενοι το «τερπνόν μετά του ωφελίμου»; Θα είναι «διαβολικά πανέξυπνο» αν τελικά είναι έτσι, αφού «προσεχώς» με τη συμμετοχή λαθρομεταναστών μπορεί να παρακολουθούμε σε απευθείας
μετάδοση ένα σούπερ πολυεθνικό big brother!!!
Το θέμα έφερε με ερώτηση της στη Βουλή η βουλευτής Β Αθηνών της Ν.Δ., κ. Άννα Καραμανλή. της οποίας δελτίο τύπου ακολουθεί:
ΠΡΟΣ: Τον Αξιότιμο Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Κεδίκογλου
Τον Αξιότιμο Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του
Πολίτη κ. Δένδια.
ΘΕΜΑ: « Αντιδράσεις για την δημιουργία υπηρεσιών για μετανάστες σε εγκαταστάσεις της ΕΡΤ »
Το τελευταίο διάστημα προωθείτε την διάθεση των δύο ιστορικών κτιρίων της ΕΡΤ στην οδό Κατεχάκη προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, για να δημιουργηθούν Διοικητικά Κέντρα Υποδοχής Λαθρομεταναστών. Στα
στούντιος και τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν επενδυθεί εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή σύγχρονου και ποιοτικού προγράμματος προς όφελος του ελληνικού λαού. Ο εξοπλισμός αυτός κινδυνεύει να αχρηστευθεί μαζί με
όλες τις υποδομές των κτιρίων, εάν διατεθούν για την συγκεκριμένη χρήση. Παράλληλα η πολιτιστική ζημιά θα είναι τεράστια, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος είναι σημαντικό σημείο αναφοράς στην ραδιοτηλεοπτική ιστορία
της χώρας.
Συνεπώς ερωτάσθε:
1. Προτίθεσθε να επανεξετάσετε την πρόθεση σας να χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ για υπηρεσίες μεταναστών;
2. Εχετε εξαντλήσει τις πιθανές άλλες τοποθεσίες όπου θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες;
3. Αντιθέτως, τι πρόκειται να κάνετε για την αναβάθμιση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων της ΕΡΤ, έτσι ώστε να παρέχουν στον Ελληνικό λαό ένα σύγχρονο και ποιοτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα;
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