Μετά το φαγητό στους κάδους,
ρωτάνε τους μετανάστες ποιο
φαγητό τους αρέσει στο κέντρο
της Κορίνθου;
Σάλος έχει προκληθεί με το πεταμένο φαγητό στους κάδους
απορριμμάτων στο κέντρο μεταναστών στην Κόρινθο. Πρόκειται για
το ρεπορτάζ που έκανε η η korinthiannews.gr εντός του
στρατοπέδου στην Κόρινθο που πήρε τεράστια έκταση (για
υπενθύμιση δείτε εδώ όλη την ανάρτηση).

Όπως είχαμε αναφέρει ο κάδος όπως θα δείτε στις παρακάτω
φωτογραφίες είναι γεμάτος με φαγητό που είναι ακόμα στη
συσκευασία (δεν έχει ανοιχτεί καν)!

Κάποιοι λοιπόν Έλληνες, Κορίνθιοι, ανήμποροι, άνεργοι, άστεγοι
…κτλ μπορεί να πεινάνε, αλλά στο κέντρο μεταναστών στην
Κόρινθο το φαγητό …μάλλον περισσεύει και το πετάνε!

Δείτε τη φωτογραφία

Μετά από αυτό το ρεπορτάζ χθες λάβαμε μία πληροφορία στην
εφημερίδα μας την οποία και ερευνάμε.

Ακούσαμε ότι χθες, Πέμπτη, πήγαν φαγητό στους μετανάστες στην
Κόρινθο το οποίο και δεν ήθελαν να φάνε. Δεν το βρήκαν δηλαδή
οι μετανάστες …της αρεσκείας τους!!!

Μάλιστα ακούσαμε το εξής κωμικοτραγικό!!! Στους μετανάστες
πηγαίνουν συχνά φαγητό από εταιρείες και …τους ρωτάνε αν τους
κάνει!!!

Αλίμονο αν το παραπάνω έχει την παραμικρή δόση αλήθειας!!!
Έγιναν οι μετανάστες και γευσιγνώστες για να έχουν προτίμηση
στο τι φαγητό θέλουν;

Αλλιώς αν δεν τους αρέσει το φαγητό θα το πετάνε;

…Το ψάχνουμε!

Μόνο να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν Έλληνες ανήμποροι που
ψάχνουν στους κάδους απορριμμάτων για φαγητό …κτλ!!! Μόνο αυτό
να σκεφτεί κανείς…

Επίσης κατα την άποψή μας αυτή η κατάσταση με τις εταιρείες
που σιτίζουν τους μετανάστες πρέπει να σταματήσει.

Γιατί κάποιοι φαίνεται …να βολεύονται με τη λειτουργία των
κέντρων μεταναστών! Αυτά για σήμερα…

ΣΣ. Σε ότι αφορά τους Κορίνθιους βουλευτές και τον δήμαρχο
Κορινθίων από ότι φαίνεται συνεχίζουν να δέχονται αυτή την
κατάσταση με τους επιπλέον μετανάστες στο «έκτρωμα» της

Κορίνθου!

Το γράφουμε ξανά. Ειδικά για τους δύο Κορίνθιους βουλευτές
Δήμα και Ταγαρά …ξέρουμε πως θα αντιδράσουν! Τους είδαμε και
την προηγούμενη φορά (που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το
κέντρο μεταναστών) που ήταν σαν «παρατηρητές» μαζί με τον ΤΕΩΣ
βουλευτή Κ. Κόλλια (έμειναν μόνο σε …κανα- δυο επιστολές …για
να δείξουν ότι κάτι έκαναν)!

Είναι ντροπή κάποιοι Κορίνθιοι πολιτικοί για να μην χάσουν τον
παχυλό μισθό τους …να κάνουν πως δεν βλέπουν και να μην
αντιδρούν όπως πρέπει για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει να
κάνει με την υποβάθμιση του νομού και της Κορίνθου!
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