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Το φως του ηλίου, κατέδειξε το μέγεθος της χθεσινής τραγωδίας
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Οι ζημιές είναι μεγάλες καθώς έχουν καεί ολοσχερώς καταυλισμοί με τις σκηνές που φιλοξενούσαν εκατοντάδες
μετανάστες, με τις μεγαλύτερες ζημιές να καταγράφονται στον καταυλισμό των μεταναστών από το Μπαγκλαντές και το
Πακιστάν. Τα εναπομείναντα υπάρχοντα εκατοντάδων μεταναστών, κάηκαν κι αυτά ολοσχερώς, καθώς και πολύτιμα
έγγραφά τους, προσωπικά αντικείμενα συναισθηματικής αξίας αλλά και ο ρουχισμός τους.

Το πρώτο φως του ήλιου, ήταν εκείνο που κατέδειξε το μέγεθος της χθεσινής τραγωδίας που κατέκαψε για μία ακόμη φορά
το hot spot της Μόριας και κόστισε τη ζωή δύο ανθρώπων, μίας γυναίκας 60 ετών και του εγγονιού της 6 ετών, που
γλίτωσαν από την τρέλα του τόπου τους και έσβησαν τελικώς, στην Ευρώπη, του πολιτισμού και των… ανθρώπινων
συνθηκών.

Οι ζημιές είναι μεγάλες καθώς έχουν καεί ολοσχερώς καταυλισμοί με τις σκηνές που φιλοξενούσαν εκατοντάδες
μετανάστες, με τις μεγαλύτερες ζημιές να καταγράφονται στον καταυλισμό των μεταναστών από το Μπαγκλαντές και το
Πακιστάν. Τα εναπομείναντα υπάρχοντα εκατοντάδων μεταναστών, κάηκαν κι αυτά ολοσχερώς, καθώς και πολύτιμα
έγγραφά τους, προσωπικά αντικείμενα συναισθηματικής αξίας αλλά και ο ρουχισμός τους.

Το ζήτημα πλέον που καλούνται να διαχειριστούν οι υπεύθυνοι στο hot spot και κατ΄ επέκταση η κυβέρνηση και οι
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Το ζήτημα πλέον που καλούνται να διαχειριστούν οι υπεύθυνοι στο hot spot και κατ΄ επέκταση η κυβέρνηση και οι
τοπικοί φορείς, είναι το που θα εγκατασταθούν οι εκατοντάδες μετανάστες που έμειναν και χωρίς προσωρινό κατάλυμα
πλέον, αλλά και χωρίς καμία απολύτως οικονομική δυνατότητα.

Εν τω μεταξύ, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται μία μητέρα 25χρόνων με εγκαύματα στην πλάτη διασωληνωμένη, σε
νοσοκομείο της Αθήνας και ο γιος της σε παιδικό νοσοκομείο, Κούρδοι πρόσφυγες από το Ιράκ που μέχρι στιγμής
γλίτωσαν από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Μόριας, στη Λέσβο.

Αεροδιακομίστηκαν με ειδικό αεροσκάφος τα ξημερώματα της Παρασκευής από το Νοσοκομείο της Μυτιλήνης στην
πρωτεύουσα, όπου σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στη διπλανή
σκηνή, μια 60χρονη γυναίκα πρόσφυγας από το Ιράκ με τον 6χρονο εγγονό τους δεν κατάφεραν να μείνουν ζωντανή. Η
πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νησιού, ξεκίνησε από τη χρήση φιαλιδίου
υγραερίου, εντός της σκηνής. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στην αστυνομία ότι η 60χρονη γιαγιά προσπάθησε να
μαγειρέψει, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η πλαστική σκηνή.
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