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 Φωτιά στο κέντρο κράτησης της Μόριας

Συμβαίνει τώρα: Επέμβαση των ΜΑΤ και της Πυροσβεστικής αναφέρει το ΑΠΕ

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 24|10|2016 15:13

Φωτιά ξέσπασε στο κέντρο κράτησης προσφύγων της Μόριας πριν λίγη ώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η
φωτιά ξέσπασε μετά από συμπλοκή μεταξύ των προσφύγων. Συνεχή ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις μόνο στο
emprosnet.gr

 

Εξέγερση σημειώνεται αυτή την ώρα στο hot spot της Μόριας στη Λέσβο με εκατοντάδες μετανάστες, κυρίως από το Πακιστάν, να διαμαρτύρονται για την πολύμηνη

καθυστέρηση της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου και τον εγκλεισμό τους στο νησί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία ασύλου

εγκατέλειψαν τους χώρους εργασίας τους οι οποίοι στη συνέχεια πυρπολήθηκαν από τους διαμαρτυρόμενους μετανάστες.

Αυτή τη στιγμή στο hot spot επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία -η οποία προσπαθεί να σβήσει τη μεγάλη φωτιά που έχει
ξεσπάσει- ενώ διμοιρία των ΜΑΤ μπήκε μέσα στο κέντρο επιχειρώντας να αποκαταστήσει την τάξη.
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αιτημάτων ασύλου και τον εγκλεισμό τους στο νησί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι
εργαζόμενοι στην υπηρεσία ασύλου εγκατέλειψαν τους χώρους εργασίας τους οι οποίοι στη συνέχεια
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Αυτή τη στιγμή στο hot spot επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία -η οποία προσπαθεί να σβήσει τη
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Φωτιά ξέσπασε στο κέντρο κράτησης προσφύγων της Μόριας πριν λίγη ώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε μετά από συμπλοκή μεταξύ των

προσφύγων.

Κατά της πρώτες πληροφορίες η συμπλοκή έγινε ανάμεσα σε Πακιστανούς και Μπαγκλαντεσιανούς πρόσφυγες, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Συνεχή ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις μόνο στο emprosnet.gr

Δείτε το βίντεο των όσων συμβαίνουν στην Μόρια αυτή την ώρα
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