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up date Από το Ιράκ είχε έρθει στη Λέσβο η οικογένεια, στη σκηνή της οποίας σημειώθηκε η φονική έκρηξη φιάλης υγραερίου στον καταυλισμό της
Μόριας. 

Η Αστυνομία από νωρίς το πρωί της Παρασκευής έχει καταγράψει και επίσημα τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης. Η 66χρονη μαγείρευε στις
22.00 με φιάλη υγραερίου όταν ξαφνικά σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Τραγικό θάνατο βρήκε η ίδια, ενώ φωτιά πήρε παράπλευρη σκηνή, στην οποία
ζούσε η 25χρονη νύφη της, επίσης από το Ιράκ, με τα δύο παιδιά της. Το ένα από αυτά, ηλικίας 6 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο της
πυρκαγιάς, ενώ η 25χρονη τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. 

Το τραυματισμένο παιδάκι που μεταφέρθηκε με C-130 μαζί με τη μητέρα του στην Αθήνα δεν είναι 4 ετών, όπως αρχικά είχε ειπωθεί, αλλά δύο ετών.
Μαζί με την μητέρα του νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ. 

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμα έξι άτομα. 

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων καταστράφηκαν 20 μεγάλες σκηνές και 110 μικρότερες, δύο κοντέινερ, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο
κεφάλι από πέτρα 

Συνολικά η Αστυνομία προχώρησε σε 15 προσαγωγές Αφγανών.
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Δύο νεκροί, δύο σοβαρά και άλλοι έξι ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από πυρκαγιά που
ξέσπασε στο κέντρο προσφύγων της Μόριας στη Λέσβο. 

Νεκροί είναι μία γυναίκα πρόσφυγας 60 ετών και ένα αγοράκι 6 ετών, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν
άλλη μία γυναίκα 25 ετών και ένα αγοράκι 4 ετών. Η 25χρονη τραυματίας φέρει εγκαύματα β' και γ'
βαθμού. Το 4χρονο αγοράκι μεταφέρεται με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 σε
νοσοκομείο της Αθήνας. 

Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 22.00 το βράδυ, σε μία ή -κατά άλλες
πληροφορίες- σε δύο σκηνές, από άγνωστη αιτία. Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι προκλήθηκε
από έκρηξη φιάλης υγραερίου, ωστόσο το στοιχείο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις
Αρχές. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η νεκρή 60χρονη ήταν η γιαγιά του 6χρονου και η η
φιάλη εξερράγη όταν την άναψε για να μαγειρέψει ή για να ζεσταθεί. Οι δύο σοβαρά τραυματίες

βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από τη σκηνή. 

Δεκάδες πρόσφυγες πήγαν στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» αγωνιώντας για την πορεία της υγείας των ανθρώπων που έχουν
τραυματιστεί. 

Η Πυροσβεστική που έσπευσε επί τόπου με τέσσερα οχήματα και 12 πυροσβέστες έσβησε τη φωτιά λίγο αργότερα, περίπου στις 22.20, σε τρεις
σκηνές και ένα κοντέινερ. 

Μετά την αρχική εκδήλωση της πυρκαγιάς ξέσπασαν επεισόδια και πρόσφυγες συνεπλάκησαν με δυνάμεις των ΜΑΤ. Λίγες ώρες αργότερα έγινε
γνωστό ότι η ένταση έβαινε προς εκτόνωση.

 Αξίζει να τονιστεί ότι αρχικά υπήρξε σύγχυση για τον αριθμό των νεκρών λόγω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την ΜΚΟ
Proactiva Open Arms, που δραστηριοποιείται στο κέντρο φιλοξενίας, υπήρχαν τρεις νεκροί, μια γυναίκα κι δύο παιδιά, και οκτώ τραυματίες, κάποιοι εξ
αυτών σε σοβαρή κατάσταση.Η ΜΚΟ Platanos Refugee Solidarity Lesvos,  σε ανάρτησή της στο Facebook είχε αναφέρει: «Πυρκαγιά ξέσπασε πριν
λίγο στο κέντρο κράτησης της Μόριας στη Λέσβο. Επιβεβαιώνεται ότι μια σκηνή κάηκε ολοσχερώς και μια γυναίκα με τα δυο παιδιά της είναι νεκροί. Η
φωτιά αυτή τη στιγμή έχει σβήσει, όλο το κέντρο εκκενώθηκε και οι πρόσφυγες παραμένουν στον δρόμο. Πιθανότατα η φωτιά προκλήθηκε από ατύχημα
με γκαζάκι μαγειρέματος που εξερράγη εντός της σκηνής».

Οι πληροφορίες από την Αστυνομική Δ/νση Λέσβου και η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρουν επίσημα πλέον δύο νεκρούς.

 

 

 

H ανακοίνωση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος ώρα 03:30

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Αλλοδαπών, στην Τοπική Κοινότητα Μόριας, του Δήμου Μυτιλήνης στο Νομό Λέσβου.
Η  πυρκαγιά, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεκίνησε από τη χρήση φιαλιδίου υγραερίου, εντός σκηνής, προξένησε τον θανάσιμο
τραυματισμό μιας γυναίκας και ενός ανήλικου αγοριού, καθώς και το σοβαρό τραυματισμό επίσης μιας γυναίκας κι ενός ανήλικου αγοριού, οι οποίοι
είχαν απομακρυνθεί πριν την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην κατάσβεσή της, για την οποία ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας στις 22:20
χθες, μετέβησαν 12 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε οχήματα.. 
Για το ανωτέρω περιστατικό και τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα. 
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George Hinoporos · Athens, Greece
15 μκο σε ενα καταυλισμο χοντρο παρτυ.......
Like · Reply · Nov 26, 2016 6:35am

Μυτιληνη Γιαννης · Works at Κυνήγι - Κυνηγός - Κυνηγόσκυλα
ΠΡΟΣ kir john . ΑΚΟΥ ΜΕΓΑΛΕ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕ ΘΕΜΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΝΕ ΑΛΛΟΙ . ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ . ΣΚΟΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΛΑΚΑΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΙΣ ΤΙ ΓΥΝΕΤΑΙ
ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ .ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥ ΠΟΛΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΑΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΗΛΑΜΕ . ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΨΟΦΟΣ ΚΑΛΟΣ, ΠΟΥ ΛΕΣ ,ΣΟΥ ΕΥΧΩΜΑΙ ΟΤΙ
ΚΑΛΗΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ .
Like · Reply · Nov 25, 2016 7:31am · Edited

Μυτιληνη Γιαννης · Works at Κυνήγι - Κυνηγός - Κυνηγόσκυλα
ΝΑ ΠΗΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ,ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΤΥΦΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΙΑΡΗΣ ΔΕΝ
ΒΛΕΠΕΙ .ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΥΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ?? ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ ??? ΤΙ ΦΤΕΜΕ ΕΜΕΙΣ
ΑΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΝΕ. ΤΟ ΝΗΣΙ ΘΑ ΓΥΝΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ HOT SPOT [ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΦΩΤΙΕΣ
ΞΗΛΟ,ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΒΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΔΩ].ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ??? ΤΙ ΦΤΕΜΕ ΕΜΕΙΣ ?? ΚΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΛΕΝΕ ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ,ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΑΥΤΟΙ ΕΔΩ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ ΑΣΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ .ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ
ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕ ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΡΘΑΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΥΟ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ,ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ 6 30 ΠΕΤΑΝΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΟΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΖΩΝΗ ΤΙ ΔΙΟΛΟ .ΕΛΕΟΣ

Like · Reply · 7 · Nov 24, 2016 8:38pm

Kir John · Panteion University
Ρε μισάνθρωπο σκουλήκι μαθε πρώτα να γράφεις 2 λέξεις στη σειρά που να βγάζουν νόημα και μετά μίλα για το κακό που σου
κάνουν οι πρόσφυγες στον τουρισμό. Πας κάτω άπό είδηση που μιλάει για νεκρούς και γράφεις όλες τις ρατσιστικές μαλακίες.
Ψόφος καλός

Like · Reply · 4 · Nov 25, 2016 5:22am
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(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-

para-toys)

17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

Συνελήφθη, χθες (16-07-2017) στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, ένας  28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία  για πλαστογραφία πιστοποιητικού και για απόπειρα παραβίασης...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-

sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

Συνελήφθη, χθες (15-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 13 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος, κατά το...

(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-

mytilini-foto)

13/07/17 - 16:15
37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto)

Συνελήφθη, χθες (12-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, μία (1) αλλοδαπή ηλικίας 37 ετών, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

 
Ειδικότερα, μετά από...
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