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Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατούσε χθες στο κέντρο της Μόριας με αποκορύφωμα τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο
πριν τις 8, όταν ομάδες αγανακτισμένων μεταναστών και προσφύγων ήρθαν σε μία από τις πολλές τελευταία μεταξύ τους
συγκρούσεις, έχει από αργά χθες το βράδυ ελεγχθεί. Οι ζημιές που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά, δημιουργεί
αναπόφευκτα πολλά προβλήματα στο κέντρο, καθώς εκατοντάδες διαμένοντες έμειναν χωρίς στέγη.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς 50 σκηνές, τρία κοντέινερ, είδη ιματισμού, υπόδησης αλλά και δέντρα. Στις επιχειρήσεις
που διεξήχθησαν χθες, συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν
ομολογουμένως ένα πολύ δύσκολο βράδυ. Καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, οι αστυνομικοί δέχθηκαν και επιθέσεις με
πέτρες και κάθε λογής αντικειμένων από τους εγκλωβισμένους μετανάστες που εδώ και μήνες δεν ξέρουν τι τους
ξημερώνει.

Η ένταση που έχει κυριεύσει τελευταία την τοπική κοινωνία σε συνδυασμό με το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί πια και
στο κέντρο της Μόριας, προκαλεί έντονο προβληματισμό για την επόμενη μέρα, ειδικά όσο η κυβέρνηση βρίσκεται σε
σύγχυση αναφορικά με το τι σκέπτεται να κάνει για την αποσυμφόρηση του νησιού.

Ας σημειωθεί ότι σήμερα το πρωί, μεταφέρθηκαν προσωρινά στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ 90 ανήλικοι πρόσφυγες, οι
οποίοι δεν έχουν υποδομή να μείνουν προς το παρόν στο κέντρο της Μόριας.
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