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 Διαμαρτυρίες προσφύγων με φόντο μια φήμη για νεκρούς-

VIDEO
Την Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ στο κέντρο της Μυτιλήνης
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Μια φήμη για επτά νεκρούς μετανάστες, πέντε Πακιστανούς και δύο Μαροκινούς, σε φορτηγό αυτοκινήτο σε ένα πλοίο στο
δρόμο από τη Μυτιλήνη σε κάποιο άλλο λιμάνι της Ελλάδας, έβγαλε όλη νύχτα στους δρόμους της Μυτιλήνης περίπου 200
Πακιστανούς μετανάστες. 

Μια φήμη για επτά νεκρούς μετανάστες, πέντε Πακιστανούς και δύο Μαροκινούς, σε φορτηγό αυτοκινήτο σε ένα πλοίο στο
δρόμο από τη Μυτιλήνη σε κάποιο άλλο λιμάνι της Ελλάδας, έβγαλε όλη νύχτα της Παρασκευής στους δρόμους της
Μυτιλήνης περίπου 200 Πακιστανούς μετανάστες.  

Περίπου στις 11:30 το βράδυ της Παρασκευής διαδόθηκε η φήμη για τους νεκρούς μετανάστες στους χώρους του χοτ σποτ
της Μόριας. Βορειοαφρικανοί και Πακιστανοί κυρίως μετανάστες εξεγέρθηκαν και βγήκαν έξω από το χοτ σποτ
φωνάζοντας συνθήματα ενώ κατά την πορεία τους έσπασαν και δυο αυτοκίνητα εργαζομένων στο χοτ σποτ. 

 

Ακολούθησε ένα πραγματικό κυνηγητό σε μια απόσταση οκτώ χιλιομέτρων από το χοτ σποτ μέχρι το πάρκο της Αγίας
Ειρήνης στο κέντρο της πόλης όπου οι εξεγερμένοι μετανάστες έφτασαν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί διαπίστωσαν ότι
δεν υπήρχε κανένας από όσους τους καλούσαν να κατέβουν στο κέντρο της πόλης.  
Περίπου στις 3 μετά τα μεσάνυχτα επέστρεψαν στο χοτ σποτ.
Διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης.
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