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На грчко-турској граници избили су сукоби када је 500 избеглица покушало да пробије
заштитну ограду и уђе у Грчку.

  

  

Мигранти на грчко-турској граници (архивска фотографија)

  

Грчка полиција је саопштила да је на избеглице на турској територији испаљен сузавац,
као и да је са турске стране узвраћено сузавцем према Грчкој, преноси АП.

  

Сукоб је почео у 14.00 сати и трајао је око два сатa.

  

Процењује се да је око 2.000 избеглица још увек на грчко-турској граници.
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Након што је Турска прогласила своје границе отвореним према Европи, десетине
хиљада избеглица се упутило према Грчкој.

  

Данас је Анкара саопштила да затвара шест копнених и поморских граничних прелаза
према Грчкој и Бугарској како би се спречило ширење корона вируса, али званичници
указују да то не значи да Турска одустаје од одлуке да у датом тренутку поново отвори
своје границе према Европи за избеглице из Сирије.

  

Турске границе ће до даљег бити затворене за избеглице, али не и за транспорт
намирница и опреме, предочили су анонимни турски извори блиски влади у Анкари.

  

According to Greek government sources, in the early hours of Wednesday morning 300-500
people attempted to cross from #Turkey  to #Greece  through the heavily-guarded land border
in Kastanies, Evros. pic.twitter.com/5oW
GD3OXyL

— Daphne Tolis (@daphnetoli) March 18, 2020    

У пограничним избегличким камповима нису регистровани случајеви обољевања од
корона вируса иако је непознато у којој је мери споведено тестирање.

  

Више од 9 300 људи је до сада успело да уђе у Грчку, већина преко грчких оства у
Егејском мору.

  

(Танјуг)
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