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Grècia inicia l'evacuació del polèmic
camp de refugiats d'Idomeni
Les autoritats traslladaran més de 8.000 persones a altres centres d'acollida
grecs | L'operatiu pot trigar uns 10 dies
#RefugeesGr (https://twitter.com/hashtag/RefugeesGr?src=hash) #Refugees
(https://twitter.com/hashtag/Refugees?src=hash) #Greece
(https://twitter.com/hashtag/Greece?src=hash)
RT @LSpyropoulou (https://twitter.com/LSpyropoulou) : LIVE on #Periscope
(https://twitter.com/hashtag/Periscope?src=hash) : #Idomeni
(https://twitter.com/hashtag/Idomeni?src=hash) is calm despite the police operation
https://t.co/GKByMLScUq (https://t.co/GKByMLScUq)
? Muschelschloss ? ? (@Muschelschloss) 24 de maig de 2016
(https://twitter.com/Muschelschloss/status/734984683637837824)
Les autoritats gregues han iniciat a primera hora d'aquest matí l'evacuació dels més de 8.000
refugiats i immigrants que encara es troben albergats al campament d'Idomeni, a la frontera amb
Macedònia. Després de prohibir l'accés a la zona del campament als periodistes, prop de 1.400
agents de la policia s'han desplegat per portar a terme l'evacuació.
Molts dels refugiats ja han estat traslladat en autobusos, en direcció a la frontera. L'evacuació
sencera podria trigar uns 10 dies, segons ha explicat el portaveu de la coordinació de l'operatiu,
George Kyritsis. "Això no és una neteja policia, que evacua les àrees en un dia, sinó un procés de
migració més pausat?, ha indicat.
L'objectiu del govern d'Alexis Tsipras és traslladar els mils de refugiats a centres d'acollida
d'altres parts de Grècia. Les autoritats han ordenat a la policia evitar incidents violents durant el
trasllat, en una zona on a les últimes setmanes s'han produït aldarulls.
Milers de refugiats han quedat atrapats a Idomeni després del tancament fa setmanes de
l'anomenada ?ruta dels Balcans?, utilitzada pels immigrants per arribar a països del centre
d'Europa com Alemanya.

Última hora: La policía griega está desalojando el campo de refugiados de #idomeni
(https://twitter.com/hashtag/idomeni?src=hash) vía @pmarsupia (https://twitter.com/pmarsupia)
pic.twitter.com/idpBklOvdF (https://t.co/idpBklOvdF)
? Diario LibreRed (@LibreRed) 24 de mayo de 2016
(https://twitter.com/LibreRed/status/734984923250057216)

Cordó policial a #Idomeni https://twitter.com/hashtag/Idomeni?src=hash)
(
. #IdomeniEviction
(https://twitter.com/hashtag/IdomeniEviction?src=hash) pic.twitter.com/VeL8EQzOBX
(https://t.co/VeL8EQzOBX)
? Stop Mare Mortum (@stopmaremortum) 24 de mayo de 2016
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(https://twitter.com/stopmaremortum/status/734980702815539200)

Grecia desaloja el simbólico campo de refugiados de Idomeni: Grecia ya ha puesto en marcha el
desalojo del im... https://t.co/uw6CtbVPrz (https://t.co/uw6CtbVPrz)
? Selvitecum (@Selvitecum) 24 de mayo de 2016
(https://twitter.com/Selvitecum/status/734984877498499072)

Seven buses moving migrants from #Idomeni (https://twitter.com/hashtag/Idomeni?src=hash)
have left camp so far pic.twitter.com/uK3KsSXx7O (https://t.co/uK3KsSXx7O)
? Giorgos Christides (@g_christides) 24 de maig de 2016
(https://twitter.com/g_christides/status/734985532590149632)
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