
GRÉCIA: Greve geral contra a austeridade e a reforma do trabalho 
 
A 8 de Dezembro, a Grécia foi paralisada por uma greve geral de 24 horas, a 
terceira deste ano, convocada pelas estruturas sindicais de cúpula do privado e do 
público: a Confederação Geral dos Trabalhadores Gregos (GSEE) e a Associação 
das Uniões Sindicais dos Funcionários Públicos (Adedy). 
 

 
 
A 8 de Dezembro, os trabalhadores da Grécia estiveram em greve geral contra as medidas do 
Governo. Manifestaram-se em massa em todo o país; em Atenas, concentraram-se diante do 
Parlamento.  

 
Ao lado dos funcionários, professores, médicos, enfermeiros e bancários, 
encontravam-se os marinheiros – em greve já há sete dias, bloqueando 
todas as ligações marítimas entre as ilhas e o continente. Os transportes 
terrestres também estiveram implicados na greve, com a paragem do Metro 
de Atenas e dos comboios suburbanos, em particular o que liga a capital ao 
aeroporto. Na véspera, os jornalistas e o pessoal dos meios da 
Comunicação Social, públicos e privados, estiveram igualmente em greve 
em todo o país. A 24 de Novembro, uma jornada de greve já tinha 
mobilizado o sector público. 
Segundo a Comunicação Social, a 8 de Dezembro cerca de 15 mil pessoas 
manifestaram-se em Atenas e 5 mil em Salónica. A greve geral foi 
convocada «em reacção à austeridade punitiva, à pobreza e à miséria»  e 
aos «pedidos absurdos dos credores da UE-FMI»,  explicou a GSEE num 
comunicado. A greve foi realizada dois dias antes do voto no Parlamento 
grego de um Orçamento de austeridade, que prevê cortes de 5,7 mil 
milhões de euros (baixando os salários e as pensões de reforma) e uma 



subida dos impostos de 1,07 mil milhões de euros (respeitantes a taxas que 
atacam directamente a população: carros, telefones fixos, TV por cabo, 
combustíveis, tabaco, café, cerveja, etc.). 
 
Desmantelamento dos direitos dos trabalhadores 
 
Os grevistas protestavam, igualmente, contra a reforma do trabalho exigida 
pelos credores do país – UE, BCE, FMI e Mecanismo Europeu de 
Estabilidade (MEE) – no âmbito da aplicação das medidas do 3º Plano de 
Ajuda Financeira, assinado pelo Primeiro-ministro grego (Alexis Tsipras), 
em Julho de 2015. Por entre as futuras medidas, além de novas 
privatizações previstas para 2017 (em particular dos aeroportos regionais), 
está em preparação uma vasta reforma do Código do Trabalho. 
«Vivemos um período de ataques sem precedentes contra os direitos dos 
trabalhadores e contra o Estado-Providência» , declarou, no dia da greve, 
Tonia Katerini – presidente da Associação Pan-helénica dos Arquitectos – à 
Agência de imprensa espanhola Efe . E acrescentou: «As pessoas estão cada 
dia mais pobres, e já 50% da sociedade vive abaixo do limiar de pobreza; 
sabemos bem que as greves de 24h não são uma resposta ao problema; 
apesar disso, devemos afirmar claramente que não estamos de acordo com 
o que se passa.» 
 
Contradições no Syriza 
 
Também o Syriza – partido que está no Governo –, através do seu 
Departamento de política do trabalho, «convidou os trabalhadores, os 
desempregados e os jovens a estarem presentes nas manifestações» , e 
denunciou «as políticas neoliberais que destroem os direitos dos 
trabalhadores» , impondo «a continuação das políticas de 
desregulamentação total das relações de trabalho».  O mesmo Syriza cujos 
deputados adoptaram, a 10 de Dezembro, o Orçamento para 2017 
contestado pela greve geral… e cujo Governo se apresta para acolher esta 
semana os credores, para finalizar a passagem em revista das medidas a 
tomar como contrapartida da “ajuda” decidida em Julho de 2015. 
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