
A revolta dos agricultores gregos 
 

 
No momento em que os credores da Grécia, o FMI e o Eurogrupo, se digladiam sobre a forma de 

desbloquear o terceiro “plano de ajuda” – decidido em Julho de 2015 (sendo sabido que essas verbas 

voltarão, em seguida, para os bancos europeus) – a revolta fervilha entre os camponeses gregos. 

 

 

 
Milhares de agricultores gregos manifestaram-se a 14 de Fevereiro nas ruas de Atenas contra a subida de impostos, 
que aumentaram desde 1 de Janeiro e fazem parte das medidas do plano de resgate do país. Durante o protesto, em 
frente ao Parlamento na capital grega, os agricultores distribuíram alguns dos produtos que produzem. 

 

 
Desde o passado dia 24 de Janeiro, os agricultores têm estado a bloquear, com os seus tractores e máquinas 

agrícolas, os principais eixos rodoviários do país, assim como o aeroporto de Salónica – a segunda maior 

cidade da Grécia – e a fronteira com países da ex-Jugoslávia. Desde o início do movimento, algumas estradas 

principais – como a que liga Atenas a Salónica, estão completamente fechadas – enquanto outras o estão 

algumas horas por dia. 

Os motivos da raiva dos pequenos agricultores: a aplicação, desde 1 de Janeiro de 2017, das medidas exigidas 

pelo terceiro “plano de ajuda” – aceite pelo governo de Tsipras em Julho de 2015 – apesar do “não” massivo 

ao referendo ao memorando feito nas vésperas dessa aceitação. 

Para os agricultores, essas medidas são o aumento dos impostos, das contribuições sociais e do preço do 

gasóleo, anteriormente subsidiado. 

Tudo isto num contexto onde os custos de produção também aumentaram. 

 

 

Assembleias diárias 

 

O movimento começou a 24 de Janeiro de 2017, no dia em que os agricultores participaram em reuniões dos 

seus sindicatos – convocadas em todo o território nacional – para discutir as suas exigências e a forma de se 

mobilizarem para as obter, segundo informação da televisão pública grega ERT. 

A 31 de Janeiro, duzentos agricultores estavam a bloquear Evzoni – o posto fronteiriço de ligação com a 

Macedónia e a Sérvia. Yorgos Sidiropoulos, membro da Comissão de coordenação do movimento na região, 

explicou à AFP: “Com as reformas na tributação sobre as nossas receitas e o aumento das quotizações 

sociais, somos obrigados a pagar ao Estado 47% do total dos nossos rendimentos.” Apelando ao Governo 



para se interessar pelos problemas dos agricultores, ele acrescentou: “Não sabemos por quantos dias estará 

bloqueada a estrada. Ontem (segunda-feira, 30 de Janeiro), quinhentas pessoas manifestaram-se e todos os 

dias fazemos reuniões para decidir sobre a nossa acção.” Uma semana mais tarde, o bloqueio da fronteira 

continuava, impedindo o trânsito dos muitos camiões que alimentam a Macedónia, a partir do porto de 

Salónica. 

Apenas veículos com produtos degradáveis podiam passar. Por esta estrada importante circulam cerca de 18 

mil contentores por ano. Eles representam mais de 40% de toda a mercadoria que chega ao porto da cidade de 

Salónica. 

No ano passado, entre Janeiro e Março, e durante quase seis semanas, os agricultores – quando o Governo 

estava a preparar as leis que agora entraram em vigor – já tinham bloqueado estradas e postos fronteiriços. 

Por exemplo, o posto fronteiriço que liga a Grécia à Bulgária tinha sido fechado por quarenta dias. Este ano, 

a polícia foi mobilizada para impedir que os agricultores tomassem de novo posse dessa área. 

 

Luta pela sobrevivência 

 

No início da semana passada, os representantes dos agricultores tinham conseguido marcar para sexta-feira, 

10 de Fevereiro, uma reunião com o ministro da Agricultura e com responsáveis dos ministérios das Finanças, 

do Trabalho, e do Meio Ambiente. Essa reunião foi um fracasso, informou a Agência EFE. Os camponeses 

pediam para ser aumentado para 12 mil euros por ano o rendimento mínimo isento de tributação (que hoje é 

de 8360 euros), a não subida das contribuições para a Segurança Social e a redução da idade de aposentação 

para 65 anos para os homens e para 55 anos para as mulheres (actualmente é de 67 anos para ambos os sexos). 

Não obtiveram nada. O ministro da Agricultura, Evanguelos Apostolu, declarou à EFE que, nos acordos 

assinados com os credores, existem medidas “que nós não podemos retirar”. Pela sua parte, Vaguelis Butas, 

representante do Colectivo dos agricultores da zona de Thessaly (Grécia Central) comentou: "Nós estamos a 

bloquear estradas, desde há quinze ou vinte dias, com uma série de exigências concretas. Se o Governo tivesse 

aceitado algumas deles, isso teria sido um balão de oxigénio para a nossa luta pela sobrevivência." 

Acrescentou que se o Governo "não mudar drasticamente a sua política, não há nenhuma perspectiva de 

futuro para os pequenos agricultores”. 

Ele também fez um apelo, ligado ao próximo passo da sua luta, para que haja o maior número possível de 

pessoas na grande concentração convocada pelos agricultores para o dia 14 de Fevereiro, em Atenas. 
 


