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Grécia

Turistas recebem ameaças
da nova vaga de grupos
extremistas gregos
O turismo helénico atravessa uma grave crise com ameaças
de grupos terroristas a cidadãos que visitem o país para fazer
férias A greve dos camionistas ajudou a piorar o cenário
BRUNO SIMÕES

veis e semearam o caos nas ruas

em protesto com a actuação da po
licia Dessa fornada de ódio nasceu

Não podia haver pior cartão de vi

a Seita dos Revolucionários cu

sita para um país que vende so

jos membros segundo o Obser
ver terão idades compreendidas

nhos de Verão polvilhados de al
tas temperaturas e praias paradi

entre os 20 e os 30 anos

síacas Na Grécia o grupo terro
rista Seita dos Revolucionários

Greves são o ingrediente final

veio avisar os turistas de que o

A caldeirada de dores de cabeça
para o governo grego há ainda que

paísjá não é mais um refúgio se
guro para o capitalismo Que
remos transformá lo ao país

numa zona de guerra ameaçou
o grupo num CD que fez chegar
ao diário Ta Nea

As ameaças podiam ser ape
nas isso mesmo ameaças Porém
o grupo já reivindicou o assassí

nio do jornalista de investigação
Sokratis Giolias O repórter foi
atraído à porta de casa e atingido
por 15 balas no passado dia 19 de
Julho Em Junho do ano passa
do o grupo extremista também
assumiu ser responsável pela

morte de um polícia da brigada
antiterrorismo

Um outro grupo ainda sem
nome enviou no mês passado
pelo correio uma bomba que ma
tou o chefe de gabinete do minis
tro que tutela a segurança públi
ca Michalis Chrysohoidis Des
de meados de 2009 já morreram
seis pessoas em diferentes ata
ques estimando se que estejam
no activo actualmente três gru
pos extremistas distintos

somar os efeitos ruinosos das gre
ves que têm afectado o país em
protesto com o plano de austeri
dade assumido por George Pa
pandreou A mais recente a dos
camionistas só foi desconvocada

no passado domingo após seis
dias de paralisação que puseram
em risco o abastecimento de com
bustíveis e de outros bens
O rastilho acendeu se com a

intenção do governo de liberali
zar o sector dos transportes rodo
viários de mercadorias uma das

condições impostas pela União
Europeia e pelo Fundo Monetá
rio Internacional no empréstimo
de 750 mil milhões de euros à

Grécia Porém este é um dos sec

tores mais fechados no país há
quase 40 anos que não são emiti

das novas licenças para adquirir
e trabalhar com camiões e as que
existem são negociadas entre os
camionistas porvalores que che
gam a atingir os 300 mil euros
A factura da greve foi nova
mente passada ao sector do tu

As autoridades gregas estão
pois a levar a sério os avisos No
CD pontificava aindauma foto de

rismo Para além de terem sido
canceladas reservas em massa

monstrativa do arsenal da seita

dian relata que em Chalkidiki
no Norte do país e na ilha de Cre
ta alguns turistas com carros alu
gados largaram as viaturas na
beira da estrada assim que elas fi

várias espingardas AK 47 pisto
las semi automáticas e soqueiras
O grupo pretende fazer as man

chetes dosjornais através de fogo
posto sabotagem bombas e as
sassinatos para provar ao es
trangeiro que o país não é desti
no para férias e prazer
A Seita dos Revolucionários

emvários hotéis gregos o Guar

caram sem combustível

As greves não são porém uma
novidade para os helénicos Nase
mana passada os controladores
aéreos gregos pararam causando

tem apenas ano e meio mas nas

atrasos consideráveis em vários

ceu numa época particularmente
volátil Após o assassínio de Alexos

voos no país ver pág 5 Em Maio
último uma greve geral paralisou
os transportes e os serviços públi

Grigoropoulos de 15 anos várias

cidades gregas assistiramauma es
calada de violência sem paralelo
Grupos de manifestantes destruí
ram edifícios públicos e automó

cos Desde que o plano de austeri

dade foi aprovado o país é fre
quentemente assolado por greves
nos mais variados sectores
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