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Μαχητικά διαδήλωσαν χιλιάδες από την Καμάρα
9.09.18
Δείτε εδώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από τη συγκέντρωση και διαδήλωση της Καμάρας/Θεσσαλονίκη
Με μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και μια μαζικότατη διαδήλωση, χιλιάδες εργαζόμενοι και
νέοι έδωσαν την αγωνιστική τους απάντηση στις εξαγγελίες της αντιλαϊκής κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ που είναι… η τιμώμενη χώρα της ΔΕΘ, και στο
γενικότερο κλίμα εθνικισμού και φασισμού.
Μεγάλο πλήθος κόσμου άρχισε να μαζεύεται από τις 6.00 μ.μ. στην Καμάρα για να
συμμετάσχει στην ταξική συγκέντρωση που καλούσαν εργατικά σωματεία και πάρα πολλές
συλλογικότητες του κινήματος, ενώ στήριζαν μια σειρά οργανώσεις της μαχόμενης και
αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Λίγο πριν τις 7.00 μ.μ. η διαδήλωση ξεκίνησε με τα δεκάδες
μπλοκ στο δρόμο από Εγνατία και κατεύθυνση την είσοδο της ΔΕΘ και το Βελλίδειο
συνεδριακό κέντρο, στο οποίο την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας παρουσίαζε την
αντιλαϊκή πολιτική του με ολίγα… ψίχουλα, αλλά κυρίως με πολλές «μεταρρυθμίσεις» και
διαρθρωτικές αλλαγές-όπως τις ονομάζουν-για το κεφάλαιο και την κερδοφορία και μεγάλη
πρόσδεση στις ΗΠΑ, τόσο οικονομικά όσο και γεωστρατηγικά-στρατιωτικά.

Στην κεφαλή της
μεγάλης διαδήλωσης που ξεκίνησε από την Καμάρα το κοινό πανό με σύνθημα «Ενάντια στα
μνημόνια διαρκείας-τον εθνικισμό-τον πόλεμο: Αγώνας μαζικός για δουλειά, ψωμί, ειρήνη,
ελευθερία. Ζωή με αξιοπρέπεια» με την υπογραφή «εργατικά σωματεία-συλλογικότητες» και
ένα μαχητικό μαζικό μπλοκ στο οποίο συμμετείχαν πολλοί από τους πάνω από 500 ταξικούς
συνδικαλιστές που υπέγραφαν το κείμενο καλέσματος στην συγκέντρωση της Καμάρας. Πιο πίσω

μπλοκ εργατικών σωματείων και αγωνιστικών πρωτοβουλιών-κινήσεων (Αριστερή Παρέμβαση στα
Γιάννενα-Ήπειρο, Πρωτοβουλία ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων Ηπείρου, η ΛΑΝΤΖΑ στον
επισιτισμό, το δίκτυο ανέργων κ επισφαλώς εργαζόμενων, κ.α.), ενώ μαζικό ήταν και το μπλοκ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ με πολλούς νέους και νέες. Μαχητικό ήταν το μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων, ενώ
ακολουθούσαν το μπλοκ του ΕΕΚ, μαζικό μπλοκ της ΑΑΣ-Λαϊκή Αντίσταση, το ΚΚΕ (μ-λ) και το Μ-Λ
ΚΚΕ, το Ξεκίνημα, το κοινό πανό «Αναμέτρηση-Ανασύνθεση-ΑΡΚ-Κόκκινο Νήμα-Δικτύωση», η Κίνηση
Απελάστε το Ρατσισμό, ενώ πιο πίσω συλλογικότητες της αυτονομίας και του αντιεξουσιαστικού
χώρου (Ροσινάντε, ΟΡΜΑ, αναρχικοί, κ.α.).
Η διαδήλωση, μέσα σε αστυνομοκρατούμενους δρόμους, φραγμούς από κλούβες των ΜΑΤ και
παραταγμένες διμοιρίες, έφτασε λίγο μετά τις 8.00 μ.μ. στην είσοδο της ΔΕΘ όπου περίμεναν
πάνοπλες διμοιρίες των ΜΑΤ και δημιουργήθηκε μικροένταση, για να καταλήξει λίγο αργότερα ξανά
στην Καμάρα. Στη διάρκεια της ταξικής συγκέντρωσης και διαδήλωσης φωνάζονταν από τους
χιλιάδες εργαζόμενους και νέους αντικυβερνητικά, αντιιμπεριαλιστικά, αντιπολεμικά και
αντιφασιστικά συνθήματα.
Στην Αγ. Σοφία είχαν συγκεντρωθεί από τις 6.00 μ.μ. μπλοκ της ΛΑΕ, το μπλοκ του ΣΕΚ και της
ΟΚΔΕ. Η ΛΑΕ έφυγε νωρίς και μόνη της από την Αγ. Σοφία προς το προξενείο των ΗΠΑ, με
επικεφαλής τον Π. Λαφαζάνη. H φιέστα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού
στο Άγαλμα Βενιζέλου ήταν άμαζη και υποτονική, αποτέλεσε απλά το τηλεοπτικό σκηνικό για
να κάνουν τις δηλώσεις τους ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ (YES EE) Γ. Παναγόπουλος και άλλοι εταίροι της
«κοινωνικής συμμαχίας» τους με την εργοδοσία.
Την ίδια περίπου ώρα ξεκινούσε και η μαζική πορεία από το συλλαλητήριο των δυνάμεων του
ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ από την Πλατεία Αριστοτέλους, με συμμετοχή του Δ. Κουτσούμπα, γ.γ. της ΚΕ
του ΚΚΕ, που κατέληξε επίσης στο Βελλίδειο και την είσοδο της ΔΕΘ.
Να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα στο Άγαλμα του Μ. Αλέξανδρου από την άλλη πλευρά συγκέντρωση
πραγματοποιούσαν εθνικιστικές οργανώσεις, ακροδεξιοί, κύκλοι εκκλησιαστικών και
παραχριστιανικών οργανώσεων, με αφορμή τη «συμφωνία των Πρεσπών» και το όνομα της
Μακεδονίας, μια συγκέντρωση αρκετά μικρότερη από όλες τις προηγούμενες που
πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για το θέμα αυτό το τελευταίο διάστημα. Στη συγκέντρωση
αυτή οι ακροδεξιοί δημιούργησαν και επεισόδια, με φωτιές και πετροπόλεμο…
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