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Ήταν περίπου 300 πρόσφυγες από τη ∆υτική Αφρική που στις αρχές του 2013 
είχαν φθάσει µέσω Λιβυής στο Αµβούργο. ‘Επειτα από µια ριψοκίνδυνη διαδροµή 
στη θάλασσα, είχαν φθάσει πρώτα στο ιταλικό νησί Λαµπεδούσα, από όπου πήρε 
το όνοµα της η οµάδα προσφύγων του Αµβούργου. 

Κατά την άφιξη τους στο Αµβούργου οι αρχές – επικαλούµενες τους ευρωπαϊκούς 
κανονισµούς µετανάστευσης – αρνήθηκαν να τους παραχωρίσουν άδεια παραµονής και 
προσπάθησαν να τους διώξουν αµέσως από την πόλη. Όµως οι πρόσφυγες αρνήθηκαν 
να φύγουν. Έτσι κι αλλιώς που θα πηγαίναν? Αποφάσισαν να µείνουν, να απευθυνθούν 
στη δηµοσιότητα και να παλέψουν για τα δικαιώµατα τους. Σε αυτή την προσπάθεια 
βρήκαν στήριγµα σε ένα αυθόρµητο κύµα συµπάθειας και αλληλεγγύης από µεγάλα µέρη 
του πληθυσµού.  

Εκκλησίες και τζαµιά είχαν ανοίξει τις πύλες τους, όπως και αριστερά εναλλακτικά κέντρα 
και κατεληµµένα σπίτια. Περίπου 80 µετανάστες είχαν βρει καταφύγιο στην εκκλησία του 
Σανκτ Πάουλι, που βρίσκεται δίπλα στα πρώην κατεληµµένα σπίτια της Χάφενστρασε και 
στο Park Fiction, ένα, ενάντια στα συµφέροντα των µεγαλοεπενδυτών αυτοδιαχειριζόµενο 
πάρκο, που το καλοκαίρι του 2013 σε αλληλεγγύη µε τις διαδηλώσεις στην 
Κωνσταντινούπολη, είχε µετονοµαστεί σε Gezi Park Fiction. Σε αυτό, οι κάτοικοι είχαν 
οργανώσει διάφορα συσίτια για τους πρόσφυγες. Τρόφιµα και κούβερτες κατέφθαναν κάθε 
µέρα στις εκκλησίας προς υποστήριξη τους. Η ποδοσφαιρική οµάδα Σανκτ Πάουλι 
πρόσφερε ποτά και ρουχισµό, καθώς και δωρεάν εισητήρια για ποδοσφαιρικούς αγώνες. 
Στο οίκηµα των συνδικάτων, οι συντεχνίες των υπηρεσιών ver.di και των εκπαιδευτικών 
GEW διοργάνωσαν ένα πάρτυ υποδοχής. Οι πρόσφυγες γράφτηκαν µαζικά στην ver.di, 
αποκτώντας έτσι σηµαντικά συντεχνιακά, νοµικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα. Ένας 
γνωστός θυρωρός νυχτερινού κέντρου προθυµοποιήθηκε να προσέχει την εκκλησία όπου 
βρίσκονταν οι πρόσφυγες επί εβδοµάδες, έπειτα από ρατσιστικά επεισόδια εναντίον τους. 
Στη µεγαλειώδη διαδήλωση ενάντια στα ψηλά ενοίκια το επόµενο φθινόπωρο στις 28 
Οκτωβρίου, οι πρόσφυγες διαδραµάτισαν ένα καθοριστικό ρόλο. 

Ενώ όµως διάφορες αριστερές οργανώσεις, συνδικάτα καθώς και πολλής απλός κόσµος 
αντιµετώπισε τους πρόσφυγες µε αισθήµατα αλληλεγγύης, η σοσιαλδηµοκρατική γερουσία 
του Αµβούργου επέµενε στην σκληρή της στάση: Η παρούσια των προσφύγων ερχόταν σε 
αντίθεση µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες µετανάστευσης και αυτοί έπρεπε να εγκατελείψουν την 
πόλη. Όταν όµως µια θαλάσσια τραγωδία στις ακτές της Λαµπεδούσας στις αρχές του 
Οκτώβρη είχε σαν αποτέλεσµα τον πνιγµό 270 µεταναστών, η αλληλεγγύη ανάµεσα στους 
κατοίκους του Αµβούργου είχε αυξηθεί. Η σκληρή στάση της γερουσίας δεν είχε όµως 
αλλάξει. Αντίθετα: Είχε θέσει τελεσίγραφο στους πρόσφυγες να καταγράψουν τα στοιχεία 
τους στις αρχές µέχρι τις 11. του Οκτώβρη.  

Με τη λήξη της προθεσµίας ξεκίνησαν µαζικοί, ρατσιστικοί αστυνοµικοί ελέγχοι που 
αποσκοπούσαν στη σύλληψη των προσφύγων και την απέλαση τους. Ένα αυθόρµητο 
κύµα διαµαρτυρίας ξεσηκώθηκε ενάντια σε αυτό. Το ίδιο ακόµα βράδυ περίπου 1000 
εξοργισµένοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόµους της συνοικίας Άλτονα. Αυτό 
επαναλήφθηκε και την επόµενη, καθώς και τη µεθεπόµενη µέρα. 

Στην Rote Flora, το κατεληµµένο αυτόνοµο κέντρο στη συνοικία Σάντσενφιερτελ, κλήθηκε 
µια επείγουσα γενική συνέλευση για να αποφασιστούν τα επόµενα βήµατα ενάντια στην 
κλιµάκωση της καταστολής. Μετά το τέλος της, περίπου 500 άτοµα ξεχύθηκαν στους 



δρόµους της συνοικίας για µια αυθόρµητη διαδήλωση. Η συνέλευση αποφάσισε εξάλλου 
την αποστολή δικού της τελεσιγράφου προς τη γερουσία της πόλης: Έαν δεν τερµατίσει 
την καταστολή ενάντια στους πρόσφυγες, οι εκδηλώσεις διαµαρτυρίας θα κλιµακώνονταν: 
«∆εν θα περιοριστούµε σε νόµιµες µορφές διαµαρτυρίας εφόσον καθηµερινά πνίγονται 
στη Μεσόγειο πρόσφυγες, γεγονός που χρησιµοποισεί η γερουσία σαν αφορµή για την 
κλιµάκωση της καταστολής της ενάντια στους πρόσφυγες». 

Μετά από τη λήξη του τελεσίγραφου προς τη γερουσία συγκεντρώθηκαν περίπου 1000 
διαδηλωτές µπροστά από τη Rote Flora και ξεκίνησαν για µια πορεία την οποία δεν 
δήλωσαν στις αστυνοµικές αρχές. Μόνο µερικές εκατοντάδες µέτρα µετά, η πορεία 
δέχθηκε άγρια επίθεση από την αστυνοµία, ενώ σαν αντίδραση οι διαδηλωτές έριξαν 
πέτρες και µπουκάλια. Για ώρες, µικρές οµάδες συνέχισαν τη διαµαρτυρία. Μόνο µια µέρα 
αργότερα, στις 16 Οκτωβρίου, 1100 διαδηλωτές ξεκίνησαν από ένα καταυλισµό 
προσφύγων µπρόστα από τον κεντρικό σταθµό των τρένων για µια πορεία διαµέσου του 
κέντρου της πόλης. Στις 25 Οκτωβρίου, περίπου 10000 άτοµα ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσµα των οργανωµένων οπαδών της Σανκτ Πάουλι για µια πορεία αλληλεγγύης προς 
την εκκλησία του Σανκτ Πάουλι. Μια εβδοµάδα αργότερα συµµετείχαν 15000 άτοµα στη 
µεγαλύτερη διαµαρτυρία αλληλεγγύης µέχρι στιγµής, ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και 
τις επόµενες εβδοµάδες.  

Οι διαδηλώσεις αντλούν τη δυναµική τους µεταξύ άλλων από τις διαµαρτυρίες ενάντια στα 
ψηλά ενοίκια, που στρέφονται και ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του δηµόσιου χώρου, στην 
εµπορευµατοποίηση, που αγωνίζονται για φθηνά ενοίκια και ελεύθερους – και για τους 
πρόσφυγες – χώρους. Στο Αµβούργο υπάρχει µια µεγάλη παράδοση αγώνων και 
κινηµάτων που σχετίζονται µε ζητήµατα της πόλης και της διαφύλαξης του δηµοσίου 
χώρου. Έτσι τις δεκαετίες του 1980 και 1990 κατελήφθησαν η Χάφενστρασε, η Rote Flora, 
και άλλα σπίτια, ενώ έγινε κατορθωτή η διαφύλαξη τους σαν αυτοδιαχειριζόµενα κτίρια. Η 
Rote Flora λειτουργεί µάλιστα από το 1989 χωρίς οποιοδήποτε νοµικό συµβόλαιο. Σε αυτή 
την υποδοµή βασίζονται µέχρι σήµερα πολλά κινήµατα για τη δραστηριότητα τους. Ναι 
µεν, κάποια αυτοδιαχειριζόµενα προγράµµατα εκκενώθηκαν από τις αρχές, όπως ο χώρος 
τροχόσπιτων Bambule, το 2002. Όµως οι επακόλουθες διαµαρτυρίες «έκοψαν την όρεξη» 
του δήµου για περαιτέρω εκκενώσεις.  

Όταν τα ενοίκια στο Αµβούργου εκτοξεύθηκαν στα ύψη κατά τα τέλη της δεκαετίας του 
2000, η αντίσταση οργανώθηκε µέσα από ένα δίκτυο για το δικαίωµα στην πόλη. Από τότε 
έγινε κατορθωτή η µαζική προσέλευση χιλιάδων ανθρώπων σε φθινοπωρινές διαδηλώσεις 
ενάντια στην «τρέλλα των ψηλών ενοικίων». Την ίδια ακόµα στιγµή που γνωστοποιούνται 
σχέδια µεγαλοεπενδυτών, ξεσπούν και αυθόρµητες διαδηλώσεις. Οι κάτοικοι κρεµµάζουν 
σηµαίες από τα παράθυρα τους, ενώ ακτιβιστές και ακτιβίστριες προχωρούν στην 
συµβολική κατάληψη δηµοσίων χώρων και διοργανώνουν εκδηλώσεις ενηµέρωσης, όπως 
πρόσφατα ενάντια στην προγραµµατιζόµενη κατεδάφιση των πολυκατοικιών της Έσσο. 
Παρόλο που οι εκδηλώσεις αυτές δεν στάθηκαν ικανές να εµποδίσουν επενδυτικά σχέδια 
και να ανακόψουν την αύξηση στις τιµές των ενοικίων, εντούτοις είχαν καταφέρει να 
αναγκάσουν τα κοινοβουλευτικά κόµµατα στο Αµβούργο να θέσουν το στεγαστικό ζήτηµα 
στο επίκεντρο της προεκλογικής τους εκστρατείας και να υποσχεθούν την ανέγερση 
δηµόσιων κατοικιών. Αλλά και άλλες, πιό συγκεκριµένες επιτυχίες έχει να επιδείξει το 
κίνηµα: Το καλοκαίρι του 2009, ανθρώποι των τεχνών είχαν προχωρήσει στην κατάληψη 
της συνοικίας Γκέγκε, δύο στενών δρόµων µε διατηρητέα σπίτια, µε σκοπό να εµποδίσουν 
την κατεδάφιση τους από µεγαλοεπενδυτές. Από τότε η συνοικία λειτουργεί σαν 
αυτοδιαχειριζόµενο, µη εµπορικό, στεγαστικό και πολιτιστικό κέντρο. 

Το καλοκαίρι του 2013 έγινε γνωστή η απειλή της ύπαρξης της Rote Flora σαν αυτόνοµο 
κατεληµµένο, εναλλακτικό κέντρο. Πουληµένη από το δήµο από χρόνια σε ένα 
µεγαλοεπενδυτή, είχε αποφασιστεί να µετατραπεί τώρα σε εµπορική αίθουσα συναυλιών. 



Με τη γνωστοποίηση της απειλής αυτής, το κέντρο έχει πληµµυριστεί από ποικίλες 
εκδηλώσεις, πάντοτε συσχετισµένες µε τον αγώνα των προσφύγων. 

Κάτω από την πίεση των διαδηλωτών, η γερουσία είχε αποφασίσει να παραχωρήσει 
θερµαινόµενα κοντέινερ στις εκκλησίες, για να µπορέσουν να διαµένουν σε αυτά οι 
πρόσφυγες το χειµώνα. Παρόλα αυτά, η γερουσία αρνείται το κύριο αίτηµα τους: Μια 
συλλογική λύση που να διασφαλίζει το δικαίωµα παραµονής. Οι διαµαρτυρίες στήριζονται 
κυρίως µέχρι στιγµής από αριστερές και αυτονοµιστικές οµάδες, το Κόµµα της Αριστεράς 
και ορισµένα συνδικάτα. Η έµπρακτη αλληλεγγύη µε τους πρόσφυγες εκδηλώνεται στις 
συνοικίες όπως το Σανκτ Πάουλι, την Άλτονα και την Στέρνσαντσε, όπου εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται αριστερά κινήµατα. Σε άλλες περιοχές όµως, η σκληρή 
στάση της γερουσίας τυγχαίνει µεγάλης αποδοχής και συµβιώνει µε ρατσιστικές 
προκαταλήψεις. Για να αλλάξει η γερουσία – όπου σε αυτή το SPD κυβερνά µε απόλυτη 
πλειοψηφία – είναι επιτακτικό για το κίνηµα να διατηρήσει την πίεση του και συµπεριλάβει 
στις κινητοποιήσεις σοσιαλδηµοκρατικούς κύκλους ψηφοφόρων, καθώς και κύκλους από 
το Κόµµα των Πρασίνων. Αυτό έχει ήδη καταστεί µερικώς εφικτό σε µια πορεία στις 2 του 
Νοέµβρη.  

Η κατάσταση στο Αµβούργο οξύνεται από τέλη του ∆εκέµβρη. Στις 21 ∆εκεµβρίου, η Rote 
Flora κάλεσε σε µια µεγαλειώδη πορεία στην οποία παρευρέθηκαν 10000 άτοµα. Περίπου 
οι µισοί των διαδηλωτών πορεύτηκαν µε το αυτονοµιστικό «µαρτο µπλοκ», ενώ οι 
υπόλοιποι πήγαν µε το πολύχρωµο µπλοκ του δικτύου για το δικαίωµα στην πόλη, το 
οποίο υποστηρίχθηκε από αριστερές οργανώσεις, αλλά και το Κόµµα της Αριστεράς στο 
Αµβούργο. Μετά από µόνο µερικά µέτρα, η πορεία δέχθηκε επίθεση από την αστυνοµία 
που έκανε χρήση δακρυγόνων, ροπάλων και αντλιών νερού και διέλυσε την πορεία. Το 
µαύρο µπλοκ προσπάθησε να αποκρούσει αυτή την επίθεση µε όλα τα µέσα. 
Ακολούθησαν οι πιό σφοδρές οδοµαχίες στην πρόσφατη ιστορία του Αµβούργου. Χιλιάδες 
προσπάθησαν µε διάφορους τρόπους να υπερασπιστούν το δικαίωµα στη διαµαρτυρία 
ενάντια στην κρατική εξουσία. Ήδη πριν την πορεία είχε σηµειωθεί επίθεση από 
κουκουλοφόρους εναντίον ενός αστυνοµικού σταθµού. Μια δήθεν δεύτερη επίθεση ενάντια 
στον ίδιο σταθµό είχε σαν αποτέλεσµα µια µεγάλη δυσφηµιστική εκστρατεία στα ΜΜΕ 
ενάντια στο κίνηµα και σε «βίαιους αριστερούς». Η αστυνοµία είδε αυτό σαν αφορµή, να 
κυρήξει τις συνοικίες του Σανκτ Πάουλι, της ΄Αλτονα και το Σάντσενφίερτελ σε «ζώνες 
κινδύνου», όπου ανά πάσα στιγµή οι αρχές µπορούν να σταµατήσουν και να ελέγξουν 
«ύποπτα άτοµα», καθώς και να απαγορεύσουν την πρόσβαση στις συνοικίες σε άλλα. 
Αυτό συνιστά και µεγάλη απειλή για τους πρόσφυγες από τη Λαµπεδούσα, πολλοί από 
αυτούς δεν έχουν δώσει τα στοιχεία τους στις αρχές λόγω του φόβου απέλασης τους. 

Το Κόµµα της Αριστεράς διαµαρτυρήθηκε ενάντια στη «ζώνη κινδύνου» και προσπάθησε 
να αποκρούσει την προπαγάνδα των ΜΜΕ, πράγµα για το οποίο κατηγορήθηκε από τη 
συντηρητική µερίδα του τύπου. Στις αρχές του Γενάρη έγινε γνωστό, ότι η δεύτερη επίθεση 
στον αστυνοµικό σταθµό επινοήθηκε από την αστυνοµία, µε σκοπό να βρεθεί αφορµή για 
να νοµιµοποιηθούν µέτρα έκτακτης ανάγκης όπως η «ζώνη κινδύνου». Από τότε 
σηµειώθηκαν ολονύκτιες συγκεντρώσεις µέσα στις «ζώνες κινδύνου» ενάντια στην 
καταπάτηση βασικών ελευθεριών. Μικρές οµάδες έπαιξαν κυνηγητό µε την αστυνοµία, 
δηλωµένες και αδήλωτες πορείες έλαβαν χώρα στις συνοικίες, ενώ κάτοικοι των περιοχών 
διοργάνωσαν µια µεγάλη δηµοσία µάχη µε µαξιλάρια. Έτσι η πόλη απέκτησε πέραν του 
προσφυγικού, του στεγαστικού και του ζητήµατος της Rote Flora ένα νέο ζήτηµα, αυτό της 
υπεράσπισης των βασικών δικαιωµάτων και ελευθεριών ενάντια στο κράτος. Κάτω από 
την πίεση των κινητοποιήσεων, ο δήµος αναγκάστηκε να καταργήσει τις «ζώνες 
κινδύνου». 

Το παράδειγµα του Αµβούργου δείχνει πώς αντιρατσιστικές εκδηλώσεις διαµαρτυρίας 
µπορούν να σµήξουν µε τοπικούς αγώνες, όπως αυτούς ενάντια στα ψηλά ενοίκια και για 
το δικαίωµα στην πόλη, ειδικά όταν αυτοί µπορούν να στηριχθούν πάνω σε µια 



µακρόχρονη δραστηριότητα της Αριστεράς σε διάφορες συνοικίες, καθώς και στην 
κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική υποστήριξη ενός κόµµατος όπως αυτό της 
Αριστεράς (που στις προηγούµενες εκλογές για τη γερουσία του Αµβούργου έλαβε 6,5% 
των ψήφων). Κεντρικό συνδετικό στοιχείο όλων των κινηµάτων αποτελεί ενάς αριστερός 
εναλλακτικός χώρος, ο οποίος στηρίζεται σε µια υποδοµή από αριστερούς πολυχώρους, 
πρώην κατεληµµένα κτίρια και πολιτικές οµάδες, ενώ παράλληλα διατηρεί δεσµούς µε το 
συνδικαλιστικό κίνηµα, το Κόµµα της Αριστεράς και αριστερούς-φιλελεύθερους κύκλους.  

Εµείς στη Γερµανία που είµαστε κουρασµένοι µε τον αργό ρυθµό των πολιτικών εξελίξεων 
στη ριζοσπαστική Αριστερά, µπορούµε να ελπίζουµε. Το Αµβούργου δείχνει ότι 
περισσότερα είναι εφικτά. Υπάρχουν κι άλλες πολλές πόλεις µε τα ίδια συστατικά που 
οδήγησαν στην έκρηξη του Αµβούργου. 

 

Του Φλόριαν Βίλντε, ιστορικού και συνεργάτη του Ιδρύµατος Ρόζα Λούξεµπουργκ 

(µετάφραση: Λέανδρος Φίσερ) 


