
 

 

 

 

 

 

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 
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Ομάδα των Οκτώ (G8) 

Η Ομάδα των Οκτώ (G8), είναι μια "άτυπη" ομάδα 8 χωρών που θεωρητικά χαρακτηρίζονται ως οι 
περισσότερο βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, και όχι οι πλουσιότερες. Το 2014 ωστόσο η 
Ρωσία διαφώνησε με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία και αποχώρησε από την ομάδα 
δημιουργώντας έτσι τους G7. Η Κίνα το 2014 αρνήθηκε την συμμετοχή της στην ομάδα μετά από διαφωνία 
με τις ΗΠΑ και την Γερμανία αφού είχε καταδικάσει τις κυρώσεις ΗΠΑ και Ε.Ε. στη Ρωσία. 

Η Ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται "άτυπη" διότι δεν προβλέπεται η συγκρότησή της από κανένα διεθνή 
κανονισμό ή συνθήκη. Συγκροτήθηκε αρχικά το 1975, δύο χρόνια ακριβώς μετά την πετρελαϊκή κρίση που 
δημιούργησε ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών, ως αντίποινα του αραβοϊσραηλινού 
πολέμου του 1973, κατόπιν πρόσκλησης του τότε Γάλλου Προέδρου Βαλερί Ζισκάρ ντ' Εστέν, προκειμένου 
ν΄ αντιμετωπιστεί εκείνη η κρίση. Αρχικά προσκλήθηκαν πέντε Χώρες όπου και συγκρότησαν την Ομάδα 
των Έξι, (G6), στην οποία και συμμετείχαν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Ιαπωνία, η 
Ιταλία και οι ΗΠΑ. 

Τον επόμενο χρόνο η ομάδα αυτή διευρύνθηκε με την πρόσκληση και του Καναδά, συγκροτώντας έτσι την 
Ομάδα των Επτά, (G7). Μετά από 22 χρόνια της αρχικής σύστασης, το 1997 η ομάδα διευρύνθηκε κατά ένα 
μέλος ακόμη κατόπιν πρόσκλησης του τότε Προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, με την είσοδο και της Ρωσίας, 
με συνέπεια την συγκρότηση πλέον της Ομάδας των Οκτώ, στη μορφή που υφίσταται σήμερα. Η Ρωσία 
προστέθηκε στην ομάδα αυτή μετά την πτώση – αποδόμηση της Σοβιετικής Ένωσης και κυρίως λόγω της 
σημαντικής γεωπολιτικής της θέσης, και του φυσικού αερίου που της παρέχει μεγάλα έσοδα. 

Η Ομάδα των Οκτώ συνέρχεται κατ΄ έτος σε μία από τις Χώρες μέλη που αναλαμβάνει και τη διοργάνωση 
και στην οποία συμμετέχουν οι πολιτικοί ηγέτες - πρωθυπουργοί ή και άλλες κυβερνητικές ομάδες, 
ομόλογοι υπουργοί και αξιωματούχοι των Χωρών μελών. Στις διήμερες ή τριήμερες αυτές συνδιασκέψεις 
της Ομάδας των Οκτώ, συμμετέχει επίσης και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προσκαλούνται 
και διάφοροι παρατηρητές Χωρών των λεγομένων αναδυομένων οικονομιών όπως είναι η Κίνα, η Ινδία 
κλπ., καθώς και Χωρών του λεγόμενου Νότου όπως η Βραζιλία και η Νότια Αφρική. 

Σημειώνεται ότι οι Χώρες - μέλη της Ομάδας της Οκτώ αντιπροσωπεύουν μόνο το 14% του πληθυσμού της 
Γης, και περίπου το 60% με 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος). Το γεγονός αυτό 
αποτελεί την κύρια αιτία πολλών επικρίσεων, κατά καιρούς, σε βάρος της Ομάδας ότι αποτελεί μια λέσχη 
των πλουσίων Χωρών που κυριαρχούν στη Δύση, με ότι συνεπάγεται αυτό. Εντούτοις, στις αποφάσεις που 
λαμβάνει η Ομάδα αυτή δεν είναι σπάνιες και οι μεταξύ των μελών διαφωνίες και αντιπαραθέσεις όπως 
συνέβησαν σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα επί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την εκπομπή 
αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
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Ομάδα των Είκοσι (G20)  

Η Ομάδα των Είκοσι (G20), είναι ένα διεθνές φόρουμ για τις κυβερνήσεις και τους διοικητές των κεντρικών 
τραπεζών από τις 20 μεγάλες οικονομίες. Τα μέλη του περιλαμβάνουν 19 επιμέρους χώρες (Αργεντινή, 
Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία, 
Ινδία, Ινδονησία,  Καναδάς, Κίνα, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, την 
Τουρκία, και την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η ΕΕ εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Η G-20 ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό τη μελέτη, την αναθεώρηση και την προώθηση συζήτησης υψηλού 
επιπέδου για θέματα πολιτικής που αφορούν την προώθηση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει ζητήματα που υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του κάθε ενός 
οργανισμού. Συλλογικά, οι οικονομίες της G20 αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% του ακαθάριστου 
προϊόντος παγκοσμίως (GWP), το 80% του παγκόσμιου εμπορίου (ή, εάν εξαιρεθεί το εσωτερικό εμπόριο 
της ΕΕ, 75%), και τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της G20, 
έχουν συναντηθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συνόδους κορυφής από την πρώτη συνεδρίασή τους το 
2008 και η ομάδα φιλοξενεί, επίσης, χωριστές συναντήσεις των υπουργών οικονομικών και των διοικητών 
των κεντρικών τραπεζών. 

Με την αύξηση της ισχύος της G20, μετά την σύνοδο κορυφής των ηγετών της, το 2008, οι ηγέτες της 
ανακοίνωσαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 ότι η ομάδα θα αντικαταστήσει την G8 ως το κύριο οικονομικό 
συμβούλιο των υγιέστατων οικονομικά εθνών.  

Οι επικεφαλής των χωρών της G20, συναντήθηκαν σε εξαμηνιαία βάση στις συνόδους κορυφής της G20 
μεταξύ του 2008 και του 2011. Από τη σύνοδο κορυφής των Καννών το Νοέμβριο του 2011, όλες οι σύνοδοι 
κορυφής της G20, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. 

Θέματα που κυριαρχούν στις διάφορες συναντήσεις - συσκέψεις της Ομάδας των Οκτώ είναι κυρίως τα 
διεθνή οικονομικά προβλήματα και εξελίξεις, χωρίς βέβαια να λείπουν και τα πολιτικά ζητήματα, που 
μπορεί ν΄ αφορούν κάποια Χώρα ή ακόμα και θέματα περιβάλλοντος. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι 
συνήθως ομόφωνες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι και δεσμευτικές ή υποχρεωτικές για τα μέλη. 
Δεν παύουν όμως να αποτελούν κοινές κατευθύνσεις επί της διεθνούς οικονομίας και ακολουθούμενης 
πολιτικής. 

Παράλληλα ανά τα χρόνια έχουν συσταθεί και άλλοι επίσημοι και μη πολιτικοοικονομικοί οργανισμοί από 
τον Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών μέχρι τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ.  

Ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών είναι σήμερα ένας διεθνής οικονομικός 
οργανισμός. Δημιουργήθηκε στη Βαγδάτη του Ιράκ το 1960 από τις ακόλουθες χώρες μέλη Ιράν, Ιράκ, 
Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα. Πρωτοστάτες της δημιουργίας αυτού ήταν ο τότε Σάχης της 
Περσίας και ο τότε Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας. 

Πρωταρχικοί στόχοι και σκοποί αυτού του διεθνή οργανισμού ήταν η καθιέρωση ενιαίας πετρελαϊκής 
πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών και ο προσδιορισμός των ευμενέστερων μέτρων προστασίας των 
συμφερόντων τους με σταθεροποιητικές τιμές της διεθνούς αγοράς σε μια προοπτική αφενός αποφυγής 
βλαβερών συνεπειών για τα ίδια μέλη-κράτη και αφετέρου σε μία “δίκαιη και ομαλή” πετρελαϊκή 
β ιομηχανική ανάπτυξη. Οι προαναφερθέντες, θεμιτοί στην αρχή, στόχοι παρέσυραν και άλλες χώρες στη 
σύνδεση με αυτόν τον Οργανισμό. Έτσι από το 1985 τον ΟΠΕΚ συγκροτούν οι παρακάτω χώρες-μέλη, 12 τον 
αριθμό: Ανγκόλα, Αλγερία, Γκαμπόν Ισημερινός, Ιράκ, Ιράν, Κατάρ, Κουβέιτ, Λιβύη, Νιγηρία, Σαουδική 
Αραβία και Βενεζουέλα. Από τότε ο Οργανισμός παραμένει ανοικτός και για οποιαδήποτε άλλα 
πετρελαιοπαραγωγά κράτη, χωρίς να αποκλείεται κανένα, ανεξάρτητα πολιτικού καθεστώτος, θρησκείας, 
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γεωγραφικού χώρου και εφόσον διατηρεί βασικά αντίστοιχα συμφέροντα των ήδη Χωρών - μελών. Η 
Έδρα του ΟΠΕΚ βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας. 

Από την άλλη η λεγόμενη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, είναι μια ανεπίσημη ετήσια διάσκεψη 130 περίπου 
ατόμων, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άτομα επιρροής στους τομείς της πολιτικής, των 
επιχειρήσεων και των τραπεζών. Η συμμετοχή γίνεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης. Αυτή η ελίτ ομάδα 
συνεδριάζει κάθε χρόνο σε πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα σε όλο τον κόσμο - συνήθως στην Ευρώπη - 
και μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά. Η αρχική διάσκεψη 
Μπίλντερμπεργκ ξεκίνησε σαν ιδέα από διάφορα άτομα, μεταξύ των οποίων ο Γιόζεφ Ρέτινγκερ, από την 
ανησυχία τους για την ανάπτυξη του αντι-αμερικανισμού στη Δυτική Ευρώπη. Ο Ρέτινγκερ πρότεινε μια 
διεθνή διάσκεψη, κατά την οποία οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών θα 
πρέπει να συγκεντρωθούν και να συνεδριάσουν, με στόχο “...την προώθηση της κατανόησης μεταξύ των 
πολιτισμών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης”. 

Η παραπάνω ιστορική αναδρομή καταγράφεται για να κατανοήσουμε την πολυσύνθετη οργάνωση της 
οικονομικής ελίτ κάτω από επίσημους και μη οργανισμούς που στόχο έχουν να επιβάλλουν τις 
κατευθυντήριες γραμμές της διεθνούς πολιτικοοικονομικής στρατηγικής. Με απλά λόγια οι σύνοδοι 
κορυφής, οι διεθνείς θεματικοί οργανισμοί και τα αναρίθμητα  πολιτικοοικονομικά συμβούλια ανά τον 
κόσμο είναι η απόδειξη πως μια μικρή δράκα ανθρώπων ευθύνεται άμεσα για τις εγκληματικές στρατηγικές 
που εφαρμόζουν τα κράτη στις κοινωνίες. Για του πολέμους, τις οικονομικές στρατηγικές κοινωνικής 
γενοκτονίας, τη λεηλασία και την καταστροφή του φυσικού κόσμου, τη ληστρική επιδρομή του 
καπιταλισμού στις ζωές όλων μας. 

Με βάση τα παραπάνω η εναντίωση των κοινοτήτων αγώνα σε όλους αυτούς τους εγκληματικούς φορείς 
είναι παραπάνω από αυτονόητη. Γι αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαίο πως κάθε σύνοδος κορυφής βρήκε 
οργανωμένα απέναντί της ανά τα χρόνια τα κινήματα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, τα αντιπολεμικά 
κινήματα αλλά και κάθε οργανωμένη ή μη κοινότητα αγώνα ενάντια στα κράτη και τον καπιταλισμό 
(αντικαπιταλιστικές-αντιιμπεριαλιστικές συλλογικότητες και οργανώσεις, κομμουνιστικές, αναρχικές και 
αντικρατικές ομάδες και άτομα, νεολαίους που αμφισβητούσαν το θεσμό της ασφάλειας και επιτίθονταν 
στα μέτρα τάξης). 

Από το Τορόντο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από το Λονδίνο μέχρι το Αμβούργο, οι συναντήσεις κορυφής των 
ηγετών της διεθνούς οικονομικής ελίτ άφησαν πίσω τους κατεστραμμένες μεγαλουπόλεις, ρωγμές στο 
γόητρο της ασφάλειας και τεράστια κύματα καταστολής. Παρόλα αυτά μια σύνοδος έχει μείνει βαθιά 
χαραγμένη στις μνήμες όλων μας. Η 27η σύνοδος κορυφής των G8 στη Γένοβα το 2001, ίσως μια από τις πιο 
βίαιες διαδηλώσεις όπως χαρακτηρίστηκε. Η στιγμή όπου το κατασταλτικό στρατηγείο της Ιταλίας έχοντας 
χάσει τον έλεγχο της ασφάλειας από την κοινωνική αντιβία των κινημάτων αντίστασης εκτελεί τον αναρχικό 

Κάρλος Τζουλιάνι. Ο κόσμος παγώνει βλέποντας τον 
σύντροφο να κείτεται στο έδαφος ματωμένος τη στιγμή 
που το πλήρωμα των καραμπινιέρων που τον εκτέλεσε 
περνάει με το τζιπ πάνω από το πτώμα του. 

Και εκεί που ο καθένας πιστεύει πως ο κατασταλτικός 
μηχανισμός θα αναδιπλωθεί προσπαθώντας να 
δικαιολογήσει το συμβάν, το αρχηγείο της αστυνομίας 
δίνει εντολή για ένα από τα πιο σκληρά κύματα 
επίθεσης στους διαδηλωτές του nog8, την εκκένωση του 
κατειλημμένου σχολείου Diaz. Οι εγκαταστάσεις του 
σχολείου Diaz και ενός ακόμα κτηρίου δίπλα είχαν 
καταληφθεί από τους διαδηλωτές για να στεγάσουν 
τόσο κινηματικές ανάγκες όσο και τη φιλοξενία 
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διαδηλωτών από το εξωτερικό. Ανάμεσά τους στεγάστηκε το 
Κοινωνικό Φόρουμ, η legal team των δικηγόρων που 
υπερασπίστηκαν τους διωκόμενους, το Indymedia και δεκάδες 
αγωνίστριες και αγωνιστές. Τα μεσάνυχτα της 21ης Ιούλη οι 
ειδικές δυνάμεις της ιταλικής αστυνομίας και οι καραμπινιέρι 
εισβάλλουν στον κατειλημμένο χώρο και συλλαμβάνουν μέσα σε 
ένα κλίμα άμετρης βίας 93 καταληψίες. 61 συλληφθέντες 
οδηγούνται στο νοσοκομείο με 3 από αυτούς να είναι σε κρίσιμη 
κατάσταση και έναν σε κώμα. Οι συλληφθέντες βασανίζονται σε 
αστυνομίας και τις φυλακές. Για τους βασανισμούς των 
συλληφθέντων κατηγορήθηκαν 125 μπάτσοι από τους οποίους κανένας δεν καταδικάστηκε καθώς ο 
ιταλικός ποινικός κώδικας δεν αναγνώριζε το βασανιστήριο ως έγκλημα. 

*** 

Χρονολόγιο κάποιων άμεσων δράσεων ενόψει της συνόδου κορυφής 

• Μάρτιος-Αμβούργο: Φωτιά στη αστυνομία 

Στις 17 Μαρτίου, βάλαμε φωτιά σε δυο περιπολικά 
στο Αμβούργο. Ακριβώς δίπλα από το σπίτι του 
δημάρχου Olaf Scholze κάψαμε το όχημα των 
φρουρών του στην Schmarjestraße. Στην 
Hindenburgstraße μπροστά από το τμήμα του 
αστυνομικού συνδικάτου (GdP) και ακριβώς 
μπροστά από την αστυνομία, πυρπολήθηκε ένα βαν 
της GdP.  

...Το αστυνομικό συνδικάτο συνεργάζεται με την 
Γερμανική αστυνομική δύναμη ως πολιτική πλευρά 
των μπάτσων. Παροτρύνουν σε αυστηρές κυρώσεις 
σχετικά με την “σωματική” επίθεση σε 
αστυνομικούς. Για παράδειγμα, η παράγραφος 114  προτείνει ότι οι επιθέσεις θα πρέπει να τιμωρούνται σε 
κάθε περίπτωση πιο εύκολα και πιο σοβαρά  με προφυλάκιση.  

...Το αστυνομικό συνδικάτο έχει πλέον ένα λιγότερο περιπολικό το οποίο θα παρέχει καφέ στους μπάτσους 
κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής. Επίσης έχει πλέον ένα λιγότερο βαν το οποίο θα μπορούσε να 
μπει στο δρόμο μας ή θα περιπολούσε τις γειτονιές μας. Αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό, αλλά μπορεί να 
επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή από όποιον ενδιαφερθεί να το επαναλάβει. Α καταστρέψουμε ό,τι μας 
καταπιέζει. δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα! 

Δεν ξεχνάμε τον Ian Tomlinson, ο οποίος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στη σύνοδο κορυφής G20 στο 
Λονδίνο μετά από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα στο έδαφος από τους μπάτσους χωρίς να προσπαθήσουν καν 
να τον επαναφέρουν στη ζωή. 

Δεν ξεχνάμε τον Carlo Giuliani, που πυροβόλησαν οι μπάτσοι κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής G7 το 
2001 στην Γένοβα. Δεν ξεχνάμε όλους όσους δολοφονήθηκαν από μπάτσους και τα ονόματα τους 
παραμένουν άγνωστα. 



Πριν από τη σύνοδο, κατά τη διάρκεια της συνόδου και μετά τη σύνοδο: 

Ενάντια στο κράτος, τον καπιταλισμό και όλες τις αρχές! 

• Απρίλιος-Εμπρησμός των κτιρίων συνεδρίασης των G20 και OSCE 

Στο Αμβούργο, το Σάββατο , περίπου 40 άτομα με 
κουκούλες έβαλαν φωτιά στο κτίριο που θα συνεδριάσει 
η OSCE (Organization for Security and Co-operation in 
Europe) σε 2 βδομάδες. Έβαλαν, συγκεκριμένα, φωτιά 
στην είσοδο του κτιρίου, στους κάδους σκουπιδιών και 
στις τριγύρω περιφράξεις. Επίσης χρησιμοποιώντας 
σφυριά και πέτρες έσπασαν τους γυάλινους τοίχους του 
περιπτέρου όπου θα συνεδρίαζε η OSCE και οι G20 (τον 
Ιούλιο του 2017).  

"Κάλεσμα ενάντια την κυρίαρχη τάξη όλου του κόσμου, για οργάνωση του επαναστατικού αγώνα μέχρι το 
γκρέμισμα των συνόρων. Δεν θα περιορίσουμε τους αγώνες μας τις ημέρες της συνόδου κορυφής. Καλούμε 
λοιπόν, σε διεθνές επίπεδο ώστε να χρησιμοποιηθεί ο Απρίλιος του 2017 ως στιγμή απέραντης 
αποκεντρωμένης αντίστασης για τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των διάφορων μορφών αγώνα και την 
διατήρηση των επιθέσεων μας." 

• Ιούνης- Επίθεση με μπογιές σε αγάλματα του Bismark 

Μέσα σε μια καμπάνια ενάντια στη συνέχεια της αποικιοκρατικής 
πολιτικής από τους ισχυρούς της συνόδου του G20, έλαβαν χώρα 
συντονισμένες επιθέσεις σε μνημεία του Bismark, γερμανού καγκελάριου 
που χαρακτηρίστηκε από την αποικιοκρατική εξωτερική πολιτική και την 
ενεργό συμμετοχή στον αποικιακό διαμελισμό της Αφρικής.  

• Ιούνης-Σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο 

Η ομάδα shut down G20 ανέλαβ ε την ευθύνη για τις εμπρηστικές 
επιθέσεις σε κιβώτια σήματος και αγωγούς καλωδίων κατα μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου που διασχίζει το Βερολίνο, το Αμβούργο, την 
Κολωνία, το Ντόρτμουντ, τη Λειψία, τη Βρέμη και το Bad Bevensen. 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η πρόκληση μεγάλων καθυστερήσεων 
"παραλύοντας" μεγάλος μέρος του δικτύου. 

Η επίθεση ήταν μια προσβολή στο κεντρικό νευρικό σύστημα του 
καπιταλισμού εν' όψη της συνόδου κορυφής στο Αμβούργο 

"...Διαδηλώσεις μεγάλης κλίμακας και ημέρες συντονισμένης άμεσης 
δράσης διοργανώνονται στο προσκήνιο και κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 στο Αμβούργο 
από τις 7 έως τις 8 Ιουλίου, στην οποία θα παρευρεθούν δικτάτορες του κόσμου, μεταξύ των οποίων είναι ο 
Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν." 

 



• Ιούλιος-Εμπρησμός κεντρικών εγκαταστάσεων της Porsche  

Φάτε τους πλούσιους. Επίθεση στο G20. Ενάντια στην πόλη των πλουσίων. 

...σε μια πόλη με τσέπες γεμάτες χρήμα, ο πλούτος που κυκλοφορεί μέσα στους δρόμους μας αηδιάζει. 

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε στις νέες κεντρικές εγκαταστάσεις της Porsche με εμπρηστικούς μηχανισμούς 
καίγοντας 12 ετοιμοπαράδοτα οχήματα. Η ίδια η εταιρεία αναφέρει πως το ποσό της συνολικής ζημίας 
ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 

"...Με αυτή τη μικρή πυρκαγιά πολυτελείας θέλουμε να ζεστάνουμε τις καρδιές όλων των φίλων μας από 
την Ευρώπη που έχουν φτάσει στο Αμβούργο, αψηφώντας την μιντιακή προπαγάνδα. Είναι ωραίο ότι είστε 
εδώ. 

Αλληλεγγύη στους αναρχικούς κρατούμενους." 

*** 

Παραθέτουμε αυτούσιο όλο το χρονικό των ημερών της συνόδου στο Αμβούργο έτσι όπως αυτό 
καταγράφηκε από την παρουσία των συντρόφων του CrimethInc καθώς και τον συλλογικό τους απολογισμό 
για τα γεγονότα και την παρακαταθήκη που θα αφήσουν για την συνολικότερη υπόθεση της σύγκρουσης 
των αγωνιζόμενων κομματιών της κοινωνίας με τα κράτη και το κεφάλαιο. 

Όσο μας πιέζετε, τόσο κινδυνεύετε να εκραγούμε 

G20 2017 – Η μάχη του Αμβούργου 

Ανάλυση γεγονότων. 

Η Σύνοδος των G20 του 2017 προκάλεσε τις εντονότερες ταραχές και συγκρούσεις του τελευταίου αιώνα 
στην Γερμανία. Ήμασταν εκεί καλύπτοντας τα γεγονότα. Μέσα στον μήνα που ακολούθησε, συνθέσαμε 
ποικιλία αναφορών από το Αμβούργο προκειμένου να δημιουργήσουμε μια λεπτομερή χρονική καταγραφή 
των γεγονότων και να παρουσιάσουμε την ανάλυση τους. Πρόκειται για μια επική ιστορία που εξελίσσεται 
μεταξύ κρατικής βίας και λαϊκής αντίστασης, σε κλίμακα τέτοια που σπάνια βλέπουμε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και στην Βόρεια Ευρώπη. 



Περίληψη 

Η αστυνομία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ιδιαίτερη βία προκειμένου να απομονώσει και να 
τρομοκρατήσει όλους όσους συμμετείχαν στην διαδήλωση κατά της Συνόδου αλλά στην πορεία κατάφεραν 
να στρέψουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού εναντίον τους, οδηγώντας την πόλη σε μια ανεπανάληπτη και 
ανεξέλεγκτη σύγκρουση. Με αφορμή τα γεγονότα, θυμόμαστε, πως οι πιο σημαντικές εξελίξεις συμβαίνουν 
στα περιθώρια των συγκρούσεων- η εξάπλωση της επανάστασης είναι πιο ουσιαστική από τις μεμονωμένες 
πράξεις ακραίων. Οι πράξεις της αστυνομίας υπογραμμίζουν πόσο σημαντική θεωρούν την ωμή βία οι 
ηγέτες της Συνόδου, είδαμε όμως για άλλη μια φορά και πόσο σημαντική είναι η αποφασιστικότητα του 
πλήθους, η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι ακόμα και στην καλύτερα εκπαιδευμένη και εξοπλισμένη 
αστυνομία. Αν πάνω από 31 χιλιάδες αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση που έχουν έγκριση για την χρήση 
κάθε είδους βίας, δεν μπορούν να διατηρήσουν τη τάξη στο πιο σημαντικό, από άποψη ασφάλειας, γεγονός 
της χρονιάς, στο πλουσιότερο έθνος της Ευρώπης, ίσως είναι εφικτό να φανταστούμε μια επανάσταση στον 
ορίζοντα τελικά. 

Ξεκινάμε τιμώντας το θάρρος εκείνων που αντιστάθηκαν στην Σύνοδο, είτε οργανώνοντας πορείες, είτε 
βοηθώντας στην στέγαση των συμμετεχόντων αφού η αστυνομία έκανε έφοδο στο καμπ, είτε συμμετείχαν 
με το μαύρο μπλοκ στην πορεία, είτε προσέφεραν ιατρική φροντίδα στα θύματα της αστυνομικής βίας, είτε 
συμμετείχαν στην αποκάλυψη της αλήθειας της κίνησης «καθαρίστε το Αμβ ούργο» μετά το τέλος της 
Συνόδου. 

Δυστυχώς κάθε νίκη δεν σημαίνει πως τα κατάφερες. Αν και κανένας δεν περίμενε πώς το Αμβούργο θα 
κατάφερνε να αντισταθεί στην αστυνομία που σκόπευε να ιδρύσει προσωρινές αυτόνομες ζώνες ,μια 
μορφή αστυνομοκρατίας, αυτό ακριβώς το επίτευγμα, δίνει στους ακροδεξιούς και στους φιλελεύθερους 
συνεργούς τους την δικαιολογία, που χρειάζονται, προκειμένου να πιέσουν για ακόμα αυστηρότερο 
κρατικό έλεγχο. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι άνθρωποι, ειδικά εκείνοι που δεν ήταν στο Αμβούργο- 
δημιούργησαν μια θεωρία συνομωσίας κατά την οποία οι αστυνομίες διαφορετικών εθνών αποφάσισαν να 
επιτρέψουν στην αστυνομία να χάσει τον έλεγχο του Αμβούργου. Αυτή η κατηγορία κάνει την εμφάνιση της 
κάθε φορά που ο κόσμος καταφέρνει να νικήσει την αστυνομία, πρόκειται για αυτοματοποιημένο 
αντανακλαστικό αυτών που είναι πια τόσο εξοικειωμένοι με τον κρατικό έλεγχο, που αποδίδουν όλα τα 
γεγονότα σε μια μονολιθική, παντοδύναμη κεντρική εξουσία. Σε αυτό το χρονικό των διαδηλώσεων κατά 
της Συνόδου θα σας παρουσιάσουμε γεγονότα και μπορείτε οι ίδιοι να αποφασίσετε τί πραγματικά συνέβη. 

Το στοίχημα 

Η Σύνοδος G20 του 2017 ήταν η πρώτη παγκόσμια σύνοδος στην μετά Τράμπ εποχή και έφερε σε επαφή 
ηγέτες ακραίους και απολυταρχικούς, όπως ο Πούτιν και ο Ερντογάν, με παλαιάς κοπής νέο-φιλελεύθερους, 
όπως η καγκελάριος της Γερμανίας, Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Με βάση αυτά, ήταν επόμενο 
να υπάρξουν διαμαρτυρίες. Το ερώτημα ήταν, οι διαδηλωτές θα νομιμοποιούσαν τους νέο-φιλελεύθερους 
προκειμένου να αντιστρατευτούν τους εθνικιστές; Θα υπέβαλαν ειρηνικά, υπογεγραμμένες αιτήσεις- ή θα 
δήλωναν την αντίθεση τους συνολικά ως προς την δομή της διακυβ έρνησης παγκόσμια; Και άραγε η 
Γερμανία θα επέτρεπε στις διαδηλώσεις να λάβουν χώρα ή θα προσπαθούσε να τις διαλύσει; 

Ενώ η νότια και η ανατολική Ευρώπη συνεχίζουν να υποφέρουν από οικονομική κρίση κι ακόμα και η 
Γαλλία αναγκάστηκε να πάρει μέτρα λιτότητας, η Γερμανία παραμένει ένα από τα τελευταία προπύργια της 
κοινωνικής δημοκρατίας και της κατανομής πλούτου, όπως αυτό συνέβαινε τον 20ο αιώνα. Σε αντίθεση 
προς τα κοινωνικά κινήματα που ξεφυτρώνουν σε άλλα μέρη της Ευρώπης, στην Γερμανία κάθε πολιτική 



ρήξης βασίζεται ακόμα στην αντικουλτούρα της απολυταρχίας του προηγούμενου αιώνα. Αν και υπάρχει 
μια τελετουργική παράδοση οδομαχιών, η Γερμανική αστυνομία είναι ίσως η πιο έμπειρη κι 
αποτελεσματική σε όλη την Ευρώπη, όταν πρέπει να καταστείλουν κάποια αναστάτωση. Αν υπήρχε ένα 
κράτος που σίγουρα θα μπορούσε να διατηρήσει την τάξη κατά την διάρκεια της Συνόδου, αυτό ήταν 
σίγουρα η Γερμανία. 

Διαπράττοντας ύβρη οι Γερμανικές δυνάμεις ,αποφάσισαν να δουν την Σύνοδο ως μια ευκαιρία να 
διαπιστώσουν πόση πίεση θα μπορούσαν να ασκήσουν σε μια από τις πιο επαναστατικές πόλεις τις 
Γερμανίας. Ούτε οι ίδιοι, ούτε και όσοι κινητοποιήθηκαν εναντίον τους γνώριζαν τι θα ακολουθούσε. 

Τοποθεσίες 

Οι Γερμανοί απορούσαν με την Άνγκελα Μέρκελ και την επιλογή της να φιλοξενήσει την Σύνοδο στο 
Αμβούργο, μια ιστορικά αριστερή πόλη με έντονο επαναστατικό προφίλ. Όχι απλά οπουδήποτε στο 
Αμβούργο, αλλά στο κέντρο της περιοχής St. Pauli, όπου υπάρχουν αναρχικά και αυτόνομα στέκια, σπίτια, 
κοινωνικές δομές, ομάδες γκράφιτι και ομάδες ποδοσφαίρου με γνωστή παρουσία. 

Μετά τη Σύνοδο το 2001 κατά την οποία οι διαδηλωτές επέφεραν σημαντικές ζημιές στην πόλη της Γένοβα , 
τα ΜΑΤ δολοφόνησαν τον Κάρλο Τζουλιάνι και τραυμάτισαν σοβαρά εκατοντάδες ακόμα, οι επόμενες 
Σύνοδοι έγιναν σε πολύ πιο απόμακρες τοποθεσίες. Το 2002, ο Καναδάς έκανε την συνάντηση διακόσια 
μίλια βόρεια του Άινταχο, στην πόλη Kananaskis , αριθμός κατοίκων 221. Η Σύνοδος των G8 τον επόμενο 
χρόνο έγινε στο γαλλικό χωριά του É vian-les-Bain, αριθμός κατοίκων 8822. Το 2004 ο Τζωρτζ Μπους 
φιλοξένησε την Σύνοδο στο Sea Island , στην Τζώρτζια, αριθμός κατοίκων 298. Ο Τόνι Μπλερ επέλεξε τα  
Scottish highlands of Gleneagles  για τη Σύνοδο των 8 το 2005 και ακόμα και έτσι, αντιμετώπισε σοβ αρή 
αντίσταση. 

Η αλήθεια είναι πως οι ηγέτες ανά τον κόσμο δεν έχουν δώσει την ίδια προσοχή όταν επιλέγουν τόπο για 
της Συνόδους των 20. Το 2009 η Σύνοδος των 20 στο  Pittsburgh είχε έντονες διαμαρτυρίες, το ίδιο έγινε και 
το 2010 στο Τορόντο του Καναδά κατά την οποία οι διαδηλωτές κατέστρεψαν μια ολόκληρη εμπορική 
γειτονιά. 

Σε ότι αφορά τη Γερμανία η επιλογή του Αμβούργου ήταν μακράν η πιο ριψοκίνδυνη κίνηση των 
τελευταίων δεκαετιών. Το 1999 η Σύνοδος των 7 έγινε στην Κολωνία, λίγους μήνες πριν την διάσημη 
σύσκεψη WTO. Το 2007 η Σύνοδος των 8 έγινε   στο Heiligendamm, ένα απομακρυσμένο παραθαλάσσιο 
θέρετρο αλλά ήταν στο Αμβ ούργο που ξέσπασαν ταραχές. Το 2015 η Σύνοδος των 7 επέλεξε να 
σκαρφαλώσει στο βαυαρικό κάστρο Schloss Elmau. 

Παρά την απόσταση που χωρίζει τον χώρο της Συνόδου ή το ύψος των τειχών που σηκώνουν γύρω τους, ο 
κόσμος εξακολουθούσε να περνάει βουνά και να διασχίζει χωράφια για να διαμαρτυρηθεί και να 
παρενοχλήσει τις συναντήσεις τους. 

Ένα πράγμα έδειχνε β έβαιο, είτε λάμβ ανε χώρα στο κέντρο της πιο αριστερής γειτονιάς του Αμβούργου, 
είτε στην Ανταρκτική, η Σύνοδος δεν θα γινόταν χωρίς να β ρει αντίσταση. Οπότε γιατί επέλεξαν το 
Αμβούργο; Γιατί έδειξαν να θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα;Προέκυψε μεγάλος προβληματισμός 
γύρω από την επιλογή της τοποθεσίας, τόσο που δημιούργησε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στις 
εβ δομάδες πριν την Σύνοδο των 20 καθώς ιστορίες για εξτρεμιστές αριστερούς που έρχονταν να 



λεηλατήσουν την πόλη άρχισαν να απλώνονται παντού. Ένας στους είκοσι Γερμανούς αστυνομικούς ανα 
την επικράτεια πήρε εντολή να παρουσιαστεί στο Αμβούργο. 

Μερικοί υποπτεύονται πως οι αρχές ήθελαν να στήσουν ένα σκηνικό άγριων οδομαχιών, που θα 
μπορούσαν να φανούν πολύ χρήσιμες στην προσπάθεια να δημιουργηθεί η εικόνα του αριστερού ο οποίος 
δημιουργεί κάθε είδους προβλήματα. Μια τέτοια εικόνα θα έδινε στην κυβέρνηση την δυνατότητα να 
περάσει ακόμα αυστηρότερους νόμους κατά κάθε εξτρεμιστικής συμπεριφοράς και να δικαιολογήσει 
ακόμα περισσότερες επιθέσεις κατά των αυτόνομων κινήσεων. Πράγματι η Γερμανία θέσπισε ένα νόμο που 
απαγορεύει την κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω κινητών, λίγες μόνο μέρες πριν την έναρξη της 
Συνόδου. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, αν δεν προέκυπταν  ταραχές, υπήρχαν πράκτορες που θα τις 
προκαλούσαν. 

Μια άλλη θεωρία λέει πως σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν το Αμβούργο ως εκπαιδευτική ευκαιρία. Εδώ και 
χρόνια η Γερμανική αστυνομία είχε την ευκαιρία να εξάγει τις τακτικές της σε νοτιότερα πεδία μάχης, όπως 
στην Ελλάδα. Επίσης η Γερμανία έχει δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο 
εκκολάπτονται αστικές πολεμικές συγκρούσεις. Μερικοί πιστεύουν πως το Αμβούργο επιλέχθηκε, ώστε να 
δοκιμαστούν στην πράξη στρατηγικές αστικού πολέμου. Αυτή η θεωρία θα μπορούσε να εξηγεί και γιατί 
προσκλήθηκαν στην Σύνοδο αστυνομίες άλλων εθνών της Ενωμένης Ευρώπης. Τέλος, πολλοί ήταν σίγουροι 
πως το Αμβούργο επιλέχθηκε με την ελπίδα ,να εκκαθαριστεί μια και καλή, μια περιοχή που από καιρό είχε 
χαρακτηριστεί ως ανεξέλεγκτη. Μέσα στο προηγούμενα χρόνια, το Αμβούργο είχε προκριθεί προκειμένου 
να φιλοξενήσει τρία διαφορετικά μεγάλα γεγονότα, όπως το 23ο συνέδριο συνεργασίας για την οργάνωση 
της ασφάλειας στην Ευρώπη (OSCE) και τους Ολυμπιακούς του 2024. Όπως παρουσιάσαμε και σε άρθρο 
μας για τα κοινωνικά κινήματα της Βραζιλίας, αυτά τα «μεγάλα γεγονότα» δίνουν μια εξαιρετική ευκαιρία 
στο κράτος να στρατιωτικοποιήσει την αστυνομία, να εκκαθαρίσει δύσκολες γειτονιές και να επεκτείνει τις 
δομές της καταπίεσης. Η επιλογή του Αμβούργου, ως την πόλη που θα φιλοξενούσε την Σύνοδο των 20, 
μπορεί να κατανοηθεί μόνο αν την δούμε σαν μια σκόπιμη απόπειρα, να ενισχυθεί η αντίδραση και να 
επισπευστεί η αλλοίωση του αστικού τοπίου. 

Και οι τρεις αυτές θεωρίες κυκλοφόρησαν στα μέσα και στο ίντερνετ. Άσχετα με τους λόγους για τους 
οποίους επελέγη τελικά το Αμβούργο, οι αρχές έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να ενημερώσουν 
τους πάντες, πως η πόλη θα ήταν τόσο στρατιωτικοποιημένη εκείνες της μέρες, που κάθε απόπειρα 
διαμαρτυρίας θα ήταν μάταιη. Καθώς η Μέρκελ ανέλαβε την προεδρία της Συνόδου, τον Σεπτέμβριο του 
2016 και το Αμβούργο ήταν πλέον η οριστική τοποθεσία, κάθε είδους δυνάμεις άρχισαν να συρρέουν. 

Η εισβολή: Ορδές από τον Νότο 

«Οι μπάτσοι είναι ήδη στους δρόμους,» μου είπε μια φίλη, μια εβδομάδα πριν την έναρξη της Συνόδου. 
«είναι παντού, στις ειδήσεις. Οι πολίτες έχουν πραγματικά εκνευριστεί με την συμπεριφορά τους.». Ήθελα 
να επικοινωνήσω με τους συντρόφους μου στο Αμβούργο, φοβόμουν πως η αστυνομία θα είχε ήδη αρχίσει 
να ασκεί υπερβολική βία στους ντόπιους. 

Στις ειδήσεις βέβαια, η ιστορία ήταν διαφορετική: Περίπου 220 αστυνομικοί από το Βερολίνο, εκδιώχθηκαν 
από τις αρχές του Αμβούργου μετά από άγριο πάρτι που συμπεριελάμβανε δημόσιο σεξ, καυγάδες, 
ομαδικό κατούρημα και μια αξιωματικό της αστυνομίας ντυμένη με μπουρνούζι μα κάνει στριπτίζ ενώ 
ανέμιζε το υπηρεσιακό της όπλο. 



«Αυτές είναι λοιπόν οι πληροφορίες που κάνουν έξω φρενών τους συμπολίτες μας; Όταν μας δέρνουν οι 
μπάτσοι , τότε όλοι θεωρούν πως κάνουν καλά τη δουλειά τους;» 

Το Αμβούργο θα γινόταν μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις στην σύγχρονη Γερμανική 
ιστορία. Η τοπική αστυνομία, δέχτηκε στους κόλπους της την Ομοσπονδιακή αστυνομία και τις αστυνομικές 
αρχές άλλων ομοσπονδιών. Μέχρι την ολοκλήρωση της Συνόδου, περισσότεροι από 30.000 αστυνομικοί 
βρίσκονταν στην πόλη. 

«Ο τραυματισμός σου και η σοβαρότητά του είναι ανάλογα με τον μπάτσο που θα πέσεις,» μου εξηγεί ένας 
ντόπιος καθώς περπατούσαμε στην St Pauli. Λίγες μέρες πριν την έναρξη της Συνόδου, η αστυνομία ήταν 
παντού, γέμιζαν την πόλη μέσα σε τεθωρακισμένα οχήματα. Καθώς κοιτούσα τις πινακίδες κυκλοφορίας 
τους, είχα την ευκαιρία να φρεσκάρω λίγο την Γερμανική μου γεωγραφία. 

«Αυτές είναι ειδικές δυνάμεις από την Βαυαρία» συνέχισε να μου εξηγεί ο φίλος μου, δείχνοντας προς μια 
ομάδα αστυνομικών. «Ιδιαιτέρως βίαιοι, μισούν τους αριστερούς. Να προσέχεις και για τους μπάτσους με 
τα μαύρα κράνη που έχουν διαφορετικού χρώματος τελείες στις στολές τους, αυτοί σε απομονώνουν.» 

Συνήθως αυτού του είδους οι δυνάμεις μένουν πίσω και εμφανίζονται μόνο όταν οι ταραχές βγουν εκτός 
ελέγχου. Στο Αμβούργο περπατούσαν στους δρόμους με τις μάσκες τους να κρέμονται και τα κράνη τους 
στο χέρι, μέρες πριν την έναρξη της Συνόδου, προβάλλοντας μια εικόνα επιβολής και δύναμης. Από την ώρα 
που έφτασα στην πόλη, ένιωθα σαν να βρίσκομαι υπό κατοχή. Κατά την προετοιμασία για τη Σύνοδο των 
20, η αστυνομία δεν είχε ξεκαθαρίσει πόσους αστυνομικούς σκόπευε να φέρει στο Αμβούργο, δεν έχασαν 
όμως την ευκαιρία να παρουσιάσουν με λεπτομέρειες τους οργανωμένους εξτρεμιστές που ήδη 
κατευθύνονταν στο Αμβούργο, μιλώντας για ορδές που εισβάλλουν από τον Νότο στον Βορρά. 

Η Γερμανία επικαλέστηκε μια ειδική εξαίρεση στην συνθήκη Σένγκεν, που επιτρέπει σε μια χώρα εντός 
Σένγκεν να κάνει ελέγχους προκειμένου να αντιμετωπίσει απειλές ασφαλείας. Τα νέα σημεία ελέγχου 
στήθηκαν στα σύνορα με τη Δανία και το Βέλγιο, εξ άλλου είχαν ήδη θέσει συνοριακούς ελέγχους μετά την 
μεταναστευτική κρίση του 2015-2016. Στα σύνορα Αυστρίας-Γερμανίας η είσοδος γινόταν υπό την απειλή 
όπλου και με κύριο κριτήριο την εμφάνιση του κάθε ατόμου. 

Στη συνέχεια η αστυνομία παρουσίασε λεπτομερώς στα μέσα, πώς σκόπευε να φερθεί σε όσους 
συλληφθούν, μάλιστα κάλεσε τους δημοσιογράφους στα κελιά για φωτογράφιση. Είχαν φτιάξει μια 
πρόχειρη φυλακή για να κρατήσει 400 άτομα, φουλ εξοπλισμένη με ανακριτικά κελιά και χώρους εξπρές 
διεξαγωγής της δικαστικής διαδικασίας. Το γερμανικό κράτος ξόδεψε περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια 
για αυτές τις εγκαταστάσεις, προσέλαβε 130 δικαστές, οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι μέρα-νύχτα, από τα τέλη 
Ιουνίου μέχρι το πέρας της Συνόδου. 

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της Συνόδου των 20, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα ένα μελοδραματικό 
βίντεο πάνω σε όπλα κατασκευασμένα με απλά υλικά, τα οποία υποτίθεται πως είχαν κατασχέσει, δίνοντας 
την προειδοποίηση πως «υποθέτουμε ότι αυτά δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος ,όσων τέτοιων όπλων 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρυμμένα σε αποθήκες και γκαράζ σε όλο το Αμβούργο.» Έστηναν ήδη έτσι το 
σκηνικό ώστε η σύγκρουση να μοιάζει αναπόφευκτη καθώς είχε «παρατηρηθεί ροή διάφορων κινημάτων 
προς το Αμβούργο», δοκιμάζοντας να παρουσιάσουν τον εαυτό τους ως θύμα. Διέρρεαν πως πάνω από 
8.000 ακραίοι από την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Σκανδιναβία και την Ελλάδα οργάνωναν βίαιες 
διαδηλώσεις. 



Εδώ μπορούμε να δούμε την κατασκευή του Άλλου, ενός σκοτεινού πλάσματος που έρχεται από τον Νότο 
προς τον Βορρά και κραδαίνει όπλα που άρπαξε από τις κρυψώνες τους στα γκαράζ του Αμβούργου καθώς 
προχωρά για να κάψει και να υποδουλώσει την γερμανική πόλη. Μια παρόμοια ιστορία είχαμε ακούσει και 
από την Ιταλική κυβέρνηση μετά τις ταραχές στην Γένοβ α το 2001. Ο Ιταλός υπουργός εσωτερικών 
ισχυριζόταν τότε πως οι συγκρούσεις κατά την διάρκεια της Συνόδου των 8 είχαν σχεδιαστεί και οργανωθεί 
σε «τρομοκρατικό-αριστερό» κάμπ κατά των συνόρων στη Σλοβενία, μια εβ δομάδα πριν την Σύνοδο. Οι 
εικόνα των ορδών ήταν ακριβώς η ίδια, με μόνη διαφορά πως δεκαπέντε χρόνια πριν, οι ορδές έρχονταν 
από τα ανατολικά και τα βόρεια. 

Οι εξελίξεις πριν την Σύνοδο των 20 στο Αμβ ούργο ήταν τόσο οικείες ,που έμοιαζε λες και η αστυνομία 
βιαζόταν να αναπτύξει την αφήγηση της, να δικαιολογήσει εκ των προτέρων θανάτους ή σοβαρούς 
τραυματισμούς ,που μπορεί να προέκυπταν. Λόγω της αντίθεσης αυτής της εικόνας που παρουσιαζόταν με 
την καθημερινότητα των κατοίκων του Αμβούργου που είναι εξοικειωμένοι με κινήματα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, με χώρους, φούρνους, βιβλιοπωλεία και κοινοτικούς κήπους, οι αρχές έπρεπε να κάνουν τον 
εχθρό να έρχεται από ξένες χώρες. 

Σε όλο το Αμβούργο, μέρες πριν την έναρξη της Συνόδου, μακρές σειρές οχημάτων της αστυνομίας 
διακρίνονταν να κινούνται σε όλη την πόλη, δημιουργώντας μια αίσθηση απολυταρχίας και ελέγχου. 
«Κοίτα,» είπα δείχνοντας ένα ασθενοφόρο να συνοδεύει κάθε τέτοια ομάδα, «κοινωνική δημοκρατία!» 

Ο  γερμανός  φίλος μου με κοίταξε χωρίς να καταλαβαίνει. 

«Στις Ηνωμένες πολιτείες, δεν θα υπήρχε ασθενοφόρο.» του εξήγησα. 

Εισαγωγή στην οργή 

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά του το Αμβούργο γίνεται γνωστό ως αντιστασιακό λίκνο. Η λεωφόρος 
Hafenstrasse, όπου θα περνούσε η πορεία “Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση”, ήταν προπύργιο των αυτόνομων 
κινημάτων από τις αρχές του 1980. Αρκετά από τα σπίτια σε αυτόν τον δρόμο είναι καταλήψεις του 1981 
και το κίνημα των καταλήψεων τα υπερασπίστηκε με πάθος μέσα στην δεκαετία που ακολούθησε. Ο 
αγώνας έφτασε στην κορύφωση του το 1987, όταν ο κόσμος έστησε και κράτησε οδοφράγματα για 8 
συνεχείς μέρες προκειμένου να μην επιτραπεί η έξωση των καταληψιών. Η Πρωτομαγιά είναι επίσης μια 
σημαντική μέρα για το Αμβούργο καθώς ταραχές που ξέσπασαν την Πρωτομαγιά του 2008, όταν 
αντιφασιστικές ομάδες προσπάθησαν να εμποδίσουν νέο-Ναζί να παρελάσουν μέσα στην πόλη. Το θέατρο 
Rote Flora ήταν η ναυαρχίδα του κινήματος από την εποχή που έγινε η κατάληψη του το 1989. Τον 
Δεκέμβριο του 2013, όταν η κυβέρνηση απείλησε με εξώσεις και κατεδάφιση, η κατάληψη έγινε σύμβολο 
αντίστασης στα σχέδια αλλοίωσης του αστικού τοπίου. Τελικά καταλήξαμε στις ταραχές της 21 Δεκεμβρίου, 
όταν πάνω από 7000 άνθρωποι συγκρούστηκαν με την αστυνομία, υπερασπιζόμενοι τη Rote Flora και την 
πολιτική ομάδα προσφύγων Lampedusa. Ένα μήνα αργότερα, από το δημαρχείο ανακοινώθηκε αλλαγή 
σχεδίου σε σχέση με το Rote Flora, τόσο η κατάληψη, όσο και η ομάδα Lampedusa εξακολουθούν να 
υπάρχουν. 

*** 

Ο αγώνας ενάντια στην αλλοίωση του αστικού τοπίου γίνεται ολοένα και εντονότερος στο Αμβούργο και το 
Βερολίνο τα τελευταία χρόνια. Το 2008, μεγάλος αριθμός πολυτελών αυτοκινήτων κάηκε στην γνωστή για 
τις αριστερές της τάσεις γειτονιά Kreuzberg του Βερολίνου, όπου εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας 



ανακοίνωσε, πως ο κόσμος απλά πρέπει να αποφύγει να παρκάρει εκεί τα αυτοκίνητα του. Το 2016, αυτό το 
άθλημα έφτασε στην κορύφωση του, όταν πάνω από 200 αυτοκίνητα κάηκαν μέσα σε περίοδο έξι μηνών 
και κανείς δεν συνελήφθηκε για αυτό. Τον Φεβρουάριο μετά από μια σειρά εμπρησμών αυτοκινήτων, μια 
άγνωστη ομάδα δήλωσε πως για κάθε αστυνομική εισβολή σε καταλήψεις ή συλλογικότητες θα απαντάται 
με ζημιές σε περιουσίες άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Εκείνο το καλοκαίρι το Βερολίνο υπερασπίστηκε 
με επιτυχία την θρυλική κατάληψη της Rigaerstrasse 94 με μαζικές συγκρούσεις ,τις οποίες κάποια από τα 
μέσα περιέγραψαν ως τις πιο βίαιες των τελευταίων πέντε ετών. 

Και η Φρανκφούρτη είχε πρωτοστατήσει στις μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των διεθνών 
οικονομικών πρακτικών και συνόδων. Το 2015, η πόλη συγκλονίστηκε από ταραχές κατά των εγκαινίων των 
νέων κεντρικών κτηρίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γύρω από αυτό το σύμβολο της λιτότητας 
που επέβαλε η Γερμανία σε χώρες της Νότιας Ευρώπης και κυρίως στην Ελλάδα, συνασπίστηκαν και 
κινητοποιήθηκαν συλλογικότητες διεθνώς. Αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση εδώ και χρόνια, στην οποία ο 
κόσμος κατάφερε να χειριστεί στρατηγικά τις τακτικές της Γερμανικής αστυνομίας και να διατηρήσει τον 
έλεγχο των δρόμων.  

Την ίδια ώρα, αναρχικά, αυτόνομα και αντιφασιστικά κινήματα είχαν αναλάβει την αποστολή να παλεύουν 
κατά των ακροδεξιών που ολοένα αυξάνονται. Από το 2015 οι Νεοναζί έχουν επικεντρωθεί στο σχέδιο να 
κάψουν όλα τα σπίτια προσφύγων. Όσο τα κινήματα, όπως το Pegida κερδίζουν δημοτικότητα μαζί με 
κόμματα όπως, το Alternative for Germany, οι οδομαχίες με αυτές τις ομάδες, αυξάνονται. 



Αμέσως πριν την σύνοδο των 20, η αστυνομία του Βερολίνου διέλυσε την κατάληψη της οδού Friedel 54 , 
μιας από τις τελευταίες καταλήψεις στην περιοχή Neukö lln , τραυματίζοντας πολλούς και συλλαμβάνοντας 
περισσότερους. Είναι εύκολο να δούμε την βίαιη φύση αυτής της εφόδου ως πρόκληση από την αστυνομία 
του Βερολίνου, πολλά μέλη της οποίας εκδιώχθηκαν από τις αρχές του Αμβούργου εξ αιτίας της 
συμπεριφοράς τους.  

Αν και η Γερμανία εμφανίζεται ως το τελευταίο οχυρό της κοινωνικής ειρήνης στην Ευρώπη, στην 
πραγματικότητα έβραζε κάτω από την επιφάνεια της καιρό πριν την σύνοδο των 20.Κυριακή 2 Ιουλίου: 
ΜΚΟ και η έφοδος στο πάρκο. 

Από την πρώτη στιγμή, ήταν σαφές εκ μέρους των αρχών πως σκόπευαν να καταπνίξουν κάθε μορφή 
διαμαρτυρίας που δεν ταίριαζε στο πρότυπο που είχε οριστεί από τις ΜΚΟ, οι οποίες είχαν προγραμματίσει 
την διαμαρτυρία τους, μια εβδομάδα νωρίτερα προκειμένου να διασφαλίσουν πως δεν θα ασκούσαν την 
παραμικρή πίεση στους ηγέτες που συμμετείχαν στην σύνοδο. 

Ενώ η πορεία βρισκόταν σε εξέλιξη, η αστυνομία μπλόκαρε την πρόσβαση στο πάρκο Entenwerder, όπου 
θα στηνόταν το αντικαπιταλιστικό κάμπ. Μετά από μια μακρά δικαστική μάχη με τις αρχές που έκαναν τα 
πάντα για να εμποδίσουν το κάμπ, το ανώτατο δικαστήριο της Γερμανίας αποφάσισε πως οι οργανωτές 
είχαν το δικαίωμα να στήσουν εκεί το κάμπ τους. Αδιαφορώντας για την δικαστική απόφαση, η αστυνομία 
μπλόκαρε το κάμπ για αρκετές ώρες. 

Αργά το απόγευμα επέτρεψαν στον κόσμο να μπει στο πάρκο, ενώ η περιοχή περικυκλωνόταν από 
εκατοντάδες ΜΑΤ με πλήρη εξάρτηση. Περίμεναν να πέσει η νύχτα, ώστε να μην είναι εύκολη η 
βιντεοσκόπηση και επιτέθηκαν στο κάμπ, χτυπώντας και ψεκάζοντας με σπρέι πιπεριού τυχαία ανθρώπους. 

Η έφοδος στο πάρκο αποκάλυψε την αφέλεια της νομιμότητας των ΜΚΟ. Οι αρχές δεν είχαν κανένα 
ενδιαφέρον να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις τις δικαιοσύνης, η αστυνομία είχε γίνει ο ύψιστος κριτής 
και νόμος στην Γερμανία. Οι φιλελεύθεροι οργανωτές ήταν οι μόνοι που ακόμα αντιμετώπιζαν σοβαρά τον 
νόμο και τους επετράπη να κάνουν την διαμαρτυρία τους ακριβώς γιατί ήταν τόσο απόλυτα αδιάφορη. 

Η έφοδος στο πάρκο και η απρόκλητη επίθεση στην πορεία “Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση” με διαφορά 
τεσσάρων ημερών, μοιάζουν να είναι δύο διαφορετικά παραδείγματα της ίδιας στρατηγικής. Το σημαντικό 
δεν ήταν αυτό που γινόταν στο πρώτο πλάνο αλλά τα ειδικά εφέ. Ο σκοπός ήταν να αποθαρρύνουν τον 
κόσμο ώστε να μην συμμετάσχει στις πορείες κατά της Συνόδου των 20. Οι επιθέσεις δεν είχαν να κάνουν 
με την συμπεριφορά των διαδηλωτών, εκ των υστέρων μοιάζουν μάλιστα χορογραφημένες. Επιτέθηκαν στα 
κάμπ για να δώσουν την εντύπωση πως δεν υπήρχαν ασφαλή μέρη για τους διαδηλωτές, που δεν ήταν από 
το Αμβούργο. 

Τρίτη 4 Ιουλίου 

Καθώς το αστικό τοπίο του Αμβούργου αλλοιώνεται, μια από τις πιο συχνές εικόνες που παρουσιάζει είναι 
το “cornern,” ομάδες ανθρώπων που τρώνε και διασκεδάζουν στους δρόμους. Οι ντόπιοι οργανωτές 
θέλησαν να εντάξουν αυτή τη δραστηριότητα στην αντίσταση και έκαναν κάλεσμα για ένα βράδυ μιας 
τέτοιας “γιορτής”, τρεις μέρες πριν την έναρξη της συνόδου. Μουσικά συγκροτήματα έπαιζαν στο πάρκο 
Grüner Jäger στη συνοικία Schanze, ενώ χιλιάδες κόσμου περιφέρονταν γλεντώντας στους δρόμους. Αυτό 
δημιουργούσε προβλήματα στην αστυνομία που είχε δεσμευτεί να κρατήσει το κέντρο του Αμβούργο άδειο 
κατά την διάρκεια της συνόδου. Κατά έναν μικρό τρόπο, έμοιαζαν ήδη να χάνουν τον έλεγχο. 



Εν τω μεταξύ καθώς οι οργανωτές εγκατέλειψαν το κάμπ του πάρκου, οι διαδηλωτές που έφταναν στην 
πόλη απ όλη την Ευρώπη, έστηναν κάμπ μέσα στην πόλη. Ένα από αυτά βρισκόταν πίσω από την εκκλησία 
Johanneskirche at Sternbrücke. Οι ακτιβιστές σήκωσαν πανό, ζητώντας από τον κόσμο να καταλάβουν και 
το θέατρο Schauspielhaus. Κάποιοι προσπάθησαν να στήσουν κάμπ και στο Gä hlerspark στην μέση της St 
Pauli.  

Λίγο πριν τις 9 και ενώ οι 
δικηγόροι πάλευαν ακόμα να 
εδραιώσουν το νομικό στάτους 
των κάμπς, η αστυνομία άρχισε 
να συγκεντρώνεται στο 
Gählerspark. Απαίτησαν να 
κατέβουν οι σκηνές, έδωσαν 
δύο προειδοποιήσεις και 
έπειτα όρμησαν στο πάρκο με 
πλήρη εξάρτηση , διαλύοντας 
τις σκηνές και κατάσχοντας 
δώδεκα από αυτές. Ο κόσμος 
αντιστάθηκε στην αστυνομία 
που απάντησε με σπρέι 
πιπεριού και χρήση γκλόμπ. Τελικά , υπό τους ήχους πανηγυρισμών και γιουχαϊσμάτων η αστυνομία 
υποχώρησε, δείχνοντας τα πρώτα σημάδια ανησυχίας απέναντι σε ένα πλήθος που όσο περνούσε η ώρα, 
θύμωνε περισσότερο. Μια διαδήλωση που δεν είχε προσχεδιαστεί βγήκε από το Gählerspark και έσπασε σε 
μικρότερες ομάδες. Η αστυνομία έστειλε κανόνια νερού για να τους διαλύσει. Γύρω στις δέκα οι συμπλοκές 
στη Sternbrü cke κατέληξαν σε μεγάλο αριθμό συλλήψεων και τραυματισμών . Μερικά λεπτά αργότερα , 
πενήντα άτομα αποκλείστηκαν στη Susannestrasse στην περιοχή Sternschanze, ενώ παράλληλα καθιστικές 
διαμαρτυρίες λάμβαναν χώρα όχι πολύ μακρύτερα, στην Stressemannstrasse. 

Εκείνο το βράδυ, η αστυνομία συνέλαβε δύο Γάλλους διαδηλωτές που έγραφαν με σπρέι ένα σλόγκαν κατά 
των 20 στον τοίχο ενός εστιατορίου. Η αστυνομία αργότερα παραδέχτηκε πως και οι δύο χρειάστηκαν 
ιατρική παρακολούθηση μετά τη σύλληψή τους. 

Στις δέκα και μισή, με μια μεγάλη κινητοποίηση , η αστυνομία αρχίζει να αδειάζει το πάρκο Pferdemarkt. 
Πρώτα χρησιμοποίησαν τα κανόνια νερού ενώ η αστυνομία έσπρωχνε πίσω τον κόσμο. Έπειτα την ώρα που 
βεγγαλικά έσκαγαν στον ουρανό, δημιουργώντας ένα παράδοξο φόντο και διώχνοντας για λίγο το 
ελικόπτερο της αστυνομίας, έγιναν πιο επιθετικοί, έσπρωχναν και χτυπούσαν τον κόσμο και ενίοτε τον 
ψέκαζαν και με σπρέι πιπεριού. 

Μερικοί άνθρωποι με μάσκες φώναζαν «όλο το Αμβούργο μισεί την αστυνομία». Οι περισσότεροι βέβαια 
ήταν περαστικοί που βρέθηκαν στοχοποιημένοι για κανέναν απολύτως λόγο , συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που δέχτηκαν επιθέσει στο πάρκο Arrivati. Μέχρι τα μεσάνυχτα η αστυνομία είχε καθαρίσει τα 
περισσότερα από τα οδοφράγματα μέσα στην πόλη.“Κάνω ένα διάλλειμα από την τρεχάλα. Αναζητούσα 
ασφάλεια την ώρα που προσπέρασα καμιά δεκαριά ανθρώπους που καθόντουσαν στο πεζοδρόμιο 
πίνοντας μπύρες και ψήνοντας λαχανικά. Στο παράθυρο πίσω τους κρέμεται ένα πανό NO G20. Με 
καλωσορίζουν και μου προσφέρουν φαγητό και νερό. Καθώς μιλάμε, ένας από αυτούς σηκώνεται και 
στέκεται μέσα στον δρόμο, μπλοκάροντας την κίνηση για μερικά λεπτά. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν 



είναι ακτιβιστές αλλά καλλιτέχνες, φοιτητές. Ένας από αυτούς με ανεβ άζει στο διαμέρισμα του, όπου η 
σύντροφός του και το παιδί τους με καλωσορίζουν. 

Εκείνη την νύχτα έζησα την ίδια εμπειρία σε διαφορετικά διαμερίσματα. Πολλοί κάτοικοι του Αμβούργου 
ένιωθαν πως η πόλη τους ήταν υπό στρατιωτική κατάληψη, προσπαθούσαν να κοιμίσουν τα παιδιά τους, 
ενώ ελικόπτερα πετούσαν χαμηλά πάνω από τα κεφάλια τους και σειρήνες ούρλιαζαν στους δρόμους. 
Πολλοί είχαν βάλει μικρές κόκκινες τελείες δίπλα στα ονόματά τους πάνω στα θυροτηλέφωνα για να 
δείξουν πως τα σπίτια τους ήταν ασφαλείς χώροι για όποιον ήταν αντίθετος στη Σύνοδο. 

Περίμενα να δω την οργή των ακτιβ ιστών αλλά τους πραγματικά οργισμένους τους β ρήκα σε ένα 
πεζοδρόμιο, να ψήνουν λαχανικά. Καταλήξαμε μπροστά από ένα ελληνικό εστιατόριο στην περιοχή 
Schanze. Η οικογένεια που είχε το εστιατόριο ήταν με την πλευρά των διαδηλωτών, ο γιος ήταν αναρχικός. 
Οι διαδηλωτές, τους βοήθησαν να μετακινήσουν μέσα τα τραπέζια τους καθώς τα ΜΑΤ εμφανίστηκαν στην 
κορυφή του δρόμου. Αυτή είναι μια τυπική κατάσταση για το Αμβούργο, οι μεγάλες ταραχές συχνά 
φτάνουν σε αυτή τη διασταύρωση και η αστυνομία πάντα βάζει μια διμοιρία σε αυτό το σημείο”. 

Μέχρι αυτό το σημείο η αστυνομία δείχνει να έχει τον απόλυτο έλεγχο, αν και οι ντόπιοι έκαναν μια τίμια 
προσπάθεια να φέρουν αντίσταση. Αγνοούσαμε πως τρεις μέρες αργότερα θα παρακολουθούσαμε μια 
ομάδα δικυκλιστών να περνάει από αυτή τη διασταύρωση ενώ τα οδοφράγματα έκαιγαν σε όλα τα σημεία 
πρόσβασης στην περιοχή, κάνοντας την Schanze μια ελεύθερη ζώνη. 

Πέμπτη 5 Ιουλίου 

Διαδηλωτές εκτός Αμβούργου είχαν μια δύσκολη νύχτα καθώς η αστυνομία εξακολουθούσε να παρενοχλεί 
ανθρώπους, όπου και αν αυτοί κοιμόντουσαν. Κατά την διάρκεια της νύχτας, τα ΜΑΤ προσπάθησαν να 
εκκενώσουν το υπό κατάληψη θέατρο Schauspielhaus, στο οποίο είχαν καταφύγει πολλοί διαδηλωτές. Ο 
διευθυντής του θεάτρου αρνήθηκε να συνεργαστεί με την αστυνομία, αναγκάζοντας τους τελικά να φύγουν 
και επιτρέποντας σε περίπου εκατό άτομα να κοιμηθούν εκεί. «Δεν θέλαμε να βγάλουμε κανέναν έξω στους 
δρόμους μετά από όσα είχαν συμβεί» είπαν μέλη του προσωπικού του θεάτρου στις εφημερίδες. 

Το συγκεκριμένο θέατρο είναι ένα κρατικό θέατρο που δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με ριζοσπαστική 
δραστηριότητα. Αυτό ήταν ένα ακόμα σημάδι πως η αστυνομία έστρεφε τους κατοίκους του Αμβούργου 
εναντίον της. Μέσα στις μέρες που ακολούθησαν, την προσπάθεια αυτή στήριξαν και άλλοι θεσμοί. Για 
παράδειγμα ο αθλητικός όμιλος ποδοσφαίρου ST Pauli προσέφερε το στάδιο της προκειμένου να στεγάζει 
200 άτομα στις 6 Ιουλίου. Είχαν δώσει τον χώρο και σε ένα εναλλακτικό κέντρο τύπου, σε μια δημόσια 
κουζίνα, σε γκισέ πληροφοριών, σε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου και μια συναυλία με σκοπό να 
προσφέρουν στους διαδηλωτές έναν ασφαλή χώρο την ώρα που η αστυνομία έκανε εκκαθαρίσεις στους 
δρόμους. 

Έξω από το Αμβούργο, ο κόσμος χρησιμοποίησε το αβαντάζ, πως το μεγαλύτερο μέρος της αστυνομίας 
βρισκόταν στα Βόρεια. Στην μικρή πόλη Wuppertal, ακτιβιστές κατάφεραν να εμποδίσουν , σώμα με σώμα 
την απέλαση 38 προσφύγων, αφού άκουσαν στο ραδιόφωνο πως όλο το σώμα ΜΑΤ της περιοχής του 
Wuppertal είχε μεταφερθεί στο Αμβούργο. 

Ταυτόχρονα περισσότερα κάμπ εμφανίζονταν μέσα στο Αμβούργο, με κυριότερα τα κάμπ της Altona -ένα 
κάμπ στην Königstrasse και του Moorfleet . Μετά την πρώτη προσπάθεια να υπάρξει ένα νόμιμο και μεγάλο 
κάμπ, αποδείχτηκε τελικά ευκολότερο να αποκεντρωθούν οι δραστηριότητες να καταληφθούν κτήρια και 



να νομιμοποιηθούν άλλα μικρότερα κάμπ μέσα στην πόλη. Αυτό ανάγκαζε την αστυνομία να ασχολείται με 
την εκκένωση ενός κάμπ τη φορά, αντί να τους επιτρέπει να κατεβαίνουν κατά εκατοντάδες σε ένα κεντρικό 
σημείο. Στις δώδεκα και μισή, ξεκίνησε μια παράσταση με τον τίτλο “1000 Figures” στο Hafencity . Για δύο 
ώρες, πάνω από χίλιοι άνθρωποι με γκρίζο πηλό πάνω τους και ζωγραφισμένα σύμβολα της καπιταλιστικής 
αποξένωσης και απομόνωσης, θυμίζοντας ζόμπι καθώς σκόνταφταν μέσα στους δρόμους. Στο τέλος της 
μακράς τους πορείας, πέταξαν χαρούμενα από πάνω τους τον γκρίζο πηλό, έγιναν πάλι γεμάτοι χρώμα και 
ενέργεια, σε μια κίνηση που συμβόλιζε την αλλαγή ,που παραμένει εφικτή για όλους τους ανθρώπους. 

Αυτή ήταν η καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσε να υπάρξει για το τεράστιο πάρτι που ξεκίνησε στους 
δρόμους στις 6 το πρωί. Ο χορός δημιούργησε μια χαρούμενη και χαλαρή ατμόσφαιρα. Παρά τις 
συγκρούσεις της προηγούμενης νύχτας, περίπου είκοσι χιλιάδες άτομα μαζεύτηκαν γύρω από δώδεκα 

φορτηγά, χορεύοντας σε μουσικές 
κάθε είδους. «Δεν φοβόμαστε, αυτοί 
είναι οι δρόμοι μας.» ήταν το σύνθημα 
καθώς το απόγευμα έπεφτε στο 
Αμβούργο. 

Μετά από ώρες χορού, οι αστυνόμοι 
φόρεσαν τα κράνη τους. Περίπου στις 
δέκα το βράδυ, εισέβαλαν με κανόνια 
νερού και ΜΑΤ. Παρά την επίθεση, το 
μεγαλύτερο μέρος της πορείας 
κατάφερε να φτάσει στον προορισμό 
του, στο Gä ngeviertel γύρω στις 11. Η 
πρόσβαση ορισμένων κανονιών νερού 

είχε παρεμποδιστεί από καθιστικές διαμαρτυρίες, μέχρι που τα οχήματα τελικά υποχώρησαν. Σχηματίστηκε 
μια μικρότερη πορεία και προσπάθησε ανεπιτυχώς να φτάσει στην επικίνδυνη ζώνη κοντά στο Messe , 
όπου λάμβανε χώρα η Σύνοδος των 20. Πολλές συλλήψεις έγιναν στην οδό Jungfernstieg και το τετράγωνο 
Binnenalster. Αυτή ήταν η δεύτερη νύχτα που η αστυνομία επιτέθηκε στον κόσμο δημιουργώντας 
αποδοκιμασία στον τύπο και το ιντερνέτ, αυξάνοντας την πίεση στον δήμαρχο του Αμβ ούργου και 
δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα ακριβώς πριν την πολύ αναμενόμενη πορεία, “Καλώς Ήρθατε στην 
Κόλαση”, της Πέμπτης. 

Πέμπτη, 6 Ιουλίου: Οι πύλες της κόλασης ανοίγουν 

Την Πέμπτη έφτασαν στο Αμβούργο οι ηγέτες της Συνόδου των 20. Εκείνο το πρωί το Αμβούργο άκουγε στα 
νέα πως 12 πολυτελείς Πόρσε κάηκαν το προηγούμενο βράδυ στην περιοχή Eidelstedt, προκαλώντας ζημιές 
κόστους 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Γύρω στις 8 το πρωί, μετά από αρκετές ώρες καθυστέρηση, ένα διεθνές δρομολόγιο τρένου που ξεκίνησε 
από το Μπάσελ της Ελβετίας, έφτανε στο Αμβούργο κουβαλώντας εκατοντάδες ακτιβιστές. Χωρίς καμία 
εξήγηση, οι αρχές απαγόρευσαν σε δεκάδες ανθρώπους να ξεκινήσουν για αυτό το ταξίδι. Όσοι κατάφεραν 
να φτάσουν, βρήκαν να τους περιμένουν ως επιτροπή υποδοχής, τα ΜΑΤ σε παράταξη στην αποβάθρα του 
σταθμού, μπλοκάροντας την πρόσβαση τους στο μετρό που θα τους πήγαινε στο κάμπ Αλτόνα. Τους 
άφησαν να περάσουν μετά από ώρες. Αυτοί οι ακτιβιστές δημιούργησαν μια πορεία και προχώρησαν προς 
το κάμπ, τραγουδώντας και κουνώντας σημαίες, κάνοντας πραγματική είσοδο κατά τις δέκα το πρωί. 



Εκείνο το πρωί καθώς ο κόσμος ερχόταν στον Αμβούργο, δέχτηκε επιθέσεις, κρατήθηκε ή απλά 
υποχρεώθηκε σε ώρες αναμονής. Δυο λεωφορεία από το Βερολίνο αναγκάστηκαν να σταματήσουν και να 
επιτρέψουν στην αστυνομία να ερευνήσει τις τσάντες όλων τους. Δύο σύντροφοι από την Ιταλία, 
κρατήθηκαν στον αεροδρόμιο. 

Καθώς περπατούσα προς το στάδιο St Pauli, η πόλη έμοιαζε έρημη. Τα μόνα οχήματα που έβλεπα ήταν 
γεμάτα αστυνομία, οι μόνοι άνθρωποι που περπατούσαν ήταν δημοσιογράφοι με εξάρτηση για προστασία. 
Τα μέσα δεν δούλευαν, τα μαγαζιά και οι τράπεζες κατέβαζαν ρολά για να προστατέψουν τις βιτρίνες και η 
αστυνομία έριχνε εχθρικές ματιές σε κάθε σύναξη ατόμων άνω των 6. 

«Εσένα δουλεύει το Ιντερνέτ; Εμένα όχι» με ρώτησε ένας δημοσιογράφος. «Ξαφνικά έπεσε και δεν έχω ιδέα 
γιατί, έχω σίγουρα δεδομένα!» Φοβ όταν πως δεν θα κατάφερνε να κάνει ζωντανή μετάδοση στην 
επερχόμενη πορεία. Πολλοί δημοσιογράφοι γύρω μας αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα. Εκείνη την ώρα δεν 
είχαμε ιδέα πόσο αποφασισμένη ήταν η αστυνομία να μην επιτρέψει σε δημοσιογράφους να μεταδώσουν 
εικόνες. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η πορεία, η ένταση γέμιζε τον αέρα, όλοι κοιτούσαν τους δείκτες, 
περίμεναν να πάει 4 το απόγευμα. 

Παλαιοί υποστηρικτές της αυτόνομης σκηνής του Αμβούργου είχαν συγκαλέσει μια μεγάλη πορεία στις 4 το 
απόγευμα με την ονομασία “Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση”. Για μήνες αφίσες γέμιζαν την Γερμανία με την 
φράση «Ζωντανή Αντίσταση- Συνταχθείτε με το μαύρο μπλοκ» .Οι οργανωτές είχαν προτείνει να 
ακολουθήσει η πορεία μια μακρά διαδρομή, μήκος ενός μιλίου που θα κύκλωνε την ζώνη όπου 
απαγορευόταν η πρόσβαση. Περίμεναν πως οι οργανωτές δεν θα τους επέτρεπαν να διανύσουν παρά ένα 
μικρό μέρος της πορείας, για το οποίο όμως διάστημα θα τους έδιναν νόμιμη άδεια να το κάνουν. Και 
όμως, η αστυνομία επέτρεψε εξ ολοκλήρου την πορεία, όπως αυτή είχε προταθεί χωρίς την παραμικρή 
αντίρρηση. Μετά από τόσες προσπάθειες να απαγορεύσουν τα καμπ και τις διαμαρτυρίες σε ολόκληρη την 
πόλη, αυτό έδειχνε ύποπτο. Έδειχνε πως δεν είχαν καμία πρόθεση να επιτρέψουν στην πορεία να 
προχωρήσει για κανέναν λόγο. Εξ αιτίας αυτού, πολλοί έμπειροι ακτιβιστές επέλεξαν να μην συμμετέχουν 
στην πορεία, μερικοί απέφυγαν να βρεθούν και στην συγκέντρωση. Αυτό που πίστευαν οι περισσότεροι 
ήταν πως με 31 χιλιάδες αστυνομικούς στην διάθεση τους, οι αρχές θα προσπαθούσαν να εγκλωβίσουν όλη 
την πορεία. Το σημείο συνάντησης ήταν η ψαραγορά του St Pauli κοντά στον ποταμό Elbe. Με το νερό στα 
νότια του πλήθους έμοιαζε εύκολο για την αστυνομία να κλείσει όλα τα περάσματα και να στήσει μια 
παγίδα. Μερικοί πίστευαν πως θα δοκίμαζαν να περιορίσουν τον κόσμο και μετά θα έστηναν συγκρούσεις 
προκειμένου να αρχίσουν να πιάνουν ανθρώπους, με τις γνωστές για αυτή τους την ικανότητα γερμανικές 
ειδικές δυνάμεις. Τέλος, άλλοι πίστευαν πως η αστυνομία θα δοκίμαζε να κρατήσει όλη την πορεία 
εγκλωβ ισμένη για όλο το β ράδυ, προκειμένου να εμποδίσει την πρόσβ αση τους σε άλλες πορείες, που 
γίνονταν κατά την διάρκεια της συνόδου. 

Παρ όλα αυτά ένας απίστευτα μεγάλος αριθμός ανθρώπων πήγε στο κάλεσμα για την πορεία “Καλώς 
Ήρθατε στην Κόλαση”. Για πολλούς ήταν απλά κάτι που δεν μπορούσαν να χάσουν, όσο άσχημα και αν 
μπορεί να εξελίσσονταν τα πράγματα, ειδικά αφού εδώ και μήνες προβαλλόταν ως η βασικότερη πράξη 
ανυπακοής κατά της Συνόδου των 20. Αν τελικά δε γινόταν τίποτα, θα ήταν μια ήττα. Κάποιοι πήγαν απλά, 
γιατί δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην περιέργεια τους. 

Ο κόσμος που άκουγε τους λόγους και έβλεπε τα δρώμενα στην ψαραγορά του St Pauli ήταν πραγματικά 
κάθε είδους, από κάθε άποψη. Δεν έμοιαζαν σε τίποτα με το σκίτσο που είχε φτιάξει για αυτούς η 
αστυνομική προπαγάνδα. Έμοιαζαν περισσότερο με ανθρώπους που συμμετέχουν σε ένα φεστιβάλ, σε ένα 



πικ-νικ, παππούδες με τα εγγόνια τους. Μπορούσες εύκολα να εντοπίσεις τους μπάτσους που το έπαιζαν 
διαδηλωτές, από την απουσία κάθε χαράς. Όλοι οι άλλοι περνούσαν μια χαρά. Το μαύρο μπλοκ ήταν επίσης 
εκεί, με την μορφή ενός τεράστιου, μαύρου, φουσκωτού μπλοκ που έδειχνε τεράστιο πάνω από το πλήθος 
με την φράση «Το μόνο καλό μπλοκ είναι το μαύρο μπλοκ» . 

Γύρω στις πέντε ενώ ο κόσμος άκουγε ομιλίες και κονσέρτα στην ψαραγορά, μια πορεία 500 ατόμων άρχισε 
να προχωρά από το στάδιο Volkspark προς το σημείο εκκίνησης. Μισή ώρα αργότερα η γνωστή για την βία 
που χρησιμοποιεί, Βαυαρική αστυνομία, επιτέθηκε στο πλήθος και μετά υποχώρησε. Στις εφτά όταν οι 
εκδηλώσεις στην ψαραγορά έφτασαν στον τέλος τους, αρκετά φορτηγά με μεγάφωνα άρχισαν να κινούνται 
στην κεφαλή της πορείας, παίζοντας μουσική και ακολουθούμενα από ομάδες που συνέρρεαν με τους 
συμμετέχοντες να φορούν μαύρα αδιάβροχα και γάντια πάνω από τα χρωματιστά καλοκαιρινά τους ρούχα. 
Οι γραμμές άρχισαν να σχηματίζονται, η πορεία “Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση” του Μαύρου μπλοκ, 
ξεκινούσε. 

 

Η αστυνομία επέτρεψε στην πορεία να προχωρήσει περίπου διακόσια μέτρα προς τα ανατολικά πριν την 
σταματήσει με ένα κανονικό τοίχος από διμοιρίες ΜΑΤ και στρατιωτικά οχήματα νότια που πάρκου Fiction . 
Υπολογισμένα είχαν επιτρέψει στην κεφαλή της πορείας να μπει στην παγίδα τους και μετά την μπλόκαρε 
,σε ένα είδος χαράδρας όπου ο δρόμος κατέβαινε αρκετά μέτρα . 

Η πρόθεση της αστυνομίας ήταν προφανής, να απομονώσει το μάχιμο τμήμα της κεφαλής της πορείας, να 
του επιτεθεί και να διαλύσει εντελώς την διαμαρτυρία. Αυτό το σκεπτικό έδειχνε να ταιριάζει στο στυλ και 
τη συμπεριφορά που είχε η αστυνομία στα καμπ την Κυριακή και με τις προσπάθειες τους να διαλύσουν 
κάθε διαμαρτυρία με κάθε μέσο, κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας. Η συνάντηση όμως της αστυνομίας 
με το μαύρο μπλοκ δεν πήγε όπως η αστυνομία περίμενε, καθώς υπήρχαν κι άλλα χαρτιά στο τραπέζι. 

Το μαύρο μπλοκ ίσως να αριθμούσε 1000 άτομα, αλλά ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί γύρω του ήταν 
πάνω από 12000. Χιλιάδες αστυνομικών ήταν στην αρχή της πορείας και σε κάθε διασταύρωση που αυτή 
συναντούσε, ΜΑΤ ήταν σταθμευμένα ανά τακτά διαστήματα. Πέρα όμως από τις γραμμές τις αστυνομίας, 
παρακολουθώντας πίσω από τα εμπόδια της ψαραγοράς του St Pauli, ήταν ακόμα μερικές χιλιάδες θεατές. 



Πολλοί από αυτούς είχαν σχέση με μέσα, καμεραμέν που έψαχναν να στήσουν, συγγραφείς μπλογκ που 
προσπαθούσαν να διακρίνουν τι γινόταν. Άλλοι ήταν απλά περαστικοί, περίεργοι, άνθρωποι της περιοχής 
,που είχαν βγει να δουν τι συμβαίνει ή απλά πίνοντας μια μπύρα σε ένα ζεστό απόγευμα. Στην κορυφή του 
λόφου του πάρκου Fiction, μερικοί ντόπιοι έπαιζαν μπάσκετ σε ένα μικρό γήπεδο, εμφανώς αδιάφοροι για 
όσα συνέβαιναν λίγο πιο πέρα ακόμα και όταν τα ΜΑΤ πήραν θέσεις κοντά στο γήπεδο τους. 

Από την πλευρά της αστυνομίας όλοι αυτοί οι θεατές και οι περαστικοί ήταν παράγοντας κινδύνου: 
έδειχναν άκακοι, αλλά θα μπορούσαν να είναι αναρχικοί του μαύρου μπλόκ που υποδύονται ρόλους. Η 
αστυνομία συνέχισε να τοποθετεί τα ΜΑΤ έξω από τη γραμμή των θεατών αλλά κάθε φορά που το έκανε, 
περισσότεροι θεατές μαζεύονταν πάλι από πίσω τους. Η αστυνομία που ήλπιζε να περικυκλώσει και να 
απομονώσει την κεφαλή της πορείας , β ρέθηκε τώρα η ίδια περικυκλωμένη και απομονωμένη. Από εκεί 
εκείνη την στιγμή, οι θεατές έγιναν ακριβ ώς αυτό, θεατές: Κάθε προσπάθεια να τους απομακρύνουν 
απέτυχε. Έμειναν να κοιτούν. Και η αστυνομία να κοιτά αυτούς. Η αναμέτρηση κράτησε για σαράντα πέντε 
λεπτά. Η κεφαλή κράτησε, σηκώνοντας τις σημαίες της πριν οι δυνάμεις της καταστολής πέσουν πάνω της. 
Τελικά η αστυνομία τερμάτισε την αναμονή ρίχνοντας άγνωστο αριθμό δακρυγόνων πριν επιτεθούν από 
πίσω, χωρίζοντας το μπλοκ από την υπόλοιπη πορεία. Είχαν περικυκλώσει το Μαύρο μπλοκ από μπροστά 
και πίσω ενώ πλαγίως είχε δέκα μέτρα χοντρού τοίχου. 

Φωνές άρχισαν να ακούγονται από τα κάγκελα και τα μπαλκόνια γύρω: Οι θεατές είχαν εξοργιστεί από τη 
συμπεριφορά της αστυνομίας. Ήταν το είδος της αντίδρασης που θα άκουγες σε ένα γήπεδο, αν ξαφνικά 
ένας παίκτης έριχνε μπουνιά σε έναν άλλο προκειμένου να του πάρει τη μπάλα. Η βρώμα του δακρυγόνου 
γέμιζε τον αέρα τόσο που ακόμα και στο πάρκο ήταν δύσκολο να αναπνεύσεις. 

Όπως έπεφτε το πρώτο δακρυγόνο, η αστυνομία στράφηκε και κατά του κόσμου στην ψαραγορά. Αυτό δεν 
αναφέρθηκε ποτέ γιατί όλα τα μέσα παρακολουθούσαν τί γινόταν στην πορεία, αλλά είναι σημαντικό να 
αναφερθεί γιατί βάζει στη σωστή θέση ισχυρισμούς, πως η αστυνομία απλά έσπευσε προς μια ομάδα 
ανθρώπων με μαύρες μάσκες στην κεφαλή της πορείας. Ο κόσμος πανικοβ λήθηκε και άρχισε να τρέχει. 
Υπήρχαν μόνο δύο πιθανές διέξοδοι. Είτε να ανέβ ουν τον λόφο παίρνοντας τις απότομες σκάλες ή να 
κατέβουν κάτω. Και οι δύο επιλογές ήταν ακατάλληλες. Κάποιοι έμπειροι διαδηλωτές προσπάθησαν να 
μείνουν ήρεμοι και να βοηθήσουν, αλλά όταν μπήκαν τα ΜΑΤ μέσα στον κόσμο χτυπώντας αδιακρίτως, οι 
συνθήκες για να ποδοπατηθεί όλος αυτός ο κόσμος είχαν πλέον ωριμάσει. 

Η δύναμη του μαύρου μπλοκ. 

Φανταστείτε την σκηνή: είστε στις πρώτες γραμμές της πορείας Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση του Μαύρου 
μπλοκ. Εσείς και οι φίλοι σας έχετε αποφασίσει εδώ και μήνες πως θα είστε εδώ προκειμένου να 
διασφαλίσετε πως η κεφαλή της πορείας θα αποτελείται από αξιόπιστα άτομα. Γνωρίζεις από την αρχή πως 
μπαίνεις σε έναν εφιάλτη. Ακόμα και τότε όμως η δέσμευσή σου απέναντι στους συντρόφους σου και στο 
κίνημα ξεπερνά κάθε φόβο που μπορεί να έχεις για την προσωπική σου ασφάλεια, έχεις επιλέξει να είσαι 
εδώ, είτε σε φυλακίσουν, είτε σε τραυματίσουν. Σε αντίθεση με την αστυνομία , δεν φοράς προστατευτικό 
εξοπλισμό, δεν έχεις μισθό και δεν ακολουθείς εντολές. 

Η οδός της ψαραγοράς δημιουργεί ένα είδος χαράδρας εδώ, αλλά σε εσένα που είσαι αντιμέτωπος με ένα 
τείχος αστυνομικών δυνάμεων, μοιάζει περισσότερο με αρένα. Στα κάγκελα πάνω από το κεφάλι σου 
κρέμονται θεατές. Έχουν γεμίσει τον πεζόδρομο που περνάει από πάνω σας, έχουν μαζευτεί ακόμα και σε 
στέγες γύρω στην περιοχή. Όπως στέκεσαι από κάτω τους, δεν μπορείς παρά να νιώσεις απέχθεια για 
όλους αυτούς τους θεατές που στέκονται σε απόσταση ασφαλείας και παρακολουθούν. Μπροστά σου 



μπορείς να διακρίνεις τέσσερα κανόνια νερού και μερικά θωρακισμένα αυτοκίνητα πίσω τους. Εσύ και οι 
σύντροφοί σου τρέμετε σαν μονομάχοι την ώρα που η πύλη ανοίγει και τα λιοντάρια κάνουν την εμφάνιση 
τους. 

Πίσω σου ακούγονται εκρήξεις, ουρλιαχτά, φωνές, το μεγάφωνο της αστυνομίας που προστάζει. Από το 
σημείο που βρίσκεσαι δεν μπορείς να δεις τι συμβ αίνει εκεί πίσω, εκεί όπου η αστυνομία κάνει 
συνεχόμενες επιθέσεις κατά του μαύρου μπλοκ και οι διαδηλωτές προσπαθούν να τους απωθήσουν με 
βροχή από μπουκάλια και χαλάσματα. Μπορείς να μυρίσεις μόνο την βρώμα των δακρυγόνων και να ακούς 
τον ήχο του γυαλιού που σπάει. Ένα δακρυγόνο σκάει κοντά σου και σε τυλίγει στον καπνό. Όταν ο καπνός 
καθαρίζει για λίγο βλέπεις τον κόσμο του μπλοκ πίσω σου να αραιώνει- φοβούμενοι ότι θα παγιδευτούν και 
θα πέσουν θύματα επιθέσεων, οι διαδηλωτές προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ανθρώπινη πυραμίδα 
κόντρα στον τοίχο και να σκαρφαλώσουν, διαφεύγοντας προς τα νότια. 

Εκείνη την στιγμή τα ΜΑΤ μπροστά σου, επιτίθενται με ένα τείχος πίεσης κατά μήκος όλου του μπλοκ. Έχετε 
μείνει περίπου πενήντα στην κεφαλή πλέον, κρατάτε ψηλά τις σημαίες σας σαν μια τελευταία απείθεια 
μπροστά στην βία του κράτους. 

Τα κανόνια νερού στοχεύουν και σταματούν ακριβώς μπροστά στην γραμμή σας. Υπάρχει μια σκηνή στην 
ταινία ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών όπου τα Όρκ τρέπονται σε φυγή κατά την άφιξη του παντοδύναμου 
Μπαλρογκ, που έρχεται για να επιτεθεί και αυτός στους πρωταγωνιστές. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα ΜΑΤ 
αποχωρούν όταν έρχονται τα οχήματα με τα κανόνια νερού και στρέφουν τις κάνες τους προς εσένα. 
Δακρυγόνα ακόμα γεμίζουν τον αέρα. Πολλοί από τους συντρόφους έχουν φύγει. Παντού γύρω 
εκκωφαντικό πανδαιμόνιο. Είσαι πλέον περικυκλωμένος από τρεις πλευρές, μάχεσαι ένας προς δέκα έναντι 
ειδικών δυνάμεων. 

Δεν θα μπορούσε να είναι πιο τρομακτική κατάσταση ακόμα και αν η γη άνοιγε και φλόγες άρχιζαν να 
ξεπηδούν από τα έγκατα της. Καλώς ήρθατε στην Κόλαση, πράγματι. Κατά παράξενο τρόπο οι πρώτες 
γραμμές του μαύρου μπλοκ κατάφεραν να κρατήσουν κεφάλι μέσα σε αυτές τις συνθήκες για πέντε 
ολόκληρα λεπτά. Σε βίντεο μπορεί κανείς να δει τους αστυνομικούς στις πρώτες σειρές να διστάζουν να 
επιτεθούν την ώρα που συνάδελφοι τους πέφτουν πάνω στις πίσω γραμμές του μπλοκ. Η 
αποφασιστικότητα αυτών των περίπου πενήντα ατόμων στην κεφαλή της πορείας ενέπνεε σεβασμό, θα 
πρέπει να έδωσε τροφή για σκέψη ακόμα και στους μπάτσους. Κρατώντας την θέση τους αυτοί οι 
σύντροφοι αγόρασαν χρόνο για τους άλλους πίσω τους να σκαρφαλώσουν τον τοίχο και να φύγουν. Όταν 
είδαν πως ήταν οι μόνοι που είχαν μείνει πλέον στον δρόμο, τραβήχτηκαν ήρεμα προς τον τοίχο, ακόμα και 
την ώρα που η αστυνομία έκανε την επίθεση της. 

Χιλιάδες θεατές είδαν τα πάντα, πόσο ανέντιμη ήταν η αστυνομία, πόσο θαρραλέα στάθηκε το μαύρο 
μπλοκ. Μέσα σε σαράντα οχτώ ώρες, το κουράγιο αυτών των πενήντα αναρχικών, έγινε το κουράγιο 
δεκάδων χιλιάδων. 

Η φωτιά ανάβει και εξαπλώνεται 

Με τόσους πολλούς ανθρώπους πίσω από το σημείο που το μαύρο μπλοκ δέχθηκε επίθεση, να περιμένουν 
ακόμα να συνεχίσουν την πορεία και ακόμα περισσότερους θεατές να παρατηρούν, η αστυνομία δεν 
μπορούσε να στήσει έναν κανονικό εγκλωβισμό. Αν και το μεγαλύτερο μέρος του μαύρου μπλοκ είχε 
διαφύγει προς τα Νότια του δρόμου, γύρισαν πάλι στο σημείο εκκίνησης της πορείας την ώρα που η 



αστυνομία έκανε επίθεση στον πεζόδρομο. Μεγάλοι αριθμοί διαδηλωτών κατάφεραν να προσπεράσουν τις 
θέσεις τις αστυνομίας και να οργανωθούν και πάλι. 

Μερικά λεπτά αργότερα μια πορεία βγήκε από την Silbersackstrasse στο Reeperbahn, παράλληλο της οδού 
ψαραγοράς. Οι συμμετέχοντες δεν φορούσαν μάσκες ή μαύρα ρούχα αλλά φώναζαν αντικαπιταλιστικά 
συνθήματα, είχαν μέχρι και ένα ηχοσύστημα που έπαιζε δυνατά ηλεκτρονικά. 

Ο φακός γύρισε σε νέους πρωταγωνιστές και η αστυνομία έμοιαζε να έχει εξαφανιστεί. 

Μικρές ομάδες απλώθηκαν προς κάθε κατεύθυνση, μέσα στους δρόμους. Παρατηρητές αναφέρουν πως 
αρκετές φορές τα οχήματα της αστυνομίας ορμούσαν με ταχύτητα μέσα στο πλήθος. Σε απάντηση αυτού, 
στήθηκαν τα πρώτα οδοφράγματα γύρω στις 8 το βράδυ με οικοδομικά υλικά από εργοτάξια, απόδειξη της 
αλλοίωσης του αστικού τοπίου. Ζητήθηκαν από την αστυνομία περισσότερες διμοιρίες των ΜΑΤ 
προκειμένου να συνοδέψουν τα κανόνια νερού που δίσταζαν να προχωρήσουν μέσα στο εξαγριωμένο 
πλήθος. 

Εκείνη την ώρα το υπόλοιπο κομμάτι της πορείας “Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση”, παρέμενε αποκλεισμένο 
από ΜΑΤ, κανόνια νερού και τεθωρακισμένα οχήματα. Ο κόσμος φώναζε ρυθμικά «αφήστε μας να 
περάσουμε». Τελικά η αστυνομία υποχώρησε και επέτρεψε στην πορεία να συνεχίσει. Γύρω στις δέκα το 
βράδυ, η πορεία έφτασε στο Νομπιστορ, όπου σχηματιζόταν ακόμα μια διαμαρτυρία. 

Μετά την επίθεση στην πορεία Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση, βρήκαμε τρόπο να φύγουμε από την 
διαμαρτυρία και να πάμε σε έναν ασφαλή χώρο ώστε να βοηθήσουμε αυτούς από την ομάδα μας που είχαν 
προβλήματα υγείας από το σπρέι πιπεριού. Δεν θέλαμε να δώσουμε στην αστυνομία την ικανοποίηση, πως 
ένα όργιο βίας ήταν αρκετό για να βγάλει το μαύρο μπλοκ από τους δρόμους, οπότε επιστρέψαμε. 

Βρήκαμε την υπόλοιπη πορεία του “Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση” ακριβώς εκεί που την είχαμε αφήσει, με 
χαρούμενη μουσική και ανακοινώσεις που μας άφησαν έκπληκτους. Παρακινούσαν τους ανθρώπους να 
μην χάνουν την αισιοδοξία τους. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, η αστυνομία επέτρεψε στην πορεία 
να συνεχίσει να κινείται. Δυστυχώς, κάποιοι από τους συμμετέχοντες δέχτηκαν τα νέα με χειροκροτήματα, 
λες και έχει νόημα να σου δίνουν την άδεια να διαδηλώσεις. 

Με θαυμαστή ταχύτητα σχηματίστηκε πάλι ένα μαύρο μπλοκ με νέες γραμμές. Φτάσαμε κοντά στο 
αστυνομικό τμήμα του Reeperbahn, όπου και μας σταμάτησαν και πάλι. Εδώ η αστυνομία άνοιξε 
χτυπώντας τον δρόμο της προς το μαύρο μπλοκ για άλλη μια φορά. Όταν προσπαθήσαμε να αποφύγουμε 
την παγίδα, μας έριξαν σπρέι πιπεριού και μας στρίμωξαν σε έναν φράκτη. Μια γροθιά από έναν αστυνόμο 
και κάμποσα σπρέι πιπεριού έστειλαν δύο από την ομάδα μας προς τα πίσω. Κάποιος που παγιδεύτηκε 
κοντά στον φράκτη δέχτηκε άγρια επίθεση, δυο άλλο πνίγηκαν από το σπρέι πιπεριού ενώ προσπαθούσαν 
να βοηθήσουν κάποιον τρίτο που ήταν πεσμένος στο έδαφος ανάμεσα σε δύο αστυνομικούς. 

Όπως και η πρώτη επίθεση, έτσι και η δεύτερη εναντίον του μαύρου μπλοκ έγινε χωρίς να υπάρξει 
πρόκληση και χωρίς να δοθεί η δυνατότητα διαφυγής. Αυτό που β λέπαμε δεν ήταν μια επιχείρηση 
διάλυσης μιας ανεπιθύμητης συνάθροισης ή για τη σύλληψη ατόμων με κάποιες κατηγορίες. Η επίθεση 
έληξε συντόμως αργότερα, και πάλι χωρίς εμφανή αιτία. Ο στόχος ήταν απλά να τρομοκρατήσουν όσους 
στέκονταν μαζί και φορούσαν μαύρα. 

Εκείνη την ώρα ένα νέο σημείο συγκέντρωσης είχε δημιουργηθεί στο πάρκο Arrivati. Στις δέκα και μισή, ένα 
ακόμα τμήμα της πορείας Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση έφτανε στο Reeperbahn , κοντά στο αστυνομικό 



τμήμα, την ώρα που ακόμα μια πορεία έφτανε εκεί. Οι δύο ενώθηκαν σε έναν τεράστιο όγκο που κινήθηκε 
στη λεωφόρο Max-Brauer-Alle λίγο πριν τις 11. Η πορεία τώρα αριθμούσε δώδεκα χιλιάδες άτομα και 
ολοένα μεγάλωνε, ήταν ίσως μεγαλύτερη και από την πορεία “Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση” όταν ξεκινούσε. 
Το μήκος της πορείας ήταν αφάνταστα μεγάλο. Τα ΜΑΤ άρχισαν να κλείνουν τα περάσματα και αρκετές 
ταραχές ξέσπασαν. Κάποια στιγμή τα κανόνια νερού αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν καθώς το πλήθος 
φώναζε «σε ποιον ανήκουν οι δρόμοι; Σε εμάς!» και ολοένα περισσότερα οδοφράγματα έκαναν την 
εμφάνιση τους. Για λίγο, η αστυνομία αποτραβήχτηκε. 

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο κόσμος μαζεύτηκε στο Grü ner Jäger όπου νωρίτερα είχαν στηθεί οδοφράγματα. 
Πετούσαν μπουκάλια στα κανόνια νερού όπως περνούσαν. Η ίδια εικόνα σε όλο τον δρόμο. 

Σειρές οχημάτων της αστυνομίας περνούσαν γρήγορα από τον δρόμο. Κάθε φορά που περνούσαν ο κόσμος 
τους πετούσε μπουκάλια. Ήταν παράξενο, αλλά κανένα αυτοκίνητο δεν σταμάτησε. «Αυτό σημαίνει πως 
έχουν χάσει τον έλεγχο εντελώς,» μου εξήγησε ο φίλος μου που ζούσε το Αμβούργο. «Κανονικά δεν θα 
ανεχόντουσαν ποτέ κάτι τέτοιο.» 

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η αστυνομία κατάφερε να διαλύσει τον κύριο όγκο της πορείας αλλά ουσιαστικά 
κατάφερε να απλώσει τον κόσμο σε μεγαλύτερη περιοχή, όπου οι οδομαχίες συνεχίστηκαν αλλά σε 
μικρότερη κλίμακα. Εκείνη την ώρα, λίγο παρακάτω, ειδικές δυνάμεις έπαιρναν θέσεις μπροστά από τη 
Rote Flora στην οδο Schulterblatt . Σύντομα ξέσπασαν συγκρούσεις και για ακόμα μια φορά η αστυνομία 
αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Ο κόσμος έστηνε οδοφράγματα για να τους εμποδίσει. 

Σε όλη την πόλη τράπεζες, πολυτελή καταστήματα και αυτοκίνητα δέχονταν επίθεση κατά τη διάρκεια της 
νύχτας. 

Στις 1.30 την νύχτα, κανόνια νερού και μεγάλος αριθμός ΜΑΤ δοκίμασαν να διαλύσουν το πλήθος που 
μαζευόταν στην γέφυρα Sternbrü cke. Οι ταραχές συνεχίστηκαν μέσα στη νύχτα σε μικρότερους δρόμους 
του St Pauli. Λέγεται πως 76 αστυνομικοί τραυματίστηκαν εκείνη τη βραδιά, αν και αργότερα 
αποκαλύφθηκε πως η αστυνομία έλεγε ψέματα σε σχέση με τον αριθμό των τραυματιών στους κόλπους 
της. Αρνήθηκαν να δώσουν ακριβή αριθμό για τους διαδηλωτές που συνελήφθηκαν ή τραυματίστηκαν. Οι 
ιατρικές ομάδες κλήθηκαν 89 φορές για να παρέχουν φροντίδα κυρίως σε τραύματα στο κεφάλι, σπασμένα 
κόκαλα και μώλωπες. 

Μετά τις δύο το βράδυ αποφασίσαμε να πάμε προς το σπίτι. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με σπασμένα γυαλιά 
και κομμάτια από τα οδοφράγματα. Μακριές σειρές από αστυνομικά οχήματα ήταν ακόμα σε κάθε 
διασταύρωση. Το τοπικό μετρό είχε κλείσει και τα δρομολόγια των λεωφορείων αναξιόπιστα. Όταν 
καταφέραμε να μπούμε σε ένα, ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Υπάρχει κέφι στην ατμόσφαιρα, μια ένωση νέων 
και παλαιότερων διαδηλωτών που προσπαθούν να περάσουν για ντόπιοι, ως αδιάφοροι προς όσα 
συμβαίνουν κάτοικοι, ως χαμηλόμισθοι γραφειοκράτες που τους έχει φέρει η Σύνοδος στην πόλη. 

Καθώς πάμε προς το σπίτι αργότερα σκέφτομαι πόσο δυνατότερη των προσδοκιών ήταν η αντίσταση. 
Υποθέτω πως η επόμενη μέρα θα είναι πιο ήρεμη, πως ο κόσμος θα έχει εξαντληθεί μετά από μια ολόκληρη 
μέρα ταραχών. 

*** 

Ξυπνήσαμε από τον ήχο των σειρήνων. Από την άλλη μεριά του λιμανιού καπνός φαινόταν να σηκώνεται 
από το κέντρο της πόλης. Εγώ και ο σύντροφος μου ανταλλάξαμε βλέμματα σιωπηλοί. 



Νωρίς το πρωί, ένα μαύρο μπλοκ βγήκε από τα οδοφράγματα της Αλτόνα, σπάζοντας τις βιτρίνες 
καταστημάτων, τραπεζών και καίγοντας αρκετά αυτοκίνητα. Έφτασαν στο κατάστημα ΙΚΕΑ και επιτέθηκαν 
με φωτιά. Η αστυνομία δεν φαινόταν πουθενά. Ακόμα δεν είχαν ανακτήσει τον έλεγχο της πόλης από το 
προηγούμενο β ράδυ. Οι αρχές του Αμβούργου κάλεσαν ενισχύσεις από όλη την Γερμανία ώστε να 
προστεθούν στην δύναμη χιλιάδων που ήδη ήταν εκεί. 

Σε άλλες περιοχές του Αμβούργου η αστυνομία περικύκλωσε και παγίδευσε περίπου εκατό άτομα στο 
πάρκο για τροχόσπιτα Rondenbarg και μετά τους επιτέθηκε. Μερικοί από αυτούς προσπάθησαν να 
διαφύγουν σκαρφαλώνοντας τοίχους 4 μέτρων ενώ οι αστυνομία φώναζε «γουρούνια αντιφά, ώρα για 
πρωινό!» και τους χτυπούσε πάνω στο φράκτη, τραυματίζοντας 14 άτομα. 11 από αυτούς με σπασμένα 
κόκαλα και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς. Μερικοί από αυτούς βρίσκονται ακόμα στο νοσοκομείο. Η 
αστυνομία ανακοίνωσε επισήμως πως η ομάδα ατόμων τους επιτέθηκε πρώτη, αλλά βίντεο που ανέβηκαν 
αργότερα αποκάλυψαν, πως αυτός ο ισχυρισμός ήταν απλά ένα ψέμα. 

Από τις έξι είχε τεθεί σε ισχύ διάταγμα που απαγόρευε τις διαδηλώσεις στο μεγαλύτερο μέρος του 
Αμβούργου. Και όμως σύντομα οδοφράγματα άρχισαν να εμφανίζονται μέσα στην πόλη, ειδικά κοντά στο 
λιμάνι, κοντά στην επικίνδυνη ζώνη όπου λάμβ ανε χώρα η Σύνοδος και στους δρόμους που 
χρησιμοποιούσαν οι απεσταλμένοι για την Σύνοδο. Τα οδοφράγματα ξεκίνησαν από ορισμένα σημεία αλλά 
κινήθηκαν παντού μέσα στην πόλη, εκτελώντας μια ποικιλία δράσεων. Μερικές από αυτές τις δράσεις 
κατάφεραν να πλησιάσουν αρκετά ώστε να σταματήσουν τα οχήματα απεσταλμένων. 

Στις οχτώ και είκοσι το πρωί, το λιμάνι είχε μπλόκα στο φράγμα Worthdamm Veddeler που κράτησαν ως τις 
11. Η αστυνομία επιτέθηκε στα μπλόκα σε όλη την πόλη αλλά ο κόσμος γρήγορα έστηνε νέα. Γύρω στις 
δέκα, στο κέντρο της πόλης, η αστυνομία έσπρωξε τα μπλόκα. Η Μελάνια Τράμπ καθυστέρησε μέσα στο 
ξενοδοχείο της εξ αιτίας των ταραχών ακριβ ώς έξω από αυτό και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το 
πρόγραμμα της. 

Στις δέκα και μισή όλα τα μπλόκα κρατούσαν τις θέσεις τους, δημιουργώντας καθυστερήσεις στην Σύνοδο, 
κλείνοντας το λιμάνι και παρενοχλώντας τον δομικό ιστό του καπιταλισμού με κάθε τρόπο. Γύρω στις 11 
ένα κομβόι οχημάτων απεσταλμένων στη Σύνοδο, ακινητοποιήθηκε εξ αιτίας των οδοφραγμάτων. Την ίδια 
ώρα, χιλιάδες φοιτητές κατέβαιναν σε πορεία. 

Στο μεταξύ, σε μια συνέντευξη τύπου στο κέντρο τύπου που είχε στηθεί στο γήπεδο St Pauli, αντιπρόσωποι 
από συλλογικότητες όπως οι “Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση”, “ΜπλοκG20”, “Αλληλεγγύη χωρίς σύνορα” και 
άλλοι παρουσίασαν ενιαίο μέτωπο στην καταδίκη των επιθέσεων από την αστυνομία το προηγούμενο 
β ράδυ, τονίσανε πως ήταν απλά θέμα τύχης το γεγονός πως η αστυνομία δεν σκότωσε κάποιον και 
δήλωσαν πως πρόκειται να μείνουν ενωμένοι. Όταν δημοσιογράφος από συντηρητικό μέσο προσπάθησε να 
σπείρει διχόνοια, λέγοντας πως διάβασε ορισμένες κριτικές στο facebook για την πορεία “Καλώς Ήρθατε 
στην Κόλαση”, που τις παρουσίασε μια άλλη ομάδα (Right to the City), εκπρόσωπος αυτής της ομάδας που 
β ρισκόταν μέσα στο ακροατήριο, σηκώθηκε, δήλωσε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και επιβ εβ αίωσε την 
αλληλεγγύη προς τις υπόλοιπες ομάδες. 

Άλλο ένα μέλος συντηρητικού μέσου, κατηγόρησε τους παρόντες για προπαγάνδα στην προσπάθεια τους 
να αφηγηθούν μια ιστορία, όπου η αστυνομία χτύπησε πρώτη το προηγούμενο βράδυ. Είναι σίγουρο πως ο 
συγκεκριμένος ποτέ δεν σήκωσε το χέρι του σε μια συνέντευξη τύπου της αστυνομίας για να ρωτήσει αν 
κάνουν προπαγάνδα, παρά τα ψέματα που διέδιδε για τον αριθμό των τραυματισμένων αστυνομικών κατά 
την Σύνοδο.  



Γύρω στις τρεις πλησιάσαμε στο σημείου του δεύτερου 
ραντεβού για την συγκέντρωση του Block G20/Color 
the Red Zone, στην Millerntorplatz. Μας έκανε 
εντύπωση το γεγονός ότι είδαμε και το ATTAC, ένα από 
τα πιο φιλελεύθερα και νόμιμα γκρουπ που 
ετοιμαζόταν να συμμετέχει στα οδοφράγματα μαζί με 
άλλες πολύ πιο ακραίες οργανώσεις. Κάποιος από 
αυτούς είχε κάνει ορισμένες αλλαγές και στην σημαία 
του ATTAC, ζωγραφίζοντας ένα άλφα με κύκλο πάνω 
του και προσθέτοντας ένα Κ, ώστε να λέει ATTACK 
(Επίθεση). Τον πλησιάσαμε, περίεργοι.  

Είσαι μέλος του ATTAC? 

Εγώ; 

Χμ…Ναι είμαι. Μπορείς να πεις πως αντιπροσωπεύω 
την αριστερή πτέρυγα του ATTAC. 

Στις τρεις, περνώντας μέσα από τα οδοφράγματα, ο 
κόσμος άρχισε να μαζεύεται στο Reeperbahn για να 
συμμετέχει σε μια απογευματινή πορεία με το όνομα 
color the red zone, με την ελπίδα να μπλοκάρουν την προγραμματισμένη επίσκεψη των ηγετών στην 
φιλαρμονική ,όπου θα τους παρουσίαζαν την 9η του Μπετόβεν. Μόλις η πορεία ξεκίνησε, άρχισε και το 
παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, με τον κόσμο να τρέχει πότε από τη μια πλευρά του πάρκου και πότε από 
την άλλη, με τις κλούβες και τα κανόνια νερού ξοπίσω τους. 

Αρκετά τετράγωνα πιο πέρα έκαναν την εμφάνιση τους περισσότερα ΜΑΤ, κανόνια νερού και έφιππη 
αστυνομία. Όρμησαν κατά διαδηλωτών που απάντησαν με μπουκάλια και κομμάτια μπετό, κοντά στο 
σημείο που έγινε η επίθεση στην πορεία της προηγούμενης μέρα. Για άλλη μια φορά η αστυνομία 
παγίδευσε μια ομάδα περίπου πενήντα διαδηλωτών σε μια στενή περιοχή κοντά στο ποτάμι. Πιέζοντας από 
όλες τις πλευρές, η αστυνομία ακολούθησε τους διαδηλωτές ενώ τους έριχνε με τα κανόνια νερού. Ο 
κόσμος προσπαθούσε να καλυφθεί πίσω από μικρές αγροικίες κοντά στο ποτάμι, όλο και περισσότεροι 
έπεφταν, μέχρι που στο τέλος, εγκλωβίστηκαν. 

 Η υπόλοιπη πορεία, συνέχισε να κινείται και να συγκρούεται συνεχώς με την αστυνομία. Στις έξι και είκοσι 
ο κόσμος πλέον μπλόκαρε την είσοδο στην Φιλαρμονική. Γύρω στις εφτά και μισή, οι διαδηλωτές 
κατάφεραν να παρεμποδίσουν τους Ιάπωνες απεσταλμένους κοντά στο Milerntor , αλλά διαλύθηκαν 
αντιμέτωποι με ένα κανόνι νερού. Σε άλλο σημείο του Αμβούργου, η ομάδα μοτοσικλετιστών με την 
ονομασία Critical Mass ξεκινούσε.  

Παγιδευμένοι μέσα στις γραμμές των αστυνομικών, έπρεπε να βρούμε ένα πέρασμα. Οι σύντροφοι μου 
πήγαν στον επικεφαλής και του εξήγησαν πως είμαστε μέλη του τύπου χωρίς διαπιστεύσεις, πράγμα που 
είναι σχεδόν αλήθεια. Μετά από κάμποση κουβέντα και δικαιολογητικά, ο αξιωματικός συμφώνησε να μας 
αφήσει να περάσουμε με την προϋπόθεση να εξετάσει τα σακίδια μας. 



Η έρευνα στα σακίδια των συναδέλφων μου δεν είχε κανένα ενδιαφέρον, δεν είχαν απολύτως τίποτα να 
κρύψουν. Όταν όμως άνοιξαν το δικό μου, τα μάτια τους γέμισαν υποψία. «Τι είναι αυτό;» 

«Ένας χάρτης» εξήγησε ένας από τους συναδέλφους μου. Πράγματι ήταν ένας χάρτης, μου τον είχαν δώσει 
στη κατάληψη Rote Flora.» 

«Όχι, αυτό. Αυτό!» είπε και τράβηξε έξω ένα μαύρο μαντήλι. 

«Ένα μαντήλι, είναι απλά ένα μαντήλι» διαμαρτυρήθηκε ο συνάδελφος μου ενώ στεκόμασταν κάτω από 
τον ήλιο του Ιουνίου, φορώντας ελαφριά μπλουζάκια και εντελώς ιδρωμένοι. 

«Και αυτό;» ο αστυνομικός τράβηξε ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα και το σήκωσε θριαμβικά. Οι 
συνάδελφοι μου με κοίταξαν με απορία. Αν ο μπάτσος έψαχνε κι άλλο θα έβ ρισκε και ένα μαύρο 
αδιάβροχο τζάκετ. 

Καθώς δεν μιλούσα γερμανικά, ζήτησα να του μεταφράσουν «Πείτε του, πείτε του πως δεν έχω ξαναέρθει 
στην Γερμανία, περίμενα πως θα είχε περισσότερο κρύο.» 

Η αστυνομία είχε πλέον επιτεθεί στον κύριο όγκο της πορείας τόσες φορές που μικρότερα τμήματά της 
είχαν αποσπαστεί και βρίσκονταν σε όλη την πόλη. Μετά από μέρες συνεχούς κινητοποίησης και 24 ώρες 
συνεχόμενων οδομαχιών, οι αστυνομικοί ήταν κουρασμένοι και εκνευρισμένοι. Είχαν χάσει πλέον την 
ικανότητα να διακρίνουν μεταξύ αναρχικών, ακτιβιστών και απλών περαστικών. Οι αναφορές για 
συνεχόμενες επιθέσεις σε ντόπιους δεν σταματούσαν. Η αστυνομία επιτέθηκε σε άτομα που στέκονταν 
μπροστά σε εστιατόριο, χτύπησαν έναν άντρα και τον έριξαν από το ποδήλατό του, ενώ έριξαν έναν άλλον 
άντρα στο έδαφος. Χτυπούσαν και έσπρωχναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους χωρίς κανένα απολύτως 
λόγο. 

 Όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε β ίντεο στο twitter που έδειχνε ΜΑΤ να σέρνουν ένα άτομο που ήταν 
αναίσθητο και βαριά τραυματισμένο, η αστυνομία απάντησε «Και τι είχε κάνει πριν αυτό το άτομο;». Αν ο 
τρόπος που συμπεριφέρθηκαν στις γειτονιές αποτελεί κάποιου είδους στοιχείο, θα λέγαμε πως η απάντηση 
στο ερώτημα είναι «μάλλον τίποτα απολύτως». Ακόμα και όταν μιλούσαν επισήμως, οι εκπρόσωποι της 
αστυνομίας δεν έδειχναν να ενδιαφέρονται για την νομιμότητα της τακτικής να χτυπάνε τυχαία κόσμο και 
να τον σέρνουν στους δρόμους.  

Ταυτόχρονα σχεδόν, ταραχές ξεσπούσαν για ακόμα μια φορά στην Rote Flora. Σε μια γειτονιά η αστυνομία 
κυνήγησε έναν θεατή γιατί δεν σταματούσε να τραβάει φωτογραφίες ενός αστυνόμου σε μυστική 
υπηρεσία, ο οποίος έριξε μερικές βολές στη μέση ενός κατάμεστου δρόμου πριν τρέξει να βρει καταφύγιο 
σε ένα κατάστημα. Η κατάσταση έβγαινε εκτός ελέγχου, η αστυνομία αναγκάστηκε να υποχωρήσει 
αφήνοντας τα οδοφράγματα να καίνε πίσω της.  

Μια πορεία που είχε προγραμματιστεί από κομμουνιστική ομάδα, ακυρώθηκε. Παρ όλα αυτά χιλιάδες 
ανθρώπων μαζεύτηκαν να παρακολουθήσουν ένα υπαίθριο κονσέρτο. Όταν η πορεία δεν έγινε, ο κόσμος 
άρχισε να κατευθύνεται ήρεμα προς το χάος της περιοχής Schanze. 

Κατευθυνόμασταν προς την περιοχή Schanze. Μεγάλος αριθμός αστυνομίας προσπαθούσε να μπλοκάρει 
τις διασταυρώσεις αλλά ερχόμασταν από όλες τις κατευθύνσεις, καταφέραμε να τους προσπεράσουμε. Ένα 
πανκ συγκρότημα άρχισε να παίζει στο πάρκο, στην μέση όλου αυτού του χάους. Στην επόμενη 
διασταύρωση, είδαμε μια γρήγορη επίθεση, στην οποία δεκάδες διαδηλωτές ντυμένοι στα μαύρα έκαναν 



την εμφάνιση τους από κάποιο δρόμο και επιτέθηκαν στην αστυνομία, υποχωρώντας γρήγορα. Αυτό 
μπέρδεψε την αστυνομία αρκετά ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε όλοι . Ένας από τους μπάτσους ήταν 
καλυμμένος με ροζ μπογιά, δεν έδειχνε πολύ χαρούμενος με αυτό. 

Είχαμε ακούσει πως γίνονταν ταραχές έξω από την Rote Flora, αλλά περιμέναμε να έχουν ησυχάσει τα 
πράγματα μέχρι να φτάσουμε. Πέρα από την επόμενη γραμμή της αστυνομίας πάντως μπορούσαμε να 
δούμε πως κάτι συνέβαινε σε κάποια απόσταση, στα βόρεια. Αρκετά κανόνια νερού φαίνονταν να δίνουν 
μάχη. Πίσω από αυτά πυκνός καπνός ανέβαινε προς τον απογευματινό ουρανό. Ακόμα και από απόσταση, 
ο βαθύς μπάσος ήχος των εκρήξεων μας έκαναν να αναπηδούμε. 

Υπήρχαν εκατοντάδες αστυνομικοί σε αυτή τη διασταύρωση αλλά ήταν εξαντλημένοι και στα όρια της 
αντοχής τους. Όταν άλλαξαν μια κλούβα με μια άλλη, καταφέραμε να περάσουμε από την άλλη μεριά του 
δρόμου. Ξαφνικά ήμασταν εκεί όπου θαρραλέοι διαδηλωτές είχαν καταφέρει να κρατήσουν τα κανόνια 
νερού σε απόσταση, πετώντας τους ότι μπορούσαν. 

Στην άλλη μεριά υπήρχε ελευθερία. Η αστυνομία είχε χάσει τον έλεγχο. Λίγο πιο πάνω είχαν ανάψει δύο 
μεγάλες φωτιές. Η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη. Άνθρωποι στεκόντουσαν και θαύμαζαν τις φωτιές, μιλούσαν, 
έτρωγαν και έπιναν. Έξω από αυτή τη ζώνη, εκεί που η αστυνομία διατηρούσε ακόμα τον έλεγχο 
επικρατούσε βία, χάος και φόβος. Εδώ που είχαν χάσει τον έλεγχο βρήκαμε την πρώτη νησίδα ηρεμίας εδώ 
και μέρες. 

Η άμυνα της Schanze, μη αστυνομοκρατούμενη ζώνη. 

Στις εννιά, τα οδοφράγματα γύρω από τη Schanze έκαιγαν. Η αστυνομία είχε αναγκαστεί να αποσυρθεί. Στις 
εννιά και μισή λεηλατήθηκαν κάποια μαγαζιά. Αγαθά απαλλοτριώθηκαν από τα ράφια τους και 
διαμοιράστηκαν στους παρόντες. Έντονες ταραχές και μεγάλες φωτιές έκαιγαν. Λίγο πριν τις έντεκα η 
περιοχή του St Pauli θεωρούνταν εκτός ελέγχου. 

Η ομάδα critical mass είχε συναντηθεί στις 7 και μπήκαν στην περιοχή Schanze γύρω στις 11, στην πιο 
μεγάλη στιγμή της βραδιάς. 

Παρά την ρητορική που παρουσίασε την περιοχή σαν κολαστήριο, όσο βρισκόταν εκτός του ελέγχου της 
αστυνομίας, όσοι βρέθηκαν εκεί βίωσαν ένα κλίμα ηρεμίας και συλλογικότητας. Πολλές επιχειρήσεις ήταν 
ανοικτές και ο κόσμος αγόραζε φαλάφελ ή ποτά. Καθώς ο κόσμος γέμιζε τους δρόμους και ζητωκραύγαζε 
την άφιξη των μοτοσικλετιστών, το κλίμα έμοιαζε περισσότερο με αυτό ενός οικογενειακού φεστιβάλ. Το 
μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων δεν ήταν διαδηλωτές κι αναρχικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης 
αλλά καθημερινοί άνθρωποι του Αμβούργου που ένιωθαν να στρέφονται κατά της αστυνομίας μέσα στην 
εβδομάδα που προηγήθηκε. 

Υπήρξαν βέβαια και κάποιες αναφορές που αποδείχθηκαν αληθινές για ταραχές άσχετες με την πολιτική, 
κατά τις οποίες νεαροί χωρίς κανένα κίνητρο ή στόχο, πετούσαν αντικείμενα, έσπαγαν μπουκάλια και 
τραβ ούσαν β ίντεο με τα κινητά τους. Σίγουρα η απάντηση σε αυτά τα φαινόμενα δεν είναι λιγότερες 
ταραχές, αλλά περισσότερη πολιτικοποίηση. 

Στις έντεκα και μισή, ήρθαν οι πρώτες αναφορές πως ειδικές δυνάμεις με αληθινά πυρά άρχισαν να 
συγκεντρώνονται στις παρυφές της Schanze. Οι πρώτες προσπάθειες της αστυνομίας να περάσει τα 
οδοφράγματα, απαντήθηκαν με κεφάτη και άγρια αντίσταση. Καθώς όμως η αστυνομία άρχισε να κερδίζει 
έδαφος, περνώντας τα οδοφράγματα το ένα μετά το άλλο, οι ειδικές δυνάμεις έστησαν ελεύθερους 



σκοπευτές με αυτόματα όπλα στις ταράτσες, για να ελέγχουν τους δρόμους από ψηλά. Αυτό είναι 
συνηθισμένο στις ΗΠΑ αλλά απολύτως ανήκουστο στην Ευρώπη.  

Μόνο όταν η πλειοψηφία του κόσμου πήγε σπίτι του για ύπνο, κατάφερε η αστυνομία να ανακτήσει τον 
έλεγχο της περιοχής. Εξαντλημένοι και ταπεινωμένοι, φέρθηκαν στον κόσμο ακόμα πιο βάναυσα απ’ ότι 
πριν. 

Όλο αυτό το διάστημα η αστυνομία πολεμούσε και με τα κανάλια, όχι μόνο στους δρόμους. Νωρίτερα είχαν 
χρησιμοποιήσει το twitter για να παρακαλέσουν τον κόσμο να μην στηρίξει το μαύρο μπλοκ στις 
απογευματινές πορείες, απαίτησαν από τους δημοσιογράφους να σταματήσουν να καταγράφουν τις 
επιχειρήσεις και να αποχωρήσουν από την περιοχή. Κάποιοι αστυνομικοί έφτασαν να υποχρεώσουν τους 
δημοσιογράφους να φύγουν υπό την απειλή όπλου. Προφανώς δεν ήθελαν τα μέσα ενημέρωσης να 
καταγράψουν την πρωτοφανή απώλεια ελέγχου, ούτε τις βίαιες απόπειρες να τον ανακτήσουν. 

Σάββατο 8 Ιουλίου: ¨Όλος ο κόσμος μισεί τους G20 

Το Σάβ β ατο ήταν ένας γύρος της νίκης για τους διαδηλωτές. Όχι μόνο είχαν δείξει ξεκάθαρα πως η 
κοινωνική ειρήνη ήταν ουτοπία υπό την κυριαρχία τωνG20 αλλά είχαν επιπλέον δείξει πως μπορούσαν, 
έστω και για λίγο να τα βάλουν με την αστυνομία και να τη νικήσουν. Τώρα δεκάδες χιλιάδες προσέρχονταν 
για να δείξουν αλληλεγγύη σε μια μεγάλη πορεία που διέσχισε την πόλη για να φτάσει στο στάδιο St Pauli.  

Καθώς περπατούσα στην πόλη, μου έκανε εντύπωση η ποικιλομορφία που έβλεπα παντού. Στην κεντρική 
σκηνή αρκετά φορτηγά με ηχεία είχαν κόσμο που χόρευε κάθε είδους χορό ενώ μας μοίραζαν ποτά και 
σνακ. Οι περισσότεροι περπατούσαν, γελούσαν, μιλούσαν με τους φίλους τους. Ήταν μια έντονη αντίθεση 
προς την ψηφιακή απομόνωση που επικρατεί στις ΗΠΑ. 

Οι οργανωτές τοποθετούν τον αριθμό των συμμετεχόντων περίπου στους 76 χιλιάδες, ενώ τα μέσα 
ενημέρωσης κάνουν λόγο για 50 χιλιάδες. Είναι ενδεικτικό πως αν και οι αρχές και τα μέσα, θρηνούσαν για 
την β ία στο Αμβ ούργο, ισχυριζόμενοι ότι είχε αποξενώσει το κοινό, η πορεία είχε τεράστια συμμετοχή. 
Συμμετέχοντας στην πορεία του Σαββάτου που έγινε αμέσως μετά από δύο μέρες συνεχών ταραχών, 
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων θέλησαν να λάβουν μέρος σε ένα κίνημα που συμπεριελάμβανε μια μεγάλη 
παλέτα τακτικών αντιπαράθεσης. Δεν είχαν αποθαρρυνθεί από τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών, 
είχαν εμπνευστεί. 

Όταν σκεφτόμαστε αυτούς τους προβληματισμένους πολίτες που ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύουν την 
κοινή γνώμη, αυτή που υποτίθεται αποξένωσε η βία στο Αμβούργο, για τι αριθμό ατόμων μιλάμε άραγε; Το 
κόλπο «συγυρίστε το Αμβούργο» της Κυριακής μάζεψε μόλις μερικούς εκατοντάδες συμμετέχοντες, ένα 
αστείο ποσοστό σε σχέση με τους χιλιάδες που κατέβηκαν στους δρόμους μέσα στην εβδομάδα. 



Αντί να φανταζόμαστε μια απρόσωπη γενική γνώμη που δεν εγκρίνει την βία (εκτός από αυτή που ασκείται 
από την αστυνομία), πρέπει να θυμόμαστε πως η κοινωνία είναι σύνθεση πολλών διαφορετικών στοιχείων, 
πολλά από τα οποία επαναλαμβάνουν αυτά που ακούν στην τηλεόραση. Σε μεγάλο μέρος , είναι τα κανάλια 
υπό τη καθοδήγηση τωνG20 που δημιουργούν και επιβάλλουν φόβο παγκοσμίως, λέγοντας πάντα τα ίδια 
και τα ίδια. Σκοπός τους δεν είναι να μιλήσουν για την πραγματικότητα ως έχει, αλλά να μας κάνουν να 
φοβόμαστε ο ένας τον άλλον, να μας κάνουν να μην κατανοούμε πως αυτό που θέλουμε εμείς. Το Σάββατο 
καθώς κοιτούσε κανείς γύρω του, συνειδητοποιούσε πως η αντίσταση ήταν πλέον προσφιλής. 

Ακόμα και με τόση ηρεμία, η αστυνομία δεν μπορούσε να αντισταθεί και να μην παρενοχλεί τους 
διαδηλωτές , ρίχνοντας κάθε τόσο ριπές από τα κανόνια νερού και στέλνοντας ομάδες μέσα στο πλήθος 
χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Τελικά οι διαδηλωτές σχημάτισαν μια περίμετρο και κάποιοι έκατσαν 
μπροστά από τα κανόνια νερού για να τα εμποδίσουν. 

Αυτό μας έδειξε πως όσο υπάρχει αστυνομία η μόνη ασφάλεια που έχουμε από αυτή, είναι αν σταθούμε 
μαζί και τους αντιμετωπίσουμε. 

Απολογισμός 

Εκείνο το απόγευμα, καθώς οι διαδηλωτές έφευγαν από το Αμβούργο και οι εξαντλημένοι οργανωτές 
αποσύρθηκαν για το βράδυ, υπήρξαν συμπλοκές της αστυνομίας με ντόπιους κατοίκους. Μέσα στις 
προηγούμενες 48 ώρες, είχε γίνει σύνηθες ακόμα και άνθρωποι που δεν συμμετείχαν σε πολιτική 
διαμαρτυρία, να πετάνε μπουκάλια στις αυτοκινητοπομπές της αστυνομίας, η αντίσταση στην 
αστυνομοκρατία είχε γίνει πλέον νόρμα. Σε τέτοιες καταστάσεις, όσο εξαντλημένοι και αν είμαστε, είναι 
σημαντικό για τους έμπειρους αναρχικούς να μείνουν σε επαφή με τα μέλη εκείνα της κοινωνίας που 
β ιώνουν την πηγαία επιθυμία να υπάρξουν άναρχα, αλλά δεν έχουν την τεχνογνωσία να το κάνουν με 
ασφάλεια. 

Λίγο αργότερα σημειώθηκε ένταση μπροστά τη Rote Flora καθώς ειδικές δυνάμεις με αυτόματα όπλα 
συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτήριο για άλλη μια φορά. Πολλοί φοβόντουσαν πως θα προσπαθούσαν 
να τους βγάλουν έξω. Στο τέλος η αστυνομία έπεσε πάνω στο πλήθος δημιουργώντας γενικευμένο πανικό, 
αλλά η κατάληψη της Rote Flora έμεινε άθικτη. Παρά την εκδικητική διάθεση της αστυνομίας και των 
αρχών, παρά την βιασύνη της ακροδεξιάς να χρησιμοποιήσει τις διαμαρτυρίες στο Αμβούργο για να αιτηθεί 
ακόμα περισσότερη απολυταρχία, η αριστερή σκηνή στο St Pauli επιβίωσε της μάχης με τις υποδομές της 
άθικτες. 

Προς το παρόν τουλάχιστον. 

Θα δούμε πως θα πάνε τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις καθώς διάφορες δυνάμεις 
θα χρησιμοποιήσουν τα γεγονότα του Αμβούργου ως δικαιολογία για να υποχωρήσουν. Δεν υποχωρούν 
τώρα για πρώτη φορά, υποχωρούν με γρήγορα βήματα εδώ και καιρό. Η υποταγή δεν μπορεί να μας 
προστατεύσει, η υποταγή δεν μπορεί να σταματήσει τις ολοένα κλιμακούμενες συγκρούσεις που ήδη μας 
τυλίγουν. Πρέπει να διδαχθούμε για την ίδια την ικανότητα μας από όσα έγιναν στο Αμβούργο και να 
φροντίσουμε να βελτιωθούμε. Πρέπει να πιέσουμε για περισσότερα, όχι να αφεθούμε σε λιγότερα. Δεν 
υπάρχει επιστροφή σε μια εποχή με λιγότερες συγκρούσεις. Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. 

Μια αναστάτωση όπως αυτή της σύγκλισης της Συνόδου των G20 προσφέρει σε μελλοντικούς τύραννους 
ορισμένες ευκαιρίες. Προσφέρει και σε εμάς την ευκαιρία να μιλήσουμε για συλλογική αυτοάμυνα και να 



καλλιεργήσουμε την λαϊκή φαντασία ως προς τους τρόπους αντίστασης. Η κληρονομία της Συνόδου των 20 
του 2017 θα ξεκαθαριστεί τώρα, στον απολογισμό σε αυτά που θυμηθήκαμε εδώ, σε αυτά που μάθαμε 
εδώ, στις κουβέντες που κάναμε εδώ. Το πρώτο βήμα είναι να σταθούμε στο πλευρό όσων συνελήφθηκαν ή 
τραυματίστηκαν και να γνωρίζουμε καλά την πολιτική πραγματικότητα ώστε να μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τα γεγονότα της Συνόδου των 20 προκειμένου να αποδομήσουμε τον καπιταλισμό και 
το κράτος, αντί να τους επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να μας δαιμονοποιήσουν. 

*** 

Μέσα απ΄ τις φωτιές μας, να ακούσουν τις φωνές μας. 

Το βίωμα των οδομαχιών του Αμβούργου είναι ίσως από τις στιγμές, που κανείς λέει ότι τον ξεπερνάν τα 
γεγονότα. Μέσα στο άνδρο της καταστολής, στη μητέρα των κατασταλτικών σχεδιασμών έλαβε χώρα το 
αδιανόητο. Τα κινήματα έχουν μάθει ιστορικά να μην παραλληλίζουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών 
τους με όρους νίκης και ήττας, όμως ναι, έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για μια νίκη. Μια νίκη του αγώνα. 
Μια νίκη της επιμονής και της θέλησης. Μια νίκη της πίστης και της αμφισβήτησης. 

Στο ρόδινο Αμβούργο, που υποσχέθηκε στους 20 ισχυρούς αντιπροσώπους της οικονομικής ελίτ και τους 
φιλήσυχους θαυμαστές της τάξης και της ασφάλειας μια αναίμακτη σύνοδο με πλήρη έλεγχο και μηδενική 
ανοχή, όλα ανατράπηκαν. Οι προγενέστερες άμεσες δράσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις, οι συντονισμένες 
επιθέσεις σε αποκεντρομένους στόχους και η διεθνής καμπάνια αλληλεγγύης στους φυλακισμένους και 
διωκόμενους αγωνιστές των γεγονότων της συνόδου και της κατασταλτικής επίθεσης που ακολούθησε, 
αποδεικνύουν έμπρακτα πως η ένταση της καταστολής και οι υποσχέσεις για τάξη, ασφάλεια και 
ομαλότητα οφείλουν περισσότερο να μας εμπνέουν προς την εκτροπή παρά να μας αποτρέπουν. Έτσι και 
αλλιώς ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που νικιέται συλλογικά. 

Τα γεγονότα του G20, όπως ήταν φυσικό και προβλεπόμενο, άφησαν πίσω τους ένα μεγάλο κύμα 
καταστολής που στοχεύει τον κόσμο του αγώνα ακόμα και σήμερα. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων 
της συνόδου προσήχθησαν 265 άτομα με 144 από αυτούς να μετατρέπονται σε συλληφθέντες-51 από τους 
οποίους αρχικά προφυλακίστηκαν. Δεκάδες δικογραφίες άνοιξαν (και ανοίγουν ακόμα)  για μεμονομένα 
περιστατικά κατά τη διάρκεια της συνόδου, ενώ συντονισμένη καταστολή, λόγω του ενεργού της ρόλου 
στην αντιπληροφόρηση, δέχθηκε η ομάδα αντιπληροφόρησης Linksunten, της οποίας η σελίδα και έκλεισε. 
Η τελευταία πράξη καταστολής μετρά 28 εφόδους σε σπίτια και κοινωνικούς χώρους με την κατάσχεση 
προσωπικών αντικειμένων, σημειώσεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και τη λήψη DNA και 
αποτυπωμάτων καθώς και το μπλοκάρισμα του τραπεζικού λογαριασμού οικονομικής ενίσχυσης των 
φυλακισμένων που δημιούργησε η legal team. Ο συνολικός αριθμός των αγωνιστών που ελέγχτηκαν, πριν 
και κατά τη διάρκεια της συνόδου, παραμένει ανυπολόγιστος, καθώς το γερμανικό κράτος αναφέρει πως 
ερευνάται η συμμετοχή 5000 ατόμων σε πράξεις ποινικού ενδιαφέροντος. 

Οι διεθνείς κοινωνικοοικονομικές κρίσεις είναι το αποτέλεσμα της διεθνοποίησης των κρατικών και 
καπιταλιστικών σχεδιασμών. Οι στιγμές που οι επίλεκτοι της οικονομικής ελίτ κάθονται σε ένα τραπέζι και 
χαράζουν τις μοίρες των κοινωνιών σαν την πίτα, μετρώντας απλά στατιστικά, είναι οι δικές μας ευκαιρίες 
αγώνα. Απέναντι στον κόσμο της εξουσίας και της καταπίεσης, ο κόσμος του αγώνα και της ελπίδας είναι 
επαναστατικά υπόχρεος να δίνει το παρόν. Όπως υπόχρεος και συνεπής οφείλει να είναι και απέναντι 
στους αιχμαλώτους του κοινωνικού-ταξικού πολέμου που διεξάγεται από άκρη σε άκρη της γης. Για να 
οικοδομήσουμε τον δικό μας διεθνή επαναστατικό σχεδιασμό, όπου όλα τα κινήματα αντίστασης να 
συναντώνται ενάντια στην κυριαρχία της εξουσίας. Από τους ιθαγενικούς αγώνες λαών που βρίσκονται στο 



στόχαστρο της αναπτυξιακής καταστολής, μέχρι τα μέτωπα αγώνα ενάντια στους πολιτικο-οικονομικούς 
σχεδιασμούς των κρατών, να ενώσουμε τις επιμέρους αντιστάσεις, στρέφοντάς τες απέναντι στον κοινό μας 
εχθρό, τα κράτη και το κεφάλαιο. 

Κινήσεις όπως η προσπάθεια των συντρόφων του CrimethInc να επικοινωνήσουν όσο πιο παραστατικά 
γινόταν τα γεγονότα της συνόδου, η καμπάνια United We Stand για την οργάνωση και σταθερή στήριξη της 
πολιτικής, ηθικής και οικονομικής αλληλεγγύης σε όσους διώκονται από το κύμα καταστολής απέναντι στον 
κόσμο του NoG20 και ευελπιστούμε οι εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη από τη συλλογικότητά μας και Αθήνα 
από την εφημερίδα δρόμου Άπατρις στοχεύουν στην διεθνοποίηση της αλληλεγγύης και την οικοδόμηση 
δικτύων επικοινωνίας και στήριξης ανάμεσα στον κόσμο του αγώνα. Με πίστη στο δίκαιο και την 
αναγκαιότητα του αγώνα, στέλνουμε την αλληλεγγύη μας στους διωκόμενους και τους φυλακισμένους του 
NoG20, συντρόφους και συντρόφισσες που μπορεί να μην γνωρίζουμε προσωπικά, όμως μας συνδέουν οι 
ίδιες οι πολιτικές επιλογές ρήξης και αντίστασης απέναντι στην κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα. 

Αν μας δίδαξε κάτι η σύνοδος του Αμβούργου, είναι πως η πιθανότητα κοινωνικής αλλαγής ίσως να μην 
είναι μια ουτοπία τελικά. Αρκεί να πιστέψουμε πραγματικά στη δύναμη των κινημάτων μας και την 
αμεσότητα και ρεαλιστική διάσταση των προταγμάτων μας. Με λίγα λόγια, αν πάρουμε στα σοβαρά τον 
ρόλο μας. 

Το Αμβούργο ήταν μια ρωγμή στην βιτρίνα του καπιταλισμού. 

Μια σπίθα αμφισβήτησης αρκεί, για τη φλόγα της επανάστασης. 

Απέναντι στη ματαιότητα του αγώνα, 

Αργεντινή, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, 

Ερχόμαστε... 

    

  

 

 

 

 

 

  



Κείμενο-χαιρετισμός της εκδήλωσης από τη συλλογικότητα SödrⒶ Klubben (Σουηδία-Μάλμε)  

Από το Μάλμε ως την Θεσσαλονίκη: η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας 

Η SödrⒶ Klubben (SK) είναι μια αναρχική συλλογικότητα από το Μάλμε της Σουηδίας. Πριν τις διαδηλώσεις 
κατά των G20 στο Αμβούργο, μια Σκανδιναβική δικτύωση δημιουργήθηκε, στην οποία η SK συμμετέχει. Η 
δικτύωση, που ονομάστηκε Αυτόνομη Σκανδιναβική Επαναστατική Συμμαχία (ΑΣΕΣ) περιλαμβάνει 
αντικαπιταλιστικές, φεμινιστικές, και αντιφασιστικές οργανώσεις από τις Σκανδιναβικές χώρες. Η ΑΣΕΣ 
δημιουργήθηκε με αφορμή την σύνοδο των G20 στο Αμβ ούργο, παρόλα αυτά οι φιλοδοξίες με την 
δικτύωση αυτή πλέον ξεπερνούν τον αρχικό στόχο: Η ΑΣΕΣ επιδιώκει να διατηρήσει μια διαρκή δικτύωση 
κοινών δράσεων, ταξιδιών και πολιτικής ζύμωσης. Η διεθνιστική μας φιλοδοξία σημαίνει ότι ξεπερνούμε τα 
εθνικά μας σύνορα και υλικοποιούμε έναν ακτιβισμό με στόχο την αντίσταση σε κράτος, πατριαρχεία και 
καπιταλισμό.   

Στις 6-8 Ιουλίου 2017, μέλη της SK, μαζί με εκατοντάδες συντρόφους και συντρόφισσες από όλη την 
Σκανδιναβ ία, συμμετείχαν στο κονβόι των λεωφορείων της ΑΣΕΣ αλλά και ΙΧ για το Αμβ ούργο για να 
διαδηλώσουν ενάντια στους G20. Με το σλόγκαν “Hamburg G20: welcome to Hell”, η πόλη του Αμβούργου 
έζησε για τέσσερις μέρες ένα κύμα κινητοποιήσεων άνευ προηγουμένου. Μια ετερογενής και άμορφη μάζα 
συντρόφων/σσων μετατράπηκε σε μία συγχρονισμένη χορογραφία αντίστασης ενάντια σε κεφάλαιο, 
κράτος και εξουσία. Οι διαδηλωτές/ριες αποτελεσματικά αντιμετώπισαν το αστυνομικό κράτος που 
προσπάθησε να επιβάλλει η γερμανική κυβέρνηση στην πόλη. Όλοι και όλες ζήσαμε την συγκλονιστική 
εμπειρία του πως μία από τις πιο καλοκουρδισμένες κατασταλτικές μηχανές του κόσμου ολοκληρωτικά 
αποδιοργανώθηκε από άμεσες δράσεις και αποκεντρωμένες επιθέσεις στο Αμβούργο.  

Παρόλη την σημαντική απάντηση ενάντια στην καταστολή, 265 σύντροφοι και συντρόφισσες προσήχθησαν 
από τους/τις οποίους/ες 144 συνελήφθησαν. Στις 5 Δεκεμβρίου, πριν μερικές μέρες, γερμανοί μπάτσοι 
εισέβαλαν σε παραπάνω από 20 κτίρια, ανάμεσα σε αυτά δύο κοινωνικά κέντρα, σε πολλά Γερμανικά 
κρατίδια μετά από εντολή της εισαγγελικής έρευνας "Black Bloc", η οποία διερευνά τις συγκρούσεις κατά 
την διάρκεια της συνόδου των G20 στο Αμβούργο. Επίσης, σχετικά άμεσα μετά την σύνοδο, το γερμανικό 
κράτος έδειξε το κατασταλτικό και εκδικητικό του πρόσωπο ανοίγοντας 200 νέους φακέλους και διώκοντας 
συντρόφους και συντρόφισσες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα αντιπληροφόρησης Linksunten, την οποία 
και έκλεισε.  

Ακόμη και εδώ στην Σουηδία, το κράτος φυλάκισε μία συντρόφισσα μετά τα γεγονότα του Αμβούργου και 
παρενόχλησε δεκάδες από εμάς πριν από την μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Γκέτεμπορκ, τον 
Σεπέμβριο του 2017. Πράκτορες των μυστικών σουηδικών υπηρεσιών SÄPO εισέβαλαν στις ζωές και την 
αξιοπρέπεια πολλών από των συντρόφων/σσων μας, εκθέτοντας τους σε γελοίες ερωτήσεις αναφορικά με 
την επερχόμενη αντιφασιστική πορεία, μεταδίδοντας φόβο και ανησυχία, με σκοπό να καταστείλουν την 
αντιστασή μας στου ναζί. Τηλεφώνησαν ή επισκέφτηκαν κόσμο που είναι ενεργός σε αυτόνομες ή 
αναρχικές συλλογικότητες, συντρόφους και συντρόφισσες που συμμετέχουν στα κοινωνικά κινήματα και 
αγώνες, όπως τα γεγονότα του Αμβούργου. Παρόλο τις διαφορετικές κατασταλτικές τακτικές διαφορετικών 
κρατών, παραμένουμε ενωμένοι/ες και δυνατοί/ες. Οι συλλογικές και αντι-ιεραρχικές δράσεις 
απενεργοποιούν τον φόβο και την απομόνωση.  

Οι φυλακισμένοι σύντροφοι και συντρόφισσες χρειάζονται την πολιτική, ηθική και οικονομική μας στήριξη 
τώρα παρά ποτέ. Τον Νοέμβριου του 2017, η συλλογικότητα μας διοργάνωσε στο Μάλμε πάρτι οικονομικής 



αλληλεγγύης για τους φυλακισμένους του G20. Αντίστοιχα, χαιρετίζουμε και στηρίζουμε την εκδήλωση 
αλληλεγγύης που διοργανώνουν οι σύντροφοι και συντρόφισσες από την κατάληψη Terra Incognita στην 
Θεσσαλονίκη και την εφημερίδα δρόμου Άπατρις στην Αθήνα. Στέλνουμε τους πιο ζεστούς μας 
χαιρετισμούς στην εκδήλωση "The battle of Hamburg, the chronicle of two worlds in conflict". Στον δικό μας 

κόσμο, η διεθνής αλληλεγγύη και η αδιάκοπη αντίσταση 
ξεπερνάνε τα εθνικά σύνορα και εχθρεύονται την λήθη. Όσο πιο 
πολύ συνεργαζόμαστε, τόσο πιο δυνατές γινόμαστε! Παρόλο που 
δεν μπορούμε να βρεθούμε στην εκδήλωση με φυσική παρουσία, 
θα είμαστε εκεί με την ψυχή μας.. 

Λευτεριά σε όλους/ες τους/τις φυλακισμένους/ες από τα 
γεγονότα του Αμβούργου και δύναμη σε όσους/ες βρίσκονται 

κάτω από κρατική εποπτεία τους τελευταίους μήνες 

Αλληλεγγύη με το Linksunten και όλα τα κοινωνικά κέντρα και 
καταλήψεις που δέχτηκαν την επίθεση του γερμανικού κράτους 

Κανείς/καμιά δεν είναι ελεύθερος/η μέχρι όλοι/ες να είμαστε 
ελεύθεροι/ες 

SödrⒶ Klubben 

sodraklubben@riseup.net 

*** 

Κείμενο-χαιρετισμός της εκδήλωσης από τη συλλογικότητα Vogliamo tutto e per tutti (Ελλάδα-Αθήνα) 

Όταν το καλοκαίρι του 2016 κατά την διάρκεια του No Border Camp της Θεσσαλονίκης, πληροφορηθήκαμε τα 
καλέσματα για την σύνοδο των G20 στο Αμβούργο της Γερμανίας για τις 6-8 Ιουλίου του 2017 αφενός 
θεωρήσαμε ότι η χρονική επιλογή για την δημοσιοποίηση των καλεσμάτων ήταν υπερβολική νωρίς και 
αφετέρου εκφράσαμε τον σκεπτικισμό μας για το εάν θα διεξαχθεί μια τέτοια σύνοδος στο Αμβούργο γενικά και 
μάλιστα σε μια περιοχή στις παρυφές του St. Pauli, μια από τις πιο γνωστές πολιτικοποιημένες γειτονιές της 
Ευρώπης. Επιπλέον, έχοντας την εμπειρία παλαιότερων διεθνών ραντεβού αλλά και την επίγνωση του 
εκφυλισμού του κινήματος της αντιπαγκοσμιοποίησης, οι προσδοκίες ήταν στο ναδίρ. Παρόλο την εντεινόμενη 
κρίση του καπιταλιστικού συστήματος τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, η κινηματική μας ανάλυση 
στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν ανάλυση ήττας και ανασύνταξης παρά επεξεργασίας ενός επιθετικού 
σχεδίου με διεθνή χαρακτηριστικά και ανοίγματα. Η σύνοδος των G20 στο Αμβούργο, αποτελούσε ένα μη 
γεγονός για το ελληνικό κινηματικό γίγνεσθαι το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2016. 

Το Γερμανικό κράτος προσπάθησε να καταστείλει εξαρχής την οργάνωση του ΝoG20 με εκκενώσεις 
καταλήψεων, παρακολουθήσεις συντρόφων/σσων, μπούκες σε σπίτια, απαγορεύσεις κλπ. Παίρνει όμως 
δυναμική απάντηση με συνεχείς επιθέσεις και εμπρησμούς σε κτήρια που θα στεγάσουν το G20, αυτοκίνητα 
αλλά και αστυνομικά τμήματα σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας. Αποκορύφωμα των ενεργειών αυτών είναι το 
σαμποτάζ σε 13 σιδηροδρομικές γραμμές σε όλη την γερμανική επικράτεια στις 19 Ιουνίου 2017, μερικές 
εβδομάδες πριν την διεξαγωγή της συνόδου. Την ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση “Shutdown G20: take 
Hamburg offline!” η οποία δηλώνει ότι «χτυπώντας τις σιδηροδρομικές γραμμές, καταφέραμε ένα σοβαρό 
πλήγμα στο νευρικό σύστημα του καπιταλισμού». Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι του 2017, αρχίζει να διαφαίνεται 
ότι οι κινητοποιήσεις του Αμβούργου θα έχουν κόσμο και θα είναι και δυναμικές. 
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Στις πρώτες μέρες του Ιούλη του 2017, βρέθηκε στο Αμβούργο κόσμος που κατάφερε να γεφυρώσει με πολύ 
δημιουργικό τρόπο τις πολιτισμικές και ιδεολογικές του διαφορές στα πλαίσια μιας ευρύτερης κινηματικής 
διαδικασίας. Συνδυάστηκαν με απόλυτη επιτυχία οι οργανωτικές ικανότητες κάποιων με την μαχητικότητα 
κάποιων άλλων δίνοντας μια δυναμική απάντηση αντίστασης στους ισχυρούς. Είδαμε μπροστά στα μάτια μας 
πως αποδιοργανώθηκε μια από τις πιο καλοκουρδισμένες κατασταλτικές μηχανές του πλανήτη και πως 
ανατράπηκε στην πράξη το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που επιχείρησε να επιβάλλει το γερμανικό κράτος. Και 
αυτό προφανώς δεν θα μείνει αναπάντητο από το κράτος. 

265 σύντροφοι και συντρόφισσες προσήχθησαν κατά την διάρκεια των γεγονότων του Αμβούργο. Δεκάδες από 
αυτές τις προσαγωγές έγιναν συλλήψεις. Τρείς μήνες μετά την σύνοδο 27 ακτιβιστές παρέμεναν 
προφυλακισμένοι. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι δύο γεγονότα τραυμάτισαν ανεπανόρθωτα το πρεστίζ των 
γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και των κατασταλτικών μηχανισμών. Αφενός το ταυτόχρονο σαμποτάζ σε 
σιδηροδρομικές γραμμές σε όλη την Γερμανία μερικές εβδομάδες πριν την σύνοδο και αφετέρου οι 
ανεξέλεγκτες επιθέσεις στην εμπορική περιοχή της Αλτόνα νωρίς το πρωί της Παρασκεύης, 7 Ιουλίου. Οι 
ενέργεις αυτές ήταν ένα σινιάλο σε όσους αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη ότι είναι εφικτό να καταφέρουμε 
σοβαρά και μαζικά χτυπήματα ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο και να συντονίσουμε πολύπλοκες και 
πολυπληθείς δράσεις κάτω από την μύτη των πιο σύγχρονων μεθόδων και υποδομών καταστολής. Αυτό δεν θα 
μπορούσε παρά να δημιουργήσει γενικευμένη ανησυχία στις αρχές. 

Για αυτό και το γερμανικό κράτος έχει επιδοθεί σε μια λυσσαλέα 
προσπάθεια καταστολής του κινήματος στην χώρα αλλά κάνοντας και 
απέλπιδες προσπάθειες να συνεργαστεί με αντίστοιχες υπηρεσίες σε 
άλλες χώρες του ευρωπαικού βορρά. Σχεδόν αμέσως μετά την 
σύνοδο ασκείται αστυνομική πίεση και διαρρέουν απειλές για 
γνωστές καταλήψεις του Αμβούργου και του Βερολίνου όπως η Rote 
Flora αλλά και οι Rigaer και Friedel 54. Στις 25 Αυγούστου, λαμβάνει 
χώρα και η πρώτη εκδικητική επίδειξη κατασταλτικής δύναμης και 
συμβολισμού με το κλείσιμο του γερμανικού σάιτ αντιπληροφόρησης 
Linksunten. Ταυτόχρονα, μπάτσοι μπουκάρουν σε σπίτια στο Freiburg 
και κατάσχουν υπολογιστές και τραμπουκίζουν φερόμενους/ες 
διαχειριστές/ριες της σελίδας με την κατηγορία ότι «η ιστοσελίδα 
στοχεύει στην καταστροφή του γερμανικού συντάγματος». Κατά την 
διάρκεια του φθινοπώρου γίνονται συνεχείς επιδρομές σε σπίτια 
συντρόφων, στέκια και καταλήψεις σε όλη την Γερμανία. 
Αποκορύφωμα είναι η τελευταία εισβολή μπάτσων τα ξημερώματα 
της 5ης Δεκεμβρίου σε 24 διαφορετικά κτίρια σε οχτώ διαφορετικά 

κρατίδια της Γερμανίας όπου ξανά κατασχέθηκαν υπολογιστές, τηλέφωνο και εξωτερικοί δίσκοι. Το γερμανικό 
κράτος φτάνει μέχρι και να μπλοκάρει τον τραπεζικό λογαριασμό για την οικονομική στήριξη φυλακισμένων της 
ομάδας νομικής βοήθειας στο Αμβούργο.  

Η απάντηση σε αυτά τα κύματα καταστολής είναι μία: αλληλεγγύη, αλληλεγγύη, διεθνής αλληλεγγύη! Είναι 
καιρός να μεταφράσουμε τις οργανωτικές μας ικανότητες, την μαχητικότητα μας, τις προσωπικές και πολιτικές 
μας σχέσεις σε ένα κύμα στήριξης, αυτό-οργάνωσης και αλληλεγγύης. Τα γεγονότα του Αμβούργου μας δείχνουν 
τον δρόμο και δημιουργούν αισθήματα αισιοδοξίας για το κινηματικό μας μέλλον και αποτελούν την καλύτερη 
αφορμή για αντιστροφή του κλίματος ματαιότητας και ηττοπάθειας. Είναι στο χέρι μας να μην τα αφήσουμε να 
γίνουν μια όμορφη παρένθεση σε μια περίοδο κινηματικής άμπωτης και διαχείρισης ήττας. Να μην αφήσουμε 
την καταστολή να νικήσει. Είναι η ώρα να συνθέσουμε τις δράσεις μας, την αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση 



στην κατεύθυνση της συνολικής ανατροπής του κράτους και του καπιταλισμού. Είναι η στιγμή να πιστέψουμε 
εμείς οι ίδιοι/ες στις ιδέες μας, στις δυνάμεις μας και τις πρακτικές μας. Ας αποτελέσουν τα γεγονότα στο 
Αμβούργο έμπνευση για όλους τους καταπιεσμένους και εκμεταλλευόμενους.  

Στέλνουμε τους πιο θερμούς μας αγωνιστικούς χαιρετισμούς και αισθήματα στήριξης στους συντρόφους/ες μας 
στην Γερμανία. Η καταστολή τους δεν μας φοβίζει. Μας εξοργίζει. Γιατί κανένα Αμβούργο δεν τελείωσε ποτέ. 
Όλα συνεχίζονται στις πόλεις και στις γειτονιές μας με οργάνωση και αγώνα ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο για 
την κοινωνική και ταξική χειραφέτηση, για ένα κόσμο ισότητας-δικαιοσύνης-αλληλεγγύης-ελευθερίας. Για την 
αναρχία και τον κομμουνισμό. 

Αλληλεγγύη στους συλληφθέντες και διωκόμενους των κινητοποιήσεων ενάντια στη σύνοδο του G20 στο 
Αμβούργο. 

Αλληλεγγύη στους χώρους αγώνα και τις κινηματικές υποδομές που βρίσκονται στο στόχαστρο της 
καταστολής 

αναρχική συλλογικότητα Vogliamo tutto e per tutti  

vogliamotutto.espivblogs.net 

 

  



 


