
Ήταν η 1η Νοέμβρη του μακρινού 1989 όταν αυτόνομοι/
ες σύντροφοι/ισσες από το χώρο της ριζοσπαστικής 
αριστεράς κατέλαβαν τη Rote Flora. Ένα άφθαρτο από 
τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κτίριο 
στην περιοχή Schanzen του Αμβούργου, σε απόσταση 
αναπνοής από το λιμάνι. Τότε κανείς δεν μπορούσε 
να προβλέψει ότι από τις δεκάδες καταλήψεις του 
Αμβούργου η Flora θα ήταν η μόνη που θα επιβίωνε από 
την καταστολή του γερμανικού κράτους στα χρόνια που 
θα ακολουθούσαν.

Όλα αυτά τα χρόνια στους φιλόξενους της χώρους 
βρήκαν έκφραση πολιτικές πρωτοβουλίες ενάντια στην 
καπιταλιστική μηχανή, τα πυρηνικά, την στρατιωτικοποίηση 
και το ΝΑΤΟ, τον εθνικισμό, το ρατσισμό, 
την άνοδο των νεοναζί, το 
αστυνομικό κράτος, πάντοτε 
από τη σκοπιά της διεθνιστικής  
αλληλεγγύης. Υπήρξε σημείο 
αναφοράς για τους αγώνες 
γύρω από τη στέγη, ενάντια στις 
κερδοσκοπικές αναπλάσεις προς 
όφελος του κεφαλαίου, το δικαίωμα 
στην ελεύθερη εγκατάσταση και 
μετακίνηση, ενάντια στα σύνορα, τα 
διαβατήρια και τους αποκλεισμούς. 
Πατριαρχία και ομοφοβία, ρατσισμός 
και διακρίσεις, φυλακές και πολιτικοί 
κρατούμενοι εξακολουθούν να 
αποτελούν κομμάτι των πολιτικών 
διεργασιών που δονούν τις δραστηριότητες μέσα και 
έξω από τη Flora. Σε όλα αυτά δε θα πρέπει να ξεχνάμε 
την πολιτιστική διάσταση της κατάληψης και τους 
αμέτρητους πειραματισμούς κυρίως γύρω από τη μουσική 
και όχι μόνο.

Η Rote Flora, ως ένα πεδίο εφαρμογής των προταγμάτων 
της αυτοοργάνωσης και της αντιιεραρχίας, ζυμώθηκε 
με τις επαναστατικές-ριζοσπαστικές ιδέες στη βάση της 
κριτικής θεωρίας, της μη δογματικής ιδεολογίας και της 
άμεσης δράσης. Η Rote Flora αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αναφοράς για τις ακηδεμόνευτες κινηματικές 
διαδικασίες των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων 
ανά τον κόσμο. Η αξία του εγχειρήματος αυξάνει εάν 
αναλογιστούμε το σθένος που απαιτείται για να δρα 
κανείς αντικαπιταλιστικά, αντεθνικά και αντικρατικά στο 
εσωτερικό ενός από τα πιο ισχυρά καπιταλιστικά κράτη 
του πλανήτη. Την αξία της αυτή την αναγνωρίζουν ακόμα 
και οι εχθροί της...

Η Rote Flora έχει βρεθεί πολλάκις στο στόχαστρο της 
καταστολής. Κάθε όμως προσπάθεια έως τώρα έχει 
πέσει στο κενό και εμπιστευόμαστε τους/τις καταληψίες 
ότι θα φροντίσουν για τη ματαίωση κάθε μελλοντικού 
σχεδίου εκκένωσης. Τα τελευταία χρόνια ο ιδιοκτήτης 
του κτιρίου, Klausmartin Kretschmer, έχει βαλθεί να 
το πουλήσει προσδοκώντας σε υπερκέρδη λόγω της 
γενικότερης αύξησης της τιμής της γης σε ένα Αμβούργο 
που προσδοκά να αναδειχτεί σε νο1 εμπορικό λιμάνι της 
Ευρώπης. Η θέληση του αυτή έρχεται γάντι τόσο με τις 
επιθυμίες του κράτους να ξεμπερδέψει μια και καλή με τη 
Flora, όσο και με τις επιθυμίες της real estate βιομηχανίας 
που σχεδιάζει αναπλάσεις και εξευγενισμό ολόκληρων 

αστικών περιοχών. 

Για την υπεράσπιση της Rote Flora -ως 
δομή του αυτόνομου κινήματος- είχε 
καλεστεί στις 21 Δεκέμβρη 2013 μια 
διεθνής διαδήλωση. Η αστυνομία 
προσπάθησε να σταματήσει την άνω 
των 7.000 διαδηλωτών πορεία κάνοντας 
χρήση βίας από το πρώτο κιόλας μέτρο. 
Για κακή της τύχη συνάντησε τις καλά 
προετοιμασμένες μαχητικές πρακτικές 
αυτοάμυνας των διαδηλωτών, που 
είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 
άνω των 100 μπάτσων και το 

κομμάτιασμα της εικόνας μιας αήττητης 
γερμανικής αστυνομίας. Οι συγκρούσεις που 
ακολούθησαν ανάγκασαν την τοπική κυβέρνηση 
των σοσιαλδημοκρατών να κηρύξει 3 περιοχές 
του Αμβούργου (Schanzen, Altona, Sankt Pauli) 

σε καθεστώς “επικίνδυνης περιοχής” επιτρέποντας 
έτσι την ανάπτυξη αστυνομικών εν είδη κατοχικής 

δύναμης, με γενικευμένους ελέγχους, απαγορεύσεις 
κυκλοφορίας και διαμονής κατά φυσικών προσώπων. Τα 
έκτακτα αστυνομικά μέτρα -στην κατά τα άλλα ανώτερη 
δημοκρατία δυτικού τύπου (sic)- συνάντησαν πληθώρα 
διαμαρτυριών και επιθέσεων, ενώ δεν κατάφεραν στο 
ελάχιστο να αποσπάσουν τη συναίνεση των κατοίκων 
αυτών των περιοχών με αποτέλεσμα την απόσυρση τους 
ύστερα από 10 ολόκληρες μέρες. H Rote Flora κέρδισε 
άλλη μια μάχη και ελπίζουμε πως με τη διεθνιστική 
μας αλληλεγγύη και τους συνεπείς της αγώνες θα τα 
καταφέρνει και στο μέλλον...

ROTE FLORA BLEIBT BESETZT 
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10, 100, χιλιάδες καταλήψεις...

Η ROTE FLORA ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ

ενάντια σε κράτος, φασίστες, καπιταλισμό


