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Η Φρανκφούρτη στις φλόγες - Κινητοποιήσεις κόντρα στον νέο Πύργο της ΕΚΤ και στην
πολιτική λιτότητας της Ε.Ε.

ενώ πολλές είναι και οι ομάδες που διαδηλώνουν στηρίζοντας την Ελλάδα.

Αποκλεισμένοι δρόμοι, οδοφράγματα, συγκρούσεις με την αστυνομία και πυρπολημένα
αυτοκίνητα - Περισσότερες από 500 συλλήψεις, 88 τραυματίες - Το απόγευμα η κεντρική
διαδήλωση - πορεία των διαδηλωτών - Τι μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ

Σε οδομαχίες μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών του Blockupy έχει εξελιχθεί η ένταση που
κυριαρχούσε ήδη από το ξημέρωμα στην Φρανκφούρτη την ημέρα των εγκαινίων του νέου
Πύργου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Η αστυνομία έχει κάνει χρήση αντλιών νερού
και σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωση έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 550
συλλήψεις, ενώ τα επεισόδια είχαν ξεκινήσει από το πρωί με κάψιμο περιπολικών. Στους 88
οι τραυματίες μεταδίδε η Die Welt.
Φρανκφούρτη, η οχυρωμένη πόληΗ πόλη βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής,
με αποκλεισμένους δρόμους, οδοφράγματα και έντονη παρουσία της αστυνομίας από το
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βράδυ της Τρίτης.Ομάδες διαδηλωτών του Blockupy είχαν ξεκινήσει από τις προηγούμενες
ημέρες να στήσουν τον χώρο συγκέντρωσης σε σημείο κοντά στη νέα έδρα της ΕΚΤ. To
Blockupy έχει αποκλείσει την γέφυρα Φλόσερ στον Μάιν, απέναντι από τον νέο
Πύργο.Εκτός από Γερμανούς, το «παρών» έχουν δώσει υποστηρικτές του κινήματος και
από άλλες χώρες, κυρίως από την Ιταλία.To κίνημα του Blockupy επέρριψε την ευθύνη των
επεισοδίων στην αστυνομία, καταλογίζοντάς της ανάπτυξη δυνάμεων «με σενάριο εμφυλίου
πολέμου, το οποίο γίνεται αντιληπτό ως πρόκληση». Από την πλευρά της, η αστυνομία είχε
ήδη από νωρίς μιλήσει για «πολύ επιθετικό κλίμα» απέναντί της. Ήδη το ξημέρωμα της
Τετάρτης ξεκίνησε η ένταση: Διαδηλωτές πυρπόλησαν περιπολικά σε αστυνομικό τμήμα
(κοντά στην Κονστάνμπλερβαχε) και προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα
αυτοκίνητα.Αψιμαχίες με τους αστυνομικούς σημειώθηκαν και στην Πλατεία της Όπερας, με
την αστυνομία να μιλά για έναν αστυνομικό ελαφρά τραυματία από πέτρα. Σχετικά μικρής
έκτασης ζημιές, με σπασμένες στάσεις λεωφορείων, αναφέρθηκαν σε άλλα σημεία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδες της Πυροσβεστικής δέχθηκαν επίθεση με πέτρες (στην
Πλατεία Ντάντσιχ) και αναγκάστηκαν να διακόψουν τις επιχειρήσεις τους. Οι πρώτες
φωτιές είχαν τεθεί σε κάδους απορριμμάτων. Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής και της Πολιτικής της Λιτότητας αναμένεται ότι θα εξακολουθήσουν
καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας καθώς εκτός από τα λεωφορεία που ήδη έχουν
καταφτάσει στην Φραγκφούρτη από αρκετές πόλεις της γερμανικής επικράτειας
αναμένονται να καταφτάσουν ακόμη 40 λεωφορεία από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Νωρίτερα, τα μεσάνυχτα της Τρίτης έφτασε στην Φραγκφούρτη τρένο ναυλωμένο που
μετέφερε υποστηρικτές του Blockupy στη Φραγκφούρτη και το οποίο ξεκίνησε από το
Βερολίνο και πέρασε από το Ανόβερο και το Γκέτινγκεν. Βασικός στόχος των διαδηλωτών
είναι να αναπτύξουν μεταξύ άλλων καθιστικές διαμαρτυρίες ώστε να μπλοκάρουν τις
διόδους προς την ΕΚΤ και να μην μπορεί κανείς, είτε εργαζόμενος, είτε καλεσμένος να
προσεγγίσει το κτίριό της. Η κεντρική συγκέντρωση των διαδηλωτών και η μεγάλη πορεία
θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα. Από την πλευρά της η γερμανική αστυνομία έχει κάνει
φρούριο την Φραγκφούρτη έχοντας βγάλει στους δρόμους 10.000 αστυνομικούς και ειδικές
αστυνομικές δυνάμεις ενώ σε μία τεράστια περίμετρο γύρω από την ΕΚΤ έχουν
τοποθετηθεί κάγκελα και φράκτες μήκους 100 χιλιομέτρων. Επιπλέον σε ετοιμότητα αλλά
και σε δράση από το πρωί βρίσκονται 28 αύρες.

Ο Φρέντερικ Βέστερ εκ των εκπροσώπων τύπου του πολύμορφου κινήματος στο οποίο
συμμετέχουν αριστερές οργανώσεις, κόμματα, ΜΚΟ και κοινωνικές ομάδες, δήλωσε ότι η «
επιχείρηση της αστυνομίας αποτελεί σκάνδαλο
», συμπληρώνοντας ότι «
δεν θα αφήσουμε αυτή την άκρως "γερμανική“ αντιμετώπιση των κοινωνικών κινημάτων να
μας εκφοβίσει και καλούμε όλο τον κόσμο να διαδηλώσει μαζί μας στους δρόμους της
Φρανκφούρτης ενάντια στην ευρωπαική διαχείρηση της κρίσης
».

Η Χάνα Έμπερλε τόνισε ότι «είναι ήδη μια σημαντική νίκη του κινήματος το γεγονός ότι η
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ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το πάρτυ τελικά θα είναι μικρότερο των αρχικών προσδοκιών
».

Όπως εξηγούν μέλη του κινήματος η πολιτική πίεση, που άσκησε το Blockupy ανάγκασε
τους διοργανωτές του γκαλά να περιοριστούν σε μία μικρη τελετή εγκαινίων.

Σε αυτήν θα μιλήσουν ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ο υπουργός Οικονομικών του
κρατιδίου της Έσσης,
Τάρεκ
Αλ-Βαζίρ
, που ανήκει στο κόμμα των Πρασίνων και ο δήμαρχος της Φρανκφούρτης
Πέτερ Φέλντμαν
από το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD).

Τι μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ

Bloomberg: Διαδηλωτές χάλασαν το πάρτι των εγκαινίων της ΕΚΤ

Καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται να εγκαινιάσει τη νέα της έδρα στη
Φρανκφούρτη τέσσερις μήνες μετά την εγκατάστασή τους εκεί, περισσότεροι από 10.000
διαδηλωτές επιδιώκουν να χαλάσουν το πάρτι της.

Telegraph: Η ΕΚΤ πολιορκείται από διαδηλωτές, ενώ ο Ντράγκι γιορτάζει την
δημιουργία του πύργου των €1,2 δις.

Η Φρανκφούρτη, η οικονομική πρωτεύουσα και το σπίτι του κοινού νομίσματος της ζώνης
του ευρώ, βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδηλώσεις και καθιστικές διαμαρτυρίες από τα
ξημερώματα της Τετάρτης. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι διαμαρτύρονται για τα
μέτρα λιτότητας, ενώ πολλές είναι και οι ομάδες που διαδηλώνουν στηρίζοντας την
Ελλάδα.
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BBC: Ταραχές στην Φρανκφούρτη με στόχο τη νέα έδρα της ΕΚΤ

Διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τον ρόλο της ΕΚΤ στα μέτρα λιτότητας, έκαψαν
αυτοκίνητα της αστυνομίας και πέταξαν πέτρες στην Φρανκφούρτη την ημέρα των
εγκαινίων του νέου Πύργου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Wall Street Journal: Το κίνημα Blockupy «ξεσπάει» στην Φρανκφούρτη εν όψει των
εγκαινίων της νέας ΕΚΤ

Οι διαδηλωτές αντιδρούν στα μέτρα λιτότητας και στα χαμηλά επιτόκια της ΕΚΤ, αναφέρει
το δημοσίευμα. Περιστατικά βίας διάσπαρτα στην Φρανκφούρτη της οικονομική
πρωτεύουσα της Γερμανίας με διαδηλώσεις κατά της λιτότητας την ημέρα των εγκαινίων
της νέας έδρας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μαζί με την ακτιβιστική ομάδα
Blockupy διαδηλώνουν και υποστηρικτές του ελληνικού ΣΥΡΙΖΑ, του ισπανικού Podemos και
του γερμανικού Die Linke.

Le Monde: Η Φρανκφούτη, τα εγκαίνια της ΕΚΤ και οι διαδηλώσεις κατά της
λιτότητας

Διαμαρτύρονται κατά του δημάρχου της πόλης. Ρίχνουν πέτρες εναντίον των αστυνομικών.
Καίνει αυτοκίνητα και σκουπίδια. Από το ξημέρωμα της Τετάρτης χιλιάδες διαδηλωτές
διαμαρτύρονται κατά της πολιτικής λιτότητας της ΕΚΤ, η οποία εγκαινιάζει σήμερα τη νέα
της έδρα.

Γερμανικά ΜΜΕ

Η αστυνομία χρησιμοποιεί κανόνια νερού – Πάνω από 350 οι συλλήψεις, είναι ο τίτλος της
Die Welt
η οποία μεταδίδει σε συνεχή ενημέρωση. Η Φρανκφούρτη καίγεται είναι ο τίτλος της
γερμανικής
Handelsblatt
, η οποία αναφέρει ότι οι αστυνομικοί φαίνονται συγκλονισμένοι.
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