
Ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική για τα ναρκωτικά και την μετανάστευση 

Διασαφήνιση της Ρότε Φλόρα για την κατανάλωση και πώληση ναρκωτικών 

 

Εδώ και κάμποσο καιρό έχει ξανά αυξηθεί έντονα η κατανάλωση και το εμπόριο 

ναρκωτικών  στους χώρους της Ρότε Φλόρα. Η δυσφορία μέρους των περίοικων σχετικά με 

αυτό είναι μεγάλη. Από τα μέσα Νοέμβρη η αστυνομία ξεκίνησε υπό την ηγεσία της 

Φρουράς 16 την σκόπιμη καταδίωξη τοξικοεξαρτημένων και Ντίλερ1 [εμπόρων] στο 

Σούλτερμπλατ [Schulterblatt].2 Μέχρι τώρα δεν  εκφραστήκαμε για αυτήν την κατάσταση. 

Μεταξύ άλλων διότι αντιμετωπίζαμε δυσκολίες από τις δικές μας ασάφειες και 

αντιπαραθέσεις να καταλήξουμε σε μια θέση και να βρούμε ένα ευρύ συγκεκριμένο χειρισμό 

για την κατάσταση. 

Η κύρια μέριμνά μας είναι να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την 

τωρινή κατάσταση στη Φλόρα ως σημείο εκκίνησης ώστε τελικά η μόνιμη καταδιωκτική 

ρουτίνα να αντιπαρατεθεί στην πιάτσα ναρκωτικών.  

Η αριστερά έχει μια αρκετά μακρά και όχι απαραίτητα αξιέπαινη ιστορία συναναστροφής 

με τα (παράνομα) ναρκωτικά. Μέχρι πριν κάποια χρόνια όλα αυτά θεωρούνταν απειλή για 

την αριστερή πολιτική και υποκουλτούρα και το «[Ντιλέρια] να πάτε στο διάολο» ήταν η 

κυρίαρχη άποψη. Ελπίζουμε, ότι η επανεξέταση, που έλαβε χώρα από εμάς και από άλλα 

μέρη της κοινωνίας τον τελευταίο καιρό, θα επικρατήσει τελικά  επίσης στο Σάντζενφιερτελ 

[Schanzenviertel]3 και θα οδηγήσει σε μια πιο σθεναρή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης της σκηνής των ναρκωτικών. 

Ι. Η ναρκοπολιτική 

Η μέχρι τώρα ναρκοπολιτική, με τον παράλογο και ψεύτικο διαχωρισμό σε νόμιμα και 

παράνομα ναρκωτικά και τις αναπόφευκτα αποτυχημένες προσπάθειες να εμποδίσει την 

κατανάλωση και το εμπόριο των τελευταίων, έχει οδηγήσει στην σημερινή κατάσταση. 

Μόνο και μόνο η παρανομοποίηση συγκεκριμένων ναρκωτικών είναι υπεύθυνη για την 

εξαθλίωση –και τελικά: τον θάνατο– ενός μέρους των καταναλωτ(ρι)ών. 

Αυτή οδηγεί στην εγκληματοποίηση των εξαρτημένων και των εμπόρων και του μεταξύ τους 

εγκαθιδρυμένου εμπορίου, που λόγω εκδιώξεων και καταστολής δεν μπορεί κανείς να 

ιδρύσει με σωστό τρόπο.  

Τα υπόλοιπα έπονται αναγκαία: Το ναρκεμπόριο συνεπάγει από μόνο του ένα παράνομο 

εμπόριο, η ουσία γίνεται ακριβή και σπάνια. Οι εξαρτημένοι/ες πρέπει για την αγορά 

ναρκωτικών να βρουν πολλά λεφτά, η προμήθεια των οποίων απασχολεί τους χρήστες συχνά 

όλο το εικοσιτετράωρο. Κατοικία και κατάλληλα τρόφιμα δεν μπορούν σχεδόν καθόλου να 

                                                             
1. Στο πρωτότυπο διακρίνεται ο έμπορος από τον ντίλερ. Όπου βλέπουμε το «ντίλερ» μεταφράζουμε το 
Dealer ενώ όπου βλέπουμε έμπορος μεταφράζουμε το «Haendler». 
2. Δρόμος στο Άιμσμπούτελ [Eimsbuettel] του Αμβούργο. (Σημαίνει επίσης ωμοπλάτη…) 
3. Κέντρο αντι-κουλτούρας στο Αμβούργο. 



πληρωθούν. Αυτές οι συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν τους/τις θιγμένους/ες στα 

«εγκλήματα για τη δόση».  Οι δυσχέρειες στον εφοδιασμό οδηγούν στο τέντωμα των ουσιών 

με μερικώς βλαβερές για την υγεία ουσίες και αυτό σε πάντα εναλλασσόμενες δόσεις όπως 

και σε παρακατανάλωση διαφόρων ναρκωτικών. Αρχικά αυτό προκαλεί τα δημοσίως 

εμφανώς επιβλαβή αποτελέσματα της κατανάλωσης ηρωίνης· η ηρωίνη είναι σε καθαρή 

μορφή, σωματική μορφή σχετικά αβλαβή.  

Το για τους εμπόρους επικίνδυνο μέρος του ναρκεμπορίου, το μικροεμπόριο στον δρόμο, 

το διατηρούν σχεδόν μόνο άνθρωποι που έτσι και αλλιώς βρίσκονται σε μια απελπιστική 

θέση: Εξαρτημένοι/ες, που με αυτό χρηματοδοτούν την κατανάλωσή τους και νεαροί/ές 

μετανάστες/ριες, που ψάχνουν εδώ μια δυνατότητα διαβίωσης και μέσω της απαγόρευσης 

της εργασίας  και την απειλητική εκδίωξη δεν βλέπουν πλέον κάποιον άλλο δρόμο για 

απόκτηση χρημάτων. Η διάθεση ναρκωτικών που διακινούνται στο δρόμο διέρχεται από 

τους χονδρεμπόρους και τις δομές εμπορίου που δεν εμφανίζονται δημόσια, ωστόσο 

καθορίζουν ουσιαστικά τα μεγέθη, την ποιότητα και τις τιμές των ουσιών (καθώς επίσης,  σε 

αντίθεση με τους συνήθεις ισχυρισμούς, το μάλλον μικρό περιθώριο κέρδους των 

μικροντιλεράδων). 

Αυτή η ναρκοπροβληματική –πραγματικά πρέπει να ονομάζεται: Προβληματική 

απαγόρευσης ναρκωτικών [Ναρκοαπαγορευτική προβληματική]– δεν μπορεί να λυθεί μέσω 

περαιτέρω αστυνομικής δράσης. Το ακριβώς αντίθετο· οξύνεται περαιτέρω μέσω κάθε 

κατασταλτικού μέτρου. Η μοναδική λύση είναι η πλήρης αλλαγή της ναρκο(απαγορευτικής) 

πολιτικής, και το ξέρουν πραγματικά όλοι.  

II. To Φίρτελ 

Η προσπάθεια της αστυνομίας να σπάσει την φανερή πιάτσα ναρκωτικών γύρω από τον 

κεντρικό σταθμό [Hauptbahnhof], οδήγησε στη μερική απέλαση τοξικοεξαρτημένων και 

εμπόρων στις γύρω περιοχές. 

Το πάρκο στο Σάντζενφιερτελ ήταν τώρα σημείο συνάντησης. Μετά το ξέσπασμα μιας 

μαζικής καμπάνιας ενάντια στην πιάτσα ήρθαν επίσης και οι μονάδες της αστυνομίας για 

καταστολή. Αυτά οδήγησαν στη μετατόπιση της σκηνής πρώτα στις γύρω περιοχές και 

ταυτόχρονα στο Σούλτερμπλατ.  

Το Φίξτερν [Fixstern] ως κύριο αρμόδιο γραφείο για χρήστες ναρκωτικών στη συνοικία 

είναι εντωμεταξύ πλήρως παραφορτωμένο, επειδή η χωρητικότητα και οι ώρες λειτουργίας 

για αναγκαία περιστατικά δεν μπορούν να γίνουν σωστά. Αυτό ιδιαίτερα, επειδή ταυτόχρονα 

η αστυνομία με την αιτιολογία ότι υπήρχε εκεί ένας «υγειονομικός χώρος», πιέζει τους/τις 

χρήστ(ρι)ες προς τα εκεί. Πέρα από αυτό, οι λίγες ελεύθερες περιοχές που υπάρχουν ακόμα 

στη συνοικία (π.χ. στην Αλτόναρ Στράσσε), περαιτέρω χτίζονται, περιφράσσονται ή 

παρεμποδίζονται με άλλους τρόπους για τους/τις χρήστ(ρι)ες. Αυτό έχει ως επακόλουθο, 

ότι από τους μερικώς άστεγους/ες χρήστ(ρι)ες ναρκωτικών ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος 

δεν έχει πλέον άλλες δυνατότητες παρά να παραμένει στις εισόδους σπιτιών, σε αυλές, σε 

πάρκα και στα πέριξ της Ρότε Φλόρα. Αν πιστεύει κανείς τα περισσότερα μέσα, τους/τις 

πολιτικούς και αυτού του είδους τους ανθρώπους, που θέλουν να εκφραστούν δημόσια, τότε 

είναι ακριβώς «αυτό τώρα όμως είναι πάρα πολύ για το ήδη προβληματικό Φίρτελ» («Το 



Φίρτελ αδειάζει», «το φιλελεύθερο Φίρτελ εγκαταλείπεται λόγω ναρκωτικών» κ.ο.κ.). Πλέον, 

οι διαφορετικές μορφές φτώχειας και εξαθλίωσης ήταν σχεδόν πάντα μέρος της 

καθημερινότητας στο Φίρτελ και οπουδήποτε αλλού και μπορούμε μέχρι τώρα να δούμε 

γιατί ειδικά το «πρόβλημα των ναρκωτικών» πρέπει να είναι πλέον το καθοριστικό 

πρόβλημα. Μια μορφή εμφάνισης του προβλήματος της πιάτσας ναρκωτικών, όπως η 

σωματική και κοινωνική αθλιότητα και η αναγκαστική παρανομία του εμπορίου, είναι στην 

εικόνα του δρόμου αισθητά παρατηρήσιμη, σε αντίθεση για παράδειγμα με την αυξανόμενη 

ανεργία ή την κοινωνική βία. Και πραγματικά είναι πιο εύκολο να φτιάξεις μια εναντιωτική 

διάθεση μέσω αστυνομικής δράσης σε high-profile «ντίλερς» και «τζάνκις» παρά μια 

εναντιωτική πολιτική όπως π.χ. ο κρατικά ειπωμένος αποκλεισμός κοινωνικών ομάδων. Δεν 

θέλουμε για άλλη μια φορά την τρέχουσα ιεραρχία συμφερόντων υπέρ αυτών που 

βρίσκονται σε καλύτερη κοινωνική κατάσταση και ενάντια στις περιθωριοποιημένες και 

φτωχότερες πληθυσμιακές ομάδες της συνοικίας. Το αργότερο, όταν αυτά τα συμφέροντα 

πραγματοποιηθούν με σωματική και λεκτική ισχύ στην «προσωπική πρωτοβουλία», 

ξεσκεπάζονται ξεκάθαρα ενδιαφέροντα στη συνοικία ως εργαλεία μιας πολιτικής αντίληψης: 

Εδώ γίνεται όντως η πραγματική ζωή μέτρο όλων των πραγμάτων. Αυτό συμβάλλει στην 

τωρινή δεξιο-συντηρητική τάση. 

III. Οι Έμποροι 

Η επίλυση της υπάρχουσας σύγκρουσης είναι δυνατή μόνο με την πλήρη νομιμοποίηση της 

χρήσης και του εμπορίου ναρκωτικών. 

Μια ελεγχόμενη απελευθέρωση παρανομοποιημένων ναρκωτικών θα άλλαζε λίγα, υπό τις 

παραπάνω περιγραφόμενες συνθήκες, επειδή μόνο οι λεγόμενοι «βαριά εξαρτημένοι/ες» 

πρέπει να απολαμβάνουν ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα. Επειδή η ίδια η αλλαγή της 

κρατικής ναρκοπολιτικής θα μετατίθετο σε μελλοντικό χρόνο, παραμένουν, πέρα από τα 

λόγια, μόνο αιτήματα για αστυνομική δράση και «περισσότερο σκληρή δικαιοσύνη» γενικά. 

Τον τελευταίο καιρό ωραιοποιείται συχνά η ίδια κατασταλτική συνθήκη και η επικράτηση 

εγωιστικών ενδιαφερόντων εν γνώσει της (περιοριστικής) απελευθέρωσης των ναρκωτικών. Η 

ελεγχόμενη προώθηση ναρκωτικών, αυτό σημαίνει, η συνθήκη όπου οι χρήστες παίρνουν 

ναρκωτικά σοβαρά και ταυτόχρονα φωνάζουν «Ντίλερς έξω» είναι αντιφατική. Μόνο και 

μόνο επειδή η χρήση και το εμπόριο παρανομοποιημένων ναρκωτικών δεν μπορούν να 

διαχωριστούν μέχρι μια πλήρη απελευθέρωσή τους. 

Γενικά «οι Ντίλερς» ή οι δημόσια ορατοί μικροπωλητές είναι συνήθως ο πιο 

καταβεβλημένος στόχος δυσαρέσκειας τόσο των κατοίκων όσο και των πολιτικών και των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης, που απαιτούν επανειλημμένα ακόμα πιο σκληρή αντιμετώπιση. 

Μαζί με αυτό περιφρονούνται πλήρως οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που πουλούν. 

Και όμως πρέπει κανείς να απεικονίσει απλά τους όρους του εμπορίου ναρκωτικών στο 

δρόμο, ώστε να  περιγράψει ότι κανείς δεν πουλά έτσι «ελεύθερα», στο βαθμό που έχει 

πραγματικά δυνατότητες επιλογής. Και οι παραπάνω περιγραφόμενες σκληρές συνθήκες 

εμπορίου των ντίλερς στον δρόμο οφείλονται ξανά στην παρανομία της εργασίας τους και 

όχι στον κακό χαρακτήρα τους. 

 



IV. O Ρατσισμός 

Σε αυτή την «άσπρη» γειτονιά οι μαύροι άνθρωποι είναι ιδιαιτέρως παρατηρήσιμοι. Αυτή η 

παρατήρηση δεν είναι ποτέ αμερόληπτη, αλλά κινητοποιείται από προκαταλήψεις, που 

συμβάλλουν στον κοινωνικό ρατσισμό. 

Αυτό φαίνεται για παράδειγμα και στο Μούστερ [Muster], στο οποίο καταλήγουν πρακτικά 

οι συζητήσεις στο Σάντζενφιρτελ. Η εμφανής απειλή η οποία για τους κατοίκους ξεκινά από 

το εμπόριο ναρκωτικών προσωποποιείται στην κυρίαρχη αντίληψη, ότι στη συνοικία 

πουλούν μόνο μαύροι. Προφανώς υπάρχουν επίσης μαύροι, που πουλούν, αλλά αυτό δεν 

σημαίνει ότι κάθε ντίλερ είναι μαύρος. Οι μαύροι, που κάνουν αυτή τη δουλειά εδώ, είναι 

συνήθως μεσήλικες, «ασυνόδευτοι» μετανάστες, των οποίων η αναζήτηση ασύλου 

απορρίφθηκε, οι οποίοι δεν έχουν άδεια εργασίας και με αυτό καμία δυνατότητα να 

κερδίσουν τα μέσα ύπαρξής τους. Αυτοί είναι λοιπόν οι μόνοι κατάλληλοι/ες, που σε αυτή 

την ιεραρχική κοινωνία έχουν την πιο αδύναμη, ανασφαλή θέση και για τους/τις οποίους/ες 

μια σύλληψη/καταδίκη σημαίνει αργά ή γρήγορα (αναλόγως την ηλικία) την απέλαση. 

Φυσικά γνωρίζουμε ότι στο Σάντζενφιρτελ πολλοί είναι της άποψης, ότι οι μετανάστες –

ιδιαίτερα αν έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου τους– δεν έχουν κάτι να ψάξουν σε αυτή τη 

γη. Και για αυτό λέμε εμείς σε αυτό το πλαίσιο για άλλη μια φορά: Η αλληλεγγύη μας δεν 

τελειώνει ούτε στα σύνορα του Σάντζενφιρτελ, ούτε σε αυτά της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΟΔΓ) ούτε της δυτικής Ευρώπης· δεν πιπιλάμε εδώ την 

ερώτηση για δικαίωμα παραμονής των μεταναστών βάσει των «δικαιωμάτων των 

αλλοδαπών» ή του de facto κατηργημένου άρθρου για το άσυλο. Όλοι οι άνθρωποι, 

ανεξαρτήτως καταγωγής ή χρώματος, έχουν το δικαίωμα να μένουν και να φροντίζουν για το 

εισόδημά τους σε μια από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Η συχνά εκφραζόμενη 

άποψη, κανείς δεν «εξαναγκάζεται» στα να πουλά [ναρκωτικά], παραβλέπει τις συγκεκριμένες 

συνθήκες πολλών μεταναστών. Δεν μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει αίτια σχετικά με τους 

μετανάστες που πουλούν, όταν αυτοί δεν έχουν καμία δυνατότητα να εργαστούν νόμιμα. Η 

απόρριψη της ρατσιστικής κατηγορίας με τον ισχυρισμό ότι ο/η ίδιος/α είναι εξίσου 

ενάντια στους ντίλερς όλων των χρωμάτων και ότι θα μπορούσε τελικά να μην είναι ειδικά 

μαύροι/ες αυτοί που πουλούν, δεν είναι γενικά επιχείρημα. Υποστηρίζει ότι όλοι οι 

άνθρωποι ξεκινούν από την ίδια θέση που εδώ δεν υπάρχει και εξισώνει τις κακές συνθήκες 

διαβίωσης των μεταναστών σε αυτή την ρατσιστική κοινωνία («δε θέλουν να δουλεύουν ή να 

πηγαίνουν στο σχολείο, έρχονται μόνο για να πουλήσουν ναρκωτικά», «δίνουν ψεύτικη 

ημερομηνία γέννησης και κοροϊδεύουν την αστυνομία και τον νόμο» κ.α.). Για αυτό 

στρεφόμαστε ενάντια στην αρχή του αποδιοπομπαίου τράγου, ότι «οι (μαύροι/ες) ντίλερς» 

είναι υπόλογοι/ες μονόπλευρα για την ως προβληματικά παρουσιαζόμενη κατάσταση στη 

συνοικία. Και για να το κάνουμε σαφές άλλη μια φορά: Δεν είναι δυνατόν, οι λευκοί/ες 

προνομιούχοι/ες κάτοικοι του Σάντζενφιρτελ να θέτουν τα «προβλήματά» τους για τους/τις 

μετανάστ(ρι)ες, οι οποίοι/ες έχουν προβλήματα πλήρως διαφορετικού μεγέθους λόγω της 

καθημερινής απειλής μέσω των συνθηκών ζωής τους και της καθημερινής καταστολής και 

των καψωνιών που τους κάνουν. Μαζί με την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των 

χρηστ(ρι)ών υποστηρίζουμε ευθύς αμέσως την καλυτέρευση της θέση των μεταναστ(ρι)ών, 

των οποίων οι ανάγκες εδώ παραμελούνται καθημερινά. Για αυτό συνεπάγεται για εμάς η 



υποστήριξη της παραμονής για όλους/ες καθώς επίσης και η κατάργηση όλων των ειδικών 

νόμων για τους/τις μετανάστ(ρι)ες. 

V. Η Ρότε Φλόρα 

Εδώ και αρκετό καιρό ωθούνται πίσω από τη Φλόρα, ειδικότερα όταν το Φίξτερν είναι 

κλειστό ή γεμάτο. 

Λόγω των αστυνομικών δυνάμεων στο Σάντζενπαρκ, και επειδή τώρα οι Ντίλερς είναι εκεί 

και πρέπει να είναι εκεί, όπου βρίσκονται οι χρήστ(ρι)ες, πωλούνται εντωμεταξύ ναρκωτικά 

και στη Φλόρα. 

Για πολλά μέλη και επισκέπτ(ρι)ες της Φλόρα αυτό δεν είναι εύκολο, με την κατάσταση στη 

Φλόρα να συνεχίζεται. Βλέπουμε ότι η μερικώς αφηρημένες απόψεις μας για το θέμα των 

ναρκωτικών θα μπορούσαμε να πούμε ότι δοκιμάζονται στην πράξη και δεν εμφανίζονται 

δίχως πολλές φορές άλυτες αντιφάσεις. Σχεδόν πάντα έτσι ήταν η κατάσταση· 

αυτόνομα/αυτοδιαχειριζόμενα κέντρα βρίσκονται αντιμέτωπα με πολλά προβλήματα που 

παράγονται στην κοινότητα, μεταξύ άλλων, επειδή αυτά προσελκύουν ανθρώπους που λόγω 

των συνθηκών ζωής τους διώχνονται από κάπου αλλού. Και υπάρχουν ακόμα κέντρα που 

κατά την αντιπαράθεση για αυτό αποτυγχάνουν. Υπάρχουν για αυτό φωνές μεταξύ και γύρω 

από εμάς, οι οποίες φοβούνται μια υπερβολική υποστήριξη του εγχειρήματος της Ρότε 

Φλόρα για τη ναρκοπολιτική. Αυτή τη στιγμή θα ήταν υπερβολική απαίτηση από εμάς και 

το εγχείρημα της Φλόρα στις τωρινές συνθήκες να οργανώσει και να μεριμνήσει π.χ. για 

τους/τις χρήστ(ρι)ες ναρκωτικών και με το στιγμιαίο συνοδευτικό φαινόμενο της 

κατανάλωσης ναρκωτικών να είμαστε έτοιμοι/ες –μόνο και μόνο επειδή δεν είμαστε 

κατηρτισμένοι/ες και παρόντες/ούσες όλο το εικοσιτετράωρο. 

Από την άλλη πλευρά, το τελευταίο που θέλουμε είναι να αφήσουμε ξέμπαρκο το τραινάκι 

του κρατικού και κοινωνικού πυρετού εκδίωξης και από την πλευρά μας να ενεργήσουμε 

κατασταλτικά. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα ίδια που σε άλλους επικρίνουμε: εκδιώξεις και 

πανικό. Η Φλόρα είναι ακόμα ένα αυτόνομο εγχείρημα συνοικίας και αυτό περικλείει πάνω 

απ’ όλα την προσπάθεια να πραγματοποιήσει στην πράξη την ουτοπία μιας ζωής δίχως 

εξουσία και περιορισμούς  (τόσο ανεπαρκές από μας που συχνά μπορεί και αρέσκεται να 

πετυχαίνει). 

Για αυτό θέλουμε η κατάσταση για όλους/ες τους/τις συμβαλλόμενους/ες (δηλαδή εμάς, 

την πιάτσα ναρκωτικών και τους κατοίκους – αυτό ρητά δεν αφορά την αστυνομία, τα μέσα 

κ.α.) να είναι όσο αποδεκτή είναι δυνατόν να είναι. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι εμείς 

δεν εκδιώκουμε κανέναν και καμία και ούτε το επιτρέπουμε όταν το κάνουν άλλοι. Από τις 

14.11[.1997] υπάρχουν μερικοί δισταγμοί από τους μπάτσους να οδηγηθούν σε εκδιώξεις 

στην πιάτσα που βρίσκεται μπροστά από τη Φλόρα. Φαίνεται σαν οι παράλογες (αλλά για 

αυτό όχι δίχως μακρινό σχέδιο ή ακόμα και ενάντια στη θέληση εφαρμοσμένες) δράσεις της 

αστυνομίας να επαναλαμβάνονται αμέτρητες φορές. Ενάντια σε μια «σταθεροποίηση» της 

πιάτσας ναρκωτικών οι άνθρωποι μετακινούνται μαζικά, αδιάφορο του που μπορούν μετά να 

πάνε –και αυτό πάντα με την προσφυγή παραπόνων από τους κατοίκους. Εμείς σκεφτόμαστε 

ακόμα, πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε στο μέλλον, αλλά ένα είναι σίγουρο: Δεν 

πρόκειται μπροστά στις εκδιώξεις, τις εφόδους, τις συλλήψεις, τους ελέγχους κ.α. να 



παραμείνουμε παθητικοί/ές· αυτή η πρακτική είναι έκφραση μιας πολιτικής που περιφρονεί 

τους ανθρώπους. 

Ενάντια σε αυτό προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τους/τις χρήστ(ρι)ες και εμπόρους 

και να κλείνουμε ορισμένες συμφωνίες για τη κατάσταση στη Φλόρα –μια πρώτη θετική 

εμπειρία σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει ήδη, μιας και ήταν επιθυμία και των δύο πλευρών 

να συζητήσουν. Το ότι δεν μπορεί κανείς/καμία να διαβάσει μόνο για τους ανθρώπους στην 

πιάτσα, αλλά επίσης με αυτούς και αυτές, έπρεπε πολλοί/ές από εμάς να το σκεφτούμε για 

πρώτη φορά, οι αναστολές είναι ακόμα αρκετές και υψηλές σε πολλούς/ές από εμάς. Πίσω 

από τη Φλόρα θα τοποθετήσουμε τουλάχιστον κοντέινερ με ενέσεις και ίσως κάτι ακόμα 

που θα κάνει την παραμονή πιο υποφερτή. Αυτό δεν είναι σαν μια έκκληση για κατανόηση 

αλλά σαν κατανόηση και αποδοχή της κατάστασης, όπως έχει τους τελευταίους μήνες (έχει 

διαρκέσει αρκετά). Θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο συναναστροφής, ο οποίος προοδευτικά 

προσπαθεί να υπερνικήσει τους φόβους και τα προβλήματα αντί να τα προσωποποιεί. Η 

απομάκρυνση συγκεκριμένων ομάδων ατόμων από τον κάθε δρόμο ή περιβάλλον είναι ένας 

λάθος τρόπος συναναστροφής, που στρέφεται στο να βρει αποδιοπομπαίους τράγους αντί 

πραγματικά προβλήματα. 

VI. Οι Αξιώσεις 

Μερικοί από εμάς θα θεωρούσαν κατ’ αρχήν σωστή ή και μάλιστα αναγκαία την έκφραση 

των συνεπειών που η Φλόρα προσφέρει ως προστατευόμενος χώρος για χρήση αλλά και 

εμπόριο παρανομοποιημένων ναρκωτικών, με το να μπορούσαν να εγκαθίστανται στο 

δρόμο και τα δύο υπό σωστότερους όρους.  

Με μια ρεαλιστική ματιά για τις δυνατότητες και τις δυνάμεις μας, είναι καθαρό ότι η Ρότε 

Φλόρα δεν θα μπορούσε να σηκώσει ένα τέτοιο πείραμα. Όσον αφορά στο εμπόριο των 

παρανομοποιημένων ναρκωτικών, η Φλόρα απλά δεν είναι κανενός είδους «αρρύθμιστος 

νομικά» χώρος, ώστε να μπορούσαμε να επιβάλλουμε κάτι σαν «ελεύθερη αγορά».  Όλα τα 

υπόλοιπα (και πάνω από όλα το να γίνει δυνατή η κατανάλωση) οδηγεί στο χτίσιμο μιας 

απαλλαγής από το Φίξτερν υπό κάποιους άλλους όρους. Στην τωρινή συνθήκη θα ήταν 

όμως μια ανθρώπινη δράση, αλλά για εμάς συγκεκριμένα ειλικρινά μια «κοινωνική εργασία», 

με την έννοια, ότι όλη μας η ενέργεια θα επενδυόταν στο να επεξεργαστούμε στο 

μικρόκοσμο της Φλόρα με ακρίβεια τα ακόλουθα μιας κοινωνικής προβληματικής. Με αυτό 

θα αποδεσμεύαμε από την ευθύνη κράτος και κοινωνία ακριβώς σε σημεία, που αυτά 

αρνούνται την λύση αυτοπροκαλούμενων προβλημάτων –και αυτό θα είναι εν καιρώ το 

σημείο εκκίνησης-μιας-φανατισμένης-Γερμανίας όλο και περισσότερο ως πρότυπο της 

κυρίαρχης πολιτικής. Επειδή το να παίζουμε με αυτό δε μπορεί να είναι το νόημα της 

πολιτικής μας. Επειδή ζούμε κι όμως καλύτερα με μερικές ανοιχτά ειπωμένες αντιφάσεις, 

παρά με το να προσκολλόμαστε στην ψευδαίσθηση ότι μπορούμε στη μικρή μας γωνίτσα να 

λύσουμε όλα τα κοινωνικά προβλήματα. 

Θα μπορούσαμε για αυτό να παγώσουμε την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ναρκωτικών 

προς διεύρυνση της παραγωγικής τους ικανότητας, περαιτέρω χώροι για χρήστ(ρι)ες [Fixer] 

κ.α. Η αναγκαία πίεση που προκύπτει από τη μέχρι τώρα ναρκοπολιτική της νέας κοκκινο-

πράσινης κυβέρνησης (οι συνασπισμένες συμφωνίες είναι εδώ μια σκέτη παρωδία όπως και 



σε όλα τα άλλα πεδία), δεν είναι μεγαλύτερη, όταν φέρνουμε το πρόβλημα «στον δρόμο». 

Για εμάς είναι δηλαδή επίσης σημαντικό να μη φορτώσουμε κάθε υπεύθυνη και αλληλέγγυα 

συμπεριφορά στην «πληρωμένη κοινωνική εργασία». Και για αυτό προσπαθούμε, στον 

βαθμό που μας το επιτρέπει ο χρόνος, να βελτιώσουμε συγκεκριμένες συνθήκες στη Φλόρα. 

Η Φλόρα έχει τη δική της μακρά ιστορία στη συζήτηση για τα ναρκωτικά. Η Φλόρα 

ξεκίνησε ως κέντρο πλήρως απαλλαγμένο από ναρκωτικά (μέχρι μάλιστα και καφέ, τσιγάρα 

κ.α.)4, επειδή θεωρούσαμε σχεδόν πάντα σημαντικούς χώρους δίχως ναρκωτικά (λόγω του 

ρόλου που παίζουν ακριβώς τα νόμιμα και τα ημινόμιμα ναρκωτικά σε αυτή την κοινωνία). 

Αυτό τώρα δεν διατηρείται, τουλάχιστον όχι με το τίμημα που είμαστε έτοιμοι/ες να 

«πληρώσουμε», και ταυτόχρονα υπάρχει επίσης αλκοόλ –μετά από αμείλικτες συζητήσεις– 

σε εκδηλώσεις συγκεκριμένων χώρων. Όμως μερικοί από εμάς υπερασπίζονται ακόμα την 

ουτοπία μιας δίχως ναρκωτικά κοινωνίας –και από εδώ δύσκολα βρίσκει κανείς μια 

συμφωνία για ένα «πείραμα για τα ναρκωτικά» στη Φλόρα.  

Για το τέλος [Επίλογος] 

Ακόμα ακούμε φωνές που εξομοιώνουν την προσωρινή, γενικά υποστηριζόμενη απόφασή 

μας για την μη πώληση και μαγείρεμα στην Φλόρα, με την συνηθισμένη φράση «έξω από 

την πόρτα μας»: 

Εν αντιθέσει σε αυτό, εμείς επιτρέπουμε τους/τις χρήστ(ρι)ες [Fixen] και τους πωλητές 

άμεσα στη Φλόρα. Και πάνω από όλα επικρίνουμε τα αιτήματα για «ζώνες ασφαλείς από 

ναρκωτικά», ή την επιθυμία, π.χ. οι παιδικές χαρές να μην έχουν σύριγγες όπως επίσης και 

άλλες πλευρές: ότι αυτό οδηγεί στην απαγόρευση παραμονής σε περιοχές, που είναι 

δημόσιες για τους/τις τοξικοεξαρτημένους/ες (ή κόσμου που φαίνεται τέτοιος)· ότι οι 

παιδικές χαρές είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και μετά έρχονται τα πάρκα και οι 

πίσω αυλές , μετά οι δρόμοι κ.ο.κ. επειδή για κάθε από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν 

άνθρωποι, που είναι της άποψης ότι πρέπει να έχουν σημαντικότερες ανάγκες  από αυτές των 

«πρεζακιών»· -επειδή με αυτό το αίτημα έτσι θα γίνονταν, σαν να μπορούσαν οι 

καταναλώτ(ρι)ες να βρουν δίχως περαιτέρω πρόβλημα κάποιον άλλο χώρο για πώληση και 

μαγείρεμα, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει. «Ασφαλείς ζώνες από ναρκωτικά» 

προϋποθέτουν τουλάχιστον «ασφαλείς ζώνες για ναρκωτικά» και θα έπρεπε να 

υποστηρίζονται αναλόγως (όπως έκανε ταυτόχρονα το Στέρνσαντζε, παρά του οποίου η εκεί 

προτεινόμενη αστυνομική επιτήρηση οδήγησε ξεκάθαρα στο αντίθετο από μια ζώνη 

ασφαλείας)· -γενικά δεν είναι ένας καλός τρόπος να προσεγγίζεις αιτήματα κυρίως ενάντια 

στη πιάτσα ναρκωτικών και σε αυτό φροντίζουν  ή και ακόμα υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι για 

τη συγκρότηση και τη λύση του προβλήματος των ναρκωτικών·- ότι οι πολιτικοί και η 

μηντιακή εργαλειοποίηση τέτοιων αιτημάτων πρέπει πάντα να παρακολουθούνται. Τον 

τελευταίο χρόνο έχει αποδειχθεί ότι τόσο πολλά κόμματα, ινστιτούτα, εφημερίδες κ.α. 

ψήνουν τέτοιες συνθήκες, ότι για αυτό δικαιολογείται τόσο πολύ ρατσιστικό μένος. 

                                                             
4. Το κείμενο αναφέρεται στο «Straight Edge»: μια αντι-κουλτούρα των 70’s με pro-revolutionary 
χαρακτηριστικά. Εντάσσεται στο συνολικό αντι-καταναλωτικό κίνημα και είχε στόχο μια εναλλακτική 
κουλτούρα στο Πανκ. Οι εκπρόσωποι θεωρούσαν ότι στο Πανκ έχει παρεισφρήσει μια «εναλλακτική» αγορά 
ποτών, τσιγάρων, ναρκωτικών κλπ. Επίσης ήταν κριτικοί/ές προς την «ελευθεριακότητα» των σχέσεων 
θεωρώντας ότι πρακτικά αυτό που γίνεται είναι αγοράκια «να γαμάνε όπως και όποτε θέλουν» λόγω 
συγκεκαλυμένης πατριαρχίας.  



Για να το ξεκαθαρίσουμε άλλη μια φορά: δεν πρέπει κατ’ αρχήν να βάζουμε σε δεύτερη 

μοίρα άλλα συμφέρονται από αυτά των χρηστ(ρι)ών και των εμπόρων, επίσης να μην 

δικαιολογούμε τις συμπεριφορές των ανθρώπων από την πιάτσα των ναρκωτικών. Θα έπρεπε 

ωστόσο να είναι αυτονόητο, το βάρος αυτών των συμφερόντων και [θα έπρεπε] οι ανάγκες να 

αμφισβητούνται κριτικά και να αντιπαρατίθενται με άλλες ομάδες. Σε αυτό που κάνουμε 

εμείς κριτική, είναι η μετάβαση από την αντίληψη των δικών μας συμφερόντων σε μια 

λογική του ό,τι-βλέπει-κανείς, η οποία φροντίζει να λασπώσει τα προβλήματα ανθρώπων που 

βρίσκονται σε χειρότερη θέση. Ολόκληρη αυτή η κοινωνία φτάνει σε όλο και μεγαλύτερο 

βαθμό διχασμού, ιεραρχίας, ανταγωνισμού και εγωισμού και εδώ αγγίζει ένα σημείο που 

είναι αναγκαίο και δυνατό, να το αντιτάξει βάσει της συναναστροφής με την πιάτσα 

ναρκωτικών αποφασίζοντας μια εναλλακτική.  

Αντιστεκόμαστε στα παιχνίδια διαφορετικότερων, κοινωνικότερων και λοιπών καταστάσεων 

ανάγκης και πολεμούμε τον ρατσισμό που γίνεται ορατός τους τελευταίους μήνες. Θέλουμε 

να πάρουμε έναν άλλο δρόμο και ελπίζουμε ότι η δυνατότητα αλληλέγγυας συναναστροφής, 

που επίσης είναι δυνατή και σε άλλες πρακτικές, και που εμείς θεωρούμε ως αναγκαία, 

αποδεικνύει ότι οι κάτοικοι θα υποστηρίξουν αυτή την συναναστροφή και δεν θα την 

παρεμποδίσουν.  

Για μια αλληλέγγυα συναναστροφή ενάντια στον διαχωρισμό, τον ρατσισμό και την 

περιθωριοποίηση· ενάντια στη «συνεργασία ασφάλειας», την κινητή αστυνομία και τις 

αποβολές από την πλατεία. 


