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H Βέρμαχτ υπήρξε ο πρώτος στρατός παγκοσμίως που βασίστηκε σε ένα χημικό
ναρκωτικό». Norman Ohler, Γερμανός συγγραφέας του βιβλίου Total Rush (Η
Απόλυτη Μέθη).

Αν και παρέμενε μυστικό επί δεκαετίες υπολογίζεται πως τουλάχιστον διακόσια
εκατομμύρια χαπάκια διεγερτικών ουσιών (Pernitin) και μεθαμφεταμίνης
χορηγήθηκαν σε Γερμανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου - η μεγαλύτερη μαζική χορήγηση ναρκωτικών ουσιών όλων των εποχών!
Τα χαπάκια αυτά που οι Ναζί τα αποκαλούσαν “Δεξαμενή Σοκολάτας” ήταν
στοιβαγμένα σε κιβώτια της Βέρμαχτ, με σκοπό να κρατούν “σε εγρήγορση” το
στρατό από το 1939 έως το 1945, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Ναι, δεν
ήταν οι πύρινοι λόγοι και η ρητορική του Αδόλφου Χίτλερ, που κρατούσαν σε
διέγερση εκατομμύρια Γερμανούς, αλλά τα εκατοντάδες εκατομμύρια των χαπιών
Pervitin, που μοίραζαν αφειδώς οι στρατιωτικοί γιατροί της Βέρμαχτ. Ένα
ολόκληρο εμπόλεμο έθνος ήταν ντοπαρισμένο από τουλάχιστον ένα διεγερτικό
ναρκωτικό, τη μεθαμφεταμίνη ή crystal meth, μια ουσία που θεωρείται παράνομη
από τις περισσότερες αντιναρκωτικές νομοθεσίες των σημερινών κρατών.

Mεθαμφεταμίνη ή crystal meth

H Μεθαμφεταμίνη ή Crystal Meth ανακαλύφθηκε και παρασκευάστηκε για πρώτη
φορά στην Ιαπωνία το 1919 και ήταν πιο δραστική και πιο εύκολη στην παρασκευή
της από την κλασική αμφεταμίνη, η οποία και είχε ανακαλυφθεί το 1887 στη
Γερμανία από τον Ρουμάνο χημικό Lazar Edeleanu υπό την ονομασία
phenylisopropylamine. H πετυχημένη εισαγωγή της αμφεταμίνης (benzedrin) στην
αγορά των ΗΠΑ το 1933 παρακίνησε τις φαρμακευτικές βιομηχανίες της
Γερμανίας, όπως η Bayer και η Merck, να αναπτύξουν τις δικές τους διεγερτικές
ουσίες (Weckaminen), αρχικά ως γενόσημα ώστε να αποκτήσουν επάρκεια. Στην
αρχή οι Γερμανοί γιατροί πειραματίστηκαν μ΄ αυτά τα σκευάσματα για τη θεραπεία
της κατάθλιψης, της απάθειας και των ψυχοσωματικών συνδρόμων.

Ενδιαφέρονταν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ουσίες ως διεγερτικά στους
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χώρους εργασίας και κυρίως σε εργοστάσια και γραφεία, αλλά τα αρχικά
αποτελέσματα δεν τους ενθουσίασαν. Ξεκινώντας το 1938 η εταιρία Temmler, με
έδρα το Βερολίνο, παρουσίασε την ουσία 1-Phenyl-2-methylamino-propan σε μορφή
δισκίων, με την όνομασια Pervitin ή μεθαμφεταμίνη. Στις 26 Νοεμβρίου του 1938, το
περιοδικό Klinische Wochenschrift κατέταξε το Pervitin στην κατηγορία των «New
Specialities», υποδηλώνοντας πως μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο ως
διεγερτικό των αισθήσεων και του νου, όσο και για την τόνωση της κυκλοφορίας
του αίματος.

Οι Γερμανοί γιατροί υποστήριζαν πως μια ημερήσια δόση Pervitin, της τάξεως των
6-12 χιλιοστόγραμμων, δε θα προκαλούσε βλάβες στους ανθρώπους, αλλά ούτε και
εθισμό. Το 1939 ο γιατρός Erich Neumann, σε συνεργασία με την Temmler,
πραγματοποίησε ι πειράματα με το Pervitin σε ασθενείς σε νοσοκομείο της πόλης
Zossen. Ο ίδιος είχε επισημάνει στις αναφορές του ότι το Pervitin προσέφερε
στους ασθενείς του περισσότερη αισιοδοξία και όρεξη για ζωή, περισσότερη
ενέργεια και ενίσχυε τη βούληση και την πίστη τους (Willen und Glauben) -κάτι το
πολύ σημαντικό για το ολοκληρωτικό καθεστώς της ναζιστικής Γερμανίας.

Ωστόσο η πρώτη μαζική χρήση της μεθαμφεταμίνης (Pervitin) έγινε κατά τη
διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικά από τη Ναζιστική Γερμανία
προκειμένου να καταπολεμηθεί η κόπωση των στρατιωτών που πολεμούσαν στο
μέτωπο. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν πως και ο Αδόλφος Χίτλερ έκανε
καθημερινή και μάλιστα ενέσιμη χρήση της μεθαμφεταμίνης, προκειμένου να
διατηρείται “σπινταριστός”, δηλαδή σε αφύσικη εγρήγορση. Γι' αυτό και υπάρχουν
ιστορικοί που θεωρούν πως ως ένα βαθμό η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του
Χίτλερ και οι λανθασμένες στρατιωτικές του αποφάσεις στα χρόνια του πολέμου
οφείλονταν στη μεθαμφεταμίνη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στη γλώσσα της
“πιάτσας” μία από τις υποκοριστικές ονομασίες της μεθαμφεταμίνης είναι η “λόξα
των Ναζί”. Πρέπει να σημειωθεί τέλος πως η μεθαμφεταμίνη ή Pervitin, το
αγαπημένο ψυχότροπο των Ναζί, θεωρείται σήμερα παράνομη ναρκωτική ουσία και
μάλιστα κατηγορίας Α.

MDMA ή ECSTACY

Άλλο ένα “γερμανικό ναρκωτικό” υπήρξε το MDMA ή Ecstacy. Γνωστό χημικά και ως
μεθυλένιο-διοξυ-μεθυλαμφεταμίνη (3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine), είναι
ένα είδος παραισθησιογόνας αμφεταμίνης, που μοιάζει κάπως με το LSD. Ήταν μια
πρωτοποριακή ουσία που παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το μακρινό 1912 από
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τον Γερμανό φαρμακοποιό Anton Kollisch, που εργάζονταν στα πλαίσια ενός
ερευνητικού προγράμματος παρασκευής φαρμάκων της εταιρείας Merck. Το MDMA
κατοχυρώθηκε ως ευρεσιτεχνία στη γερμανική πόλη Darmstadt στις 16 Μαίου του
1914 με αύξων αριθμό 274,350. Ωστόσο αρχικά δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και
ξεχάστηκε.

To 1927 o Max Oberlin μελέτησε τη φαρμακολογία του MDMA, παρατηρώντας πως
οι επιδράσεις του στο σάκχαρο του αίματος και στις μυικές συσπάσεις ήταν
παρόμοιες με την ουσία Εφεδρίνη, αλλά δεν επέμεινε στη χρήση του. Το 1939, όταν
ξεκίνησε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, το MDMA επανήλθε και πάλι στο προσκήνιο και
δοκιμάστηκε αρχικά σε ζώα στα πλαίσια μιας έρευνας για την αδρεναλίνη, και
παρατηρήθηκε πως προκαλούσε μια “έκρηξη ενέργειας”.
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