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Τα Ναρκωτικά και η σχέση τους
µε...
...τα καλά κρασιά
Τα ναρκωτικά είναι ένα πρόβληµα από εκείνα που
υπενθυµίζουν στους ανθρώπους δύο βασικά πράγµατα.
Το πρώτο είναι ότι είναι θνητοί και το δεύτερο, ότι
απέναντι σε κινδύνους που απειλούν την ανθρώπινη
ύπαρξη δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ των ανθρώπων. ∆εν υπάρχουν πλούσιοι ή φτωχοί,
σηµαντικοί ή ασήµαντοι, που να κινδυνεύουν απ' αυτά περισσότερο ή λιγότερο από
κάποιους άλλους. Τα ναρκωτικά είναι η µάστιγα του αιώνα και µας αφορούν όλους.
Γιατί είναι όµως τόσο επικίνδυνα τα ναρκωτικά; Μήπως επειδή σκοτώνουν; Η αλήθεια
είναι ότι σκοτώνουν, αλλά αν αναλύσει κάποιος αυτό το σηµείο, θα δει ότι δεν είναι αυτό το
χαρακτηριστικό τους που τα κάνει επικίνδυνα. Οι θάνατοι από τα ναρκωτικά είναι
αριθµητικά λιγότεροι από τους θανάτους που προκαλούν τα αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα
και κανένας ποτέ δεν τόλµησε να χαρακτηρίσει το αυτοκίνητο µάστιγα. Πέραν όµως αυτού,
ο πλέον συνήθης λόγος που προκαλείται ο θάνατος —εξαιτίας των ναρκωτικών— είναι η
νοθεία τους, που έχει ως αποτέλεσµα την λανθασµένη και άρα "µοιραία δόση". Σ' αυτό το
σηµείο τίθεται και το κύριο ερώτηµα: Αν οι ναρκοµανείς εξασφάλιζαν κανονικές δόσεις κι
εποµένως απέφευγαν το θάνατο, θα ήταν ή όχι τα ναρκωτικά µάστιγα;
Το µέγεθος του προβλήµατος αποκαλύπτεται σ' όλο του το µεγαλείο, αν σκεφτεί κάποιος
ότι σ' αυτήν την περίπτωση ο θάνατος είναι δευτερεύον στοιχείο. Τα ναρκωτικά είναι
µάστιγα, γιατί δηµιουργούν έναν κόσµο "ζωντανών" νεκρών, που ζει και κινείται ανάµεσά
µας. Έναν κόσµο σκοτεινό και βουβό, τα µέλη του οποίου γεύονται µέρα και νύχτα τον
πόνο και την αποµόνωση. Έναν κόσµο όπου το παράλογο φαίνεται πολλές φορές λογικό.
Είναι παραλογισµός και µόνο να σκεφθείς ότι για µερικούς ανθρώπους ο βιολογικός θάνατος
µπορεί να είναι λυτρωτικός.
Οι γονείς και οι φίλοι αυτών των ανθρώπων τις συνθήκες βασανισµού φοβούνται κι
αποστρέφονται. ∆εν ζουν µε το φόβο µήπως χάσει ξαφνικά τη ζωή του ο άνθρωπός τους —
γιατί έτσι θα έπρεπε να ζουν όλοι, από τη στιγµή που ο καθένας από εµάς µπορεί να χάσει
τη ζωή του για τον οποιονδήποτε λόγο— παρά ζουν µε το φόβο του απάνθρωπου
βασανισµού που προκαλούν τα ναρκωτικά. Θλίβονται, γιατί βλέπουν τον άνθρωπο που
αγαπούν να λιώνει σαν το κερί µπροστά στα µάτια τους. Βλέπουν έναν άνθρωπο να
παραµορφώνει τα χαρακτηριστικά του σε τέτοιο βαθµό, που στο τέλος να µη λειτουργεί ως
τέτοιος. Τι είναι όµως ο άνθρωπος; Πότε κάποιος λειτουργεί όπως πρέπει και πότε όχι;
Θ' αναφερθούµε σε τρία βασικά στοιχεία —που λίγο έως πολύ είναι κοινώς αποδεκτά—
ώστε ν' αποφύγουµε µία βαθύτερη φιλοσοφική ανάλυση. Ο κάθε άνθρωπος ως άτοµο έχει
προσωπική αξία κι αυτήν την αξία προσπαθεί να πιστοποιήσει, διοχετεύοντας την εσωτερική
του ενέργεια και το όποιο ταλέντο του στην οδό της δηµιουργίας. Το ίδιο άτοµο παράλληλα

1

Τα ναρκωτικά και η σχέση τους με... τα καλά κρασιά

—άσχετα µε το αποτέλεσµα της προσπάθειάς του, που είναι προσπάθεια ζωής— αναζητά κι
αυτό που ονοµάζουµε χαρές της ζωής. Οι χαρές αυτές δεν είναι κάτι το αφηρηµένο, παρά
ταυτίζονται στον κύριο όγκο τους µε δύο έννοιες, που είναι ο έρωτας και η φιλία.
Ο εξαρτώµενος από τα ναρκωτικά άνθρωπος, άσχετα µε το τι έχει πετύχει στο
προηγούµενο στάδιο της ζωής του, αδυνατεί ν' αντεπεξέλθει στο παραπάνω τρίπτυχο. Είναι
δούλος του πάθους του και τα παραπάνω απαιτούν προσήλωση και γεννούν υποχρεώσεις. Η
αποµόνωση είναι θέµα χρόνου να έρθει από τη στιγµή που ο δούλος τού οποιουδήποτε
πάθους —πόσο µάλλον των ναρκωτικών— τροµάζει τον περίγυρό του. Η προκατάληψη είναι
εξίσου σηµαντικός λόγος της αποµόνωσης, αλλά αφορά το γενικότερο επίπεδο της σχέσης
ναρκοµανών και κοινωνίας. Η προκατάληψη δεν έχει νόηµα όταν µιλάµε γι' ανθρώπους του
άµεσου περιβάλλοντός µας. Το δράµα σ' αυτό το σηµείο γεννιέται. Αγαπάς έναν άνθρωπο
και τον φοβάσαι ταυτόχρονα, χωρίς να γνωρίζεις πώς µπορείς να τον βοηθήσεις. ∆εν
γνωρίζεις ούτε καν αν θέλει τη βοήθειά σου µε τον τρόπο που την αντιλαµβάνεσαι.
Προσπάθεια για βοήθεια µπορεί να είναι για τη µάνα του να τρέχει πίσω του κλαίγοντας
δίνοντάς του συµβουλές, όπως προσπάθεια για βοήθεια είναι και η οικονοµική ενίσχυση,
που γνωρίζουµε πού καταλήγει. Τα πάντα είναι σχετικά. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η
αγάπη, αλλά τα ναρκωτικά παραµορφώνουν τη συµπεριφορά. Το ενδιαφέρον εναλλάσσεται
µε την αδιαφορία, η εµπιστοσύνη µε την καχυποψία και η ευγνωµοσύνη µε την αχαριστία.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα όλοι ν' αντιλαµβάνονται το πρόβληµα και ως άνθρωποι
µε κρίση —ο καθένας µε τον τρόπο του— να προσπαθούν να βρουν µία λύση. Επειδή όµως
το πρόβληµα ξεφεύγει από το προσωπικό επίπεδο κι επειδή οι άνθρωποι ζουν σε
οργανωµένες κοινωνίες, δεν προσπαθούν να εφαρµόσουν την όποια λύση έχουν στο µυαλό
τους στο προσωπικό επίπεδο, παρά απευθύνονται στο σύστηµα εξουσίας.
Το σύστηµα εξουσίας λοιπόν είναι ο αποδέκτης της αγωνίας της κοινωνίας κι αυτό
αναλαµβάνει µε τα µέσα που διαθέτει να λύσει το πρόβληµα. Από τη στιγµή που αποφασίζει
αυτό να λειτουργήσει, εµφανίζεται το σύνολο των δεδοµένων του προβλήµατος. Υπάρχει
µία κοινωνία που αγωνιά για τα παιδιά της, ένα σύστηµα εξουσίας —που υπάρχει υποτίθεται
για να προστατεύει την κοινωνία— κι ένα σύνολο "κακοποιών στοιχείων" που εµπορεύονται
το θάνατο. Υπάρχει, δηλαδή, ένα θύµα, ένας προστάτης κι ένας θύτης.
Αν ρωτήσεις έναν τυχαίο άνθρωπο για τη λύση που προτείνει, θα σου απαντήσει, χωρίς
κανέναν ενδοιασµό, ότι η αστυνόµευση και η λήψη σκληρών µέτρων απέναντι στους
εµπόρους ναρκωτικών είναι η µοναδική λύση. Αν ρωτήσεις κάποιον πιο "προχωρηµένο", θα
σου απαντήσει ότι η αποποινικοποίηση είναι η µόνη λύση. Αυτές οι δύο απόψεις καθορίζουν
και τα άκρα σ' ό,τι αφορά τη συµπεριφορά του συστήµατος. Είναι κάποια από τις δύο η
σωστή; ∆υστυχώς το πρόβληµα είναι σύνθετο και καθιστά καί τις δύο προτάσεις
λανθασµένες. Εδώ θ' αναρωτηθεί κάποιος για το πώς είναι δυνατόν απέναντι σε µία
κατάσταση να υπάρχουν µόνο δύο είδη πρακτικών και να είναι καί οι δύο λανθασµένες.
Αυτό είναι δυνατόν, γιατί το πρόβληµα των ναρκωτικών είναι πρόβληµα που γεννιέται από
προβληµατική κατάσταση και δεν είναι αυθύπαρκτο. Από τη στιγµή που θα εκδηλωθεί, ό,τι
και να κάνει κάποιος είναι εκ των προτέρων καταδικασµένο, γιατί δεν ελέγχει το σύνολο
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των δεδοµένων. Είναι σαν να σε ανεβάζει κάποιος µ' έναν γερανό πάνω σ' ένα κλαδί ενός
δέντρου, που είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι δεν αντέχει το βάρος σου. Το πρόβληµα
βρίσκεται στις συνθήκες που σε έφεραν σ' αυτήν την κατάσταση και όχι στο αν θα
εγκαταλείψεις ή όχι το κλαδί, αφού έτσι κι αλλιώς θα τσακιστείς.
Το πρόβληµα δηλαδή µε τα ναρκωτικά είναι ν' αντιληφθούµε γιατί υπάρχουν άνθρωποι
που τα χρειάζονται και τι ακριβώς αυτά προσφέρουν. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει µία
ανάγκη, πάντα βρίσκονται κι αυτοί που θα την καλύψουν. Πρώτα εµφανίζονται, δηλαδή, οι
υποψήφιοι ναρκοµανείς και µετά οι έµποροι ναρκωτικών. Πρώτα εµφανίζεται ένα ανθρώπινο
δυναµικό µε κάποιες συγκεκριµένες ανάγκες και µετά εµφανίζεται το προϊόν που τις
καλύπτει και άρα αυτοί που το εµπορεύονται. Τα ναρκωτικά δεν είναι ένα προϊόν που
εφευρέθηκε στον αιώνα µας και που η αλόγιστη χρήση τους τα µετέτρεψε σε µάστιγα. Τα
ναρκωτικά υπάρχουν από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος. Ενώ όµως η παρουσία τους είναι
µακραίωνη, εδώ και λίγες δεκαετίες εµφανίζονται ως κοινωνική µάστιγα.
Για ν' αντιληφθούµε τι συµβαίνει θα εξετάσουµε τα πράγµατα ανάποδα και όχι µε την
κανονική τους σειρά. Θα προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τι ανάγκες έχει το ανθρώπινο
δυναµικό που ρέπει προς αυτά, από το τι ακριβώς προσφέρουν τα ναρκωτικά ως προϊόν. Τα
ναρκωτικά αποσυνδέουν τον άνθρωπο από το περιβάλλον του κι εποµένως από τον
πραγµατικό κόσµο. Για ελάχιστο χρόνο τον αποδεσµεύουν από τις υποχρεώσεις που
επιβάλλει η καθηµερινότητα και τον αποµονώνουν από τα προβλήµατά του. ∆ηµιουργούν
συνθήκες τεχνητής ευφορίας ή αµβλύνουν την κρίση τού χρήστη —ανάλογα µε το είδος
τους— µε τελικό αποτέλεσµα —σ' αυτό το ελάχιστο διάστηµα— αυτός να ζει σ' έναν δικό
του κόσµο, όπως θα τον ήθελε αυτός και όχι όπως πραγµατικά είναι.
Εδώ ακριβώς είναι το πρόβληµα. Υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία, που δεν αντέχουν
τον τρόπο λειτουργίας της και θυσιάζουν ακόµα και αυτά που οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι τους
προσφέρει, αναζητώντας διέξοδα τεχνητά. Όπως αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης, το
πρόβληµα είναι η αίσθηση του αδιέξοδου και της ασφυξίας που αισθάνονται οι άνθρωποι και
όχι τα ίδια τα ναρκωτικά. ∆εν είναι πρόβληµα τα ψηλά κτίρια, αν κάποιοι τα χρησιµοποιούν
για ν' αυτοκτονήσουν. Το πρόβληµα είναι το αίτιο που τους ωθεί στην αυτοκτονία. Αν δεν
το κάνουν µε τον ένα τρόπο θα το κάνουν µε κάποιον άλλο. Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι
εντοπίσαµε ένα χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπινου δυναµικού και είναι η αίσθηση του
αδιέξοδου.
Αυτό που µας ενδιαφέρει τώρα είναι να δούµε αυτό το δυναµικό σ' ό,τι αφορά την ηλικία
του. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να είναι γέροντες; Τα αδιέξοδα συνθλίβουν κάποιον
που βρίσκεται στη φάση όπου πρέπει να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του και όχι κάποιον
που ήδη τις έχει πάρει και καλώς ή κακώς την έχει ζήσει. Ο γέροντας γιατί να πάρει
ναρκωτικά; Του ζητά κανένας τίποτε κι αυτός, αδυνατώντας ν' ακολουθήσει την πορεία που
του υποδεικνύεται, να καταφεύγει στα ναρκωτικά; Να πάρει ναρκωτικά µήπως για να
ξεχάσει αυτά που έκανε, σπαταλώντας τη ζωή του αδίκως; ∆εν χρειάζεται, τα καταφέρνει
µιά χαρά και µε το αλκοόλ.
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Βλέπουµε πλέον ότι το ανθρώπινο δυναµικό του οποίου τα χαρακτηριστικά αναζητάµε
δεν είναι πλέον αφηρηµένο, παρά έχει ταυτότητα. Είναι νέοι άνθρωποι, που αισθάνονται τα
αδιέξοδα να τους πνίγουν. Άνθρωποι όπως εγώ, εσείς, τα παιδιά σας κι αν δεν βρεθεί λύση
και τα παιδιά των παιδιών µας.
Με τα ναρκωτικά συµβαίνει το εξής παράδοξο. Το ό,τι υπάρχουν ως κοινωνική µάστιγα
αποδεικνύουν ότι η κοινωνία είναι ζωντανή. Είναι κάτι σαν τον πυρετό που εκδηλώνει ο
οργανισµός του ανθρώπου για ν' αµυνθεί. Η ανθρωπότητα έχει περάσει στο παρελθόν
τραγικές καταστάσεις —όπου η καταπίεση, η φτώχεια και ο θάνατος ήταν µόνιµα
φαινόµενα— και δεν έδειξε στοιχεία αντίδρασης. Πέρασε έναν Μεσαίωνα, που για πολλές
κοινωνίες έκλεισε ως κεφάλαιο λίγα χρόνια πρίν και όµως δεν εκδήλωσε τάσεις αντίδρασης,
έστω και αυτοκαταστροφικές όπως συµβαίνει σήµερα. Τα ναρκωτικά ανήκουν σ' αυτού του
είδους τις αντιδράσεις και το µέγεθος του προβλήµατος που προκαλούν είναι η απόδειξη ότι
η ανθρωπότητα πλέον ζει, έστω κι αν νοσεί βαρύτατα. Οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται τα
αδιέξοδα γιατί είναι ζωντανοί και ζωντανός είναι ο άνθρωπος που είναι ψυχικά υγιής.
Ζωντανός είναι ο άνθρωπος που έχει αυτογνωσία, αντιλαµβάνεται τις πραγµατικές του
ανάγκες κι επιπλέον αντιλαµβάνεται τι του ζητά η εξουσία για να ικανοποιήσει αυτές τις
ανάγκες. Νεκρός είναι ο άνθρωπος που κάνει ό,τι του ζητά το σύστηµα, χωρίς ν' αντιδρά.
Νεκρός είναι ο άνθρωπος που θα τρέξει να γίνει στρατιώτης όταν το σύστηµα ζητά τη θυσία
και θα δουλεύει µιά ζωή στα εργοστάσια — κοντά στα όρια της φτώχειας— όταν το ίδιο
σύστηµα θα θέλει παραγωγή.
Είναι

δυνατόν

ένας

άνθρωπος

που

ακολουθεί

τους

επαγγελµατίες

µεσσίες

του

συστήµατος να πέσει στον κόσµο των ναρκωτικών; ∆εν αντιλαµβάνεται τα αδιέξοδα,
εφόσον αποδέχεται τις λύσεις που του προτείνουν. ∆εν φλερτάρει µε το θάνατο γιατί είναι
ήδη νεκρός. Οι σηµερινοί νέοι δεν είναι νεκροί κι αυτό δίνει στα ναρκωτικά τα
χαρακτηριστικά του ολέθρου. Είναι ζωντανοί και κινδυνεύουν από το θάνατο. Έχουν
γνώσεις και επιπλέον αντιλαµβάνονται τα πάντα. Όταν η συντριπτική πλειοψηφία του
κόσµου ζει µέσα στην άπειρη φτώχεια και το σύστηµα τους θυµάται όταν αναζητά θύµατα,
το θαύµα πρέπει να το αναζητήσουµε στο ποσοστό των νέων που δεν έχουν σχέση µε τα
ναρκωτικά. Αν αναλογιστεί κάποιος τι ζητά το σύστηµα από τους νέους και τι τους δίνει,
είναι πραγµατικό θαύµα που δεν έχουν όλοι από µία ένεση θανάτου στην τσέπη τους. Τους
ζητά το σύστηµα να θυσιάσουν τα νιάτα τους, χωρίς να τους εξασφαλίζει τίποτε. Τους
εντάσσει σε συστήµατα παιδείας που απαιτούν τροµερές θυσίες, για να γίνουν οι άνεργοι
του µέλλοντος. Τους µορφώνει και δίνει την εξουσία σε αµόρφωτους να τους κατευθύνουν
και να τους συµβουλεύουν. Προβάλλει πρότυπα που δεν έχουν σχέση µε τον άνθρωπο και
τις πραγµατικές του ανάγκες.
Το σύστηµα είναι µιά µηχανή παραγωγής προτύπων. Υπάρχουν πρότυπα που το
υπηρετούν και στόχος τους είναι να ωθήσουν τον άνθρωπο στη θυσία. Πάντα αυτά τα
πρότυπα είναι της ίδιας φοράς: ο φτωχός να γίνει πλούσιος, ο πλούσιος πλουσιότερος, ο
άσηµος διάσηµος κλπ.. Όλα αυτά το ευνοούν, γιατί έχει την ισχύ να προστατεύει και να
µεταχειρίζεται ευνοϊκά τα πρότυπα. Αποδέκτες αυτών των µηνυµάτων είναι οι γονείς και σ'
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αυτό το σηµείο εντοπίζεται η όποια ευθύνη τους. Θέτουν στα παιδιά τους όταν είναι µικρά
στόχους —που δεν µπορούν να ελέγξουν ως προς την ποιότητά τους— και δεν φαντάζονται
τη ζηµιά που µπορούν να τους κάνουν. ∆εν µπορεί να φανταστεί κανένας τι αισθάνεται ένας
άνθρωπος που θυσιάζει τα πάντα και δεν καταφέρνει αυτό που έχει εξιδανικεύσει στο µυαλό
του. Το ίδιο συµβαίνει όταν και στην περίπτωση της επιτυχίας ο στόχος αποδεικνύεται
ασήµαντος µπροστά στη θυσία που πραγµατοποιήθηκε.
Αν αυτά συνδυαστούν και µε την καταπίεση, εύκολα αντιλαµβάνεται κάποιος πόσο
εύκολα δηµιουργούνται οι υποψήφιοι ναρκοµανείς. Όταν καταφέρει το σύστηµα και βάλει
την κοινωνία στους επιθυµητούς γι' αυτό ρυθµούς, δηµιουργεί νόµους και πλαίσια, που
έχουν νόηµα µόνο για κοπάδια ζώων και όχι για ανθρώπους µε κρίση κι ευαισθησίες.
Αλίµονο σ' αυτόν που δεν συµβιβάζεται. Η οικονοµική ανισότητα θα καταστρέψει φιλίες,
έρωτες και θα περιορίσει τις επιλογές. Οι πόρτες θα κλείσουν ερµητικά και η άρνηση θα
γίνει η σκιά του ανθρώπου. Η συµπεριφορά και η εξουσία τού συστήµατος τσακίζει την
ανθρώπινη ύπαρξη κι αυτοί που έχουν τις µικρότερες αντοχές θα είναι αυτοί που θα
προσπαθήσουν να ξεφύγουν, έστω και µέσα από την παραίσθηση, κλείνοντας το ραντεβού
µε το θάνατο.
Σ' αυτό το σηµείο εµφανίζεται και η τραγική ειρωνεία. Το σύστηµα ευθύνεται για το
δράµα των ναρκωτικών και οι άνθρωποι σ' αυτό απευθύνονται για να δώσει λύση. Όχι µόνο
δεν στρέφονται εναντίον του και εναντίον της εξουσίας του, αλλά ενισχύουν αυτή την
εξουσία και του δίνουν έναν πολύτιµο κοινωνικό ρόλο, που έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο να
δηµιουργεί άλλοθι, αλλά δυστυχώς να είναι και ο απόλυτος ρυθµιστής του προβλήµατος.
Είναι µάταιο να ελπίζει η ανθρωπότητα σε λύση, τη στιγµή που το σύστηµα ωφελείται
από το πρόβληµα µε πολλούς και διάφορους τρόπους. Το σύστηµα το συµφέρει η
καταστολή, γιατί µέσω αυτής διαχωρίζει αυτούς που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά σε θύτες
και θύµατα. Λαµβάνει τον αναγκαίο κοινωνικό του ρόλο και από εκείνο το σηµείο τα πάντα
λειτουργούν υπέρ του. Η καταστολή δηµιουργεί τους εµπόρους ναρκωτικών κι εξαιτίας
αυτών το σύστηµα ισχυροποιεί τους µηχανισµούς καταστολής, που τις περισσότερες φορές
χρησιµοποιεί εναντίον απεργών, φοιτητών ή ακόµα και συνταξιούχων. Αν δεν υπάρχει
καταστολή, δεν έχει νόηµα να είναι κάποιος έµπορος, εφόσον δεν είναι ιδιαίτερα
προσοδοφόρο. Αυτή η κατάσταση ενοχλεί το σύστηµα, γιατί οι άνθρωποι, αργά ή γρήγορα,
θ' ανακαλύψουν τα αίτια που ωθούν τα παιδιά τους στο θάνατο.
Η καταστολή σε συνδυασµό µε τον εθισµό δηµιουργούν τους εµπόρους και δίνουν στο
πρόβληµα επεκτατική λύση. Οι πρώτοι έµποροι θα δηµιουργηθούν από τις τάξεις των
ναρκοµανών, που, αδυνατώντας να εξασφαλίσουν τη δόση τους —που λόγω καταστολής
είναι πανάκριβη— θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν εις βάρος τρίτων. Θ' αναζητήσουν
και θα παρασύρουν νέα θύµατα, που θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τη δόση τους,
ώστε οι ίδιοι να επωφεληθούν από τους νόµους του εµπορίου. Θα συµβεί αυτό που είναι
νόµος στο εµπόριο: όταν υπάρχει κρίση υπάρχει προσφορά, "στα τρία το ένα δώρο". Αυτοί
όλοι αποτελούν τη βάση της εµπορίας ναρκωτικών και προσδίδουν στο πρόβληµα
επεκτατική τάση. Είναι έµποροι-θύµατα του πάθους τους και είναι οι πλέον επικίνδυνοι, γιατί
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αυτοί

περιφέρονται

ανάµεσά

µας,

αναζητώντας

νέα

θύµατα

σε

µιά

απεγνωσµένη

προσπάθεια να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Όµως οι τραγικοί αυτοί θύτες δεν είναι οι
έµποροι που αποτελούν στόχο του συστήµατος, γιατί είναι τροµερά δυστυχισµένοι και
πρακτικά ανίκανοι να επωφεληθούν ουσιαστικά από το εµπόριο των ναρκωτικών. ∆εν
µπορούν να είναι ορατοί στην κοινωνία σαν πλούσιοι και ισχυροί,ώστε να δώσουν στο
σύστηµα τη δυνατότητα να µας πείσει ότι αγωνίζεται για το καλό µας εναντίον ισχυρών
εχθρών. Άνθρωπος που είναι δούλος των παθών του δεν γίνεται καλός έµπορος για τους
ίδιους λόγους που δεν γίνεται π.χ. και καλός επιστήµονας. Το εµπόριο είναι µιά
δραστηριότητα που απαιτεί καθαρό µυαλό, στρατηγική, γνώσεις, γνωριµίες και δεν
εξαρτάται από το είδος που διακινείται.
Οι έµποροι που µας ενδιαφέρουν είναι δηµιουργήµατα της καταστολής, εφόσον στο
χώρο αυτό βρίσκονται µόνον εξαιτίας της τροµερής απόδοσης της δραστηριότητάς τους και
της αδυναµίας των εµπόρων-χρηστών ν' αντεπεξέλθουν στην κάλυψη των αναγκών της
ιδιόµορφης "αγοράς". Είναι και αυτοί µε τη σειρά τους θύτες και θύµατα ταυτόχρονα. Θύτες
είναι γιατί εµπορεύονται το θάνατο και τα συµφέροντά τους είναι ανάλογα µε το µέγεθος
του προβλήµατος. Θύµατα είναι γιατί ένας άνθρωπος, που είναι εικοσιτέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο

φοβισµένος

και

θέτει

σε

κίνδυνο

τη

ζωή

του

κάθε

φορά

που

δραστηριοποιείται, δεν είναι ζωντανός άνθρωπος. Ακόµα κι αν είναι επιθυµία του, δεν
µπορεί να φερθεί ως τέτοιος, γιατί ούτε φίλους µπορεί να διατηρεί ούτε σχέση έρωτα. Είναι
καταδικασµένος να συναναστρέφεται οµοίους του και να διατηρεί εφήµερες σχέσεις µε
πόρνες.
Ποιοι είναι όµως αυτοί και από πού προέρχονται; Οι ναρκοµανείς είπαµε ότι είναι
άνθρωποί µας και αγωνιούµε γι' αυτούς. Οι έµποροι τι είναι; ∆υστυχώς κι αυτοί είναι δικοί
µας άνθρωποι. Αδέρφια µας είναι αυτοί που υποφέρουν και αδέρφια µας είναι αυτοί που
µοιράζουν το θάνατο. Η διαφορά τους βρίσκεται στον τρόπο µε τον οποίο γεννιούνται.
Ναρκοµανής µπορεί να γίνει οποιοσδήποτε αισθανθεί αδιέξοδο και πανικό. Έµπορος µπορεί
να γίνει οποιοσδήποτε επίσης, που η στάθµη της παιδείας του θέτει ως µοναδικό στόχο της
ζωής τον πλούτο και η φιλοσοφία του δεν διαχωρίζει τα µέσα σε θεµιτά και αθέµιτα. Όταν
το σύστηµα φροντίζει να προσφέρει τα πάντα στους πλούσιους και τίποτε στους φτωχούς —
που επιπλέον παραµένουν κι αµόρφωτοι— δεν είναι δυνατόν να µην εµφανιστεί το
φαινόµενο του τυχοδιωκτισµού. Μορφωµένος έµπορος είναι σπάνιο φαινόµενο, όχι γιατί οι
µορφωµένοι είναι καλύτεροι άνθρωποι, αλλά γιατί φοβούνται περισσότερο. Εξετάζουν τα
πράγµατα πιο σφαιρικά, χρησιµοποιώντας πιο πολλά δεδοµένα και φοβούνται τη λογική του
"όλα ή τίποτα."
Μέχρι στιγµής βλέπουµε πλήρως ανεπτυγµένα τα στοιχεία του προβλήµατος. Υπάρχει ένα
σύστηµα προστάτης (ο "καλός") που κυνηγά τους εµπόρους του θανάτου (οι "κακοί") και
θεραπεύει τους ναρκοµανείς (τα "αβοήθητα θύµατα"), έστω και άνευ λόγου, εφόσον δεν
γίνεται παράλληλα καµία προσπάθεια ν' αλλάξουν τα δεδοµένα που ωθούν στα ναρκωτικά.
Όταν απεξαρτητοποιείται ο ναρκοµανής και επιστρέφει στην κοινωνία άνεργος, µόνος κι
επιπλέον στιγµατισµένος, είναι θέµα χρόνου να επιστρέψει στην αρχική κατάσταση.
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Η παραπάνω κατάσταση, που φαίνεται πλήρως ανεπτυγµένη και είναι προσιτή στο να την
αντιληφθούν πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς δεν είναι παρά µόνο η κορυφή του παγόβουνου.
Το αδίστακτο σύστηµα δεν είναι δυνατόν να µείνει ικανοποιηµένο µόνο µε τη δηµιουργία
τού απαραίτητου γι' αυτό κοινωνικού ρόλου. Έπρεπε απαραιτήτως να κινηθεί και στην
οικονοµική εκµετάλλευση των ναρκωτικών, γιατί —εκτός του ότι είναι αχόρταγο—
αντιλαµβανόταν κι έναν τεράστιο κίνδυνο. Κινδύνευε από ανθρώπους µε τεράστιες
οικονοµικές δυνατότητες, που προερχόταν από την εκµετάλλευση των ναρκωτικών.
Μιλάµε για οικονοµική εκµετάλλευση και σύστηµα και το µυαλό του ανθρώπου πάει σε
κάτι συνθήµατα του τύπου: "οι µπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη". Αυτό είναι λάθος. Ακόµη κι
αν ήταν όλοι οι έµποροι αστυνοµικοί, δεν συνδέεται το σύστηµα και οι δραστηριότητές του
µ' αυτούς. Αυτοί είναι υπάλληλοι του συστήµατος όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι και λίγο έως
πολύ όλοι µας. Η στολή τους δεν σηµαίνει τίποτα. Ανήκουν στην κατηγορία των εµπόρων
που αναλύσαµε πιο πάνω, εφόσον διακινούν ναρκωτικά επειδή δεν αρκούνται στο µισθό
τους κι έχουν τη γνωστή άποψη περί πλούτου. Το να αποκαλύψει κάποιος αστυνοµικούς
εµπόρους δεν φθείρει το σύστηµα παρά το ενισχύει. Του δίνει τη δυνατότητα να χύσει
κροκοδείλια δάκρυα, να κάνει τη γεµάτη υποκρισία αυτοκριτική του και στη συνέχεια να
ενισχυθεί πολλαπλασιάζοντας τη σκληρότητά του. Ενισχύεται κατ' αυτόν τον τρόπο η
καταστολή σ' ό,τι αφορά την κοινωνία, ενώ κάποιοι άλλοι υποτακτικοί του εµφανίζουν έργο
ελέγχοντας και αποκαλύπτοντας κάποιους ανάξιους "λειτουργούς".
Όταν µιλάµε για οικονοµική εκµετάλλευση και σύστηµα, το µυαλό σας να µη πηγαίνει σε
χλιδές, καζίνο, υπερπολυτελή αυτοκίνητα και πόρνες. Αυτά όλα αντιπροσωπεύουν εκείνο το
ποσοστό του συνολικού τζίρου των ναρκωτικών που το σύστηµα επέλεξε ν' αφήσει στους
εµπόρους. Αυτό το ποσοστό το αφήνει για δύο λόγους: ο πρώτος είναι για να βλέπετε εσείς
µία κατάληξη των χρηµάτων και ο δεύτερος για να υπάρχουν συνθήκες που γεννούν
εµπόρους. Όταν µιλάµε για οικονοµική εκµετάλλευση του συστήµατος µιλάµε για
κυβερνήσεις, για βιοµηχάνους, για τραπεζίτες. Μιλάµε για ανθρώπους υπεράνω πάσης
υποψίας. Μιλάµε για οικονοµικά µεγέθη, που τη βιοµηχανία όπλων την κάνουν να φαίνεται
σαν επαρχιακή µεταποιητική βιοτεχνία. Μιλάµε για χρήµατα, που, αν αφηνόταν στα χέρια
των εµπόρων ναρκωτικών, µέσα σ' ένα χρόνο θ' άλλαζαν οι παγκόσµιες ισορροπίες πλούτου
και ισχύος. Οι έµποροι θα γίνονταν τόσο ισχυροί, που οι βιοµήχανοι και οι τραπεζίτες —που
είναι οι στυλοβάτες του συστήµατος— θα φαίνονταν σαν φουκαράδες.
Για ν' αντιληφθείτε για τι µεγέθη µιλάµε, σκεφθείτε το εξής. Μεγιστάνες της παγκόσµιας
οικονοµίας µε περιουσίες γύρω στα 5 δισεκατοµµύρια δολάρια υπάρχουν ελάχιστοι. Αυτοί
που ξεπερνούν τα 10 µετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ο τζίρος των ναρκωτικών
µόνο στις Η.Π.Α. και για έναν µόνο χρόνο ξεπερνά τα 110 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Επιπλέον, όλα αυτά είναι σε µετρητά και όχι σε περιουσίες, όπου οι αξίες είναι σε µεγάλο
βαθµό εικονικές. Παγκοσµίως, αν υπολογίσει κάποιος και το εµπόριο σαρκός και το
λαθρεµπόριο όπλων, που αναπτύσσονται µε τρόπο ανάλογο, ο τζίρος ανέρχεται στο
εξωπραγµατικό επίπεδο των δεκάδων τρισεκατοµµυρίων δολαρίων. Αυτός ο πακτωλός των
χρηµάτων —που είναι ισοδύναµος µε τις περιουσίες εκατοντάδων µεγιστάνων— επειδή είναι
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προϊόν της παραοικονοµίας και άρα δεν ανήκει στη νόµιµη κυριότητα κανενός, είναι υπό
διεκδίκηση και αποτελεί τη λεία των "θηρίων".
Το σύστηµα όλα αυτά τα γνωρίζει και τα εκµεταλλεύεται. Τι ακριβώς κάνει; Ό,τι κι ένας
προστάτης του υποκόσµου. Ο κοινός λεγόµενος νταβατζής. Ο εν λόγω "κύριος" δηµιουργεί
τέτοιες συνθήκες, ώστε αυτοί οι οποίοι ο ίδιος δηµιουργεί για να εκµεταλλεύεται να µην
έχουν άλλες επιλογές, µε τελικό αποτέλεσµα να πέφτουν στα χέρια του. Το σύστηµα,
λειτουργώντας µε τον ίδιο τρόπο, χρησιµοποιεί την εξουσία του για να δηµιουργεί νόµους
και πλαίσια, ώστε να καθίσταται αναγκαία η παρουσία του. Όλα αυτά τα χρήµατα τα
χαρακτηρίζει "βρόµικα" και δεν τα εντάσσει στην παραγωγή. Το σύστηµα δεν ασχολείται µε
το "βρόµικο" µέρος της δουλειάς. Περιµένει αυτούς που ασχολούνται "στη γωνία".
Ελέγχοντας το τραπεζικό σύστηµα, δεν επιτρέπει σε κανέναν να ξεφύγει από το επίπεδο
πλούτου και ισχύος το οποίο έχει προκαθορίσει. Όποιος το επιχειρήσει, είτε φυλακίζεται ως
έµπορος ναρκωτικών είτε θανατώνεται από οµοίους του, που µε τις πλάτες του συστήµατος
καταλαµβάνουν τη θέση του. Με λίγα λόγια, ένας έµπορος ναρκωτικών δεν µπορεί να γίνει
ούτε βιοµήχανος ούτε εφοπλιστής, ακόµα κι αν θέλει να εγκαταλείψει το εµπόριο
ναρκωτικών, ακόµα κι αν έχει τα χρήµατα που του το επιτρέπουν. Κάθε φορά που
εκδηλώνει τέτοιες τάσεις, τα εξόχως ανεπτυγµένα αντανακλαστικά τού συστήµατος τον
εξοντώνουν. Αυτό που µπορεί να κάνει είναι να σέβεται το σύστηµα και να προσπαθεί να
κατακτήσει το ανώτερο επιτρεπτό επίπεδο, ελπίζοντας να παραµείνει εκεί νοµίµως πλέον.
Από εκείνο το σηµείο µπορεί ν' αναπτύσσεται µόνο µε τους ρυθµούς που έχουν προβλεφθεί
και όχι µ' αυτούς που του επιτρέπει η οικονοµική του ισχύς. Αυτό σηµαίνει απλά ότι θα
πρέπει ν' αρχίσει να µετατρέπει τα χρήµατά του από "βρόµικα" σε "καθαρά" και άρα να µπει
στη διαδικασία αυτού που ονοµάζουµε "ξέπλυµα" χρηµάτων. Τα "καθαρά" χρήµατα, που
είναι ένα ασήµαντο ποσοστό των χρηµάτων που διέθετε, τον τοποθετούν στο προβλεπόµενο
επίπεδο - -και άρα στο νόµιµο—. Το υπόλοιπο 80% έως 90% πάει κατευθείαν στον πιό
άπληστο των νταβατζήδων, εφόσον ούτε οι νονοί της νύκτας δεν δουλεύουν µε τέτοια
ποσοστά.
Από τη στιγµή που θα ξεπλυθούν τα χρήµατα όλοι είναι ικανοποιηµένοι και ο καθένας
συνεχίζει το δρόµο του. Ο µεν έµπορος ναρκωτικών εµφανίζεται σαν αυτοδηµιούργητος και
"δαιµόνιος" επιχειρηµατίας —που αν τύχει και κτίσει και κανένα καµπαναριό ονοµάζεται και
"φιλάνθρωπος"— το δε σύστηµα συνεχίζει µόνο του πλέον την πορεία της εκµετάλλευσης.
Από αυτό το σηµείο κι έπειτα τα πράγµατα βρίσκονται στα χέρια των µορφωµένων
τυχοδιωκτών και η αλητεία ονοµάζεται πολιτική. Σ' αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν
περιθώρια για λάθη και δεν µπορούν να εισέλθουν αυτοδηµιούργητοι. Σ' αυτό το επίπεδο
υπάρχουν τα κατεστηµένα, οι ιεραρχίες και οι καλά εκπαιδευόµενοι δούλοι. Σ' αυτό το
επίπεδο υπάρχουν αυτοί που κατευθύνουν τους πολιτικούς, οι βιοµήχανοι, οι εφοπλιστές και
όλοι οι "λαµπροί" απόφοιτοι των επίσης "λαµπρών" κολεγίων της ∆ύσης. Όλοι αυτοί που
θλίβονται για τα θύµατα των ναρκωτικών, ανησυχούν για την οικολογική καταστροφή,
αποστρέφονται τη βαρβαρότητα των µαζών απέναντι στα ζώα και ξέρουν να εκτιµούν ...τα
καλά κρασιά. Όλοι αυτοί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι αδέρφια µας όπως είναι οι
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"αξιολύπητοι" χρήστες και οι "εγκληµατίες" έµποροι. ∆εν θέλουν οι ίδιοι να είναι αδέρφια
µας, εφόσον θεωρούν τους εαυτούς τους "αριστοκράτες". Τα ναρκωτικά (τα µαλακά) τα
δοκίµασαν στο κολέγιο —όταν αυτά ήταν της µόδας— για να "...βγάλουν καµιά γκόµενα"
και να εκνευρίσουν τον "ντάντυ" που δεν τους αγόραζε Porsche. Όσο για τους εµπόρους,
ποτέ δεν κατάλαβαν γιατί ριψοκινδύνευαν τις ζωές τους για χρήµατα, που ο "ντάντυ" τα
έπαιρνε µε κρατικές επιδοτήσεις χωρίς κανένα κίνδυνο, µε µόνη υποχρέωση την
πραγµατοποίηση µιας δεξίωσης.
Τον πακτωλό αυτό των χρηµάτων τον χρησιµοποιεί το σύστηµα για να διαιωνίζει την
εξουσία του και να διατηρεί τις ισορροπίες που το ευνοούν. Είναι απαραίτητο να
διατηρούνται όχι µόνο οι συνθήκες που ευνοούν την εξουσία, αλλά και η παγκόσµια
ιεραρχία. Αυτό γίνεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που µοιράζονται οι κακοποιοί τη λεία τους:
ο ισχυρός παίρνει τη µερίδα του λέοντος και οι υπόλοιποι είναι ικανοποιηµένοι µε ό,τι
περισσεύει, γιατί στην αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν.
Το παγκόσµιο σύστηµα εκµεταλλεύεται τα ναρκωτικά, αλλά το παγκόσµιο σύστηµα είναι
σύνθεση πολλών εθνικών συστηµάτων. Όποιος έχει σ' αυτό την πρωτοκαθεδρία εισπράττει
τα πολλά και οι υπόλοιποι ό,τι περισσέψει. Αυτό γίνεται ως εξής: αυτοί που έχουν την
κοσµοκρατορία ελέγχουν το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα και διατηρούν πανίσχυρες
υπηρεσίες πληροφοριών. Έχουν ανά πάσα στιγµή γνώση για το πού γίνεται "ξέπλυµα"
χρηµάτων. Στόχος τους είναι ν' αποσπάσουν το µεγαλύτερο µέρος των δισεκατοµµυρίων
δολαρίων που προορίζονται για "ξέπλυµα". Αυτό είναι δυνατόν µόνον εάν οι τράπεζες που
αναλαµβάνουν αυτήν τη δουλειά είναι κάτω από το δικό τους έλεγχο. Όταν ένα κράτος
αποφασίσει να τους παρακάµψει, το αντιλαµβάνονται αµέσως και το καταγγέλλουν γι' αυτήν
τη δραστηριότητα. Έχουν την ισχύ να ρίξουν την κυβέρνησή του και να το φέρουν σε
δύσκολη θέση αν δεν υπακούσει. Πείθουν τον κόσµο ότι ενεργούν εναντίον των
ναρκωτικών και στη συνέχεια µπορούν να του επιβάλλουν εµπάργκο ή ακόµα να του
κηρύξουν και τον πόλεµο. Αυτό βέβαια δεν συµβαίνει σχεδόν ποτέ, γιατί οι κυβερνήσεις
είναι ελεγχόµενες και κανένας δεν διακινδυνεύει να χάσει την εξουσία του σ' έναν εκ των
προτέρων χαµένο αγώνα. Τις ελάχιστες φορές που παρατηρείται αυτό το φαινόµενο,
συµβαίνει σε τριτοκοσµικές χώρες, όπου κάποιος δικτάτορας φοβάται περισσότερο το
πιστόλι που ακουµπά τον κρόταφό του, παρά το σύστηµα. Είναι απλά θέµα προτεραιότητας.
Από τη στιγµή που το σύστηµα, το οποίο έχει την παγκόσµια κοσµοκρατορία,
εξασφαλίσει τη µερίδα του λέοντος, τα χρήµατα αυτά ξοδεύονται για να διατηρείται αυτή η
κοσµοκρατορία κι επιπλέον να έχουν την εξουσία µόνον οι εκλεκτοί του. Ένα µικρό µέρος
των χρηµάτων ξοδεύεται για "βρόµικες" δουλειές τού συστήµατος και τα υπόλοιπα
διοχετεύονται στον τοµέα του ιµπεριαλισµού. Οι "βρόµικες" δουλειές έχουν να κάνουν µόνο
µε πρόσωπα, είτε επιθυµητά είτε ανεπιθύµητα. Οι δουλειές αυτές είναι ένα είδος
πολυτέλειας που απολαµβάνει το σύστηµα, εφόσον δεν έχουν να κάνουν µε γενικότερες
στρατηγικές, παρά µε την εύνοια συγκεκριµένων προσώπων έναντι άλλων. Πληρώνονται
δολοφόνοι για να δολοφονούν ανεπιθύµητα στοιχεία, πόρνες για να εκθέτουν αντιπάλους,
χρηµατοδοτούνται προεκλογικές εκστρατείες κλπ.. Ο κύριος όγκος των χρηµάτων πηγαίνει
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για την υποστήριξη της µηχανής παραγωγής του ισχυρού και έχει ως συνέπεια όχι την
ενίσχυση του φαινοµένου του ιµπεριαλισµού αλλά την επικράτηση του ιµπεριαλισµού τού
ισχυροτέρου.
Το κεφάλαιο, εξαιτίας των πνευµατικών δικαιωµάτων πάνω στην τεχνολογία, δηµιουργεί
συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά. Αυτός ο ανταγωνισµός οδηγεί στον ιµπεριαλισµό, που
έχει ως στόχο να θέσει αλλοδαπές αγορές υπό τον έλεγχο αυτού που τον αναπτύσσει. Τα
"βρόµικα"

χρήµατα

δίνουν

το

πλεονέκτηµα

στον

ισχυρό,

γιατί

αυξάνουν

την

ανταγωνιστικότητά του. Έχουν πλεονέκτηµα στην αγορά οι βιοµήχανοι που εξασφαλίζουν
µεγαλύτερες επιδοτήσεις από το κράτος στο οποίο ανήκουν. Έχουν περισσότερα περιθώρια
όταν πιστώνονται µε ευνοϊκότερους όρους. Όταν εµείς γνωρίζουµε ποιός ελέγχει τις
τράπεζες που δουλεύουν µε φθηνό χρήµα, γνωρίζουµε κι αυτούς που έχουν το
πλεονέκτηµα. Οι τράπεζες αυτές δίνουν χρήµατα µε ευνοϊκούς όρους —και καµιά φορά και
χωρίς καθόλου όρους—. Το χρήµα που διαχειρίζονται είναι φθηνό γιατί είναι δωρεάν. ∆εν
είναι χρήµα καταθετών, που τα επιτόκια κατάθεσης το κάνουν ακριβό και περιορίζουν το
εύρος των διευκολύνσεων. Μια συµβατική τράπεζα, κι εποµένως οι τράπεζες όλων των
αντιπάλων ιµπεριαλιστών, δεν µπορεί να στηρίζει την αντίστοιχη εθνική βιοµηχανία επ'
άπειρον, ούτε µπορεί να επενδύει σε επισφαλείς επενδύσεις. Μόνον ο ισχυρός δεν έχει
πρόβληµα κι αυτό τον διατηρεί στην κορυφή, επιτρέποντάς του να ελέγχει τους
υπόλοιπους. Τα χρήµατα που προέρχονται από τα ναρκωτικά, βλέπουµε ότι δηµιουργούν
στην ελεύθερη αγορά το φαινόµενο του αθέµιτου ανταγωνισµού, αλλά δεν καταγγέλλεται
ούτε από τους θιγόµενους εφόσον κινδυνεύουν. Οι κοµµουνιστές βέβαια ας µην έχουν την
ψευδαίσθηση ότι αυτά είναι εκφυλιστικά φαινόµενα του καπιταλισµού, γιατί τα ίδια έκανε
και ο πάλαι πότε κραταιός ανατολικός συνασπισµός.
Ο αναγνώστης, µε βάση τα παραπάνω, µπορεί να είναι σίγουρος για το πόσο
διασκεδάζουν οι κρατούντες κάθε φορά που ακούνε το σύνθηµα "οι µπάτσοι πουλάνε την
ηρωίνη". Μπορεί να είναι επίσης σίγουρος για το πόσο αφελείς µας περνάνε κάθε φορά που
µας παρουσιάζουν τον "άθλο" της σύλληψης κάποιου "βαρόνου της κοκαΐνης".
Σ' αυτό το σηµείο κάποιος θ' αναρωτηθεί για το τι µπορεί να συµβεί αν δεν υπάρχει
καταστολή.

Είπαµε ότι συµφέρει στο σύστηµα

η καταστολή και είδαµε

πώς την

εκµεταλλεύεται. Τι θα συµβεί όµως αν πάµε στην αποποινικοποίηση; Τίποτε απολύτως.
Όταν λέµε ότι συµφέρει στο σύστηµα η καταστολή, λέµε ότι, αν καταργηθεί, είναι θέµα
χρόνου να την επαναφέρει. Μπορεί να δοκιµάσει την πρακτική της αποποινικοποίησης, µόνο
για ν' αποδείξει το άτοπό της. Θα περιµένουν —σύστηµα και έµποροι ναρκωτικών— σαν
βρικόλακες πάνω από τα κεφάλια µας, µέχρι να καταλάβουµε αυτό που αυτοί θέλουν να
καταλάβουµε, ότι δηλαδή η µόνη λύση είναι η καταστολή. Αν δεν αλλάξει ο τρόπος
λειτουργίας της κοινωνίας, η µάστιγα των ναρκωτικών δεν εξαλείφεται. Όταν συµβαίνει
αυτό —και σε συνδυασµό µε την εξουσία του συστήµατος πάνω στα µέσα ενηµέρωσης—
είναι θέµα χρόνου ν' απευθυνθούν οι άνθρωποι και πάλι στο σύστηµα. Είναι θέµα χρόνου
να ζητήσουν εκ νέου να τους σώσει.
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Υπάρχει άραγε λύση; Μπορούµε να κάνουµε τίποτε; Το σύστηµα νικιέται µόνο µε
συνδυασµό χτυπηµάτων. Ο συνδυασµός αυτός πρέπει να έχει στόχο ταυτόχρονα καί την
κορυφή του αλλά καί τη βάση. Πρέπει να δηµιουργήσουµε προβλήµατα στην κορυφή, ώστε
να προλάβουµε ν' αµυνθούµε στη βάση.
Πρέπει να ζητήσουµε αποποινικοποίηση του συνόλου των ναρκωτικών και ταυτόχρονα
να ζητήσουµε ν' αναγνωριστούν ως "καθαρά" τα "βρόµικα" χρήµατα των εµπόρων του
θανάτου.
Η αποποινικοποίηση θα κάνει µη προσοδοφόρο το εµπόριο ναρκωτικών, αλλά αυτήν τη
φορά δεν θα πασχίζουν οι έµποροι ναρκωτικών να δηµιουργήσουν προβλήµατα, επειδή τα
συµφέροντά τους περιορίζονται στο χώρο των ναρκωτικών. Το σύστηµα θα πρέπει να λύσει
τα δικά του προβλήµατα µε τους νέους πανίσχυρους αντιπάλους, ενώ οι έµποροι
ναρκωτικών θα έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν σε άλλους τοµείς της οικονοµίας.Οι
"αριστοκράτες" θα πρέπει να βάλουν καλά στο µυαλό τους ότι —εµείς οι εν δυνάµει
"θύµατα" ή "κακοποιοί"— είµαστε αποφασισµένοι να τους κάνουµε να τρέχουν και να µη
φτάνουν. Είναι προτιµότερο για όλους εµάς να διοχετευτούν τα "βρόµικα" χρήµατα στην
παραγωγή και να αποτραβηχτούν οι έµποροι του θανάτου από την αυλή µας, παρά αυτά τα
χρήµατα να µας σκοτώνουν περισσότερες από µία φορές όπως περιγράψαµε.
Από εκεί κι έπειτα πρέπει να γίνει δουλειά στη βάση και συγκεκριµένα µέσα στην
οικογένεια. Πρέπει να φέρνουµε στον κόσµο ανθρώπους µε αξίες και όχι µίζερα ανθρωπάκια
που προσπαθούν να βολευτούν ονειρευόµενοι αξιώµατα. Ανθρώπους που θυσιάζονται για
τον έρωτα και τη φιλία και όχι για τα απωθηµένα των γονιών τους. Σ' ό,τι αφορά τους
ναρκοµανείς, η επανένταξή τους στην κοινωνία είναι ό,τι πιό εύκολο, εφόσον, αν είναι
υπόλογοι σε κάποιον, αυτός είναι ο εαυτός τους και κανένας άλλος.
Αν δεν προλάβουµε να ενεργήσουµε τώρα, έχετε υπόψη σας ότι το τελευταίο στάδιο του
ιµπεριαλισµού είναι ο πόλεµος. Τότε δεν θα µιλάµε για "ζωντανούς" νεκρούς, αλλά για
πραγµατικούς νεκρούς και σακάτηδες.
Την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι θα εκτιµούν —όπως πάντα— ...τα καλά κρασιά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υ∆ΡΟΧΟΟΥ

11

