
Εθνικοσοσιαλισμός  Na-tionalsoZi-alismus 
 

Ο εθνικοσοσιαλισμός ή ναζισμός είναι πολιτικό κίνημα που εμφανίστηκε στη 
Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1920 και το οποίο το 1933 οδήγησε στην 

καθιέρωση δικτατορικού καθεστώτος, ιδεολογικά βασιζόμενου στη φυλετική 
ιδέα. 

 
 Συγγένεια με τον φασισμό. 
 Αντίθεση με τον μαρξισμό, τον κομμουνισμό, τον μπολσεβικισμό 
 Εκτενής δύναμη για τις μυστικές υπηρεσίες και τους πληροφοριοδότες 

 
Η κατάσταση άλλαξε με τον εμπρησμό του Ράιχσταγκ. Οι εθνικοσοσιαλιστές 

δήλωσαν ότι επρόκειτο για προσπάθεια επανάστασης των κομμουνιστών και με 

αναγκαστικό διάταγμα βάσει του άρθρου 48 του συντάγματος της Δημοκρατίας 
της Βαϊμάρης απέκτησαν την επόμενη κιόλας μέρα την δύναμη να καταργήσουν 

τα εγγυημένα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτικών τους αντιπάλων (ειδικά των 
κομμουνιστών) και να τους καταδιώξουν. 

 
Την απόλυτη κατάκτηση της εξουσίας πέτυχαν με τον «Εξουσιοδοτικό νόμο» 

(Ermächtigungsgesetz), ο οποίος έπρεπε να ψηφιστεί από τουλάχιστον τα δυο 
τρίτα της βουλής. Με την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος (KPD) και 

την σύλληψη πολλών σοσιαλδημοκρατών βουλευτών, ο Χίτλερ κατάφερε, με τη 
βοήθεια του συντηρητικού "Zentrum" και του εθνικιστικού "DNVP", να 

συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους. Ο «Εξουσιοδοτικός νόμος» παραχώρησε 
όλη την νομοθετική εξουσία στην Κυβέρνηση, ανεξάρτητα από κοινοβούλιο και 

Πρόεδρο. Με άλλα λόγια, το Κοινοβούλιο επέτρεψε την ενοποίηση της 
εκτελεστικής εξουσίας με την νομοθετική και, με τον τρόπο αυτό, έγινε περιττό. 

Με την απόφαση αυτή αρχίζει στη Γερμανία η περίοδος της εθνικοσοσιαλιστικής 

δικτατορίας, γνωστή και ως εποχή του «Τρίτου Ράιχ». 
 

Ο Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, Υπουργός Ανατολικών Εδαφών, θα πει, ύστερα από τις 
πρώτες νίκες στην ΕΣΣΔ: "Οι Ρώσοι θα εκδιωχθούν πέρα από τα Ουράλια όρη. 

Θα μας ευγνωμονούν εκατό χρόνια μετά, γιατί τους επαναφέραμε στη φυσική 
κοιτίδα τους". 

 
Αμερικανοί εκπαιδεύουν παραστρατιωτικές οργανώσεις 

 
«Άσκηση» απόστρατων των ειδικών δυνάμεων με την εποπτεία «συναδέλφων» 

τους από τις ΗΠΑ 
Η εκπαίδευση και η λειτουργία στην Ελλάδα παραστρατιωτικών - παρακρατικών 

οργανώσεων με διεθνείς διασυνδέσεις, που παραπέμπουν στους ιδιωτικούς 
στρατούς που δρουν στα ανά τον κόσμο ιμπεριαλιστικά μέτωπα, 

αποκαλύπτεται με αφορμή «άσκηση» που πραγματοποιήθηκε στον Πολύγυρο 

Χαλκιδικής, το διάστημα 7 - 10 Γενάρη 2010. 
Συγκεκριμένα, το «Κέντρο Εκπαίδευσης Σκοποβολής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Αλεξιπτωτιστών», σε συνεργασία με τη «Λέσχη Ειδικών 
Δυνάμεων Χαλκιδικής» (απόστρατοι καταδρομείς), οργάνωσε σχολείο 

SWAT, με αντικείμενα «ειδικών δυνάμεων αστυνομικών υπηρεσιών», 
όπου το ρόλο των εκπαιδευτών είχαν «εν ενεργεία εκπαιδευτές από 

αστυνομικές υπηρεσίες από τις ΗΠΑ». 



Ο κύριος εκπαιδευτής, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «έχει 20 χρόνων 
καριέρα και είναι Nationally Certified Police Force, όπως και απόφοιτος της FBI 

National Academy (Class 217)». Τα SWAΤ (ομάδες ειδικών όπλων και τακτικής) 
είναι αμερικανικές παραστρατιωτικές - παρααστυνομικές ομάδες, που 

λειτουργούν στις ΗΠΑ πλήρως ενσωματωμένες στους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς, με επίσημη αποστολή τη διάσωση ομήρων, την αντιμετώπιση της 

«τρομοκρατίας», τη συμμετοχή σε υψηλού ρίσκου συλλήψεις και έρευνες, την 
αντιμετώπιση βαριά οπλισμένων εγκληματιών. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει 

κανείς ποιες είναι οι πραγματικές στοχεύσεις που κρύβονται κάτω από τέτοιους 
όρους και «αποστολές». 

Το συγκεκριμένο «σχολείο» που οργανώθηκε στη Χαλκιδική, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στη σχετική ιστοσελίδα, «απευθύνεται σε εν ενεργεία και εν 

αποστρατεία αστυνομικούς, λιμενικούς και στρατιωτικούς, όπως επίσης και σε 

εφέδρους στην εφεδρεία των ενόπλων δυνάμεων». Το ότι η δραστηριότητα 
αυτή τελεί υπό την κάλυψη των ελληνικών κρατικών αρχών 

επιβεβαιώνεται και από τα όσα αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους οι 
διοργανωτές: «Καθ' όλη τη διάρκεια του σχολείου θα υπάρχουν 

παρατηρητές από το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ σε επίπεδο 
αξιωματικών, όπως και από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». 

Επίσης αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια του σχολείου οι εκπαιδευόμενοι θα 
έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν σε αντικείμενα ειδικών δυνάμεων 

αστυνομικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν 
αυτές στις ΗΠΑ και να ανταλλάξουν εμπειρίες με τους εκπαιδευτές και τους 

άλλους εκπαιδευόμενους». Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «ο 
κύριος εκπαιδευτής του σχολείου έχει εφαρμόσει την εκπαίδευση αυτή 

σε δεκάδες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, στο ΙΡΑΚ, στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ και στη 
ΒΟΣΝΙΑ». 

Καθαρός ο ρόλος τους 

Χαρακτηριστικό του ρόλου και του χαρακτήρα αυτού του είδους των 
παρακρατικών ομάδων είναι ότι το πρόγραμμα της εκπαίδευσης που έγινε στον 

Πολύγυρο περιελάμβανε τα εξής αντικείμενα: «Θεωρητική και πρακτική 
εκπαίδευση στην χρήση όπλων και πιστολιών και κίνηση εντός κτιρίου και 

εκκαθάριση με τυφέκια, πιστόλια και εκρηκτικά airsoft (...) Θεωρητική και 
πρακτική εκπαίδευση στην κίνηση εντός κτιρίου και εκκαθάριση - 

επιχειρήσεις σε αυτοκίνητα η λεωφορεία με τυφέκια, πιστόλια και εκρηκτικά 
airsoft (...) Ομαδικές επιχειρήσεις. Μάχη - τακτική σε αστικό περιβάλλον, κτίρια 

- (CQB). Τακτική σκόπευση - χρήση οπλισμού και γρήγορες ενέργειες 
προσωπικού. Εφοδοι σε κτίρια και οχήματα». 

Να σημειωθεί ότι στην εκπαίδευση πήραν μέρος 30 εθελοντές με τιμή 
συμμετοχής ανά άτομο 400 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η φιλοξενία και τα 

πυρομαχικά, καθώς βέβαια και ο εξοπλισμός που θα έπρεπε να έχουν οι 
εκπαιδευόμενοι (στολή πλήρους μάχης, άρβυλα, κάλυμμα κεφαλής - κράνος 

κλπ.). 

 
 


