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διεύθυνση
Σπίτι της Διάσκεψης του Βάνζεε
Τόπος μνήμης και εκπαίδευσης
Am Grossen Wannsee 56-58
D – 14109 Berlin
Τηλέφωνο: +49-30-80 50 01 0
τηλέφωνο +49-30-80 50 01 27
eMail: info(at)ghwk.de

Ώρες γραφείου της
γραμματείας:

Εκθεσιακός χώρος 9

Δευτέρα - Παρασκευή εννιά η
ώρα - 15:00
oﬃce[at]ghwk.de
καθημερινά 10.00 - 18.00 h
Τελευταία είσοδος (Villa και το
πάρκο): 17:45
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(κλειστό: 1. Ιανουάριος, Μεγάλη
Παρασκευή,
1. Μάιος, ανάβαση, 3. Οκτώβριος,
24.-26. Δεκέμβριος, 31.
Δεκέμβριος)
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Η Διάσκεψη της Βάνζεε και η
γενοκτονία των Εβραίων της
Ευρώπης
Στο ισόγειο της βίλας η μόνιμη έκθεση "Η
Διάσκεψη της Βάνζεε και η γενοκτονία των
Εβραίων της Ευρώπης" ενημερώνει στα γερμανικά
και τα αγγλικά για την προϊστορία των
εθνοσοσιαλιστικών διώξεων κατά των Εβραίων,
τον αποκλεισμό τους, την αφαίρεση των
δικαιωμάτων τους και την εκτόπιση τους κατά τη
διάρκεια της περιόδου 1933 και 1939 καθώς και
για την εκτόπιση τους κατά τη διάρκεια του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τους
Εθνικοσοσιαλιστές, τη γκετοποίηση και τη
δολοφονία των Εβραίων της Ευρώπης στο
γερμανικό χώρο επιρροής.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η Διάσκεψη της 20ης
Ιανουαρίου 1942, που έλαβε χώρα στην πρώην
τραπεζαρία της βίλας. Μικρά κείμενα εισάγουν
τον επισκέπτη στο εκάστοτε θέμα. Η τεκμηρίωση
των συμβάντων γίνεται με έγγραφα από τα
πρακτικά των δραστών αλλά και μέσα από
δηλώσεις θυμάτων, φωτογραφίες, ηχητικά
ντοκουμέντα και ταινίες. Η ιστορία του ίδιου του
Σπιτιού αποτυπώνεται στην πρώην κατοικία του
διαχειριστή της βίλας. Μπορείτε να αγοράσετε τον
κατάλογο της έκθεσης από το Σπίτι.

[Translate to Griechisch:] Grundriss der Ausstellung

Μόνιμη έκθεση
1 Εισαγωγή στην έκθεση
2 Ρατσισμός και εχθρότητα κατά των Εβραίων
3 Ενσωμάτωση και Αντισημιτισμός στη
Δημοκρατία της Βαϊμάρης
4 Πολιτική ρατσισμού και διώξεις Εβραίων στη
Γερμανία 1933-1939
5 Πόλεμος και γενοκτονία στην ανατολική και
νοτιοανατολική Ευρώπη
6 Περιθώρια χειρισμού υπό γερμανική κατοχή
7 Προετοιμάζοντας τη μαζική δολοφονία των
Εβραίων της Ευρώπης
8 Φορείς που συμμετείχαν στη Διάσκεψη
9 Η Διάσκεψη της Βάνζεε
10 Συμμετέχοντες στη διάσκεψη και πρακτικά
μετά το 1945
11 Εκτοπίσεις
12 Τα γκέτο
13 Στρατόπεδα συγκέντρωσης και θανάτωσης
14 Αναγκαστική εργασία και θάνατος στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης
15 Το παρόν του παρελθόντος

Ein AudioGuide in den Sprachen Deutsch,
Englisch, Französisch und Hebräisch kann an
der Rezeption der Gedenkstätte für 3,00 EUR
entliehen werden.
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