Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
• Είναι ο τόπος μνήμης ιστορικό σημείο
• Συμμετείχαν ο Χίτλερ και ο Χίμλερ στη
διάσκεψη του Βάνζεε
• Ελήφθη η απόφαση για την “Τελική λύση
του εβραικού ζητήματος” στην διάσκεψη της
Βάνζεε
• Είναι η έκθεση κατάλληλη για παιδιά
• Πόσο κοστίζει η είσοδος
• Πόση ώρα χρειάζεται κάποιος για να δει
την έκθεση
• Μπορώ να τραβήξω φωτογραφίες ή/ και
βίντεο στην έκθεση
• Είναι ο χώρος προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ
• Υπάρχουν μηχανήματα αυτόματης
ηχητικής ξενάγησης (AudioGuide)
• Ποιές γλωσσες είναι διαθέσιμες στην
έκθεση
• Υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης από
εξωτερικούς ξεναγούς
• Ποση ώρα διαρκεί η διαδρομή από το
κέντρο της πόλης του Βερολίνου μέχρι το
Βάνζεε
• Υπάρχει εστιατόριο/ καφετέρια
• Επιτρέπεται η πρόσβαση στο πάρκο

• Είναι ο τόπος μνήμης ιστορικό σημείο
Ναι, το κτήριο του σημερινού τόπου μνήμης, μια
βίλα βιομηχάνου που χτίστηκε το 1914, ανήκε από
το 1941 έως το 1945 στο ίδρυμα των SS
"Nordhav" και στην Κεντρική υπηρεσια ασφαλείας
του Ράιχ (αστυνομική διοίκηση) και λειτουργούσε
ως πανδοχείο. Στις 20 Ιανουαρίου 1942 έλαβε
χώρα στο ισόγειο της βίλας η διάσκεψη που
σήμερα είναι γνωστή με την ονομασία «Διάσκεψη
του Βάνζεε», όπου συζητήθηκε το ζήτημα της
“Τελικής λύσης του εβραικού ζητήματος”.
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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:
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
(κλειστό: 1. Ιανουάριος, Μεγάλη
Παρασκευή,
1. Μάιος, ανάβαση, 3. Οκτώβριος,
24.-26. Δεκέμβριος, 31.
Δεκέμβριος)

• Συμμετείχαν ο Χίτλερ και ο Χίμλερ στη
Διάσκεψη του Βανζεε
Όχι, ούτε ο Χίτλερ, ούτε ο Αρχηγός των SS Χάινριχ
Χίμλερ συμμετείχαν στην Διάσκεψη της 20ης
Ιανουαρίου 1942, όπου συμμετείχαν γραμματείς
από διάφορα υπουργεία και κεντρικές υπηρεσίες
του Ράιχ και του ναζιστικού κόμματος NSDAP,
καθώς και ηγετικά στελέχη των SS και της
αστυνομίας.
•

Ελήφθη η απόφαση για την «Τελική λύση

του εβραϊκού ζητήματος στην Διάσκεψη του
Βάνζεε ?
Όχι, στην Διάσκεψη του Βάνζεε δεν πάρθηκε καμία
απόφαση για τελική λύση. Οι συμμετέχοντες στην
διασκεψη συζήτησαν τον συντονισμό μεταξύ των
φορέων στα ζητηματα που αφορούσαν την
προγραμματισμένη εκτόπιση και δολοφονία των
Εβραίων της Ευρωπης. Επρόκειτο λοιπόν για
ενεργή συμμετοχη των υπουργείων του Ράιχ και
των ναζιστικών υπηρεσιών στην γενοκτονία.
• Είναι η έκθεση κατάλληλη για παιδιά
Ο τόπος μνήμης προσφέρει για παιδιά 5ης τάξης
και άνω παιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο
εμπερικλείει τμήματα από την μόνιμη έκθεση.
Άλλα τμήματα της έκθεσης δεν είναι καταλληλα
για παιδιά.
•

Πόσο κοστίζει η είσοδος

Η είσοδος στην μόνιμη έκθεση είναι δωρεάν, σε
περίπτωση εκδηλώσεων υπάρχει χρέωση.
Το εκπαιδευτικό τμήμα προσφέρει ξεναγήσεις στην
έκθεση σε διάφορες γλώσσες, καθώς και σεμινάρια
και ημέρες εκπαίδευσης. Η κράτηση θέσης είναι
απαραίτητη. Για τους ενήλικες το κόστος
συμμετοχής ανέρχεται στα 3 €/άτομο. Για
εφήβους, μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές η
συμμετοχή στις ξεναγήσεις, τα σεμινάρια και τις
ημέρες εκπαίδευσης είναι δωρεάν.
• Πόση ώρα χρειάζεται κάποιος για να δει
την έκθεση
Για να δει κανείς την μόνιμη έκθεση χρειάζεται

περίπου 2- 3 ώρες.
•

Μπορώ να τραβήξω φωτογραφίες ή/ και

βίντεο στην έκθεση
Ναι, εφόσον οι λήψεις είναι για προσωπική χρήση
και δεν προκαλούν ενόχληση στους υπόλοιπους
επισκέπτες της έκθεσης. Επιτρέπεται η
φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση ατόμων μόνο
εφόσον υπάρχει ρητή συγκατάθεση τους. Για
κινηματογραφικές λήψεις είναι απαραίτητη η
πρότερη κατάθεση αίτησης στην διοίκηση
(διεύθυνση επικοινωνίας: oﬃce[at]ghwk.de).
• Είναι ο χώρος προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ
Η μόνιμη έκθεση στο ισόγειο είναι προσβάσιμη σε
αναπηρικα αμαξίδια. Στο ισόγειο υπάρχει μια
τουαλέτα ΑΜΕΑ. Η βιβλιοθήκη και οι σεμιναριακοί
χώροι είναι προσπελάσιμοι με ασανσερ. Δυστυχώς
η έκθεση δεν διαθέτει πινακίδες σε γραφή braille,
αλλά στην ρεσεψιόν υπαρχει ένας φάκελος με
σημαντικά κείμενα γραμμένα σε γραφή braille.
Επίσης προσφέρονται ειδικές ξεναγήσεις για τυφλά
άτομα και άτομα με προβλήματα όρασης.
• Υπάρχουν μηχανήματα αυτόματης
ηχητικής ξενάγησης (AudioGuide)
Ναι, υπάρχει δυνατότητα ενοικίασης από το χώρο
της υποδοχής με κόστος 3 ευρώ, στις εξής
γλώσσες: γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και
εβραϊκά.
• Ποιές γλώσσες είναι διαθέσιμες στην
έκθεση
Όλα τα εισαγωγικά και επεξηγηματικά κείμενα της
έκθεσης είναι διαθέσιμα στην γερμανική και την
αγγλική γλώσσα. Τα ιστορικά γερμανικά κείμενα
που εκτίθενται, έχουν μεταφραστεί πλήρως ή εν
μέρει στα αγγλικά. Τα κείμενα στους ηχητικούς
σταθμούς και τις βιντεοπροβολές είναι στα
αγγλικά και σε ορισμένες περιπτώσεις και στα
εβραϊκά, είτε σε μορφή ηχητικού ντοκουμέντου
είτε ως υπότιτλοι. Στη ρεσεψιόν υπάρχουν
κατάλογοι που βοηθούν στην κατανόηση της
έκθεσης στις παρακάτω γλώσσες: εβραϊκά

(πλήρης) και (με τα σημαντικότερα κείμενα και
έγγραφα) στα γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά,
πολωνικά, ισπανικά και ελληνικά.
• Υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης από
εξωτερικούς ξεναγούς
Δεν επιτρέπεται η ξενάγηση στην μόνιμη έκθεση
από εξωτερικούς ξεναγούς, δασκάλους και
συνοδούς εκδρομών. Ζητούμε την κατανόηση σας.
•

Πόση ώρα διαρκεί η διαδρομή από το

κέντρο της πόλης του Βερολίνου μέχρι το
Βάνζεε
Η διαδρομή με τα Μέσα μαζικής μεταφοράς
(τραίνο Regionalbahn (RE) ή μετρό S-Bahn +
λεωφορείο 114) από το κέντρο της πόλης μέχρι το
σπίτι της «Διάσκεψης του Βάνζεε» διαρκεί περίπου
45 λεπτά. Η διάρκεια εξαρταται από τυχόν
ανταποκρίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες βλ.
www.bahn.de ή www.bvg.de).
•

Υπάρχει εστιατόριο/ καφετέρια

Το εστιατόριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από
ομάδες που συμμετέχουν στα ημερήσια
προγράμματα. Για νομικούς και φορολογικούς
λόγους δεν επιτρέπεται η λειτουργία εστιατορίου
και καφετέριας διαθέσιμης για το ευρύ κοινό. Πολύ
κοντά βρίσκονται δύο εστιατόρια και μια καντίνα.
Δυστυχώς δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα, με
εξαίρεση τους σκύλους οδηγούς τυφλών και τους
σκύλους βοηθούς.
• Επιτρέπεται η πρόσβαση στο πάρκο
Ναι, το πάρκο (περίπου 25.500 τ.μ.) είναι ανοιχτό
κατά το ωράριο λειτουργίας του τόπου μνήμης.
Εξυπακούεται ότι η ενδυμασία και η συμπεριφορά
των επισκεπτών συνάδει με τον τόπο. Ο τόπος
μνήμης διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και στον
χώρο του πάρκου.
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