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Εξυπηρέτηση επισκεπτών
Δευτέρα – Πέμπτη 10 π.μ.– 4 μ.μ., Παρασκευή 10 π.μ. – 1 μ.μ.
Τηλ.: +49 – (0)30 – 26 39 43 – 36, Fax – 21
besucherservice@stiftung-denkmal.de

Τύπος
Τηλ.: +49 – (0)30 – 26 39 43 – 26, presse@stiftung-denkmal.de
Δωρεές
Μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο μας: Berliner Sparkasse, αρ.
λογαριασμού: 6600 0076 62, BLZ: 100 500 00, BIC: BELADEBEXXX
IBAN: DE24 1005 0000 6600 0076 62 · Σας ευχαριστούμε πολύ!
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Επικοινωνία για ερωτήσεις και κρατήσεις
Τηλ.: +49 – (0)30 – 26 39 43 –36
besucherservice@stiftung-denkmal.de
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Ομαδικές ξεναγήσεις, εργαστήρια και ημέρες δραστηριοτήτων
Παρακαλούμε, ενημερωθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.stiftung-denkmal.de!
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Δωρεάν δημόσιες ξεναγήσεις
Σάββατο: 3 μ.μ. (αγγλικά), Κυριακή: 3 μ.μ. (γερμανικά)
Σημείο συνάντησης: Ανελκυστήρας Cora-Berliner-Str./
γωνία Hannah-Arendt-Str.
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Ξεναγήσεις για ειδικές ανάγκες
Για επισκέπτες με προβλήματα ακοής προσφέρουμε μία
βίντεο-ξενάγηση στη γερμανική νοηματική γλώσσα μεS i g i s m u
ndst
r.
υπότιτλους, για τυφλούς επισκέπτες και επισκέπτες με
προβλήματα όρασης διατίθενται προσαρμοσμένες λειτουργικές
εκδόσεις. Γλώσσες: γερμανικά, Απλή Γλώσσα, Διεθνής
Νοηματικήμε αγγλικούς υπότιτλους. Κόστος: δωρεάν
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Ακουστική μετάφραση των κειμένων της έκθεσης
Γλώσσες: ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, εβραϊκά,
πολωνικά, πορτογαλικά και ρωσικά
Κόστος: 3 ευρώ
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Ηχητική ξενάγηση στην έκθεση
Γλώσσες: γερμανικά, αγγλικά και ολλανδικά
Κόστος: 3 ευρώ
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Επισκέπτες με ηχητική ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης
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Εργοτάξιο (2004) · Χωροταξικό σχέδιο Κέντρο Πληροφόρησης

1 · Αίθουσα των Διαστάσεων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το Μνημείο για τους Δολοφονημένους Εβραίους της Ευρώπης στο
κέντρο του Βερολίνου είναι το κεντρικό Μνημείο του Ολοκαυτώματος της Γερμανίας. Ανάγεται σε μία πρωτοβουλία πολιτών της
εκδότριας Lea Rosh και του ιστορικού Eberhard Jäckel στα τέλη
της δεκαετίας του ‘80. Στις 25 Ιουνίου 1999, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ενέκρινε την απόφαση για την κατασκευή
σύμφωνα με το σχέδιο του αρχιτέκτονα Peter Eisenman.

0 Αφετηρία
Η έκθεση ξεκινά με μία επισκόπηση της πολιτικής τρομοκρατίας του Εθνικοσοσιαλισμού από το 1933 έως το 1945.
Μέσω μίας σειράς κειμένων και εικόνων απεικονίζονται οι
διωγμοί και η εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης. Έξι
μεγάλου μεγέθους πορτρέτα αντιπροσωπεύουν τα περίπου
έξι εκατομμύρια θύματα.

Τα έργα κατασκευής ξεκίνησαν την 1η Απριλίου 2003 και το
Μνημείο παραδόθηκε στο κοινό στις 12 Μαΐου 2005.

1 Αίθουσα των Διαστάσεων

Το Μνημείο αποτελείται από μία έκταση με πέτρινους πλίνθους
μεγέθους 19.000 τ.μ. με περισσότερους από 2.700 πλίνθους από
σκυρόδεμα και από το Κέντρο Πληροφόρησης στον υπόγειο χώρο.
Η έκθεση που λαμβάνει χώρα εκεί δέχεται σχεδόν μισό εκατομμύριο
επισκέπτες ετησίως. Το Μνημείο τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Μνημείο για τους Δολοφονημένους Εβραίους της Ευρώπης.
Πέτρινοι πλίνθοι
· Η είσοδος γίνεται όλο το χρόνο με δική σας ευθύνη.
· Δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση στους πλίνθους.
· Απαγορεύεται η ηχορύπανση, το κάπνισμα και η
κατανάλωση αλκοόλ.

Κέντρο Πληροφόρησης (κάτω από τους πέτρινους πλίνθους)
· Στην είσοδο ενδέχεται να υπάρχει αναμονή λόγω του πλήθους
των επισκεπτών και των ελέγχων ασφαλείας.
· Η επίσκεψη στην έκθεση δεν συνιστάται για παιδιά κάτω
των 14 ετών.
· Παρακαλούμε, παραδώστε τα σακίδια και τις τσάντες στη
δωρεάν γκαρνταρόμπα. Δεν μπορείτε να φέρετε μαζί σας
βαλίτσες, οι οποίες υπερβαίνουν το μέγεθος των χειραποσκευών.

Το επίκεντρο της πρώτης θεματικής αίθουσας απαρτίζουν
καταχωρήσεις ημερολογίων, επιστολές και τελευταίες
σημειώσεις, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια των διωγμών.
Αυτό το προσωπικό επίπεδο συμπληρώνεται με την αναφορά του
αριθμού των θυμάτων για τις παθούσες ευρωπαϊκές χώρες βάσει
των συνόρων του 1937.
2 Αίθουσα των Οικογενειών
Βάσει 15 οικογενειών παρουσιάζονται διαφορετικά εβραϊκά
πλαίσια ζωής. Φωτογραφίες και προσωπικά έγγραφα αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού Ιουδαϊσμού πριν
από το Ολοκαύτωμα και εξιστορούν την εκτόπιση και τη
δολοφονία αυτών των ανθρώπων.

2 · Αίθουσα των Οικογενειών

3 · Αίθουσα των Ονομάτων

3 Αίθουσα των Ονομάτων
Εδώ ακούγονται τα ονόματα και οι σύντομες βιογραφίες
των δολοφονημένων και αγνοούμενων Εβραίων από όλη
την Ευρώπη. Η ανάγνωση των ιστοριών ζωής όλων των
θυμάτων σε αυτή τη μορφή θα διαρκούσε περίπου έξι χρόνια,
επτά μήνες και 27 ημέρες. Χάρη στο Σύλλογο οικονομικής
υποστήριξης του Μνημείου για τους Δολοφονημένους Εβραίους
της Ευρώπης ο χώρος επεκτείνεται συνεχώς.
4 Αίθουσα των Τοποθεσιών
Στην αίθουσα αυτή παρουσιάζεται το Ολοκαύτωμα στη
γεωγραφική του επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το επίκεντρο αποτελούν οι σκηνές των εγκλημάτων στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Μέσα από ιστορικό
κινηματογραφικό και φωτογραφικό υλικό παρουσιάζονται 220 ενδεικτκές τοποθεσίες διωγμού και εξόντωσης
των Εβραίων της Ευρώπης και άλλων θυμάτων.
5 6 Τέρμα
Μέσα από τερματικούς υπολογιστές έχετε πρόσβαση στην
ιστοσελίδα του Μνημείου σε τόπους μνήμης σε όλη την Ευρώπη,
σε συνεντεύξεις με επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος και σε
άλλες βάσεις δεδομένων.
4 · Αίθουσα των Τοποθεσιών

