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Ουσιώδη στοιχεία της ναζιστικής ιδε-
ολογίας ήταν: το μίσος εναντίον των 
Εβραίων, της δημοκρατίας, του κομου-
νισμού καθώς και η πεποίθηση ότι το 
γερμανικό έθνος είναι ανώτερο από τα 
άλλα. Για να δημιουργήσουν την „φυλε-
τικά καθαρή” κοινωνία οι Γερμανοί Να-
ζιστές σχεδίασαν την εξολόθρευση των 
Εβραίων, μαζί με τους Σλάβους, τους 
Ρομά (τους Αθίγγανους) και άλλους. 
Μια από τις αιτίες της γερμανικής ει-
σβολής και της έκρηξης του Β’ Παγκό-
σμιου Πολέμου ήταν η επιδίωξη της 

ναζιστικής Γερμανίας να κατακτηθούν 
καινούργια εδάφη, στα οποία σχεδια-
ζόταν να εγκατασταθεί γερμανικός 
πληθυσμός. Τον Νοέμβριο του 1937 
ο Άντολφ Χίτλερ, ηγέτης του Τρίτου 
Ράιχ και δημιουργός του ναζιστικού 
κόμματος (NSDAP), το οποίο το 1933 
ανέβηκε στην εξουσία, χαρακτήρισε ως 
εξής τους στόχους του ενδεχομένου 
πολέμου: „Στην δική μας περίπτωση 
δεν πρόκειται να κερδίσουμε πληθυ-
σμό, αλλά μόνο και μόνο χώρο κατάλ-
ληλο για την γεωργία”. 

„ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΑΤΣΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ”. 

Χανς Φρανκ (Ηans Frank), Γενικός Κυβερνήτης στην κατεχόμενη Πολωνία.

“ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΩΝΟΥΣ, ΡΩΣΟΥΣ, ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ”. 
Οτο Τίρακ (Otto Thierack), υπουργός δικαιοσύνης του Τρίτου Ράιχ. 

„ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΩΝΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΟΥΜΕ. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΗΣ”. 
Χάινριχ Χίμλερ (Heinrich Himmler), Εθνικός Ηγέτης της SS (Reichsführer SS). 

Συνέλευση του ναζιστικού κόμματος 
στην Νυρεμβέργη το 1937. Τα μέλη της 
Νεολαία Χίτλερ (Hitlerjugend) χαιρετούν 
τον Άντολφ Χίτλερ, ο οποίος δήλωσε 
μεταξύ άλλων: „Θα μεγαλώσουμε για 
τους εαυτούς μας μια νεολαία, που θα 
την φοβάται όλος ο κόσμος. Θέλω την 
νεολαία ικανή για βιασμούς, αυταρχική, 
αδιάλλακτη, σκληρή”.

Πριν το Άουσβιτς

Η ναζιστική ιδεολογία

Η έκρηξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
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Μετά την επίθεση στην Πολωνία την 
1η Σεπτεμβρίου 1939 και την κατοχή των 
εδαφών της από το γερμανικό στρατό, 
και από τις 17 Σεπτεμβρίου και από το 
σοβιετικό στρατό, ακολούθησε διαμελι-
σμός της. Μερικά εδάφη, μεταξύ των και 
η περιοχή της πόλης Οσβιέτσιμ, ενσωμα-
τώθηκαν στο Τρίτο Ράιχ. Στην κεντρική 
Πολωνία δημιουργήθηκε το λεγόμενο Γε-
νικό Κυβερνείο, στο οποίο εξουσίαζαν οι 

Γερμανοί και το οποίο διοικούταν από το 
ναζιστικό διοικητικό-αστυνομικό σύστη-
μα. Τα ανατολικά εδάφη, σύμφωνα με την 
γερμανό-σοβιετική συνθήκη του Αυγού-
στου 1939, ενσωματώθηκαν στην ΕΣΣΔ. 
Μετά την έκρηξη του πολέμου μετα-

ξύ της Γερμανίας και της ΕΣΣΔ τον Ιούνιο 
1941 και τα εδάφη βρέθηκαν υπό γερμα-
νική κατοχή. 
Τον Απρίλιο του 1940 ο γερμανικός 

στρατός επιτέθηκε στην Δανία και Νορ-
βηγία, το Μάιο στο Βέλγιο και Λουξεμ-
βούργο, στην Ολλανδία και Γαλλία. Τον 
Απρίλιο της επόμενης χρονιάς οι Γερμα-
νοί εισέβαλαν στην Γιουγκοσλαβία και 
στην Ελλάδα και τον Ιούνιο στην πρώην 
σύμμαχό τους, την Σοβιετική Ένωση. Το 
φθινόπωρο του 1941 το μεγαλύτερο μέ-
ρος της Ευρώπης βρέθηκε υπό την γερ-
μανική κατοχή.
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Το Άουσβιτς 1940-1945
Η συνοπτική ιστορία
του στρατοπέδου

Το Άουσβιτς βρισκόταν στην σχεδόν 
καρδιά της κατεχόμενης Ευρώπης. 
Με το μαύρο χρώμα σημειώνεται 

το γερμανικό Τρίτο Ράιχ με τα κράτη-
συμμάχους του, με το γκρι – τα εδάφη 
υπό γερμανική κατοχή ή υπό γερμανικό 
έλεγχο στα χρόνια του Β’ Παγκόσμιου 

Πολέμου. Τα σύνορα κρατών 
είναι προπολεμικά. 

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δη-
μιουργούνταν στην Γερμανία από το 
1933. Εκεί κρατούνταν οι πολίτες, οι 
οποίοι θεωρούνταν „ανεπιθύμητα στοι-
χεία”, όπως οι πολιτικοί αντίπαλοι του 
ναζιστικού καθεστώτος, οι εγκληματίες 
και οι Εβραίοι. Μετά την έκρηξη του πο-

λέμου οι Γερμανοί άρχισαν να οργανώ-
νουν στρατόπεδα και στις κατεχόμενες 
χώρες. 
Το Konzentrationslager (KL) Auschwitz, 

όπως και άλλα χιτλερικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης ήταν κρατικός θεσμός, 
διοικούμενος από τις κεντρικές αρχές 

του κράτους. Επιβλεπόταν από το Γενικό 
Τμήμα της Βιομηχανίας και Διοίκησης SS 
(WVHA), ενώ οι εκτοπισμοί των ανθρώ-
πων στα στρατόπεδα και η εξολόθρευση 
τους ήταν καθήκοντα του Γενικού Τμή-
ματος της Ασφάλειας του Τρίτου Ράιχ 
(RSHA). 

Χιτλερικά στρατόπεδα συγκέντρωσης

Το ναζιστικό γερμανικό στρατόπεδο 
συγκέντρωσης στο Άουσβιτς έγινε σύμβο-
λο του Ολοκαυτώματος, της γενοκτονίας 
και του τρόμου. Ιδρύθηκε από τους Γερ-
μανούς στα μέσα του 1940 στα προάστια 
του Οσβιέτσιμ, μιας πολωνικής κωμόπο-
λης που είχε ενσωματωθεί από τους να-
ζιστές στο Τρίτο Ράιχ. Η πόλη μετονομά-
στηκε σε γερμανικό Άουσβιτς, όνομα, το 
οποίο άρχισε να σημαίνει επίσης το στρα-
τόπεδο: το Konzentrationslager Auschwitz.
Η άμεση αιτία για την δημιουργία 

του στρατοπέδου ήταν ο αυξανόμενος 

αριθμός των κρατήσεων των Πολωνών 
από την γερμανική αστυνομία και στη 
συνέπεια οι υπερπλήρεις φυλακές. Αρ-
χικά το Άουσβιτς σχεδιαζόταν να είναι 
ένα από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
που ιδρύονταν από τα πρώτα χρόνια 
της δεκαετίας του ‘30 στα πλαίσια του 
ναζιστικού συστήματος του τρόμου. Την 
λειτουργία αυτή το Άουσβιτς εκτελούσε 
έτσι κι αλλιώς ως το τέλος της ύπαρξής 
του, ακόμα και όταν – από το 1942 – έγι-
νε το μεγαλύτερο κέντρο της εξόντωσης 
των Εβραίων. 

Τα στελέχη του KL Auschwitz αποτε-
λούνταν από τα μέλη της οργάνωσης SS 
(Schutzstaffeln, Μοίρες Ασφάλειας). Αυτά 
τα τάγματα δημιουργήθηκαν ως εκλεκτή 
φρουρά και ο κεντρικός στόχος τους 
ήταν να προστατεύουν συγκεντρώσεις 
των μελών του ναζιστικού κόμματος. Με 
το πέρασμα των χρόνων η σημασία των 
SS αυξήθηκε υπερμέτρως – τα SS ξεκί-
νησαν να λειτουργούν ως κρατική διοί-
κηση, αστυνομία και στρατός. Οι μοίρες 
SS αποτελούσαν επίσης τα στελέχη των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης. 

Η ίδρυση

Παρίσι

Ρώμη

Μόσχα

Βερολίνο
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Το Τάρνοβ. Οι επιβλεπόμενοι από τους 
Γερμανούς Πολωνοί κρατούμενοι για 
πολιτικούς λόγους πριν την μεταφορά τους 
στο KL Auschwitz. Η πρώτη τους μεταφορά 
έφτασε στο στρατόπεδο από την φυλακή 
στο Τάρνοβ στις 14 Ιουνίου 1940. 

Στελέχη των SS στο στρατόπεδο. Στην περίοδο της λειτουργίας του στρατοπέδου 
εργάζονταν εδώ πάνω από 8 χιλ. λειτουργικοί των SS.

Εκτοπισμός του πολωνικού πληθυσμού 
από την γειτονική περιοχή του 
στρατοπέδου. Η φωτογραφία από τα 
χρόνια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 
ΤΟΥ ΟΣΒΙΕΤΣΙΜ, ΜΙΑΣ 

ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΚΟΜΩΠΟΛΗΣ, 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΤΡΙΤΟ ΡΑΙΧ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ 
ΣΕ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ 
ΕΠΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ: 
ΤΟ KONZENTRATIONSLAGER 

AUSCHWITZ.
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Οι στρατιώτες SS αποτελούσαν τα 
διευθυντικά στελέχη του στρατοπέδου 
καθώς και τα στελέχη της φρουράς του. 
Συμμετείχαν επίσης στην εξόντωση των 
Εβραίων και στις εκτελέσεις των κρα-
τούμενων. Έπειτα επιστρατεύονταν στα 
SS επίσης και οι λεγόμενοι Volksdeutsch, 
δηλαδή πολίτες άλλων χωρών, οι οποίοι 

κατάφερναν να αποδείξουν την γερμα-
νική τους καταγωγή και οι οποίοι υπέ-
γραφαν τον κατάλογο υπηκοότητας 
(Volksliste). Σε όλη την περίοδο που 
λειτουργούσε το KL Auschwitz, εργάζο-
νταν εδώ πάνω από 8 χιλιάδες τακτικά 
SS και γυναίκες που προσλήφθηκαν από 
τα SS.

Απελάσεις του 
περιφερειακού πληθυσμού

Στα χρόνια 1940-1941 ο Γερμανοί 
εκτόπισαν τους κατοίκους μιας συνοικί-
ας του Οσβιέτσιμ, στην οποία ιδρύθηκε 
το στρατόπεδο και τους κατοίκους των 
8 χωριών που βρίσκονταν στην γειτονιά 
του. Οι Εβραίοι, οι οποίοι αποτελούσαν 
περίπου 60% των προπολεμικών κατοί-
κων του Οσβιέτσιμ, μεταφέρθηκαν στα 
γκέτο, ενώ πολλοί Πολωνοί μεταφέρθη-
καν στο Ράιχ για καταναγκαστική εργα-
σία.
Στην πόλη και στην περιοχή της κα-

τεδαφίστηκαν 1,2 χιλ. οικοδομήματα. Στο 
έδαφος γύρω από το στρατόπεδο οργα-
νώθηκε η βιομηχανική περιοχή: εργα-
στήρια, αποθήκες, γραφεία και κατοικίες 
για τα στελέχη του στρατοπέδου. Μερι-

κά κτίρια απέμειναν άδεια, γιατί οι κά-
τοικοί τους απελάθηκαν. Αυτά τα κτήρια 
προσδιορίστηκαν για τους αξιωματικούς 
και υπαξιωματικούς των SS, οι οποίοι 
έμεναν εδώ πολλές φορές με τις οικογέ-
νειές τους καθώς και για τις οικογένειες 
των Γερμανών μεταναστών, υπαλλήλων 
και αστυνόμων. Τα εργοστάσια που βρί-
σκονταν σε αυτό το μέρος τα κατέκτη-
σαν οι Γερμανοί. Μερικά αναπτύχθηκαν, 
μερικά διαλύθηκαν και στη θέση τους δη-
μιουργήθηκαν καινούργια, τα οποία εί-
χαν στενή σχέση με την πολεμική βιομη-
χανία του Τρίτου Ράιχ. Δούλευαν εδώ, ει-
δικά στο τεράστιο χημικό εργοστάσιο IG 
Farben, 11 χιλ. καταναγκαστικοί εργάτες 
(κυρίως Πολωνοί, Ρώσοι και Γάλλοι). 
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Η τοποθέτηση του στρατοπέδου 
– σχεδόν στο κέντρο της κατεχόμενης από 
τους Γερμανούς Ευρώπης – και η καλή 
συγκοινωνία ήταν οι κύριες αιτίες, για τις 
οποίες οι γερμανικές Αρχές επέκτειναν το 
στρατόπεδο σε μεγάλη κλίμακα και απέ-
λασαν εδώ ανθρώπους από σχεδόν όλη 
την ήπειρο. Στην ακραία περίοδο της 
λειτουργίας του το στρατόπεδο Άου-
σβιτς αποτελείτο από τρία κύρια μέρη:
− Το πρώτο και παλαιότερο μέρος 
είναι το Άουσβιτς Α', το λεγόμενο 
Stammlager (κύριο στρατόπεδο), στο 
οποίο κρατιόνταν από 12 έως 20 χιλ. 
άνθρωποι), το οποίο δημιουργήθηκε 
στα μέσα του 1940 στο έδαφος και 
στα κτίρια προπολεμικών πολωνικών 
στρατώνων. Τα κτίρια αυτά σταδια-
κά επεκτείνονταν για τις ανάγκες του 
στρατοπέδου.

− Το δεύτερο μέρος είναι το στρα-
τόπεδο Άουσβιτς Β' Μπίρκεναου 
(Birkenau), το μεγαλύτερο στο συγκρό-
τημα των στρατοπέδων Άουσβιτς (το 
1944 οι κρατούμενοι εδώ έφτασαν 
σε 90 χιλ.). Η κατασκευή του άρχισε 
το φθινόπωρο 1941 στο έδαφος του 
χωριού Μπζεζίνκα σε απόσταση 3 χμ 
από το Οσβιέτσιμ. Ο πολωνικός πλη-
θυσμός του χωριού απελάθηκε και τα 
κτίρια κατεδαφίστηκαν. Στο Μπίρκε-
ναου εγκαταστάθηκαν τα μεγαλύτε-
ρα εργαλεία μαζικής εξόντωσης στην 
κατεχόμενη Ευρώπη – θάλαμοι αερίων 
– στα οποία οι ναζιστές δολοφόνησαν 
την πλειοψηφία των Εβραίων που 
στάλθηκαν στο στρατόπεδο. 

− Το τρίτο μέρος – το στρατόπεδο 
Άουσβιτς Γ' Μόνοβιτς (Monowitz), 
που λεγόταν επίσης Μπούνα (το κα-
λοκαίρι 1944 έμεναν εδώ πάνω από 
11 χιλ. κρατούμενοι). Αρχικά ήταν 
ένα από τα υποστρατόπεδα Άουσ-
βιτς που ιδρύθηκε το 1942 στο χω-
ριό Μονοβίτσε, 6 χμ από το Οσβιέ-
τσιμ, κοντά στα εργοστάσια της πα-
ραγωγής συνθετικού λάστιχου και 
βενζίνης Buna-Werke, κατασκευασ-
μένων από τη γερμανική εταιρία IG 
Farbenindustrie. Τον Νοέμβριο 1944 
το υποστρατόπεδοο Μπούνα αυτο-
διοικήθηκε και από τότε ονομάστηκε 
KL Monowitz. Διοίκησε τότε τα περισ-
σότερα υποστρατόπεδα Άουσβιτς. 

Απρίλιος 1941. Οι Γερμανοί εκτοπίζουν τους 
Εβραίους από την πόλη Οσβιέτσιμ. Πριν 

τον πόλεμο στην πόλη των 12 χιλ. κατοίκων 
έμεναν 7 χιλ. Εβραίοι. 

Η επέκταση

Αεροφωτογραφία βγαλμένη από τους 
συμμάχους το 1944. Φαίνονται μεταξύ 
άλλων: τα στρατόπεδα Άουσβιτς Α’, 

Άουσβιτς Β’-Μπίρκεναου, Άουσβιτς Γ’-
Μόνοβιτς και χημικό εργοστάσιο IG Farben.

Κατασκευή των λουτρών του 
στρατοπέδου. Στο βάθος φαίνονται οι 

θάλαμοι αερίων και τα κρεματόρια Δ’ και 
Ε’ (στα δέντρα). 
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Στρατόπεδο εργασίας στο Τζεμπίνια 
(Arbeitslager Trzebinia). Ένα από μερικές 
δεκάδες υποστρατόπεδα του Άουσβιτς. 
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Υποστρατόπεδα Άουσβιτς
Συνολικά στα χρόνια 1942-1944 δη-

μιουργήθηκαν 47 υποστρατόπεδαα και 
εξωτερικά κομμάντο (ομάδες κρατούμε-
νων) του KL Auschwitz, στα οποία χρησι-
μοποιήθηκε η “ειλωτία” των κρατούμενων. 

Ιδρύθηκαν κυρίως στην περιοχή των γερ-
μανικών ορυχείων, σιδηρουργείων και άλ-
λων εργοστάσιων στην Άνω Σιλεσία καθώς 
και κοντά στα γεωργικά και κτηνοτροφικά 
αγροκτήματα. 

ΤΟ 1943 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ 
ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΤΑΝ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ: 

ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ Α’, ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ Β’ ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ, ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ Γ’ 
ΜΟΝΟΒΙΤΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ. 

Φωτογραφίες των εγγεγραμένων στο 
στροτόπεδο κρατούμενων: ενός αγοριού 
εβραϊκής καταγωγής, μιας νέας Ρομ και 
μιας νεαρής Πολωνέζας. 

Παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες 
ζωής στο στρατόπεδο και τον μόνιμο 
τρόμο οι κρατούμενοι προσπαθούσαν 
να διατηρήσουν την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια. Ένα από τα δείγματά της ήταν το 
αντιστασιακό κίνημα, αυθόρμητο και συ-
νάμα οργανωμένο. Ο αγώνας των κρα-
τούμενων συγκεντρωνόταν κυρίως στη 
διάσωση ζωής των συντρόφων συγκρα-
τούμενων. Η αντίσταση τους είχε και άλ-
λες όψεις, μεταξύ άλλων την πολιτική ή 
πολιτιστική δραστηριότητα και θρησκευ-
τική ζωή. 
Οι πρώτες οργανώσεις του στρατοπε-

δευτικού κινήματος άρχισαν να λειτουρ-
γούν κιόλας στο δεύτερο εξάμηνο του 
1940. Ιδρύθηκαν από τους Πολωνούς 
κρατούμενους για πολιτικούς λόγους, οι 
οποίοι αποτελούσαν τη μεγαλύτερη τότε 
ομάδα κρατούμενων. Ανεξάρτητα από τις 
πολωνικές ομάδες στα τέλη του 1942 και 
στις αρχές του 1943 δημιουργήθηκαν στο 
στρατόπεδο οργανώσεις των κρατούμε-

νων άλλων εθνικοτήτων. Στις 7 Οκτωβρί-
ου 1941 μια ομάδα κρατούμενων από το 
Ειδικό Απόσπασμα (Sonderkommando) 
ξεκίνησε ένοπλη ανταρσία, με αποτέλε-
σμα τον θάνατο μερικών SS και την κατα-
στροφή ενός κρεματορίου. 
Ένα σημαντικό στοιχείο της δραστη-

ριότητας του αντιστασιακού κινήματος 
στο στρατόπεδο ήταν η πληροφόρηση 
του εξωτερικού κόσμου για τις ωμότητες 
των χιτλερικών στο Άουσβιτς. Αυτό ήταν 
δυνατό χάρη στις επαφές με την αντίστα-
ση που λειτουργούσε στην περιοχή του 
στρατοπέδου και που μεσολάβησε στην 
αποστολή από το στρατόπεδο των συ-
γκεντρωμένων πληροφοριών. 
Από τη στιγμή τις ίδρυσης του στρα-

τοπέδου από τους Γερμανούς οι Πολωνοί 
κάτοικοι του Οσβιέτσιμ και της περιοχής 
του, αν και κινδύνευε η ζωή τους, βοη-
θούσαν τους κρατούμενους: τους παρέ-
διδαν τρόφιμα και φάρμακα και επίσης 
οργάνωναν αποδράσεις. 

Η απομόνωση από 
το εξωτερικό κόσμο

Όλα τα στρατόπεδα και τα υποστρα-
τόπεδα του συγκροτήματος Άουσβιτς 
περικυκλώθηκαν από τους Γερμανούς με 
πύργους κατόπτευσης και φράχτες από 
συρματόπλεγμα. Απαγορευόταν οποια-
δήποτε επαφή των κρατούμενων με τον 
εξωτερικό κόσμο. Η απομονωμένη πε-

ριοχή ξεπέρασε όμως το περιφραγμένο 
έδαφος: η ζώνη περιελάμβανε επίσης πε-
ριοχή 40 τετραγωνικών χμ (την λεγόμενη 
Interessengebiet – την σφαίρα συμφερό-
ντων) η οποία απλωνόταν γύρω από τα 
στρατόπεδα Άουσβιτς Α’ και Άουσβιτς Β’ 
Μπίρκεναου.

Η αντίσταση στο στρατόπεδο και 
στην περιοχή του

Προσωπική κάρτα ενός Πολωνού κρατούμενου 
που συνελήφθη γιατί βοηθούσε τους Εβραίους.

Απ
ό 
το

 Α
ρχ
είο

 τ
ου

 Κ
ρα
τι
κο
ύ 
Μ
ου
σε
ίο
υ 

Άο
υσ
βι
τς

-Μ
πί
κε
να
ου

Φ
ω
το
γρ
αφ
ία

: S
S

St
an

isł
aw

 G
ut

ki
ew

ic
z.

 τ
ο 
Άο
υσ
βι
τς

, 1
94

2

Ο Βίτολντ Πιλέτσκι (Witold Pilecki), Πολωνός 
κρατούμενος για πολίτικους λογούς, ένας 
από τους πρώτους δημιουργούς και ηγέτες 
του κινήματος αντίστασης στο στρατόπεδο, 
συντάκτης των μυστικών αναφορών που 
στάλθηκαν έξω από το στρατόπεδο.
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Το Άουσβιτς ως στρατόπεδο συγκέντρωσης

Εβραίοι – από το 1942 αποτελούνταν την πιο πολυάριθμη ομάδα των κρατούμενων. Εγγράφηκαν περίπου 200 
χιλ.

Κρατούμενοι για 
πολιτικούς λόγους

– συνολικά παρέμειναν στο στρατόπεδο περίπου 160 χιλ. Η πλειοψηφία ήταν Πολωνοί που συνελήφθη-
σαν σε διάφορες καταπιεστικές επιδρομές και λόγω της δραστηριότητας τους στο αντιστασιακό κίνημα.

Απροσάρμοστοι – σε αυτή την κατηγορία κατατάχθηκαν ειδικά πάνω από 21 χιλ. εγγεγραμμένοι Ρομά (Αθίγγανοι).

SU Σοβιετικοί αιχμάλωτοι – περίπου 15 χιλ, από τους οποίους 12 χιλ. ήταν εγγεγραμμένοι.

EH Σωφρονιστικοί 
κρατούμενοι

– βρέθηκαν στο στρατόπεδο γιατί είχαν προσβάλει – πραγματικά ή κατά ισχυρισμό – την εργατική πει-
θαρχία. Υποτίθεται ο αριθμός τους σε 11 χιλ.

PH Κρατούμενοι από την 
αστυνομία

 – ήταν αποκλειστικά Πολωνοί. Λόγω των υπερπληρών φυλακών της Γκεστάπο στο Κατοβίτσε και στο 
Μισκλοβίτσε τους κατεύθυναν στο στρατόπεδο, όπου περίμεναν τη δίκη από το έκτακτο αστυνομικό 
δικαστήριο, το οποίο περισσότερες φορές τους καταδίκαζε σε θάνατο με τουφεκισμό. Υποτίθεται ο αριθ-
μός τους σε μερικές χιλιάδες. 

Ποινικοί κρατούμενοι
– μερικές εκατοντάδες κρατούμενοι, κυρίως γερμανικής εθνικότητας. Από αυτή τη κατηγορία κρατούμε-
νων οι Γερμανοί επέλεγαν τους λειτουργικούς, οι οποίοι βοηθούσαν τους SS να φυλάσσουν την τάξη στο 
στρατόπεδο. 

Μάρτυρες του Ιεχωβά
– κρατούμενοι στα στρατόπεδο εξαιτίας της συμπεριφοράς τους και της στάσης τους που ήταν αποτέ-
λεσμα της θρησκευτικής τους πεποίθησης. Εγγράφηκαν τουλάχιστον 138 άτομα, κυρίως γερμανικής 
εθνικότητας. 

Ομοφυλόφιλοι – τουλάχιστον μερικές δεκάδες κρατούμενοι, κυρίως γερμανικής εθνικότητας.

Οι κατηγορίες και τα σημάδια των κρατούμενων στο KL Auschwitz

Ο Εντβαρντ Γκαλίνσκι (Edward Galiński), 
Πολωνός κρατούμενος για πολιτικούς λόγους 
και η Μάλα Ζίμπετμπαουμ (Εβραία από το 
Βέλγιο), δραπέτευσαν από το Άουσβιτς το 
καλοκαίρι του 1944. Μετά από 2 βδομάδες 
το ζευγάρι των ερωτευμένων συνελήφθη και 
καταδικάστηκε σε θάνατο από τη Γκεστάπο. 
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Καθ’ όλη την διάρκεια τη ύπαρξης 
του το Άουσβιτς λειτουργούσε ως στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης και σταδιακά έγινε 
το μεγαλύτερο γερμανικό στρατόπεδο. 
Στην πρώτη περίοδο της ύπαρξής του οι 
κατοχικές αρχές κατεύθυναν εδώ πάνω 
από όλα τους Πολωνούς κρατούμενους 
για πολιτικούς λόγους, τους οποίους 
οι Γερμανοί τους θεωρούσαν ιδιαίτερα 

επικίνδυνους: κοινωνικούς και πνευματι-
κούς ηγέτες, αντιπροσώπους της διανό-
ησης, του πολιτισμού και της επιστήμης, 
μέλη της αντίστασης, αξιωματικούς. 
Η πρώτη μεταφορά των 728 Πολω-

νών κρατούμενων για πολιτικούς λόγους, 
μεταξύ τους μερικών Πολωνών εβραϊκής 
καταγωγής, ήλθε στο στρατόπεδο από 
τη φυλακή στο Τάρνοβ (στην νότιο-ανα-
τολική Πολωνία) στις 14 Ιουνίου 1940. Η 
μέρα αυτή θεωρείται η μέρα της έναρξης 
λειτουργίας του στρατοπέδου. Στο στρα-
τόπεδο έστειλαν επίσης ανθρώπους συλ-
ληφθέντες στις τυχερές κρατήσεις στους 
δρόμους και σε εκτοπίσεις. Πολλές φορές 
ήταν ολόκληρες οικογένειες, π.χ. από την 
περιοχή του Ζάμοστς (στην ανατολική 
Πολωνία), η οποία προσδιοριζόταν για 
την γερμανική αποίκιση και από την Βαρ-
σοβία κατά την διάρκεια της Εξέγερσης 
της Βαρσοβίας τον Αύγουστο του 1944. 
Έπειτα οι γερμανικές αρχές ξεκίνησαν 

να στέλνουν στο στρατόπεδο επίσης τις 
ομάδες κρατούμενων από άλλες χώρες 
καθώς και τους Ρομά (τους Αθίγγανους) 
και σοβιετικούς αιχμαλώτους. Τους κατέ-
γραψαν και τους σημάδεψαν με αριθμό. 

Από το 1942 ενσωμάτωσαν στους κατα-
λόγους του στρατοπέδου και έγραψαν 
επίσης αυτούς τους Εβραίους από τις 
μαζικές μεταφορές που έρχονταν εδώ για 
εξόντωση, οι οποίοι στην επιλογή από 
τους γιατρούς SS θεωρήθηκαν ικανοί για 
εργασία ή κατάλληλοι για τα εγκληματικά 
ιατρικά πειράματα. 
Από τους τουλάχιστον 1,3 εκατ. αν-

θρώπους που έφτασαν στο KL Auschwitz, 
εγγράφηκαν και τοποθετήθηκαν στο 
στρατόπεδο περίπου 400 χιλ. άτομα: 
γύρω στις 200 χιλ. Εβραίοι, σχεδόν 150 
χιλ. Πολωνοί, περίπου 23 χιλ. Ρομά (Αθίγ-
γανοι), περίπου 15 χιλ. σοβιετικοί αιχμά-
λωτοι και 25 χιλ. κρατούμενοι άλλων εθνο-
τήτων. Πάνω από 50% χάθηκαν λόγω 
πείνας, εξαιρετικά σκληρής δουλειάς, 
στις εκτελέσεις, και εξαιτίας εξαντλητικών 
συνθηκών διαβίωσης, ασθενειών και επι-
δημιών, βασανιστηρίων και εγκληματικών 
ιατρικών πειραμάτων. Τους 200 χιλ. κρα-
τουμένους οι Γερμανοί τους μετέφεραν σε 
άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου 
οι περισσότεροι πέθαναν. Την στιγμή της 
απελευθέρωσης του στρατοπέδου βρίσ-
κονταν εδώ περίπου 7 χιλ. άτομα. 
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Το Άουσβιτς ως τόπος εξόντωσης 
των Εβραίων

Το KL Auschwitz Β’-Μπίρκεναου. Οι Εβραίοι της Ουγγαρίας στη σιδηροδρομική ράμπα. Στο βάθος φαίνονται κτίρια των θαλάμων αερίων 
και των κρεματορίων. 

Κουτί που περιείχε των Κύκλωνα Β’ και 
οι σβόλοι της γης διατόμων, από τους 
οποίους εξέρεε το αέριο. Αίθουσα των φούρνων στο κτίριο του θαλάμου αερίων και το κρεματόριο Β’ στο Μπίρκεναου.
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Από το 1942 το στρατόπεδο άρχισε να 
έχει και δεύτερη λειτουργία – έγινε το τοπίο 
της μαζικής εξόντωσης των Εβραίων της Ευ-
ρώπης. Αυτοί χάθηκαν λόγω της καταγωγής 
τους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, 

το επάγγελμα, την υπηκοότητα ή τις πολιτι-
κές πεποιθήσεις. Μετά την επιλογή οδηγήθη-
καν στους θαλάμους αερίων οι περισσότεροι 
από τους νεοεισαχθέντες άνθρωποι, τους 
οποίους οι γιατροί SS θεώρησαν ανίκανους 

για δουλειά: τους αρρώστους, ηλικιωμένους, 
εγκύους γυναίκες, παιδιά. Τα άτομα αυτά 
δεν καταγράφτηκαν στους καταλόγους του 
στρατοπέδου, δηλαδή δεν σημαδεύτηκαν με 
αριθμούς ούτε εγγράφηκαν. 
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ΤΟ ΜΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 1940 ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΑΠΕΛΑΣΑΝ ΣΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ 
ΣΧΕΔΟΝ 440 ΧΙΛ. ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ. ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΙΡΟ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΡΑΒΗΞΑΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ ΣΧΕΔΟΝ 
200 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΕΣ 
ΤΩΝ ΝΕΟΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΟΙ SS, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ 
ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ Η ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ. 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ Η ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΤΩΜΕΝΩΝ.
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Ο κατάλογος των μεταφορών των Εβραίων ανάλογα 
με τα κράτηa από τα οποία μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς

επιμέλεια: Franciszek Piper

 Ουγγαρία 430 χιλ.b

 Πολωνία 300 χιλ.

 Γαλλία 69 χιλ.

 Ολλανδία 60 χιλ.

 Ελλάδα 55 χιλ.

 Τσεχία και Μοραβία – Theresienstadt 46 χιλ.

 Σλοβακία 27 χιλ.b

 Βέλγιο 25 χιλ.

 Γερμανία και Αυστρία 23 χιλ.

 Γιουγκοσλαβία 10 χιλ.

 Ιταλία 7,5 χιλ.

 Λετονία 1 χιλ.

 Νορβηγία 690

 Στρατόπεδα συγκέντρωσης και άγνωστα μέρη 34 χιλ.
Συνολικά 1,1 εκ.

a Στα προπολεμικά σύνορα
b Στα πολεμικά σύνορα
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Εθνικότητα Αριθμός
  μεταφερομένων

Αριθμός
καταγεγραμμένων

Αριθμός 
  σκοτωμένων

Εβραίοι 1,1 εκ.

               
               
               
               
               
              
               
      

200 χιλ. 1 εκ.

Πολωνοί 140-150 χιλ.                140 χιλ. 70-75 χιλ.

Ρομά 
(Αθίγγανοι) 23 χιλ.    23 χιλ. 21 χιλ.

Σοβιετικοί
αιχμάλωτοι 15 χιλ.  12 χιλ. 14 χιλ.

Αλλοι 25 χιλ.    25 χιλ. 10-15 χιλ.

Συνολικά περίπου 1,3 εκ. περίπου 400 χιλ. περίπου 1,1 εκ.

H Απελευθέρωση
Στα τέλη του 1944, αντιμετωπίζο-

ντας την επίθεση του Ερυθρού Στρατού, 
οι αρχές του στρατοπέδου άρχισαν να 
εξαλείφουν τα ίχνη των εγκλημάτων 
τους. Τα ντοκουμέντα καίγονταν, κα-
τεδαφίστηκαν κάποια από τα κτίρια, 
κάποια άλλα κάηκαν η ανατινάχτηκαν. 
Οι κρατούμενοι, οι οποίοι ήταν ικανοί 
για πορεία απομακρύνθηκαν στις ημέ-

ρες 17-21 Ιανουαρίου 1945 εντός του 
Τρίτου Ράιχ, τη στιγμή που οι σοβιετικοί 
στρατιώτες βρίσκονταν σε απόσταση 
μόλις 60 χμ από το στρατόπεδο, απε-
λευθερώνοντας την Κρακοβία. Περίπου 
7 χιλ. κρατούμενοι, που οι Γερμανοί 
τους είχαν αφήσει στο στρατόπεδο, 
απελευθερώθηκαν στις 27 Ιανουαρίου 
1945. 

Το Μπίρκεανου. Τα πτώματα των 
Εβραίων που σκοτώθηκαν με αέριο 

καίγονται στον ανοιχτό αέρα.

Απελευθερωμένοι κρατούμενοι φεύγουν 
από το στρατόπεδο Μπίρκεναου.

Εκτός από τους Εβραίους, Πολω-
νούς, Ρομά και σοβιετικούς αιχμαλώ-
τους οι χιτλερικοί κατεύθυναν επίσης 
στο Άουσβιτς τουλάχιστον 7 χιλ. Τσέ-
χους, 6 χιλ. Λευκορώσους, 4 χιλ. Γάλ-
λους, 2,5 χιλ. Γερμανούς και Αυστρια-

κούς, 1,5 χιλ. Ρώσους, 800 Σλοβένους, 
600 Ουκρανούς και σε μικρότερο αριθ-
μό (από μερικά άτομα ως μερικές εκα-
τοντάδες άτομα) στο στρατόπεδο βρέ-
θηκαν φυλακισμένοι από σχεδόν όλα τα 
ευρωπαϊκά κράτη.

Ανάμεσα στους απελευθερωμένους 
στις 27 Ιανουαρίου 1945 7 χιλ. 

κρατούμενους στο Άουσβιτς βρίσκονταν 
σχεδόν 500 παιδιά. 
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Θύματα στο KL Auschwitz

 (ελάχιστος υπολογισμός)

επιμέλεια: Franciszek Piper
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Παπούτσια που ανήκαν σε θύματα του 
Άουσβιτς, και που ανακαλύφθηκαν μετά 
την απελευθέρωση (απόσπασμα έκθεσης).

Η ίδρυση του Τόπου Μνήμης 
και του Μουσείου

Άουσβιτς-Μπίρκεναου
Αρχές ύπαρξης

Μερικούς μήνες από τη λήξη του πο-
λέμου και την απελευθέρωση των ναζιστι-
κών στρατοπέδων μια ομάδα πρώην φυ-
λακισμένων άρχισε να προωθεί δημόσια 
την ιδέα για να τιμηθεί η μνήμη των θυμά-
των του Άουσβιτς. Μόλις αυτό έγινε εφι-
κτό, μια μερίδα τους έφτασε στο έδαφος 
του πρώην στρατοπέδου για να προστα 
τεύει τα κτήματα και τα ερείπια του. Αυ-
τοί οι πρώην φυλακισμένοι κατάφεραν να 
οργανώσουν τη λεγόμενη Μόνιμη Φρουρά 
του Στρατοπέδου στο Οσβιέτσιμ και φρό-
ντιζαν για χιλιάδες προσκυνητές, οι οποί-
οι άρχισαν να φτάνουν εδώ σε μεγάλους 
αριθμούς για να βρουν ίχνη των συγγενών 
τους, να προσευχηθούν και να αποτίσουν 
φόρο τιμής στους σκοτωμένους. 

Οι πρώην φυλακισμένοι ακόμα πριν 
την επίσημη κήρυξη της ίδρυσης του 
Μουσείου ετοίμασαν σε αυτά τα εδάφη 
την πρώτη έκθεση, η οποία άνοιξε για 
τους επισκέπτες στις 14 Ιουνίου 1947. 
Στα εγκαίνια συμμετείχαν περίπου 50 
χιλ. άνθρωποι και μεταξύ τους ήταν: 
πρώην φυλακισμένοι, οικογένειες των 
θυμάτων, προσκυνητές από όλη την 
Πολωνία και ακόμα αντιπρόσωποι της 
Κεντρική Επιτροπής της Διερεύνησης 
των Χιτλερικών Εγκλημάτων και της 
Κεντρικής Εβραϊκής Ιστορικής Επιτρο-
πής καθώς και τα μέλη των διπλωμα-
τικών αποστολών της Μεγάλης Βρε-
τανίας, της Τσεχοσλοβακίας και της 
Γαλλίας. 

Η έναρξη λειτουργίας
Στις 2 Ιουλίου 1947 η Πολωνική 

Βουλή ψήφισε τον νόμο να διατηρηθούν 
για πάντα τα εδάφη και τα κτίρια του 
στρατοπέδου και ίδρυσε το Κρατικό 

Μουσείο Οσβιέτσιμ-Μπζεζίνκα. Το όνο-
μα αυτό μετατράπηκε το 1999 σε Κρα-
τικό Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου 
στο Οσβιέτσιμ.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 
ΙΟΥΛΙΟ 1947 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΟΥΣΒΙΤΣ Α’ 
ΚΑΙ ΑΟΥΣΒΙΤΣ Β’ – ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 191 
ΕΚΤΑΡΙΑ (1910 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ). 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΤΑ ΕΔΑΦΗ 
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΗΣ UNESCO.

Μαζικός τάφος των θυμάτων του ναζιστικού 
καθεστώτος, ο οποίος ανακαλύφτηκε μετά 
την απελευθέρωση του στρατοπέδου. 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ή Ο ΤΟΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ;
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ 1947 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΤΑΝ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ-
ΔΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ.
ΟΜΩΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΩΝ, 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 
ΗΔΗ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΑΝ ΤΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Η ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ. ΕΜΦΑΝΙ-
ΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΦΩΝΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΝΑ ΟΡΓΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΣΟ ΠΙΣΤΑ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. 
ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ „ΜΟΥΣΕΙΟ”. ΟΧΙ 

ΟΛΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ „ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ”. ΜΕΡΙΚΟΙ ΘΕΩ-
ΡΟΥΝ, ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ, ΑΛΛΟΙ, ΟΤΙ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ, ΑΛΛΟΙ ΑΚΟΜΑ, OTI EINAI TO INΣTITOYTO ΜΝΗ-
ΜΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩ ΘΥΜΑΤΩΝ. ΟΝΤΩΣ ΤΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΖΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ 
ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ. 

Κηδεία των τελευταίων θυμάτων 
στου στρατοπέδου. 
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Το Μουσείο διοικείται από το πολωνικό 
Υπουργείο Πολιτισμού και Εθνικής Κληρο-
νομιάς. Μόλις στην δεκαετία του 90 του 
20ου αιώνα άρχισαν να εισρέουν διεθνείς 
οικονομικοί πόροι: χάρη στο Ίδρυμα του 
Ronald S. Lauder στο Μουσείο δημιουρ-

γήθηκαν επαγγελματικά εργαστήρια δια-
τήρησης. Η βοήθεια από την πλευρά της 
Γερμανίας, από άλλα κράτη και από διάφο-
ρα ιδρύματα – μεταξύ άλλων από το γαλ-
λικό Ίδρυμα της Μνήμης για τη Σοά – και 
ιδιωτικών ατόμων επέτρεψε την πραγ-

ματοποίηση των επιλεγμένων, σημα-
ντικότερων έργων συντήρησης και των 
σχεδίων της διαιώνισης της μνήμης των 
θυμάτων. 
Το 2008 δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Άουσ-
βιτς-Μπίρκεναου. Ο σκοπός του είναι να 
κερδίσει τους πόρους απαραίτητους για 
την διατήρηση του Τόπου Μνήμης, έτσι 
ώστε οι επόμενες γενιές των επισκεπτών 
στα απομεινάρια του Άουσβιτς θα μπο-
ρέσουν να δουν με τα δικά τους μάτια 
το αυθεντικό τοπίο των εγκλημάτων, τα 
οποία διέπραξαν οι ναζιστές κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Την πραγματοποίηση του σκοπού αυ-
τού θα επιτρέψει ειδικό Αέναο Απόθεμα, 
στο οποίο πρέπει να κατατεθούν 120 εκ. 
ευρώ. Το να μαζευτεί ένα τέτοιο ποσό θα 
επιλύσει το πρόβλημα της διατήρησης 
του Τοπίου Μνήμης Άουσβιτς-Μπίρκε-
ναου για τις μελλοντικές γενιές. Τα μέσα 
αυτά θα αποτελέσουν απαραβίαστο 
κεφάλαιο τοποθετημένο σε ασφαλείς 
επενδύσεις, και το κέρδος θα επιτρέψει 
να χρηματοδοτηθούν όλα τα απαραίτη-
τα έργα διατήρησης. Θα είναι δυνατό να 
ξεκινήσει το ολικό πρόγραμμα της διατή-

Η έκταση του Μουσείου
Το Μουσείο περιλαμβάνει δυο μέρη 

του συγκροτήματος KL Auschwitz: το κύριο 
στρατόπεδο (Άουσβιτς Α’) στο Οσβιέτσιμ 
και το στρατόπεδο Μπίρκεναου (Άουσβιτς 
Β’) στο Μπζεζίνκα. 
Το ζήτημα ποια εδάφη πρέπει να πε-

ριλαμβάνονται στο Μουσείο άνοιξε μια 
ζωηρή συζήτηση στην Πολωνία στα τέλη 
της δεκαετίας του ‘40. Περισσότερα υπο-
στρατόπεδα του Άουσβιτς βρίσκονταν σε 
μεγάλη απόσταση – σε μερικές περιπτώ-
σεις δεκάδες χιλιόμετρα από το κύριο 
στρατόπεδο. Τελικά αποφασίστηκε να 
προστατευτούν τα εδάφη επέκτασης από 
191 εκτάρια (1910 στρέμματα) των δυο 
κυρίων στρατοπέδων: του Άουσβιτς Α’ και 
του Άουσβιτς Β’ Μπίρκεναου. 
Έτσι το Μουσείο περιλαμβάνει τα εδά-

φη στα οποία βρίσκονταν σχεδόν όλα τα 

εργαλεία της μαζικής εξόντωσης των Εβραί-
ων και πάνω από 150 κτήρια διάφορων 
ειδών όπως: τα “μπλοκ” και οι παράγκες 
για φυλακισμένους, αφοδευτήρια, κτίρια δι-
οίκησης και διεύθυνσης του στρατοπέδου, 
φυλάκια SS, κτίρια στα οποία τα στελέχη 
δέχονταν τους νεοεισερχόμενους φυλακι-
σμένους, ακόμα και παρατηρητήρια, πύλες 
του στρατοπέδου, πάνω από 10 χμ του 
φράχτη και των εσωτερικών δρόμων και η 
σιδηροδρομική ράμπα (στο Μπίρκεναου). 
Απόσπασμα του στρατοπέδου αποτελεί 
και το μέρος όπου βρίσκεται μαζικός τάφος 
μερικών εκατοντάδων Ρώσων αιχμαλώτων, 
οι οποίοι σκοτώθηκαν πριν μπει ο Ερυθρός 
Στρατός ή οι οποίοι πέθαναν ακόμα και 
μετά την απελευθέρωση. 
Πολλά κτίρια καταστράφηκαν ακόμα 

πριν την απελευθέρωση του στρατοπέδου. 

Μερικά κατεδαφίστηκαν ή καταστράφη-
καν το 1944 και το Ιανουάριο 1945 στην 
διαδικασία της διάλυσης του στρατοπέδου 
και της εξάλειψης των ιχνών εγκλημάτων 
από τα SS. Ένα μέρος των ξύλινων παρα-
γκών ξηλώθηκε μετά την απελευθέρωση. 
Το 2002 τα εδάφη του Μουσείου 

επεκτάθηκαν και τώρα περιλαμβάνουν 
και το μέρος, όπου βρισκόταν ο πρώτος 
θάλαμος αερίων στο Μπίρκεναου, το λε-
γόμενο Κόκκινο Σπιτάκι και το 2004 στο 
Μουσείο ενσωματώθηκε το κτίριο που 
ονομαζόταν Παλαιό Θέατρο (στο πόλε-
μο τοποθετήθηκαν εδώ οι αποθήκες του 
στρατοπέδου) μαζί με το έδαφος γύρω 
του (όπου βρισκόταν το λατομείο αμμο-
χάλικου – το μέρος της ακραία δύσκολης 
δουλειάς και των συχνών εκτελέσεων των 
κρατούμενων).

Οικονομικοί πόροι για την 
λειτουργία και διατήρηση

Σύγχρονη αεροφωτογραφία των εδαφών του πρώην στρατοπέδου Άουσβιτς Α’. 
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Σύγχρονη αεροφωτογραφία των εδαφών του 
πρώην στρατοπέδου Άουσβιτς Β’-Μπίρκεναου.

Το 1990 ο Πολωνός υπουργός του πο-
λιτισμού και της τέχνης κήρυξε την ίδρυση 
του Διεθνούς Συμβουλίου που λειτούργησε 
δίπλα στο Μουσείο του Οσβιέτσιμ. Μέλη 
του Συμβουλίου έγιναν οι πρώην κρα-
τούμενοι του KL Auschwitz, ιστορικοί και 
ειδικοί από διάφορα κράτη. Το Συμβούλιο 
παίζει συμβουλευτικό ρόλο. Το Μουσείο 
ζητά την γνώμη του Συμβουλίου στις απο-
φάσεις που έχουν σχέση με τη λειτουργία 
του Τοπίου Μνήμης και στα αμφιλεγόμε-
να ζητήματα που δεν έχουν άμεση σχέση 
με το ίδιο το Μουσείο, όμως που έχουν 
επιρροή στη κοινή γνώμη της Πολωνίας 

και του εξωτερικού (π.χ. το ερώτημα του 
σουπερμάρκετ κοντά στο στατόπεδο, του 
μοναστηρίου του γυναικείου Τάγματος 
Καρμελιτών ή των σταυρών στο λεγόμενο 
λατομείο αμμοχάλικου).
Το 2000 ο Πρωθυπουργός της Δημο-

κρατίας της Πολωνίας πληροφόρησε για 
την ίδρυση του Διεθνούς Συμβουλίου του 
Οσβιέτσιμ, η θητεία του οποίου κρατάει 
6 χρόνια. Είναι διάδοχος της προηγουμέ-
νου Συμβουλίου. Η διαφορά είναι πως το 
καινούργιο Συμβούλιο είναι όργανο των 
ικανών συμβούλων του Πρωθυπουργού 
στα πλαίσια της διατήρησης και εξέλιξης 

όχι μόνο των εδαφών του πρώην χιτλερι-
κού στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς, 
αλλά στα θέματα και άλλων μνημείων της 
εξόντωσης που βρίσκονται στην πολωνική 
επικράτεια. 
Το 2006 ιδρύθηκε και το νέο Συμβού-

λιο τα μέλη του οποίου είναι αντιπρόσω-
ποι της Γαλλίας, του Ισραήλ, της Γερμα-
νίας, της Πολωνίας, της Ουκρανίας, των 
ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας. Ως 
πρόεδρός της επιλέχτηκε ξανά ο πρώην 
κρατούμενος στο Άουσβιτς, ο καθηγητής 
Βλαντίσλαβ Μπαρτοσέφσκι (Władysław 
Bartoszewski). 

ρησης των απομειναριών του στρατοπέ-
δου, μέσα στα οποία βρίσκονται τα 155 
οικοδομήματα (μεταξύ άλλων παράγκες 
και παρατηρητήρια) σε έδαφος των 200 

εκταρίων (2000 στρεμμάτων), 300 ερεί-
πια (συμπεριλαμβανομένων των ερειπί-
ων των θαλάμων αερίων), χιλιόμετρα 
δρόμων και φραχτών και άλλα στοιχεία 

της υποδομής του στρατοπέδου. Θα δι-
ατηρηθούν και τα έγγραφα αρχείου και 
τα αντικείμενα στις συλλογές του Μου-
σείου. 

Το Διεθνές Συμβούλιο του Οσβιέτσιμ

Το 2005 ο Πολωνός υπουργός πολι-
τισμού διόρισε το Σχεδιαστικό Συμβούλιο 
του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Άουσβιτς 
και το Ολοκαύτωμα, το οποίο ιδρύθηκε 

την ιδία χρονιά στα πλαίσια του Μου-
σείου. Το Συμβούλιο βοηθάει το Κέντρο 
στις δραστηριότητές του, οι οποίες έχουν 
ως σκοπό πάνω από όλα την διαβίβαση 

στους νεότερες γενιές της μνήμης και της 
γνώσης για τα θύματα του Άουσβιτς και 
του Ολοκαυτώματος. 

Το Συμβούλιο του Κέντρου Εκπαίδευσης 
για το Άουσβιτς και το Ολοκαύτωμα
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Στα εδάφη του στρατοπέδου και 
γύρω του βρέθηκαν μετά από την απε-
λευθέρωση χιλιάδες αντικείμενα που άνη-
καν στους Εβραίους, οι οποίοι ήρθαν εδώ 
για να βρουν τον θάνατο. Είναι: βαλίτσες 
(μερικές με διευθύνσεις και ονοματεπώνυ-
μα των σκοτωμένων), εβραϊκές ενδυμασί-
ες για προσευχή, τεχνητά μέλη, γυαλιά, 
παπούτσια κτλ. Σήμερα τα αντικείμενα 
αυτά αποτελούν βασικό μέρος της συλ-
λογής του Μουσείου και τα περισσότερα 
εκθέτονται στα μπλοκ του στρατοπέδου 
στα εδάφη του πρώην Άουσβιτς Α’, όπου 
βρίσκεται η γενική έκθεση, η οποία πα-
ρουσιάζει την ιστορία των γεγονότων 
του στρατοπέδου.
Στις συλλογές του Μουσείου βρί-

σκονται επίσης ντοκουμέντα και φωτο-
γραφίες, καθώς και καλλιτεχνικά έργα, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που οι φυ-
λακισμένοι έκαναν παράνομα και αυτών 
που δημιουργήθηκαν μετά την απελευθέ-
ρωση. Πολύ σημαντική για την αντίληψη 
της ζωής στο Άουσβιτς είναι μια πλούσια 

συλλογή των πινάκων και ζωγραφιών 
που φτιάχτηκαν από τους φυλακισμένους 
σε πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο. Στα 
έργα αυτά παρουσιάζονται σκηνές από 
την πραγματικότητα του στρατοπέδου 
και αποτελούν ένα είδος αναφοράς των 
σωζόμενων. Τα περισσότερα είναι έργα 
των καλλιτεχνών, οι οποίοι συμμετείχαν 
στην ίδρυση του Μουσείου και ήταν οι 
πρώτοι σχεδιαστές του.
Εκτός από αυτά το Μουσείο συγκε-

ντρώνει χιτλερικά ντοκουμέντα και το 
υλικό που φτιάχτηκε κατά την διάρκεια 
της λειτουργίας του στρατοπέδου, επί-
σης από την αντίσταση που λειτουρ-
γούσε στο στρατόπεδο ή κοντά του. Στο 
Μουσείο βρίσκονται και κείμενα γραμμέ-
να μετά τον πόλεμο: αναφορές και απο-
μνημονεύματα των πρώην κρατούμενων, 
ανακρίσεις από διώξεις κατά των χιτλερι-
κών που διεξάγονταν σε διάφορες χώρες, 
βιβλία σχετικά με το KL Auschwitz και το 
ναζισμό, τα οποία εκδίδονται σε όλο το 
κόσμο. 

Δραστηριότητες 
του Μουσείου

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ, Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΑ.

Βαλίτσες που ανήκαν στους Εβραίους 
που απελάθηκαν στο Άουσβιτς.

Ο Φραντσίσεκ Γιαζβιετσκι 
(Franciszek Jaźwiecki), αυτοπορτραίτο.

Στο Τμήμα Συλλογών βρίσκονται σχεδόν 6 χιλ. έργα τέχνης, από τα οποία τα 2 χιλ. είναι 
έργα που δημιουργήθηκαν από τους κρατούμενους στο Άουσβιτς στα χρόνια του πολέμου. 
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ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΣΩΖΟ-
ΜΕΝΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ, ΠΕΡΙΠΟΥ 39 ΧΙΛ. ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΩΝ  ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ 2,5 ΧΙΛ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, ΚΥ-
ΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΚΕΤΟ ΣΤΟ ΜΠΕΝΤΖΙΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ (ΤΗΣ ΣΙΛΕΣΙΑΣ). 

Οι συλλογές
Το Τμήμα Συλλογών μαζεύει και απο-

θηκεύει κυρίως αντικείμενα που προέρ-
χονται από το στρατόπεδο και τα πράγ-
ματα  που κλάπηκαν από εκτοπισμένους 
και άλλα θύματα και που βρέθηκαν στο 
στρατόπεδο και κοντά του μετά την απε-
λευθέρωση. Πολλά από τα εκθέματα που 
δέχονται στο Μουσείο είναι δώρα ή απο-
στολές.
Στις συλλογές του Μουσείου βρίσκο-

νται μεταξύ άλλων:
− πάνω από 80 χιλ. παπούτσια,
− περίπου 3,8 χιλ. βαλίτσες από τις 
οποίες 2,1 χιλ. έχουν γραφές,

− περίπου 12 χιλ. κατσαρόλες,
− περίπου 40 κιλό γυαλιά,
− 460 προσθέσεις (τεχνητά μέλη),

− 570 στολές του στρατοπέδου (ραβ-
δωτές),

− 260 πολιτικές περιβολές,
− 260 ταλλίθ,
− 40 κυβικά μέτρα μεταλλικά αντικείμενα 

(που διαλύθηκαν μέσω τήξης) από το 
λεγόμενο Καναδά – αποθήκες των κλεμ-
μένων πραγμάτων από τα θύματα της 
μαζικής εξόντωσης στο Μπίρκεναου,

− 6 χιλ. εκθέματα της καλλιτεχνικής συλ-
λογής (συμπεριλαμβανομένων περί-
που 2 χιλ. καλλιτεχνικών αντικειμένων 
που τα έφτιαξαν οι κρατούμενοι).
Στο Μουσείο βρίσκονται επίσης σχε-

δόν 2 τόννοι μαλλιά που κόπηκαν από τις 
γυναίκες οι οποίες απελάθηκαν στο στρα-
τόπεδο. 

Το Αρχείο

Στις συλλογές του Αρχείου μαζεύ-
ονται πρωτότυπα γερμανικά ντοκουμέντα 
από το στρατόπεδο, αντίγραφα των ντο-
κουμέντων που στάλθηκαν από άλλους 
θεσμούς της χώρας και από το εξωτερι-
κό, υλικό των διώξεων των πρώην χιτλε-
ρικών εγκληματιών, ντοκουμέντα γραμμέ-
να στον πόλεμο από την αντίσταση που 
λειτουργούσε στο στρατόπεδο και κοντά 
του, αυθεντικά ντοκουμέντα („πηγές”) 
γραμμένα μετά τον πόλεμο (αναμνήσεις, 
αναφορές των πρώην κρατούμενων και 
άλλων προσώπων), φωτογραφίες, μικρο-
φίλμ, αρνητικά φωτογραφίας, ντοκιμα-
ντέρ και παλαιές ταινίες, επεξεργασίες, 
κριτικές, κείμενα διαλέξεων, σενάρια των 
ταινιών και εκθέσεων, αποτελέσματα 
ερευνών στις βιβλιοθήκες.

Προς το παρόν στο Αρχείο βρίσκο-
νται μεταξύ άλλων:
− περίπου 39 χιλ. αρνητικά φωτο-
γραφίας των νεοεισερχομένων κρα-
τούμενων τα οποία τραβήχτηκαν από 
τα στελέχη του στρατοπέδου πριν την 

εισαγωγή των τατουάζ με αριθμούς 
ως αναγνωριστικά σημάδια·

− περίπου 200 φωτογραφίες τρα-
βηγμένες από τα SS στο Μπίρκενα-
ου κατά την απέλαση των Εβραίων 
από την Ουγγαρία το 1944· μερικές 
φωτογραφίες τραβηγμένες παράνο-
μα από τα μέλη του Sonderkommando 
στην περιοχή των θαλάμων αερίου 
στο Μπίρκεναου περίπου 500 φω-
τογραφίες των οικοδομημάτων και 
του εδάφους του KL Auschwitz τρα-
βηγμένες από τα SS κατά την διάρκεια 
της λειτουργίας του στρατοπέδου· 
σχεδόν 2,5 χιλ. οικογενειακές φω-
τογραφίες που τις έφεραν τα πρό-
σωπα που απελάθηκαν στο Άουσβιτς 
(κυρίως από τα γκέτο στο Μπέντζιν 
και στο Σοσνόβιετς)·μερικές δεκάδες 
αεροφωτογραφίες των εδαφών του 
στρατοπέδου τραβηγμένες από τους 
Αμερικανούς πιλότους το 1944 και 
φωτογραφίες τραβηγμένες μετά την 
απελευθέρωση από τους εργαζόμε-
νους στο Μουσείο και από άλλους·

− ντοκουμέντα από το στρατόπεδο 
και που έχουν σχέση με στρατόπε-
δο, μεταξύ άλλων:
− 48 „βιβλία των θανάτων” που πε-
ριέχουν περίπου 70 χιλ. πιστοποι-
ητικά θανάτων των των θυμάτων 
του Άουσβιτς·

− 248 τόμοι ντοκουμέντων της 
Zentralbauleitung der Waffen SS 
und Polizei Auschwitz (της Κεντρι-
κής Οικοδομικής Διοίκησης των 
Ενόπλων SS και της Αστυνομίας 
στο Άουσβιτς), οι οποίοι περιέχουν 
τεχνικές τεκμηριώσεις και σχέδια 
της κατασκευής και επέκτασης 
του στρατοπέδου, της υποδομής 
του και τα σχέδια της ανακαίνισης 
της πόλης Οσβιέτσιμ·

Πυρκαγιά των αποθηκών του στρατοπέδου, 
την οποία ξεκίνησαν το Ιανουάριο του 1945 
οι Γερμανοί που οπισθοχωρούσαν λόγω της 
επίθεσης του σοβιετικού στρατού. Παρόλο 
που προσπάθησαν, οι ναζιστές δεν πρόλαβαν 
να καταστρέψουν όλες τις αποδείξεις των 
εγκλημάτων τους στο Άουσβιτς. 
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Κατάλογος κρατούμενων οι οποίοι ήρθαν 
στο Άουσβιτς στις 26 Σεπτεμβρίου του 1941.
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− 64 τόμοι ντοκουμέντων του SS 
Hygiene Institut (Ινστιτούτο Υγιεινής 
της SS)·

− 16 τόμοι των προσωπικών φακέ-
λων των φυλακισμένων·

− 8 χιλ. γράμματα και καρτ-ποστάλ 
που οι κρατούμενοι έστελναν από το 
στρατόπεδο·

− περίπου 800 χιλ. καρέ των μικρο-
φίλμ (κυρίως των ντοκουμέντων από 
στρατόπεδο ή από άλλες πηγές)·

− πάνω από 2 χιλ. ηχογραφήσεις με 
αναφορές και αναμνήσεις των πρώ-
ην κρατούμενων·

− πάνω από 1 χιλ. των βιντεοταινι-
ών με θέμα τον πόλεμο και το στρα-
τόπεδο·

− περίπου 130 ταινίες – ντοκιμαντέρ, 
κινηματογραφικές και μικρού μήκους, 
με θέμα τον πόλεμο και την ιστορία 
του στρατοπέδου·

− 161 τόμοι της ομάδας „Δηλώσεις”, 
οι οποίοι περιέχουν πάνω από 3,5 
χιλ. αναφορές των πρώην κρατούμε-
νων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
των φυλακισμένων εργατών, των κα-
τοίκων της περιοχής του Οσβιέτσιμ, 

κτλ, συνολικά πάνω από 30 χιλ. σελί-
δες·

− 251 τόμοι της ομάδας „Αναμνή-
σεις”, οι οποίοι περιέχουν πάνω από 
1,4 χιλ. κείμενα απομνημονευμάτων 
των πρώην κρατούμενων στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, ων κατανα-
γκαστικών εργατών, των κατοίκων 
της περιοχής του Οσβιέτσιμ, κτλ, συ-
νολικά πάνω από 45 χιλ. σελίδες·

− 78 τόμοι από την δίωξη του πρώ-
ην διοικητή του στρατοπέδου Ρού-
ντολφ Ες και των στελεχών του 
στρατοπέδου KL Auschwitz, συνολικά 
πάνω από 16 χιλ. σελίδες·

− 192 τόμοι της ομάδας „Ερωτη-
ματολόγια”, συμπληρωμένα από 
πρώην κρατούμενους, περίπου 
20 χιλ. σελίδες·

− 27 τόμοι με θεματικά ερωτημα-
τολόγια, που διεξάγονταν ανάμεσα 
στους πρώην κρατούμενους, συνολι-
κά περίπου 8 χιλ. σελίδες·

− 7 τόμοι ντοκουμέντων και αναφο-
ρών σχετικά με την απομάκρυνση 
των φυλακισμένους του KL Auschwitz 
το 1945, πάνω από χίλιες σελίδες. 

Στις συλλογές του Αρχείο συλλέγονται μεταξύ 
άλλων τα πρωτότυπα στρατοπεδευτικά 
ντοκουμέντα: η κάρτα εγγραφής ενός 

Πολωνού κρατούμενου που συνελήφθη για 
την συμμετοχή του στο κίνημα αντίστασης 

(πάνω), ένα απόσπασμα από τον κατάλογο 
των πεθαμένων κρατούμενων από το λεγόμενο 
βιβλίο των ημερήσιων παρουσιολογίων του 

στρατοπέδου Άουσβιτς (κάτω). 

Απόσπασμα από μυστικό μήνυμα γραμμένο 
στις 4 Σεπτεμβρίου 1944 στο πολωνικό κίνημα 
αντίστασης στην Κρακοβία. Οι συντάκτες του, 
ο Γιουζεφ Τσιρανκιέβιτς (Józef Cyrankiewicz ) και 
ο Στανίσλαβ Κλοτζίνσκι (Stanisław Kłodziński), 
πληροφορούν ότι έστειλαν και φωτογραφία 
που παρουσιάζει την διαδικασία θανάτωσης με 
αέριο και δηλώνουν ότι μπορούν να βγάλουν και 
περισσότερες φωτογραφίες. 

Η επαφή με τους πρώην 
φυλακισμένους

Η συγκέντρωση πληροφοριών για 
τους πρώην φυλακισμένος

Το Τμήμα της Συνεργασίας με τους 
Πρώην Φυλακισμένους έρχεται σε επαφή 
και επικοινωνεί με τους πρώην φυλακι-
σμένους, μαζεύει και επεξεργάζεται ντο-
κουμέντα που έχουν σχέση με αυτούς. Οι 
εργαζόμενοι στο Τμήμα ασχολούνται επί-
σης με την σύνταξη των καταλόγων των 
επώνυμων και των αριθμών που άνηκαν 
σε πρώην φυλακισμένους. Η έρευνά τους 
βασίζεται σε μεταπολεμικά αρχεία (ανα-
φορές, αναμνήσεις, ανακρίσεις κτλ.). 
Καταγράφονται επίσης οι αναφορές των 
πρώην φυλακισμένων και των προσώ-
πων που βοηθούσαν τους κρατούμενους 
στα στρατόπεδα. Τα στελέχη του Τμήμα-
τος ψάχνουν δεδομένα στα αρχεία και 
ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα 
και διδασκαλία. 
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Οι συλλογές της βιβλιοθήκης αντα-
ποκρίνονται στο προφίλ του Μουσείου. 
Τα συλλεγμένα δημοσιεύματα αφορούν 
κυρίως την ιστορία του Β’ Παγκόσμιου 
Πολέμου, του Ολοκαυτώματος, των φυ-
λακών και των στρατοπέδων με ειδικό 
ενδιαφέρον το KL Auschwitz, τον αντι-
σημιτισμό και τον ρατσισμό. Σημαντικό 
μέρος της συλλογής, η οποία περιέχει 30 
χιλ. τόμους είναι επίσης βιβλία με θέμα 
την αντίσταση κατά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, την ιστορία του Τρίτου Ράιχ και 
τα ζητήματα του νεοναζισμού. Πλούσια 
είναι η επιλογή των δημοσιευμάτων αφιε-
ρωμένων στην ιστορία και την παράδο-
ση του εβραϊκού έθνους. 
Εκτός από τα τεκμηριωμένα ντο-

κουμέντα και τις επιστημονικές μελέτες 
οι συλλογές περιλαμβάνουν επίσης την 
λογοτεχνία (αναμνήσεις, μυθιστορήμα-
τα, διηγήματα, ποίηση, θεατρικά έργα), 
χάρτες, άτλαντες, εγκυκλοπαίδειες, λεξι-
κά και περιοδικά. Ένα ξεχωριστό τμήμα 

αποτελεί η ειδική συλλογή – βιβλία και 
περιοδικά εκδοθέντα στο Τρίτο Ράιχ. 

Οι πληροφορίες για τους πρώην 
φυλακισμένους

Άτομα τα οποία θέλουν να βρουν 
πληροφορίες για πρώην φυλακισμένους 
μπορούν να απευθυνθούν προσωπικά ή 
με επιστολή στο Γραφείο Πληροφοριών 
για τους Πρώην Φυλακισμένους. Οι εργα-
ζόμενοι του Γραφείου δίνουν απαντήσεις 
με βάση τα σωζόμενα ντοκουμέντα από 
το στρατόπεδα. Δυστυχώς όσο αφορά 
τα περισσότερα θύματα του Άουσβιτς 
δεν σώθηκε καμιά γραμμένη πληροφορία 

– μεγαλύτερο μέρος των εγγράφων κα-
ταστράφηκε από τους Γερμανούς πριν 
την απελευθέρωση του στρατοπέδου και 
οι περισσότεροι από τους κρατούμενους 
που απελάθηκαν στο στρατόπεδο ποτέ 
δεν καταγράφτηκαν. Αυτό προέκυψε ει-
δικά με τους Εβραίους που κατευθύνο-
νταν αμέσως μετά την άφιξη τους στους 
θαλάμους αερίων από τα SS κατά την 
διαδικασία επιλογής. 

Η ψηφιακή αποθήκη
Η δημιουργία των ψηφιακών βάσεων 

δεδομένων για τους κρατούμενους του KL 
Auschwitz είναι πολύ σημαντική για την δια-
τήρηση μνήμης για τους φυλακισμένους 
και σκοτωμένους εδώ ανθρώπους. Σήμερα 
στις βάσεις δεδομένων που συνεχώς εξε-
λίσσονται και που ήδη περιέχουν συνολικά 

πάνω από μισό εκατομμύριο σημειώσεις, 
βρίσκονται πληροφορίες από 56 τμήμα-
τα των ντοκουμέντων του στρατοπέδου. 
Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση επιτρέπει 
τη γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες 
και την ανάλυση των ευρισκόμενου υλικού 
στην οθόνη του υπολογιστή. 

Η βιβλιοθήκη

Μετά τον πόλεμο στα εδάφη του στρατοπέδου 
βρέθηκαν σημειώσεις γραμμένες στον πόλεμο 
από τους Εβραίους κρατούμενους, από μέλη 
του λεγόμενου Sonderkommando, οι οποίοι 
υποχρεώνονταν να καίνε στα κρεματόρια 
σορούς σκοτωμένων. Εκτός από μαρτυρίες 
κρατούμενων τα έγγραφα αυτά είναι σημαντικά 
τεκμήρια των εγκλημάτων των ναζιστών. 
Στην φωτογραφία φαίνονται αποσπάσματα 
χειρογράφου από έναν άγνωστο συγγραφέα. 
Το έγγραφο γράφηκε στο γίντις και βρέθηκε 
στο χώμα κοντά στα ερείπια του θαλάμου 
αερίων Γ’ το 1952. Περιέχει μεταξύ άλλων 
την περιγραφή της εξόντωσης Εβραίων στους 
θαλάμους αερίων.

Το Τμήμα της Ψηφιακής Αποθήκης 
είναι υπεύθυνο για την δημιουργία 
των ψηφιακών βάσεων δεδομένων με 
πληροφορίες για τους κρατούμενους και 
τους απελασμένους στο KL Auschwitz. 
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150 ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΠΟΥ 300 ΕΡΕΙΠΙΑ, ΤΑ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 13 ΧΜ ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 3,6 ΧΙΛ. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟ 
ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ. 

Η διατήρηση των συλλογών 
και των εκθεμάτων του Μουσείου

Υπό την προσοχή και φροντίδα των 
συντηρητών βρίσκονται 150 οικοδομή-
ματα (π.χ. μπλοκ, παράγκες, κτίρια που 
κτίστηκαν μετά τον πόλεμο), περίπου 300 
ερείπια, μεταξύ τους ιδιαίτερα σημαντικά 
για την ιστορία του Άουσβιτς ερείπια ων 
τεσσάρων θαλάμων αερίου και κρεματορί-
ων στο Μπίρκεναου, πάνω από 13 χμ του 
φράχτη με τους 3,6 χιλ. ορθοστάτες από 
μπετόν καθώς και πολλές άλλες συσκευές 
διάφορων ειδών. Στα περίπου 200 εκτάρια 
(2000 στρέμματα) βρίσκονται χιλιόμετρα 
δρόμων με οδόστρωμα, αρδευτικές τάφροι, 

σιδηροδρομικές ράγες με την σιδηροτροχιά 
ελιγμών και τις ράμπες για εκφόρτωση, δυο 
εγκαταστάσεις καθαρισμού βοθρολυμάτων 
που κτίστηκαν μετά το πόλεμο, πυροσβε-
στικές πισίνες κτλ. Μόνιμη φροντίδα απαι-
τεί το γρασίδι και τα δέντρα – προπολεμικά 
και μεταπολεμικά (συμπεριλαμβανομένων 
περίπου 20 εκταρίων του δάσους). 
Συντηρούνται επίσης ντοκουμέντα στα 

αρχεία, καθημερινά αντικείμενα, φωτογρα-
φίες, έργα τέχνης. 
Στο Μουσείο βρίσκονται περίπου 2 χιλ. 

έργα τέχνης φτιαγμένα στο στρατόπεδο και 

περίπου 4 χιλ. από την ύστερη περίοδο, τα 
οποία σταδιακά διατηρούνται. 
Η συνεργασία με τις ανώτατες σχολές 

(το Πανεπιστήμιο του Νικόλαου Κοπέρ-
νικου στο Τόρουν, την Ακαδημία Καλών 
Τεχνών της Βαρσοβίας και της Κρακοβίας, 
Fachhochschule στην Κολονία της Γερμανί-
ας, το Πολυτεχνείο της Σιλεσίας και το Πο-
λυτεχνείο του Άγιου Σταυρού στο Κιέλτσε, τη 
Κεντρική Αγροτική Σχολή) επιτρέπει την επε-
ξεργασία των μοντέρνων και πρωτοπορια-
κών σχεδίων διατήρησης και την οργάνωση 
των πρακτικών μαθημάτων για φοιτητές. 

Το Εργαστήριο Διατήρησης
Το Εργαστήριο Διατήρησης, το οποίο 

λειτουργεί από το 2002 είναι ένα από τα 
πιο μοντέρνα στην χώρα και που διαθέτει 
με το καλύτερο εξοπλισμό. Πραγματοποι-
ήθηκαν εδώ μερικά σημαντικά έργα: καθά-
ρισαν και εξασφάλισαν πάνω από 80 χιλ. 
παπούτσια, τα οποία τα SS άρπαξαν από 
τους κρατούμενους στο Άουσβιτς· διατή-
ρησαν μεταλλικά στοιχεία των κρεματο-

ρίων στο Μπίρκανου, γυναικολογικές πο-
λυθρόνες από το πειραματικό εργαστήριο 
του Γερμανού γιατρού Κλάουμπεργκ, μερι-
κές δεκάδες βαλίτσες, ζωγραφιές, σκίτσα 
και πίνακες, ένα μέρος των οποίων μπορεί 
κανείς να δει στις εκθέσεις στην Πολωνία 
και στο εξωτερικό. Διατήρησαν επίσης τα 
πρωτότυπα ντοκουμέντα από αυτά που 
αποθηκεύονται στο Άουσβιτς. 

Η έρευνα και η επεξεργασία 
της ιστορίας του Άουσβιτς

Ένα από τα μετά-στρατοπεδευτικά 
παρατηρητήρια Το Τμήμα Διατήρησης 

ασχολείται με την προστασία και 
την διατήρηση των εδαφών και των 

οικοδομημάτων.

Εργαστήρια διατήρησης.

Εργα διατήρησης που διεξάγονται σε μια 
από τις μετά-στρατοπεδευτικές παράγκες 

στο Μπίρκεναου.

Οι ιστορικοί του Μουσείου ασχο-
λούνται με την έρευνα της ιστορίας του 
στρατοπέδου Άουσβιτς. Οι έρευνές τους 
συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή σε τρία 
θέματα:
− εξακρίβωση των ταυτοτήτων των θυ-
μάτων·

− επεξεργασία των προς το παρόν σχε-
δόν άγνωστων ζητημάτων που έχουν 
σχέση με την ιστορία του κάθε τμήμα-
τος του στρατοπέδου και των οργανώ-
σεων των SS·

− εκδόσεις των πηγών (αυθεντικών κειμέ-
νων) για την ιστορία του Άουσβιτς,
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Μία από τις σημαντικές δημοσιεύσεις 
με θέμα την ιστορία του KL Auschwitz 
είναι το Ημερολόγιο γεγονότων στο 
KL Auschwitz, πυο συγγράφηκε από την 
Ντανούτα Τσεχ (Danuta Czech), την 
ιστορικό του Μουσείου.

Αποτέλεσμα της μακροχρόνιας έρευνας 
της ιστορικού Χελένα Κουμπίτσα 
(Helena Kubica) είναι το λεύκωμα Δεν 
μπορούμε να τα ξεχάσουμε, αφιερωμένο 
στα παιδιά που απελάθηκαν στο KL 
Auschwitz. Περισσότερα σκοτώθηκαν από 
τους χιτλερικούς αμέσως μετά την άφιξη 
στο στρατόπεδο. 

Οι έρευνες ξεκίνησαν στη μέση της 
δεκαετίας του 50. Αρχικά επικεντρώ-
θηκαν στις δημοσιεύσεις των βασικών 
ιστορικών πηγών για το στρατόπεδο 
και των απομνημονευμάτων γραμμένων 
από τους κρατούμενους. Επεξεργάστη-
καν όλα τα θέματα της ιστορίας του 
Άουσβιτς. Το πρώτο σημαντικό κατόρ-
θωμα ήταν η έκδοση του Ημερολογίου 
των γεγονότων στο στρατόπεδο Οσβιέτσιμ-
Μπζεζίνκα, το οποίο έγραψε η Ντανούτα 
Τσεχ (Danuta Czech). Το έργο της, μετά 
από ενημέρωση και συμπλήρωση εκδό-
θηκε ως ανεξάρτητο δημοσίευμα στην 
Γερμανία το 1989, και έπειτα στην Πο-
λωνία (1992), στις ΗΠΑ (1997) και στην 
Ιταλία (2006). 
Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 

και στην δεκαετία του 70 στο επίκεντρο 
ήταν οι έρευνες των υποστρατοπέδων 
του KL Auschwitz, της αντιστασιακής κίνη-
σης στο στρατόπεδο και του στρατοπέ-
δου Μπίρκεναου. Παράλληλα μελετήθη-
καν ευρύτερα σύνθετα ζητήματα, όμως 
η δουλειά των φυλακισμένων στο KL 
Auschwitz (Φραντσίσεκ Πίπερ – Franciszek 
Piper), η απομάκρυνση, η διάλυση και η 
απελευθέρωση του στρατοπέδου (Αντζέι 
Στζελέτσκι - Andrzej Strzelecki).
Τα επόμενα χρόνια άρχισαν οι μελέ-

τες στο θέματα της γενικής ιστορίας του 
στρατοπέδου και τα πιο λεπτομερειακά 
ζητήματα. Το αποτέλεσμα είναι πολύτο-
μες εκδόσεις όπως: Βιβλία θανάτων από 
το Άουσβιτς, Το βιβλίο της μνήμης. Οι Ρομά 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς-
Μπίρκεναου, καθώς και τρία ξεχωριστά 
Βιβλία της Μνήμης, αφιερωμένα στους 
Πολωνούς: Το βιβλίο της μνήμης. Μετα-
φορές των Πολωνών από την Βαρσοβία 
στο KL Auschwitz 1940-1044, Το βιβλίο 
της μνήμης. Μεταφορές των Πολωνών στο 
KL Auschwitz από την Κρακοβία και άλλες 
πόλεις της νότιας Πολωνίας 1940-1944 
και Το βιβλίο της μνήμης. Μεταφορές των 
Πολωνών στο KL Auschwitz από το Ράντομ 
και άλλες πόλεις της περιοχής του Κίελτσε 
1940-1994.
Στα Βιβλία της Μνήμης αναλύθηκε 

όχι μόνο το μέγεθος των μεταφορών ή 
ο δείκτης θνησιμότητας στο στρατόπε-

δο, αλλά, αν ήταν δυνατό – έγινε προ-
σπάθεια να αναστηλωθούν τα βιογραφι-
κά των ατόμων. Το ίδιο ισχύει και για το 
ομαδικό έργο υπό τον τίτλο Οι άνθρωποι 
της καλής θέλησης. Το Βιβλίο της Μνήμης 
των κατοίκων της περιοχής του Οσβιέτσιμ 
οι οποίο βοηθούσαν τους κρατούμενος στο 
KL Auschwitz (συν. Χένρικ Σβιεμπότσκι - 
Henryk Świebocki) και για δύο λευκώμα-
τα: το ομαδικό έργο αφιερωμένο στους 
Εβραίους από το Μπέτζιν που βρέθηκαν 
στο Άουσβιτς υπό το τίτλο Πριν φύγουν 
καθώς και το βιβλίο με θέμα τα παιδιά 
Δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Τα νεανικά 
θύματα του KL Auschwitz (Χελένα Κουμπί-
τσα - Helena Kubica). 
Αλλα θέματα με τα οποία ασχολού-

νταν οι ιστορικοί του Μουσείου είναι: ο 
αριθμός των θυμάτων του KL Auschwitz 
(Franciszek Piper), αναφορές των δρα-
πετών από το KL Auschwitz (Henryk 
Świebocki), αντίσταση στο στρατόπε-
δο και κοντά του (Henryk Świebocki), 
η κλοπή των αντικείμενων που άνηκαν 
στα θύματα (Andrzej Strzelecki), υπο-
στρατόπεδο Μπούνα και η ιστορία του 
IG Farbenindustrie (Πιοτρ Σετκιέβιτς 
- Piotr Setkiewicz), εγκληματικά ιατρικά 
πειράματα (Ιρένα Στσελέτσκα - Irena 
Strzelecka), η ιστορία όλων των μερών 
του στρατοπέδου (Andrzej Strzelecki), 
η εξόντωση στο Άουσβιτς των Πολω-
νών από την περιοχή του Ζάμοστς στα 
έτη 1942-1943 (Helena Kubica), η μοί-
ρα των Ρομά στην κατεχόμενη Ευρώ-
πη και η εξόντωσή τους στο Άουσβιτς 
(Βάτσλαβ Ντλουγκομπόρσκι - Wacław 
Długoborski), οι Μάρτυρες του Ιεχωβά 
στο KL Auschwitz (Τερέσα Βόντορ-Τσίχι 
- Teresa Wontor-Cichy), βιογραφίες των 
μελών της αντίστασης, μ.ά. του λοχαγού 
του ιππικού Βίτολντ Πιλέτσκι - Witold 
Pilecki και του ανθυπολοχαγού Στέφαν 
Γιασιενσκι - Stefan Jasieński (Ανταμ Τσίρα 
- Adam Cyra).
Το αποκορύφωμα της μακρόχρο-

νης έρευνας στο Μουσείο είναι μεγάλου 
μεγέθους δημοσίευμα που εκδόθηκε σε 
μερικές γλώσσες Το Άουσβιτς. Σημαντικό-
τερα ζητήματα από την ιστορία του στρα-
τοπέδου. 
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Οι εκθέσεις και 
η διαιώνιση 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 
ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ, ΕΡΕΙΠΙΑ ΚΑΙ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΩΜΟΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΕΦΡΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 
ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΩΝ, ΤΟΠΟΙ, ΟΠΟΥ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΩΝ SS 
ΕΚΑΝΑΝ ΔΙΑΛΟΓΕΣ, ΔΡΟΜΟΙ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΤΟΠΟΙ, ΟΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ, ΤΟΠΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΣΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ. 

Η γενική έκθεση στα εδάφη του 
πρώην KL Auschwitz I

Η πρώτη μόνιμη έκθεση άνοιξε στα 
πρώην μπλοκ των κρατουμένων στα 
εδάφη του πρώην Άουσβιτς Α’ το 1947. 
Το 1955 αντικαταστάθηκε από μια και-
νούργια έκθεση, η οποία – με μερικές αλ-
λαγές – διασώζεται ως σήμερα. 

Η έκθεση περιγράφει δυο βασικές λει-
τουργίες του KL Auschwitz: του στρατο-
πέδου συγκέντρωσης για κρατούμενους 
διάφορων εθνικοτήτων και του μεγαλύ-
τερου κέντρου της μαζικής εξόντωσης 
των Ευρωπαίων Εβραίων. 

Φωτογραφίες των Εβραίων που απελάθηκαν 
στο Άουσβιτς, οι οποίες βρέθηκαν μετά την 
απελευθέρωση στα εδάφη του στρατοπέδου. 

Ένα απόσπασμα της έκθεσης στο 
κτίριο των πρώην λουτρών του 
στρατοπέδου στο Μπίρκεναου.

Στο Μουσείο εκτίθεται ένα από τα πιο 
συγκλονιστικά τεκμήρια των εγκλημάτων 
– σχεδόν 2 τόννοι γυναικεία μαλλιά που 

κόπηκαν από τα θύματα. 

Ο θάλαμος αερίων Α’ στο στρατόπεδο 
Άουσβιτς Α’. Η σημερινή κατάσταση. 

Η έκθεση δείχνει τις συνθήκες της δια-
βίωσης των κρατούμενων στο Άουσβιτς, 
οι οποίοι χάνονταν λόγω υπερβολικής 
δουλειάς, πείνας, ασθενειών, ιατρικών 
πειραμάτων, καθώς και εκτελέσεων και 
διαφόρων ειδών βασανιστηρίων και τι-
μωριών. Στην έκθεση βρίσκονται μεταξύ 
άλλων φωτογραφίες των κρατούμενων, οι 
οποίοι πέθαναν στο στρατόπεδο, έγγρα-
φα και έργα τέχνης που απεικονίζουν τη 
ζωή στο στρατόπεδο. Στο μπλοκ που εί-
ναι ανοιχτό για τους επισκέπτες, το οποίο 
λειτουργούσε ως κρατητήριο του στρατο-
πέδου διατηρούνται πρωτότυπα δωμάτια 
και κελιά, στα οποία περίμεναν οι κρατού-
μενοι και άνθρωποι έξω από το στρατό-
πεδο, τους οποίους οι Γερμανοί έπιαναν 
για τις προσπάθειες τους να βοηθήσουν 
τους κρατούμενους. Σε μερικά μέρη στους 
τοίχους φαίνονται ζωγραφιές και γκράφιτι 
από τα χρόνια του στρατοπέδου. Σε αυτό 

το μπλοκ βρίσκονται επίσης οι εκθέσεις 
που είναι αφιερωμένες στην κίνηση αντι-
στάσεως στο στρατόπεδο, στις τιμωρίες 
και εκτελέσεις και στην μοίρα των αστυ-
νομικών κρατούμενων. Στα κελιά των τι-
μωρημένων, τα οποία είναι στο υπόγειο, 
οι Γερμανοί έκλειναν αυτούς που τους 
έβρισκαν ενόχους της παραβίασης των 
κανονισμών του στρατοπέδου, Το 1941 
εδώ τοποθετούνταν επίσης καταδικασμέ-
νοι σε θάνατο από πείνα. Στα υπόγεια 
του μπλοκ αυτού πέθανε μεταξύ άλλων ο 
Μαξιμίλιαμ Μάρια Κόλμπε (Maksymilian 
Maria Kolbe), ο Πολωνός μοναχός, ο οποί-
ος για να σώσει τη ζωή ενός κρατούμε-
νου, τον αντικατάστησε εθελοντικά στην 
ομάδα των καταδικασμένων σε θάνατο 
από πείνα. Εδώ επίσης, το φθινόπωρο 
του 1941 οι SS έκαναν το πρώτο πείραμα 
της μαζικής εξόντωσης με το δηλητηριώ-
δες αέριο Κυκλώνα Β’. 

Το στρατόπεδο συγκέντρωσης
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Το κέντρο της μαζικής εξόντωσης 
των Ευρωπαίων Εβραίων

Η έκθεση απεικονίζει την πορεία της 
εξόντωσης, από την μεταφορά των Εβραί-
ων στην σιδηροδρομική ράμπα, περνώ-
ντας από την διαλογή από τους γιατρούς 
SS, έως το θάνατο των θυμάτων στους θα-
λάμους αερίων. Μια από τις πιο συγκλονι-
στικές αποδείξεις των ωμοτήτων της εξό-
ντωσης είναι σχεδόν 2 τόννοι μαλλιά που 
κόπηκαν από τα θύματα. Όμως τα πιο 
συγκινητικά είναι απλά, καθημερινά αντι-
κείμενα, τα οποία άνηκαν στους απελα-

σμένους και τα οποία βρέθηκαν μετά την 
απελευθέρωση: ταλλίθ, γυαλιά, βαλίτσες 
με επώνυμα και διευθύνσεις των θυμάτων, 
παπούτσια, προθέσεις, παιδικά ρούχα, 
λεκάνες και λοιπά. Είναι μόνο μικρό μέρος 
των αγαθών που ήταν περιουσία των σκο-
τωμένων Εβραίων και που οι Γερμανοί δεν 
πρόλαβαν να τα αποστείλουν εντός του 
Τρίτου Ράιχ ή να τα καταστρέψουν πριν την 
απομάκρυνση του στρατοπέδου ‘Άουσ-
βιτς. 

Σώζοντας μνήμη του Μπίρκεναου
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, ΟΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ 

ΣΤΟ AΟΥΣΒΙΤΣ-ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ 
ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΔΑΦΗ 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΝΕΓΓΙΧΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

Η μοναδική έκθεση που υπάρχει στα 
εδάφη του Μπίρκεναου άνοιξε το 2001 και 
τοποθετήθηκε στο κτήριο της λεγόμενης 
Σάουνα, στο οποίο κατά τον πόλεμο εγγρά-
φονταν και απολυμαίνονταν οι νεοεισερχό-
μενοι κρατούμενοι στο στρατόπεδο. Ο καθέ-
νας μπορεί να γνωρίσει την λειτουργία και 
την ιστορία του στρατοπέδου περνώντας 
από επόμενες αίθουσες στην ιδία σειρά με 
την σειρά την οποία έπρεπε να ακολουθή-
σουν τα θύματα. Στην τελευταία αίθουσα 
βρίσκονται περίπου 2 χιλιάδες φωτογρα-
φίες, τις οποίες τις έφεραν οι Εβραίοι που 
απελάθηκαν στο Άουσβιτς και οι οποίες 
βρέθηκαν μετά την απελευθέρωση. 
Το 2005 τιμήθηκαν 2 τραγικά μέρη 

που έχουν σχέση με την ιστορία της απέ-

λασης και της εξόντωσης:
− τα εδάφη όπου βρισκόταν ο πρώτος 
θάλαμος αερίων, ο οποίος ξεκίνησε 
την λειτουργία του την άνοιξη του 
1942 κοντά στο στρατόπεδο Μπίρ-
κεναου και ο οποίος λεγόταν Κόκκινο 
Σπιτάκι,

− οι σιδηροδρομικές ράγες (η λεγόμενη 
Judenrampe), οι οποίες βρίσκονταν με-
ταξύ των στρατοπέδων Άουσβιτς και 
Μπίρκεναου και στις οποίες γίνονταν 
μεταφορές των Εβραίων, των Πολω-
νών και των Ρώσων από την άνοιξη 
του 1942 έως το Μάιο του 1944. Στην 
Judenrampe οι νεοεισερχόμενοι Εβραί-
οι περνούσαν από την διαλογή, την 
οποία διεξήγαγαν οι γιατροί των SS. 

Εθνικές εκθέσεις
Στα εδάφη του πρώην στρατοπέδου 

Άουσβιτς Α’ βρίσκονται και άλλες μόνιμες 
εκθέσεις, οι λεγόμενες εθνικές εκθέσεις, οι 
οποίες δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία 
πρώην κρατούμενων από διάφορες χώρες, 
οι οποίοι ανήκουν στην Διεθνή Επιτροπή 
του Άουσβιτς. Ο σκοπός των εκθέσεων αυ-
τών είναι η εκλαΐκευση της γνώσης για την 
χιτλερική κατοχή στις χώρες, από τις οποί-
ες απελάθηκαν οι πολίτες στο Άουσβιτς 
και η απεικόνιση της μοίρας τους. 

Η πρώτη τέτοιου είδους έκθεση δη-
μιουργήθηκε το 1960. Στην περίοδο των 
μερικών δεκαετιών κάποιες εκκαθαρίστη-
καν, κάποιες άλλες αλλάχτηκαν εν μέρει 
ή εντελώς και δημιουργήθηκαν και νέες. 
Είναι έργα ομάδων εξειδικευμένων, τους 
οποίους επιλέγει χώρα, οι πολίτες της 
οποίας ήταν θύματα του Άουσβιτς. Είναι 
αποτέλεσμα συνεργασίας των ομάδων 
αυτών με το Μουσείο και εγκρίνονται από 
το Διεθνές Συμβούλιο του Άουσβιτς. 

Το Μπίρκεναου. Η αναμνηστική πλάκα 
στην σιδηροδρομική ράμπα, στην οποία 
σταματούσαν τα τραίνα με τις μεταφορές 
των απελασμένων στο στρατόπεδο. 
Στο πρώτο πλάνο οι γερμανικές 
φωτογραφίες από τα χρόνια του πολέμου.

Το Μπίρκεναου. Τα ερείπια του θαλάμου 
αερίων και του κρεματορίου Γ’.

Ο Τοίχος του Θανάτου, όπου οι ναζιστές 
τουφέκισαν μερικές χιλιάδες ανθρώπους.
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Ο βασικός σκοπός του εκδοτικού 
οίκου είναι η απόδοση τιμής στη μνήμη 
των θυμάτων του στρατοπέδου, η πε-
ριγραφή του Ολοκαυτώματος και των 
ωμοτήτων που έλαβαν μέρος στο στρα-
τόπεδο από τους ναζιστές και η ευρεία 
διάδοση των πληροφοριών για το Άου-
σβιτς. 
Ο εκδοτικός οίκος δημοσιεύει σε διά-

φορές γλώσσες επιστημονικά και εκλαϊ-
κευμένα βιβλία λογοτεχνίας, βιβλία με τις 
αναμνήσεις, καταλόγους και οδηγούς, 
βιβλία ποίησης, αφίσες και ντοκιμαντέρ 
για την ιστορία του στρατοπέδου. 
Στις σημαντικότερες εκδόσεις του οί-

κου εντάσσονται: Το Ημερολόγιο των γε-
γονότων στο στρατόπεδο Οσβιέτσιμ-Μπζε-
ζίνκα, το οποίο έγραψε η Ντανούτα Τσεχ 
(Danuta Czech) και μονογραφία σε πέντε 
τόμους για την ιστορία του στρατοπέ-
δου Το Άουσβιτς. Σημαντικότερα ζητήματα 
από την ιστορία του στρατοπέδου που εκ-
δόθηκε σε μερικές γλώσσες. 

Από το 1957 εκδίδεται το επιστημο-
νικό περιοδικό “Τετράδια του Άουσβιτς” 
(στην πολωνική και στη γερμανική γλώσ-
σα), το οποίο περιέχει τα αποτελέσματα 
των ερευνών των επιστημόνων που εργά-
ζονται στο Μουσείο και άλλων ερευνητών 
πάνω σε διάφορα ζητήματα της ιστορίας 
του στρατοπέδου. 
Από το 1994 δημοσιεύεται επίσης 

το ενημερωτικό δελτίο PRO MEMORIA, 
το οποίο στοχεύει την ευρύτερη ενημέ-
ρωση για τις δραστηρίοτητες του Μου-
σείου και το επιστημονικό, πολιτικό και 
κοινωνικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
αυτού. Αντίθετα από τα “Τετράδια του 
Άουσβιτς” το δελτίο αυτό απευθύνεται σε 
ευρύ κύκλο των αναγνωστών: από τους 
ερευνητές έως την νεολαία των λυκείων. 
Όλες τις δημοσιεύσεις μπορεί κανείς 

να τις αγοράσει στα σημεία πώλησης 
που βρίσκονται στο Μουσείο και επίσης 
στο Διαδίκτυο, στο on-line βιβλιοπωλείο 
(www.auschwitz.org.pl).

Βασικός στόχος του εκδοτικού οίκου 
είναι να διατρηθεί η μνήμη των θυμάτων 

του στρατοπέδου, η περιγραφή του 
Ολοκαυτώματος και των εγκλημάτων που 
διέπραξαν στο στρατόπεδο οι ναζιστές 
καθώς και η ευρεία προώθηση των 
ζητημάτων με θέμα το Άουσβιτς. 

Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμες οι εξής εκθέσεις:
− „Μαρτυρία, μάχη και εξόντωση των Εβραίων στα χρόνια 1933-1945”
− „Μάχη και μαρτυρολόγια του πολωνικού έθνους στα χρόνια 1939-1945”
− „Εξόντωση των ευρωπαϊκών Ρομά”
− „Τραγωδία των Σλοβάκων Εβραίων”
− „Κρατούμενοι από την Τσεχία στο KL Auschwitz”
− „Προδομένος πολίτης. Για την μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος από την 
Ουγγαρία”

− „Απελασμένοι από την Γαλλία στο KL Auschwitz”
− „Το Βέλγιο 1940-1944. Κατοχή και απελάσεις στο KL Auschwitz”
− „Καταδιώξεις και απέλαση των Εβραίων από την Ολλανδία στα χρόνια 1940-1945”
− και επίσης εκθέσεις προετοιμασμένες από τις εξής χώρες: την Αυστρία, τη Γιουγκο-
σλαβία, τη Ρωσία (στην διαδικασία ενημέρωσης), την Ιταλία.

Προσωρινές και περιοδεύουσες 
εκθέσεις

Κατά την περίοδο των 60 χρόνων 
της ύπαρξής του το Μουσείο διοργάνω-
σε σχεδόν 300 προσωρινές και περιοδεύ-
ουσες εκθέσεις. Τις είδαν πάνω από 15 
εκ. άνθρωποι. Εκτός από την Πολωνία 
οι εκθέσεις αυτές παρουσιάζονταν με-

ταξύ άλλων στην Αυστρία, στην Μεγάλη 
Βρετανία, στην πρώην Τσεχοσλοβακία, 
στην Γερμανία, στο Ισραήλ, στην Ιαπω-
νία, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην 
Σουηδία, στις ΗΠΑ, στην Ουγγαρία, στην 
Ιταλία και στην πρώην ΕΣΣΔ. 

Ο εκδοτικός οίκος
Ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ-
ΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 8 ΕΚ. 

Απόσπασμα της έκθεσης: „Προδομένος 
πολίτης. Για την μνήμη των θυμάτων του 
Ολοκαυτώματος από την Ουγγαρία”.

Απόσπασμα του πρώην στρατοπέδου 
Άουσβιτς Β’-Μπίρκεναου. Φαίνονται 

οι παράγκες του τμήματος καραντίνας 
και απομεινάρια άλλων παραγκών για 

κρατούμενους. 
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Στις 27 Ιανουαρίου 2005, κατά την 
διάρκεια της τελετής της 60ης επετείου 
της απελευθέρωσης του Άουσβιτς, μερι-
κές εκατοντάδες των πρώην κρατούμε-
νων υπέγραψαν την πράξη της ίδρυσης 
του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης για 
το Άουσβιτς και το Ολοκαύτωμα, την 
ίδρυση του οποίου προκήρυξε επίσημα 
ο υπουργός πολιτισμού της Δημοκρατίας 
της Πολωνίας το Μάιο του ίδιου χρόνου. 
Μια από τις βασικές λειτουργίες του 

MCEAH είναι η συνεργασία του με την 

νεολαία και με τους δασκάλους από την 
Πολωνία και το εξωτερικό, καθώς και με 
τα επιστημονικά πολωνικά και ξένα ιδρύ-
ματα.
Στα πλαίσια της διδακτικής δραστη-

ριότητας διοργανώνονται μεταξύ άλλων: 
διαλέξεις και αγορεύσεις, μαθήματα στο 
Μουσείο, εργαστήρια, συνέδρια για δα-
σκάλους, συμπόσια και παρουσιάσεις 
ταινιών, διαγωνισμοί ζωγραφικής, δια-
γωνισμοί για τις καλύτερες εκθέσεις με 
θέμα το στρατόπεδο. 

Το Διαδίκτυο 
Η ιστοσελίδα του Μουσείου (www.

auschwitz.org.pl) επιτρέπει να γνωρί-
σει κανείς την ιστορία του KL Auschwitz 
και να έχει πρόσβαση στα αρχεία με τα 
ονόματα των 100 χιλ. κρατουμένων που 
εξοντώθηκαν στο KL Auschwitz. Η σελί-
δα βοηθάει επίσης στην προετοιμασία 
της επίσκεψης – διαθέτει πληροφορίες 
σχετικές με την μεταφορά, τις τιμές, τις 
υπηρεσίες των ξεναγών και την διανυ-
κτέρευση στο Οσβιέτσιμ. 
Η ιστοσελίδα περιέχει επίσης πληρο-

φορίες για τις δραστηριότητες και την 
προσφορά του Διεθνούς Κέντρου Εκπαί-
δευσης για το Άουσβιτς και για το Ολο-
καύτωμα. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση 
στις ενημερώσεις για τις κυριότερες δια-
δηλώσεις στον Τόπο της Μνήμης, για την 
δομή του Μουσείου, για της δραστηρίο-
τητες του κάθε τμήματός του και στην 

πινακοθήκη των ιστορικών και σύγχρο-
νων φωτογραφιών. 

Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες

Το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης 
για το Άουσβιτς 

και το Ολοκαύτωμα (MCEAH)
ΤΟ ΜCΕΑΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙ-
ΔΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΑΠΟ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ. ΤΟ MCEAH ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑ-

ΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ. 

Ιστοσελίδα έλκει μερικές χιλιάδες χρήστες 
από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θέλουν να 
γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία του 
Ολοκαυτώματος. 

Μια από τις δραστηριότητες του Κέντρου 
Εκπαίδευσης είναι η συνεργασία με 
την νεολαία. Μαθητές λυκείου από την 
Μόσχα στην έκθεση με θέμα οι Ρομά. 

Εδώ και μερικά χρόνια τα εδάφη του πρώην στρατοπέδου 
επισκέπτονται ετησίως ένα εκατομμύριο άτομα από όλο τον κόσμο. 
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Αριθμός επισκεπτών το 2009, 
με διαίρεση σε ηπείρους καταγωγής τους

Νότια Αμερική
3000

Αφρική
2000

Ευρώπη με την Ρωσία 
και το Ισραήλ
1 155 000

Ασία χωρίς την Ρωσία 
και το Ισραήλ

65 000

Αυστραλία 
και Ωκεανία

15 000

Βόρεια Αμερική
60 000
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– Μεταπτυχιακές σπουδές
Σπουδές που διαρκούν 3 εξάμηνα, 

απευθύνονται προς τους δασκάλους, ανα-
γνωρίζονται από τις εκπαιδευτικές Αρχές 
και οργανώνονται σε συνεργασία με την 
Παιδαγωγική Ακαδημία στην Κρακοβία. 
Τα ζητήματα του στρατοπέδου παρουσιά-
ζονται πολυτμηματικά, στα πλαίσια της 
ιστορίας της ναζιστικής τρομοκρατίας και 
γενοκτονίας: ειδικά των Εβραίων και επί-
σης των Πολωνών, των Ρομά και άλλων 
θυμάτων. Ανακαλύπτοντας σχέσεις με την 
γέννηση και εξέλιξη των ολοκληρωτικών 
συστημάτων, οι σπουδές αυτές αναλύουν 
φαινόμενα όπως ο ρατσισμός, ο αντισημι-
τισμός και γενικά η αδιαλλαξία. Περιέχουν 
επίσης τα στοιχειώδη γεγονότα του Β’ Πα-

γκόσμιου Πολέμου και τις συνέπειές του, 
την ιστορία και τον πολιτισμό του εβραϊ-
κού έθνους και την παρουσία των ζητημά-
των αυτών στη λογοτεχνία, στη φιλοσοφία 
και στις καλές τέχνες. 
Τα μαθήματα τα παραδίδουν γνωστοί 

ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, γνώστες της λο-
γοτεχνίας και άλλοι αντιπρόσωποι των 
ανθρωπιστικών επιστήμων καθώς και επι-
στήμονες εργαζόμενοι στο Μουσείο. 
– Σεμινάρια
Είναι συνεδριάσεις που κρατάνε μερι-

κές μέρες, στις οποίες η νεολαία συναντάει 
τους δασκάλους των ανθρωπιστικών επι-
στημών, τους παιδαγωγούς και τους θεο-
λόγους από τα λύκεια και τα πανεπιστή-
μια. Ο σκοπός είναι να προετοιμαστούν 
οι νέοι για την επίσκεψη στο Μουσείο, Το 
πρόγραμμα τέτοιων συνεδριάσεων περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων: διαλέξεις με θέμα 
τη μοίρα της κάθε εθνικής και θρησκευτι-
κής ομάδας στο KL Auschwitz, προβολές 
ταινιών ντοκιμαντέρ με θέμα το Άουσβιτς 
και το Ολοκαύτωμα, αγορεύσεις στο Αρ-
χείο και στο Τμήμα Συλλογών και ειδική 
επίσκεψη με ξεναγό στα εδάφη του πρώην 
στρατοπέδου. 

– Θεματικά συνέδρια
Είναι μονοήμερα συνέδρια με θέμα 

τα βασικά γεγονότα από την ιστορία 
του KL Auschwitz που απευθύνονται σε 
δασκάλους, αποφοίτους των μαθημά-
των του MCEAH, οι οποίοι θέλουν να 
μάθουν περισσότερα για το Άουσβιτς, 
το Ολοκαύτωμα και την περίοδο του 
Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Τα συνέδρια 
αυτά διευρύνουν τα ζητήματα που εί-
ναι θέματα των σεμιναρίων και των 
μεταπτυχιακών σπουδών. Είναι επίσης 
ευκαιρία για να ανταλλαχτούν απόψεις 
όσο αφορά την εκπαίδευση της νεολαί-
ας.
– Σεμινάρια και οι εκπαιδευτικές 
διαμονές για παιδαγωγούς 
και για την νεολαία από την 
Πολωνία και από το εξωτερικό.
Τα σεμινάρια και οι εκπαιδευτικές 

επισκέψεις επιτρέπουν να γνωρίσει κα-
νείς την ιστορία του Άουσβιτς στα πλαί-
σια της ιστορίας της γερμανικής κατο-
χής στην Πολωνία και στην Ευρώπη. 
Διάφορα πακέτα θεμάτων προετοιμά-
ζονται για κάθε ομάδα σύμφωνα με την 
ηλικία, ενδιαφέροντα και ανάγκες της. 

Το MCEAH οργανώνει μεταξύ άλλων:

Η επίσκεψη στα εδάφη του πρώην 
στρατοπέδου εξόντωσης

Το Άουσβιτς – ένας τόπος σημαντικός για 
τον σύγχρονο κόσμο

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΝΗΜΗΣ ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΕΚ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. 

Λίγο μετά την απελευθέρωση του το 
πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης και 
εξόντωσης Άουσβιτς έγινε Τόπος Μνήμης, 
πολύ σημαντικό για το σύγχρονο κόσμο. Το 
αποδεικνύουν οι αυξανόμενοι αριθμοί επι-
σκεπτών – μέχρι τώρα το Μουσείο και τον 
Τόπο Μνήμης Άουσβιτς-Μπίρκεναου τους 
επισκέφτηκαν πάνω από 30 εκ. άνθρωποι 
από όλον τον κόσμο. Από τις αρχές της δε-

καετίας του ‘90 του 20ου αιώνα ο αριθμός 
επισκεπτών αυξάνεται ασταμάτητα. Κάθε 
χρόνο το Μουσείο το επισκέπτονται περί-
που ένα εκατομμύριο άνθρωποι από πάνω 
από 100 χώρες. Οι πιο πολυάριθμοι είναι οι 
Πολωνοί και επίσης οι Αμερικανοί, οι Αγγλοι, 
οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Ισρα-
ηλινοί. 
Φόρον τιμής στο θύματα του στρατο-

πέδου αποτίουν επίσης πολλοί πολιτικοί 
και ηγεμόνες των κρατών, οι οποίο θεω-
ρούν ηθικό τους καθήκον να επισκεφτούν 
τα εδάφη του πρώην στρατοπέδου. Το 
μέρος αυτό θεωρείται ένα από τις μεγαλύ-
τερα μαθήματα για την ανθρωπότητα. Ο 
Władysław Bartoszewski, Πολωνός πρώην 
υπουργός εξωτερικών και πρώην κρατού-
μενος στο στρατόπεδο είπε: „Το Οσβιέτσιμ 
είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του κό-
σμου νεκροταφείο χωρίς τάφους, όπου δεν 
έχει θέση για επιτάφιες πλάκες ή λουλούδια 
για την μνήμη ενός ανθρώπου. Είναι ένα νε-
κροταφείο χωρίς τάφους, γιατί τα πτώματα 
εξαφανίστηκαν με τον καπνό στον ουρανό. 
Και αυτό μας υποχρεώνει...”

Διεθνές σεμινάριο για δασκάλους 
από την Ευρώπη. 
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Κάθε χρόνο τον Τόπο Μνήμης Άουσβιτς-
Μπίρκεναου τον επισκέπτονται ένα 
εκατομμύριο άτομα από όλον τον κόσμο. Για 
να περιηγηθεί κανείς στα εδάφη των πρώην 
στρατοπέδων μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τις υπηρεσίες ενός από τους ξεναγούς που 
έχουν την άδεια του Μουσείου. 
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Ωρες λειτουργίας του Μουσείου
Το Μουσείο λειτουργεί εφτά ημέρες την εβδομάδα τις ώρες:
8.00 – 15.00  Δεκέμβριος - Φεβρουάριος
8.00 – 16.00  Μάρτιος, Νοέμβριος
8.00 – 17.00  Απρίλιος, Οκτώβριος
8.00 – 18.00  Μάιος, Σεπτέμβριος
8.00 – 19.00  Ιούνιος - Αύγουστος
Το παραπάνω ωράριο αφορά τις ώρες της επίσκεψης στα εδάφη του πρώην στρα-

τοπέδου. Το Γραφείο Πληροφοριών για τους Πρώην Κρατούμενους, το Αρχείο, οι Συλ-
λογές, η Βιβλιοθήκη, η διοίκηση και άλλα τμήματα είναι ανοιχτά (εκτός εορτών) από την 
Δευτέρα έως την Παρασκευή τις ώρες 7:00 – 15:00. Την 1 Ιανουαρίου, την 25 Δεκεμβρί-
ου και την Κυριακή του Πάσχα το Μουσείο είναι κλειστό.

Η επίσκεψη – γενικές παρατηρήσεις
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ. Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ 

ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣΗΜΙΣΙ ΩΡΕΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΑΓΟ, ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ (ΠΕΡΙΠΟΥ 3,5 ΩΡΕΣ), 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΠΕΡΙΠΟΥ 6 ΩΡΕΣ) Η ΔΙΗΜΕΡΗ. 

Το πρώην στρατόπεδο Άουσβιτς Α’.

Τα εδάφη υπό την προστασία του Μουσείου, 
τα οποία βρίσκονται σε απόσταση από τα 
πρώην στρατόπεδα Άουσβιτς Α’ (Α) και 
Άουσβιτς Β’-Μπίρκεναου (Β):
− οι τόποι όπου βρίσκονταν πρώτοι 
θάλαμοι αερίων στο Μπίρκεναου (1,3)·

− οι ραγές στις οποίες έφεραν μεταφορές 
με τους απελασμένους (4)·

− ο οβελίσκος για να τιμηθεί η μνήμη 
των σκοτωμένων σοβιετικών 
αιχμαλώτων (2)·

− ο μαζικός τάφος των κρατούμενων, οι 
οποίοι πέθαναν λίγο πριν ή λίγο μετά 
την απελευθέρωση του Άουσβιτς (5).

Στα εδάφη του Τόπου Μνήμης η πρό-
σβαση δεν απαιτεί αντίτιμο. Μπορεί κα-
νείς να δει τις εκθέσεις και κάποια από 
τα πρωτότυπα οικοδομήματα από και τα 
στρατόπεδα: Άουσβιτς Α’ και Άουσβιτς Β’-
Μπίρκεναου. Στο Άουσβιτς Α’ απαγορεύε-
ται είσοδος σε ένα μέρος των μπλοκ, στο 
‘Άουσβιτς Β’-Μπίρκεναου μπορεί κανείς 
να μπει μέσα σε σχεδόν όλες τις παράγκες 
που βρίσκονται εκεί.
Πρέπει να μην ξεχαστούν τέσσερις ση-

μαντικοί ιστορικοί τόποι, οι οποίοι βρίσκο-
νται σε απόσταση από τα πρώην στρατό-
πεδα:

− η θέση, στην οποία λειτουργούσε ο 
πρώτος θάλαμος αερίων στο Μπίρκε-
ναου, το λεγόμενο Κόκκινο Σπιτάκι (σε 
απόσταση μερικών εκατοντάδων μέ-
τρων από τα βόρεια σύνορα του Μπίρ-
κεναου)·

− ο τόπος, όπου βρισκόταν ο δεύτερος 
θάλαμος αερίων στο Μπίρκεναου, το 
λεγόμενο Άσπρο Σπιτάκι (σε απόσταση 
των μερικών εκατοντάδων μέτρων από 
τα δυτικά σύνορα του Μπίρκεναου)·

− οι σιδηροδρομικές ράγες, η λεγόμενη 
Judenrampe, στις οποίες από την άνοι-
ξη του 1942 μέχρι το Μάιο του 1944 

γίνονταν μεταφορές με Εβραίους, Πο-
λωνούς και Ρομά που απελάθηκαν στο 
στρατόπεδο (μεταξύ του Άουσβιτς και 
του Μπίρκεναου, περίπου 1,5 χμ από 
τα στρατόπεδα)·

− ο μαζικός τάφος των κρατούμενων, οι 
οποίοι πέθαναν λίγο πριν ή λίγο μετά 
την απελευθέρωση του Άουσβιτς. 

Το πρώην στρατόπεδο Άουσβιτς Β’-Μπίρκεναου.
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Στα εδάφη του στρατοπέδου Άουσβιτς 
Α’ τα SS δημιούργησαν το πρώτο στρατό-
πεδο για άνδρες (1940) και για γυναίκες 
(1942), εδώ έλαβαν μέρος πρώτα πειρά-
ματα με την εξόντωση ανθρώπων με τον 
Κυκλώνα Β’, εδώ σκοτώθηκαν οι Εβραίοι 
από τις πρώτες μεταφορές, εδώ τα SS διε-
ξήγαγαν πρώτα ιατρικά πειράματα στους 
κρατούμενους, εδώ έγιναν οι περισσότερες 

εκτελέσεις με τουφεκισμό, εδώ επίσης βρισ-
κόταν το κεντρικό κρατητήριο του στρατο-
πέδου για κρατούμενους από όλα τα μέρη 
του συστήματος των στρατοπέδων και οι 
κεντρικές Αρχές του στρατοπέδου μαζί με 
τα περισσότερα γραφεία των SS. Από εδώ 
οι Αρχές του στρατοπέδου οδηγούσαν 
στην ανάπτυξη του συγκροτήματος των 
στρατοπέδων. 

Τα εδάφη του πρώην στρατοπέδου 
Άουσβιτς Β’-Μπίρκεναου

Στο στρατόπεδο Μπίρκεναου οι να-
ζιστές εγκατέστησαν τα περισσότερα μη-
χανήματα της μαζικής εξόντωσης, στα 
οποία σκότωσαν περίπου ένα εκατομμύ-
ριο Ευρωπαίων Εβραίων. Το Μπίρκεναου 
ήταν ταυτόχρονα το μεγαλύτερο στρατό-
πεδο συγκέντρωσης (πάνω από 300 πρω-
τόγονες παράγκες, περισσότερες είναι ξύ-
λινες), στο οποίο το 1944 παρέμειναν 90 
χιλ. κρατούμενοι Εβραίοι , Πολωνοί, Ρομά, 
πολίτες της ΕΣΣΔ και άλλοι. Στα εδάφη του 
πρώην στρατοπέδου διασώθηκαν τόποι 

με ανθρώπινες τέφρες και πολλά απομει-
νάρια. 
Η πελώρια επέκταση, με τις δεκάδες 

διατηρημένες πρωτόγονες παράγκες και 
τα εκατοντάδες απομεινάρια των ερειπί-
ων, με πάνω από 13 χμ στρατοπεδευτικού 
φράχτη, με 10 χμ δρόμους του στρατο-
πέδου, πάνω από 2 χμ σιδηροδρομικές 
ραγές, όλα αυτά μεταδίδουν πλήρως την 
ιδιόμορφη αρχιτεκτονική του Άουσβιτς, η 
οποία είχε ένα σκοπό, την εξόντωση αν-
θρώπων. 

Οι ξεναγοί
Για να επισκεφτούν κάποιοι τα εδά-

φη των δύο πρώην στρατοπέδων είναι 
καλή ιδέα να χρησιμοποιηθούν οι υπη-
ρεσίες ενός ξεναγού που έχει την άδεια 
του Μουσείου (η περιήγηση με τον ξενα-
γό είναι υποχρεωτική σε περίπτωση των 
οργανωμένων ομάδων) – μια τέτοιου εί-
δους επίσκεψη θα επιτρέψει την σωστή 

ιστορική απόδοση και την αποδοτική 
περιήγηση στις εκθέσεις. Οι ξεναγοί ξε-
ναγούν τους επισκέπτες στις εξής γλώσ-
σες: αγγλική, κροατική, τσεχική, γαλλική, 
εβραϊκή, ισπανική, ολλανδική, γιαπωνέ-
ζικη, γερμανική, πολωνική, ρωσική, σερ-
βική, σλοβακική, σουηδική, ουγγρική και 
ιταλική.

Οι οδηγοί 
Πριν την επίσκεψη μπορεί κανείς να 

αγοράσει έναν οδηγό του Μουσείου που 
είναι διαθέσιμος σε μερικές γλώσσες και 
που περιέχει μια σύντομη περιγραφή 

των οικοδομημάτων, των εκθέσεων κα-
θώς και τους χάρτες του Άουσβιτς και 
του Μπίρκεναου με την σημειωμένη τη 
διαδρομή περιήγησης. 

Η υπηρεσία του ξεναγού μπορεί να κρατηθεί:
− μέσω Διαδικτύου (reservation@auschwitz.org.pl)·
− μέσω τηλεφώνου: (+48) 33 844 81 00 /844 80 99 – οι αριθμοί λειτουργούν από 
την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή τις ώρες 7.00-15.00· εκτός αυτού το ωραρίου 
λειτουργεί το τηλέφωνο (+48) 33 844 81 02 – ο αριθμός λειτουργεί τις ώρες, κατά 
τις οποίες είναι ανοιχτό το Μουσείο·

− με αποστολή του fax: (+48) 33 843 22 27·
− επί τόπου στο σημείο υποδοχής επισκεπτών. Εκεί μπορεί κανείς να φροντίσει για 
όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις. Γιατί η ζήτηση για ξεναγούς είναι μεγάλη και 
είναι πολλοί οι επισκέπτες και έτσι συνιστάται η έγκαιρη κράτηση του ξεναγού. Οι 
υπηρεσίες ξεναγών πληρώνονται. 

Το εσωτερικό μιας πλινθόκτιστης 
παράγκας για τους κρατούμενους στο 

στρατόπεδο Μπίρκεναου. 

Το Μπίρκεναου. Το Διεθνές Μνημείο των 
Θυμάτων του Στρατοπέδου.
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Οι εβραϊκές στολές προσευχής. 
Το απόσπασμα από την έκθεση στα εδάφη 

του πρώην στρατοπέδου Άουσβιτς Α’. 

Φ
ω
το
γρ
αφ
ία

: J
ar

ko
 M

en
sf

el
t

Τα εδάφη του πρώην 
στρατοπέδου Άουσβιτς Α’
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„ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΞΕΡΟΥΝ 
ΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ, ΑΛΛΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΟΤΙ 
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ, ΑΝ ΜΙΑ 
ΤΕΤΟΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΘΑ 
ΣΥΜΒΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ. ΜΟΝΟ ΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ.”

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI, 

ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ).

Το ντοκιμαντέρ
Πριν ή μετά την επίσκεψη στα εδάφη 

του πρώην στρατοπέδου μπορεί κανείς 
να δει (έχοντας αγοράσει το εισιτήριο) 
ένα ντοκιμαντέρ που κρατάει 15 λεπτά 
και γυρίστηκε από τους κάμεραμαν του 

Ερυθρού Στρατού. Η ταινία δείχνει την 
απελευθέρωση του στρατοπέδου από 
τους σοβιετικούς στρατιώτες, τους κρα-
τούμενους που σώθηκαν και τα ευρισκό-
μενα τεκμήρια των εγκλημάτων. 

Σύνταξη: Teresa Świebocka, Jadwiga Pinderska-Lech, Jarko Mensfelt
Μετάφραση: Przemysław Kordos
Γραφικό σχέδιο και σελιδοποίηση: Agnieszka Matuła, εταιρία Grafi kon 
Εκτύπωση:  Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice, tel. (+48) 33 873 46 20,

 fax (+48) 33 873 46 22, e-mail: biuro@grafi kon.com.pl, www.grafi kon.com.pl
Γραφικό υλικό μεταχειρισμένο στο δημοσίευμα
 Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Η ιστορία και το παρόν προέρχεται από τις 

συλλογές του Κρατικού Μουσείου Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Μερικά ήταν 
διαθέσιμα με την ευγενική άδεια των: Ryszard Domasik, Lidia Foryciarz, 
Wojciech Gorgolewski, Nel Jastrzębiowska, Henryk Makarewicz, 
Jarko Mensfelt, Stanisław Momot, Rafał Pióro, Mieczysław Stec, 
Wiesław Zieliński και του Διεθνούς Οίκου Συναντήσεων Νεολαίας στο 
Οσβιέτσιμ και του Σχολείου αρ. 653 από την Μόσχα.

© 2010 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Το ενδιαφέρον για την τραγική ιστορία 
του Άουσβιτς δεν μειώνεται με το 

πέρασμα του χρόνου.

Η μεταφορά μεταξύ των πρώην 
στρατοπέδων

Την απόσταση των 3 χμ μεταξύ του 
Άουσβιτς και του Μπίρκεναου μπορεί 
κανείς να περιπατήσει, περνώντας από 
τα εδάφη, οπού στα χρόνια την κατοχής 
βρίσκονταν γερμανικά εργοστάσια και 
εργαστήρια, αποθήκες, γραφεία και τε-
χνικά οικοδομήματα του στρατοπέδου. 
Εδώ δούλευαν και πέθαναν οι κρατούμε-
νοι. Διατηρούνται απομεινάρια μερικών 
σιδηροδρομικών ραγών και ραμπών, με 
τις οποίες έφταναν μεταφορές με τους 

ανθρώπους που απελάθηκαν στο στρα-
τόπεδο. Εδώ οι γιατροί των SS έκαναν 
διαλογές. Στην γειτονιά των πρώην στρα-
τοπέδων βρίσκονται και τα πάρκινγκ, 
δηλαδή μπορούν οι επισκέπτες να ταξι-
δέψουν με τα δικά τους αυτοκίνητα και 
αν δεν διαθέτουν αυτοκίνητα, υπάρχει 
υπηρεσία λεωφορείων με πυκνά δρομο-
λόγια, τα οποία ταξιδεύουν μεταξύ των 
πρώην στρατοπέδων του Άουσβιτς και 
του Μπίρκεναου. 
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PAŃSTWOWE MUZEUM 
AUSCHWITZ-BIRKENAU 
ul. Więźniów Oświęcimia 20 
32-603 Oświęcim, Polska 
tel. (+48) 33 843 20 22
fax (+48) 33 843 19 34 /843 18 62
www.auschwitz.org.pl 
e-mail: muzeum@auschwitz.org.pl

Η διεύθυνση 
του Μουσείου:
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1939
• 1 Σεπτεμβρίου – Η ναζιστική Γερμανία 
επιτίθεται στην Πολωνία. Η έκρηξη του 
Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. 

• Τέλος του έτους – Αφού οι Γερμανοί 
μαζικά συλλαμβάνουν τους Πολωνούς 
και οι φυλακές στην Άνω Σιλεσία και 
στην Περιοχή της Ντομπρόβα είναι 
υπερπλήρεις, στο Γραφείο του Ανώτε-
ρου Ηγέτη των SS και της Αστυνομίας 
στο Βρότσλαβ δημιουργείται το σχέδιο 
να ιδρυθεί ένα στρατόπεδο συγκέντρω-
σης για τους Πολωνούς. 

1940
• 27 Απριλίου – Μετά από μια σειρά επι-
σκέψεων σε διάφορα συγκροτήματα οι-
κοδομημάτων, ο ηγέτης των SS, Χάινριχ 
Χίμλερ, δίνει την διαταγή να δημιουργη-
θεί στο Οσβιέτσιμ – που τότε λεγόταν 
Άουσβιτς – το στρατόπεδο συγκέντρω-
σης στα κτίρια των πρώην πολωνικών 
στρατώνων του πυροβολικού. 

• 14 Ιουνίου – Οι γερμανικές Αρχές κα-
τευθύνουν στο Άουσβιτς την πρώτη 
μεταφορά των κρατούμενων για πολιτι-
κούς λόγους – τους 728 Πολωνούς, και 
ανάμεσά τους, μια μικρή ομάδα Εβραί-
ων. Η μέρα αυτή θεωρείται έναρξη την 
λειτουργίας του στρατοπέδου. Συνολικά 
στα χρόνια 1940-1945 στο στρατόπεδο 
εγγράφονται περίπου 400 χιλ. κρατού-
μενοι, συμπεριλαμβανομένων 270 χιλ. 
ανδρών. 

• 19 Ιουνίου – Πρώτες απελάσεις του 
πληθυσμού από τις γειτονικές περιοχές 
με σκοπό να μην υπάρχουν μάρτυρες 
των ωμοτήτων και οι κρατούμενοι να 
μην έχουν επαφές με τον έξω κόσμο 
και βοήθεια στις δραπετεύσεις. Οι επό-
μενες απελάσεις έχουν σχέση με τα 
σχέδια ανάπτυξης του στρατοπέδου. 
Συνολικά οι Γερμανοί απολαύουν από 
το Οσβιέτσιμ και από τα γύρω χωριά 
τουλάχιστον 5 χιλ. Πολωνούς. Επιπλέον 
μεταφέρουν στα κοντινά γκέτο όλον τον 
εβραϊκό πληθυσμό του Οσβιέτσιμ – πε-
ρίπου 8 χιλ. άτομα. Καταστρέφονται 
οχτώ χωριά και κατεδαφίζονται πάνω 
από εκατό κτίρια στα εδάφη της πόλης 

Οσβιέτσιμ, στην γειτονιά του στρατοπέ-
δου. 

• 6 Ιουλίου – Δραπετεύει ο πρώτος 
κρατούμενος, ο Ταντέους Βιεγιόβσκι 
(Tadeusz Wiejowski). Συνολικά σε όλη την 
ιστορία του στρατοπέδου σε ένα εκα-
τομμύριο άτομα που απελάθηκαν εδώ 
προσπάθησαν να δραπετεύουν μερικοί 
εκατοντάδες κρατούμενοι. Οι περισσό-
τεροι ήταν Πολωνοί, Ρώσοι αιχμάλωτοι 
και Εβραίοι. Πέτυχαν να δραπετεύσουν 
λιγότερα από 150 άτομα. 

• Φθινόπωρο – Το πολωνικό κίνημα αντί-
στασης αποστέλλει πληροφορίες σχετι-
κές με το στρατόπεδο στην πολωνική 
εξόριστη κυβέρνηση που είναι στο Λον-
δίνο. 

• 22 Νοεμβρίου – Η πρώτη εκτέλεση με 
τουφεκισμό. Σκοτώθηκαν 40 Πολωνοί. 

 1941
• 1 Μαρτίου – Στο Άουσβιτς για πρώτη 
φορά έρχεται για επιθεώρηση ο ηγέ-
της των SS Χάινριχ Χίμλερ. Διατάσσει 
μεταξύ άλλων να αναπτυχθεί το στρα-
τόπεδο και να δοθούν στην εταιρία IG 
Farbenindustrie 10 χιλ. κρατούμενοι ως 
„είλωτες” στην κατασκευή του βιομηχα-
νικού εργοστασίου. 

• 23 Απριλίου – Ως αντίποινα για την 
δραπέτευση ενός κρατούμενου, ο διοι-
κητής του στρατοπέδου Ρούντολφ Ες 
για πρώτη φορά καταδικάζει 10 κρα-
τούμενους σε θάνατο από πείνα. 

• 6 Ιουνίου – Η πρώτη μεταφορά Τσέχων 
κρατούμενων για πολιτικούς λόγους. 
Έναρξη της απέλασης στο Άουσβιτς 
των κρατούμενων που δεν είναι Πολω-
νοί. 

• 3 Σεπτεμβρίου – Η πρώτη μαζική εξό-
ντωση των ανθρώπων με το αέριο Κυ-
κλώνα Β’. Χάνονται περίπου 600 σοβιε-
τικοί αιχμάλωτοι και 250 Πολωνοί. 

• Φθινόπωρο – Οι αρχές του στρατοπέ-
δου βάζουν σε λειτουργία τον πρώτο 
θάλαμο αερίων στο Άουσβιτς Α’. 

• 7 Οκτωβρίου – Η δημιουργία του 
στρατοπέδου για σοβιετικούς αιχμα-
λώτους στα εδάφη του Άουσβιτς Α’.
– Η αρχή της κατασκευής του δεύτερου 
μέρους του στρατοπέδου, του Άουσβιτς 

Β’-Μπίρκεναου στα εδάφη του κατε-
στραμμένου χωριού Μπζεζίνκα. 

• 11 Νοεμβρίου – Κατά την πρώτη εκτέ-
λεση μπροστά στον Τοίχο του Θανάτου 
οι Γερμανοί τουφεκίζουν 151 Πολωνούς 
κρατούμενους. 

1942
• Αρχή του έτους – Το ξεκίνημα της μαζι-
κής εξόντωσης των Εβραίων στους θα-
λάμους αερίων. 

• Μάρτιος – Η αρχή της απέλασης στο 
Άουσβιτς των 27 χιλ. Εβραίων από την 
Σλοβακία και των 69 χιλ. Εβραίων από 
την Γαλλία. 

• 1 Μαρτίου – Η έναρξη λειτουργίας του 
στρατοπέδου Άουσβιτς Β’-Μπίρκεναου.

• 26 Μαρτίου – Στο Άουσβιτς τοποθε-
τούνται οι πρώτες 2 χιλ. γυναίκες, από 
τις 130 χιλ. που εγγράφηκαν στο στρα-
τόπεδο ως το τέλος της ύπαρξής του. 

• Μάρτιος-Ιούνιος – Οι Γερμανοί ενερ-
γοποιούν τους προσωρινούς θαλάμους 
αερίων στην γειτονία του Άουσβιτς Β’-
Μπίρκεναου.

• Άνοιξη – Το ξεκίνημα της λειτουργίας 
της σιδηροδρομικής ράμπας, της λεγό-
μενης Judenrampe που βρισκόταν μετα-
ξύ των στρατοπέδων Άουσβιτς Α’ και 
Άουσβιτς Β’-Μπίρκεναου. Στην ράμπα 
αυτή έφταναν οι μεταφορές με απεσταλ-
μένους στο στρατόπεδο Εβραίους και 
με Πολωνούς, Ρομά (Αθίγγανους) και με 
κρατούμενους άλλων εθνικοτήτων. 

• Μάιος – Η έναρξη της απέλασης στο 
Άουσβιτς των 300 χιλ. Εβραίων από την 
Πολωνία και των 23 χιλ. Εβραίων από 
την Γερμανία και την Αυστρία. 

• 4 Μαΐου – Οι SS διεξάγουν την πρώτη 
διαλογή στο στρατόπεδο Μπίρκεναου. 
Οι επιλεγμένοι κρατούμενοι σκοτώνονται 
στο θάλαμο αερίων. 

• 10 Ιουνίου – Η ανταρσία και η απόπει-
ρα μιας μαζικής δραπέτευσης των περί-
που 350 Πολωνών κρατουμένων από τη 
σωφρονιστική ομάδα στο Μπίρκεναου. 
Την δραπέτευση την πέτυχαν 7 από αυ-
τούς, οι 300 σκοτώθηκαν. 

• Ιούνιος – Η έναρξη των απελάσεων στο 
Άουσβιτς των 60 χιλ. Εβραίων από την 
Ολλανδία. 

Από την ιστορία του Άουσβιτς - 
ημερολόγιο
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• Ιούλιος – Η ενεργοποίηση του υποστρα-
τόπεδου Γκόλεσαου (Golleschau) στην 
ασβεστοποιΐα στο Γκολέσουβ, κοντά 
στο Τσιέσιν (στα σύνορα με την Τσεχία). 
Ηταν το πρώτο από 50 υποστρατόπεδα 
του Άουσβιτς. 

• 29 Ιουλίου – Πρώτες πληροφορίες 
απεσταλμένες από γερμανικές πηγές 
στους συμμάχους για την εξόντωση των 
Εβραίων και τους θαλάμους αερίων. Η 
πηγή είναι ο Εντβαρντ Σούλτε (Edward 
Schulte), Γερμανός βιομήχανος και αντι-
ναζιστής. Από το φθινόπωρο του 1940 
οι σύμμαχοι ενημερώνονται τακτικά για 
τα γεγονότα στο Άουσβιτς Αυτές οι πλη-
ροφορίες προέρχονται κυρίως από την 
εν εξορία στο Λονδίνο πολωνική κυβέρ-
νηση, η οποία μένει σε σταθερή επαφή 
με το πολωνικό κίνημα αντίστασης που 
λειτουργεί στο στρατόπεδο και στην γει-
τονιά του. 

• Αύγουστος – Η έναρξη της απέλασης 
των 25 χιλ. Εβραίων από το Βέλγιο και 
των 10 χιλ. Εβραίων από την Γιουγκο-
σλαβία. 

• 30 Οκτωβρίου – Πλάι στο υπό κατα-
σκευή εργοστάσιο του συνθετικού λά-
στιχου IG Farbenindustrie δημιουργείται 
το υποστρατόπεδο Μπούνα, που έπειτα 
μετονομάζεται σε Άουσβιτς Γ’-Μόνοβιτς. 
Στα χρόνια 1942-1944 δημιουργούνται 
47 υποστρατόπεδα και εξωτερικά „κομ-
μάντο” του KL Auschwitz. Οι κρατούμε-
νοι που τοποθετήθηκαν εκεί εργάζονται 
κυρίως στα γερμανικά βιομηχανικά ερ-
γοστάσια. 

• Οκτώβριος – Η έναρξη της απέλασης 
των 46 χιλ. Εβραίων από το Προτεκτο-
ράτο της Τσεχίας και της Μοραβίας 
(γερμ. Protektorat Böhmen und Mähren). 

• Δεκέμβριος – Η πρώτη μεταφορά των 
Εβραίων από την Νορβηγία. Συνολικά 
σε δυο μεταφορές έρχονται σχεδόν 700 
άτομα. 

• 13 Δεκεμβρίου – Η πρώτη μεταφορά 
των Πολωνών που απελαύνονται από 
την περιοχή του Ζάμοστ στα πλαίσια του 
γερμανικού προγράμματος „Generalplan 
Ost” (Γενικό Ανατολικό Σχέδιο) – της 
απέλασης και της εξόντωσης των 50 
εκ. Σλάβων (Πολωνών, Ρώσων, Λευκο-
ρώσων, Ουκρανών και άλλων) και της 
εποίκισης από τους Γερμανούς εποίκους 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
και πρώτα από όλα των πολωνικών εδα-
φών.

• Τέλος του έτους – Οι γιατροί των SS 
ξεκινούν πειράματα στείρωσης στους 
κρατούμενους και στις κρατούμενες. 
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• 26 Φεβρουαρίου – Η δημιουργία στο 
Μπίρκεναου του λεγομένου οικογενεια-
κού στρατοπέδου για τους Ρομά. 

• Μάρτιος – Η έναρξη της απέλασης των 
55 χιλ. Εβραίων από την Ελλάδα.

• 22 Μαρτίου – 25 Ιουνίου – Οι αρχές 
του στρατοπέδου ενεργοποιούν στο 
στρατόπεδο Άουσβιτς Β’-Μπίρκεναου 
τέσσερα κρεματόρια με θαλάμους αερί-
ων. 

• 7 Ιουνίου – Οι πολίτικοι (μη κρατού-
μενοι) εργαζόμενοι των εργοστασίων 
Krupp αρχίζουν τη συναρμολόγηση 
μηχανημάτων σε αποθήκη νοικιασμένη 
από τις Αρχές του στρατοπέδου. Στην 
κατασκευή του στρατοπέδου Άουσ-
βιτς εμπλέκονται εκατοντάδες γερμα-
νικές εταιρίες, πολλές – όπως το IG 
Farbenindustrie ή η Siemens – κερδίζουν 
από την “ειλωτεία” των κρατουμένων. 

• 19 Ιουλίου – Η μεγαλύτερη δημόσια 
εκτέλεση. Ως αντίποινα για την δραπέ-
τευση μερικών κρατούμενων και για τις 
επαφές τους με το γειτονικό πληθυσμό 
οι Γερμανοί κρεμάνε στη αγχόνη 12 Πο-
λωνούς κρατούμενους. Η μεγαλύτερη 
δημόσια εκτέλεση. 

• 9 Σεπτεμβρίου – Η δημιουργία στο 
Μπίρκεναου του λεγόμενου οικογε-
νειακού στρατοπέδου Τερεζινστάντ 
(Theresienstadt) για τους Εβραίους από 
το γκέτο στο Τερέζιν (στην Τσεχία).

• Οκτώβριος – Η έναρξη της απέλασης 
7,5 χιλ. Εβραίων από την Ιταλία. 
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• Μάιος – Αεροπλάνα των συμμάχων 
τα οποία περνάνε πάνω από το Άου-
σβιτς βγάζουν αεροφωτογραφίες. Σε 
φωτογραφίες τραβηγμένες μέσα στους 
επόμενους μήνες φαίνονται οι θάλαμοι 
αερίων και καπνοί από σωρούς όπου 
καίγονταν πτώματα. Τον Αύγουστο ξε-
κινούν οι αμερικανικοί και οι βρετανικοί 
βομβαρδισμοί του σε απόσταση μερικών 
χιλιομέτρων εργοστάσιου του συνθετι-
κού λάστιχου και υγρών καυσίμων της 
γερμανικής εταιρίας IG Farbenindustrie. 

• 16 Μαϊου – Η έναρξη χρήσης των σι-
δηροδρομικών ραγών μέσα στο στρα-
τόπεδο. Αυτό επιτρέπει την μεταφορά 

των τραίνων με τους κρατούμενους 
κατευθείαν στην γειτονιά των θαλάμων 
αερίων Β’ και Γ’ του στρατοπέδου Άου-
σβιτς-Μπίρκεναου. Η έναρξη απέλα-
σης στο Άουσβιτς των σχεδόν 438 χιλ. 
Εβραίων της Ουγγαρίας. 

• 10-12 Ιουλίου – Η διάλυση του λεγό-
μενου οικογενειακού στρατοπέδου Τερε-
ζινστάντ (Theresienstadt). Οι χιτλερικοί 
σκοτώνουν στους θαλάμους αερίων 
περίπου 7 χιλ. Εβραίους. 

• Αύγουστος – Η έναρξη απέλασης στο 
Άουσβιτς των 67 χιλ. Εβραίων από το 
γκέτο Λιτσμανστάντ (η Λότζ στην κε-
ντρική Πολωνία).

• 2 Αυγούστου – Η διάλυση του „οικογε-
νειακού αθιγγανικού στρατοπέδου”. Οι 
χιτλερικοί σκοτώνουν στους θαλάμους 
αερίων σχεδόν 3 χιλ.Ρομά. 

• 12 Αυγούστου – Η έναρξη απέλασης 
στο Άουσβιτς των 13 χιλ. που συνελή-
φθησαν μαζικά μετά από την εξέγερση 
της Βαροσβίας. 

• 7 Οκτωβρίου – Η ανταρσία της 
Sonderkommando (γερμ. ‘ειδικό σώμα’). 
Στην ανταρσία χάνονται 3 λειτουργι-
κοί των SS και 450 κρατούμενοι του 
Sonderkommando, οι Εβραίοι κρατού-
μενοι που αναγκάζονταν να καίνε στα 
κρεματόρια πτώματα σκοτωμένων.

• Νοέμβριος – Διακοπή της μαζικής εξό-
ντωσης των Εβραίων στους θαλάμους 
αερίων. 
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 • 6 Ιανουαρίου – Η τελευταία εκτέλεση 
των περίπου 70 Πολωνών οι οποίοι 
καταδικάστηκαν σε θάνατο από το γερ-
μανικό έκτακτο δικαστήριο. Τέσσερις 
Εβραίες καταδικάζονται για βοήθεια 
στην ετοιμασία της ανταρσίας του 
Sonderkommando και κρέμονται στην 
αγχόνη στην τελευταία δημόσια εκτέλε-
ση. 

• 17 Ιανουαρίου – Η έναρξη των Πο-
ρειών Θανάτου – οι SS απομακρύνουν 
σχεδόν 60 χιλ. Κρατούμενους του KL 
Auschwitz. 

• 21-26 Ιανουαρίου – Οι Γερμανοί ανα-
τινάζουν τους θαλάμους αερίων και τα 
κρεματόρια στο Μπίρκεναου. 

• 27 Ιανουαρίου – 7 χιλ. κρατούμενοι 
διασώζονται για να μαρτυρήσουν στη 
συνέχεια την απελευθέρωση του Άου-
σβιτς από τις μοίρες του σοβιετικού 
στρατού. 
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Το Άουσβιτς είναι μόνιμος πόνος στην συνείδηση του κόσμου.
Τα απομεινάρια του γερμανικού ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης
και της εξόντωσης αναβιώνουν τις σκοτεινότερες στιγμές της ιστορίας του ανθρώπου.

Σε αυτόν τον τόπο στα χρόνια 1940-1945 οι Γερμανοί ναζιστές σκότωσαν πάνω από 
ένα εκατομμύριο Εβραίους και δεκάδες χιλιάδες Πολωνούς, Ρομά και Σίντι, σοβιετικούς 
αιχμαλώτους και άλλους αθώους ανθρώπους. 

Υπολογίζουμε στην υποστήριξή σας στην διατήρηση του εδάφους, των οικοδομημάτων και 
όλων των απομειναριών του Άουσβιτς και δηλαδή της μνήμης των θυμάτων του. 

Τους χορηγούς τους παρακαλούμε για καταθέσεις μέσω της ιστοσελίδας 
www.auschwitz.org.pl ή κατευθείαν στον λογαριασμό:
Τράπεζα: Bank Pekao SA oddział Bielsko-Biała
Διεύθυνση: Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka 40a
IBAN: PL15
Λογαριασμός: 1240 1170 1111 0000 24185 907
SWIFT: PKOPPLPW

Ευχαριστούμε!


