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Εργαστήρι 6/ Το κέντρο εξόντωσης του Άουσβιτς 

 
Έγγρ.1 Το συγκρότημα του Άουσβιτς 
 

 

 

 

 

 

Έγγρ. 2 Το στρατόπεδο συγκέντρωσης και το κέντρο εξόντωσης του Άουσβιτς ΙΙ – Μπιρκενάου 

 

.  

 

 

 

 

 

Εβραϊκή ράμπα (αποβάθρα αποβίβασης)  

Περίφραξη από αγκαθωτά 

συρματοπλέγματα 

Πόρτες 

Σκοπιές 

Πυρές καύσης 

Τάφροι, τόποι εκτέλεσης 

Κτίρια 

Κρεματόρια 

Πτέρυγες νοσοκομείου 

 

Σιδηρόδρομοι 

Χώρος διαλογής 

Υπόμνημα κοινό στα δύο σχέδια 
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Έγγρ. 3 Η διαλογή κατά την άφιξη στην judenrampe  
 

 
 

Μία από τις σπάνιες αναπαραστάσεις της άφιξης των Εβραίων στην ράμπα 2 (Alte Judenrampe)  που λειτουργεί από 

την άνοιξη του 1942 έως και τον Μάιο του 1944 (σχέδιο ανωνύμου) 

 

Έγγρ. 4 Μαρτυρία της Földes Sandorné, πρώην κρατουμένης (παράθεμα από το τετράδιο σκαριφημάτων 

του Άουσβιτς, Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς, 2014, σελ. 46) 

 

 

« Τα βαγόνια κατευθύνθηκαν προς τη ράμπα αποβίβασης που βρισκόταν έξω από το στρατόπεδο. Μας διέταξαν να 

κατέβουμε αφήνοντας τις αποσκευές μας στα βαγόνια. Στη ράμπα, εκτός από τα SS, υπήρχαν και πολωνοί 

κρατούμενοι ντυμένοι με ριγέ στολή. Πολλοί από αυτούς μιλούσαν ουγγρικά. Μας ανακοίνωσαν ότι οι άνδρες και οι 

γυναίκες έπρεπε να μπουν σε δύο διαφορετικές ουρές και ότι θα μας ανέθεταν εργασία. Δόθηκε εντολή να 

προχωρήσουμε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν ξαναείδα ποτέ ξανά τον πατέρα μου και τον αδελφό μου. Οι 

κρατούμενοι με τη ριγέ στολή είπαν ότι οι γέροι και οι άρρωστοι μπορούσαν να επωφεληθούν από το φορτηγό που 

ήταν σταθμευμένο λίγο πιο μακριά. Μας διαβεβαίωσαν ότι θα ξανασυναντιόμασταν όλοι μαζί αργότερα. Έπεισα τη 

μητέρα μου να ανέβει με τη γιαγιά μου σε ένα φορτηγό, επειδή τα πόδια της είχαν πρηστεί από το ταξίδι. Δεν την 

ξαναείδα κι εκείνη ποτέ ξανά. » 
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Έγγρ. 5 Κρεματόριο ΙΙΙ (φωτογραφίες αρχείου της διοίκησης των SS) 
 

 
 

Έγγρ. 6 Άφιξη των Ούγγρων Εβραίων (1944) 

 

 
Στο στρατόπεδο του Άουσβιτς, οι Εβραίοι από την Ουγγαρία χωρίζονταν σε δύο σειρές, μία για την καταναγκαστική 

εργασία και μία για την άμεση εξόντωση από έναν υπαξιωματικό των SS. Στο βάθος, ειδική μονάδα εβραίων εργατών 

φόρτωνε τις αποσκευές σε ένα φορτηγό. Αριστερά, στον κεντρικό δρόμο, μια ατελείωτη ουρά με γυναίκες και παιδιά  

έχει φτάσει σχεδόν στο κρεματόριο ΙΙ (κτίριο όπου βρίσκονταν οι θάλαμοι αερίων). 
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Έγγρ. 7 Κρεματόριο ΙΙ ή ΙΙΙ- αναμνήσεις ενός sonderkommando1, David Olère (1945) 

 

 
1. Ειδική μονάδα εργατών αποτελούμενη από εβραίους κρατουμένους που χρησιμοποιούνται στα κέντρα 

εξόντωσης του Άουσβιτς 

Έγγρ. 8 Μαρτυρία ενός sonderkommando, του Σλόμο Βενέτσια1 

 

« Κάθε φορά που έφτανε ένα νέο κομβόι, οι άνθρωποι έμπαιναν από τη μεγάλη πύλη του Κρεματορίου και 

κατευθύνονταν προς την υπόγεια σκάλα που οδηγούσε στα αποδυτήρια. Ήταν τόσοι πολλοί που η ουρά των 

ανθρώπων μάκραινε σαν ένα μεγάλο φίδι. Οι πρώτοι είχαν  μπει και οι τελευταίοι ήταν ακόμα εκατό μέτρα πιο πίσω. 

Μετά τη διαλογή στη ράμπα, πρώτοι στέλνονταν οι γυναίκες, τα παιδιά και οι γέροι και μετά ακολουθούσαν οι άνδρες. 

Στα αποδυτήρια, υπήρχαν αριθμημένες κρεμάστρες κατά μήκος του τοίχου, και μικροί πάγκοι για να γδύνονται. Για 

να τους ξεγελάσουν περισσότερο, οι Γερμανοί τους έλεγαν να προσέχουν μην ξεχάσουν τους αριθμούς, για να 

μπορούν να βρουν τα υπάρχοντά τους βγαίνοντας από το "λουτρό". (...) 

Αφού είχαν γδυθεί, οι γυναίκες έμπαιναν στο θάλαμο αερίων και περίμεναν, πιστεύοντας ότι βρίσκονται σε λουτρό 

βλέποντας την κεφαλή του ντουζ πάνω από τα κεφάλια τους (...) 

Κι έπειτα, τελικά, ερχόταν ο Γερμανός με το αέριο. Έπαιρνε μαζί του δύο κρατουμένους των Sonderkommando για 

να σηκώσουν απ’έξω τον φεγγίτη, πάνω από τον θαλάμο αερίων, κι από το άνοιγμα αυτό διοχέτευε το Κυκλώνιο Β. 

(...) 

Αυτό κρατούσε δέκα με δώδεκα λεπτά, και μετά δεν ακουγόταν ο παραμικρός θόρυβος, ζώσα ψυχή. Ένας Γερμανός 

ερχόταν να ελέγξει ότι όλοι ήταν νεκροί κοιτάζοντας από το «ματάκι» που ήταν τοποθετημένο στη χοντρή πόρτα. 

Μόλις βεβαιωνόταν ότι όλοι ήταν πράγματι νεκροί, άνοιγε την πόρτα και έφευγε αμέσως, αφού είχε ανοίξει πρώτα 

τον εξαερισμό. » 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο «Sonderkommando Μέσα από την κόλαση των θαλάμων αερίου», Σλόμο Βενέτσια, εκδ. 

Albin Michel (στα γαλλικά),  2007 

 

1. Ο Σλόμο Βενέτσια, από την ιταλική εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, εκτοπίστηκε από την Αθήνα και έφθασε στις 11 

Απριλίου του 1944 στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, όπου εντάχθηκε στο σώμα των ειδικών μονάδων των SS που ήταν 

επιφορτισμένες από τους SS να αδειάζουν τους θαλάμους αερίων και να καίνε τα σώματα των θυμάτων. 

 

 


