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ΘΕΜΑ: #EveryNameCounts: πρωτοβουλία ηλεκτρονικής μεταγραφής Αρχείων Arolsen 

Βάσει σχετικής ενημέρωσης από την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του 
Υπουργείου Εξωτερικών, σας γνωστοποιούμε ότι τα Αρχεία Arolsen (Διεθνής Υπηρεσία 
Αναζητήσεων – ITS), τα οποία εδρεύουν στο Bad Arolsen της Γερμανίας, αποτελούν ίσως το 
μεγαλύτερο στον κόσμο κέντρο τεκμηρίωσης για τα ναζιστικά εγκλήματα κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, διαθέτοντας το αρχειακό υλικό των στρατοπέδων συγκέντρωσης και 
καταναγκαστικής εργασίας εκείνης της περιόδου και έχοντας διεξάγει τα τελευταία 70 χρόνια 
χιλιάδες έρευνες για την ανεύρεση στοιχείων για την τύχη εγκλείστων στα στρατόπεδα αυτά.

Από το 2007, εκτός από την παροχή πληροφοριών και τεκμηρίων στις οικογένειες των 
θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, τα Αρχεία Arolsen έχουν προσθέσει στη δραστηριότητά 
τους και την εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής έρευνας, βοηθώντας τους ιστορικούς να 
φωτίσουν τη σκοτεινή εκείνη περίοδο, μέσω της παροχής πρόσβασης στο πολύτιμο υλικό 
τους. Για τη διευκόλυνση της την ιστορική έρευνα, τα Αρχεία Arolsen έχουν, μεταξύ άλλων, 
εντατικοποιήσει τη διαδικασία ψηφιοποίησης του υλικού που διαθέτουν (ήδη έχει 
ψηφιοποιηθεί πάνω από το 90% του αρχείου), και έχουν αναπτύξει μία έντονη 
δραστηριότητα εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προσπάθειας, τα Αρχεία Arolsen με στόχο όχι μόνο τη 
βελτίωση των υπηρεσιών προς τους στους ερευνητές, αλλά και την ευαισθητοποίηση του 
ευρύτερου κοινού, και κυρίως της νεολαίας τη νεολαία, στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης 
του Ολοκαυτώματος ως μέσου για την αποφυγή της επανάληψης της φρίκης εκείνης της 
περιόδου, εγκαινίασαν τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων, την εκστρατεία 
#EveryNameCounts. Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ηλεκτρονική μεταγραφή των 
δελτίων των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας, 
ώστε να δημιουργηθεί μία πλήρης βάση δεδομένων με τα ονόματα των 17,5 εκατομμυρίων 
θυμάτων για τα οποία τα Αρχεία Arolsen διαθέτουν τεκμήρια και να δοθεί έτσι στην ιστορική 
έρευνα ένα ακόμα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Τα Αρχεία Arolsen έχουν ψηφιοποιήσει και 
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αναρτήσει τα 17,5 εκατομμύρια δελτία που έχουν στη διάθεσή τους, τα οποία όμως δεν είναι 
αναζητήσιμα καθώς δεν έχουν εξαχθεί τα μεταδεδομένα τους και επομένως δεν είναι 
απόλυτα χρηστικά από τους ερευνητές.

Στις αρχές του 2020 τα Αρχεία ξεκίνησαν να συνεργάζονται με πανεπιστημιακά ιδρύματα 
και σχολεία (εντός και εκτός Γερμανίας) με στόχο φοιτητές και μαθητές να αναλάβουν να 
αντιγράψουν σε βάση δεδομένων ονόματα και στοιχεία που εμφανίζονται στα 
ψηφιοποιημένα δελτία, βοηθώντας έτσι την τεκμηρίωση του αρχειακού υλικού που 
φυλάσσεται στο Arolsen. Η εκστρατεία ξεκίνησε πιλοτικά τον Ιανουάριο 2022 με 1.000 
μαθητές από την Έσση, αλλά κατά την περίοδο του πρώτου lock down δόθηκε νέα δυναμική, 
με αποτέλεσμα έως το τέλος του 2020 να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα πάνω από 
10.000 εθελοντές όλων των ηλικιών και να προστεθούν ένα εκατομμύριο νέα ονόματα στη 
βάση δεδομένων των Αρχείων. Από τις 21 Ιανουαρίου 2021 η εκστρατεία διευρύνθηκε και 
δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα να συμμετέχει στην 
προσπάθεια μεταγράφοντας ονόματα και στοιχεία μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε την εν θέματι πρωτοβουλία σε 
όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, προς ενημέρωση των φοιτητών/τριών, 
οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να συνδράμουν, ατομικά ή ομαδικά, στο σημαντικό 
αυτό εγχείρημα. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://arolsen-archives.org/en/learn-
participate/exhibitions-campaigns/everynamecounts/
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