


Η Άννα Φρανκ  γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου 1929 στην 

Φρανκφούρτη και πέθανε το Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 

1945 στο Μπέργκεν-Μπέλζεν. Ήταν Γερμανίδα 

Εβραιοπούλα που έγραψε ένα ημερολόγιο ενώ 

κρυβόταν, μαζί με τους δικούς της και τέσσερις 

οικογενειακούς φίλους, σε ένα σπίτι στο Άμστερνταμ 

κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της 

Ολλανδίας. 



  Η οικογένειά της είχε μετακομίσει στο Άμστερνταμ όταν οι 

Ναζί πήραν την εξουσία στη Γερμανία, αλλά παγιδεύτηκε 

όταν η κατοχή επεκτάθηκε και στην Ολλανδία. Καθώς οι 

διώξεις των Εβραίων εντάθηκαν, η οικογένεια άρχισε τον 

Ιούλιο του 1942 να κρύβεται σε μυστικά δωμάτια του 

γραφείου του πατέρα, Όττο Φρανκ. Μετά από δύο χρόνια 

τούς κατέδωσαν και η οικογένεια στάλθηκε στα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης. 



Τον Φεβρουάριο του 1945 η Μαργκότ και η Άννα 

αρρώστησαν από τύφο. Μια μέρα, η Μαργκότ, 

προσπαθώντας να σηκωθεί από το κρεβάτι της, που 

βρισκόταν ακριβώς πάνω από το κρεβάτι της Άννας, 

έχασε την ισορροπία της και έπεσε κάτω. Στην 

κατάσταση που βρισκόταν, ο οργανισμός της δεν 

άντεξε το σοκ. Ο θάνατος της αδελφής της προκάλεσε 

στην Άννα αυτό που όλα τα προηγούμενα βάσανά της 

δεν μπόρεσαν να προκαλέσουν: έσπασε το ηθικό της. 

Λίγες μέρες αργότερα, στις αρχές Μαρτίου, πέθανε.  



Ο πατέρας της, Όττο, ο μόνος που επέζησε από τους οκτώ 

της σοφίτας, γύρισε μετά το τέλος του πολέμου στο 

Άμστερνταμ, όπου ανακάλυψε ότι το ημερολόγιό της 

είχε διασωθεί. Πεπεισμένος ότι αποτελούσε μοναδική 

μαρτυρία, προχώρησε στην έκδοσή του. Το ημερολόγιο 

εκδόθηκε στην ολλανδική γλώσσα. 



Το ημερολόγιο, που είχε δοθεί στην 

Άννα ως δώρο για τα 13α γενέθλιά 

της, περιγράφει τα γεγονότα της 

ζωής της από τις 12 Ιουνίου 1942 

μέχρι την τελευταία μέρα που 

έγραψε σ' αυτό, την 1η Αυγούστου 

1944. Γραμμένο στα ολλανδικά, 

μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες 

κι έγινε ένα από τα πιο 

πολυδιαβασμένα βιβλία του 

κόσμου. Διασκευάστηκε για την 

τηλεόραση, τον κινηματογράφο, το 

θέατρο, ακόμα και για την όπερα. 

Το βιβλίο δίνει μια λεπτομερή 

περιγραφή της καθημερινής ζωής 

κατά τη διάρκεια της Ναζιστικής 

Κατοχής· μέσω των γραπτών της, η 

Άννα Φρανκ έγινε ένα από τα πιο 

γνωστά θύματα του 

Ολοκαυτώματος. 



ΗΜΑΝΣΙΚΕ   ΦΡΑΕΙ   ΑΠΟ ΣΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

 

•Είναι εντελώς αδύνατον για μένα να χτίσω τη ζωή μου πάνω στο χάος, στη θλίψη 

και στο θάνατο... 

• Βλέπω τον κόσμο αργά  αργά  να μεταμορφώνεται σε άγριο τοπίο. Ακούω τον 

κεραυνό που πλησιάζει και που μια μέρα θα καταστρέψει κι εμάς τους ίδιους... 

•Νιώθω τον πόνο εκατομμυρίων ανθρώπων. Κι όμως, όταν κοιτάζω τον ουρανό, 

νιώθω μέσα μου πως όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο, πως αυτή η 

σκληρότητα θα τελειώσει, πως η ειρήνη και η γαλήνη θα επιστρέψουν και 

πάλι... 

• Κάποια μέρα αυτός ο φοβερός πόλεμος θα τελειώσει... Κάποια μέρα θα 

ξαναγίνουμε άνθρωποι κι όχι απλά Εβραίοι... 

 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!! 

 

Μπαλτζή Ελένη-Μαρία 

Παπαγγέλου Μαρία 


