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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 



Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Καθώς ο γερμανικός στρατός προχωρούσε στα Βαλκάνια 

και τη Σοβιετική Ένωση, οι ναζιστικές ομάδες του Χίτλερ 

προχωρούσαν σε μαζικούς θανάτους πολιτών, κυρίως 

εβραϊκής καταγωγής, το ονομαζόμενο ως Ολοκαύτωμα, 

έγκλημα κατά της ανθρωπότητας από τη Γερμανία του 

Χίλτερ. Τρένα φορτωμένα με Εβραίους, πολλοί απ’ 

αυτούς θανατώνονταν με αέρια στις ειδικά σχεδιασμένες 

αίθουσες ή πυροβολούνταν από εκτελεστικό απόσπασμα. 

 

Οι υπόλοιποι αναγκάζονταν να δουλεύουν κάτω από τις 

χειρότερες συνθήκες, οι οποίες οδηγούσαν τελικά στο 

θάνατο από λιμό ή εκτέλεση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έξι 

εκατομμύρια περίπου Εβραίοι, άνδρες, γυναίκες και 

παιδιά, δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

ολοκαυτώματος. 

 

Στα γκέτο και στα στρατόπεδα, οργανώνονταν ομάδες 

αντίστασης, και μερικοί Εβραίοι πάλεψαν γενναία, αλλά 

μόνο λίγοι επέζησαν. Μεμονωμένοι μη-Εβραίοι έθεσαν σε 

κίνδυνο τις ζωές τους κρύβοντας Εβραιόπουλα ή ακόμα 

και ολόκληρες οικογένειες, ή βοηθώντας τους να 

εξασφαλίσουν «έγγραφα» για να μπορέσουν να 

διαφύγουν. 

 

Ο Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε την μεγαλύτερη 

ένοπλη σύγκρουση στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην 

οποία έλαβαν μέρος περισσότεροι από 100 εκατομμύρια 

άνθρωποι από 30 χώρες και σημαδεύτηκε από μαζικές 

εκτελέσεις και θανάτους στρατιωτών και πολιτών. 

 

 Στη Γερμανία το 1933 ο Αδόλφο Χίτλερ αναλαμβάνει 

την εξουσία  και θέλει να ανορθώσει το γόητρο της  

χώρας του και να πάρει εκδίκηση από τους 

Αγγλογάλλους για την ήττα στον Α’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Θέλει επίσης να εξαφανίσει όλους τους 

Εβραίους.  Τους μισούσε γιατί είχαν στα χέρια τους 

ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας της Γερμανίας και 

συμπεριφέρονταν με άσχημο τρόπο στους 

Γερμανούς.  

  

 Αρχίζοντας λοιπόν από το 1933 ο Χίτλερ φρόντισε 

ώστε όλες οι εβραϊκές επιχειρήσεις να υποστούν 

βανδαλισμούς, βιβλία Εβραίων συγγραφέων να 

καούν δημοσίως και όλοι οι Εβραίοι να 

απομακρυνθούν από δημόσιες θέσεις. Το 1935, 

θεσπίστηκαν οι λεγόμενοι νόμοι της Νυρεμβέργης, οι 

οποίοι στερούσαν από τους Εβραίους την 

υπηκοότητά τους και απαγόρευαν το γάμο με 

«Γερμανούς πολίτες».  Όλοι οι εβραίοι 

συγκεντρώνονταν σε γκέτο και στρατόπεδα 

καταναγκαστικών έργων.  

  

        Η αφορμή για τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο ήταν η 

απαίτηση της Γερμανίας να κυριαρχήσει στην πόλη 

Ντάντσιχ της Πολωνίας. Από το 1939 φυσικά ο Χίτλερ 

είχε αποφασίσει να επιτεθεί και να καταλάβει την 

Πολωνία, πράγμα το οποίο έγινε το Σεπτέμβριο. Οι 

Αγγλογάλλοι κήρυξαν έτσι τον πόλεμο κατά της 

Γερμανίας. 

 



       Η Άννα Φρανκ γεννήθηκε στη 
Φραγκφούρτη στις 12 Ιουνίου του 1929. 
Ήταν Εβραιοπούλα,  η δεύτερη κόρη του 
επιχειρηματία Ότο Φρανκ και της Εντίτ 

Χολέντερ. Η μεγάλύτερη αδελφή της Άννας 
ονομαζόταν Μαργκότ και ήταν τρία χρόνια 

μεγαλύτερη από την Άννα. Η οικογένεια 
Φρανκ ζούσαν σε μία μη εβραϊκή γειτονιά 

της Φραγκφούρτης. 
 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ: 

https://elenahalivelaki.wordpress.com/2015/06/12/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA/


https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/photo/margot-and-anne-frank
https://elenahalivelaki.wordpress.com/2015/06/12/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA/
http://www.pathfinder.gr/stories/4234980/anna-frank-h-efhbh-poy-ezhse-th-thhriwdia-toy-nazismoy/


Η οικογένεια της Άννα Φρανκ το 1933  μετακομίζει από τη 
Φραγκφούρτη, στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Η Άννα ήταν 
μόλις 4 ετών.  Εκεί ζούσαν μαζί με άλλους τέσσερις  
οικογενειακούς τους φίλους. 

 

Ο πατέρας της δουλεύει σε μια εταιρεία και το 1938 ανοίγει τη 
δική του επιχείρηση.  Γίνεται  χονδρέμπορος φρούτων. 

 

Στην Ολλανδία η Άννα περνά ωραία και  κάνει πολλές φίλες.  Η 
ανησυχία της μητέρας της όμως έιναι έντονη…Τα πράγματα με 
τους Γερμανούς χειροτέρευαν και η απειλή των Γερμανών τους 
πλησιάζει όλο και πιο πολύ… 

Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  
ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ… 



Δυστυχώς η ανησυχία της Εντίτ  

θα έβγαινε αληθινή… 

  
     

    Τον Μάιο του 1940 σμήνος 
αεροπλάνων πετούν πάνω 

από την Ολλανδία.  
Βομβαρδισμοί και σειρήνες 

ακούγονται παντού.  Οι 
Γερμανοί απειλούν ότι θα 

βομβαρδίσουν το Ρότερνταμ 
εάν δεν παραδίνονταν. 

 

 Το 1941 οι Γερμανοί 
κατακτούν την Ολλανδία…. 

   

     Η Άννα γράφεται σε ένα ειδικό 

    σχολείο για Εβραίους. 



Οι Γερμανοί: 

• Απαγορεύουν στους Εβραίους να οδηγούν.  Πριν τις 
8:00 μ.μ. θα έπρεπε όλοι να ήταν στα σπίτια τους και δεν 
επιτρεπόταν να πηγαίνουν σε χώρους διασκέδασης. 

• Μπορούν να πηγαίνουν για ψώνια μόνο σε εβραϊκά 
καταστήματα. 

• Τα παιδιά των Εβραίων πρέπει να πηγαίνουν μόνο σε 
ειδικά Εβραϊκά σχολεία. 

• Είναι υποχρεωμένοι να φορούν ένα ειδικό καρτελάκι 
που έγραφε «Jood», δηλαδή Εβραίος , για να 
ξεχωρίζουν. 

Η εξουσία των Γερμανών…. 



Η Γερμανική αστυνομία μάζευε τους Εβραίους σε στρατόπεδα, 
έτσι η οικογένεια της Άννας έπρεπε να κρυφτεί για γλυτώσει. 
Κρύβεται σε μια σοφίτα, στη δουλειά του πατέρα της Άννας, όπου 
η κυρία Μιπ Γκις, που δούλευε για τον πατέρα της Άννας τους 
φιλοξένησε, με κίνδυνο την ζωή της.  Μαζί τους κρύβονται και ο 
κύριος Βαν Ντάουν (συνάδελφος του Όττο)με την γυναίκα του 
και το γιο του Πήτερ. 

 

Μένουν εκεί κρυμμένοι για δύο χρόνια και τους δίνεται κρυφά 
φαγητό και ρούχα  από δύο φίλους του κ. Φρανκ..  Ο χώρος όμως 
είναι  πολύ μικρός και η επιβίωση πολύ δύσκολη.  Αντιμετωπίζουν 
πολλές δυσκολίες.  Δεν πρέπει να κάνουν θόρυβο, ούτε να 
βγαίνουν έξω γιατί κάποιος μπορούσε να τους δει και να τους 
προδώσει. Έχουν αδυνατίσει τόσο πολύ από την πείνα που 
ξεχώριζαν μόνο τα μάτια τους από το σώμα τους. 

Οι δυσκολίες και η κρυψώνα της οικογένειας Φράνκ 



      

     Η Άννα όλη μέρα διαβάζει βιβλία, μαθαίνει γαλλικά και 
βλέπει τι έκαναν οι υπόλοιποι. Όλα αυτά τα γράφει στο 

ημερολόγιο της. 

      Μάλιστα είχε αρχίσει να ερωτεύεται και τον Πέτερ, ενώ 
στις αρχές δεν τα έβρισκε μαζί του. 

 

 



      Όταν η Άννα είχε τα γενέθλια της,  

      παίρνει σαν δώρο ένα ημερολόγιο.  

    Το θέλει για να γράφει όλα τα γεγονότα  

που γίνονταν,  

όλα όσα ένιωθε και όλα της τα μυστικά. 



Με κάποιο τρόπο οι Ναζί μαθαίνουν πως στην εταιρεία 
του πατέρα της Άννας έκρυβαν Εβραίους και διατάσσουν 

να τους πάνε στην κρυψώνα τους. 

Το 1944 όλοι οι κάτοικοι της κρυψώνας, μαζί και η 
οικογένεια Φρανκ συλλαμβάνονται.  Οι Γερμανοί τους 

βάζουν σε ένα τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. 

Ξεχωρίζουν τους άντρες από τις γυναίκες και τους πάνε 
σε στρατόπεδα για να δουλέψουν. 

Η Άννα είναι πολύ φοβισμένη. Νιώθει ότι ήρθε το τέλος  
για την οικογένεια της. 

Η σύλληψη της οικογένειας Φρανκ… 



Ήρθε η μέρα που η Άννα θα αποχωριζόταν τη μητέρα της. Η Άννα και η 
αδελφή της που προορίζονταν για εργάτριες λόγω του ότι ήταν μικρές, 
μεταφέρονται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Μπέργκεν- Μπέλσεν 

στη Βόρεια Γερμανία . 

 

Εκεί ήταν πιο λίγη η δουλειά, όμως σκεφτόταν πολύ τη μητέρα της και 
την καλύτερη της φίλη. Είχε μεγάλη αγωνία για το τι απέγιναν, αν είναι 

καλά. 

 

Τους τάιζαν δύο κουταλιές σούπας και λίγο ψωμί και αυτές δούλευαν 
και δούλευαν ασταμάτητα…. 

 

 

Η ζωή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης… 

       Η Εντίτ 
φεύγει….  

 Από την πολλή 
δουλειά και τις 
σοβαρές 
αρρώστιες η 
μητέρα της 
Άννας 
αρρωσταίνει .   

 Την πάνε σε ένα 
θάλαμο 
ασθενών, με 
πολύ ψηλούς 
πυρετούς.  

 Μετά από λίγο 
καιρό δεν έχει 
καμία 
επικοινωνία με 
το γύρο 
περιβάλλον της.  

  Φεύγει μια 
κρύα νύχτα του 
χειμώνα το 
1945. 



Δύο μήνες πριν την απελευθέρωση της Ολλανδίας από τους 
Γερμανούς, τον Μάρτιο του 1945 δυστυχώς η Άννα και η αδελφή 
της, μετά από πολλές κακουχίες και βάσανα από τους Ναζί 
φεύγουν από τη ζωή,  αρρωσταίνοντας από τύφο. 

 

Ο πατέρας της Άννας ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας που 
επέζησε. Βρέθηκε ζωντανός στο Άουσβιτς και ελευθερώθηκε από 
τον Κόκκινο Στρατό. 

Το τέλος της Άννας Φρανκ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ διαπιστώνουμε πως ήταν ένα κορίτσι με τεράστια 

εσωτερική δύναμη, θάρρος, αισιοδοξία και θετική σκέψη. Ονειρευόταν για ένα καλύτερο αύριο 

και έλπιζε πως θα μπορέσει να προοδεύσει στη ζωή της, βάζοντας στόχους. 

 

Πιο κάτω έχουμε μερικά λόγια, παρμένα από το ημερολόγιο της, όπως ακριβώς τα έγραψε: 

 

   

«…όταν γράφω τα ξεφορτώνομαι όλα, η λύπη 
μου εξαφανίζεται, το κουράγιο μου 

ξαναγεννιέται»! 

 

«…ξέρω τι θέλω, έχω ένα σκοπό, έχω μια 
γνώμη, έχω μια πίστη κι έναν έρωτα. 
Αφήστε με να είμαι ο εαυτός μου, τότε 

είμαι ευτυχισμένη.  Ξέρω ότι είμαι γυναίκα, 
μια γυναίκα με εσωτερική δύναμη και 

θάρρος.  Αν ο Θεός μ’ αφήσει να ζήσω, θα 
προχωρήσω πολύ περισσότερο απ’ όσο 
προχώρησε ποτέ η μαμά, δεν θα μείνω 

ασήμαντη, θα εργαστώ στον κόσμο και για 
τους ανθρώπους.  Και σήμερα ξέρω ότι το 

θάρρος κι η χαρά είναι απόλυτα 
απαραίτητα»! 

 

«..αλλά έχω ελπίδες για μετά τον πόλεμο, σε 
διαβεβαιώνω ότι δε μου’χει πάρει καθόλου 

τα μυαλά αυτή η τιποτένια ζωούλα.  Θα 
ήθελα να περάσω ένα χρόνο στο Παρίσι κι 

ένα χρόνο στο Λονδίνο, για να μάθω τη 
γλώσσα και να μελετήσω την ιστορία της 

τέχνη». 

 

 

 

 

 

 

«…συχνά νιώθω καταβεβλημένη, αλλά ποτέ 
απελπισμένη, αντιμετωπίζω την 

παρανομία μας σαν μια επικίνδυνη 
περιπέτεια, ρομαντική και ενδιαφέρουσα.  

Στο ημερολόγιο μου αντιμετωπίζω την 
κάθε στέρηση σαν πηγή διασκέδασης.  

Είναι επειδή υποσχέθηκα στον εαυτό μου 
να ζήσω διαφορετικά από τις άλλες 

κοπέλες και αργότερα διαφορετικά από 
τις συνηθισμένες νοικοκυρές». 

 

«…έχω μεγαλύτερη όρεξη για τη ζωή και μια 
πιο σίγουρη και πιο αγνή αίσθηση για τη 

δικαιοσύνη». 

 

«…εδώ δε βλέπεις παρά μονο 
συνοφρυωμένα και γκρινιάρικα 

πρόσωπο, θα’ λεγες ότι ξαφνικά ζούμε μια 
αφόρητη κατάσταση.  Έδώ, στο 

Καταφύγιο, κανένας δε δίνει το καλό 
παράδειγμα. Ο καθένας πρέπει να τα 

βγάλει πέρα μόνος του. Η δουλειά μου, η 
ελπίδα μου, ο έρωτας μου, το κουράγιο 
μου, να τι μου δίνει τη δύναμη μου, τη 

χαρά μου και το θάρρος μου» 



Μετά από μερικά χρόνια και όταν ο Ότο Φρανκ μαθαίνει ότι 
είναι ο μόνος από την οικογένεια του που έζησε, φίλοι της 
οικογένειας του παραδίδουν το ημερολόγιο της κόρης του 

Άννας που βρέθηκε στο κρησφύγετο όπου κρύβονταν από τους 
Γερμανούς στο Άμστερνταμ. 

 

Χάρη σ’ αυτόν το ημερολόγιο εκδίδεται το 1947  

και γίνεται  γνωστό στον υπόλοιπο κόσμο. 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΆΝΝΑΣ… 



ΤΙ  ΜΟΥ ΔΙΔΑΞΕ ΑΥΤΌ 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ μας 
παρουσιάζει όλα τα εγκλήματα που έγιναν 
τότε από τους Γερμανούς εις βάρος των 
Εβραίων. Διαβάζοντας την ιστορία αυτού του 
κοριτσιού μαθαίνουμε πως η βία και ο 
ρατσισμός φέρνουν μόνο πόνο, θάνατο και 

καταστροφή.  
 

Η Άννα ήλπιζε και πάλευε για ένα κόσμο 
καλύτερο, ήθελε μέσα από τα δικά της 
βιώματα να μας μεταφέρει τη δύναμη της 
αγάπης και της ελπίδας. Ποτέ δεν πρέπει να 
τα βάζουμε κάτω, ακόμη και στις πιο 
δύσκολες καταστάσεις. Ήθελε να μας 
μεταφέρει το θάρρος και την τόλμη για να 
παλέψουμε για τα βασικά ιδανικά ενός 
ανθρώπου, την ελευθερία, την ισότητα, την 
αξιοπρέπεια. Αγαθά τα οποία εμείς τώρα τα 
θεωρούμε δεδομένα και εύκολα όμως τότε 
δεν ήταν όλα τόσο εύκολα και δεδομένα …. 



 

ΑΝΤΡΕΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 

ΣΤ 1 


