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Με την ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ, μια έφηβη 

συνηθισμένη και καθημερινή θα ήταν 

πολύ εύκολο να ταυτιστούν αγόρια και 

κορίτσια. Η Άννα αρχίζει να γράφει στο 

Ημερολόγιό της στα 13 γενέθλιά της, που 

το ημερολόγιο τής δόθηκε ως δώρο. 

Το Ημερολόγιο   
της Άννας Φρανκ 
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ                                 

με τα μάτια ενός συνομήλικου 
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Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ 
  

   To Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ παρουσιάζει πραγματικά γεγονότα του Β΄ 

Παγκόσμιου πολέμου, συγκεκριμένα τη γενοκτονία των Εβραίων μέσα από τα μάτια 

μιας 13χρονης κοπέλας. Αυτό το ημερολόγιο δημοσιεύεται από τον πατέρα της μετά 

τον πόλεμο καθώς ήταν ο μόνος που επιβίωσε από την οικογένεια Φρανκ. 

   Με την Άννα Φρανκ, μια έφηβη συνηθισμένη και καθημερινή θα ήταν πολύ εύκολο 

να ταυτιστούν μαζί της αγόρια και κορίτσια. Η Άννα αρχίζει να γράφει στο 

Ημερολόγιό της στα 13 γενέθλιά της, που το ημερολόγιο τής δόθηκε ως δώρο. Εκεί 

γράφει λίγα λόγια για τα αγόρια που την περιβάλλουν, κάποια σχόλια για τις φίλες 

της και κάποια αγόρια, καθώς επίσης πώς περνάει την καθημερινότητά της. 

Επιπλέον, αναφέρει τους νόμους κατά των Εβραίων, που σημαίνει την αρχή για την 

«Τελική Λύση». Αυτό συνέβη όταν η οικογένεια Φρανκ οδηγείται σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. 

   Όλα παίρνουν μια απρόβλεπτη κατεύθυνση όταν η Άννα και η οικογένειά της 

εγκαταλείπουν το σπίτι τους και αποφασίζουν να κρυφτούν στην αποθήκη της 

επιχείρησης του Ότο Φρανκ στο Άμστερνταμ (1942), για να μην τους συλλάβουν οι 

ναζί Στο κρησφύγετο θα συγκατοικήσουν με την οικογένεια Βαν Ντάαν. 

   Διαβάζοντας το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ ένας/μία έφηβος/η μπορεί να 

ταυτιστεί με τα προβλήματα της και τα συναισθήματα που νιώθει. Η Άννα έχει μια 

μεγαλύτερη αδερφή τη Μαργκότ, με την οποία πολλές φορές έχει αντιπαραθέσεις, 

όπως πολλά παιδιά στην καθημερινότητα με τα αδέρφια τους. Η Άννα συχνά 

τσακώνεται με τους γονείς της και μετά κλείνεται στον εαυτό της. Νιώθει 

παγιδευμένη, πως δεν μπορεί να μιλήσει σε κανέναν. Παράλληλα, μέσα από τις 

σελίδες του ημερολογίου της μας δείχνει τον παιδικό έρωτα, αφού η Άννα έχει 

ερωτευτεί τον Πέτερ Βαν Ντάαν, τον γιο των συγκατοίκων της. Τέλος, παρουσιάζει 

τους φόβους της από όσα άκουγε για τις διώξεις των Εβραίων από  τους ναζί. 

   Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ είναι ένα βιβλίο βασισμένο σε πραγματικά 

γεγονότα, το οποίο θα συνιστούσα σε έναν/μία συνομήλικό/ή μου, γιατί 

παρουσιάσει τα προβλήματα και την τραγική πραγματικότητα του Ολοκαυτώματος 

με τα μάτια μιας έφηβης Εβραιοπούλας.  


