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Η Άννα Φρανκ γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.  

Η οικογένειά της ήταν εβραϊκής καταγωγής και για τους Εβραίους εκείνα 

τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Τη χώρα τότε κυβερνούσε ο Αδόλφος Χίτλερ, ένας μικροκα-

μωμένος άνθρωπος με τσιριχτή φωνή, που πίστευε ότι οι Γερμανοί ήταν η καλύτερη φυλή 

του κόσμου, η «Αρία φυλή» όπως την ονόμαζε. Κρυφά σχεδίαζε να εξαφανίσει όλους τους 

υπόλοιπους από προσώπου γης για να κυβερνήσει μια μέρα ο στρατός του. Φανταζόταν 

πως κάποτε ο κατάξανθος στρατός της Μεγάλης Γερμανίας –με επικεφαλής τον ίδιο– θα 

κυριαρχούσε σε ολόκληρο τον κόσμο!

Φυσικά, οι Εβραίοι, οι τσιγγάνοι, όσοι διαφωνούσαν με τις ιδέες του και πολλοί πολλοί 

άλλοι δε χωρούσαν σε αυτά τα σχέδιά του. Έτσι, σιγά σιγά τους απομόνωνε από την υπό-

λοιπη κοινωνία με τελικό σκοπό να τους μεταφέρει σε τεράστια στρατόπεδα συγκέντρω-

σης και να τους εξοντώσει. Ο Αδόλφος Χίτλερ αυτά τα ονόμαζε «στρατόπεδα 
εργασίας» και οι άνθρωποι που μεταφέρονταν εκεί, νόμιζαν πως θα πήγαιναν για 

να δουλέψουν. Μα η αλήθεια ήταν πως απ’ όσους ταξίδευαν ως αυτά, κανείς δεν επέστρε-

φε πίσω στην οικογένεια και στους φίλους του…

Όσο περνούσε ο καιρός, η ζωή των Εβραίων στη Γερμανία γινόταν όλο και πιο δύ-

σκολη. Δεν υπήρχε ελευθερία του λόγου, τα βιβλία Εβραίων συγγραφέων καίγονταν σε 

πλατείες, μόνο οι Άριοι μπορούσαν να εργαστούν στο δημόσιο ή να διδάξουν, ενώ κανείς 

δεν ψώνιζε από τα μαγαζιά των Εβραίων.
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Οι γονείς της Άννας, Όττο και Έντιθ, ευτυχώς είχαν χρήματα κι έτσι κατάφεραν, χωρίς 

δυσκολία, να μετακομίσουν στην Ολλανδία, όπου ο πατέρας της διορίστηκε διευθυντής σε 

μια μεγάλη εταιρεία. Τα επόμενα χρόνια, η Άννα με τη μεγαλύτερη αδερφή της, τη Μαρ-

γκότ, και τους γονείς τους έζησαν ήσυχα στο νέο τους σπίτι. Η Άννα ήταν ιδιαίτερα δημοφι-

λής και αγαπητή στο σχολείο της και το πανέμορφο Άμστερνταμ ήταν 

μια πόλη που της ταίριαζε πολύ.

Όμως, το 1940, που ο Χίτλερ εισέβαλε στη χώρα, η ζωή των Εβραίων άρχισε να γί-

νεται κι εκεί εξίσου δύσκολη. Υποχρεώθηκαν να παραδώσουν τα ποδήλατά τους και να 

κυκλοφορούν μόνο με τα πόδια. Τους απαγορεύτηκε να μπαίνουν στο τραμ ή να οδηγούν 

αυτοκίνητο. Έπρεπε να έχουν ραμμένο στο πανωφόρι τους ένα 
κίτρινο υφασμάτινο αστέρι για να ξεχωρίζουν από μακριά ότι είναι 

Εβραίοι. Επιτρεπόταν να ψωνίζουν μόνο από μαγαζιά που είχαν την ταμπέλα «Εβραϊκό 

κατάστημα» και μόνο από τις τρεις ως τις πέντε το απόγευμα. Απαγορευόταν να κυκλοφο-

ρούν μετά τις οκτώ το βράδυ, να πηγαίνουν στο θέατρο, στον κινηματογράφο, σε πισίνες 

ή γήπεδα. Τα παιδιά ήταν υποχρεωμένα πλέον να φοιτούν μόνο σε εβραϊκά σχολεία και 

τόσα άλλα…




