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Anne Frank, ihr Leben, ihre Kindheit und ihr Tagebuch.
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Η Άννα Φρανκ (Φραγκφούρτη, 12 Ιουνίου 1929 - στρατόπεδο
συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλζεν, Φεβρουάριος ή Μάρτιος 1945)
ήταν Γερμανίδα Εβραϊκής καταγωγής 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.
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 Anna Frank (Frankfurt, 12.
Juni 1929 - KZ Bergen-Belsen,
Februar oder März 1945) war
eine deutsche Frau jüdischer
Abstammung, die ein
Tagebuch schrieb, während
sie sich mit ihrer Familie und
vier Freunden der Familie in
einem Haus in Amsterdam
während der deutschen
Besetzung der Niederlande
versteckte.



Ihr Leben Ihr Leben
 
 
Ihre Familie war nach Amsterdam gezogen, als die
Nazis in Deutschland die Macht übernahmen, saß
aber in der Falle, als die Besatzung auf die
Niederlande übergriff. Als die Verfolgung der Juden
zunahm, begann die Familie im Juli 1942, sich in
geheimen Räumen im Büro des Vaters, Otto Frank,
zu verstecken. Nach zwei Jahren wurden sie
verraten und die Familie wurde in die
Konzentrationslager geschickt. Die Gestapo
durchwühlte den Dachboden, in dem sich ihre
Familie versteckt hielt, und ließ Zeitschriften, Bücher,
Zeitungen usw. durcheinander auf dem Boden
liegen. Ein paar Tage später fand eine Putzfrau
Annas Tagebuch unter ihnen. Ohne zu wissen, was
es war, gab er es Miep und Ellie, zwei Mädchen,
deren Hilfe für jüdische Familien nie bekannt wurde.
Anna und ihre Schwester Margot wurden zwei
Monate vor dem Tod ihrer Mutter in das deutsche
Lager Bergen-Belsen gebracht. Dort zeigte Anna
denselben Mut und dieselbe Tapferkeit, die sie in
Auschwitz berühmt gemacht hatten. Im Februar
1945 erkrankten beide Mädchen an Typhus

• 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. Η
Γκεστάπο λεηλάτησε τη σοφίτα, όπου κρυβόταν η
οικογένειά της, αφήνοντας ανάκατα στο πάτωμα
περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες κτλ. Λίγες μέρες
αργότερα, μια καθαρίστρια βρήκε ανάμεσά τους το
ημερολόγιο της Άννα. Χωρίς να ξέρει τι ήταν, το
παρέδωσε στη Μιπ και την Έλλη, δύο κορίτσια, που
η βοήθειά τους στις εβραϊκές οικογένειες δεν
αποκαλύφθηκε ποτέ. Η Άννα και η αδελφή της,
Μαργκότ, μεταφέρθηκαν, δύο μήνες πριν το θάνατο
της μητέρας τους, στο γερμανικό στρατόπεδο
Μπέργκεν – Μπέλζεν. Εκεί η Άννα έδειξε το ίδιο
κουράγιο και καρτερικότητα που την είχαν κάνει
γνωστή στο Άουσβιτς. Τον Φεβρουάριο του 1945
και τα δυο κορίτσια αρρώστησαν από τύφο.



• Ihr Tagebuch
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.Πολλοί αρνητές του Ολοκαυτώματος όπως ο
Ρομπέρ Φωρισσόν και ο Ντέιβιντ Ίρβινγκ επέκριναν το

Ημερολόγιο της Άννα Φράνκ ως μερικώs πλαστό.
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Das Tagebuch, das Anna zu ihrem 13.
Geburtstag geschenkt wurde, beschreibt die
Ereignisse ihres Lebens vom 12. Juni 1942 bis
zum letzten Tag, an dem sie darin schrieb, dem 1.
August 1944. Das auf Niederländisch
geschriebene Buch wurde in viele Sprachen
übersetzt und wurde zu einem der
meistgelesenen Bücher der Welt. Es wurde für
Fernsehen, Kino, Theater und sogar für die Oper
adaptiert. Das Buch beschreibt detailliert das
tägliche Leben während der Nazi-Besatzung
anna Frank wurde durch ihre Schriften zu einem
der bekanntesten Opfer des Holocausts.Viele
Holocaust-Leugner wie Robert Faurisson und
David Irving kritisierten das Tagebuch von Anne
Frank als Teilfälschung.
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