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 Δείκτες   
Επιτυχίας 
 
1. Να αναγνωρίζουν  τα 
βασικά χαρακτηριστικά 
των λογοτεχνικών ειδών. 
 
2. Να αναγνωρίζουν στα 
ποιητικά και πεζά κείμενα 
τη «φωνή που μιλάει» 
 
3. Να αναγνωρίζουν το 
αντικείμενο του 
«αφηγείσθαι» που 
καθορίζει και τον τύπο της 
αφήγησης 
 
4. Να ξεχωρίζουν τους 
κύριους τρόπους εστίασης 
και απόδοσης του λόγου 

Δείκτες    Επάρκειας 
 
1. Ημερολόγιο-Αυτοβιογραφία / 
Σύγχρονη Ποίηση: 
Χαρακτηριστικά 
 
 
2. Διάκριση στην ποίηση της 
«φωνής που μιλάει»/ποιητικού 
υποκειμένου – αφηγητής στα 
πεζά κείμενα 
 
3. Πρωτοπρόσωπη αφήγηση  
/Παντογνώστης αφηγητής 
 
 
4. Εστίαση /Φωνή/Τρόπος 
αφήγησης: «Μηδενική» εστίαση 
= παντογνώστης αφηγητής και 
«εσωτερική» εστίαση = 
εσωτερικός μονόλογος 
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Αναγνωρίσατε ποια  γεγονότα απαθανατίζονται 
στις φωτογραφίες; 
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βηματολόγιο: 
 
Αναγνώσεις  
Ήχοι και Χρώματα 
Αναδιήγηση 
Εντυπώσεις /Συναισθήματα 
Συνεξέταση – Ανάλυση 
Αναπαράσταση του χρόνου 
Τεχνικές αφήγησης 
Εκφραστικά μέσα 
Γραμματολογικά και άλλα 
Οι δημιουργοί 
Συνολική αποτίμηση 
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Άννα Φρανκ 
   1929-1945 
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Η Άννα Φρανκ έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο από το 
ημερολόγιο που κρατούσε, ενώ η οικογένειά της κρυβόταν από τους 
Ναζί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω της 
εβραϊκής καταγωγής της. Από τη Γερμανία μετακόμισε στο 
Άμστερνταμ το 1933, το έτος που οι Ναζί ανέβηκαν στην εξουσία. 
Μέχρι τον Μάιο του 1944 τα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν 
παγιδευμένα στην πόλη, εξαιτίας της γερμανικής κατοχής. 
 
Όταν οι διώξεις εναντίον των Εβραίων κορυφώθηκαν τον Ιούλιο 
του 1942, η οικογένεια κρύφτηκε σε ένα δωμάτιο για να σωθεί. 
Μετά από δύο χρόνια, το καταφύγιό τους προδόθηκε και 
μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Άννα Φρανκ και η 
αδελφή της κατέληξαν στο Μπέργκεν - Μπέλσεν, ενώ τον Μάρτιο 
του 1945 η μικρή Άννα πέθανε από τύφο σε ηλικία μόλις 15 ετών.  
 
Διασώθηκε το ημερολόγιό της.  
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Όττο  Φρανκ 
 
Έντιθ  Φρανκ-
Χολλέντερ 
 
Μάργκοτ  Φρανκ 
 
Άννα  Φρανκ 



Νίκος Εγγονόπουλος 
       1907 - 1985 

Ήταν Έλληνας καθηγητής του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου, ζωγράφος, σκηνογράφος και 
ποιητής. Θεωρείται ένας από τους πιο 
σημαντικούς  εκπροσώπους της γενιάς του 
'30, ενώ αποτέλεσε και έναν από τους 
κύριους εκφραστές του υπερρεαλιστικού 
κινήματος στην Ελλάδα. Το έργο του 
περιλαμβάνει ακόμα μεταφράσεις, κριτικές 
μελέτες και δοκίμια. 
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Ποια κείμενα ονομάζουμε  βιογραφικά; 
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Βιογραφικά ονομάζονται  τα 
κείμενα που : 
 
• ο συγγραφέας τους 

αφηγείται γεγονότα 
(ημερολόγιο, 
απομνημονεύματα, 
αυτοβιογραφίες) ή εκθέτει τα 
σημαντικότερα στοιχεία της 
δικής του ζωής 

      Ημερολόγιο :  
•  Η συστηματική καταγραφή από έναν 

άνθρωπο των συναισθημάτων, των 
σκέψεων και των γεγονότων της 
προσωπικής ζωής του ή και της δημόσιας 
ζωής 

 
• Ο χαρακτήρας τους είναι προσωπικός κι 

έτσι η γλώσσα του μπορεί να είναι 
συνθηματική και η γραφή τους 
υπαινικτική και ελλειπτική 
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  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
 
   γραφής των Ημερολογίων; 
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Χαρακτηριστικά των Ημερολογίων είναι: 
  
• ο εξομολογητικός τόνος 
 
• η υποκειμενική ματιά 
 
• η αποσπασματικότητα 
 
• η κυριαρχία του α' προσώπου. 
 
• ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου συγγραφής 
κάθε καταχώρησης 
 
• ο ελάχιστος χρόνος που μεσολαβεί  ανάμεσα στα 

συμβάντα (χρόνος των γεγονότων) και την 

καταγραφή τους (χρόνος της αφήγησης) 
 
• η δύναμη της περιγραφής 
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εντοπίζουμε τις 

αφηγηματικές  
τεχνικές 
στο απόσπασμα από το 
Ημερολόγιο της Άννας 
Φρανκ 



• Αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο:  Πρωτοπρόσωπη αφήγηση      
(ζωντάνια, φυσικότητα, προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη) 

 

•  Στοιχεία εσωτερικού μονολόγου σε όλο το απόσπασμα 

 

• παντογνώστης αφηγητής 
 
 
 
 

 
 
 

Δικαιολογούμε κάνοντας αναφορές στο απόσπασμα 
από το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ 



τι λέτε για γι’ αυτά; 

• Ποια λέξη επαναλαμβάνεται 
επίμονα στο απόσπασμα; Τι 
την κάνει αναγκαία  στην 
αφήγηση και γιατί; 

Φτιάξτε τον κατάλογο των απαγορεύσεων  
στο Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ και 
προβληματιστείτε: 
- Ανθρώπινα δικαιώματα των Εβραίων 
- Πώς επέδρασαν αυτές οι απαγορεύσεις στην 
ψυχολογία τους; 
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essai sur l’ inegalite des races 
humaines  
 
(Δοκίμιο επί της ανισότητας των ανθρώπινων 

φυλών) 

 
       ξεχνιέται ο Αδόλφος Χιτλερ; 
 
 αλήθεια - των αδυνάτων αδύνατο - 
ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω  
αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε  
το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ ΄ 
ανθρώπου  
- το εφήμερο της παράλογης ζωής του - 
κι ανακαλύπτουμε διαφορές  
-γιομάτοι μίσος - διαφορές  
σε χρώμα δέρματος φυλή  θρησκεία 
  

 Νίκος Εγγονόπουλος, Στην κοιλάδα με τους 

ροδώνες, 1978 

Παρατηρήστε: 
 
• Το θέμα - μήνυμα 
 
• Κειμενικό είδος (εξωτερικά και 

εσωτερικά  χαρακτηριστικά) 
 

 
• Ποιητικό Υποκείμενο – Η Φωνή: 
                      Αφηγηματική Τεχνική 
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Κειμενικό  Είδος:  Ποίημα  της νεότερης ποίησης 

 

                              Εσωτερικά χαρακτηριστικά: 
                              -  Προβληματισμός του ποιητικού υποκειμένου 
                              -  Ειρωνεία 
                              -  Πίκρα 
                              -  Κριτική διάθεση 
 

                              Εξωτερικά χαρακτηριστικά: 
                              -  Ελεύθερος στίχος 
                              -  Λιτά εκφραστικά μέσα: απλό λεξιλόγιο, απουσία επιθέτων  
                                 και «διακοσμητικών λέξεων» 
                              -  Μια σκέψη που καταγράφεται στο χαρτί – Αυτόματη Γραφή 
                              -  Συμβολισμοί  

                              Αφηγηματική Τεχνική: 
                    -  Πρωτοπρόσωπη  αφήγηση, Εσωτερικός μονόλογος  

Το θέμα:   Η σύντομη διάρκεια της ζωής μας δεν επιτρέπει τον παραλογισμό , 

                 την καταστροφή, τη βία, και τον ρατσισμό 



Τίτλος:      essai sur l’ inegalite des races humaines  

                               (Δοκίμιο επί της ανισότητας των ανθρωπίνων φυλών) 
 

Προμετωπίδα:    ξεχνιέται ο Αδόλφος Χίτλερ; 

http://animalnewyork.com/2014/hitler-meth-head-pill-popper-bull-semen-guzzler/


•  Γιατί δεν ξεχνιέται ο Αδόλφος Χίτλερ; 

«Πώς θα ζήσουμε;», λέει  το ποιητικό υποκείμενο.  

   Τι λέτε; 
   Να θυμόμαστε ή να ξεχάσουμε τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας; 
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Αναπαράσταση του χρόνου στα δύο κείμενα: 
 
Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ: 
 
- Σαφής χρονική αφετηρία: Σάββατο, 20 Ιουνίου 1942 
- Χρονικές αναδρομές: 1933, 1940, 1943 (flash back) 

 

essai sur l’ inegalite des races humaines:  
 
- Η ημερομηνία έκδοσης: 1978 
- Έμμεσα  η χρονική περίοδος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου  
      (1939-01945)- ( flash back) 
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Ο Πληθυσμός των κειμένων 
 
Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ: 
 
Επώνυμοι:  Άννα Φρανκ, Όττο Φρανκ, Έντιθ  Φρανκ – 
Χολλάντερ, Μάργκοτ Φρανκ, κυρία Κούπερους  
  
Ανώνυμοι: οι θείοι, η γιαγιά, Γερμανοί, Εβραίοι 
 
Οι χαρακτήρες δεν ολοκληρώνονται στο συγκεκριμένο 
απόσπασμα. Γιατί; Ποιος είναι ο στόχος της Άννας στη 
συγκεκριμένη σελίδα του Ημερολογίου της; 
 

 

essai sur l’ inegalite des races humaines: 
 
Επώνυμοι: Ο Νίκος Εγγονόπουλος, ως ποιητικό υποκείμενο, ως 
η φωνή, Αδόλφος Χίτλερ 
 
Ανώνυμοι: Τα «όντα» (Οι «γνωστοί άγνωστοι») 
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Το βιβλίο του που άσκησε τη μεγαλύτερη 
επίδραση ήταν το «Δοκίμιο για την ανισότητα 
των ανθρώπινων φυλών» (1853-1855). Στο 
έργο του αυτό εκφράζει την άποψη ότι μεταξύ 
των ανθρώπινων φυλών υπάρχει μια 
ιεραρχία, η οποία τεκμηριώνεται από 
βιολογικές, ανθρωπολογικές και ιστορικές 
μελέτες. Ανώτερη όλων είναι το λευκό έθνος 
των Αρείων της Ινδίας. Ο Γκομπινό 
υποστηρίζει ότι η μοίρα των ανθρώπινων 
πολιτισμών καθορίζεται από τη φυλετική 
τους σύνθεση και ότι οι Άριες κοινωνίες 
ανθούν, όσο δεν έρχονται σε επιμιξία με 
μαύρα και κίτρινα στοιχεία. 

Αρτύρ Ντε Γκομπινό  
1816 – 1882 
 
Γάλλος διπλωμάτης, συγγραφέας, εθνολόγος 
και κοινωνικός στοχαστής, που θεωρείται ο 
πατέρας του «επιστημονικού φυλετισμού» 
(ρατσισμού). 
. 



Εκτός από τον πίνακα εργασίας που δίνεται στους μαθητές από την αρχή του 
μαθήματος, μπορούν  να δοθούν και οι εξής: 
 
1) Η Άννα Φρανκ καταθέτει στο προσωπικό της Ημερολόγιο τις εμπειρίες μιας 

έφηβης. Αν σας έστελνε ένα τηλεφωνικό μήνυμα σήμερα γράφοντάς σας: 
«Δεν τολμάω να κάνω τίποτα πια, φοβάμαι μήπως απαγορεύεται»(σ.48), τι 
θα απαντούσατε; 

 
2) Αν ο Νίκος Εγγονόπουλος θα έγραφε ένα ποίημα με ελεύθερο στίχο 
αφιερωμένο στην Άννα Φρανκ, όπως αυτό που μελετήσατε, πώς  θα μπορούσε 
να ήταν; Να γράψετε το ποίημα έχοντας υπόψη σας τα εξωτερικά και εσωτερικά 
χαρακτηριστικά του ποιήματος του Ν. Εγγονόπουλου «essai sur l’ inegalite des 

races humaines». 
 
3)  Με αφορμή τα κείμενα που μελέτησες αλλά και την επικαιρότητα, να 
γράψεις μικρό άρθρο που θα δημοσιευθεί στο περιοδικό του σχολείου σου. Ο 
τίτλος σου είναι: «Εκεί που είναι ο πόνος και τα δάκρυα, εκεί δεν είναι ο 
Άνθρωπος»; 
 



4) Σχολίασε τη γελοιογραφία, 
έχοντας υπόψη  τη σημερινή 
πραγματικότητα στην Κύπρο και 
τον κόσμο: 

5) Γράφω τις σκέψεις μου σε ένα σύντομο σημείωμα προς την Άννα Φρανκ 
και προς τον ποιητή Νίκο Εγγονόπουλο αρχίζοντας ως εξής αντίστοιχα: 
 

Αγαπημένη μου Άννα…. 
 
Αγαπητέ κ. Εγγονόπουλε… 
 



6) Γράψτε τον δικό σας τίτλο – σχόλιο για τη φωτογραφία! 
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με λένε Άννα Φρανκ… 
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Το αυθεντικό ημερολόγιο εκτίθεται ως τμήμα της μόνιμης έκθεσης 
και σίγουρα αποτελεί το σημαντικότερο έκθεμα του Μουσείου.  
 
Ένα κόκκινο καρό ημερολόγιο στο οποίο η μικρή κοπέλα εξιστορεί 
την καθημερινότητά της. 
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Το σπίτι βρίσκεται στο κέντρο της Ολλανδικής πρωτεύουσας, στην οδό 
Prinsengracht 267, στη συνοικία Jordaan. Κάθε χρόνο δέχεται περίπου 1 
εκατομμύριο επισκέπτες.  



Η ξενάγηση ξεκινά από το ισόγειο με την 
αποθήκη, στην οποία ο Ότο Φρανκ-πατέρας 
της Άννας- έφτιαχνε πηκτίνη για μαρμελάδα 
και μπαχαρικά. Στον πρώτο όροφο 
βρίσκονται τα γραφεία. 



Σε έναν τοίχο υπάρχουν σημάδια από το μέτρημα του ύψους 
των δύο κοριτσιών.  
Το δωμάτιο της Άννας διακοσμείται από φωτογραφίες των 
αγαπημένων της σταρ του σινεμά.  



Στην είσοδο του δευτέρου ορόφου υπάρχει μια  κινητή βιβλιοθήκη με 
την οποία έκρυβαν την είσοδο του καταφυγίου. «Κανείς δεν μπορούσε 
ποτέ να υποψιαστεί ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν τόσα κρυμμένα 
δωμάτια  από πίσω», έγραψε στο ημερολόγιό της η Άννα Φρανκ. 



Άννα Φρανκ: Κέρινο ομοίωμα,  
Μουσείο Μadame Tussauds, Λονδίνο 
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ευχαριστώ για την προσοχή σας!!! 
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