


 Η Άννα Υρανκ γεννήθηκε στις  12 
Ιουνίου 1929 στη Υρανκφούρτη και πέθανε το 
Υεβρουάριο ή Μάρτιο του 1945 στο Μπέργκεν-Μπέλζεν. 
Ήταν Γερμανίδα Εβραιοπούλα 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. 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 Υρανκ. 

 



 Het Achterhuis (Σο πίσω σπίτι) ή Σο Ημερολόγιο της 
Άννας Υρανκ ή ημερολόγιο μιας νέας, όπως είναι ο 
αγγλικός τίτλος, ονομάζεται το ημερολόγιο που 
κρατούσε η Άννα Υρανκ, Γερμανοεβραία, 
στο Άμστερνταμ, για όσο καιρό κρυβόταν με την 
οικογένειά της από τους Γερμανούς, κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο καταφύγιο της 
οικογένειας στο Πρίσενγκρατς, που λειτουργεί σήμερα 
ως μουσείο με την ονομασία «πίτι της Άννας Υρανκ». Η 
Άννα Υρανκ και η οικογένειά της συνελήφθησαν από τη 
Γκεστάπο. Επέζησε μόνον ο πατέρας της, Όττο Υρανκ, 
χάρη στον οποίο εκδόθηκε το ημερολόγιο. Σο 
ημερολόγιο έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες και ως 
σήμερα έχει πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα σε όλο τον 
κόσμο. 

 





 Σο πίτι της Άννας Υρανκ βρίσκεται στο υδάτινο κανάλι 

"Πρίσενγκρατς του Άμστερνταμ. Αποτελεί ένα 

βιογραφικό  μουσείο, πάνω στη ζωή της Άννας Υρανκ, 

ενός μικρού κοριτσιού εβραϊκής καταγωγής, που έμεινε 

γνωστή μετά τον θάνατό της από το ημερολόγιό της, 

που διασώθηκε με τον τίτλο "Σο ημερολόγιο της Άννας 

Υρανκ". Η ίδια, την περίοδο της γερμανικής κατοχής και 

των ναζιστικών διώξεων των Εβραίων κατοίκων 

της Ολλανδίας, κρυβόταν μαζί με την οικογένειά της και 

άλλους Εβραίους κατοίκους σε κρυμμένο χώρο της 

οικίας της, για περίπου δύο χρόνια και ένα μήνα, μέχρι 

την ανακάλυψη των καταφευγόντων και την αποστολή 

τους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

 



 Σο βιβλίο της Άννας Υρανκ είναι ένα βιβλίο που μας 

αγγίζει  συναισθηματικά διότι, ένα τόσο μικρό 

κορίτσι χάνει την απλή καθημερινή ζωή του και ζει 

κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες κλεισμένη σε 

ένα πατάρι ενώ εμείς είμαστε έξω ελεύθεροι… 

Επίσης είναι ένα κορίτσι που βρίσκεται στην εφηβεία 

και για αυτό καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που 

μας αναφέρει στο βιβλίο… 









Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας  

…Ελπίζουμε να σας άρεσε      
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ 

ΜΤΣΑΞ   ΚΟΕΟΓΛΟΤ   ΙΩΑΝΝΑ                                             


