
Ημερολόγιο  της Άννας Πορφυρογέννητης 
 

 Αγαπεηό εκεξνιόγην, 

πξηλ από κεξηθέο εκέξεο γλώξηζα ηνλ Βιαδίκεξν, ηνλ κεγάιν 

Γνύθα ησλ Ρσο, ελόο βάξβαξνπ ιανύ ρσξίο επίζεκα έζηκα θαη 

απζηεξά ηππηθά όπσο ζηελ Απιή ηνπ Ιεξνύ Παιαηηνύ. Όηαλ ηνλ 

αληίθξηζα έκεηλα έθπιεθηε, θαζώο ήηαλ πην όκνξθνο από όηη 

πεξίκελα. Μηινύζε ζπαζηά ειιεληθά κε έληνλε πξνθνξά.                                                                

ήκεξα θαηέθζαζα ζην Κίεβν. Έλησζα απνζηξνθή όηαλ ην 

αληίθξηζα. Δίλαη κηα κηθξή πόιε, απνηεινύκελε από βξώκηθεο 

θαιύβεο θνιιεκέλεο ε κηα δίπια ζηελ άιιε, όπνπ βξίζθεηαη θνληά 

ζηνλ πνηακό Βνξπζζέλε. Οη δξόκνη ήηαλ ιαζπώδεηο, γεκάηνη Ρσο 

γηα λα καο πξνϋπαληήζνπλ θαη λα καο δνμάζνπλ θαζώο 

πεξλνύζακε κε ηηο άκαμεο. Μόιηο θζάζακε, αληίθξηζα ηα αλάθηνξα 

γηα πξώηε θνξά. Δίλαη έλα ρακειό, άραξν θηήξην, όπνπ κνηάδεη 

αθηιόμελν θαη απεξνηπνίεην θαζώο δελ ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο 

δηαθόζκεζε.                                                                                                               

Ο λνπο κνπ είλαη πίζσ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε  κε ηα ςειά, 

εληππσζηαθά θηήξηα θαη ηνπο θαζαξνύο πιαηείο δξόκνπο, 

γεκαηνπο  κε πινύζηα ακάμηα θαη εκπόξνπο από όια ηα κέξε ηεο 

Απηνθξαηνξίαο. Θέισ λα επηζηξέςσ πίζσ ζηε Απιή ηνπ Ιεξνύ 

Παιαηηνύ, λα θύγσ από απηό ην κέξνο γηα λα δσ άιιε κηα θνξά 

ηελ νηθνγέλεηα κνπ. 

 

   (Νηθνιέηηα Κ.  Β1) 

 

 



 Αγαπεκέλν κνπ εκεξνιόγην, 

ήκεξα ήηαλ κηα πνιύ δύζθνιε εκέξα γηα εκέλα. ήκεξα ήηαλ ε 

εκέξα πνπ ζα έβιεπα γηα πξώηε θνξά ζηελ δσή κνπ ελαλ 

άλζξσπν ηνλ νπνίν πξέπεη θαη λα παληξεπηώ. 

Γελ έρσ άιιε επηινγή θαζώο απηό ην απνθάζηζε ν αδέξθόο κνπ, 

ν Βαζίιεηνο γηα εκέλα.  

Αξρηθά όηαλ άξρηζα λα εηνηκάδνκαη έλησζα ειαθξώο ραξνύκελε 

θαη μέραζα γηα ιίγν ην άγρνο κνπ, επεηδή ζπκήζεθα ην παιάηη θαη 

ηα ξνύρα κνπ, ηελ νηθνγελεηά κνπ, ηηο θίιεο κνπ.  

Όκσο όηαλ άθνπζα από ηνλ πξσηνθάξαβν όηη ν Βιαδίκεξνο ήξζε, 

ε ζιίςε θαη ην άγρνο  κε θπξίεπζαλ γηα αθόκα κηα θνξά . 

ηελ ζπλέρεηα πήγα λα δσ ηελ πόιε θαη ην παιάηη .Ήιπηδα λα 

ραξώ κε θάηη κεηά ηελ απνγνεηεπηηθή καο γλσξηκία .Ο Βιαδίκεξνο 

παξά ηελ εκθάληζε ηνπ ήηαλ πνιύ ςπρξόο καδί κνπ. Η πόιε δελ 

έκνηαδε κε πόιε. Καη ην αλάθηνξν ήηαλ σξαίν αιιά θακία ζρέζε 

κε ην δηθό καο. 

Γελ μέξσ ηη λα θάλσ .Δίκαη ζε πνιύ δύζθνιε ζέζε .Ώξεο ώξεο 

ζθέθηνκαη λα θύγσ ....αιιά ζθέθηνκαη θαη ηα αδέξθηα κνπ.....Πξνο 

ην παξόλ δελ ζα θάλσ ηίπνηα, δελ έρσ θαη πνιιέο επηινγέο  

Απηά γηα ζήκεξα  

                                   Άλλα  

(Μειίλα Νη. Β1) 

 

  



 Αγαπεηό εκεξνιόγην 

Δγώ, ε Αλλα απν ηε δπλαζηεία ηελ Κνκλελώλ, ην ζσηήξηνλ έηνο 

989 βξίζθνκαη θαζ’ νδόλ πξνο ηε Υεξζσλα , γηα λα παληξεπησ 

έλαλ μέλν, απν ην έζλνο ησλ Βαξαγγσλ ή Ρσο , ηνλ Βιαδίκεξν. Ο 

αδεξθόο κνπ ν Βαζίιεηνο , ν κεγάινο απηνθξάηνξαο, κε έηαδε ζε 

απηόλ γηα λα ηνλ βνεζήζεη κε ηα ζηξαηεύκαηα ηνπ. Έηζη , ε κνίξα 

κνπ ζθξαγίζηεθε , ρσξίο εγώ ε ίδηα λα ην γλσξίδσ θαη νύηε λα ην 

ζέισ , λα δήζσ καθξηά απν ηελ πόιε κνπ θαη απν ηνπο 

αγαπεκέλνπο κνπ αλζξώπνπο. Υσξίο αθόκα λα έρσ δεη ηνλ άληξα 

πνπ ζα γίλεη ζύδπγνο κνπ θαη λα κελ μέξσ ηίπνηα γη’ απηόλ ηνλ 

ιαό. Αο κε βνεζήζεη ν ζεόο λα έρσ κηα ήξεκε δσή δίπια ζε έλα 

θαιό θαη ελάξεην άλζξσπν, πνπ ζα βαπηηζηεί Υξηζηηαλόο. 

(Κέιιπ Δ. Β1) 

  



 Αγαπεηό κνπ εκεξνιόγην  

ζήκεξα ήηαλ κηα πνιύ πεξίεξγε κέξα γηαηί κε πήξε ν Βιαδίκεξνο 

γηα γπλαίθα ηνπ. Όηαλ πιεζηάδακε ηελ Υεξζώλα κε εηδνπνίεζαλ 

όηη έξρεηαη ν Βιαδίκεξνο λα κε πάξεη. Δθείλε ηελ ώξα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ήηαλ αλάκεηθηα. Δγώ εθεί ζησπειή, ζνβαξή θαη 

ακίιεηε όπσο πάληα, γηαηί κνπ έιεηπε ε παηξίδα αιιά θαη ε 

νηθνγέλεηά κνπ, έθαλα ζθέςεηο γηα ην κέιινλ ηεο δσήο κνπ, πώο ζα 

δήζσ πώο, πώο, πώο......Όια ήηαλ εξσηήζεηο. Γελ ήμεξα ην 

κέιινλ κνπ είρα άγρνο θαη αγσλία. 

Σν πινίν ηνπ Βιαδίκεξνπ πιεζίαδε θαη ζε ιίγν θόιιεζε πάλσ ζην 

δηθό καο. Όινη πξνζθπλνύζαλ ηνλ Βιαδίκεξν. Όηαλ κε πιεζίαζε 

ππνθιίζεθε απιά κπξνζηά κνπ νύηε θαλ κνπ θίιεζε ην ρέξη. Ήηαλ 

ζαλ λα είλαη έλαο νπνηνζδήπνηε ππήθνόο κνπ. Αθνύ κε 

θαισζόξηζε, κνπ είπε όηη ε ρώξα ηνπ είλαη θαη δηθηά κνπ. Η 

πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο ηνπ ην Κίεβν δελ είρε θακία ζρέζε κε ηε 

Κσλζηαληηλνύπνιε, ήηαλ έλα απιό ρσξηό κόλν νύηε κεγάιεο 

εθθιεζίεο, νύηε ηππόδξνκνο, νύηε ηίπνηα. ην ηέινο ηεο εκέξαο 

όκσο είρακε θαη θάηη ζεηηθό. Βαθηίζηεθε ρξηζηηαλόο ν Βιαδίκεξνο 

ν κέιινλ ζύδπγνο κνπ.   

 

(Μηραήι Αγγεινο Π. Β1)    

 

  



 Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

Αυτή τη στιγμή που σου γράφω, βρίσκομαι στο νέο μου 

δωμάτιο, στη νέα μου πατρίδα. Ακόμα και ο αέρας μυρίζει 

διαφορετικά εδώ πέρα. Ειλικρινά, δεν περίμενα πως θα 

κατάληγα στον Βορρά, παντρεμένη με έναν άγνωστο άντρα. 

Μην με παρεξηγείς, συμπαθώ τον Βλαδίμηρο. Μπορεί να μην 

καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, όμως μου φέρεται ευγενικά 

και το εκτιμώ αυτό. Ωστόσο, νιώθω προδομένη. Γιατί να μου το 

κάνει αυτό ο ίδιος μου ο αδερφός; Δεν μου εξήγησε καν τον 

λόγο. Το μόνο που μου είπε είναι ότι η μοίρα της 

αυτοκρατορίας εξαρτάται από αυτή τη συμφωνία. Εγώ όμως 

δεν ήθελα να έρθω! Δεν ήθελα να αφήσω  την πατρίδα μου 

πίσω.. Όμως δεν είχα και άλλη επιλογή. Το μόνο πράγμα που 

μου έχει απομείνει πλέον είναι η ελπίδα. 

-Άννα 

(Υξηζηίλα Γ. Β1) 

  



 

 

 

 

 

(Αιεμάλδξα Μ. Β1) 

  



(Μεηαθνξά ηνπ απνζπάζκαηνο ζε πξσηνπξόζσπε αθήγεζε) 

Δίρε αλαθαλεί ζην νξίδνληα ε Υεξζώλα (Κξηκαία), όηαλ ν 

πξσηνθάξαβνο έζηεηιε ζπαζάξην λα κε εηδνπνηήζεη  όηη ζηόινο 

νιόθιεξνο από κηθξά πιενύκελα ησλ Ρσο εξρόηαλ λα κε 

πξνϋπαληήζεη. Νηύζεθα, θόξεζα ην βαξύ ρξπζνθέληεην θόξεκά 

κνπ θαη κε όιε κνπ ηελ αθνινπζία  αλέβεθα πάλσ ζην μπιόθαζηξν 

(ηνπ πινίνπ). Υξύζηζα, ιακπύξηζα, γέκηζα αζήκηα θαη πνιύηηκεο 

πέηξεο ην θαηάζηξσκα, θαζώο ε αθνινπζία κνπ, θαηεπάλσ, 

ηνπξκάξρεο, ηεξσκέλνη θαη παηξηθίεο, πήξαλ ηελ ζεηξά ηνπο. 

Ήκνπλ  ζνβαξή θαη ακίιεηε, όπσο πάληα. Κνηηνύζα εκπξόο ηελ 

Υεξζώλα, ρσξίο λα ηελ βιέπσ. Ο λνπο κνπ ήηαλ αιινύ: ζηε 

Βαζηιεύνπζα, ζην Ιεξό Παιάηην.  

Γελ είδα ηα κηθξά πιενύκελα πνπ, ζηνιηζκέλα κε πνιύρξσκα 

θιάκπνπξα, έξρνληαλ, ζε δύν γξακκέο, λα ελσζνύλε κε ην 

δξόκσλα θαη ηα ρειάλδηα πνπ καο αθνινπζνύζαλ. Γελ είδα, νύηε 

άθνπζα ηηο άλαξζξεο θξαπγέο πνπ κπήμαλε ηα ηζνύξκα ησλ Ρσο, 

όηαλ δύγσζαλ ην θαξάβη καο. Καη θώλαδαλ νη Ρσο, θαη ρηππνύζαλ 

θύκβαια, θαη θπζνύζαλ ζε βνύθηλα θαη ζε ζάιπηγγεο, θαη 

νύξιηαδαλ, θαη θνπλνύζαλ ηα ρέξηα ηνπο, ηα όπια ηνπο, θη αλέκηδαλ 

πνιύρξσκα πθάζκαηα. Βάξβαξνο ιαόο, βάξβαξα ηα έζηκά ηνπο… 

Πνύ ε ζνβαξόηεηα, πνύ ην απζηεξό ηππηθό ηεο Απιήο ηνπ 

Βπδαληίνπ… Κνηηνύζα ζπλεπαξκέλε ηα πιενύκελα, ηνπο Ρσο κε 

ηα παξάμελα ξνύρα, ηα  θιάκπνπξά ηνπο, όηαλ κέζα από ηα 

θαξάβηα ηνπο μερώξηζα έλα, γηαηί ήηαλ ην κεγαιύηεξν θαη ην 

ςειόηεξν, γηαηί ηα θνππηά ηνπ ήηαλ βακκέλα θόθθηλα δσεξά, γηαηί 

ρξύζηδαλ ζηηο άθξεο ηνπο. Δξρόηαλ γξακκή απάλσ καο. (…)  

-Ο κέγαο δνύθαο, ν Βιαδίκεξνο, έθαλε ςηζπξηζηά ν 

πξσηνθάξαβνο, θαη γπξίδνληαο ζηνλ δξνπγγάξην πνπ ζηεθόηαλε 

θνληά ηνπ έδσζε ηηο δηαηαγέο ηνπ. (…)  

Σν θαξάβη ησλ Ρσο δύγσζε, θόιιεζε πάλσ ζην δηθό καο θαη, από 

ηελ ζθάια πνπ ηνπ έξημε ην ηζνύξκν καο, αλέβεθε αξγά αξγά 

πάλσ ζην θαηάζηξσκα ν Βιαδίκεξνο, ελώ νη ζαιπηγθηέο καο ηνπ 

απόδηλαλ ραηξεηηζκό. Ήηαλ ςειόο, γύξσ ζηα ζαξάληα, 

νκνξθνθακσκέλνο. Πξνρώξεζε αξγά αξγά αλνηγνθιείλνληαο 

ζπλέρεηα ηα κάηηα ηνπ, ζαλ λα κελ έβιεπε θαιά. (…) ελώ ηνλ 

πξνζθπλνύζακε, πιεζίαζε εκελα, πνπ ζηεθόκνπλ αθίλεηε, ςπρξή 

θαη άθσλε, ζαλ άγαικα. 



 Γελ κε θίιεζε νύηε κε πήξε ζηελ αγθαιηά ηνπ. Τπνθιίζεθε κόλν 

κπξνζηά κνπ θαη κε βαξηά θσλή κνπ είπε ειιεληθά, ζαλ λα 

απνζηήζηδε ην κάζεκά ηνπ:  

-Καιώο ήξζεο ζηελ ρώξα κνπ. ηελ ρώξα ζνπ.  

 Λύζεθαλ ηα γόλαηά κνπ ζαλ αληίθξηζα ην Κίεβν. Γελ ήηαλ πόιε 

εηνύηε… Ήηαλ ρσξηό. Έλα καθξύ ρσξηό από θαιύβεο ιάζπηλεο, 

πνπ απισλόηαλε δεξβά θαη δεμηά από ην πνηάκη, Βνξπζζέλεο, ην 

όλνκά ηνπ, από αξρνληηθά πνπ κόλν αξρνληηθά δελ ήηαλε. 

Φζάζακε ζην αλάθηνξν ηνπ Βιαδίκεξνπ, θαηεβήθακε από ηηο 

άκαμεο. Έλα ζπίηη θνηλό ήηαλ ην αλάθηνξό ηνπ, πνπ νύηε έλαο 

έκπνξνο ζηελ Βαζηιεύνπζα δελ ζα θαηαδερόηαλε. Όρη πσο ήηαλε 

κηθξό. Ήηαλ όκσο ηόζν θαθόγνπζην, ηόζν απεξηπνίεην, ηόζν 

ρσξίο ζηνιίδηα, ηόζν βξώκηθν ζην θάησ κέξνο, όπνπ ήηαλ νη 

ζηάβινη, πνπ ζνπ εξρόηαλε ιηγνζπκηά.  Βαθηίζηεθε ν Βιαδίκεξνο 

ζηελ Δθθιεζηά ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, κπξνζηά ζηνπο ζπλαγκέλνπο 

πξσηάξρνληεο ηηο ρώξαο ηνπ -«Βνγηάξνπο» ηνπο ιέλε ζηελ Ρσζία 

θαη ην ζπίηη ηνπ Θενύ αληήρεζε από ηελ Θεία Φαικσδία. 

Βαθηίζηεθε ν Βιαδίκεξνο θαη καδί κε απηόλ θαη εθαηό αθόκα 

άξρνληέο ηνπ.  

(Αξεο Κ. Β1) 


