
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  της ΑΝΝΑΣ  ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΗΣ αδελφής του Βασίλειου 

Βουλγαροκτόνου 

                                                                 

Αγαπητό μου ημερολόγιο, 

η ‘’ημέρα της κρίσεως΄’ πλησιάζει… Σε δυο εικοσιτετράωρα θα δέσουμε στο λιμάνι 

της Χερσώνας, μιας Βυζαντινής επαρχίας που παραλίγο να πέσει στα χέρια των 

Βαρβάρων. Εκεί, θα πραγματοποιήσω την υπόσχεση που έδωσε ο αδελφός μου στον 

ηγεμόνα Βλαδίμηρο, η οποία θα καθορίσει το μέλλον της ζωής μου. Αυτή (η 

υπόσχεση) με αναγκάζει να ‘’δεθώ με τα δεσμά του γάμου’’ μαζί με έναν τελείως 

άγνωστο άνθρωπο. Νιώθω οργή, θλίψη, αγωνιά, απογοήτευση και περιμένω το 

θαύμα που θα με γλυτώσει από αυτήν την παράνοια. Δυστυχώς όμως, βαθιά μέσα 

μου ξέρω πως κανείς δεν θα νοιαστεί για τα θέλω μου και πως πρέπει να ‘’θυσιαστώ’’ 

για την ακεραιότητα των πολίτων της Ρωμανίας… (Γιώργος Π.  Β4) 

Αγαπητό ημερολόγιο 

Από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο πλοίο με το οποίο θα πήγαινα στη 

Χερσώνα, ήξερα ότι δεν θα μου άρεσε. Όσο βρισκόμαστε στη θάλασσα, ήμουν πολύ 

αγχωμένη και ανήσυχη, προσπαθούσα όμως να μην το δείχνω. ΤΟ μόνο που 

σκεφτόμουν, ήταν το πώς θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με έναν άνδρα που 

δε γνώριζα καν. Όταν πια έφτασε το πλοίο του Βλαδίμηρου δίπλα στο δικό μας, 

εκείνος ανέβηκε σιγά σιγά στο κατάστρωμα και καθώς τον αντίκρυσα ένιωσα μια 

μικρή ανακούφιση, καθώς με εντυπωσίασε η εμφάνισή αλλά και η άγαρμπη 

υπόκλισή του…..(Αντώνη Σ. Β5) 

 

  Είχε αχνοφανεί στον ορίζοντα η Χερσώνα, όταν ένας σπαθάριος με ειδοποίησε ότι 

ήλθε ο στόλος των Ρως να με προϋπαντήσει. Στολίστηκα  με ο,τι καλύτερο είχα και 

χωρίς να το καταλάβω το πλοίο μας έφτασε στη Χερσώνα. Σάλπιγγες ακούστηκαν 

και το καράβι των Ρως κόλλησε πάνω στο δικό μας και ο Βλαδίμηρος εμφανίστηκε.  

Ήταν ψηλός, κοντά στα σαράντα, ανοιγόκλεινε τα μάτια του από αγωνία και, αφού 

με πλησίασε μου είπε με βαριά φωνή «Καλώς ήλθες στη χώρα μου. Στη χώρα σου». 

Φτάσαμε στο ανάκτορο του με άμαξες, μου φάνηκε πολύ κακόγουστο, απεριποίητο 

και βρώμικο. Δεν θύμιζε σε τίποτα το ιερό παλάτιο…..  Τι μου επιφυλλάσσει το 

μέλλον;              (Νικος Χ. Β5) 

 

Νιώθω πως δεν ταιριάζουμε, δεν θέλω να παντρευτώ. Όλο αυτό είναι ένα λάθος, 

μια ανοησία, μέρος ενός πολιτικού παιχνιδιού μεταξύ του Βασίλειου, του αδελφού 

μου, και του ηγεμόνα του Κιέβου, Βλαδίμηρου. Φτάνω στη Χερσώνα για το γάμο, 

όμως παραμένω σοβαρή και αμιλητη..Σκέφτομαι πολλά, πρέπει να θυσιαστώ..  



Όταν τον συνάντησα μου υποκλίθηκε άγαρμπα και ένιωσα άβολα, ήθελα να 

φύγω..Το σπίτι του;; ουτε καν παλάτι. Σκέφτομαι να τρέξω μακριά από τους Ρως και 

τον ηγεμόνα τους. Θέλω να επιστρέψω στη Βασιλεύουσα..  (Κωνσταντίνα Σ. Β4) 

 

 

(Δέσποινα Α.  Β1) 

 

 



 

(Μιχαέλα Τσ. Β5) 



           

 

(Γεωργία Ρ. Β4) 

 

 

 



 

 

(Αριάδνη Σ. β1) 

 

 



 

 

(Χρυσή Π. Β1) 

 

 



 

 

 

 



 

 

(Τσαμπίκα Π. Β4) 


