
Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου 

 ~Πηνελόπη Δέλτα ~ 

 

Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση 

 

στορικά γεγονότα, πόλεμοι, φόνοι, κατασκοπευτικές 
περιπέτειες και  έρωτας, όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο 
συγκεκριμένο  βιβλίο. Τον καιρό που ο αυτοκράτορας 
Βασίλειος Β', ο Βουλγαροκτόνος, προσπαθεί να πάρει 

κάστρα, πόλεις και χωριά, όπως τα Βοδενά, το Δυρράχιον, το 
Όστροβο κ.α., οι πρωταγωνιστές μας προσπαθούν να βρουν την 
αλήθεια, αλλά και να δίνουν πληροφορίες στον αυτοκράτορα για 
τους αντιπάλους του που ήταν οι Βούλγαροι.  

Η ιστορία μας ξεκινάει στην Αδριανούπολη που για πρώτη 
φορά οι πρωταγωνιστές μας συναντιούνται, αλλά αμέσως 
χωρίζονται. Μετά από πολλά χρόνια ξανασυναντιούνται τυχαία σε 
ένα μοναστήρι. Στην συνέχεια, θυμούνται ο ένας τον άλλον και 
μαζί ανακαλύπτουν νέες περιοχές, αλλά κάνουν και πολλούς 
φίλους. Όμως δεν λείπουν από το βιβλίο και οι εχθροί, οι οποίοι 
προσπαθούν να σκοτώσουν όλους τους Έλληνες και κυρίως τον 
αυτοκράτορα. 

 

Ι 



Κεντρική ήρωες 

 

Οι κεντρικοί ήρωες και πρωταγωνιστές είναι ο Κωνσταντίνος, ο 

Μιχαήλ και η βουβή Βουλγάρα, Αλεξία.  Ο Κωνσταντίνος είναι 

ένας πολύ καλός άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει την πατρίδα 

του. Γνωρίζει πολλούς ανθρώπους, όπως το Νικήτα, το Γρηγόρη 

κ.α. Ο Μιχαήλ είναι πολύ καλός φίλος του Κωνσταντίνου,  κάνουν 

πολλή παρέα και προσέχει ο ένας τον άλλον. Τέλος η βουβή 

Βουλγάρα ή αλλιώς Αλεξία είναι μία πολύ καλή, γλυκιά και 

συναισθηματική  κοπέλα. Αυτοί οι τρεις φίλοι και πρωταγωνιστές 

ζουν όλοι μαζί επικίνδυνες περιπέτειες. 

 

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο βιβλίο 

 

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο βιβλίο είναι ο τρόπος που η 

συγγραφέας αφηγείται τα γεγονότα και περιγράφει τις περιπέτειες 

των ηρώων. Επίσης,  απόλαυσα ιδιαίτερα  όλες εκείνες τις 

αναφορές σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα και τις πληροφορίες 

για ιστορικά πρόσωπα.  

 

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το βιβλίο 

 

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το βιβλίο είναι γιατί είναι ένα ιστορικό 

μυθιστόρημα που αναφέρεται στην εποχή του Βυζαντίου, μία 

ιστορική περίοδο που με γοητεύει. Επίσης μου έκανε εντύπωση η 

εικόνα του εξώφυλλου και έτσι αποφάσισα να το διαβάσω. 



Ο λόγος που θα πρότεινα το βιβλίο  

 

Ο λόγος που θα πρότεινα  αυτό το βιβλίο σε έναν συμμαθητή ή 

έναν μεγαλύτερό μου είναι επειδή αφηγείται σημαντικά ιστορικά 

γεγονότα, κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν.  Πιστεύω μέσα από 

αυτό το βιβλίο θα μάθει κάποιος  περισσότερα πράγματα για τον 

καιρό του Βουλγαροκτόνου και συγκεκριμένα την περίοδο του 

Βυζαντίου από το 1004 έως το 1019 .       

 

 

 Εργασία του μαθητή της Α΄ Γυμνασίου Γαλατινής, 

Μπαρτζούκα Δημήτρη. 

 Πηγή φωτογραφιών: Διαδίκτυο  


