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 Όταν ο Περσέας έφτασε στη σπηλιά της Μέδουσας, την είδε να τρώει 

φαγητό με τις αδελφές της. Μετά από μια ολόκληρη ώρα παρακολούθησης 

επιτέλους κοιμήθηκε.   

 Πλησίασε με αργά πηδήματα τη Μέδουσα, αλλά σε μια στιγμή την 

είδε να αλλάζει πλευρό και τρόμαξε. Όταν έφτασε πολύ κοντά της, έβγαλε 

από το μαγικό του σακίδιο το δρεπάνι του και έκοψε απ’ την αλύγιστη 

Μέδουσα το κεφάλι της.  

 Από τις φωνές της Μέδουσας ξύπνησαν και οι αδελφές της, οι οποίες 

είδαν τον ισόθεο Περσέα να δραπετεύει από τη σπηλιά με τα φτερωτά του 

σανδάλια που του τα είχαν δώσει οι άψογες νύμφες.    

 Για κακή του τύχη, τα φτερωτά σανδάλια σκίστηκαν και το μόνο που 

του είχε απομείνει ήταν η ασπίδα και το κράνος. Μόλις οι Μέδουσες  

πλησίασαν πολύ κοντά, έβγαλε την ασπίδα του για να καθρεφτιστούν και να 

πετρώσουν, αλλά αυτό το κόλπο δεν δούλεψε και τελικά φόρεσε το κράνος 

του και έγινε αόρατος.  

 Οι Μέδουσες λυπήθηκαν τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να πάρουν 

εκδίκηση για την αδελφή τους, που άρχισαν να κλαίνε, σαν ένα κοριτσάκι 

που τρέχει στη μαμά του και της γυρεύει να το πάρει αγκαλιά, αλλά αυτή 

διστάζει και αυτό τότε αρχίζει να κλαίει. 

 Μετά από λίγο καιρό ο Περσέας παντρεύτηκε την Ανδρομέδα και 

έγινε ένας πολύ σπουδαίος και άξιος βασιλιάς. 

 

Νίκος Βισβίκης, Β1  

Μετά από το πολυήμερο ταξίδι του για τη σπηλιά της Μέδουσας, ο Περσέας 

ήταν έτοιμος για την τελική μάχη. Σιγουρεύτηκε πως είχε μαζί του τα 

μαγικά σανδάλια, την ασπίδα και το κράνος. 
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 Κάθισε λοιπόν να ξεκουραστεί, άναψε ένα τσιγαράκι και στρώθηκε να 

φτιάξει ένα σχέδιο. Είχε αρχίσει να βραδιάζει όταν ο Περσέας βρήκε το 

σχέδιο που έψαχνε. Τότε, έκανε μια βόλτα μπας και πιάσει καθόλου ίντερνετ 

να στείλει μήνυμα στην κοπέλα του την οποία μπορεί να μην ξαναέβλεπε. 

Όταν όμως γύρισε πίσω, είδε πως έλειπε η ασπίδα και το κράνος (τα 

σανδάλια τα φορούσε). Κάποιος του τα είχε κλέψει, αλλά δεν είχε χρόνο να 

ψάξει, επομένως η αποστολή θα ξεκινούσε κανονικά. 

 Την επόμενη μέρα έφτασε έξω απ΄ τη σπηλιά της Μέδουσας και μπήκε 

με λύσσα στη σπηλιά, σαν λιοντάρι που ξεσκίζει ταύρους. Αφού είχε χάσει 

την ασπίδα του, άνοιξε την κάμερα του iphone για να δει την αντανάκλαση 

της Μέδουσας και της έκοψε το κεφάλι. Για να ταπεινώσει τη Μέδουσα, 

έβγαλε μια φωτογραφία με το κεφάλι της και την ανέβασε στο facebook. 

Αυτό ήταν το τέλος ενός ακόμα τέρατος. 


