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Αναστασία Βεζυράκη, Β1 

Ο Βελλερεφόρος 

 

Γράφω μια δική μου ιστορία χρησιμοποιώντας αφηγηματικά μοτίβα από την ιστορία 

του Βελλεροφόντη αλλά και από άλλες ιστορίες για ήρωες, χρησιμοποιώντας πλατιά 

παρομοίωση  

 

 

 Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα μικρό και φτωχικό σπιτάκι ζούσαν δύο 

αδέλφια με το πατέρα τους. Ο ένας αδελφός λεγόταν Βελλερεφόρος και ο άλλος 

Ξενοφών. Ο  Βελλερεφόρος, ο πρωτότοκος γιος, θα έπαιρνε όλη την περιουσία 

του πατέρα του και ο αδελφός του τίποτε. 

 Όσο μεγάλωναν τα δύο αδέλφια, ο  Βελλερεφόρος έκανε κατορθώματα 

και ήταν ο πιο δυνατός και ο πιο όμορφος του χωριού. Ο Ξενοφών ήταν μεν 

δυνατός και όμορφος, αλλά δεν μπορούσε να συγκριθεί με τον αδελφό του και 

γι’ αυτό τον ζήλευε. Κάθε μέρα που περνούσε ο Ξενοφών ζήλευε όλο και 

περισσότερο τον αδελφό του. 

 Μια μέρα ο γέρος πατέρας τους τους ανακοινώνει ότι μόλις ο  

Βελλερεφόρος βρει μια γυναίκα να παντρευτεί θα του δώσει όλη του τη 

περιουσία. Μόλις το άκουσε αυτό ο Ξενοφών εξοργίστηκε. Το επόμενο πρωινό ο 

Ξενοφών πήγε στον Άρχοντα της περιοχής και του είπε πως ο αδελφός του θα 

σκότωνε το δράκο Σόλωνα και τη Μύδια με αντάλλαγμα να παντρευτεί τη κόρη 

του. Ο Σόλων ήταν ένα τέρας με σώμα λιονταριού, με δύο κεφάλια δράκου και 

φτερά γερακιού, ενώ η Μύδια ήταν ένα φίδι με έξι κεφάλια. Ο άρχοντας 

συμφώνησε και ο Ξενοφών πήγε γρήγορα να δασκαλέψει τον αδελφό του. Αυτός 

ενθουσιάστηκε με την ιδέα και συμφώνησε να ολοκληρώσει τη δοκιμασία με 

έπαθλο την όμορφη κόρη του Άρχοντα. 

 Έτσι, το επόμενο πρωινό, ξεκίνησε το δρόμο του για το βουνό «Σικ», το 

μεγαλύτερο βουνό στην κοιλάδα, όπου ζούσε ο Σόλων. Δυο μέρες μετά έφτασε 

στο βουνό και μόλις συνάντησε τον Σόλωνα έτρεξε καταπάνω του σα σίφουνας, 

όπως το άλογο τρέχει στο κριθάρι όταν έχει δυο μέρες να τραφεί. Ο Σόλων 

άρχισε να πετά φωτιές και να βρυχάται, αλλά ο  Βελλερεφόρος έβαλε την 

ασπίδα για να εμποδίσει τις φωτιές. Με μια αστραπιαία κίνηση πέταξε το 

ατσάλινο δόρυ του με δύναμη όπως ο Δίας έριχνε τις αστραπές για να τιμωρήσει 

τους ανθρώπους. Τόση ορμή και δύναμη είχε η ριξιά του  Βελλερεφόρου, που 

διαπέρασε το κορμί του δράκου όπως το βελόνι περνά μέσα από το πλεκτό. Ο 

Σόλων έπεσε καταγής και ο  Βελλερεφόρος συνέχισε την πορεία του για τη 

σπηλιά της Μυδίας. 
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 Μόλις έφτασε στη σπηλιά, η Μύδια άρχισε να πετά προς το μέρος του 

ουρλιάζοντας. Ο  Βελλερεφόρος βρήκε ένα βράχο να κρυφτεί και πίσω από το 

βράχο ανακάλυψε ένα θάμνο από μαϊντανό. Θυμήθηκε πως η Μύδια κάθε μέρα 

ξερίζωνε τους μαϊντανούς που φύτρωναν, γιατί αν τους έτρωγε θα γινόταν 

σκόνη. Ο ήρωάς μας άνοιξε το σακί με το κολατσιό του, έβαλε μέσα διακριτικά 

λίγο μαϊντανό και είπε στη Μύδια ότι δεν ήθελε να τη πολεμήσει, απλώς να τη 

γνωρίσει, και της έδωσε το κολατσιό του. Η Μύδια τον ευχαρίστησε και 

καταβρόχθισε την τροφή. Ξαφνικά άρχισε να φουσκώνει όπως τα μπαλόνια που 

φουσκώνουνε στα παιδικά πάρτι. Φούσκωνε, φούσκωνε, μέχρι που έκανε ένα 

μεγάλο μπαμ και έσκασε και χιλιάδες κόκκοι άμμου έπεσαν στη γη. 

 Ο  Βελλερεφόρος, γεμάτος χαρά που ολοκλήρωσε τις δοκιμασίες, πήρε το 

δρόμο για την επιστροφή. Στο δρόμο συνάντησε μια γριά να κουβαλά ένα 

παραφορτωμένο σακί με αλεύρι και τη βοήθησε να το κουβαλήσει στο σπίτι της 

που ήταν πιο κάτω. Η γριά, αφού τον ευχαρίστησε και για να δείξει την 

ευγνωμοσύνη της, του έδωσε ένα μικρό ξύλινο κουτί και του είπε να το ανοίξει 

μόνο όταν θα έχει πραγματικά ανάγκη. Ο  Βελλερεφόρος την ευχαρίστησε και 

συνέχισε το δρόμο του προς το παλάτι. 

 Οι μέρες της επιστροφής κυλούσαν αργά για τον  Βελλερεφόρο, όπως το 

μέλι όταν πέφτει από την κερήθρα. Κάμποσες μέρες αργότερα, καθώς περνούσε 

το μικρό ποτάμι πριν φτάσει στο προορισμό του, συνάντησε τον αδελφό του. 

Μόλις τον είδε, ο Ξενοφών άρχισε να τρέχει προς το μέρος του με το σπαθί του 

και τον τραυμάτισε στο χέρι. Ο  Βελλερεφόρος έβγαλε το σπαθί του να 

αντιμετωπίσει τον αδελφό του και ο Ξενοφών του κατάφερε ακόμα ένα χτύπημα 

στο πόδι. Ο  Βελλερεφόρος, εξαντλημένος από το μακρύ ταξίδι και ενώ ο 

αδελφός του ήταν έτοιμος να τον αποτελειώσει, άνοιξε το κουτί που του είχε 

δώσει η γριά και από μέσα βγήκε δυνατός αέρας, που σήκωσε τον αδελφό του 

ψηλά, όπως παίρνουν οι ανεμοστρόβιλοι τις σκεπές των σπιτιών στο πέρασμά 

τους. Έτσι πήρε και τον Ξενοφώντα και τον σήκωσε ως τα σύννεφα, και όταν 

σταμάτησε να φυσά, αυτός έπεσε στη γη όπως πέφτουν τα καρπούζια όταν ο 

μανάβης τα ξεφορτώνει και του φεύγουν από τα χέρια. Έτσι έσκασε ο Ξενοφών. 

 Ο  Βελλερεφόρος, στενοχωρημένος από το χαμό του αδελφού του, 

συνέχισε το δρόμο του προς το παλάτι. Μόλις έφτασε, ζήτησε το χέρι της κόρης 

του βασιλιά, και μια βδομάδα μετά παντρεύτηκαν και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα. 


