


                      ΓΕΝΙΚΑ: 

 Τα ζαιάζζηα ηέξαηα είλαη κπζηθά ή ζξπιηθά 
πιάζκαηα, ηα νπνία είραλ ηεξάζηην κέγεζνο. 
Σπρλά είραλ ηε κνξθή δξάθνπ, θηδηνύ ή 
έλνπινπ ζεξίνπ θαη απεηινύζαλ ή 
θαηαβξόρζηδαλ νιόθιεξα πινία. Κάπνηα από 
απηά ηα «ηέξαηα» απνδείρηεθε ζηελ 
πνξεία  όηη ήηαλ απνδεθηά όληα, όπωο 
θάιαηλα ή θάπνην είδνο γηγάληηνπ θαιακαξηνύ. 
Πνιιά από απηά ηα ηέξαηα, έθαλαλ ηελ 
εκθάληζή ηνπο ζε θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ή 
έδωζαλ ηελ ηδέα γηα ηελ δεκηνπξγία λέωλ, 
θαληαζηηθώλ ηεξάηωλ. Κάπνηα από απηά είλαη: 



 Τν Τέρας τοσ Λοτ-Νες ή 
αιιηώο Νέζη. Σύκθωλα 
κε ην κύζν δεη ζηε ιίκλε 
ηνπ Λνρ Νεο ηεο Βόξεηαο 
Σθωηίαο. Οη αλαθνξέο 
γηα ηελ ύπαξμε ηνπ 
ηέξαηνο μεθίλεζαλ ηνλ 6ν 
αηώλα θαη κέρξη ζήκεξα 
αξθεηνί είλαη απηνί πνπ 
ηζρπξίζηεθαλ όηη 
βξέζεθαλ αληηκέηωπνη κε 
ην ζαιάζζην ηέξαο. 
Σύκθωλα κε καξηπξίεο 
θαη αλαθνξέο, ην ηέξαο 
θέξεηαη λα κνηάδεη κε 
εξπεηό, ην νπνίν έρεη 
καθξύ ιαηκό, ην νπνίν 
θαηαιήγεη ζε κηθξό 
θεθάιη 



 Σύκθωλα κε ζξύινπο, ην 
κπζηθό ζαιάζζην ηέξαο 
γηγαληηαίωλ δηαζηάζεωλ, 
Κράκεν, βξηζθόηαλ ζηα 
αλνηθηά ηωλ αθηώλ ηεο 
Ννξβεγίαο θαη ηεο 
Γξνηιαλδίαο. Είλαη 
πηζαλό, ν κύζνο λα 
βαζίδεηαη ζηε ζέαζε ηνπ 
πξαγκαηηθνύ 
θαιακαξηνύ-γίγαληα, ην 
νπνίν εθηηκάηαη όηη είρε 
κήθνο 13 κε 15 κέηξα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 
θαη ηωλ πινθακηώλ ηνπ. 
Αλ θαη απηά ηα πιάζκαηα 
δνπλ ζε κεγάια βάζε, 
έρνπλ παξαηεξεζεί ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαη 
ζύκθωλα κε αλαθνξέο, 
έρνπλ επηηεζεί ζε πινία. 



 Η Σκύλλα θαη ε Χάρσβδη 
είλαη δύν από ηα πην 
γλωζηά ηέξαηα ηεο 
ειιεληθήο κπζνινγίαο, ηα 
όπνηα ζύκθωλα κε ηνλ 
Όκεξν βξίζθνληαλ ην έλα 
απέλαληη από ην άιιν ζε 
έλα ζηελό πέξαζκα, κε ηελ 
νλνκαζία Πιαγθηέο Πέηξεο. 
Καλέλα πινίν δελ 
κπνξνύζε λα δηαζρίζεη 
αιώβεην ην πέξαζκα απηό. 
Τα κπζηθά ηέξαηα 
εκπιέθνληαη ζηνπο κύζνπο 
ηνπ Οδπζζέα θαη  ηωλ 
Αξγνλαπηώλ.Η Σθύιια είρε 
έμη θεθάιηα πνπ έκνηαδαλ 
κε ζθύινπ θαη άξπαδε 
αληίζηνηρνπο λαπηηθνύο από 
ηα δηεξρόκελα πινία. Η 
Φάξπβδε ξνπθνύζε ην 
λεξό ηεο ζάιαζζαο, 
θαηαπίλνληαο καδί 
δηεξρόκελα πινία θαη 
λαπηηθνύο 



 Η Λερναία Ύδρα, 
απόγνλνο ηνπ Τπθώλα θαη 
ηεο Έρηδλαο, ήηαλ έλα 
θνβεξό ηέξαο ηνπ λεξνύ 
ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο 
θαη ν δεύηεξνο από ηνπο 
δώδεθα άζινπο πνπ 
έπξεπε λα θέξεη εηο πέξαο 
ν Ηξαθιήο. Σύκθωλα κε ηε 
κπζνινγία, επξόθεηην γηα 
έλα ηξνκεξό ηέξαο κε 
πνιιά θεθάιηα, ηα νπνία 
όηαλ θνβόληνπζαλ 
θύηξωλαλ άιια δύν, 
δειεηεξηώδε αλαπλνή θαη 
θνληθό βιέκκα. Η θωιηά 
ηνπ ηέξαηνο ήηαλ ε ιίκλε 
ηεο Λέξλαο ζηελ Αξγνιίδα, 
όπνπ θάηω από ην λεξό 
ήηαλ ε είζνδνο ζηνλ Κάηω 
Κόζκν θαη ην ηέξαο ήηαλ ν 
θύιαθάο ηεο. 



 Οη Σειρήνες, ζηελ 

ειιεληθή κπζνινγία, 

ήηαλ επηθίλδπλα θαη 

δόιηα πιάζκαηα, νη 

νπνίεο 

παξνπζηαδόληνπζαλ 

ωο femmes fatales θαη 

παξέζεξλαλ ηνπο 

λαύηεο κε ηε καγεπηηθή 

κνπζηθή θαη ηηο θωλέο 

ηνπο ώζηε λα 

λαπαγήζνπλ ζηε 

βξαρώδε αθηή ηνπ 

λεζηνύ ηνπο. 



 Ο Λεβιάθαν είλαη έλα 

ζαιάζζην ηέξαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ Βίβιν. 

Η ιέμε έρεη γίλεη 

ζπλώλπκε κε θάζε 

κεγάιν ζαιάζζην ηέξαο ή 

πιάζκα. Σηε ινγνηερλία 

(π.ρ. Moby Dick), κε ηε 

ιέμε «Λεβηάζαλ» ν 

ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη 

ζε κεγάιεο θάιαηλεο, 

ελώ ζηε ζύγρξνλε 

εβξαϊθή γιώζζα 

ζεκαίλεη απιά θάιαηλα. 



 Νάγθα,ην νλ ηνπ 
λεξνύ.Πξόθεηηαη γηα έλα 
πδξόβην ηέξαο ζα θίδη πνπ δεη 
ζηνπο ωθεαλνύο,ηα πνηάκηα, 
ηηο ιίκλεο ή ηνπο θαηαξξάθηεο. 
Τα Νάγθα είραλ καύξα ιέπηα 
θαη ήηαλ πνιύ κεγάια ζε 
κέγεζνο. Τα Νάγθα ήηαλ ε 
κεηελζάξθωζε ηεο ζεόηεηαο 
ηνπ λεξνύ θαη πξνάγγεινη ηεο 
βξνρήο. Πξνζηάηεπαλ ηνπο 
λανύο θαη ηα ηεξά κέξε, 
ζύκθωλα κε ηελ ηλδηθή 
κπζνινγία. Οη Kaliyatrans, 
θάηνηθνη λήζωλ ζηνλ ωθεαλό 
kaliyatran, πίζηεπαλ όηη ν ζεόο 
έδηλε εληνιέο ζηα Νάγθα γη 
απηό θαη ηα πξνζωλύκηά ηνπο 
ζρεηίδνληαλ κε ην ζεό, ην 
ππέξηαην νλ. Πίζηεπαλ όηη ηα 
Νάγθα δνύζαλ ζε ππόγεηεο 
πόιεηο, κηινύζαλ θαλνληθά θαη 
ρξεζηκνπνηνύζαλ ηηο 
ππεξθπζηθέο ηνπο δπλάκεηο 
γηα λα επεξεάδνπλ ηνλ θαηξό 
θαη λα παίξλνπλ αλζξώπηλε 
κνξθή όπνηε ήζειαλ. 
 

 



 Σηπαθηιί,ν δεκηνπξγόο 
ηωλ Αδηεθώλ.Οη Αδηέθνη 
πίζηεπαλ όηη ε γε 
δεκηνπξγήζεθε όηαλ 
θαηαζηξάθεθε έλα 
κεγάιν ζαιάζζην ηέξαο, 
πνπ ήηαλ δεκηνύξγεκα 
ηωλ ζεώλ θαη νλνκαδόηαλ 
Σηπαθηιί. Υπάξρνπλ 
δηάθνξεο πεξηγξαθέο. 
Άιινη ην πεξηγξάθνπλ 
ζαλ θξνθόδεηιν, άιινη 
ζα δαίκνλα ή ζαιάζζην 
ηέξαο. Όπνηα θαη αλ είλαη 
ε πεξηγξαθή, νη Αδηέθνη 
ζεωξνύζαλ απηό ην 
ζαιάζζην νλ ωο ηελ 
αξρή ηνπ θόζκνπ. 
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