
Τέρατα και πλάσματα
της μυθολογίας

Ποιος λέει ότι μόνο τα φαντάσματα, οι βρικόλακες, 
οι μάγισσες και οι δράκοι που πετάνε φωτιές προκαλούν  
τρόμο; Στα αρχαία χρόνια, κυκλοφορούσαν ιστορίες για 
τέρατα και φοβερά πλάσματα που τρομοκρατούσαν 
τους ανθρώπους, απειλούσαν τους ναυτικούς  
και ρουφούσαν αίμα! Ανακαλύψτε τα πιο 
απίστευτα πλάσματα της μυθολογίας, 
γνωρίστε τους εκπληκτικούς ήρωες και 
τα κατορθώματά τους και διασκεδάστε 
με τις πολύχρωμες εικόνες που 
συνοδεύουν την αφήγηση.

Από τον Κέρβερο 

στη Σφίγγα,  

από τις Σειρήνες  

στους Κενταύρους,  

από τους Κύκλωπες 

στη Μέδουσα… 

τα φοβερά τέρατα  

της μυθολογίας  

είναι εδώ!
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Ο Τυφώνας ήταν ένα τέρας με εκατό κεφάλια 
φιδιών. Σύζυγός του ήταν η Έχιδνα, μισή 

γυναίκα και μισή φίδι. Από δυο τέτοιους γονείς 
δεν πρέπει να εκπλήσσεται κανείς που γεννήθηκαν 
μερικά από τα πιο τρομακτικά πλάσματα 
του αρχαίου κόσμου, όπως, για παράδειγμα, 
ο Κέρβερος, η Χίμαιρα, η Σφίγγα, η Λερναία Ύδρα, 
το Λιοντάρι της Νεμέας κ.λπ.

Η Έχιδνα και ο Τυφώνας 



Η Έχιδνα και ο Τυφώνας γέννησαν ένα φοβερό λιοντάρι, γιγαντιαίων διαστάσεων, 
που τρομοκρατούσε την περιοχή της Νεμέας. Το θηρίο, που ζούσε σε μια σπηλιά 

και απειλούσε ανθρώπους και ζώα, είχε ένα δέρμα τόσο παχύ και σκληρό που 
δεν μπορούσε να το τραυματίσει κανένα ανθρώπινο όπλο. Έτσι κανείς  
δεν τολμούσε να τα βάλει μαζί του. 

Το λιοντάρι της Νεμέας
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