
1

Monştri din mitologia greacă (2)

     Centaurii
Fiinţe legendare ce populau

muntele Pelion din Tesalia, cu trup 
de cal şi bust de oameni. 
Întruchipează forţa animală şi cea 
umană, unită într-o singură fiinţă. 
Sunt vicleni şi violenţi. Face
excepţie Chiron, considerat cel 
mai înţelept dintre centauri, cel 
căruia zeii îi încredinţau copii spre
a fi educaţi.
Sunt învinşi de Tezeu şi  mai 
târziu de Heracle. Moartea 
acestuia din urmă se datorează 
vicleniei centaurului Nexus.

  Leul din Nemeea
Personaj care care sălăşuia în 
pădurile de lângă oraşul Nemeea, 
terorizând locuitorii acestuia. 
Pielea acestuia era impenetrabilă. 
A fost ucis de Heracle, în luptă 
corp la corp, fiind prima dintre 
cele 12 munci date acestuia de 
regele Euristeu. Heracle a luat 
blana acestuia şi şi-a învelit trupul 
în ea, pentru a nu fi rănit în lupte.

Hidra din Lerna
Şarpe monstruos cu mai multe 
capete care trăia  în mlaştinile din 
ţinutul Lerna. Nu putea fi omorâtă 
decât dacă i se tăiau toate 
capetele odată.
Cel care a ucis-o este Heracle. El 
şi-a înmuiat apoi săgeţile în 
sângele otrăvit al acesteia pentru 
ca rănile provocate de acestea să 
fie mortale.

Păsările stimfaliene
Păsări uriaşe, înzestrate cu cioc şi 
gheare foarte ascuţite, care
pustiau ţinutul din jurul lacului 
Stymfalis, omorând oameni şi 
animale şi hrănindu-se cu carnea 
lor. Au fost omorâte de Heracle 
cu ajutorul săgeţilor lui otrăvite.



2

             

   Hecantohiri
Trei monştri cu câte 100 de braţe 

şi 50 de capete fiecare, fii ai lui 
Uranus şi ai Gaiei. Au fost aruncaţi 
în Tartar de către tatăl lor. L-au 
ajutat pe Cronos să-l răstoarne de 
la putere pe Uranus.

Sirene
Fiinţe fabuloase, cu aspect de 
femeie, cu picioare şi aripi de 
păsări, al căror glas melodios îi 
atrăgea pe corăbieri în locuri 
periculoase, unde aceştia îşi 
găseau moartea. Este cunoscută 
întâlnirea eroului Ulise cu ele, 
redată în Odiseea, când acesta 
reuşeşte să scape legându-se de 
catarg şi astupându-şi urechile cu 
ceară.

Himera
Creatură cu trei capete (unul de 
leu, unul de capră şi altul de 
balaur), născută de cuplul Typhon-
Echidna. Când răsufla arunca 
făcări care mistuiau totul în jur. 
Este ucisă de Belerofon,care 
aruncă în gurile ei ţepuşe de plumb 
care se topesc de la foc şi-i ard 
măruntaiele.

Sfinxul
Fiinţă cu cap de femeie, trup şi 
coadă de leu şi aripi. Îşi avea 
sălaşul în apropierea cetăţii Teba 
şi obişnuia să pună câte o 
întrebare călătorilor. Cine nu 
reuşea să răspundă era ucis. Cel 
care a dezlegat enigma Sfinxului 
a fost Oedip, fiul regelui Laios.
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