
Ποια είναι η καταγωγή των κενταύρων;  

Θεωρείται πως η λέξη «Κένταυρος» πηγάζει από τις λέξεις «κεντώ» και «ταύρος» και δημιουργήθηκε σε πολύ παλιά 
εποχή στην Θεσσαλία. Ο τότε βασιλιάς είχε μεγάλα κοπάδια με αγελάδες και άλλα ζώα και προσέλαβε ιππείς να τα 
προσέχουν όταν έβοσκαν. Στην περίοδο του ζευγαρώματος, οι ταύροι αγρίευαν. Οι καβαλάρηδες έλεγχαν την 
κατάσταση κρατώντας στα χέρια τους βουκέντρες με τις οποίες «κεντούσαν» όποιο ζώο απομακρυνόταν από το 
κοπάδι. Αυτούς τους δυνατούς άντρες και εξαιρετικούς ιππείς αποκαλούσαν Κένταυρους. Η μυθοπλασία τους έκανε 
ένα με το άλογό τους, μιας και περνούσαν όλη την ημέρα πάνω σ’ αυτό. 

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, αναφέρει πως οι Κένταυροι ήταν απόγονοι του θεού Απόλλωνα και της νύμφης Στίλβης. Ο 
Απόλλων, ηλιακός θεός του φωτός, ενώθηκε με την Στίλβη, την «λάμπουσα στο νυχτερινό φως των άστρων». Από 
αυτή την ένωση, όπου το  φως της ημέρας με αγάπη αγκάλιασε το νυχτερινό φως, γεννήθηκαν δύο παιδιά: ο Λαπίθης 
και ο Κένταυρος. 

Από τον πατέρα τους απέκτησαν τις γνώσεις της Αλήθειας, της σοφίας, της Ιατρικής, της Μουσικής, από τη μητέρα 
τους τη δυνατότητα να μελετούν τη νύχτα τα άστρα και να προφητεύουν. Ο Λαπίθης μοιάζει να ήταν παιδί της 
ημέρας: ευγενικός, γενναιόδωρος και φιλόξενος. Ο αδελφός του Κένταυρος, παιδί της νύχτας, ήταν δύστροπος, 
άγριος, επιθετικός, με έντονα πάθη. Δεν είχε καταφέρει να εξισορροπήσει το λογικό μέρος (ανθρώπινο) με το ά-λογο, 
δηλαδή τα συναισθήματά του και την γενετήσια του ορμή. 

Ένας από τους Λαπίθες ήταν ο Ιξίων, γιος του Αντίονα και της Περιμήλας, βασιλιάς της Θεσσαλίας, ο οποίος 
παντρεύτηκε την Δία, θυγατέρα του Ηιονέα, βασιλιά της Φωκίδας. Ο Ιξίων υποσχέθηκε στον πεθερό του πολύτιμα 
γαμήλια δώρα, όμως αθέτησε την υπόσχεσή του. Ο Ηιονεύς κράτησε ως ενέχυρο τις φοράδες του Ιξίωνα, ο οποίος 
απέκρυψε την οργή του και προσκάλεσε τον πεθερό του σε εορταστικό γεύμα, τάχα να συμφιλιωθούνε. Μόλις ο 
Ηιονέας έφτασε, ο ύπουλος Ιξίωνας τον δολοφόνησε. Eπειδή παραβίασε τον ιερό νόμο της φιλοξενίας, κηρύχθηκε 
εκτός νόμου και διώχτηκε. Οι γειτονικοί άρχοντες, προσβεβλημένοι, αρνήθηκαν να του προσφέρουν άσυλο ή να 
εκτελέσουν τα τελετουργικά που θα του επέτρεπαν να εξαγνιστεί. Ο Ιξίωνας αποφάσισε να καταφύγει ικέτης σε ναό 
του Δία, ο οποίος τον συμπόνεσε και τον πήρε στον Όλυμπο. Ο Ιξίων βρέθηκε ανάμεσα στους θεούς και έλαβε την 
αθανασία τρώγοντας αμβροσία και πίνοντας νέκταρ. 

Σύντομα όμως ερωτεύτηκε την Ήρα, την βασίλισσα των υπολοίπων θεών και προστάτιδα του γάμου. Είχε το θράσος να 
της προτείνει να ξαπλώσουνε μαζί. Ο Δίας έφτιαξε ένα ομοίωμα της Ήρας από σύννεφο και του το έστειλε. 
Τυφλωμένος από το πάθος, ο Ιξίων δεν κατάλαβε τίποτα και από την ένωση του με τη Νεφέλη γεννήθηκε ο Κένταυρος, 
πλάσμα με ανθρώπινη μορφή, αλλά βίαιο και άγριο. Λένε ότι είχε ερωτική επαφή με μια φοράδα και έτσι γεννήθηκαν 
οι Κένταυροι με διφυή φύση, μισοί άνθρωποι και μισοί άλογα. Θεωρείται ότι  ήταν  ερωτομανείς και ασελγείς, 
στοιχεία που είχαν κληρονομήσει από τον Ιξίωνα. Η τιμωρία του ασεβούς και αχάριστου βασιλιά ήταν σκληρή. Ο Δίας 
διέταξε τον Ερμή να δέσει τον Ιξίωνα με φίδια σ' έναν φλεγόμενο τροχό. Έτσι περιφέρεται αιώνια στα Τάρταρα: 
δεμένος στον τροχό - μία πάνω, μία κάτω. 

 



Ο Κένταυρος, λοιπόν, είναι η εικόνα του ατόμου που πάσχει, γεμάτο φαντασιώσεις, διαιρεμένο ανάμεσα στα άγρια 
του ένστικτα και την πνευματική του θεία κληρονομιά. Η βιαιότητα που τον χαρακτηρίζει δείχνει την εσωτερική του 
ανισορροπία. Διάφορα βιώματα και τραύματα, εμπειρίες που δεν έχει κατανοήσει και αποδεχτεί, πλήττουν την 
«αύρα» του. Από τον άνθρωπο που κεντά τον ταύρο, ερχόμαστε στη συνέχεια της μυθολογίας, στον άνθρωπο 
που «κεντά την αύρα» του.  

Ο πιο γνωστός από τους Κενταύρους είναι ο Χείρων, η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Εκεί που οι άλλοι 
Κένταυροι αντιπροσώπευαν την κτηνωδία και τον κίνδυνο του φυσικού κόσμου (κάτι που δείχνουν και τα ονόματά 
τους, όπως ο Βιάνωρ, Φλεγράπιος, Ορνεύς, Άγχιος,  Άγριος, Άρπαγος, Θηρεύς, Λύκος, Χθόνιος κ.ά.), ο  Χείρωνας  
αντιπροσωπεύει την αφθονία και την ευλογία του, μιας και ήταν σοφός, δίκαιος, καλόκαρδος, φίλος και 
συμπαραστάτης των ανθρώπων. Ο Χείρων είχε θεϊκή καταγωγή και ήταν ταυτόχρονα πολεμιστής και θεραπευτής, 
μάλιστα έγινε γνωστός σαν ο “Πληγωμένος Θεραπευτής”. Να η ιστορία του: 

 

Ο κένταυρος Χείρων 

Ο Κρόνος κατάπινε τα παιδιά του επειδή φοβόταν ότι θα του πάρουν την εξουσία. Η γυναίκα του, η Ρέα, γεμάτη 
στεναχώρια και αγανάκτηση δεν άντεχε άλλο πόνο. Έκρυψε τον νεογέννητο Δία, τύλιξε σε σπάργανα μια πέτρα και την 
παρέδωσε στον Κρόνο, ο οποίος την καταβρόχθισε. Κάποια στιγμή όμως είδε τη σύζυγό του με το μωρό στην αγκαλιά 
και αντιλήφθηκε ότι τον κορόιδεψε. Άρχισε να την κυνηγάει. Η Ρέα έτρεχε κρατώντας σφιχτά τον μικρούλη Δία και ο 
Κρόνος  την καταδίωκε. Έφτασαν στο Πήλιο, κοντά στη λίμνη Βοιβιάδα. Λίγο έμενε και θα άρπαζε τη Ρέα και μετά θα 
κατάπινε τον γιο τους! Αλλά ξαφνικά βρέθηκε μπροστά του η Φιλύρα… 

Η Φιλύρα, κόρη του Ωκεανού, ήταν μια πανέμορφη νύμφη. Μόλις είχε βγει από τη λίμνη. Τα μακριά της μαλλιά 
μοσχοβολούσαν και το ευλύγιστο της κορμί ήτανε γεμάτο χάρη. Το λαμπερό της πρόσωπο όμως σκοτείνιασε όταν 
αντίκρισε  τον Κρόνο, έναν γέροντα αγκυλομύτη. Εκείνος, μόλις την είδε, σταμάτησε να κυνηγάει την Ρέα και έστρεψε 
όλη την προσοχή του στην όμορφη νύμφη. Την ερωτεύτηκε με πάθος παράφορο και της όρμησε. Μάταια η Φιλύρα 
προσπαθούσε να τον αποκρούσει. Τελικά άρχισε να τρέχει πανικόβλητη. Τότε ο Κρόνος μεταμορφώθηκε σε άλογο και 
την πρόλαβε. Η Νύμφη μαγεμένη από την ομορφιά του το πλησίασε να το χαϊδέψει. Και ο Κρόνος έσμιξε μαζί της 
παρά τη θέλησή της.  

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η Ρέα, που είχε αντιληφθεί τις προθέσεις του συζύγου της, παρακολουθούσε με 
άγρυπνο μάτι τις κινήσεις του. Καταδίωξε το ζευγάρι και τους συνέλαβε την ώρα που ανέμελοι γεύονταν τον έρωτά 
τους. Ο Κρόνος θέλοντας να ξεγελάσει την έξαλλη Ρέα, πήρε τη μορφή αλόγου, ενώ η δυστυχισμένη Φιλύρα, 
κυνηγημένη από τη ζηλόφθονη Ρέα, κατέφυγε στο Πήλιο. Εκεί, μέσα σε μία σπηλιά που αργότερα ονομάστηκε 
Χειρώνεια, γέννησε το παιδί που έσπειρε στα σπλάχνα της ο θεός. Ήταν από τη μέση και πάνω άνθρωπος και από τη 
μέση και κάτω άλογο. Η Φιλύρα ταράχτηκε όταν είδε την δυσμορφία του παιδιού. Αισθάνθηκε απέχθεια και ντροπή, 
ένιωσε ανίκανη να αναλάβει το μητρικό της ρόλο. Προκειμένου να γλυτώσει, παρακάλεσε τους θεούς να την 
απαλλάξουν από αυτό. Οι θεοί την εισάκουσαν και τη μεταμόρφωσαν σε ομώνυμο δέντρο, φιλύρα (ή φλαμουριά). 

Ο μικρός κένταυρος δεν γνώρισε την μητρική φροντίδα ούτε το πατρικό ενδιαφέρον, μιας και ο Κρόνος έφυγε μετά την 
ένωσή του με τη νύμφη. Μόνος του περιφερόταν στα δάση του Πηλίου. Ο θεός Απόλλων έγινε θετός του πατέρας και 
ανέλαβε την εκπαίδευσή του. Κοντά του ο Χείρωνας μεγάλωσε γνωρίζοντας αγάπη και αποκτώντας σοφία.  

Από τη μητέρα του Φιλύρα, θεότητα της ανάρρωσης, της ευωδίας και των αρωμάτων, της γραφής και της ομορφιάς, 
κληρονόμησε την ευαισθησία και την αρετή, από τον πατέρα του, θεό Κρόνο, την υψηλή νόηση και την αθανασία. Ο 
Απόλλων,  θεός του φωτός, του μετέδωσε τη σοφία της αυτοθεραπείας μέσα από το «γνώθι σαυτόν», του ενέπνευσε 
το μέτρο, την ισορροπία, την αρμονία και την δικαιοσύνη. Του παρείχε μια πλήρη πνευματική μόρφωση μαθαίνοντάς 
του Μουσική, δηλαδή όλες τις τέχνες που εκπροσωπούσαν οι Μούσες. Τον δίδαξε ιατρική και τοξοβολία και τον 
βοήθησε να εξελίξει το χάρισμα της μαντικής.  

Μεγαλώνοντας ο Κένταυρος Χείρων απέκτησε μεγάλη φήμη ως ιατρός, επιστήμων και μάντης, αφού με τα άνθη της 
φιλύρας θεράπευε ασθενείς, ενώ κόβοντας σε μικρές λωρίδες τον εσωτερικό της φλοιό τον χρησιμοποιούσε για 
να μαντεύει. Ήταν ο πρώτος που μάζευε βότανα για τη θεραπεία τραυμάτων και ασθενειών. Καθώς η φήμη του 
Χείρωνα εξαπλώθηκε στην Ελλάδα, νέοι απ’ όλα τα μέρη της χώρας ερχόταν να μαθητεύσουν κοντά του. Και ο σοφός 
Κένταυρος πρόθυμα μοιραζόταν τον πλούτο του πνεύματος και της καρδιάς του.  



 

Ο Δάσκαλος Χείρων 

Ο Χείρων αφοσιώθηκε στη διδασκαλία της Μουσικής, της Ηθικής, της Αστρολογίας, του Κυνηγιού και του Πολέμου και 
φυσικά στην τέχνη της Ιατρικής. Το όνομα του συνδέεται με λέξεις όπως “χειρουργική”, “χειρομαντεία” και 
“χειροπρακτική”. Η εκπαίδευση αυτή ήταν αποκλειστική, παρεχόταν μόνο σε εκείνους που αποδεικνύονταν άξιοί της. 
Τους μαθητές τους έφερναν οι θεοί ή οι προηγούμενοι μαθητές του Χείρωνα, που γνώριζαν τη διδασκαλία του και 
είχαν φθάσει ως εκεί με θεϊκή παρέμβαση. Ο Χείρων μετέτρεπε τους άντρες σε ήρωες ικανούς να πετυχαίνουν σε 
μάχες και άθλους κερδίζοντας έτσι δόξα και αθανασία. Οι ήρωες με την σειρά τους αποτελούσαν το παράδειγμα για 
τους υπόλοιπους ανθρώπους. 

Η διδασκαλία του Χείρωνα βασιζόταν σε ηθικές αξίες.  Δεν αφορούσε μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή του ατόμου 
και αποσκοπούσε στην ισορροπία και ολοκλήρωση του. Απέβλεπε κυρίως στην αξιοποίηση του ενστίκτου και της 
διάνοιας, καθώς η συνεργασία των δύο είναι απαραίτητη στη σωστή τεχνική της ιατρικής, του πολέμου και του 
κυνηγιού. Όλοι οι μαθητές του Χείρωνα διδάσκονταν το κυνήγι. Μέσω αυτού, πέρα από την άσκηση του σώματος 
συγκέντρωναν την προσοχή τους στην παρατήρηση της φύσης και αντλούσαν ενέργεια από την επαφή αυτή. Έτσι τα 
σώματά τους δυνάμωναν και ο νους οξύνονταν από την παρακολούθηση των θηραμάτων. Στην εποχή εκείνη «τα 
ελληνόπουλα άρχιζαν την μόρφωσή τους στα στάδια, στα γυμναστήρια και στα σχολεία, και συμπλήρωναν την 
εξάσκησή τους στα κυνήγια. 
Στα σχολεία δυνάμωναν την σκέψη τους. Στα στάδια και στα γυμναστήρια χαλύβδωναν τα κορμιά τους, και στην 
ύπαιθρο κυνηγώντας λέοντες και αρκούδες, γιγάντωναν το ψυχικό τους σθένος.» γράφει ο  Παντελής Ιωαννίδης στο 
βιβλίο του « Η Άγνωστη Προϊστορία των Ελλήνων». 

Ο «Κυνηγετικός», το πρώτο εγχειρίδιο για το κυνήγι που γράφτηκε τον 5ο Π.Χ αιώνα από τον Ξενοφών τον Αθηναίο, 
λέει: «Τα κυνήγια και τα σκυλιά είναι δημιουργήματα των θεών, του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος. Τα παραχώρησαν 
τιμώντας των Χείρωνα για την δικαιοσύνη του. Όταν εκείνος τα έλαβε, ευχαριστήθηκε με τη δωρεά και την 
αξιοποιούσε.» Παρακάτω ο Ξενοφώντας αναφέρει αυτούς που θήτευσαν κοντά στον Χείρωνα και έγιναν μαθητές του 
«στα κυνήγια και σε άλλα καλά ζητήματα». 

Ένας από αυτούς ήταν ο Ακταίων, γιος του Αρισταίου και της Αυτονόης. Έγινε άριστος κυνηγός και περνούσε τις μέρες 
του στα δάση με τα πενήντα σκυλιά του. Όμως η μοίρα φύλαγε τραγικό τέλος στον ωραίο και ατρόμητο νέο. Τον 
κατασπαράξανε μεταμορφωμένο σε ελάφι τα ίδια του τα σκυλιά. Έπειτα έφτασαν στη σπηλιά του Χείρωνα, 
αναζητώντας το αφεντικό τους. Ο Χείρωνας στεναχωρήθηκε πολύ για τον χαμό του Ακταίου και για να ησυχάσει τα 
σκυλιά, έφτιαξε ένα ομοίωμα του νεαρού. Βλέποντας το τα σκυλιά σταμάτησαν να γαυγίζουν.  
Την τέχνη του κυνηγιού δίδαξε και τον Ιππόλυτο, τον Κέφαλο, τον Κάστορα, τον Πολυδεύκη, τον Μελέαγρο, τον 
Νέστορα, τον Τελαμώνα, τον Θησέα και άλλους. 
 
Ο Απόλλων μετά τον θάνατο της Κορωνίδας, μητέρας του γιου τους  Ασκληπιού, έφερε το βρέφος στον Κένταυρο. 
Εκείνος ανέθρεψε τον Ασκληπιό και του δίδαξε το κυνήγι, την χρήση των φαρμακευτικών βοτάνων που υπήρχαν σε 
αφθονία στο βουνό του Πηλίου και την ιατρική (κυρίως την χειρουργική).  Ο Ασκληπιός απέκτησε τέτοια ικανότητα 
στο να θεραπεύει ασθενείς, ώστε θεωρείται ο πατέρας της Ιατρικής. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Δίας του χάρισε την 
αθανασία και τοποθέτησε ανάμεσα στα άστρα τη μορφή του Ασκληπιού που κρατά το θεραπευτικό φίδι.  
Ο Χείρων δίδαξε την ιατρική και στον Ποδαλείριο και τον Μαχάονα, φημισμένους γιατρούς στην αρχαιότητα.  
 
Μαθητής του υπήρξε και ο Ιάσονας, γιος του Αίσονα. Όταν ο Πελίας έκλεψε το θρόνο από τον Αίσονα, ο δεύτερος 
φοβούμενος για την τύχη του νεογέννητου Ιάσονα, διέδωσε ότι το παιδί γεννήθηκε νεκρό και κρυφά το μετέφερε στη 
σπηλιά του Χείρωνα στο Πήλιο. Εκεί ανατράφηκε ο Ιάσονας συντροφιά με τη Χαρικλώ (σύζυγο του Χείρωνα ) και την 
κόρη τους Ωκυρρόη , μέχρι τα είκοσί του χρόνια. Διδάχτηκε από τον Χείρωνα τη στρατιωτική τέχνη και έγινε άριστος, 
τολμηρός και γενναίος πολεμιστής. Επίσης διδάχτηκε την ιατρική. Ίσως και το όνομα του να έχει ρίζα στη 
λέξη ἴασιν (γιατρειά). Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στη Μυθολογία του λέει, πως την πρώτη κατάταξη των άστρων στον 
ουρανό, την έκανε ο Χείρωνας, για να βοηθήσει τον Ιάσονα και τους Αργοναύτες του, να βρουν  τον δρόμο για την 
Κολχίδα.  

Μαθητές του στην τέχνη του πολέμου ήταν φημισμένοι αρχηγοί των Αχαιών στον Τρωικό πόλεμο: ο Οδυσσέας, ο 
Αντίλοχος, ο Διομήδης, ο Μενεσθέας, ο Παλαμήδης, ο Πρωτεσίλαος. 



Ο Ησίοδος στο ποίημα του “Χείρωνος υποθήκαι” περιγράφει πως ο Κένταυρος ανέθρεψε το θρυλικό ήρωα Αχιλλέα, 
γιο της Θέτιδας και του Πηλέα, ο οποίος συνδεόταν με τον Χείρωνα με παλιά φιλία. Ο Χείρων είχε προφυλάξει τον 
Πηλέα από τις βιαιότητες των υπολοίπων Κενταύρων. Τον είχε συμβουλέψει τι να κάνει, για να κερδίσει την περήφανη 
Νηρηίδα  Θέτιδα. Ως γαμήλιο δώρο του χάρισε ένα θαυματουργό δόρυ από ξύλο μελιάς, που θεράπευε τα τραύματα 
που προκαλούσε.  
Όταν η Θέτις γέννησε ένα γιό, προσπάθησε να τον κάνει αθάνατο. Άλειψε το σώμα του με αμβροσία και το έβαλε 
επάνω στη φωτιά, προκειμένου να καούν τα θνητά μέρη. Όταν διακόπηκε από τον τρομαγμένο Πηλέα, έφυγε 
οργισμένη. Τότε ο Πηλέας εμπιστεύτηκε τον γιο του στο σοφό Κένταυρο. Ο Χείρων δέχτηκε το παιδί και το ονόμασε 
Αχιλλέα (πρώτα ονομαζόταν Λιγύρων), επειδή τα χείλη του δεν άγγιξαν μαστό. Αντικατέστησε το κόκαλο που έλειπε 
από τον αστράγαλο του εξαιτίας της τελετουργίας πυράς, με κόκαλο από σκελετό Γίγαντα. Έτρεφε τον Αχιλλέα με 
“εντόσθια λιονταριών και αγριόχοιρων και με μεδούλι αρκούδας”, για να γίνει γενναίος και με μέλι από κερήθρα και 
μεδούλι  ελαφιού για να τρέχει γρήγορα. Του δίδαξε την τέχνη της ιππασίας, του κυνηγιού, του αυλού και της 
ιατρικής. Ο Αχιλλέας μάθαινε γρήγορα κι έγινε ατρόμητος. Ήδη σε ηλικία έξι ετών έσυρε τον πρώτο του αγριόχοιρο 
στη σπηλιά του δασκάλου του. 

Ο Χείρων παντρεύτηκε την Χαρικλώ,  μια όμορφη νύμφη, όχι αθάνατη, αλλά μακρόβιο ον. Σε κάποιες παραδόσεις 
εμφανίζεται ως θηλυκή Κένταυρος ή σαν κόρη του θεού Απόλλωνα. Μαζί της απέκτησε την Ωκυρρόη, που είχε 
μαντικές ικανότητες. Ο Οβίδιος αναφέρει για την Ωκυρρόη πως προφήτευσε το θάνατο του πατέρα της. Ο Χείρων 
θύμωσε με την κόρη του, καθώς ήταν αθάνατος και κανείς δεν πίστευε πως ήταν δυνατόν να πεθάνει. Αργότερα τη 
μετέτρεψε ο  Δίας σε φοράδα και ονομάστηκε Ευίππη. 

 

Ο θάνατος του Χείρωνα 

Ο σοφός κένταυρος μπορεί να ήταν αθάνατος, δεν ήταν όμως άτρωτος. Ο Απολλόδωρος διηγείται την ιστορία του 
τέλους του στο οποίο εμπλέκεται ο Ηρακλής, ο τελευταίος του μαθητής: 
 
Ο βασιλιάς Ευρυσθέας, επέβαλε ως τέταρτο άθλο στον Ηρακλή να φέρει ζωντανό τον Ερυμάνθιο κάπρο κι έτσι ο 
ήρωας βρέθηκε στην Αρκαδία. Καθώς διέσχιζε τη Φολόη, φιλοξενήθηκε από τον Κένταυρο Φόλο, γιο του Σειληνού. 
Αυτός προσέφερε ψημένα κρέατα στον Ηρακλή, ενώ ο ίδιος τα έτρωγε ωμά. Όταν ο Ηρακλής ζήτησε κρασί, ο Φόλος 
απάντησε ότι φοβόταν να ανοίξει το πιθάρι, δώρο από τον θεό Διόνυσο, που ανήκε σε όλους τους Κενταύρους, αλλά 
τελικά - με την παρότρυνση του Ηρακλή - το άνοιξε. Οι Κένταυροι ένιωσαν τη μυρωδιά του κρασιού και μετά από λίγο 
έφτασαν στη σπηλιά του Φόλου, οπλισμένοι με πέτρες και έλατα. Τους πρώτους που τόλμησαν να μπουν μέσα, τον 
Άγχιο και τον Άγριο, ο Ηρακλής τους έτρεψε σε φυγή χτυπώντας τους με δαυλούς, ενώ τους υπόλοιπους τους 
κυνήγησε με το τόξο του. Έτσι φτάσανε μέχρι τη σπηλιά του Χείρωνα. Καθώς οι Κένταυροι μαζεύτηκαν γύρω του, ο 
Ηρακλής τους σημάδεψε με το τόξο του και έριξε ένα βέλος που διαπέρασε το μπράτσο του Έλατου και σφηνώθηκε 
στο γόνατο του Χείρωνα. Ο Ηρακλής στεναχωρημένος από το γεγονός, έτρεξε να τραβήξει το βέλος και έβαλε επάνω 
στην πληγή ένα φάρμακο που του υπέδειξε ο Χείρωνας. Όμως το τραύμα δε θεραπευόταν, γιατί τα βέλη του Ηρακλή 
ήταν εμποτισμένα με το αίμα της Λερναίας Ύδρας. Η πληγή ήταν βαθιά και αιμορραγούσε, ο πόνος αβάστακτος. 



Μάταιες ήταν οι προσπάθειες του Ηρακλή και τα πικρά δάκρυα του νεαρού Αχιλλέα. Ο σοφός Χείρων που γιάτρευε 
τους άλλους, τη δική του πληγή δεν μπορούσε να θεραπεύσει. Κουλουριασμένος στη σπηλιά του, βασανιζόμενος από 
τους φρικτούς πόνους αλλά και κουρασμένος από την ατελείωτη ζωή του, παρακάλεσε τον Δία να τον απαλλάξει από 
την αθανασία. Κάτι τέτοιο όμως ήταν πολύ δύσκολο και μόνο μετά από την παρέμβαση του Τιτάνα Προμηθέα, ο 
οποίος  δέχθηκε να ανταλλάξει τη θνητότητα του με την αθανασία του Χείρωνα, ο Ζεύς ενέκρινε τον λυτρωτικό θάνατο 
του Κενταύρου. 

Κι έτσι ο Προμηθέας, ο οποίος έδωσε στους ανθρώπους τη φωτιά και καταδικάστηκε σε αιώνια φυλάκιση και 
ταλαιπωρία «έως ότου κάποιος θεός να γίνει διάδοχός του, να αναλάβει τους βασάνους του και να κατέβει στον 
σκοτεινό  Άδη», ελευθερώθηκε. Ακόμα και στο θάνατό του ο Χείρων άφησε στην ανθρωπότητα μια τεράστια 
κληρονομιά.  
Για την ευσέβειά του τον τοποθέτησε ο Δίας στον ουρανό ως τον αστερισμό του Κενταύρου. Υπάρχει, επίσης, η 
παράδοση ότι ο Δίας δεν τίμησε τον Χείρωνα μεταμορφώνοντάς τον σε αστερισμό αλλά ότι τον κεραυνοβόλησε, γιατί 
επιμήκυνε τον χρόνο παραμονής των θνητών επί της γης διαταράσσοντας την κοσμική ισορροπία, την ορισμένη από 
τους θεούς. 
 
Οι υπόλοιποι Κένταυροι σκόρπισαν· κάποιοι έφτασαν στο όρος Μαλέα, τους υπόλοιπους τους δέχθηκε ο Ποσειδώνας 
στην Ελευσίνα και τους σκέπασε με ένα βουνό. Όσο για τον Φόλο, καθώς τράβηξε από ένα σκοτωμένο Κένταυρο το 
βέλος, απορούσε πώς κάτι τόσο μικρό σκότωσε αυτούς που ήταν τόσο γιγαντόσωμοι. Το βέλος  όμως γλίστρησε από 
το χέρι του, σφηνώθηκε στο πόδι του και τον σκότωσε. Όταν ο Ηρακλής επέστρεψε στη Φολόη και αντίκρισε νεκρό τον 
Φόλο, τον έθαψε και στη συνέχεια καταπιάστηκε με το κυνήγι του αγριογούρουνου.  
 
Ο Χείρων με την επιλογή του να γίνει θνητός άφησε στους ανθρώπους το μήνυμα ότι ο θάνατος μπορεί να είναι 
λύτρωση για κάποιον που υποφέρει.  

 

 

 

Σε όλη τη ζωή του αφοσιώθηκε στο να  βοηθάει και να απαλύνει τον πόνο των  άλλων. Γιατί έτσι θεράπευε και τις 
δικές του πληγές. Δίδαξε στους ανθρώπους πως μπορούν να μετατρέψουν τον πόνο σε δύναμη και γνώση. Ο φυσικός 
πόνος, οι ασθένειες, τα ψυχικά τραύματα, η διανοητική σύγχυση και οι υπαρξιακές αγωνίες είναι αναπόσπαστο μέρος 
της ζωής και μόνο μέσα από αυτές τις εμπειρίες μπορούμε να φτάσουμε στην ολοκλήρωση. 


