
Θεατρικό 1ο  Μυθολογία 

(4 φίλοι βρίσκονται κάπου στην Αρχαία Αθήνα) 
1 Χαίρε φίλτατε Αριστοτέλη 

2 Χαίρετε αγαπητοί συμπολίται 

3 Αισθάνθηκες το χτύπημα του Εγκέλαδου; 

4 Πάλι μας καταδιώκουν οι Θεοί! Ω Ωιμέ! 

1 Μα, καλά, τι τους έχουμε κάνει; Γιατί μας φέρνουν τέτοιες συμφορές και δυστυχίες;; 

2Μόνο ο Δίας γνωρίζει αγαπητοί μου! 

3 Σίγουρα! Ο Δίας μας είναι παντογνώστης! 

4 Και γιατί δεν τον ρωτάμε; 

1 Καλέ, τι να ρωτήσουμε; Άλλος ευθύνεται για αυτά τα πράγματα…  

2 Μα καλά, δε ξέρεις ότι για αυτά τα θέματα σε άλλον αναφερόμαστε; 

3 Σε ποιον αγαπητοί μου συμπολίται;; Πείτε μου να μάθω και αν χρειαστεί να κάνω και 

εγώ τα απαραίτητα για να σωθώ…. 

4 Ναι ναι!! Και εγώ θα κάνω ότι θυσία χρειαστεί! 

1 Ο Εγκέλαδος καλοί μου φίλοι.. 

2 Σωστά! Αυτός θα φταίει! 

3Αλήθεια, τι έπαθε ο Εγκέλαδος;; 

4 Ποιος είναι ο Εγκέλαδος ρε παιδιά;; 

1 Ε μη μου πεις δεν τον γνωρίζεις;; 

2 Ο γιος του Ταρτάρου και της Γης 

3Και αρχηγός των γιγάντων! 

4 Α…..κατάλαβα ποιος είναι…..και σίγουρα θα αναστενάζει πάλι μέσα από το τάφο του... 

1 Και έτσι προκαλεί σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων..!! 

2 Τι του συνέβη όμως και αναστενάζει;; 

3 Δεν έμαθες ότι τον σκότωσε η Αθηνά;; 

4 Και τον πήρε και στο κατόπι και του ρίξε και έναν βράχο.. 

1 Οχι και βράχο...ολόκληρη Σικελία, μαζί με το όρος Αίτνα... 

2 Όλα μαζί του τα  έριξε και τον καταπλάκωσαν….αχ τον καημένο…. 

3 Και τώρα κάθε φορά που θα αναστενάζει μέσα από τον τάφο του θα έχουμε 

προβλήματα... 

4Μη βιάζεστε τόσο....είστε σίγουροι ότι φταίει ο Εγκέλαδος;; 

1 Και ποιος να φταίει δηλαδή; 

2 Μην είναι ο τελικά ο Δίας;; 

3 Μη θὐμωσε ο Άρης ο θεός του πολέμου;; 

4 Όχι, φίλτατοι….τίποτα από όλα αυτά. Ίσως όμως ο κοσμοσείστης Ποσειδώνας να είναι 

θυμωμένος. 

1 Και να χτύπησε τη γη με τη τρίαινά του;; 

2 Σωστά δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό... 

3 Καλύτερα να απευθυνθούμε στο μαντείο για να μάθουμε την αιτία του κακού. 

 

 



Θεατρικό 2ο  Θρησκευτική προσέγγιση 
(Βρισκόμαστε στον 900 μΧ. Κάπου στην Φολέγανδρο) 

1 Ω αδερφέ μου, τι ταραχή ήταν αυτή;; 

2 Μοιάζει με θεομηνία!! 

3 Λες ο Θεός να μας στέλνει κάποιο μήνυμα;;; 

4 Ο Θεός πάντα χρησιμοποιεί κάποιο τρόπο για να μας ειδοποιήσει για κάτι.. 

1 Έχεις δίκαιο Ιάκωβε. 

2 Α ναι καλά τα λέτε! 

3 Δε θυμάστε την αμαρτωλή πολιτεία της Βαβέλ που ο Θεός την βούλιαξε;; 

4 Κάπου το έχω ακούσει.. 

1 Νομίζω στην Παλαιά Διαθήκη..;; 

2 Σωστά, κάπου εκεί… 

3 --> Για πείτε λεπτομέρειες παιδιά του Ζεβεδαίου…... 

4--> Πρώτα έκανε μεγάλο σεισμό και την κατεδάφισε... 

1 Ναι ναι...και μετά νομίζω τη βούλιαξε με θεομηνεία.. 

2 Έβρεχε μερόνυχτα… 

3 Φύσαγε μέρα και νύχτα… 

4 Στο τέλος η πόλη μετατράπηκε…. 

1 Σε λίμνη!!!!! Ναι σε λίμνη αδερφοί μου! 

2 Το σημερινό ταρακούνημα όμως αδερφοί μου δεν ήταν πολύ μεγάλο.. 

3 Ίσως οι αμαρτίες μας να μην είναι τόσες πολλές… 

1 Δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που συνέβη στη βαβέλ… 

2 Ω με τίποτα! 

3 Ούτε κατά το ήμισυ!!  

4 Μπορεί δηλαδή ο Θεός να μας στέλνει απλά προειδοποιητικό μήνυμα για να 

συμμορφωθούμε..;; 

1 Ναι ναι..ο Θεός πάντα προειδοποιεί.. 

2 Βέβαια βέβαια!  

3 Και με αυτό τον τρόπο συνήθως; 

4 Δυστυχώς… 

1 Ναι δυστυχώς με σεισμούς… 

2 Έτσι δεν είχε γίνει άλλωστε και στην Θήρα;; 

3 Ποια Θήρα;; 

4 Το γνωστό στολίδι του Αιγαίου….Τη Θἠρα της Σαντορίνης.. 

1 Ουμμμμμμ…..σιγά την ομορφιά… 

2 Το νησί μας είναι καλύτερο… 

3 Και έχει και πιο ωραία Χώρα!! 

4 Καλά, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά….και πότε έγινε αυτό;; 

1 Τότε που ο αυτοκράτορας ο Λέων ο 3ος μας είπε ότι ο σεισμός οφειλόταν σε θεϊκή 

οργή... 

2 Και για ποιο λόγο οργίστηκε ο Θεός;; 

3 Γιατί λατρεύαμε τις εικόνες ως είδωλα αδερφοί μου!! 



4 Ως είδωλα;;;; 

1 Φυσικά! Και όχι αυτό που αντιπροσώπευαν.. 

2 Δηλαδή τη μορφή που είχε η κάθε μια εικόνα.. 

3 Αν ήταν έτσι καλά να πάθουμε! 

4 Όχι εμείς! Οι Σαντορινιοί!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θεατρικό 3ο  Επιστημονική προσέγγιση 
(4 φίλοι με τα κινητά στο χέρι επιστρέφουν από ένα συνέδριο..) 

1 Πως σας φάνηκε το συνέδριο;; 

2 Καλό ήταν. 

3 Τόση ώρα όμως χωρίς facebook κόντεψα να πάθω κρίση! 

4 Και εγώ!!! Κάτσε να ανεβάσω μερικές φωτογραφίες από το συνέδριο.. 

1 Και εγώ να κάνω μερικά like.. 

2 Και εγώ να δω ποιος με σκούντηξε…όλοι με σκουντάνε πια…τόσο ωραίος/α είμαι;; 

3 Ρε παιδιά….να κάνω μια ερώτηση…Καταλάβατε όσα ακούσατε;; 

4 Όχι όλα, τα περισσότερα όμως ναι…είμαι γνωστός άλλωστε για την διάνοιά μου! 

1 Εγώ έμαθα σήμερα κάτι καινούργιο... 

2 Σαν τι δηλαδή;  

3 Για πες και μας, τι έμαθες; 

4 Αποκλείεται να μη το γνωρίζω ήδη αλλά θα σε ακούσω… 

1Ότι η γη αποτελείται από 3 διαφορετικά στρώματα 

2 Α καλά, αυτό το ξέρουμε κι εμείς…καλάααα, δε φαντάζεστε ποιος μου έκανε like σε 

αυτή τη φωτογραφία…!!! 

3 Το φλοιό, το μανδύα και τον πυρήνα. 

4 Και όλα αυτά μαζί έχουν πάχος 6500χλμ. Καλά μωρέ όλα αυτά είναι εύκολα. Η 

λιθόσφαιρα όμως καταλάβατε τι είναι; 

1 Για πες ρε Αϊνστάιν! 

2 Ναι ναι όλα πια τα ξέρεις εσύ! 

3 Καθίστε ρε παιδιά να μάθουμε και εμείς…εγώ δεν κατάλαβα.. 

4 Η λιθόσφαιρα αποτελείται από το στερεό φλοιό και μέρος του μανδύα. Να δες το 

σχήμα.. 

1 Ναι αλλά η λιθόσφαιρα νομίζω είναι ενιαία. Δεν είναι; 

2 Όχι, αποτελείται από μικρότερες πλάκες οι οποίες μάλιστα που κινούνται. Να που 

κατάλαβα και εγώ κάτι! 

3 Ααααα, αυτό σημαίνει λιθοσφαιρικές πλάκες; 

4 Ναι, βέβαια.  

1 Και πώς κινούνται; Πάνω-κάτω; 

2 Όχι, βεβαία, κινούνται διαφορετικά. Αλλού αποκλίνουν, αλλού συγκλίνουν και αλλού 

κινείται η μία παράλληλα με την άλλη. 

3 Και τι σημαίνει συγκλίνουν;  

4 Ότι πλησιάζει η μία την άλλη, ενώ αποκλίνουν ότι απομακρύνεται η μία από την άλλη. 

1 Και εμείς αισθανόμαστε αυτό το κούνημα ως σεισμό. 

2 Το άλλο το ξέρατε ότι και η χώρα μας κατέχει την 1η θέση στη μεσόγειο και στην 

Ευρώπη από άποψη σεισμικότητας; 

3 Και την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη;; 

4 Καλά, τόσο πολλοί σεισμοί γίνονται στη χώρα μας; 

1 Ναι, γιατί είμαστε στο σημείο που ενώνονται 2 από τις συνολικά 7 λιθοσφαιρικές 

πλάκες.  


