
 

 

Ευρώπη 

 

Ελλάδα 

Ο Εγκέλαδος  

 
Ο Εγκέλαδος στην ελληνική μυθολογία φέρεται ως ο αρχηγός των Γιγάντων. Ήταν 

γιος του Ταρτάρου και της Γης και έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη Γιγαντομαχία κατά 

τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του. 

Πολλές είναι οι παραλλαγές του μύθου που συνδέονται με το όνομά του.  

Σύμφωνα με κάποιες από αυτές, κατά τη Γιγαντομαχία τον Εγκέλαδο τον σκότωσε ο 

Σειληνός ο ακόλουθος του θεού Διόνυσου, ή τον κατακεραύνωσε ο αντίπαλός του ο 

Δίας και μετά τον έθαψε ρίχνοντας πάνω του την Όσσα ή την Όθρη. 

Ο επικρατέστερος όμως μύθος αναφέρει ότι στη Γιγαντομαχία ο Εγκέλαδος ήταν 

αντίπαλος της θεάς Αθηνάς, η οποία τον εξουδετέρωσε ρίχνοντας πάνω του τη 

Σικελία. Από τότε ο Εγκέλαδος προσπαθεί να ελευθερωθεί, προκαλώντας έτσι 

σεισμούς και εκρήξεις του ηφαιστείου της Αίτνας. 

Ο Παυσανίας αναφέρει και άλλη μία εκδοχή, σύμφωνα με την οποία η θεά Αθηνά 

σκότωσε τον Εγκέλαδο ρίχνοντας επάνω του το τέθριππο άρμα της. 

Ο Ποσειδώνας  

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τον Ποσειδώνα ως το θεό της θάλασσας, συχνά όμως 

συνέδεαν το θεό αυτό και με τους σεισμούς. Πίστευαν ότι χτυπούσε το πόδι του ή 

χτυπούσε τη Γη με την τρίαινα του για να δημιουργήσει ένα σεισμό.  

Αυτή η ικανότητά του να δημιουργεί τους σεισμούς του χάρισε τον τίτλο: "Τινάκτωρ 

της Γαίας". 

Ο Δίας  
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Στην αρχαία Ελλάδα κάποιοι υποστήριζαν ότι οι σεισμοί προκαλούνται και από τον 

αρχηγό των αρχαίων θεών, το Δία.  

Η θεωρία αυτή, ότι ο θεός Δίας στέλνει τους σεισμούς, αντικαταστάθηκε αργότερα με 

απόψεις που διατύπωσαν αρκετοί φιλόσοφοι. 

Σκανδιναβία  

Σύμφωνα με τη μυθολογία το θεό Loki τον έδεσαν σε ένα βράχο μέσα σε μια υπόγεια 

σπηλιά για να τον τιμωρήσουν για τη δολοφονία του αδερφού του Baldur.  

Ένα ερπετό ήταν πάνω από το πρόσωπό του και του έριχνε συνεχώς δηλητήριο. Η 

αδερφή του θεού Loki στεκόταν πάντοτε δίπλα του και μάζευε το δηλητήριο σε ένα 

δοχείο για να τον προστατεύει.  

Πότε - πότε όμως η κοπέλα απομακρυνόταν για να αδειάσει το δοχείο, οπότε το 

δηλητήριο έπεφτε πάνω στο πρόσωπο του Loki. Αυτός, για να το αποφύγει 

στριφογύριζε και τότε το έδαφος δονούνταν και γινόταν σεισμός. 

 

Αμερική  

 

Βόρεια Αμερική 

Πολλά χρόνια πριν, όταν το μεγαλύτερο μέρος της Γης ήταν σκεπασμένο με νερό, το 

Μεγάλο Πνεύμα αποφάσισε να δημιουργήσει μια όμορφη χώρα με λίμνες και 

ποτάμια, την οποία οι θαλάσσιες χελώνες θα μετέφεραν στην πλάτη τους.  

Οι θαλάσσιες χελώνες συνεργάστηκαν και το Μεγάλο Πνεύμα δημιούργησε την 

πλάση. Μια μέρα όμως οι χελώνες διαφώνησαν μεταξύ τους, οπότε κάποιες από 

αυτές άρχισαν να κολυμπούν ανατολικά, ενώ άλλες κολύμπησαν δυτικά. Τότε 

ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και η Γη άρχισε να σείεται. 

Οι χελώνες δεν μπόρεσαν να κολυμπήσουν μακριά γιατί η Γη ήταν πολύ βαριά, έτσι 

σταμάτησαν να διαφωνούν και συμφιλιώθηκαν.  

Παρ' όλα αυτά κάποιες φορές οι χελώνες, που κουβαλούν την Καλιφόρνια στην 

πλάτη τους, διαφωνούν και πάλι. Κάθε φορά που γίνεται αυτό η γη τρέμει και 

εκδηλώνεται σεισμός. 

Περού 

Σύμφωνα με τη μυθολογία ο θεός επισκέπτεται πότε - πότε τη Γη για να μετρήσει 

τους ανθρώπους που ζουν στον πλανήτη. Τα βήματά του όμως τραντάζουν το έδαφος 

και προκαλούν σεισμούς.  

Οι άνθρωποι κάποιες φορές για να τον διευκολύνουν στην καταμέτρηση, βγαίνουν 

έξω από τα σπίτια τους και φωνάζουν "Είμαι εδώ, είμαι εδώ!". 



Μεξικό 

Στο Μεξικό, σύμφωνα με τη μυθολογία, ο σατανικός El Diablo, δημιουργεί τεράστιες 

ρωγμές στο εσωτερικό της Γης.  

Αυτός και οι σύντροφοί του χρησιμοποιούν τις ρωγμές αυτές όταν θέλουν να βγουν 

στην επιφάνεια της Γης και να προκαλέσουν προβλήματα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση 

η Γη δονείται και εκδηλώνεται σεισμός. 

 


