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Διιάδα 





Ο Εγθέιαδνο ζηελ ειιεληθή κπζνινγία θέξεηαη 
σο ν αξρεγόο ησλ Γηγάλησλ. Ήηαλ γηνο ηνπ 
Ταξηάξνπ θαη ηεο Γεο θαη έπαημε πξσηεύνληα 
ξόιν ζηε Γηγαληνκαρία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο έραζε ηε δσή ηνπ. Πνιιέο είλαη νη 
παξαιιαγέο ηνπ κύζνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην 
όλνκά ηνπ. Σύκθσλα κε θάπνηεο από απηέο, 
θαηά ηε Γηγαληνκαρία ηνλ Εγθέιαδν ηνλ ζθόησζε 
ν Σεηιελόο ν αθόινπζνο ηνπ ζενύ Δηόλπζνπ, ή 
ηνλ θαηαθεξαύλσζε ν αληίπαιόο ηνπ ν Δίαο θαη 
κεηά ηνλ έζαςε ξίρλνληαο πάλσ ηνπ ηελ Όζζα ή 
ηελ Όζξε. Ο επηθξαηέζηεξνο όκσο κύζνο 
αλαθέξεη όηη ζηε Γηγαληνκαρία ν Εγθέιαδνο ήηαλ 
αληίπαινο ηεο ζεάο Αζελάο, ε νπνία ηνλ 
εμνπδεηέξσζε ξίρλνληαο πάλσ ηνπ ηε Σηθειία. 
Από ηόηε ν Εγθέιαδνο πξνζπαζεί λα 
ειεπζεξσζεί, πξνθαιώληαο έηζη ζεηζκνύο θαη 
εθξήμεηο ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Αίηλαο. Παπζαλίαο 
αλαθέξεη θαη άιιε κία εθδνρή, ζύκθσλα κε ηελ 
νπνία ε ζεά Αζελά ζθόησζε ηνλ Εγθέιαδν 
ξίρλνληαο επάλσ ηνπ ην ηέζξηππν άξκα ηεο. 



Οη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνύζαλ 
ηνλ Πνζεηδώλα σο ην ζεό ηεο 
ζάιαζζαο, ζπρλά όκσο ζπλέδεαλ 
ην ζεό απηό θαη κε ηνπο ζεηζκνύο. 
Πίζηεπαλ όηη ρηππνύζε ην πόδη 
ηνπ ή ρηππνύζε ηε Γε κε ηελ 
ηξίαηλα ηνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη 
έλα ζεηζκό. Απηή ε ηθαλόηεηά ηνπ 
λα δεκηνπξγεί ηνπο ζεηζκνύο ηνπ 
ράξηζε ηνλ ηίηιν: "Τηλάθησξ ηεο 
Γαίαο". 
 

 



Σηελ αξραία Ειιάδα 
θάπνηνη ππνζηήξηδαλ όηη νη 
ζεηζκνί πξνθαινύληαη θαη 
από ηνλ αξρεγό ησλ 
αξραίσλ ζεώλ, ην Δία.  

Η ζεσξία απηή, όηη ν ζεόο 
Δίαο ζηέιλεη ηνπο ζεηζκνύο, 

αληηθαηαζηάζεθε αξγόηεξα 
κε απόςεηο πνπ δηαηύπσζαλ 
αξθεηνί θηιόζνθνη. 



θαλδηλαβία  





Σύκθσλα κε ηε κπζνινγία ην ζεό 
Loki ηνλ έδεζαλ ζε έλα βξάρν κέζα 
ζε κηα ππόγεηα ζπειηά γηα λα ηνλ 
ηηκσξήζνπλ γηα ηε δνινθνλία ηνπ 
αδεξθνύ ηνπ Baldur.  

Έλα εξπεηό ήηαλ πάλσ από ην 
πξόζσπό ηνπ θαη ηνπ έξηρλε ζπλερώο 
δειεηήξην. Η αδεξθή ηνπ ζενύ Loki 
ζηεθόηαλ πάληνηε δίπια ηνπ θαη 
κάδεπε ην δειεηήξην ζε έλα δνρείν 
γηα λα ηνλ πξνζηαηεύεη.  

Πόηε - πόηε όκσο ε θνπέια 
απνκαθξπλόηαλ γηα λα αδεηάζεη ην 
δνρείν, νπόηε ην δειεηήξην έπεθηε 
πάλσ ζην πξόζσπν ηνπ Loki. Απηόο, 
γηα λα ην απνθύγεη ζηξηθνγύξηδε θαη 
ηόηε ην έδαθνο δνλνύληαλ θαη 
γηλόηαλ ζεηζκόο. 



Βόξεηα Ακεξηθή   





 
Πνιιά ρξόληα πξηλ, όηαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο 

ηεο Γεο ήηαλ ζθεπαζκέλν κε λεξό, ην Μεγάιν 

Πλεύκα απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη κηα 

όκνξθε ρώξα κε ιίκλεο θαη πνηάκηα, ηελ νπνία 

νη ζαιάζζηεο ρειώλεο ζα κεηέθεξαλ ζηελ πιάηε 

ηνπο. Οη ζαιάζζηεο ρειώλεο ζπλεξγάζηεθαλ θαη 

ην Μεγάιν Πλεύκα δεκηνύξγεζε ηελ πιάζε. Μηα 

κέξα όκσο νη ρειώλεο δηαθώλεζαλ κεηαμύ 

ηνπο, νπόηε θάπνηεο από απηέο άξρηζαλ λα 

θνιπκπνύλ αλαηνιηθά, ελώ άιιεο θνιύκπεζαλ 

δπηηθά. Τόηε αθνύζηεθε έλαο δπλαηόο ζόξπβνο 

θαη ε Γε άξρηζε λα ζείεηαη. Οη ρειώλεο δελ 

κπόξεζαλ λα θνιπκπήζνπλ καθξηά γηαηί ε Γε 

ήηαλ πνιύ βαξηά, έηζη ζηακάηεζαλ λα 

δηαθσλνύλ θαη ζπκθηιηώζεθαλ. Παξ' όια απηά 

θάπνηεο θνξέο νη ρειώλεο, πνπ θνπβαινύλ ηελ 

Καιηθόξληα ζηελ πιάηε ηνπο, δηαθσλνύλ θαη 

πάιη. Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη απηό ε γε ηξέκεη 

θαη εθδειώλεηαη ζεηζκόο. 

 

 



Πεξνύ   





 

Σύκθσλα κε ηε κπζνινγία ν ζεόο 

επηζθέπηεηαη πόηε - πόηε ηε Γε 

γηα λα κεηξήζεη ηνπο αλζξώπνπο 

πνπ δνπλ ζηνλ πιαλήηε. Τα 

βήκαηά ηνπ όκσο ηξαληάδνπλ ην 

έδαθνο θαη πξνθαινύλ ζεηζκνύο.  

Οη άλζξσπνη θάπνηεο θνξέο γηα 

λα ηνλ δηεπθνιύλνπλ ζηελ 

θαηακέηξεζε, βγαίλνπλ έμσ από 

ηα ζπίηηα ηνπο θαη θσλάδνπλ 

"Είκαη εδώ, είκαη εδώ!". 

 

 



Μεμηθό   





ην Μεμηθό, ζύκθωλα κε ηε 

κπζνινγία, ν ζαηαληθόο El Diablo, 

δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο ξωγκέο ζην 

εζωηεξηθό ηεο Γεο.  

Απηόο θαη νη ζύληξνθνί ηνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ξωγκέο απηέο 

όηαλ ζέινπλ λα βγνπλ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο θαη λα 

πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα. ε 

θάζε ηέηνηα πεξίπηωζε ε Γε 

δνλείηαη θαη εθδειώλεηαη ζεηζκόο. 

 

 



Αλαηνιηθή Αθξηθή   





Σηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή πίζηεπαλ 

όηη έλα γηγάληην ςάξη θνπβαιάεη 

έλα βξάρν ζηελ πιάηε ηνπ. Πάλσ 

ζε απηό ην βξάρν ζηέθεηαη κηα 

αγειάδα κε ηε Γε λα ηζνξξνπεί 

ζε έλα από ηα θέξαηά ηεο.  

Η αγειάδα πνπ θαη πνπ κεηαθηλεί 

ηε Γε από ην έλα ηεο θέξαην ζην 

άιιν πξνζπαζώληαο λα 

μεκνπδηάζεη θαη έηζη 

πξνθαινύληαη νη ζεηζκνί. 

 

 



Γπηηθή Αθξηθή   





 

 

Σηε Δπηηθή Αθξηθή πίζηεπαλ όηη έλαο 

γίγαληαο κεηαθέξεη ηε Γε πάλσ ζην 

θεθάιη ηνπ. Όια ηα θπηά πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ πιαλήηε είλαη ηα 

καιιηά ηνπ, ελώ νη άλζξσπνη θαη ηα 

δώα είλαη ηα έληνκα πνπ βξίζθνληαη 

αλάκεζα ζηα καιιηά ηνπ. Ο γίγαληαο 

ζπρλά θάζεηαη θαη ξεκβάδεη 

θνηηάδνληαο πξνο ηελ αλαηνιή. 

Κάπνηεο θνξέο όκσο ζηξέθεη ην 

θεθάιη ηνπ πξνο ηε δύζε θαη κεηά 

μαλά πξνο ηελ αλαηνιή. Η θάζε κηα 

από απηέο ηηο απόηνκεο θηλήζεηο είλαη 

θαη έλαο ζεηζκόο 

 

 



Μνδακβίθε   





 

 

Σηε Μνδακβίθε ζεσξνύζαλ 

όηη ε Γε είλαη έλαο 

δσληαλόο νξγαληζκόο.  

Πνιιέο θνξέο ινηπόλ, όπσο 

όια ηα έκβηα όληα, ε Γε 

αξξσζηαίλεη θαη έρεη 

ππξεηό. Σηηο πεξηπηώζεηο 

απηέο εθδειώλνληαη ζεηζκνί 
 

 



  Ηλδία    





Γηάθνξνη κύζνη ζηελ Ηλδία αθνξνύλ ζηνπο ζεηζκνύο. 

ύκθωλα κε ηνλ κύζν Hindu ε Γε είλαη κηα ηεξάζηηα 

πιαηθόξκα πνπ ζηεξίδεηαη ζε νθηώ ειέθαληεο. Οη 

ζεηζκνί πξνθαινύληαη, όηαλ έλαο από ηνπο ειέθαληεο 

θνπξάδεηαη θαη ρακειώλεη ην θεθάιη ηνπ, ηαξάδνληαο 

έηζη ηελ ηζνξξνπία ηεο Γεο. Έλαο άιινο κύζνο 

ππνζηεξίδεη όηη ε Γε ηζνξξνπεί πάλω ζε ηέζζεξηο 

ειέθαληεο, νη νπνίνη βξίζθνληαη πάλω ζηε ξάρε κηαο 

ρειώλαο. Ζ ρειώλα κε ηε ζεηξά ηεο ηζνξξνπεί πάλω 

ζε κία θόκπξα. Όηαλ έλα από απηά ηα δώα θηλείηαη, ε 

Γε ηξέκεη θαη ζείεηαη. Έλαο ηξίηνο κύζνο αλαθέξεη όηη 

εθηά εξπεηά έρνπλ ωο θαζήθνλ λα πξνζηαηεύνπλ ηνπο 

εθηά ηνκείο ηνπ θαηώηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ νπξαλνύ θαη 

λα ζπγθξαηνύλ ελαιιάμ ηε Γε. Όηαλ ην έλα εξπεηό 

ηειεηώλεη ηε βάξδηά ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη από θάπνην 

άιιν, ηόηε νη άλζξωπνη ζηε Γε αηζζάλνληαη κηα 

απόηνκε δόλεζε, πνπ δελ είλαη άιιε από ην ζεηζκό. 

 

 



Ηαπωλία   





 

 

Σύκθσλα κε ηε κπζνινγία έλα 

γηγαληηαίν γαηόςαξν δεη ζηε ιάζπε 

θάησ από ηε Γε. Σην γαηόςαξν απηό 

αξέζεη λα θάλεη αζηεία εηο βάξνο 

άιισλ θαη κόλν ν ζεόο Kashima 

κπνξεί λα ην ραιηλαγσγήζεη. 

Ο Kashima ινηπόλ θξαηάεη έλαλ 

κεγάιν βξάρν κε καγηθέο δπλάκεηο 

πάλσ από ην γαηόςαξν εκπνδίδνληάο 

ην λα θηλεζεί θαη έηζη ε Γε παξακέλεη 

ήξεκε θαη αθίλεηε. Υπάξρνπλ θνξέο 

όκσο πνπ ην γαηόςαξν μεθεύγεη από 

ηελ επίβιεςε ηνπ ζενύ Kashima θαη 

αξρίδεη λα θηλείηαη πξνθαιώληαο 

ζεηζκνύο. 

 

 



Μνγγνιία   





 

Σύκθσλα κε ηε κπζνινγία 

έλαο γηγαληηαίνο βάηξαρνο 

θνπβαιάεη ηε Γε πάλσ ζηελ 

πιάηε ηνπ. Καηά δηαζηήκαηα ν 

βάηξαρνο θνάδεη κε 

απνηέιεζκα λα δνλείηαη ε Γε 

θαη λα εθδειώλνληαη ζεηζκνί. 
 

 



Ρωζία    





 

Σηε Σηβεξία πίζηεπαλ όηη έλαο 

ζεόο κε ην όλνκα Tuli νδεγάεη 

έλα έιθεζξν πνπ έρεη πάλσ ηε 

Γε. Τν έιθεζξν απηό ην 

ζέξλνπλ ζθύινη, νη νπνίνη 

έρνπλ ςύιινπο.  

Σπρλά ηα ζθπιηά ζηακαηνύλ 

γηα λα μπζηνύλ, νπόηε ε Γε 

θινλίδεηαη θαη γίλεηαη ζεηζκόο. 
 

 



Νέα Εειαλδία   





 

Σηε Νέα Ζειαλδία πίζηεπαλ 

όηη νη ζεηζκνί ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εγθπκνζύλε ηεο Μεηέξαο 

Γεο. Η Γε θπνθνξεί ην ζεό Ru, 

ν νπνίνο ζπρλά ηελ θισηζάεη. 

Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη απηό ν 

πιαλήηεο ζείεηαη θαη 

εθδειώλεηαη ζεηζκόο. 
 

 




