ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
Στην Αρχαία Ελλάδα
οι άνθρωποι για να εξηγήσουν
τα φαινόμενα της γης
έφτιαχναν μύθους.
Για το σεισμό είχαν σκεφτεί πολλούς
που κάποιοι είχαν σχέση με γίγαντες και θεούς.
Πρώτος μύθος: Πίστευαν πως ο Δίας από τον ‘Ολυμπο
Προκαλούσε τους σεισμούς στη γη.
Δεύτερος μύθος: Πίστευαν πως ο θεός Ποσειδώνας χτυπώντας την τρίαινά του στη γη
προκαλούσε σεισμούς.
Τρίτος μύθος: Ο γίγαντας Εγκέλαδος βαθιά κρυμμένος μέσα στη γη, όταν προσπαθούσε να
Σηκωθεί έκανε σεισμούς.

ΔΙΑΣ
Σύμβολό μου ο κεραυνός
των θεών είμαι αρχηγός
είμαι ο Δίας ο τρανός .
Κυβερνώ ουρανό και γη
ελέγχω τα πάντα στη στιγμή.
Πολλές φορές αν χρειαστεί
ταρακουνώ όλη τη γη
κι αμέσως γίνονται σεισμοί
που φέρνουν την καταστροφή.
Κι άνθρωποι κάτω στη γη λένε
Ο Δίας θύμωσε πολύ.
Τα φρύδια μου
όταν σουφρώνω με οργή
μαύρα σύννεφα σκεπάζουν ουρανό και γη.

ΗΡΑ

Είμαι η γυναίκα του Δία
η τρανή θεά Ήρα.
Όπως ο Δίας έτσι κι εγώ εξουσιάζω
κεραυνούς και αστραπές.
Που και που όμως τσακωνόμαστε
και τότε αυτός θυμώνει,
χτυπάει το σκήπτρο του
και τότε γίνονται σεισμοί.
Όμως μου δίνει δικαιώματα
γιατί του αρέσουν κι άλλες θεές.
Ναι, τον ζηλεύω πολύ!!!!

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
Είμαι ο Ποσειδώνας
ο αδερφός του Δία
και όταν με ελευθέρωσε
από την κοιλιά του πατέρα μου του Κρόνου
άρχισε η δική μου η ζωή,
και από εκείνη τη στιγμή
θάλασσες και ωκεανοί
είναι κάτω από τη δική μου υποταγή.
Την τρίαινά μου όταν κρατώ
προκαλώ το καλό και το κακό
τρικυμίες κύματα δημιουργώ
και τη γη ολόκληρη κουνώ.
Κυβερνώ ωκεανούς
αλλά εύκολα κάνω και σεισμούς.

ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ

Είμαι η κόρη του Δία
που βγήκα από το κεφάλι του,
γιατί κατάπιε τη μητέρα μου
όταν ήταν έγκυος σε εμένα,
επειδή πίστευε πως όταν γεννηθώ
θα του πάρω το θρόνο και την εξουσία.
Όταν μια μέρα ο Δίας είχε πονοκέφαλο
φώναξε τον θεό Ήφαιστο
κι αυτός με σφυρί του χτύπησε δυνατά το κεφάλι του
και από μέσα πετάχτηκα εγώ.
Κάποτε πάλεψα με το γίγαντα Εγκέλαδο
τον νίκησα και του έριξα πάνω του τη Σικελία.
Από τότε έμεινε βαθιά χωμένος μέσα στη γη.

ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ

Είμαι ο γίγαντας Εγκέλαδος
πατέρας μου είναι ο Ουρανός
κι η μάνα μου είναι γαία.
Όσο κι αν πάλεψα σκληρά
με νίκησε η θεά Αθηνά
μου έριξε πάνω μου τη Σικελία
και έτσι αρχίζει η δική μου ιστορία.
Μες στη γη βαθιά κρυμμένος
δυνατός και αδικημένος
πότε- πότε προσπαθώ
από τα βάθη της γης να ελευθερωθώ.
Και τότε όλοι για μένα λένε
πως πάλι ο Εγκέλαδος μας κούνησε
πάλι έκανε σεισμό.

ΓΗ

Είμαι το σπίτι όλων σας
πρέπει να με αγαπάτε
και τα φυσικά μου φαινόμενα
όλοι να εκτιμάτε.
Ένα από αυτά
είναι οι σεισμοί
άλλοι μεγάλοι κι άλλοι μικροί.
Πρέπει όλοι σας να ενημερωθείτε
για να προστατευθείτε.
Η ενημέρωση είναι σημαντική
γιατί προστατεύει πάντα τη ζωή.

ΦΛΟΙΟΣ

Φλοιός είναι το πρώτο στρώμα της γης
πάνω του ζουν άνθρωποι, ζώα και πουλιά
Υπάρχουν θάλασσες, βουνά, λίμνες και κάμποι.
Στο χώμα του ανθίζουν λουλούδια , δέντρα και φυτά.
πάνω στο φλοιό οι άνθρωποι χτίζουν πόλεις.
Η ατμόσφαιρα τον σκεπάζει
δηλαδή ο αέρας.

ΜΑΝΔΥΑΣ

Στο μανδύα υπάρχουν μεγάλες πλάκες
που πότε φεύγουν μακριά η μια από την άλλη
και πότε έρχονται κοντά και ακουμπούν μεταξύ τους.
Όταν ακουμπούν
γίνονται σεισμοί

ΦΛΟΙΟΣ –ΜΑΝΔΥΑΣ

Οι πόλεις που ζουν οι άνθρωποι
όταν είναι στις άκρες των πλακών
έχουν πολλούς σεισμούς και ηφαίστεια.
Οι πόλεις που βρίσκονται στο κέντρο των πλακών
είναι πιο σταθερές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πότε θα γίνει σεισμός
γι αυτό πρέπει
να γνωρίζουν από πριν,
τι να κάνουν
για να σωθούν.
Να έχουν πάντα έτοιμο το κουτί της προστασίας.

