
Γεωμυθολογία :  

Γεωλογικά φαινόμενα μέσα από 

τους μύθους των λαών 



Η Νίσυρος είναι ενεργό ηφαίστειο 
επειδή: 

α) Ο γίγαντας Πολυβώτης είναι φυλακισμένος 
από κάτω της και αναστενάζει. 

β) Βρίσκεται στο όριο αφρικανικής και 
ευρασιατικής λιθοσφαιρικής πλάκας. 



Τα απολιθώματα δημιουργούνται: 

α) όταν το κεφάλι της Μέδουσας κοιτά 
κατάματα ένα ζώο ή φυτό 

β) όταν η οργανική ύλη ενός οργανισμού 
αντικαθίσταται από ανόργανη με πολύ αργό 
ρυθμό 

γ) όταν ο μάγος μιας φυλής ρίχνει κατάρα στους 
γίγαντες που πολεμούν το χωριό και τους 
κάνει πέτρες 



Οι σεισμοί οφείλονται: 

α) Στο ότι η Γη στηρίζεται πάνω σε μία χελώνα 
που μερικές φορές κινείται 

β) Στο φυλακισμένο γίγαντα που κρύβεται μέσα 
στη γη 

γ)Στην κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών 

δ) Στον παγιδευμένο θεό που στριφογυρίζει το 
κεφάλι του για να αποφύγει το δηλητήριο που 
του ρίχνουν. 





Γεωμυθολογία 

H Γεωμυθολογία μελετά τη σχέση μεταξύ των 
μύθων των διάφορων αρχαίων ανθρώπων και 

των γεωλογικών φαινομένων.  
 



Μύθοι για σεισμούς 

Ελληνικοί μύθοι 



Νίσυρος και Πολυβώτης 



Η θέση της Νισύρου 



Ηφαίστειο στη Νίσυρο 



Ο κρατήρας Πολυβώτης 



Γιγαντομαχία 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kατά τη Γιγαντομαχία ο Πoσειδώνας 

απέκοψε με την τρίαινά του ένα κομμάτι από τη Νήσο Κω,  
το εκσφενδόνισε κατά του Πολυβώτη και τον καταπλάκωσε





Ευρωπαϊκοί μύθοι 



Σκανδιναβία, ο μύθος του θεού Loki 



Η τιμωρία του Loki για τη δολοφονία του αδερφού του ήταν να πέφτει το 
δηλητήριο πάνω στο πρόσωπό του, ενώ ήταν δεμένος σ’ ένα βράχο.   

Αυτός για να το αποφύγει στριφογύριζε  
και τότε το έδαφος δονούνταν και γινόταν σεισμός.  



Ασιατικοί μύθοι 



Ινδία – η γη στηρίζεται πάνω σε ελέφαντες, που βρίσκονται 
πάνω σε μια χελώνα.   

Όταν ο ελέφαντας κουρασμένος χαμηλώνει το κεφάλι του 
προκαλεί σεισμούς 





Ινδία  - η Γη ισορροπεί πάνω σε τέσσερις ελέφαντες, οι οποίοι 
βρίσκονται πάνω στη ράχη μιας χελώνας. Η χελώνα με τη σειρά 
της ισορροπεί πάνω σε μία κόμπρα. Όταν ένα από αυτά τα ζώα 

κινείται, η Γη τρέμει και σείεται. 



Σιβηρία : Ένας θεός με το όνομα Tuli οδηγεί ένα έλκηθρο που έχει πάνω τη Γη.  
Το έλκηθρο αυτό το σέρνουν σκύλοι, οι οποίοι έχουν ψύλλους.  

Συχνά τα σκυλιά σταματούν για να ξυστούν, οπότε η Γη κλονίζεται και γίνεται σεισμός. 



Μύθοι Αφρικής 



Το ψάρι, η 
πέτρα   και η    

αγελάδα 
    Στην Ανατολική Αφρική 
πίστευαν ότι ένα γιγάντιο 
ψάρι  κουβαλούσε στην 
πλάτη του η πέτρα. Πάνω 
στην πέτρα στεκόταν μια 
αγελάδα, η οποία στήριζε 
τη Γη στο ένα από τα δυο 
κέρατά της.  Όταν ήθελε 
να ξεμουδιάσει , 
μετακινούσε τη Γη από το 
ένα κέρατό της στο άλλο 
και έτσι προκαλούνταν οι 
σεισμοί.  







Η Γη στο κεφάλι 
ενός γίγαντα 

Στη Δυτική Αφρική πίστευαν 
ότι ένας γίγαντας κουβαλάει 
στο κεφάλι του τη Γη. Τα 
φυτά που υπάρχουν στον 
πλανήτη είναι τα μαλλιά του, 
ενώ οι άνθρωποι και τα ζώα 
είναι έντομα που υπάρχουν 
στα μαλλιά του. Ο γίγαντας 
συνήθως κάθεται και κοιτάει 
προς την ανατολή. Μερικές 
φορές όμως γυρνάει απότομα 
προς τη δύση και μετά πάλι 
προς την ανατολή. Η κάθε μια 
από αυτές τις κινήσεις είναι 
και ένας σεισμός. 



Μύθοι για απολιθώματα 



Κύκλωπες και προβοσκιδωτά 



Οι πρόγονοί μας μη γνωρίζοντας την προέλευση των απολιθωμάτων, 
εντυπωσιάζονταν ιδιαίτερα από τα οστά των προβοσκιδωτών. Στην 

προσπάθειά τους να βρουν μια λογική εξήγηση για την παρουσία αυτών των 
μεγάλων οστών, έπλαθαν μύθους γύρω από αυτά. Έτσι γεννήθηκαν οι 

γίγαντες και οι Κύκλωπες. 



Ρωσία : Οι 7 γίγαντες των Ουραλίων. 
Ένα από τα θαύματα της Ρωσίας είναι οι Πυλώνες της Διάβρωσης. Πρόκειται για ένα 

σπάνιο γεωλογικό μνημείο, που αποτελείται από επτά γιγαντιαίες πέτρινες κολώνες οι 
οποίες αναδύονται από το έδαφος. 



Έξι κακοί γίγαντες προσπάθησαν να διασχίσουν το βουνό για να το 
κατακτήσουν και να βλάψουν τους κατοίκους της περιοχής. Ένας ιερέας 
σαμάνος, προκειμένου να τους αποτρέψει, εκτέλεσε ένα ξόρκι εναντίον 
τους και κατάφερε να τους μετατρέψει σε βράχους. Έπεσε όμως θύμα 
της κατάρας του και μετατράπηκε και ο ίδιος στον έβδομο βράχο, γι’ 

αυτό και στέκει πιο απομακρυσμένα από τους υπόλοιπους. 



Κινέζικοι μύθοι για δράκοντες 

1.Ο ουράνιος δράκοντας σύμφωνα με τους μύθους μεταφέρει στην πλάτη του 

και προστατεύει τα παλάτια των θεών. Δίχως αυτόν θα έπεφταν στην γη και θα 

κατέστρεφαν τις πολιτείες  των ανθρώπων. 

2.Ο θεϊκός Δράκοντας είναι αυτός που δημιουργεί τους ανέμους  και τις βροχές. 



3. Ο γήινος δράκοντας είναι υπεύθυνος για τη ροή των νερών που τρέχουν 
στα ποτάμια και τα ρυάκια στην επιφάνεια της γης. 

4. Ο υπόγειος δράκοντας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη υπόγειων 
θησαυρών που είναι απαγορευμένοι στους ανθρώπους.  

 



1.Ο ουράνιος δράκοντας σύμφωνα με τους μύθους 
μεταφέρει στην πλάτη του και προστατεύει τα παλάτια 
των θεών. Δίχως αυτόν θα έπεφταν στην γη και θα 
κατέστρεφαν τις πολιτείες  των ανθρώπων. 
2.Ο θεϊκός Δράκοντας είναι αυτός που δημιουργεί τους 
ανέμους  και τις βροχές για να βοηθάει την 

ανθρωπότητα. 
3. Ο γήινος δράκοντας είναι υπεύθυνος για τη ροή των 
νερών που τρέχουν στα ποτάμια και τα ρυάκια στην 
επιφάνεια της γης. 
4. Ο υπόγειος δράκοντας είναι υπεύθυνος για τη 
φύλαξη υπόγειων θησαυρών που είναι απαγορευμένοι 
στους ανθρώπους.  

 



“Το μονοπάτι του γίγαντα” 
Giant’s causeway, Northern Ireland 





Στην Ιρλανδία υπάρχει ο μύθος για το μονοπάτι του γίγαντα. Ο Φιν, Ιρλανδός γίγαντας, 

έχτισε ένα καλντερίμι που ένωνε την Ιρλανδία με τη Σκωτία, ώστε να περάσει στην 

απέναντι ακτή, να συναντήσει το σκωτσέζο γίγαντα και να μονομαχήσει μαζί του. 



Τα «ερείπια» από το μονοπάτι υπάρχουν μέχρι σήμερα  

σε ένα τοπίο μεγάλης φυσικής ομορφιάς,  
που το ονόμασαν Giant’s Causeway -το μονοπάτι του γίγαντα 





  





Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για στηλοειδείς 
λάβες, μία ηφαιστειακή δομή 
που συναντιέται και στη 
Λέσβο. 





Στηλοειδείς λάβες στη Λέσβο 






