ΜΥΘΟΙ ΣΕΙΣΜΩΝ(ΧΡΙΣΤΙΝΑ)
Οι άνθρωποι στην αρχαιότητα θέλοντας να μάθουν περισσότερα για τους σεισμούς,
δημιούργησαν διάφορους μύθους. Σε αρκετά μέρη του κόσμου, οι μύθοι και οι θρύλοι, οι
οποίοι διαδόθηκαν από γενιά σε γενιά, είναι η μόνη ιστορική πηγή. Ωστόσο πίσω από
την ποιητική γλώσσα και τις υψηλές ιδέες, μπορεί να δει κανείς αληθινούς τόπους και
πραγματικά γεγονότα. Υπάρχουν κοινωνίες, οι οποίες θεωρούν ότι οι θεοί ευθύνονται
για το φυσικό αυτό φαινόμενο. Δηλαδή, όταν είναι θυμωμένοι, τιμωρούν τους
ανθρώπους με μια τρομερή σεισμική δόνηση. Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσφέρουν
θυσίες ή δώρα στους θεούς για να τους εξευμενίσουν. Πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί
πίστευαν ότι κάποιο τεράστιο πλάσμα κρατούσε το έδαφος. Οι Αρχαίοι Έλληνες, για
παράδειγμα. Πίστευαν ότι ο υπερφυσικός Άτλας σήκωνε την γη στους ώμους του.
Φιτζιανοί: Στη μυθολογία των γηγενών κατοίκων των νησιών Φίτζι, οι σεισμοί γίνονται
όταν η υπέρτατη θεότητα Νγκενγκέϊ, που έχει τη μορφή ερπετού, περιστρέφεται στο
άντρο της σε μια σπηλιά της νοτιοανατολικής ακτής του νησιού Βιτιλέβου. Για τον
εξευμενισμό της απαιτούνταν -τι άλλο;- προσφορές σε τρόφιμα, που μεταφέρονταν
μέχρι εκεί από τους ιερείς.

Μάγια, Κεντρική Αμερική: Ο θεός Κισίν, κύριος των εγκάτων της γης, των νεκρών και των
σεισμών. Πιθανότατα υπήρξε μια από τις μορφές με τις οποίες εμφανιζόταν μια
καταχθόνια θεότητα, γνωστή επίσης σαν Αχ Πους, Χιμπάλμπα και Γιούμ Κιμίλ. Σε
προκολομβιανούς κώδικες και χειρόγραφα, ο Κισίν εμφανίζεται δίπλα στο θεό του
πολέμου να δέχεται ανθρωποθυσίες. Μετά την ισπανική κατάκτηση και το βίαιο
εκχριστιανισμό των ιθαγενών, η μορφή του ταυτίστηκε με το διάβολο.
Ίνκας(Η Μάμα Pacha(Πάτσα ή Πατσαμάμα): Η Γη Μητέρα του Chinchaτου Περού, Μάμα
Pacha, ήταν η θεά της γονιμότητας που επιτηρούσε τη σπορά και τη συγκομιδή. Κάποιοι
την απεικόνιζαν ως ένα μεγάλο δράκο που προκαλεί σεισμούς.

Μεξικό:Ο σατανικός θεόςElDiablo, δημιουργούσε γιγάντιες σχισμές στο εσωτερικό της
γης ώστε μαζί με τους συντρόφους του να τις χρησιμοποιούν ως πιο κοντινές διαδρομές,
όταν ήθελαν να βγουν στην επιφάνεια της Γης και να προκαλέσουν προβλήματα. Από
τότε σε κάθε τέτοια περίπτωση ηΓη δονείται και εκδηλώνεται σεισμός

