
Θησαυρων απο τους 
βασιλικους ταφους των ωρων  

 

 WOOLLEY και τη µεγαλη πληµµυρα  

 MESOPOTAMIAN την παραδοση της πληµµυρας  

 Η ιστορια µιας καταστροφικες πληµµυρες ειναι ενα βασικο 
στοιχειο σε µια σειρα Μεσοποταµιακη συνθεσεις.  Στο 
λογοτεχνικο εργο-ιστορικη ευρεως γνωστα ως ο βασιλιας 
Καταλογος Σουµεριων, το οποιο πιθανοτατα χρονολογειται 
στην αρχικη του µορφη µε την προωρη δευτερης χιλιετιας π.Χ., 
µια πληµµυρα antediluvian δυναστειες κυβερνωντος χωριζει 
απο τις πολεις της Eridu, Babtibira, Sippar, Larak και 
Shuruppak, ολα τα των οποιων οι βασιλεις ειχαν φανταστικη 
βασιλευουν της το µηκος, απο ενα µακροσκελη καταλογο 
δυναστειες κυβερνωντος απο εννεα διαφορετικες πολεις, η 
πρωτη, µετα τις πληµµυρες που Kish.  Μετα Kish, η βασιλεια 
ειχε µεταφερθει στην Ουρουκ και της µετεπειτα βασιλεων της 
δυναστειας περιλαµβανουν Enmerkar, Lugalband και 
Γκιλγκαµες, στοιχεια γνωστα απο Μεσοποταµιακη λογοτεχνια.  

 Το επος του Atrahasis, γραµµενο µε Ακκαδικη, µπορει να 
χρονολογηθει µε κολοφωνα (scribal αναγνωρισης) για τη 
βασιλεια του Χαµουραµπι την µεγαλη εγγονος, Ammi-saduga 
(1646-1626 π.Χ.), και συνεχισε να αντιγραφει σε πρωτη 
χιλιετια.  Στο επος, Ενλιλ, ο ανωτερος θεοτητα του Πανθεου, 
οικοπεδα για να µειωθει ο αριθµος των ανθρωπων, των οποιων 
τα θορυβωδη ζωτικοτητα Ενλιλ ηταν τετοια που δεν µπορουσε 
να κοιµηθει.  Οταν τα σχεδια της για να σβησουν την 
ανθρωποτητα χρησιµοποιωντας διαφορα µαστιζει ειναι 
µαταιωσε, Ενλιλ αποφασισει σχετικα µε τις πληµµυρες.  Ενκι, 
ο θεος του γλυκου νερου, που ειναι γνωστη για την σοφια, 
οπως ειχε στην περιπτωση των δεινων, προδιδει Ενλιλ του 
σχεδιου για την Atrahasis, ο βασιλιας.  Atrahasis, την 
οικογενεια του, και τον υπαρχοντα, καθως και τα ζωα και τα 
πτηνα, φεροµενο απο τις πληµµυρες που διηρκεσε επτα ηµερες 
και επτα νυχτες σε µια βαρκα καλαµιου επικαλυµµενα µε 
ασφαλτου.  Κατα την αποβιβαση, Atrahasis κανει προσφορες.  
Η µητερα θεα καταδικασε ο επικεφαλης θεων Anu Ενλιλ και 
για την καταστροφη και προσπαθησε να τους αποκλεισει απο 
τις προσφορες.  Ενλιλ ειναι εξαλλος οταν ανακαλυψε οτι 
ακοµα και λιγες ανθρωπο ειχε επιζησει και απεδωσε την 
ευθυνη Ενκι.  Ενλιλ τελικα εδωσε τη θεση της και να 
επιτρεπεται η ανθρωποτητα να συνεχιστει, αλλα οτι απαιτειται 



Ενκι και η µητερα θεα οργανωσετε καλυτερα, πιθανοτατα σε 
ανταλλακτικα η τον θορυβο.  

 Η πληµµυρα Σουµεριακη ιστορια ειναι καταγεγραµµενη σε εξι 
columned χαπι απο Νιππουρ (Β 10637), µονο το κατωτερο 
τριτο των οποιων ειναι διατηρηµενες.  Το πληρες πρωτοτυπο 
πιθανοτατα θα ειχαµε 260 γραµµες.  Το δισκιο µπορει να 
χρονολογειται απο το χειρογραφο στην τελη του 17 ου αιωνα 
π.Χ..  Η ιστορια αναγραφονται επι της ταµπλετας, ασχολειται 
µε τη δηµιουργια των ανθρωπων και των ζωων, η antediluvian 
πολεις και τους δυναστες, και τις πληµµυρες.  Αυτο πηλινα 
δισκια, που τωρα ειναι γνωστο ως Νιππουρ Tablet, εµφανιζεται 
στην εκθεση.  

 
 NIPPUR ΔΙΣΚΙΑ.  

 (80K)  

 Στην επεισοδια διατηρηµενα, Ενκι αποκαλυπτει τους θεους; 
σχεδιο για να καταστρεψει την ανθρωποτητα µε µια πληµµυρα 
Ziusudra και να τον προτρεπει να εισακουσουν τις συµβουλες.  
Ο ανεµος και καταιγιδες, και µαζι µε αυτα της πληµµυρας, το 
οποιο διαρκει για επτα ηµερες και επτα νυχτες πριν ο ηλιος 
επιστρεφει.  Ziusudra αναδυεται απο το καραβι και προσφερει 
θυσιες.  Ενκι mollifies θεων, και µια επιδοτηση και Ενλιλ 
Ziusudra ζωη σαν ενας θεος του.  

 Η ιστορια της πληµµυρας στο Επος Γκιλγκαµες (Tablet XI), 
που ειναι γνωστη απο την πρωτη χιλιετια αντιγραφα, ειναι 
κατα πασα πιθανοτητα προερχονται απο Atrahasis.  Στην 
προσπαθεια του να µαθει τα µυστικα της αιωνιας ζωης, 
Γκιλγκαµες, βασιλιας της Ουρουκ, καταζητα Utnapishtim, το 
µοναδικο ανθρωπινο να εχουν ζησει για παντα.  Γκιλγκαµες 
λεγοντας πως θα επιτευχθει η αιωνια ζωη, Utnapishtim αφορα 
µια µυστικη ιστορια των πληµµυρων.  Η ιστορια ανοιγει σε 
Shuruppak, οπου η µεγαλη θεοι αποφασιζουν να εξοντωσει το 
ανθρωπινο γενος µε µια πληµµυρα, αλλα Εα (Ακκαδικη ονοµα 
του θεου Σουµεριων Ενκι) αποκαλυπτει τα σχεδια για 
Utnapishtim, και του λεει να χτισουν ενα µεγαλο καραβι.  
Utnapishtim κανει οπως ο ιδιος εχει πει και φορτωνει ολα του 
τα υπαρχοντα, συµπεριλαµβανοµενων ασηµι και χρυσο, την 
οικογενεια του, τα οικοσιτα και τα αγρια ζωα, και σε τεχνιτες η 



βαρκα.  Η καταιγιδα ερχεται · οι θεοι και cower weep κατα την 
καταστρεπτικη δυναµη.  Η θυελλα µαινεται για εξι µερες και 
εξι νυχτες · την εβδοµη ηµερα που υποχωρει.  Οι θαλασσες και 
ηρεµια, οπως παρατηρησε Utnapishtim, ολοι επεστρεψαν στην 
ανθρωποτητα πηλο και το τοπιο ηταν ισοπεδωσαν.  Τελικα, 
φαινεται βουνα και Utnapishtim το καραβι ερχεται να 
επαναπαυονται στις Mount Nisr, οπου κατεχει γρηγορα για εξι 
ηµερες.  Την εβδοµη ηµερα, Utnapishtim βγαινει και στελνει 
ενα περιστερι, και στη συνεχεια ενα χελιδονι, τα οποια 
αµφοτερα επιστροφη, αφου δεν βρηκε κανενα µερος για να 
ξεκουραστειτε.  Την τριτη ηµερα, στελνει ενα επιπεδο, η οποια 
δεν θα επιστρεψει.  Utnapishtim τοτε προσφερει θυσιες, που 
προσελκυουν τους θεους, αλλα οταν βλεπει τη βαρκα Ενλιλ 
γινεται εξαλλος οτι µια ανθρωπινη ειχαν σωθει.  Εα calms του, 
και στη συνεχεια Ενλιλ επιβιβαζεται στο πλοιο και κανει 
Utnapishtim και η συζυγος του, οπως και οι θεοι, που ζουν για 
παντα.  

 Η βιβλικη ιστορια των πληµµυρων (5 Genesis: 28 - 9:17) ηταν 
πιθανον προερχονται, αµεσα η εµµεσα, απο την εκδοση του 
Γκιλγκαµες.  Και η ιστορια της πληµµυρας εγινε αργοτερα 
προβλεπεται στο εβραικων, χριστιανικων και µουσουλµανικων 
ακοµα παραδοσεις, οπου παρουσιαζεται στο Κορανι (Sura 11: 
25-48).  

 

 WOOLLEY και τις πληµµυρες  

 Η ανασκαφη της Βασιλικης Νεκροταφειο παρεχεται µια 
µεγαλη περιοχη εκκαθαριστηκαν σε βαθος 10-13 µετρα κατω 
απο την επιφανεια του ruin τουµπα και Woolley υποχρεωµενη 
να ερευνησει Ουρ προγενεστερα επιπεδα κατοχης.  Οπως 
εγραψε, "... οι θησαυροι ανακτηθει απο την εικονογραφηµενη 
ταφους εναν πολιτισµο των εκπληκτικα υψηλη ταξη και οτι, 
συνεπως, ακοµη πιο σηµαντικο να ιχνηλατηθουν τα βηµατα µε 
τα οποια ο ανθρωπος ειχε φτασει αυτο το επιπεδο της τεχνης 
και του πολιτισµου."  

 Woolley αρχισαν να σκαβουν σε Ουρ προγενεστερα επιπεδα 
ηδη απο το 1928-29, µε πολλες µικρες soundings κατω απο το 
δαπεδο των ταφων ανασκαφει.  Ενα τετοιο ακουσµα, το οποιο 
βρισκεται κοντα στην "Μεγαλη Pit Θανατος" (PG 1237), 
εµφανιστηκε µια δραµατικη ανακαλυψη: 3,70 µετρο (ca. 12 
ποδιων) το παχυ στρωµα του νερου που σφραγιζονται 
στρωµατα αργιλου που περιεχουν ζωγραφισµενα αγγεια του 
Ubaid περιοδο, η παλιοτερη γνωστη φαση της κατοχης στο 
νοτιο Μεσοποταµια.  Ο αλλος ειχε soundings απεδωσαν 
παροµοιες, αν shallower, καταθεσεις και Woolley γρηγορα τα 
στρωµατα που συνδεονται µε τις πληµµυρες γνωστα απο την 



Σουµεριακη King List, η Ακκαδικη Επους του Atrahasis, η 
Σουµεριακη ιστορια των πληµµυρων (το µονο γνωστο 
αντιγραφο του οποιου ειναι στη διαθεση του εδω), και το Επος 
του Γκιλγκαµες, η πιθανη πηγη για την Βιβλικη αφηγηση των 
πληµµυρων.  Woolley ανακοινωσε την ανακαλυψη ησυχα 
στους διευθυντες του Βρετανικου Μουσειου και το 
Πανεπιστηµιο της Πενσυλβανια Μουσειο στο τελος του 
Ιανουαριου 1929, και εκανε µια δηµοσια splash µε µια ιστορια 
στην Times του Λονδινου στις 16 Μαρτιου 1929, λιγο µετα τις 
ανασκαφες ειχε τελειωσει για του ετους.  

 Woolley της πληµµυρας, επεισοδιακο, καθως µπορει να εχουν, 
ειχαν να ανταγωνιζονται για την προσοχη του κοινου µε αλλο 
αποδεικτικο στοιχειο της πληµµυρας (ακριβεστερα, 
πληµµυρες) ανακαλυφθηκε στην Kish, στο βορειο τµηµα της 
floodplain.  Οι πληµµυρες ηταν ανωτερη Kish αργοτερα απο 
την ηµεροµηνια Woolley η ανακαλυψη, στην πραγµατικοτητα 
σχεδον συγχρονη µε την Woolley βασιλικοι ταφοι.  Η Kish 
πληµµυρας στρωµατα ειχε προφανως ανακαλυφθηκε πριν 
Woolley ειχε ανακαλυψει την πληµµυρα, η Kish εκσκαφεις και 
θεωρησε οτι ειχε Woolley εξαπατουσαν τους πιστωσης για την 
ανακαλυψη των πληµµυρων.  Σε επιστολη προς το διευθυντη 
του Field Museum ηµεροµηνια 20 Μαρτιου 1929, Stephen 
Langdon, Διευθυντης του Field Museum-Oxford University 
Μεικτης Αποστολης στην Kish, επεσηµανε οτι ειχε Woolley σε 
Kish on January 26-27 και Charles Watlin, Field Διευθυντη της 
Kish ανασκαφες, ειχε δειξει αυτον τον αλουβιακα καταθεσεις.  
Woolley, οταν επεστρεψε στην Ουρ, ανακαλυψε τη δικη του 
καταθεση και αλουβιακα ισχυριστηκε πιστωσης για την 
ανακαλυψη της πληµµυρας στο δηµοφιλες Τυπο χωρις 
αναφορα της Kish.  

 Στην επανεκτιµηση της αποδειξης για την πληµµυρα, Max 
Mallowan, Woolley βοηθος σε Ουρ, ο οποιος παντρευτηκε την 
Αγκαθα Κριστι, υποστηριξε οτι ουτε οι πληµµυρες Ουρ, που 
χρονολογουνται οπως εκανε σε ενα αποµακρυσµενο 
προιστορικη περιοδο, ουτε τα ανωτερα Kish πληµµυρα, τοσο 
αργα στο χρονο, θα µπορουσε να ειναι η πηγη της 
Μεσοποταµιακη αφηγησεις.  Αντιθετα, υπεδειξε οτι µια 
πληµµυρα στρωµα ανακαλυφθει σε Φαρα (αρχαια Shuruppak) 
και το Πανεπιστηµιο της Πενσυλβανια Μουσειο ανασκαφες 
του 1931 µπορει να κρυβονται πισω απο τη Μεσοποταµιακη 
θρυλους.  Mallowan προπαρατεθεισα λογοτεχνικη παραδοση 
που συνδεει το Shuruppak και πληµµυρες, οπως επισης και την 
πιθανη ταυτοποιηση των Ziusudra, βασιλιας της Shuruppak, µε 
Ziusudra, ηρωα της πληµµυρας Σουµεριακη ιστορια.  Αλλα οι 
αρχαιολογοι εχουν σηµειωθει οτι η ηµεροµηνια της Φαρα 
πληµµυρα, αργα Early Dynastic Ι (ca. 2750 π.Χ.), αντιστοιχει 
σε µεγαλο βαθµο µε τη χρονολογηση των αρχαιολογικων 



επιπεδα που εχουν παραγαγει η αρχαιοτερη επιγραφη ενος 
ιστορικα αποδεδειγµενη βασιλια.  

 Σηµερα, αρχαιολογους και ειδικους στον τοµεα των γλωσσων 
οµοειδη αµφιβολια οτι η Ουρ, Kish, η ακοµα Φαρα πληµµυρες 
θα µπορουσε να ειναι η πηγη των πληµµυρων Μεσοποταµιακη 
αφηγησεις, και προτιµουν να τα παρετε απλως ως αποδεικτικα 
στοιχεια για το ενδηµικο κινδυνο που θετουν οι πληµµυρες 
στην επιπεδη αλουβιακα πεδιαδα της νοτιας Μεσοποταµια.  

 

 WOOLLEY σε δικα του λογια  

 Ξεκινωντας στη συνεχεια κατω απο το επιπεδο στο 
οποιο ειχαν βρεθει ταφοι που βυθιστηκε λιγο τον 
αξονα, οχι περισσοτερα απο πεντε τετραγωνικων 
ποδων, ευθυς εξαρχης, να λαβουν τα καταλληλα το 
εδαφος και πηγε µε το περασµα των µικτων σκουπιδια 
που ειναι χαρακτηριστικο των παλαιων κατοικουνται 
τοποθεσιες ενα µειγµα αποσυντεθει λασπη τουβλο, 
σταχτες και σπασµενα αγγεια, που µοιαζει πολυ µε 
αυτον για τον οποιο ο ταφοι ειχαν σκαµµενο.  Αυτο 
διηρκεσε για περιπου τρια ποδια και επειτα, ξαφνικα, 
ολα σταµατησαν · δεν υπηρχαν περισσοτερα αγγεια, 
σταχτες οχι µονο καθαρο νερο, που λασπη, και της 
Αραβικης εργατες στο κατω µερος της αξονικης µου 
ειπε οτι ειχε φτασει παρθενου εδαφους · δεν υπηρχε 
τιποτα περισσοτερο για να βρεθουν, και να ειχε παει 
καλυτερα αλλου.  Πηρα τα κατω και κοιταξε τα 
αποδεικτικα στοιχεια και να συµφωνησει µαζι του, 
αλλα στη συνεχεια πηρε µου επιπεδα και ανακαλυψαν 
οτι "σε παρθενο εδαφος" δεν ηταν και τοσο βαθια µεσα 
του, οπως ειχα την αναµενοµενη, για το ειχα υποθεσει 
οτι η αρχικη Ουρ δεν χτιστηκε σε µια λοφο, αλλα σε 
ενα χαµηλο λοφο ανοδο µολις πανω απο την γυρω 
swampy γης · και επειδη δεν µου αρεσει που εχουν 
αναστατωσει τις θεωριες µου απο τιποτα λιγοτερο απο 
αποδειξη ειπα ο ανθρωπος για να µπορεσουν να 
επιστρεψουν και να παµε για να σκαβουν.  Πιο 
απροθυµα το επραξε, και παλι µεχρι καµπη, αλλα 
τιποτα δεν καθαρο χωµα που δεν απεδωσαν καθολου 
σηµαδι της ανθρωπινης δραστηριοτητας · ο σκαµµενο 
µεσω οκτω ποδια του και στη συνεχεια σε ολα, 
ξαφνικα, εκει εµφανιστηκε υαλωδους υλοποιει και 
θραυσµατα κεραµικης al'Ubaid ζωγραφισµενα αγγεια.  
Πηρα στο pit για µια ακοµη φορα, εξετασε τις πλευρες, 
και απο τη στιγµη που ειχα µεχρι γραπτες σηµειωσεις 
µου ηταν απολυτα πεπεισµενος για το τι εννοουσε 
ολους τους · αλλα ηθελα να δω αν αλλοι θα καταληξει 



στο ιδιο συµπερασµα.  Γι 'αυτο µεγαλωσα δυο απο το 
προσωπικο µου και, αφου υπενθυµισε τα πραγµατικα 
περιστατικα, ζητησε για την ερµηνεια τους.  Δεν ηξεραν 
τι να πω.  Η γυναικα µου ηρθαν µαζι και κοιταξε και 
ρωτησε το ιδιο ζητηµα, και θα αποµακρυνει 
παρατηρωντας προχειρα, "Λοιπον, φυσικα, προκειται 
για τον Κατακλυσµο."  Αυτη ηταν η σωστη απαντηση.  

 -- Γ. Leonard Woolley: Excavations at Ur.  
 Νεα Υορκη: Εκδοσεις Απολλωνα, 1965, σ 27  

 

 MESOPOTAMIAN αποσπασµατα απο τις 
πληµµυρες και βιβλικες ιστοριες  

 
 NIPPUR ΔΙΣΚΙΑ  

 
 ... µια πληµµυρα θα καλυψει τη λατρεια κεντρα ·  
 Να καταστρεψει το σπορο της ανθρωποτητας ...  
 Η αποφαση, το λεκτικο της συναρµολογησης των θεων.  
 Απο τη λεξη που διοικουνταν απο µια και Ενλιλ ...  
 
 Ολα τα windstorms, υπερβολικα ισχυρη, ως µια επιθεση,  
 Ταυτοχρονα, η πληµµυρα σαρωνει πανω απο την λατρεια 
κεντρα.  
 
 Μετα, για επτα ηµερες και επτα νυχτες,  
 Οι πληµµυρες σαρωσαν ειχε πανω απο τη γη,  
 Και το τεραστιο σκαφος ειχε ριχνει περιπου απο το 
windstorms για τη µεγαλη υδατα,  
 Ουτου προεκυψε, ο οποιος φωτιζει ουρανου και της γης,  
 Ziusudra ανοιξε ενα παραθυρο για το τεραστιο σκαφος,  
 Ο ηρωας Ουτου εφερε το ακτινες στο γιγαντιαιο σκαφος.  
 

 -- Σουµεριων πηλινα δισκια, τελη του 17 ου αιωνα π.Χ.  
 

 Την ιστορια του ATRAHASIS  
 
 Ενκι εκανε την φωνη της να ακουστει ...  
 Κατεδαφισει το σπιτι, να χτισουν µια βαρκα  
 Απορριπτουµε τις αποικιες τους, και να αποθηκευσετε τα 
εµβια οντα.  
 Το πλοιαριο που να οικοδοµησει ...  
 Μαρκα ανω και του κατω οροφου.  
 Η αντιµετωπιση πρεπει να ειναι πολυ ισχυρη,  



 Η ασφαλτος ισχυρη, για να της δωσουν δυναµη  
 Θα κανω βροχη πεφτουν πανω σου εδω.  
 
 Το πληµµυρικο roared σαν ταυρος,  
 Οπως ενα αγριο γαιδαρο screaming οι ανεµοι  
 Το σκοταδι ηταν συνολικα, δεν υπηρχε καµια ηλιο ...  
 Για επτα ηµερες και επτα νυχτες  
 Το torrent, καταιγιδας και πληµµυρων ηρθε στις ..  
 

 -- Ακκαδικη, CA.  1640 π.Χ.  
 

 Επος του GILGAMESH  
 
 Για εξι µερες και επτα νυχτες  
 Ο ανεµος ξεσπασει, πληµµυρα και επιβαρυναν την 
τρικυµια της γης ·  
 Κατα την εβδοµη ηµερα εφτασε η τρικυµια, πληµµυρες και 
εισβολη  
 Που ειχε παλεψε σαν µια γυναικα σε αθλο, ξεσπασει τους.  
 Η θαλασσα ηταν ηρεµη, η imhullu ανεµου µεγαλωσε 
ησυχο, η πληµµυρα µεινει πισω.  
 Κοιταξα τις καιρικες συνθηκες · σιωπη που επικρατουσε,  
 Για ολοκληρη την ανθρωποτητα, επρεπε να επιστραφουν 
πηλο ...  
 
 Ανοιξα µια και porthole φως επεσε επανω µου µαγουλα ..  
 Εκτασεις εµφανιζονταν παντου  
 Το καραβι ειχε ερθει να επαναπαυονται στις Mount 
Nimush.  
 

 -- ασσυριακα εκδοση, 7ος αιωνας π.Χ.  
 

 ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
 6:5  

 
 Και ο Θεος ειδε οτι η κακια του ανθρωπου ηταν 
µεγαλη και η γη, και οτι καθε φαντασια  
 τις σκεψεις του καρδια ηταν µονο κακο συνεχως.  

 6:6    Και ο Κυριος µεταµελεια που ειχε αναλαβει ο 
ανθρωπος στη γη, και σε grieved τον αγαπησε.  

 6:7  

 

 Και ο Κυριος ειπε, θα καταστρεψει τον ανθρωπο τον 
οποιο εχω δηµιουργησει απο το προσωπο της γης · 
τοσο αντρας,  
 και την ασχηµια, και η υφερπουσα πραγµα, και οι 
ορνιθες του αερα · γι 'αυτο repenteth µου οτι εχω 



γινει  
 τους.  

 6:8    Noah χαριτος, αλλα βρεθηκαν στα µατια του LORD.  

 
6:13  

 

 Και ο Θεος ειπε unto Νωε, Το τελος της σαρκας 
ειναι ολα ερχονται µπροστα µου · για τη γη ειναι 
γεµατη βια  
 µεσω αυτων · και, ατενιζουµε, θα καταστρεψει τους 
µε τη γη.  

 
6:14  

 

 Μαρκα thee µια κιβωτο της gopher ξυλο · χωροι ου 
ηθικολογιες κανουν στην κιβωτο, και ου εντος του 
γηπεδου, και  
 χωρις να µε pitch.  

 
6:17  

 

 Και, ατενιζουµε, Θ, Ι, ακοµη, να φερει µια πληµµυρα 
των υδατων απο την γη, να καταστρεψουν ολα τα 
σαρκας, η οποια ειναι το  
 ανασα ζωης, κατω απο ουρανους · και καθε πραγµα 
που ειναι και η γη θα πεθανουν.  

 
6:18  

 

 Αλλα µε thee θα δηµιουργησει διαθηκη µου · και 
ηθικολογιες ου να ερθουν στην κιβωτο, ηθικολογιες 
και ΕΛ γιους,  
 και η γυναικα του ΕΛ, ΕΛ γιους και τις γυναικες µε 
thee.  

 
6:19  

 

 Και για καθε πραγµα διαβιωσης ολων σαρκα, δυο 
απο καθε ειδος ου θετουν σε ηθικολογιες την κιβωτο, 
για να τους κρατησουµε  
 ζωντανευει µε thee · πρεπει να ειναι αρρενες και 
θηλεις.  

 
6:20  

 

 Πετεινοι µετα απο την ευγενικη και των βοοειδων 
µετα απο την ευγενικη, καθε πραγµα υφερπουσα της 
γης µετα την  
 ειδους, δυο απο καθε ειδος πρεπει να προερχονται 
unto thee, για να τους κρατησουµε ζωντανη.  

 
6:21   

 Και να λαβει ηθικολογιες unto thee ολων των 
τροφιµων που τρωει, και χιλιοι ου να συγκεντρωσει 
thee · και πρεπει να ειναι για  
 τροφιµα για thee, και για αυτους.  

 
6:22   

 Ετσι εκανε Νωε · οτι, συµφωνα µε ολες τις 
υποχρεωσαν τον Θεο, το ιδιο εκανε και αυτος.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
 
7:17  

 

 Και οι πληµµυρες ηταν σαραντα ηµερες απο την γη · 
και τα υδατα αυξηθηκε, και γυµνος µεχρι την 
κιβωτο, και  
 ανελκυστηρας που ηταν πανω απο την γη.  



 
7:23  

 

 Και καθε ουσια που ζουν η οποια καταστραφηκε απο 
την επιφανεια του εδαφους, τοσο στον ανθρωπο οσο 
και,  
 βοοειδων, και η υφερπουσα πραγµατα, και οι 
ορνιθες του ουρανον · και ειχαν καταστραφει απο τη 
γη:  
 Noah και µονο παρεµεινε ζωντανη, και που ηταν 
µαζι του στην κιβωτο.  

 
7:24   

 Και τα υδατα επικρατησε επι της γης ενα εκατον 
πενηντα ηµερες.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
 8:4  

 
 Και την κιβωτο αναπαυθει στο εβδοµο µηνα, τη 
δεκατη εβδοµη µερα του µηνα, µετα απο τα βουνα  
 του Αραρατ.  

 8:5  
 
 Και τα υδατα µειωθηκε συνεχως µεχρι το δεκατο 
µηνα: στο δεκατο µηνα, την πρωτη ηµερα της  
 το µηνα, ηταν οι κορυφες των βουνων δει.  

 8:6  

 

 Και ηρθε να περασει στο τελος των σαραντα 
ηµερων, που Noah ανοιξε το παραθυρο του κιβωτο 
που ειχε  
 πραγµατοποιηθουν:  

 8:7  

 

 Και εστειλε ενα τεταρτο επιπεδο, το οποιο πηγε να 
διατυπωνονται και fro, µεχρι τα νερα ηταν 
αποξηραµενα εκτος απο το  
 Γη.  

 8:8  

 

 Επισης, εστειλε ενα περιστερι διατυπωνονται απο 
τον πατερα του, για να δει εαν τα νερα ειχαν κοπασει 
εκτος απο το προσωπο της  
 εδαφους ·  

 8:9  

 

 Οµως, το περιστερι δεν βρηκε αναπαυση για το 
µοναδικο του στο ποδι, και επεστρεψε στα χερια του 
στην κιβωτο, για την  
 υδατα για το προσωπο ολοκληρης της γης: τοτε που 
διατυπωνεται στο χερι, και το πηρε, και ελκεται προς 
την  
 unto σε αυτον και την κιβωτο.  

 
8:10   

 Και εµεινε ακοµη αλλα επτα ηµερων · και παλι στο 
προσκηνιο τα εστειλε περιστερι εξω απο την κιβωτο ·  

 
8:11  

 

 Και το περιστερι ηρθε και σ 'αυτον το βραδυ · και, 
lo, κατα την εκβολη των φυλλων της ελιας ηταν µια 
αποπτιλωθει off: οι  
 Noah γνωριζε οτι τα νερα ειχαν κοπασει εκτος απο 
τη γη.  

 
8:12   

 Και εµεινε ακοµη αλλα επτα ηµερων · και απεστειλε 
στο προσκηνιο τα περιστερι · οποιο δεν επεστρεψε 



ξανα στα χερια του  
 πλεον.  

 
8:15    Και ο Θεος spake unto Noah, λεγοντας,  

 
8:16   

 Go διατυπωνονται απο την κιβωτο, ηθικολογιες και 
ΕΛ γυναικα του, και οι γιοι ΕΛ, ΕΛ γιους και τις 
γυναικες µε thee.  

 
8:17  

 

 Φερνουν στο φως µε καθε thee πραγµα που ζουν µε 
thee, ολων η σαρκα, τοσο των ορνιθων και των 
βοοειδων, και  
 καθε υφερποντα πραγµα που creepeth upon της γης · 
οτι µπορει να σπειρει αφθονουσαν στην γη,  
 και να ειναι γονιµη, και να πολλαπλασιασει τη γη.  

 
8:18   

 Noah και πηγε κλπ., και τους γιους του, και τη 
συζυγο του, και τους υιους συζυγους µαζι του:  

 
8:19   

 Καθε ασχηµια, καθε υφερποντα πραγµα, και καθε 
ορνιθες, και απολυτως creepeth upon τη γη, µετα απο  
 τους ειδη, πηγε διατυπωνονται απο την κιβωτο.  

 -- Book of Genesis (King James Version)  

 


