
 

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MIS:296442 Π 4.3.7: «Πρόσθετο 
ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου Γεωργακά.» 

Γεώργιος Χούμνος, Η Κοσμογέννησις, στίχοι 437-482.  
  

   
 

 

 

440

Κι ὁ Κύριος μὲ κατακλυσμὸν θέλει ν’ ἀναφανίση 

τοὺς γίγαντες διὰ τσ’ ἀνομιές, νὰ τοὺς καταποντίση. 

Πέμπει τὸν Νῶεν ὁ Θεός, αὐτούνους νὰ διδάξη, 

νὰ πέσουν εἰς μετάνοιαν, ταδὲ νὰ τοὺς πατάξη. 
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Καὶ στένει ὁ Νῶε κιβωτόν, αὐτὴν διὰ νὰ κτίση, 

τριακόσες νάν’ τὸ μάκρος της πῆχες, διὰ ν’ ἀκουμπίση. 

Σαράντα νά ’ν’ τὸ ὕψος της, πενήντα νά ’ν’ τὸ πλάτος, 

καὶ δυὸ καὶ τριὰ περίπατα νὰ κτίση ἀποκοντά τως. 

Ἡ πόρτα νά ’ν’ στὸ πλάγιν της, τὰ ζὰ διὰ νὰ βάλη, 
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ὥστε νὰ ’ρίση ὁ Κύριος, αὐτὰ πάλι νὰ βγάλη. 

Τετράποδα, συρνάμενα, πᾶσα θεριὸν τῆς κτίσης 

καὶ ἀπ’ ὅλα τὰ πετούμενα, ὅσα καὶ ἂν ἔχη ἡ φύσις. 

Νὰ βάλη ἑπτὰ ζευγαρωτά, λέγω, ἀπὸ πᾶσα γένος 

καὶ αὐτὸς κ’ ἡ φαμελία του νά ’ναι εὐλογημένος. 
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Καὶ αὐτὴν νὰ κτίση εἰς ἐκατὸν χρόνους καὶ δύο δεκάδες, 

διὰ νὰ μετανοήσουσιν οἱ πονηρὲς ὁμάδες. 

Ὁ Νῶε τοὺς ἐδίδασκε καὶ αὐτοῦνοι τὸν γελοῦσι˙ 

λέ’ τως «Μετανοήσατε», καὶ ἄκω τί τοῦ μιλοῦσι: 

«Νῶε, πολλὰ παράξενε, τί ’ναι αὐτά, τὰ κάμνεις, 
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εὔκαιρον κόπον κ’ ἔξοδον, ὦ πελελὲ, νὰ χάνης;». 

Καὶ ἀπείν ἐδιάβησα ἑκατὸν καὶ ἄλλοι εἴκοσι χρόνοι, 

ἡ ἀνομιὰ οὐκ ἔπαυε μάλιστα νὰ φυτρώνη. 

Καὶ ὥρισεν ὁ Κύριος τοῦ Νῶε νὰ βρη βρῶσιν 

διὰ ’κεῖνον καὶ τὴν φαμελιάν, στὰ ζῶα διὰ νὰ δώση. 

 

 

 

Νά ’ρδινιαστῆ ἡ γυναῖκα του κ’ οἱ υἱοί του κ’ οἱ νυφάδες, 

νὰ μποῦσιν εἰς τὴν κιβωτὸν καὶ νὰ βαστοῦν λαμπάδες. 

Ἀρχίζουν τὰ τετράποδα καὶ τὰ ’ρπετὰ κινοῦσι, 
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πετούμενα, συρνάμενα, στὴν κιβωτὸν νὰ μποῦσι. 

Ἐμπαίνει ὁ Νῶες μετ’ αὐτὰ καὶ μὲ τὴν φαμελιάν του, 
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τὴν πόρτα ἀπέσω ἐσφάλισε νὰ πάγη τὴν δουλειάν του, 

κ’ οἱ καταρράκτες τ’ οὐρανοῦ σποῦσι νερὸν καὶ χύνουν 

κι ἄβυσσος ἐκοχλάκησε καὶ ὁμάδι καταντήνουν. 

Καὶ τὸ νερὸν ὑψώθηκεν πλέα ’κ τὰ ψηλὰ τὰ ὄρη, 

κ’ἡ κιβωτὸς σηκώθηκεν καὶ ὁ Νῶες οὐκ ἐθώρει. 
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Ἐγίνετον ἡ συμφορὰ ’ς κατακλυσμὸν μεγάλον, 

κ’ ἐπνίγοντα οἱ γίγαντες κ’ ἐθώρει εἷς τὸν ἄλλον. 

Ζῶα, ἑρπετά, τετράποδα, πετούμενα κ’ ἐκεῖνοι, 

δὲν ἄφηκεν ὁ Κύριος κανένα ν’ ἀπομείνη. 

Σαράντα μέρες ἔκαμεν κατακλυσμὸν ὁ Κύριος, 
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μέσα σ’ αὐτὲς ἐπνίγηκε πολὺς λαὸς καὶ μύριος. 

Καὶ αὐτὸ τὸ ὕψος τοῦ νεροῦ στὴν γῆν ἐκράτει μέρες, 

πενήντα, λέγω, κ’ ἑκατὸν κι ἄλλες τόσες ἑσπέρες. 

Ὁ Κύριος ἐθυμήθηκε τὸν Νῶε ν’ ἀναπάψη 

καὶ τὸ νερὸν ἐκ τὰ ψηλὰ στὴν γῆν κάτω νὰ θάψη. 

  Λοιπὸν αὐτὸ χαμήλωσε κ’ ἡ κιβωτὸς ἐγγίζει, 

στοῦ Ἀραρὰτ τὰ ὑψηλὰ τὰ ὄρη ἀκουμπίζει. 
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