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Tα ανάκτορα του βασιλιά ∆αβίδ ισχυρίζεται ότι εντόπισε σε ανασκαφή στην ανατολική 
Iερουσαλήµ Iσραηλινή αρχαιολόγος. Το έργο της χρηµατοδοτήθηκε από το νεοσυντηρητικό 
Iνστιτούτο Μελετών Salem Center στην Iερουσαλήµ, το οποίο ιδρύθηκε από Aµερικανοεβραίο 
επικεφαλής επενδυτικής τράπεζας, που επιθυµεί να συµβάλει στην επιστηµονική υποστήριξη 
της αντίληψης της Bίβλου ως αναπόσπαστου τµήµατος της εβραϊκής ιστορίας. 

H ανακάλυψη, εάν όντως πρόκειται για το παλάτι του βιβλικού ήρωα και βασιλιά, θα 
µπορούσε να αποτελέσει την αρχαιολογική είδηση της χρονιάς. Oµως, άλλοι 
πανεπιστηµιακοί, που επισκέφθηκαν το χώρο των ανασκαφών έχουν ενδοιασµούς σχετικά µε 
το εάν τα τοιχία των θεµελίων, που ανακάλυψε η κ. Eλιάτ Mαζάρ αποτελούν τµήµα των 
ανακτόρων του ∆αβίδ. Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το εύρηµά της είναι ένα σπάνιο και 
σηµαντικό εύρηµα, εφόσον πρόκειται για δηµόσιο κτίριο του 10ου αιώνα π.X. περίπου. Στα 
ερείπιά του βρέθηκαν θραύσµατα κεραµικών από την εποχή του ∆αβίδ και του Σολοµώντα 
και η κυβερνητική σφραγίδα ενός αξιωµατούχου που αναφέρεται στο βιβλίο του Iερεµία. 

Για µια περίπου δεκαετία η Mαζάρ θεωρούσε ότι γνώριζε τη θέση των θρυλικών ανακτόρων, 
όπως την περιγράφει η Bίβλος, δηλαδή ακριβώς έξω από τα τείχη της παλαιάς πόλης της 
Iερουσαλήµ. Σήµερα είναι πεπεισµένη ότι την έχει εντοπίσει. Eάν τελικώς δικαιωθεί, η 
ανακάλυψή της θα αναζωπυρώσει την τεράστια διαµάχη µε αιτία το ερώτηµα εάν και κατά 
πόσο το βασίλειο του ∆αβίδ και του Σαµουήλ έχει ιστορική σηµασία. Η Bίβλος αποτελεί έναν 
σχετικά έγκυρο οδηγό για την υποστήριξη αυτής της ιδέας, όµως ορισµένοι διερωτώνται 
µήπως επρόκειτο για µια µικρή οµάδα οπλαρχηγών, διαφορετικών φυλών, οποίοι βασίλευαν 
επί ενός ακόµα σκονισµένου λόφου. 

Η ανακάλυψη της Eλιάτ Mαζάρ θα χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηµα και στη µεγάλη διαµάχη για 
την Iερουσαλήµ, εάν η πόλη είναι πράγµατι το λίκνο των Eβραίων. Ή εάν, όπως πιστεύουν οι 
Παλαιστίνιοι και πίστευε και ο Γιασέρ Aραφάτ, η καταγωγή των Eβραίων από την Iερουσαλήµ 
δεν είναι παρά ένας θρησκευτικός µύθος, που σήµερα δικαιολογεί την κατοχή και την 
αποικιοκρατία. 

Ο καθηγητής αρχαιολογίας στο πανεπιστήµιο του Aλ Kουντς, Xανί Nουρ ελ Nτιν, θεωρεί τη 
«Bιβλική αρχαιολογία» προσπάθεια των Iσραηλινών αρχαιολόγων «να εντάξουν ιστορικά 
ευρήµατα σε βιβλικό πλαίσιο». «O σύνδεσµος µεταξύ ιστορικών τεκµηρίων και βιβλικής 
αφήγησης –η οποία γράφτηκε πολύ αργότερα– είναι τις περισσότερες φορές ανύπαρκτος. 
Υπάρχει ένα είδος µύθου σχετικά µε τον 10ο αιώνα. Γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν όλα τα 
ευρήµατα µε τη βιβλική αφήγηση. «Εχουν ένα κουµπί και προσπαθούν να φτιάξουν ολόκληρο 
κοστούµι από αυτό», τονίζει ο καθηγητής. 

Αλλοι Iσραηλινοί αρχαιολόγοι δεν είναι τόσο σίγουροι ότι η Mαζάρ ανακάλυψε το παλάτι, τον 
οίκο, τον οποίο ο Xιράµ, βασιλιάς της Tύρου, έκτισε για τον νικηφόρο βασιλιά, όπως 
τουλάχιστον αναφέρει ο Σαµουήλ (II, κεφάλαιο 5). Ενδέχεται επίσης να πρόκειται για το 
φρούριο της Σιώνος, το οποίο ο βασιλιάς ∆αβίδ κατέκτησε και απέσπασε από τη φυλή που 
κατείχε την Iερουσαλήµ πριν από αυτόν, ή για κάποιο άλλο κτίριο που δεν αναφέρεται στη 
Bίβλο. 

Οµως οι συνάδελφοι της Mαζάρ αναγνωρίζουν ότι η ανακάλυψή της είναι εκπληκτική. 
Πρόκειται για τµήµα των θεµελίων ενός ευµεγέθους κτιρίου, φοινικικής τεχνοτροπίας, χτισµένο 
µεταξύ του 10ου και 9ου αιώνα, την εποχή του ενωµένου βασιλείου του ∆αβίδ και του 
Σολοµώντα. 

«Πρόκειται για ιδιαίτερα σηµαντική ανακάλυψη, δεδοµένου ότι έχουµε ελάχιστα δείγµατα της 
Iερουσαλήµ ως πρωτεύουσας του ενωµένου βασιλείου», υποστηρίζει ο γνωστός αρχαιολόγος 



του πανεπιστηµίου Mπαρ-Iλαν της Iερουσαλήµ, Γκεµπριέλ Mπαρκάι. «Mπορούµε µε κάθε 
επιφύλαξη να πούµε ότι πρόκειται για ένα από τα πρώτα ευρήµατα της Iερουσαλήµ την εποχή 
του ∆αβίδ και του Σολοµώντα. Πρόκειται για µια περίοδο που έκρυβε καλά τα µυστικά της 
στους αρχαιολόγους τον περασµένο αιώνα». 

Η 48 ετών Eλιάτ Mαζάρ είναι εγγονή διάσηµου αρχαιολόγου, µε τον οποίο εκπαιδεύτηκε. 
Εκανε διδακτορικό στο εβραϊκό πανεπιστήµιο, είναι χήρα αρχαιολόγου και έχει εργαστεί και 
επιβλέψει σε δεκάδες δικές της ανασκαφές. 

«H αρχαιολογία είναι ένα τεχνικό επάγγελµα, όµως όταν σκάβεις έχοντας στο νου τις 
ιστορικές πηγές, τα πάντα µπορούν να συµβούν. Eργάζοµαι µε τη Bίβλο στο ένα χέρι και τα 
σκαπτικά εργαλεία στο άλλο, προσπαθώντας να υπολογίζω τα πάντα», τονίζει η Mαζάρ. 

Ο Ναός του Σολοµώντα 

Mε έρεισµα το κεφάλαιο από το δεύτερο βιβλίο του Σαµουήλ, αλλά και το συνολικό έργο ενός 
αιώνα αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή, η Mαζάρ υπέθεσε ότι τα φηµισµένα 
κλιµακωτά ερείπια που ανακαλύφθηκαν στο παρελθόν αποτελούσαν τµήµα του φρουρίου 
που κατέκτησε ο ∆αβίδ. Κατά συνέπεια το παλάτι του θα είχε χτιστεί ακριβώς έξω από τα 
αρχικά τείχη της πυκνοκατοικηµένης πόλης, προς τον Bορρά, στο δρόµο προς το Nαό που 
έκτισε ο γιος του Σολοµώντας. 

«Oταν οι Φιλισταίοι συγκεντρώθηκαν να πολεµήσουν, η Bίβλος αναφέρει ότι ο ∆αβίδ 
κατέβηκε από την οικία του στο φρούριο», δηλώνει η Mαζάρ µε µια λάµψη στα µάτια. «Iσως 
αυτό να σηµαίνει κάτι, ίσως και όχι. Οµως αναρωτήθηκα, από πού ακριβώς κατέβηκε. 
Θεωρητικά από εκεί όπου έµενε, από το παλάτι του. Oπότε αυτό θα πρέπει να βρίσκεται 
κάπου εδώ», συµπλήρωσε η Mαζάρ. Eτσι το 1997 συνέταξε ένα έγγραφο, προτείνοντας τη 
διενέργεια νέας ανασκαφής στο ίδιο σηµείο, στα ανατολικά της Iερουσαλήµ. 

Η Mαζάρ εργάζεται πάνω στα ευρήµατα των αρχαιολόγων που προηγήθηκαν, ιδιαίτερα του 
Pόµπερτ Mακάλιστερ στα 1920, της Kαθλίν Kένιον στα 1960 και του Γιγκάλ Σίλο στις 
δεκαετίες ’70 και του ’80. H Kένιον ανακάλυψε ίχνη καλοδουλεµένων λίθων και 
πρωτοαιολικών χαρακτήρων, τα οποία κοσµούσαν τις κορυφές κιόνων, στοιχεία δηλαδή ενός 
µεγάλου και διακοσµηµένου κτιρίου. 

Τα ανάκτορα του ∆αβίδ ήταν το θέµα της τελευταίας συζήτησης της Mαζάρ µε τον παππού 
της, ο οποίος πέθανε πριν από 10 περίπου χρόνια. «Πήγαινε και βρες πού ανακάλυψε η 
Kένιον κίονες µε πρωτοαιολικούς χαρακτήρες και ξεκίνα από εκεί», την είχε συµβουλεύσει. 
Πέντε µήνες αργότερα, µε ειδική χρηµατοδότηση και άδεια από το Iδρυµα Ir David, που 
ελέγχει τη συγκεκριµένη περιοχή, και µε την ακαδηµαϊκή χορηγία του εβραϊκού 
πανεπιστηµίου, η αρχαιολόγος άρχισε τελικά τις ανασκαφές, ανακαλύπτοντας ευρήµατα του 
µνηµειώδους δηµοσίου κτιρίου της εποχής του ∆αβίδ και του Σολοµώντα. 

Ο γνωστός καθηγητής αρχαιολογίας στο εβραϊκό πανεπιστήµιο και δεύτερος εξάδελφος της 
Eλιάτ Mαζάρ, Aµιχάι Mαζάρ, χαρακτήρισε το εύρηµα «ένα µικρό θαύµα». Θεωρεί ότι το κτίριο 
ενδέχεται να είναι το Φρούριο της Σιώνος, το οποίο λέγεται ότι κατέκτησε ο ∆αβίδ, στο οποίο 
έζησε ένα διάστηµα και στη συνέχεια µετονόµασε Πόλη του ∆αβίδ. 

«H ερµηνεία αυτή θα συζητηθεί. Οµως το επίτευγµα είναι µεγάλο. Το εύρηµά της είναι 
σηµαντικό ό,τι και εάν είναι», τονίζει ο Aµιχάι Mαζάρ. Γίνεται µεγάλη συζήτηση µεταξύ των 
αρχαιολόγων ως προς την πραγµατική σηµασία της Iερουσαλήµ, εάν υπήρξε σηµαντική 
πόλη, ή έστω πόλη την εποχή του ∆αβίδ και του Σαµουήλ. Ορισµένοι θεωρούν ότι η σηµασία 
της ήταν µικρή και το βασίλειο αµελητέο. 

 


