
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΔΑΒΙΔ 

 

Για τον Δαβίδ δεν υπήρχαν αρχαιολογικές ενδείξεις ουσίας για την ύπαρξή του. Έτσι, 

ήταν ένα από τα πρόσωπα των οποίων η ύπαρξη αμφισβητείτο. Δεν υπήρχε ούτε 

ένα εύρημα στην αρχαιολογία που να αναφέρει το όνομά του. Έστω και μια 

αναφορά του ονόματος σε αρχαίο εύρημα, θα έλυνε το ζήτημα. Να όμως που δεν 

βρισκόταν τίποτα. 

 

1993 - Ανασκαφές του Νταν - Βόρειο Ισραήλ: 

Η Γκίλα Κουκ ήταν τοπογράφος της εξερευνητικής ομάδας των ανασκαφών. 

Βρισκόταν σχετικά ψηλά στη πλαγιά ενός λόφου και έκανε μετρήσεις, όταν οι 

συνεργάτες της την φώναξαν από τους πρόποδες του λόφου. Ήταν ώρα να φύγουν. 

 

Πήρε τα πράγματά της, και άρχισε να κατηφορίζει τη πλαγιά, και σε κάποιο σημείο 

της κατάβασης, σταμάτησε να πάρει μια ανάσα. Σκύβοντας να ακουμπήσει τον 

εξοπλισμό της κάτω, είδε την άκρη μιας πέτρας. Η πέτρα ήταν θαμμένη και εξείχε 

μόνο η μικρή άκρη που της τράβηξε τη προσοχή, διότι είδε πάνω σε αυτή ένα 

χάραγμα. Ένα γράμμα κοινό στο εβραϊκό και αραμαϊκό αλφάβητο (Κουφ). Η Γκίλα 

Κουκ κατάλαβε ότι εκεί υπήρχε θαμμένη μία επιγραφή. Δεν μπορούσε να τη 

διαβάσει διότι ήταν όλη μέσα στο χώμα, εκτός από τη μικρή αυτή άκρη. 

 

Συνεργείο κάλυψης του θέματος του τηλεοπτικού δικτύου BBC χαρακτήρισε το 

εύρημα της Γκίλα Κουκ μια από τις εντυπωσιακότερες ανακαλύψεις του αιώνα ! 

 

Τελικά επρόκειτο για τμήμα ενός μνημείου που κατέγραφε μια νίκη εναντίον των 

Ισραηλιτών. Ανέφερε ότι «ο ηττημένος βασιλιάς, ήταν από τον Οίκο του Δαβίδ» 

Επρόκειτο για έναν απόγονο του Δαβίδ ! 

 
Πηγή : παραγωγή του BBC που περιλαμβάνει 3 dvd  με το γενικό τίτλο «Τα μυστήρια της Βίβλου» 

 

 

ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ 

 

Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» Hμερομηνία δημοσίευσης: 06-08-05 

«Στα ίχνη των ανακτόρων του βιβλικού βασιλιά Δαβίδ», του Steven Erlanger - 

International Herald Tribune 

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/news/columns_2KathiLev&xml/&aspKath/columns

&fdate=06/08/2005 

 

- Ανασκαφή στην ανατολική Iερουσαλήμ 

- Δημόσιο κτίριο του 10ου αιώνα π.X. περίπου 

 

«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 Δαβίδ και του Σολομώντα. 

Πρόκειται για μια περίοδο που έκρυβε καλά τα μυστικά της στους αρχαιολόγους τον 

περασμένο αιώνα». 

 

Dr. Eilat Mazar 

Η 48 ετών (2005) 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. Λέει 

η ίδια: «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. 


