
Οι πλάκες της Ebla (Έβλα) 

Το 1968 μια ομάδα Ιταλών αρχαιολόγων του πανεπιστημίου της Ρώμης, στην περιοχή της 

βόρειας Συρίας άρχισε να φέρνει στο φως μια πληθώρα επιγραφών πάνω σε πήλινες 

πλάκες (βρέθηκαν τελικά πάνω από 20.000 πλάκες) Ακκαδικής προέλευσης. Η Ακκαδία ήταν 

στην αρχαιότητα περιοχή της Μεσοποταμίας. Σε αυτές τις πλάκες υπάρχουν αναφορές του 

βασιλιά της Ebla (Έβλα) η οποία βρισκόταν στην βόρεια Συρία και χρονολογούνται γύρω 

στα 2.500 – 2.250 π.Χ. 

Στις πλάκες της Ebla αναφέρονται εμπορικές συναλλαγές και γίνονται αναφορές σε πόλεις 

της εποχής εκείνης. Μάλιστα περιέχεται η αρχαιότερη αναφορά της Ιερουσαλήμ 

(χρονολογείται πριν από τον Αβραάμ και αναφέρεται ως «Σαλήμ» - βλ. Γένεσις ιδ’ 18). 

Επίσης αναφέρονται τα ονόματα των πόλεων Σόδομα και Γόμορρα καθώς επίσης και οι 

υπόλοιπες πόλεις που αναφέρονται στη Γένεση ιδ’ 2 και μάλιστα με την ίδια σειρά με την 

οποία αναγράφονται στο συγκεκριμένο εδάφιο της Γένεσης (Σόδομα, Γόμορρα, Αδαμά, 

Σεβωείμ και Σηγώρ). Αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι υπήρξαν πολλοί μελετητές 

οι οποίοι θεωρούσαν ότι τα Σόδομα και τα Γόμορρα δεν υπήρξαν ποτέ και ότι πρόκειται 

περί μύθου. 

Επίσης αναφέρονται διάφορα ονόματα, γεγονός που δείχνει ότι την εποχή εκείνη (~2.300 

π.Χ.) και σε εκείνη την περιοχή ήταν πολύ κοινή η χρήση ονομάτων όπως Αβραάμ, Ισμαήλ, 

Δαβίδ, Ισραήλ, Ησαύ και Σαούλ. 

Υπάρχουν επίσης αναφορές σε φόρο υποτελείας που πλήρωνε ο βασιλιάς μιας πόλης στον 

βασιλιά της Ebla. Το ύψος του φόρου υποτελείας ήταν 11.000 pounds ασημιού και 880 

pounds χρυσού. Αυτό μας παραπέμπει στο A’ Βασιλέων ι’ 14 & Β’ Χρονικών θ’ 13: «Το 

βάρος δε του χρυσίου, το οποίον ήρχετο εις τον Σολομώντα κατ' έτος, ήτο εξακόσια 

εξήκοντα εξ τάλαντα χρυσίου». Επομένως το ετήσιο συνολικό εισόδημα φόρων από όλη την 

αυτοκρατορία του Σολομώντα φαίνεται να κυμαίνεται σε λογικές και αναμενόμενες τάξεις 

μεγέθους, κάτι το οποίο αμφισβητήθηκε έντονα κατά καιρούς. 

Τέλος, στις πινακίδες της Ebla αναφέρεται και η Ουρ ως μια πόλη μέσα στην επικράτεια της 

Χαρράν.  Στη Γένεση αναφέρει: 

Και αύτη είναι η γενεαλογία του Θάρα· ο Θάρα εγέννησε τον Άβραμ, τον Ναχώρ, και τον 

Αρράν· και ο Αρράν εγέννησε τον Λωτ. Και απέθανεν ο Αρράν ενώπιον Θάρα του πατρός 

αυτού εν τω τόπω της γεννήσεως αυτού, εν Ουρ των Χαλδαίων. 

... 

Και έλαβεν ο Θάρα Άβραμ τον υιόν αυτού και Λωτ τον υιόν του Αρράν εγγονόν εαυτού, 

και Σάραν την εαυτού νύμφην, την γυναίκα Άβραμ του υιού αυτού· και εξήλθον ομού 

από της Ουρ των Χαλδαίων, διά να υπάγωσιν εις την γην Χαναάν· και ήλθον έως Χαρράν 

και κατώκησαν εκεί. Και έγειναν αι ημέραι του Θάρα διακόσια πέντε έτη· και απέθανεν ο 

Θάρα εν Χαρράν. 

[Γένεσις ια’ 27-32] 

 

 

Comment [AI1]:  

1 pound = 16 ουγγιές (oz) 

1 oz = 28.349 g 

Άρα 880 pounds = 400 kg < 0.5 tn 

Comment [AI2]:  

1 τάλαντο = 26 kg 

666 τάλαντα = 17 tn 
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