
Το εξαγωνικό πρίσμα του βασιλιά 

Πρόκειται για μια εξάπλευρη πέτρινη στήλη (εξαγ

1830 από τον αρχαιολόγο 

Ιράκ, πριν ακόμη από την ανακάλυψη του παλατιού του 

ερείπια της αρχαίας Νινευή

ενεπίγραφο βαβυλωνιακό εύρημα

Στο πρίσμα εξιστορούνται 8 μεγάλες εκστρατείες και κατακτήσεις του βασιλιά 

από τις οποίες η 3
η
 αναφέρεται στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ 

που πλήρωσε ο βασιλιάς Εζεκίας

Στο Β’ Βασιλέων ιη’ 13 – 14  

«Εν δε τω δεκάτω τετάρτω έτει του βασιλέως 

Εζεκίου, ανέβη Σενναχειρείμ ο βασιλεύς της 

Ασσυρίας επί πάσας τας οχυρ

και εκυρίευσεν αυτάς. Και απέστειλεν ο Εζεκίας 

βασιλεύς του Ιούδα προς τον βασιλέα της 

Ασσυρίας εις Λαχείς, λέγων, Ημάρτησα· 

απόστρεψον απ' εμού· ο, τι επιβάλης επ' εμέ, θέλω 

βαστάσει αυτό. Και επέβαλεν ο βασιλεύς της 

Ασσυρίας επί τον Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα, 

τριακόσια τάλαντα αργυρίου και τριάκοντα 

τάλαντα χρυσίου». 

Στη συνέχεια, αναφέρεται στο Β’ Βασιλέων κεφ. ιη’ 

& ιθ’ ότι ο Σενναχειρείμ 

δυνάμεις να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ. Ως 

εδώ, η αφήγηση του πρίσματο

αφήγηση συμφωνούν απόλυτα.

Στο πρίσμα όμως δεν αναφέρεται ότι ο 

Σενναχειρείμ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Και 

πράγματι αυτό δεν συνέβη παρά την προφανή 

υπεροχή των Ασσυρίων. Αν όντως είχε γίνει άλωση της Ιερουσαλήμ θα καταγραφόταν σαν 

ιστορικό γεγονός στο πρίσμα.

καταλάβει την Ιερουσαλήμ. 

Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι οι απεσταλμένοι του Ασσύριου βασιλιά ονείδισαν τον Θεό και 

απείλησαν τον λαό με μια επιστολή την οποία ο Εζεκίας ξετύλιξε ενώπιον του Κ

προσευχήθηκε και ο Κύριος πάταξε το στρατό των Ασσυρίων με θανατικό. 185.000 νεκροί 

από ανεξήγητη αιτία μέσα σε μια νύχτα

Ο πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος αναφέρεται στην ξαφνική αυτή αδυναμία του 

ασσυριακού στρατού χρησιμοπο

εξοπλισμό του στρατού καθιστώντας τον ανίκανο για μάχη.

Ιώσηπο ο οποίος κάνει λόγω για έναν δυνατό θόρυβο που τρόμαξε το στρατό.

Το εξαγωνικό πρίσμα του βασιλιά Σενναχειρείμ 

Πρόκειται για μια εξάπλευρη πέτρινη στήλη (εξαγωνικό πρίσμα) που ανακαλύφθηκε το 

1830 από τον αρχαιολόγο Colonel Taylor στην τοποθεσία της σημερινής Μοσούλης στο 

, πριν ακόμη από την ανακάλυψη του παλατιού του Σενναχειρείμ από τον 

ερείπια της αρχαίας Νινευή. Χρονολογείται το 686 π.Χ. και είναι το καλύτερα διατηρημένο 

ενεπίγραφο βαβυλωνιακό εύρημα και σήμερα βρίσκεται στο Oriental Institute

Στο πρίσμα εξιστορούνται 8 μεγάλες εκστρατείες και κατακτήσεις του βασιλιά 

αναφέρεται στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ (701 π.Χ.) 

Εζεκίας. 

  διαβάζουμε: 

Εν δε τω δεκάτω τετάρτω έτει του βασιλέως 

Εζεκίου, ανέβη Σενναχειρείμ ο βασιλεύς της 

Ασσυρίας επί πάσας τας οχυράς πόλεις του Ιούδα 

Και απέστειλεν ο Εζεκίας 

βασιλεύς του Ιούδα προς τον βασιλέα της 

Ασσυρίας εις Λαχείς, λέγων, Ημάρτησα· 

απόστρεψον απ' εμού· ο, τι επιβάλης επ' εμέ, θέλω 

βαστάσει αυτό. Και επέβαλεν ο βασιλεύς της 

ζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα, 

τριακόσια τάλαντα αργυρίου και τριάκοντα 

Στη συνέχεια, αναφέρεται στο Β’ Βασιλέων κεφ. ιη’ 

 έστειλε στρατιωτικές 

δυνάμεις να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ. Ως 

εδώ, η αφήγηση του πρίσματος και η βιβλική 

αφήγηση συμφωνούν απόλυτα. 

Στο πρίσμα όμως δεν αναφέρεται ότι ο 

κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Και 

πράγματι αυτό δεν συνέβη παρά την προφανή 

υπεροχή των Ασσυρίων. Αν όντως είχε γίνει άλωση της Ιερουσαλήμ θα καταγραφόταν σαν 

γεγονός στο πρίσμα. Αναφέρεται απλά ότι έφυγε από τη Χαναάν χωρίς να 

 

Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι οι απεσταλμένοι του Ασσύριου βασιλιά ονείδισαν τον Θεό και 

απείλησαν τον λαό με μια επιστολή την οποία ο Εζεκίας ξετύλιξε ενώπιον του Κ

και ο Κύριος πάταξε το στρατό των Ασσυρίων με θανατικό. 185.000 νεκροί 

από ανεξήγητη αιτία μέσα σε μια νύχτα (Β’ Βασιλέων ιθ’ 35). 

Ο πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος αναφέρεται στην ξαφνική αυτή αδυναμία του 

ασσυριακού στρατού χρησιμοποιώντας έναν αιγυπτιακό θρύλο ότι ποντίκια ροκάνισαν τον 

εξοπλισμό του στρατού καθιστώντας τον ανίκανο για μάχη. Αναφορά υπάρχει και στον 

Ιώσηπο ο οποίος κάνει λόγω για έναν δυνατό θόρυβο που τρόμαξε το στρατό.

που ανακαλύφθηκε το 

στην τοποθεσία της σημερινής Μοσούλης στο 

από τον Layard στα 

ίναι το καλύτερα διατηρημένο 

Institute στο Chicago. 

Στο πρίσμα εξιστορούνται 8 μεγάλες εκστρατείες και κατακτήσεις του βασιλιά Σενναχειρείμ, 

(701 π.Χ.) και στον φόρο 

υπεροχή των Ασσυρίων. Αν όντως είχε γίνει άλωση της Ιερουσαλήμ θα καταγραφόταν σαν 

Αναφέρεται απλά ότι έφυγε από τη Χαναάν χωρίς να 

Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι οι απεσταλμένοι του Ασσύριου βασιλιά ονείδισαν τον Θεό και 

απείλησαν τον λαό με μια επιστολή την οποία ο Εζεκίας ξετύλιξε ενώπιον του Κυρίου και 

και ο Κύριος πάταξε το στρατό των Ασσυρίων με θανατικό. 185.000 νεκροί 

Ο πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος αναφέρεται στην ξαφνική αυτή αδυναμία του 

ιώντας έναν αιγυπτιακό θρύλο ότι ποντίκια ροκάνισαν τον 

Αναφορά υπάρχει και στον 

Ιώσηπο ο οποίος κάνει λόγω για έναν δυνατό θόρυβο που τρόμαξε το στρατό. 

Comment [AI1]:  

Βασίλευσε 728 – 699 π.Χ. 



Ένα απόσπασμα από τα Βαβυλωνιακά Χρονικά σε μετάφραση του Grayson αναφέρει ότι 

την εικοστή μέρα του μήνα Τεβέτ, ο γιος του ξεσήκωσε εξέγερση εναντίον του και ότι νέος 

βασιλιάς στο θρόνο κάθησε ο γιος του Εσαραδδών.  

Η βιβλική αναφορά στο Β’ Βασιλέων ιθ’ 37: 

«Και ενώ προσεκύνει εν τω οίκω Νισρώκ του θεού αυτού, Αδραμμέλεχ και Σαρασάρ οι υιοί 

αυτού επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα. αυτοί δε έφυγον εις γην Αραράτ· εβασίλευσε δε αντ' 

αυτού Εσαραδδών ο υιός αυτού». 

Η πλάκα αυτή από τα Βαβυλωνιακά Χρονικά και η βιβλική αναφορά αποτελούν τις 

τελευταίες ιστορικές μαρτυρίες που υπάρχουν σχετικά με τον Σενναχειρείμ. 

 

Πηγές: 

 http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/t/the_taylor_prism.aspx  

http://www.geocities.com/christiantopics/S14--ThePrismofSennacherib.doc  

http://www.bible-history.com/empires/prism.html  

 

Comment [AI2]:  

Αυτό αποτελεί εκπλήρωση της προφητείας 

του Ησαΐα στο Β’ Βασιλέων ιθ’ 7 


