
Το υδραγωγείο του Εζεκία 

Ραδιοχρονολόγηση για την ηλικία αρχαίας σήραγγας στην Ιερουσαλήµ 
επιβεβαιώνει τη Βίβλο. ∆ηµοσίευση στο επιστηµονικό περιοδικό Nature 
επιβεβαιώνει όσα αναφέρει η Βίβλος σχετικά µε τη σήραγγα του Σιλωάµ, ενός 
αρχαίου υπόγειου υδραγωγείου της Ιερουσαλήµ, που κατασκευάστηκε επί 
βασιλείας του Εζεκία γύρω στο 700 π.Χ.. 

Η Παλαιά ∆ιαθήκη αναφέρει ότι ο βασιλιάς Εζεκίας (727-628 π.Χ.) ήθελε να 
αποκρύψει από τον Ασσύριο ηγεµόνα Σενναχειρείµ (Σενναχηρίµ) πόσο µεγάλα 
ήταν τα αποθέµατα νερού της Ιερουσαλήµ, ώστε να αποφύγει τον πόλεµο µαζί 
του. Για το λόγο αυτό κατασκεύασε τη σήραγγα, µέσω της οποίας το νερό της 
πηγής της Γκιχόν, που βρισκόταν έξω από την πόλη, έρεε υπόγεια έως τη 
δεξαµενή του Σιλωάµ. 

Μια επιγραφή χαραγµένη στη σήραγγα, που ανακαλύφθηκε το 1880, 
αναφέρεται έµµεσα στον Εζεκία. 

Μέχρι σήµερα ακαδηµαϊκοί που µελετούν τη Βίβλο αµφισβητούσαν την 
ορθότητα της Βιβλικής εξιστόρησης, υποστηρίζοντας ότι η σήραγγα 
κατασκευάστηκε αιώνες αργότερα. 

«Πιστεύουµε ότι το ζήτηµα έχει λυθεί ξεκάθαρα», αναφέρει ο γεωλόγος 
Έιµος Φρέµκιν, διευθυντής του Κέντρου Σπηλαιολογίας του Εβραϊκού 
Πανεπιστηµίου της Ιερουσαλήµ. 

Ο ερευνητής και οι συνεργάτες του έστειλαν στο Πανεπιστήµιο της 
Οξφόρδης στη Βρετανία δείγµατα του ασβεστοκονιάµατος που επένδυε 
εσωτερικά τη σήραγγα, καθώς και τµήµατα σταλακτίτη που είχε δηµιουργηθεί 
στην οροφή της. Το κονίαµα περιείχε, µεταξύ άλλων, φυτικές ίνες και 
κοµµάτια ξύλου. 

Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η χρονολόγηση των ινών 
µε τη µέθοδο της ανάλυσης των ισοτόπων του άνθρακα, έδειξε ότι το ξύλο είχε 
σχηµατιστεί µεταξύ του 822 και του 796 π.Χ. ∆ύο δείγµατα φυτικών ινών 
χρονολογήθηκαν στα 790-760 π.Χ. και 690-540 π.Χ. Αντίστοιχα ο σταλακτίτης 
διαπιστώθηκε ότι άρχισε να σχηµατίζεται γύρω στο 700 π.Χ. 

«Η χρονολόγησή µας συµφωνεί µε τη χρονολογία που συνήθως συνδέεται 
µε τον βασιλιά Εζεκία», γράφουν οι ερευνητές. 

«Και οι τρεις ανεξάρτητες µέθοδοι χρονολόγησης των ευρηµάτων ) η 
ραδιοµετρική χρονολόγηση, η παλαιογραφία και το ιστορικό αρχείο) 
συγκλίνουν γύρω στο 700 π.Χ., καθιστώντας τη σήραγγα του Σιλωάµ το 
καλύτερα χρονολογηµένο Βιβλικό οικοδόµηµα της Εποχής του Σιδήρου», 
καταλήγουν. 
 

Πηγές: http://www.jesuslovesyou.gr/Apologetics/Hezekiah.htm 
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