
Χαμουραμπί ο μεγάλος ηγέτης  
 
  
 

Ο Χαμουραμπί ή Χαμμουραμπί (1792-1750 π.Χ.) ήταν βασιλιάς της 
Βαβυλώνας. Ήταν ο μεγάλος γιος του Σιν Μουβαλίτ, τον οποίο και 

διαδέχθηκε. Ήταν μεγάλος μεταρρυθμιστής, νομοθέτης και κατακτητής. 
Κατά την βασιλεία του, η Βαβυλώνα ήταν το κύριο θρησκευτικό κέντρο της 

Μεσοποταμίας. Το όνομά του αναφέρεται και ως Χαμουραπί. Με την άνοδό 
του στο θρόνο, ο Χαμουραμπί έλεγχε μόνο ένα μικρό τμήμα της 

Βαβυλώνας, τη Σιπάρ και την περιοχή γύρω της. Ανάλωσε τα περισσότερα 
από τα 29 πρώτα έτη της βασιλείας του για να επιβάλει εσωτερική 

σταθερότητα και ευημερία. Το 1787 π.Χ.Ασσυρία, το Ελάμ και τους ορεινούς 
λαούς. εισέβαλε στο Νότο, και κατέλαβε την Ισίν, αν και   απέτυχε να πάρει 
την Ουρούκ.Στα μέσα τής δεκαετίας τού 1770 π.Χ., μαζί με τα στρατεύματα 

της Μάρι και τού Ελάμ, λεηλάτησε την Εσνούνα. Το 1764 συνέτριψε ένα 
στράτευμα εισβολέων, που αποτελείτο από Ελαμίτες, Ασσύριους, Γκούτιους 

και Εσνούνιους. Το επόμενο έτος επιτέθηκε στη Λάρσα, ενθαρρυνόμενος 
από έναν χρησμό.  

Κατέλαβε τη Λάρσα, και σάρωσε όλη τη Σουμερία. Νίκησε άλλον έναν 
συνασπισμό που αποτελείτο από το Ελάμ, την Εσνούνα, την Ασσυρία και 

τους Γκούτιους, κατέλαβε την Εσνούνα, και έφθασε στα Ασσυριακά σύνορα. 



      Το 1761 π.Χ. χάλασε τη συμμαχία του με τον Ζιμρί-Λιμ τής Μάρι, και τον 
έκανε υποτελή. Η Μάρι  ήταν μια σημαντική πόλη και ακμάζον 
εμπορικό κέντρο στις όχθες του ποταμού Ευφράτη διαθέτοντας μεγάλο 
πλούτο και φυσικά τα δικαιώματα του νερού. Ήταν λοιπόν προτιμότερο 
να ελέγχει άμεσα την πόλη, αντί να διαπραγματεύεται για τους πόρους.  
Δύο χρόνια αργότερα η Μάρι επαναστάτησε, και ο Χαμουραμπί 
επέστρεψε και κατέστρεψε εντελώς την πόλη. Μεταξύ τών ετών 
περίπου 1760 – 1755 π.Χ., πολέμησε ενάντια στην Ασσυρία και την 
έκανε υποτελή. Η πόλις-κράτος Γιαμχάντ και οι σύμμαχοί του 
απώθησαν κάθε προσπάθεια της Βαβυλώνας να μπει στη Συρία. Ο 
Χαμουραμπί πήρε τον τίτλο «βασιλιάς Σουμέρ και Ακκάδ, βασιλιάς τών 
τεσσάρων τετάρτων του κόσμου». Η αυτοκρατορία του Χαμμουραμπί 
απλωνόταν από τον Περσικό Κόλπο έως Βόρεια από τη Νινευή και από 
τα όρη του Ελάμ μέχρι τα υψώματα της Συρίας.  

    Στη διάρκεια της βασιλείας του, συντάχθηκε ο πρώτος νομοθετικός 
κώδικας της ιστορίας, που έμεινε γνωστός σαν Κώδικας του 
Χαμουραμπί . 



Ο Νομικός Κώδικας του Χαμουραμπί 
• Ο κώδικας περιγράφει νόμους και τιμωρίες, στην περίπτωση 

παράβασης των κανόνων. Κάποια από τα κυρίως θέματά του είναι: η 
κλοπή, η γεωργία , η καταστροφή περιουσίας, ο γάμος και τα 
δικαιώματα μέσα σε αυτόν, τα δικαιώματα των γυναικών, τα 
δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα των δούλων, η δολοφονία, ο 
τραυματισμός κι ο θάνατος. Οι τιμωρίες ποικίλουν ανάλογα με την τάξη 
των θυτών και των θυμάτων. 
 

• Οι νόμοι δε συγχωρούσαν δικαιολογίες για λάθη ή παρερμηνείες, 
καθώς ο Κώδικας ήταν εκτεθειμένος δημοσίως, ώστε να μπορούν να τον 
βλέπουν όλοι και να μην υπάρχει άγνοια. Ωστόσο, το μεγαλύτερο 
ποσοστό του πληθυσμού εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να διαβάσει. 
Βασική αρχή του ποινικού δικαίου στον Κώδικα του Χαμουραμπί ήταν η 
αρχή της ανταπόδοσης των ίσων. 
 

• Ο Χαμουραμπί θέλησε να γράψει τους νόμους αυτούς για να 
ευχαριστήσει τους θεούς του. Σε αντίθεση με προγενέστερους βασιλείς, 
αλλά και άρχοντες της εποχής του, δε θεωρούσε ότι καταγόταν από 
κάποιο θεό, αν και αποκαλείτο "ο εκλεκτός των θεών". Στο πάνω μέρος 
της στήλης με τους νόμους, ο Χαμουραμπί απεικονίζεται ενώπιον του 
θρόνου του Σαμάς , θεού του ήλιου. 



Η μεγάλη επιρροή 
      του κωδικα του Χαμουραμπί 

• Ξαφνικά (μετά την ανακάλυψη της στήλης του Χαμουραμπί) οι συγγραφείς της 
Βίβλου φαίνονται να μην είναι τίποτα άλλο από δραστήριοι αντιγραφείς των 
Σουμερίων και Βαβυλωνίων. Οι συχνά εκπληκτικές ομοιότητες ανάμεσα στα 
δύο νομοθετικά κείμενα, (Χαμουραμπί – Μωυσέως) αποδεικνύονται με βάση 
τα έγγραφα και παραδόσεις που βρίσκονται σήμερα στη διάθεσή μας… 
Νεότερες ανακαλύψεις (αρχαιολογικές) επιβεβαίωσαν κατηγορηματικά ότι η 
εβραϊκή νομοθεσία πήγασε από το μεσανατολικό δίκαιο και δεν διέφερε σε 
τίποτα. Οι βάσεις του δικαίου αυτού, μπορούν να αποδειχτούν με τη βοήθεια 
κειμένων που υπάρχουν και διασώθηκαν.. Το «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και 
οδόντα αντί οδόντος» ο λεγόμενος νόμος των αντιποίνων είναι επομένως 
παλαιότερος του Μωυσέως και (συνεπώς) καθαρά ανθρώπινης προέλευσης» 

• Να λοιπόν μερικά δείγματα φωτογραφικής λογοκλοπής της Βίβλου, απ’ την 
προγενέστερη νομοθεσία του Χαμουραμπί: «Αν ένας άντρας καταστρέψει το 
μάτι κυρίου, τότε θα του καταστραφεί το μάτι. Αν αυτός καταστρέψει το μάτι 
του δούλου ενός άλλου ή σπάσει τα κόκαλο του δούλου, τότε αυτός θα 
καταβάλει τα μισά της αξίας της αγοράς του (δούλου)» Κώδικας Χαμουραμπί 
170-176 

• «Αν ένας κύριος βγάλει το δόντι ενός κυρίου της δικής του τάξης, θα του 
βγάλουν το δόντι.» Κώδικας Χαμουραμπί 200 

• «Αν ένας άντρας πουλήσει για χρήμα τον γιο και την κόρη του ή (τους) δώσει σε 
υπηρεσία για τα χρέη του, τότε θα εργαστούν τρία χρόνια στο σπίτι του 
αγοραστή ή κυρίου, τον τέταρτο χρόνο θα απελευθερωθούν» Κώδικας 
Χαμουραμπί 170-176 

 



                     

 

                     ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΟΜΩΝ 



 
Για την κοινωνική δικαιοσύνη 

 • Αν κάποιος κατηγορήσει κάποιον άλλο, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει τις 
κατηγορίες, τότε θα θανατώνεται. 

• Αν κάποιος κατηγορήσει κάποιον άλλο και μπορεί να το αποδείξει, τότε θα 
αμειφθεί με χρήματα. 

• Αν ένας δικαστής βγάλει μια απόφαση, η οποία αργότερα κριθεί λανθασμένη, 
θα πρέπει να πληρώσει δώδεκα φορές την ποινή που επιδίκασε στον 
κατηγορούμενο και δε θα μπορεί να ξαναδικάσει ποτέ. 

• Αν ένας ληστής συλληφθεί την ώρα της ληστείας, θα θανατώνεται. 
• Αν κάποιος έχει χρέος και δεν μπορεί να το πληρώσει, έχει τη δυνατότητα να 

πουλήσει τον ίδιο, τη γυναίκα του και τα παιδιά του σαν σκλάβους για εργασία 
και να αποκτήσουν την ελευθερία τους μετά από τρία χρόνια. 

• Αν κάποιος παντρευτεί μια γυναίκα, αλλά δεν έχει σωματική επαφή μαζί της, 
τότε ο γάμος ακυρώνεται. 

• Αν μια παντρεμένη γυναίκα έχει σχέση με κάποιον άλλο, κι οι δυο θα πρέπει να 
δεθούν και να πεταχτούν μες στο νερό, αλλά ο σύζυγος μπορεί να συγχωρήσει 
τη γυναίκα του και να τη δώσει στο βασιλιά σαν σκλάβα. 

• Αν κάποιος εκβιάσει τη γυναίκα κάποιου άλλου για να κοιμηθεί μαζί του, τότε η 
γυναίκα δεν έχει κανένα φταίξιμο, αλλά αυτός θανατώνεται. 

• Αν κάποιος χτυπήσει κάποιον ανώτερης τάξης, τότε θα μαστιγώνεται δημοσίως 
εξήντα φορές με μαστίγιο από τρίχες βοδιού. 

• Αν ένας σκλάβος χτυπήσει κάποιον ελεύθερο άνθρωπο, θα του κόβεται το αυτί. 
• Αν κάποιος επιχειρήσει να ληστέψει ένα σπίτι σπάζοντας τον τοίχο του και 

τελικά συλληφθεί, σαν τιμωρία θα χτιστεί μες στον τοίχο για να καλύψει την 
τρύπα που έκανε. 
 



 
Για τις οικοδομικές κατασκευές 

 • Εάν ένας κατασκευαστής χτίσει μια οικία για κάποιον και δεν την 
κάνει στέρεη και η οικία που κατασκεύασε καταρρεύσει και 
προκαλέσει το θάνατο του ιδιοκτήτη της, αυτός ο κατασκευαστής 
πρέπει να θανατωθεί. 

• Εάν προκαλέσει το θάνατο του υιού του ιδιοκτήτη, πρέπει να 
θανατωθεί ένας υιός του κατασκευαστή. 

• Εάν προκαλέσει το θάνατο ενός δούλου του ιδιοκτήτη της οικίας, 
ο κατασκευαστής υποχρεούται να δώσει στον ιδιοκτήτη ένα 
δούλο ίσης αξίας. 

• Εάν προκαλέσει υλικές ζημιές, πρέπει ο κατασκευαστής να 
επανορθώσει οτι καταστράφηκε και εάν, επειδή δεν έκανε την 
οικία στέρεη, κατέρρευσε, υποχρεούται να την 
ξανακατασκευάσει με δικά του έξοδα. 

• Εάν ένας κατασκευαστής κατασκευάσει για κάποιον μια οικία και 
δεν τηρήσει τους κανονισμούς κατά την ανέγερσή της και πέσει 
κάποιος τοίχος, ο κατασκευαστής εκείνος πρέπει να τον 
αποκαταστήσει ενισχυμένο με δικά του έξοδα. 
 



 
Για την ιατρική περίθαλψη 

         Τι μας πληροφορεί για τους ιατρούς ο κώδικας αυτός, που αποτελεί την αρχαιότερη γνωστή 
συλλογή νόμων στην Ιστορία; 
 

• Αν ένας ιατρός έχει εκτελέσει μια σοβαρή εγχείρηση με το ορειχάλκινο μαχαιρίδιο στο σώμα 
ενός ευγενούς και του έχει σώσει τη ζωή ή αν έχει ανοίξει ένα απόστημα στο μάτι ενός κυρίου 
με το ορειχάλκινο μαχαιρίδιο και του έχει σώσει το μάτι, τότε να παίρνει σαν αμοιβή 10 
αργυρούς σίκλου 

• Αν πρόκειται αντιθέτως για κοινό πολίτη, η αμοιβή του ιατρού να είναι 5 σίκλοι… Αν πρόκειται 
για δούλο, ο κύριος του δούλου να πληρώνει στον ιατρό 2 αργυρούς σίκλους. 

• Αν ένας ιατρός έχει εκτελέσει μια σοβαρή εγχείρηση με το ορειχάλκινο μαχαιρίδιο στο σώμα 
ενός ευγενούς και του έχει προκαλέσει το θάνατο ή έχει ανοίξει ένα απόστημα στο μάτι ενός 
ευγενούς και του έχει προκαλέσει την απώλεια του ματιού, να του κόβεται το χέρι… 

• Αν ένας ιατρός έχει εκτελέσει μια σοβαρή εγχείρηση στο σώμα ενός δούλου, που ανήκει σε 
κοινό πολίτη, χρησιμοποιώντας το ορειχάλκινο μαχαιρίδιο και έχει προκαλέσει το θάνατο του 
δούλου, να αντικαθιστά τον δούλο με άλλο δούλο… 

• Αν του έχει ανοίξει με το ορειχάλκινο μαχαιρίδιο ένα απόστημα στο μάτι και έχει προκαλέσει 
την απώλεια του ματιού, να πληρώνει σε άργυρο το μισό της αξίας του δούλου 

• Αν ένας ιατρός έχει ανατάξει κάταγμα σ’ έναν ευγενή ή του έχει θεραπεύσει τένοντα από 
θλάση, να πληρώνει ο άρρωστος τον ιατρό 5 σίκλους. Αν πρόκειται για κοινό πολίτη, η αμοιβή 
θα είναι 3 αργυροί σίκλοι. Αν πρόκειται για δούλο, να πληρώνει ο κύριος του δούλου στον 
ιατρό 2 αργυρούς σίκλους». 

• Αν κάποιος κακοποιήσει μια γυναίκα ελεύθερη σε ενδιαφέρουσα κατάσταση και προκαλέσει 
αποβολή του εμβρύου, να πληρώνει 10 αργυρούς σίκλους για το έμβρυο. Αν η γυναίκα πεθάνει, 
να καταδικάζεται σε θάνατο η κόρη εκείνου που έκανε το κακό… 

• Αν ένας άνθρωπος εμπιστευτεί το μικρό παιδί του σε μια τροφό και το παιδί πεθάνει στα χέρια 
της κι αν στη συνέχεια η τροφός πάρει άλλο παιδί να το θηλάσει, χωρίς την άδεια της μητέρας ή 
του πατέρα, να οδηγείται στο δικαστήριο και να καταδικάζεται σε αποκοπή των μαστών. 
 



                              

                                

                              Η ΒΑΒΥΛΩΝΑ 

 



Η πόλη της Βαβυλωνας 

         Η Βαβυλώνα, ήταν αρχαία περίφημη πόλη που για 
ολόκληρους αιώνες ήταν η πρωτεύουσα του 
Βαβυμωνιακού κράτους.Ήταν κτισμένη πάνω στις δύο 
όχθες του ποταμού Ευφράτη, στην επαρχία της 
Βαβυλωνίας του σημερινού Ιράκ περίπου 85 χιλιόμετρα 
νότια της σημερινής πρωτεύουσας της χώρας Βαγδάτης 
στην πόλη Χιλάχ. 

         Περιτριγυρισμένη από ένα τεράστιο τείχος, που είχε 
συνολικό μήκος 85χλμ., ύψος που έφθανε τα 50 μ. και 
κάπου τριακόσιους εξήντα πύργους σε απόσταση 
πενήντα μέτρων ο ένας από τον άλλον, υπήρξε η 
μεγαλύτερη οχυρωμένη πόλη ολόκληρης της Ανατολής 
και παραμένει και μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη από όλες 
τις πόλεις που χτίστηκαν από ανθρώπινο χέρι. 

          
 



Ετυμολογία 

• Το όνομα Βαβυλώνα προέρχεται από το Ακκαδικό Μπαμπ-Ιλάνι που σημαίνει 
"πύλη των θεών".Μέγιστη θεότητα της Βαβυλώνας ήταν ο Μαρδούκ ο οποίος 
καθιερώθηκε τον 18ο αιώνα π.Χ. την εποχή του Χαμουραμπί. Βασικά όλες οι 
θεότητες τους ήταν αντιγραφές των θεών του Σουμερικού πάνθεον ή Ανουνάκι 
επειδή οι Σημίτες δεν είχαν δικούς τους θεούς. Ο Σάμας προερχόμενος από τον 
Ούτου θεό του ηλίου των Σουμερίων πιθανότατα ήταν η κορυφαία θεότητα για 
τους Βαβυλωνίους πριν τον Χαμουραμπί όπως φαίνεται από την στήλη του 
μεγάλου βασιλιά στον οποίο παραδίδει τους νόμους, ο Σάμας στους Ασσύριους 
συγγενείς φυλετικά με τους Βαβυλώνιους και απογόνους των Ακκάδιων έγινε ο 
κορυφαίος θεός τουςΑσσούρ. Ο Μαρδούκ γιος του Ένκι θεού των υδάτων των 
Σουμερίων έγινε ο μέγιστος θεός από τους Σημίτες Ακκάδιους τον 23ο αιώνα την 
εποχή του Σαργών του Μέγα επειδή σύμφωνα με την παράδοση βοήθησε να 
τον ίδιο τον Σαργών να γίνει αυτοκράτορας σε ολόκληρη την Ασία. Από τους 
Ακκάδιους μεταφέρθηκε στους απογόνους τους Βαβυλώνιους. Άλλες 
δευτερεύουσες θεότητες ήταν ο Ναμπού γιος του Μαρδούκ θεός της σοφίας και 
της γραφής, και η Ιστάρ θεά του έρωτα προερχόμενη από την Ιννάνα των 
Σουμερίων κοινοί σε Ασσύριους και Βαβυλώνιους. 



Τα Θαύματα της Βαβυλώνας 

      Ο μεγάλος ναός του Βήλου (Μπελ Μαρντούκ) υψωνόταν στο 
δυτικό μέρος της πόλης πάνω σε τεράστιες ταράτσες που ήταν 
εφτά στον αριθμό, ο περίφημος πύργος της Βαβέλ. Μπορούμε με 
τη φαντασία μας να δούμε το ασύγκριτο αυτό κατασκεύασμα 
που για να χτιστεί χρειάστηκαν ογδόντα πέντε εκατομμύρια 
τούβλα, που είχε ύψος ενενήντα μέτρων και τα θεμέλιά του είχαν 
πλάτος πενήντα μέτρα. Τριάντα έξι μέτρα ήταν το ύψος του 
πρώτου πατώματος, δεκαοχτώ του δεύτερου, έξι μέτρα του 
τρίτου, του τέταρτου, του πέμπτου και του έκτου και δεκαπέντε 
μέτρα ο ναός του Μαρντούκ, του θεού της Βαβυλώνας, στην 
κορφή, σκεπασμένος με χρυσάφι και στολισμένος από γαλανά 
τούβλα, λάμποντας πέρα, μακριά και χαιρετώντας τους 
ταξιδιώτες. Τα βασιλικά ανάκτορα ήταν χτισμένα στο ανατολικό 
τμήμα της πόλης, όπου βρίσκονταν και οι περίφημοι κρεμαστοί 
κήποι, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου, που ποτίζονταν με 
έναν ειδικό τρόπο και ήταν πάντα ανθισμένοι. 
 



                           ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  

            ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ 


