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Μετά από αρκετές εβδοµάδες σφοδρών 
συγκρούσεων, η ιστορική, ένδοξη συρι-
ακή πόλη της Παλµύρας πέρασε και πά-
λι υπό τον έλεγχο της συριακής κυβέρ-

νησης, στις 27 Μαρτίου, µετρώντας τις πληγές και 
ζηµιές που προκάλεσαν οι τροµοκράτες του ISIS. Ηδη, 
τις επόµενες ηµέρες βρίσκονταν καθοδόν αρχαιολόγοι 
και οµάδα ειδικών από το ρωσικό µουσείο Ερµιτάζ, 
προκειµένου να αποτιµήσουν τις ζηµιές στα αρχαία 
µνηµεία, αλλά και πυροτεχνουργοί ώστε να αφαιρέσουν 
τις δεκάδες βόµβες που τοποθέτησαν οι τζιχαντιστές 
σε διάφορα σηµεία της αρχαίας πόλης.

Η Παλµύρα, που απέχει περίπου 200 χλµ. από τη 
∆αµασκό, βρίσκεται στην επαρχία Χοµς της Συρίας και 
έχει χαρακτηριστεί µνηµείο της παγκόσµιας πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς από την UNESCO. Το Μάιο του 2015 
κατελήφθη από το ISIS, το οποίο αναρτούσε κατά 
διαστήµατα µε... περηφάνια, στα µέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης, τις καταστροφές που προκάλεσε, όπως για 
παράδειγµα την ανατίναξη του 2.000 ετών ναού του 
Βήλου (Ηλιου), τη βεβήλωση αρχαίων τάφων και το 
πλιάτσικο στο µουσείο. Μάλιστα, οι τζιχαντιστές χρη-
σιµοποίησαν το αρχαίο ρωµαϊκό θέατρο της Παλµύρας 
για τη µαγνητοσκόπηση εκτελέσεων των αιχµαλώτων 
τους. Εκεί αποκεφάλισαν και τον επικεφαλής αρχαι-
ολόγο και ιστορικό, Χαλίντ αλ Ασαντ. 

Η ίδια η UNESCO χαρακτήρισε εγκλήµατα πολέµου 
τις καταστροφές που προκάλεσαν οι ισλαµιστές του 
ISIS, επισηµαίνοντας παράλληλα ότι η ανακατάληψη 
της Παλµύρας αποτελεί «ένα βήµα για την επαναφορά 
της ως πολιτιστικό ορόσηµα για το λαό της Συρίας και 

τη διεθνή κοινότητα».

ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Στα αρχαία χρόνια, η Παλµύρα («η πόλη των Φοινί-

κων») ήταν γνωστή και µε το όνοµα Ταντµόρ, µε τις ανα-
φορές σε αυτήν να «τραβούν» µέχρι και 3.800 χρόνια 
πίσω. Οι Παλµυρηνοί αποτελούνταν από αραµαϊκά, ση-
µιτικά και αραβικά φύλα, χρησιµοποιούσαν την ελληνική 
γλώσσα στις εµπορικές και διπλωµατικές τους σχέσεις και 
λάτρευαν θεότητες, όπως τον Ηλιο και τη Σελήνη.

Κατά την Ελληνιστική Περίοδο, η πόλη αποτελούσε 
µέρος του αλεξανδρινού βασιλείου των Σελευκιδών (312-
64 π.Χ.), γνωρίζοντας ευµάρεια και ανάπτυξη. Εφτασε στη 
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Η ΠΑΛΜΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Παλµύρα αναφέρεται αρκετές φορές στην 
αρχαία ελληνική και ρωµαϊκή γραµµατεία. 
Την επιδροµή του Μάρκου Αντώνιου εναντί-
ον της, για παράδειγµα, καταγράφει ο ελληνι-
κής καταγωγής Ρωµαίος ιστορικός, Αππιανός 
ο Αλεξανδρεύς (95-167 µ.Χ.). Την αιχµαλω-
σία της περιβόητης βασίλισσας της Παλµύρας, 
Ζηνοβίας, από τον Ρωµαίο αυτοκράτορα Αυ-
ρηλιανό, παραθέτει ο Βυζαντινός ιστορικός 
Κωνσταντινουπολίτης, Ζώσιµος (5ος/6ος αι. 
µ.Χ.), ενώ στην αµυντική θωράκιση της πόλης 
αναφέρεται ο Προκόπιος ο Καισαρεύς, επί 
της βασιλείας του Ιουστινιανού Α’.

«Τόσο γρήγορη ήταν η µεταµόρφωση του Αντώνιου, 
κι αυτό το πάθος ήταν η αρχή και το τέλος των δεινών 
που τον περίµεναν. Οταν η Κλεοπάτρα επέστρεψε, ο 
Αντώνιος έστειλε ιππικό στην Παλµύρα, που βρίσκεται 
όχι µακριά από τον Ευφράτη, να τη λεηλατήσει [...]. 
Πρόθεση του Αντώνιου ήταν να πλουτίσουν οι ιππείς 
του, όµως οι Παλµυρηνοί είχαν προειδοποιηθεί και 
µετέφεραν τα υπάρχοντά τους στην άλλη πλευρά του 
ποταµού [Ευφράτη] και, παίρνοντας θέση στην όχθη, 
ήταν έτοιµοι να χτυπήσουν οποιονδήποτε τους επιτίθε-
το, αφού ήταν εξαιρετικοί τοξότες. Το ιππικό δεν βρήκε 
τίποτα στην πόλη. Γύρισαν πίσω µε άδεια χέρια».
 

Αππιανός, «Ρωµαϊκά», Εµφυλίων - βιβλίο 5, κεφ. 1, 
ενότητα 9 (2ος αι. µ.Χ.).

Για πολλοστή φορά, µέσα σε 2.000 και 
πλέον χρόνια, η αρχαία συριακή πόλη 
προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές 
µιας ακόµα κατοχής και επιδροµής. 
Το παγκόσµιο πολιτιστικό µνηµείο 
είναι και πάλι ελεύθερο

Σύριος στρατιώτης µόλις έχει κατεβάσει 
τη σηµαία του ISIS από τα ερείπια 

της Μεγάλης Κιονοστοιχείας της Παλµύρας.

Το ρωµαϊκό θέατρο της Παλµύρας χτίστηκε το 2ο αι. 
µ.Χ. ∆εν πειράχτηκε από τους τζιχαντιστές, οι οποίοι το 
χρησιµοποίησαν για δηµόσιες εκτελέσεις αιχµαλώτων.

Σύριος στρατιώτης κρατά τη συριακή σηµαία και σχηµατίζει 
το σήµα της νίκης πάνω στα αρχαία ερείπια. Πίσω του, 

διακρίνεται κίονας ξεκάθαρα κορινθιακού ρυθµού.



Μια πόλη...
Ιστορία

Μ.Κ.
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µέγιστη ακµή της κατά τους τρεις πρώτους αιώνες µ.Χ., 
όντας αυτόνοµη περιοχή και εµπορικό κέντρο µεταξύ της 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και της αυτοκρατορίας των 
Παρθών. Οι Παλµυρηνοί έµποροι πλούτισαν από τα κα-
ραβάνια που περνούσαν τη συριακή έρηµο, πάνω από 
τον Ευφράτη και από τον Περσικό Κόλπο, µεταφέροντας 
πολύτιµους λίθους και µπαχαρικά στη Μεσόγειο, µέταλλα, 
γυαλί και πολυτελή είδη προς την Ασία, κατά µήκος του 
περίφηµου ∆ρόµου του Μεταξιού.

Εξίσου πλούσιος ήταν και ο πολιτισµός της, µε επιρ-
ροές από την ελληνική, τη ρωµαϊκή, τη φοινικική και τη 
βαβυλωνιακή παράδοση.

Ιδιαίτερης µνείας αξίζει η περίοδος από το 267 µ.Χ. 

και µετά, όταν στο θρόνο της Παλµύρας ανήλθε η Ζη-
νοβία, η οποία αµφισβήτησε τη ρωµαϊκή εξουσία και 
προσάρτησε µεγάλο µέρος της Αιγύπτου στην Παλµυρι-
ακή Αυτοκρατορία. Την παρακµή της πόλης επισφράγι-
σε η καταστροφή της από τον Ρωµαίο αυτοκράτορα 
Αυρηλιανό, το 273 µ.Χ.. Αν και ξαναχτίστηκε από τον 
Ιουστινιανό τον Α’, πέρασε σύντοµα στην κατοχή των 
Μαµελούκων, των Τιµουριδών και των Οθωµανών, µε-
τατρεπόµενη σε ένα µικρό χωριό.

Η σύγχρονη Παλµύρα, το Ταντµόρ ή Ταντµούρ όπως 
ονοµάζεται, χτίστηκε το 1932, µισό χιλιόµετρο από τα 
ερείπια της αρχαίας πόλης και έχει περίπου 50.000 κα-
τοίκους. 

«Ο αυτοκράτορας [Αυρη-
λιανός] ετοιµάστηκε να 
εκστρατεύσει εναντίον των 
Παλµυρηνών [...]. Βρήκε 
εκεί τη Ζηνοβία µε µεγάλο 
στρατό, έτοιµη για εµπλο-
κή, όπως κι αυτός [...] 
Εδωσε εντολή στους ιππείς 
του να µην αντιµετωπί-
σουν αµέσως το ισχυρό 
ιππικό των Παλµυρηνών, 
αλλά να περιµένουν και 
µετά, προσποιούµενοι 
υποχώρηση, να συνεχί-
σουν µέχρι να εξαντληθεί 

αυτό από τη ζέστη και τις 
βαριές πανοπλίες. [...] Το 
σχέδιο πέτυχε [...] Η σφαγή 
ήταν πολλαπλή. [...] Αργό-
τερα προέλασε απευθείας 
στην Παλµύρα, την οποία 
περικύκλωσε από παντού 
[...]. Οι πολιορκηµένοι 
άντεχαν και πείσµωναν, 
ελπίζοντας ότι ο εχθρός θα 
αποσυρόταν για να ανε-
φοδιασµό, µέχρι που δεν 
είχαν οι ίδιοι τα αναγκαία 
[...] Ο Αυρηλιανός δυσα-
ρεστήθηκε έντονα από τη 

διαφυγή της Ζηνοβίας και 
έστειλε τους ιππείς του να 
την κυνηγήσουν. Την έπια-
σαν καθώς περνούσε τον 
Ευφράτη σε καράβι, και 
την έφεραν στον Αυρηλια-
νό. Αν και ευχαριστήθηκε 
µε το θέαµα, αισθάνθηκε 
άβολα στη σκέψη ότι στο 
µέλλον δεν θα τον τιµούσε 
η νίκη επί µιας γυναίκας».

Ζώσιµος, «Ιστορία Νέα», 
βιβλίο 1, κεφ. 50-55 

(5ος αι. µ.Χ.).

«Ετσι ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός φρόντισε για την ασφά-
λεια της Συρίας. Και υπάρχει µια πόλη στη Φοινίκη, δίπλα στο 
Λίβανο, µε το όνοµα Παλµύρα, χτισµένη από τους ανθρώπους 
προηγούµενων εποχών σε περιοχή χωρίς γείτονες, όµως σε ευ-
νοϊκή τοποθεσία απέναντι στους εχθρικούς Σαρακηνούς. Πράγ-
µατι, ήταν γι’ αυτό το λόγο ακριβώς που χτίστηκε αυτή η πόλη 
µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι βάρβαροι να µη µπορούν να περάσουν 
ξαφνικά απαρατήρητοι στη ρωµαϊκή επικράτεια. Αυτή την πόλη, 
που µε το πέρασµα των χρόνων κόντεψε να ερηµωθεί εντελώς, ο 
αυτοκράτορας Ιουστινιανός ενίσχυσε µε αµυντικά έργα που δεν 
περιγράφονται µε λόγια. Και µάλιστα της παρείσχε άφθονο νερό 
και φρουρά, θέτοντας τέλος στις επιδροµές των Σαρακηνών».

Προκόπιος, «Περί Κτισµάτων», 
βιβλίο 2, κεφ. 11 (6ος αι. µ.Χ.).

Οι εξτρεµιστές του ISIS λεηλάτησαν κυριολεκτικά 
το µουσείο της Παλµύρας, καταστρέφοντας πολλά 

εκθέµατα. 

Αποψη του αραβικού φρουρίου (13ος αι.). 
Είναι εµφανείς οι ζηµιές που προκάλεσαν 

οι τζιχαντιστές πριν εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Ο ναός του Βήλου (Βάαλ) χτίστηκε το πρώτο µισό 
του 2ου αι. µ.Χ. Στην κατασκευή του συµµετείχαν 

Ελληνες αρχιτέκτονες. 

Ο,τι απέµεινε από το ναό του Βήλου, 
µετά την ανατίναξή του από τους τζιχαντιστές. 




