
18

Φ τάσαμε μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Δαμασκού. Μεγάλη 
Παρασκευή. Το 10% του πληθυσμού είναι Χριστιανοί ορ-
θόδοξοι, ενώ το υπόλοιπο είναι μουσουλμάνοι. Το γεγονός 

ότι θα γιορτάζαμε το Πάσχα ορθόδοξα ήταν ένας βασικός λόγος για 
την επίσκεψή μας εκεί. Από το αεροδρόμιο το πούλμαν μας μετέ-
φερε σε κεντρικό ξενοδοχείο κοντά στην πλατεία Ομαγιαδών. Ένα 
μεγαλόσχημο άγαλμα στολίζει την κεντρική πλατεία της Δαμασκού, 
ένα σπαθί μπηγμένο στο έδαφος, φτιαγμένο από τσιμέντο και βιτρώ 
συμβολίζει τη δύναμη των όπλων.

Η πρωτεύουσα κοσμείται από μεγάλες λεωφόρους και τεράστια οι
κοδομήματα αλλά κι από φτωχικά σπίτια και παράγκες. Η πόλη είναι 
αμφιθεατρικά κτισμένη πάνω στο βουνό Κάσιον. Το κέντρο της είναι 
η Μεντίνα, η παλιά πόλη ανάμεσα στα τείχη και περιλαμβάνει τα μα
γαζάκια και την αγορά. Είναι κτισμένη στην πεδιάδα κι αγναντεύει το 

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις από το Πάσχα στη συρία

Εικόνα 3. Τέμενος των Ομαγιαδών στη Δαμασκό.

Εικόνα 4. Είσοδος στο αρχαιολογικό μουσείο της 
Δαμασκού.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΟΥΜ
Δερματολογικό τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εικόνα 1. Άγαλμα στην 
είσοδο του αρχαιολο
γικού μουσείου.

Εικόνα 2. Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιόχειας το οποίο 
μεταφέρθηκε στη Δαμασκό.
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Εικόνα 7. Τζαμί του γνωστού 
οθωμανού αρχιτέκτονα Σινάν, 
γνωστού για κλασσικά τεμένη 
της Κωνσταντινούπολης.

Εικόνα 5. Γραφικά μαγαζιά με πολύ χρώμα.

Εικόνα 6. Καθημερινή ζωή στην πόλη.

βουνό. Είναι εντυπωσιακές οι παλιές πύλες της Δασμασκού, όπου ακόμα και 
σήμερα μπαινοβγαίνουν άνθρωποι και τροχοφόρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα
ρουσιάζει η πύλη της ανατολής, από όπου ξεκινά η ευθεία οδός επί της οποίας 
περπάτησε ο Απόστολος Παύλος για να διδάξει μετά την τύφλωσή του και την 
αποδοχή του χριστιανισμού. 

Εκεί κοντά βρίσκεται και διασώζεται το υπόγειο σπίτι του Ανανία, όπου σήμε
ρα λειτουργεί σαν καθολικός ναός. 

Από την πύλη του Θωμά αρχίζει κι επεκτείνεται ο χριστιανικός τομέας της πό
λης. Εκεί, τις άγιες μέρες του Πάσχα, ακούσαμε τα εγκώμια και τα αναστάσιμα 
τροπάρια στα αραβικά στο ναό του Τίμιου Σταυρού. Να σημειωθεί ότι η θέα 
και το πανοραμικό τοπίο από το όρος Κάσιον είναι εξαίσιο. Μπορεί κανείς να 
πιει τον καφέ του ατενίζοντας ολόκληρη τη Δαμασκό να απλώνεται από κάτω. 
Το βράδυ μάλιστα η Συριακή πρωτεύουσα είναι φαντασμαγορική, καθώς ξεχω
ρίζουν οι φωτισμένοι μιναρέδες και το πανύψηλο ξενοδοχείο four seasons.

Την επομένη, η επίσκεψη στην αρχαία πόλη Παλμύρα μας ενθουσίασε. 
Πραγματικά είναι απορίας άξιον, πώς ένας πολιτισμός που άρχισε το 2000 π.Χ. 
καταστράφηκε το 212 μ.Χ., αφήνοντας καταπληκτικά μνημεία πίσω. Υπολείμματα 
αρχαίων τάφων και κιόνων κοσμούν την πόλη. Ξεχωρίζει ο ναός του Βαλ (Δία), 
άρχοντα των θεών, που διατηρείται σε καλή κατάσταση. Εντυπωσιάζουν τα τεί
χη του ναού, το θυσιαστήριο και το υπόγειο πέρασμα των ζώων για σφαγή. 
Στο κέντρο της αρχαίας λεωφόρου δεσπόζει το τετράπυλο, από όπου έφευγαν 
οι δρόμοι για όλα τα σημεία του ορίζοντα. Έχει μείνει το όνομα της τελευταίας 
βασίλισσας, της Ζηνοβίας, να αιωρείται στην ατμόσφαιρα, η οποία πολέμησε 
επτά φορές με τους Ρωμαίους και στο τέλος νικήθηκε, παραδίνοντας την πόλη 
στη φωτιά, στις λεηλασίες και στις σφαγές.

Στη συνέχεια του ταξιδιού, μας εντυπωσίασε το πέτρινο κάστρο “Qraque 
des chevallieres” του οποίου το κτίσιμο τέλειωσε το 1150 μ.Χ. από τους άρα
βες. Δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα των Χριστιανών και διατηρείται σε εξαι
ρετική κατάσταση. Νομίζει κανείς ότι θα βγει από καμιά γωνία κάποιος ιππό
της με το σπαθί στο χέρι.

Να σημειωθεί ότι στη Συρία διασώζονται πολλές νεκροπόλεις από το Βυζάντιο 
και τις παλαιότερες εποχές, όπως η αρχαία πόλη Απάμια, η οποία θεωρείται ότι 

Εικόνα 8. Το κάστρο στο κέντρο του Χαλεπιού.

Εικόνα 9. Ναός του Βαλ στην αρχαία Παλμύρα.



Εικόνα 12. Το κά
στρο των ιπποτών 
τέλειωσε το 1.150 
μ.Χ. Διατηρείται σε 
εξαιρετική κατάστα
ση.

χτίστηκε από τον Μ. Αλέξανδρο. Διασώζεται η μακριά λεωφό
ρος με τους καταπληκτικούς κίονες που τη στολίζουν στα πλά
για κι έχει μήκος 1.850 μ. Το ταξίδι τέλειωσε στη βόρεια πόλη 
Χαλέπι, στο κέντρο της οποίας δεσπόζει ένα μεσαιωνικό καλοδι
ατηρημένο κτίριο, απ’ όπου φαίνεται όλη η πόλη. Να αναφερ
θεί ότι κοντά βρίσκεται το βυζαντινό μοναστήρι, όπου ο άγιος 
Συμεών ο στηλίτης έζησε πάνω στον ψηλό κίονα, δοξάζοντας 
το Θεό. Συμπερασματικά, η Συρία είναι κοντά μας, δυο ώρες 
από την Αθήνα με το αεροπλάνο, κρύβει αρχαία μυστικά από 
όλες τις εποχές της ιστορίας και έχει καλή κουζίνα κι ανέσεις. Τι 
περισσότερα ζητά ένας ταξιδευτής;Εικόνα 10. Αρχαία Παλμύρα.

Εικόνα 11. Σωζόμενοι κίονες από την Παλμύρα.




