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 Είναι πολλές οι επιδημίες που χτύπησαν την ανθρωπότητα κατά την διάρκεια 

της Ιστορίας. Η Ισπανική Γρίππη και ο Μαύρος Θάνατος είναι ίσως οι πιο διάσημες 

απ’αυτές. Στην Ελλάδα είναι, μέσα από την αφήγηση του Θουκιδίδη, πολύ γνωστός ο 

λοιμός της Αθήνας κατά την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου και που θύμα του 

ήταν, μεταξύ άλλων, και ο Περικλής.  

Λιγότερο γνωστός, ίσως επειδή δεν διδάχτηκε ποτέ στα σχολεία, είναι ο λοιμός 

που εμφανίστηκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία το 541 μ.Χ., κατά τη διάρκεια της 

βασιλείας του Ιουστινιανού Α’ (527-565 μ.Χ.) Εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και την 

επόμενη χρονιά (542 μ.Χ.) έφτασε και στην Κωνσταντινούλη, την πρωτεύουσα της 

αυτοκρατορίας. Βασική πηγή πληροφόρησης σχετικά με τα γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την περίοδο αποτελεί το έργο του 

Προκόπιου «Ιστορία των Πολέμων» και πιο συγκεκριμένα τα βιβλία του Περσικού 

Πολέμου (Λόγος ΙΙ, 22-23).  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που η επίσημη γλώσσα του κράτους ήταν η 

λατινική, το έργο είναι γραμμένου στα ελληνικά, όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα έργα 

του συγγραφέα. Διακρίνονται, μάλιστα, από τους μελετητές των έργων του η επίδραση 

των κλασικών, τόσο στη σκέψη όσο και στην ιστορική του μέθοδο. Κυρίως επηρεάστηκε 

από τον Θουκυδίδη, τον Ηρόδοτο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη. Έχοντας ως πρότυπο 

την κλασική ιστοριογραφία, διακρίνει το μύθο από την ιστορία και θέτει ως σκοπό της 

ιστορικής αφήγησης την αλήθεια. Υπογραμμίζει επίσης ότι ιστορική αλήθεια πρέπει να 

βασίζεται στην αυτοψία και σε αυθεντικές πηγές. Στο έργο του σημαντικό ρόλο έχουν 

και οι δημηγορίες που καταδεικνύουν την κλασική του παιδεία, ενώ οι περιγραφές των 

μαχών δείχνουν ότι διέθετε γνώση των Τακτικών της εποχής του.  

Ο Προκόπιος ο Καισαρεύς ήταν ένας εξέχων Βυζαντινός λόγιος από την 

Παλαιστίνη. Ακολουθώντας ως γραμματέας τον στρατηγό Βελισάριο στους πολέμους 

του Ιουστινιανού, ο Προκόπιος συνέγραψε δύο κύρια ιστορικά έργα, ένα σχετικά με 

τους πολέμους της περιόδου 527 - 554 (Υπέρ των πολέμων λόγοι) και ένα σχετικά με το 

οικοδομικό έργο του Ιουστινιανού στην επικράτεια της αυτοκρατορίας (Περί 

Κτισμάτων), καθώς και ένα πρόσθετο έργο (Απόκρυφη Ιστορία) στο οποίο προσπαθεί, 

φτάνοντας στον λίβελο, να αποδομήσει την εικόνα των πρωταγωνιστών των δύο 

προηγουμένων. 

Τα λίγα βιογραφικά στοιχεία που ξέρουμε γι' αυτόν προέρχονται από τον ίδιο, 

μέσα από τα βιβλία του. Γεννήθηκε όπως και ο Ευσέβιος, στην Καισάρεια της 

Παλαιστίνης γύρω στο 500 μ.χ ή λίγο νωρίτερα, δεν γνωρίζουμε την ακριβή 

χρονολογία. Έλαβε νομικές σπουδές, ενώ όπως δείχνει το έργο του, απέκτησε ευρύτατη 

κλασσική παιδεία. Φαίνεται ότι ήταν αριστοκρατικής καταγωγής, σπούδασε ρητορική 

και σοφιστική αλλά και νομικά. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη σε νεαρή ηλικία, όπου 
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άσκησε το επάγγελμα του ρήτορα και του δικηγόρου. Εγκαταστάθηκε μόνιμα εκεί και 

από το 527 (το έτος που ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Ιουστινιανός) διορίστηκε 

στο επιτελείο του στρατηγού Βελισαρίου με καθήκοντα γραμματέα και συμβούλου. Δεν 

υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον θάνατο του – οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από το 554 

ως το 565.  

Ο Προκόπιος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του μεγάλου λοιμού (πανώλη) που 

σκόρπισε τον θάνατο στην Κωνσταντινούπολη (541-542), τον οποίο και περιγράφει 

πολύ αναλυτικά. Παραθέτουμε πρώτα την μετάφραση του αποσπάσματος από το έργο 

«Υπέρ Πολέμων Λόγοι, Λόγος ΙΙ (Μηδικός), 22-23) σε μετάφραση του φιλόλογου 

Οδυσσέα Β. Τσιντζιράκου και ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο. 

 

.  
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Και κατά την ίδια χρονική περίοδο ξέσπασε λοιμώδες νόσημα, εξαιτίας 

του οποίου λίγο έλειψε να αφανιστούν ολοκληρωτικά οι ανθρώπινοι πληθυσμοί. 

Σ’ άλλη περίπτωση ίσως από ανθρώπους που έχουν αφοβιά μέσα τους θα 

μπορούσε να γίνει κουβέντα ότι το αίτιο μπορεί να αναζητηθεί ανάμεσα σ’όλα 

αυτά που μας έρχονται εξ ουρανού, και μάλιστα σε τέτοια πράγματα που οι 

θαρραλέοι συνηθίζουν να τα εξηγούν λογικά ως σημεία και τέρατα, που σε 

καμιά περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά από τον κοινό άνθρωπο και 

(συνηθίζουν) να τα αναπαριστάνουν με μορφές άγνωστες και παράδοξες μέσα 

στα ανθρώπινα πλαίσια, επειδή αφενός ξέρουν πολύ καλά ότι δεν λένε τίποτα το 

λογικά βάσιμο και αφετέρου επειδή πιστεύουν πως κανείς δεν θα τα δεχτεί, εάν 

βεβαίως καταφέρουν να πείσουν κάποιους από αυτούς που συναντούν και 

κουβεντιάζουν, αφού προσπαθούν να τους εξαπατήσουν με τον λόγο. 

Αλλά για το συγκεκριμένο κακό κανείς δεν θα μπορούσε να βρει 

πρόφαση ή να αποφανθεί λογικά ή και να συμπεράνει κάτι, πέρα από κείνα που 

μπορούμε να αποδώσουμε μόνο στον Θεό. Γιατί (ο ιός) δεν επέπεσε μονάχα σε 

ένα μέρος της γης, ούτε περιορίστηκε σε ορισμένο αριθμό ανθρώπων, ούτε 

εκδηλώθηκε με συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, οπότε έτσι θα ήταν εφικτά 

κάποια λογικά συμπεράσματα, αλλά απλώθηκε σ’ ολόκληρη τη γη και 

προξένησε ζημιά σε όλους γενικά τους ανθρώπους μ’ όποιον τρόπο κι αν ζούσαν, 

παρά το γεγονός ότι στις συναλλαγές τους απέφευγαν να πλησιάσουν ο ένας τον 

άλλο, χωρίς να εξαιρεί ούτε ανθρώπινα κράτη, ούτε ηλικία, είτε δηλαδή 

(αναφερόμαστε) σε πρόσφατη εγκατοίκηση περιοχών διάφορων, είτε σε 

παραδοσιακή συνήθεια του τρόπου ζωής, είτε σε φυσική αντίδραση των 

ανθρώπων, είτε σε επαγγελματικές ασχολίες, είτε σ’ οτιδήποτε άλλο διαφέρουν 

οι άνθρωποι μεταξύ τους, στις εκδηλώσεις τούτης της νόσου καθόλου δεν 

ωφέλησε η διαφορετικότητα. Και επιπλέον σε μερικούς ενέσκηψε σε περίοδο 

καλοκαιρίας, σε άλλους ενώ επικρατούσε κακοκαιρία, και σε κάποιους άλλους 

μέσα σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. 
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Για τις γνώσεις όμως που έχει πάνω κάτω ο καθένας γύρω απ’ αυτά τα 

ζητήματα ας μιλήσει όποιος θεωρεί τον εαυτό του ειδικό και όποιος πιστεύει πως 

ερμηνεύει τα παράδοξα φαινόμενα. Εγώ καλούμαι να περιγράψω από πού και 

πώς εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη επιδημία και με ποιον τρόπο σκότωσε τους 

ανθρώπους.  

Και ξεκίνησε από τους Αιγύπτιους, οι οποίοι βρίσκονται εγκατεστημένοι 

στο Πηλούσιο. Κι αφού εκδηλώθηκε συνέχισε να αναπτύσσεται σε δυο χωριστές 

κατευθύνσεις, όπου η μια έπιανε την περιοχή της Αλεξάνδρειας και της 

υπόλοιπης Αιγύπτου, ενώ η δεύτερη πέρασε προς τους Παλαιστίνιους, που έχουν 

κοινά σύνορα με τους Αιγύπτιους, κι από εκεί απλώθηκε στον κόσμο ολόκληρο 

προχωρώντας συνεχώς μπροστά και μέσα στη χρονική διάρκεια που ήδη είχε 

καθορίσει η πορεία της. 

Και σου έδινε πλέον την αίσθηση ότι προχωρεί και καταλαμβάνει χώρο 

μέσα σε προβλεπόμενα σημεία και ότι η δράση της με σε κάθε περιοχή διαρκεί σε 

χρόνο προκαθορισμένο, δίχως η καταστροφική της μανία να προσπερνά κανέναν 

άνθρωπο, αλλά να διασκορπίζεται, και στους δυο δρόμους που εξαρχής 

ακολούθησε, ως τα πέρατα των κατοικημένων περιοχών, λες και φοβόταν μην 

της ξεφύγει η παραμικρή αμυχή του εδάφους. Κι έτσι δεν άφησε ανέγγιχτο ούτε 

κάποιο νησί, ούτε σπηλιά, ούτε ύψωμα, εφόσον σ’ όλα αυτά τα σημεία υπήρχαν 

άνθρωποι. 

Κι αν κατά τύχη κάποια περιοχή την είχε παραβλέψει, ή παρόλο που 

πέρασε απ’ αυτή δεν μπόρεσε κατά κάποιο τρόπο να προκαλέσει επαρκείς 

καταστροφές στους ανθρώπους, σε λίγο χρονικό διάστημα, αφού επανερχόταν 

ξανά στο ίδιο σημείο, τους περιοίκους που προτύτερα τους είχε βλάψει σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, δεν τους άγγιξε καν αυτή τη φορά, αλλά απ’ την περιοχή αυτή 

δεν έφυγε προτύτερα, παρά μόνο αφού στον αριθμό των νεκρών έπιασε το μέτρο 

κατά τρόπο δίκαιο και ορθό, όπως ακριβώς σύμφωνα με την καταστροφή που 
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επέφερε στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής κατά την προηγούμενη 

επίσκεψή της. 

Και κάνοντας αρχή κάθε φορά η νόσος αυτή από τα παράλια έτσι 

προχωρούσε προς το εσωτερικό της χώρας. Και στο Βυζάντιο έφτασε κατά το 

δεύτερο έτος στα μισά του καλοκαιριού. Και τότε έλαχε και εγώ να βρίσκομαι 

εκεί. Και εκδηλωνόταν με τον εξής τρόπο: 

Σε αρκετούς παρουσιάζονταν φαντάσματα δαιμονικά σε κάθε είδους 

ακαθόριστη ανθρώπινη μορφή, και όσοι έπεφταν σε τέτοια παράκρουση νόμιζαν 

ότι τους επιτίθεται και τους δέρνει άνθρωπος που συναντούσαν στο δρόμο τους, 

κι όπου κι αν έστρεφαν το κορμί τους αντιμετώπιζαν ταυτόχρονα τη μορφή του 

φαντάσματος και το θανατηφόρο βασανισμό της αρρώστιας. 

Στην αρχή βέβαια όσοι έπεφταν σε τέτοιες βασανιστικές παραισθήσεις, 

πάλευαν να απαλλαγούν απ’ αυτές, και παρόλο που έκαμναν επικλήσεις στα 

θεία μ’ όλες τις σχετικές γνωστές φράσεις, και παρόλο που έδιναν σε κάθε τους 

αντίδραση χαρακτήρα θεοσέβειας και ευσέβειας, όπως φυσικά μπορούσε ο 

καθένας, τίποτα γενικά δεν κατάφερναν όμως, αφού οι πιο πολλοί πέθαιναν, 

ακόμα κι αν κατέφευγαν μέσα στα ιερά. 

(Οι επιζήσαντες όμως) από εκεί και ύστερα, αφού αυτοαπομονώνονταν 

μέσα στα σπίτια τους, αρνούνταν ν’ ανταποκριθούν στο κάλεσμα των δικών τους 

ανθρώπων επειδή τους θεωρούσαν άσχετους (με τη θεραπεία). Αλλά και παρόλο 

που οι συγγενείς τους κάποιες φορές άνοιγαν την πόρτα για να τους δουν, 

(εκείνοι πάλι αρνούνταν τη βοήθεια) επειδή στα φανερά πλέον φοβόντουσαν 

μήπως αυτός που τους καλούσε ήταν μια σατανική μορφή. 

Σ’ άλλους όμως η νόσος εκδηλώνονταν με κάποια άλλα συμπτώματα. 

Δηλαδή, αν έβλεπαν στον ύπνο ή φανταζόταν κάποια ακαθόριστη σκιά, έφταναν 

στο τέλος να πιστεύουν από αυθυποβολή ότι τους πλάκωσε η αρρώστια, ή ότι 

άκουγαν κάποιον που έλεγε ότι τα ονόματά τους είναι γραμμένα σε κατάλογο 

ανθρώπων που επρόκειτο να πεθάνουν. Οι πιο πολλοί όμως συνέβηκε να 
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πεθάνουν χωρίς ωστόσο να έχουν δει ούτε στον ύπνο ούτε σε εγρήγορση κάποιο 

όραμα για ό,τι θα τους συμβεί αργότερα. 

Και κατέληγαν στο θάνατο με τον ακόλουθο τρόπο: Άξαφνα τους έπιανε 

πυρετός. Άλλοι μόλις είχαν σηκωθεί από τον ύπνο, άλλοι τη στιγμή που βάδιζαν 

αμέριμνοι, κι άλλοι ενώ ασχολούταν με οτιδήποτε άλλο. Και το δέρμα τους δεν 

παρουσίαζε καμιά διαφορά ως προς την συνηθισμένη του χροιά, ούτε και θερμό 

ήταν επειδή έπιασε το σώμα τους πυρετός, κι ούτε εκδηλώνονταν κάποια 

φλόγωση, αλλά ο πυρετός ήταν τόσο χαμηλός απ’ τη στιγμή που έπεφτε μέχρι 

και την ώρα που έπαιρνε να βραδυάσει, ώστε δεν έδινε καμιά αίσθηση κινδύνου 

ούτε στους ίδιους τους ασθενείς, ούτε και σε κάποιο γιατρό που τους εξέταζε. 

Δηλαδή απ’ όσους έπεφταν στην κατάσταση αυτή δεν φαινόταν ότι απ’ 

αυτήν την αιτία κανείς θα πεθάνει. Όμως σε κάποιους την ίδια μέρα, σ’ άλλους 

την επόμενη, και σ’ άλλους τέλος λίγες μέρες αργότερα ερεθιζόταν η βουβωνική 

περιοχή, κι όχι μόνο στο σημείο, όπου βρίσκονται τα γεννητικά όργανα, αλλά 

προχωρούσε και στην κοιλότητα της μασχάλης, και σε κάποιους έπιανε και το 

σημείο πίσω απ’ τ΄ αυτιά και όπου τύχαινε σε άλλα σημεία. 

Τα όσα έχω αναφέρει μέχρις εδώ εκδηλώνονταν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο 

σ’ όλους όσους η νόσος έπεφτε θανατηφόρα. Αλλά από κει και ύστερα δεν μπορώ 

να εξηγήσω αν η λοίμωξη άλλαζε συμπτώματα καθώς περπατούσε διάφορα 

σημεία του σώματος, ή αν τα όσα υπέφερε εφεξής ο καθένας φτιάχνονταν κατά 

κάποιον τρόπο μέσα στη φαντασία του. Κάποιοι βυθίζονταν σε λήθαργο βαθύ, 

ενώ κάποιοι άλλοι κυριεύονταν από παραφροσύνη δίχως όρια. Αλλά και οι μεν 

και οι δε βασανιζόταν από τη δραστικότητα που επέφερε αναλογικά η νόσος. 

Δηλαδή αυτοί που έπεφταν σε λήθαργο έδιναν την αίσθηση ότι 

κοιμούνται διαρκώς έχοντας απαλλαχτεί απ’ τα συνηθισμένα βάσανα. Κι αν 

κάποιος ερχόταν να τους φροντίσει, στο μεταξύ έπαιρναν τροφή, ενώ κάποιοι 

άλλοι που δεν έβρισκαν φροντίδα, πέθαιναν αμέσως από έλλειψη τροφής. 
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Εκείνοι όμως που κυριεύονταν από παραφροσύνη βασανιζόταν από 

αϋπνία και έμμονες ιδέες, και επειδή φανταζόταν ότι κάποιοι τους κυνηγούσαν, 

για να τους σκοτώσουν, έπεφταν σε ταραχή και βγάζοντας γοερές κραυγές 

πάλευαν με μανία να σηκωθούν και να φύγουν για να σωθούν. Κι όσοι 

αναλάμβαναν να τους φροντίσουν υπέφεραν τα πάνδεινα απ’ την ασταμάτητη 

ταλαιπωρία εξαιτίας της φροντίδας του αρρώστου. 

Γι’ αυτό λοιπόν και όλοι γενικά πιο πολύ αυτούς παρά τους ασθενείς 

λυπόνταν, όχι επειδή καταπιέζονταν από το λοιμό επειδή πλησίαζαν τους 

πάσχοντες (γιατί δεν συνέβηκε να μεταδοθεί το κακό αυτό των αρρώστων ούτε 

σε γιατρό ούτε σε ιδιώτη ή σε κείνον που άγγιζε τους νεκρούς, αφού αρκετοί κάθε 

φορά που έθαβαν ή φρόντιζαν ακόμα και τους εντελώς ξένους παρουσίαζαν 

άμυνες κατά τρόπο παράδοξο σε μια τέτοια φροντίδα ενώ αντιθέτως πολλοί 

άλλοι καθώς αρρώσταιναν χωρίς αιτία πέθαιναν αμέσως), αλλά επειδή 

φορτώνονταν πάνω τους φοβερή ταλαιπωρία. 

Γιατί αυτούς που έφευγαν από τα στρώματά τους και κυλιόταν στο 

δάπεδο τους ξανάφερναν πάλι πίσω στα στρώματά τους και αυτούς που 

έψαχναν τρόπο να πεταχτούν έξω από τα σπίτια τους, τους έσπρωχναν πίσω και 

τους τραβούσαν με το ζόρι. Ορισμένους τους έπιανε έντονη διάθεση να βρουν 

νερό εκεί κοντά τους και να πέσουν μέσα, όχι τόσο από επιθυμία να πιουν (οι 

περισσότεροι έπεφταν στη θάλασσα και η αιτία κυρίως γι’ αυτό ήταν ότι είχε 

εκλείψει το μυαλό τους. Σ’ αυτούς τους ίδιους πάλι παρουσιάστηκε αρκετή 

δυσκολία στη λήψη των τροφών. Δεν πλησίαζαν εύκολα πια το φαγητό. 

Και επιπλέον αρκετοί πέθαναν από έλλειψη ανθρώπου να τους δώσει 

φροντίδα, ή επειδή τους έδερνε ή πείνα, ή επειδή έπεφταν από ύψος. Σε όσους 

όμως δεν είχε παρουσιαστεί ούτε λήθαργος ούτε παραφροσύνη, σ’ αυτούς η 

βουβωνική περιοχή σφάδαζε απ’ τους πόνους και οι ίδιοι μην αντέχοντας πλέον 

την οδύνη πέθαιναν. Και θα μπορούσε κανείς να τεκμηριώσει το ότι και σε όλους 

τους άλλους τα ίδια συνέβηκαν αλλά επειδή μέσα τους τους βασάνιζε πέρα για 

πέρα η αίσθηση της απώλειας, δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να 
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συναισθάνονται το βάθος της οδύνης, παρά μόνο ένιωθαν ότι η συμφορά τους 

είχε ήδη χτυπήσει στο μυαλό.  

Και επειδή ορισμένοι δεν είχαν γιατρούς και επομένως είχαν άγνοια των 

συμπτωμάτων και επειδή πίστευαν ότι η έδρα της νόσου εντοπίζεται στη 

βουβωνική περιοχή, σκέφτηκαν να εξετάσουν με νεκροψία τα σώματα των όσων 

είχαν πεθάνει. Κι αφού άνοιξαν μερικούς στη βουβωνική χώρα, βρήκαν μέσα 

κάποια όργανά τους απανθρακωμένα. 

Μερικοί πέθαιναν αμέσως, άλλοι όμως ύστερα από μέρες πολλές. Σε 

κάποιους άλλους εμφανίζονταν στο δέρμα τους μαύρες φουσκάλες σε μέγεθος 

φακής, κι αυτοί βέβαια δεν ζούσαν ούτε μια μέρα, αλλά πέθαιναν την ίδια 

στιγμή. Πολλούς άλλους επίσης τους έπιανε αιφνιδιαστικά και χωρίς 

προηγούμενη πρόφαση ένας ακατάσχετος εμετός αίματος και τους τέλειωνε 

αμέσως. 

Ένα όμως έχω να πω με σιγουριά, ότι δηλαδή οι πιο έμπειροι απ’ τους 

γιατρούς προεξοφλούσαν ότι θα πέθαιναν πολλοί, οι οποίοι όμως και κατά τρόπο 

ανεξήγητο λίγο αργότερα σηκωνόταν υγιέστατοι. Ενώ πάλι ισχυριζόταν ότι θα 

σωθούν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι όμως σε λίγο επρόκειτο να καταστραφούν. 

Έτσι λοιπόν για την συγκεκριμένη νόσο δεν υπήρχε κάποια αιτία που να 

μπορούσε να ερμηνευτεί λογικά. Και όλοι ως επί το πλείστον οδηγούνταν σε 

συμπεράσματα παρά τη λογική. Για παράδειγμα κάποιους τους ωφελούσαν τα 

λουτρά, ενώ κάποιους άλλους τους έβλαπταν περισσότερο. Ή πάλι, αρκετοί που 

ήταν παραμελημένοι πέθαιναν, ενώ άλλοι σώζονταν κατά τρόπο που δεν 

εξηγείται λογικά. Έπειτα και εκείνοι που ακολουθούσαν κάποια θεραπεία και 

στις δυο περιπτώσεις (θάνατο ή γιατρειά) είχαν εντέλει την έκβαση που είχαν 

όσοι δεν έπαιρναν θεραπεία. Και για να το πω γενικά καμιά επινόηση δεν 

βρέθηκε από άνθρωπο για τη σωτηρία, ούτε δηλαδή προληπτικά, να 

προφυλαχτεί κάποιος, για να μην νοσήσει, ούτε να γιατρευτεί, εάν τον έβρισκε το 
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κακό, αλλά , και η νόσος έπεφτε αιφνιδιαστικά και χωρίς αιτία, και η σωτηρία 

ερχόταν από μόνη της. 

Και στις γυναίκες που ήταν έγκυες, σε περίπτωση που τις έπιανε η 

αρρώστια, ο θάνατος τους ήδη βρίσκονταν μπροστά στα μάτια τους. Γιατί, όσες 

απέβαλλαν το έμβρυο, πέθαιναν, όσες πάλι έφταναν στη γέννα, αμέσως μαζί με 

τα νεογέννητα χάνονταν. Επίσης υπάρχει μια διάδοση πως τρεις λεχώνες 

επέζησαν ενώ τα νεογνά τους χάθηκαν, αντιθέτως όμως συνέβηκε να γλυτώσει 

το παιδί κάποιας άλλης, που πέθανε στη γέννα. 

Σε όσους η βουβωνική περιοχή πρήζονταν αρκετά και γέμιζε πύον, αυτοί 

συνέβαινε να επιζήσουν, εφόσον γιατρεύονταν από τη νόσο, αφού βεβαίως προς 

όφελός τους η δράση της ανθράκωσης έσβηνε μέσα σ’ αυτό (πύον), οπότε αυτό 

ακριβώς εκδηλώνονταν ως γνώρισμα της εξυγίανσης ως επί το πλείστον. Σε 

όσους όμως η βουβωνική περιοχή διατηρούνταν στην προηγούμενη κανονική της 

μορφή, σ’ αυτούς συσσωρεύονταν τα κακά που πριν λίγο ανέφερα. Και συνέβηκε 

σε μερικούς να ξεραθεί ο μηρός προς την πλευρά του οποίου η βουβωνική χώρα, 

αφού πρήστηκε, γέμισε με πύον. 

Και σ’ άλλους έτυχε να γλιτώσουν μεν, αλλά με προβλήματα στην 

ομιλία. Κι έφτασαν να τραυλίζουν ή να ζουν προφέροντας με δυσκολία κάποιους 

φθόγγους. 

Η επιδημία λοιπόν κράτησε στο Βυζάντιο επί τέσσερις περίπου μήνες, και 

τους τρεις βρισκόταν σε έξαρση. Και τον πρώτο καιρό πέθαιναν λίγο 

περισσότεροι απ’ τον συνηθισμένο αριθμό, στη συνέχεια το κακό φούντωσε και 

το μέτρο των νεκρών άγγιζε τους 5.000 κάθε μέρα, κι ύστερα πάλι έφτασε τους 

10.000 και σε πιο πολλούς ακόμα. 

Κατά τις πρώτες μέρες ο καθένας φρόντιζε ο ίδιος για την κηδεία των 

νεκρών του οικογενειακού του κύκλου, επειδή αυτούς (οι υπεύθυνοι για την 

κηδεία) τους πετούσαν ακόμα και σε ξένους τάφους, είτε στα κρυφά είτε από 

πίεση της ανάγκης. Στη συνέχεια όμως επικράτησε σε όλους γενική αναταραχή. 

Και δούλοι δηλαδή έμεναν χωρίς αφεντικά και πολίτες ελεύθεροι οι οποίοι 
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προτύτερα ήταν πολύ ευτυχείς με τις υπηρεσίες των δούλων τους έχαναν τις 

υπηρεσίες αυτές, επειδή οι δούλοι είτε ήταν άρρωστοι είτε είχαν πεθάνει. Και 

πολλά σπίτια ερήμωσαν εντελώς από ανθρώπους. Και παρουσιάστηκε το 

φαινόμενο σε κάποιους νεκρούς να μείνουν άταφοι επί αρκετές μέρες εξαιτίας 

του ότι υπήρξε έλλειψη γνωστών ή συγγενών. 

Κι έτσι έφτασε η στιγμή, όπως είναι φυσικό, το πράγμα να περιέλθει στη 

φροντίδα του βασιλιά. Αφού διέθεσε στρατιώτες από το παλάτι και χρήματα και 

έκανε παντού την ανάλογη διανομή, ανέθεσε στον Θεόδωρο την επιμέλεια του 

έργου τούτου, επειδή αυτός ήταν ο υπεύθυνος στις βασιλικές περιοχές, καθώς 

πάντοτε αυτός ήταν που μετέφερε στο βασιλιά τα αιτήματα και τις παρακλήσεις 

των πολιτών – ικετών, και που όμως ανακοίνωνε όσα ήθελε, που μπορούσαν να 

αποβαίνουν και προς όφελός του. Οι Ρωμαίοι στη λατινική γλώσσα τον 

κατέχοντα το αξίωμα αυτό τον αποκαλούν «ραιφερενδάριον» (=κάτι σαν 

διαμεσολαβητής). Σε όσους τα σπίτια δεν είχαν ερημωθεί εντελώς, ο καθένας 

από αυτούς φρόντιζε για την κηδεία των δικών του. 

Και ο Θεόδωρος και με τα χρήματα που είχε από απ’ το βασιλιά, αλλά και 

με τις δαπάνες των συγγενών έθαβε τους νεκρούς που δεν είχαν κανέναν να 

τους φροντίσει. Και επειδή όλοι οι τάφοι, που υπήρχαν από πριν είχαν πια 

γεμίσει με νεκρούς, και επειδή οι νεκροθάφτες άνοιγαν τάφους διαδοχικά στις 

περιοχές γύρω από την πόλη, και αφού τους πεθαμένους τους έθαβαν, όπου ο 

καθένας μπορούσε, απαλλάσσονταν απ’ τη φροντίδα. Στη συνέχεια όμως αυτοί 

που έσκαβαν τέτοιες τάφρους, επειδή δεν άντεχαν πια να συνεχίσουν, μια και ο 

αριθμός των νεκρών ήταν πια τεράστιος, τους ανέβαζαν στους πύργους της 

περιβόλου, ο οποίος βρίσκεται στις Συκές. 

Κι αφού έσπασαν τις οροφές (των πύργων), πετούσαν εκεί μέσα τα 

πτώματα χωρίς καμιά τάξη, κι αφού τους πέταξαν, όπως μπορούσε ο καθένας κι 

αφού γέμισαν όλους γενικά τους πύργους με νεκρούς, για να το πω απλά, 

σκέπαζαν πάλι στη συνέχεια τις οροφές. 
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Κι απ’ το σημείο αυτό (περίβολος εν Συκαῖς) καθώς έφερνε μέσα στην 

πόλη ο άνεμος τη δυσωδία, προξενούσε αφόρητη λύπη στους ανθρώπους που 

βρίσκονταν μέσα σ’ αυτή για πολλούς και διάφορους λόγους και κυρίως, εάν 

έπνεε άνεμος από το σημείο εκείνο με κατεύθυνση προς την πόλη. 

Σε κείνες λοιπόν τις περιστάσεις παρακάμφθηκαν όλα τα καθιερωμένα 

γύρω από την ταφή των νεκρών έθιμα. Γιατί οι νεκροί δεν μεταφέρονταν μέσα 

στα πλαίσια που προέβλεπαν τα καθιερωμένα κι ούτε ψάλλονταν νεκρώσιμη 

ακολουθία, όπως ακριβώς το ήθελε το παραδοσιακό δίκαιο, αλλά ήταν αρκετό, 

εάν κουβαλώντας κάποιος στις πλάτες του έναν από τους νεκρούς τον έφερνε 

στα παράλια της πόλης και τον πέταγε, σε σημείο όπου, αφού τους ανέβαζαν 

στις βάρκες σωρηδόν, επρόκειτο να τους μεταφέρουν σε κάποια σημεία 

παράμερα. 

Επιπρόσθετα, εάν ορισμένοι από αυτούς που φρόντιζαν για την κηδεία 

των νεκρών τύχαινε να είναι ως τότε φανατικοί πολιτικοί αντίπαλοι, αφού 

παραμέριζαν την εχθρότητα που υπήρχε ανάμεσά τους, φρόντιζαν από κοινού 

να τηρήσουν ηθική στάση απέναντι στους νεκρούς και μεταφέροντάς τους οι ίδιοι 

έπαιρναν μέρος στην ταφή νεκρών ακόμα και μη συγγενών τους. 

Αλλά και όσοι κατά το παρελθόν ένιωθαν ευχαρίστηση να συμμετέχουν 

σε πράξεις αισχρές και σε αθλιότητες, αυτοί ακριβώς, αφού πετούσαν από πάνω 

τους εμπράκτως την ανηθικότητα, εκδήλωναν την τέλεια ευσεβή συμπεριφορά, 

χωρίς ωστόσο να έχουν διδαχθεί εκ των υστέρων τη σωφροσύνη κι ούτε απότομα 

να έχουν γίνει εραστές της αρετής. Αφού ορισμένα χαρακτηριστικά δεδομένα 

στους ανθρώπους τα οποία έχουν παγιωθεί μέσα τους είτε από τη φύση είτε από 

μακρόχρονη εμπειρία και άσκηση είναι αδύνατον να μεταβάλλονται τόσο 

εύκολα, εάν δεν επέλθει κάποια αγαθή θεϊκή έμπνευση∙ αλλά σε μια τέτοια 

περίπτωση, για να το πω απλά, όλοι γενικά κατατρομαγμένοι εξαιτίας των όσων 

αντιμετωπίζουν, νομίζοντας μάλλον ότι αμέσως θα πεθάνουν, εξαιτίας μιας 

αδήριτης ανάγκης, όπως είναι το φυσικό επακολούθημα, σε κείνες τις κρίσιμες 

στιγμές μάθαιναν να εκδηλώνονται με καλοσύνη… 
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Και παράδειγμα βεβαίως γι αυτά είναι τούτο, επειδή δηλαδή (κάποιοι από 

τους παραπάνω) αφού γρήγορα απαλλάχτηκαν από τη νόσο σώθηκαν και 

φαντάστηκαν ότι βρίσκονται ήδη σε ασφαλή κατάσταση, επειδή ακριβώς το κακό 

προχωρούσε σε κάποιους άλλους ανθρώπους, αφού αμέσως μετά έδωσαν στη 

σκέψη τους αντίστροφη κατεύθυνση άρχισαν να επιδεικνύουν τις κακές τους 

έξεις πιο πολύ απ’ ό,τι πριν με την ιδέα ότι νίκησαν τους εαυτούς των κυρίως ως 

προς την αθλιότητα και την εν γένει ανηθικότητα. Αφού ακόμα κι αν κάποιος 

εξαντλούσε τους ισχυρισμούς του δεν θα μπορούσε να πει ψέματα πως τάχα η 

συγκεκριμένη νόσος είτε από σύμπτωση είτε από κάποια πρόνοια έχοντας κάνει 

τις επιλογές της άφησε τους πιο άθλιους να επιζήσουν. Αυτά όμως έχουν 

αποδειχθεί στα μετέπειτα χρόνια. 

Τότε φαινόταν ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο στην πόλη του Βυζαντίου να 

δεις κάποιον να κυκλοφορεί στην αγορά, αλλά καθισμένοι όλοι γενικά μέσα στα 

σπίτια, όσοι δηλαδή συνέβαινε να μην έχουν προσβληθεί από τη νόσο, ή 

φρόντιζαν τους αρρώστους, ή θρηνούσαν τους νεκρούς τους. Κι αν κατά 

σύμπτωση τύχαινε να συναντήσει κάποιος να περνάει κανείς στο δρόμο, αυτός 

μετέφερε κάποιον από τους νεκρούς. 

Κάθε απασχόληση είχε πια σταματήσει, και οι τεχνίτες είχαν παρατήσει 

όλες τις τέχνες, καθώς κι εκείνοι που ασχολούνταν με χειρωνακτικές εργασίες. 

Κι απ’ αυτή την κατάσταση οδηγήθηκαν στην έσχατη πείνα μέσα σε πόλη που 

ως τότε αφθονούσαν όλα τα αγαθά. Και φαινόταν ότι ήταν δύσκολο και 

ασφαλώς πολύ σημαντικό να μπορεί διαρκώς κάποιος να έχει στη διάθεσή του 

τον άρτο ή οτιδήποτε άλλο. 

Συνεπώς σε κάποιους από τους νοσούντες συνέβαινε να φαίνεται ότι το 

τέλος της ζωής τους ήρθε πριν την ώρα του εξαιτίας της στέρησης των 

αναγκαίων για τη διατροφή. 

Και γενικώς μέσα στην πόλη του Βυζαντίου δεν ήταν δυνατόν να δεις 

κάποιον ντυμένο με χλαμύδα και για άλλους λόγους και γιατί τότε κατά 
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σύμπτωση η νόσος χτύπησε και τον βασιλιά (καθόσον και αυτός είχε ερεθισμό 

στη βουβωνική περιοχή), αλλά σε πόλη που κρατούσε τη βασιλική έδρα ως 

απόλυτη εξουσία πάνω στους Ρωμαίους όλοι γενικά σαν να ήταν απλοί πολίτες 

έμεναν ήσυχοι φορώντας μονάχα ιμάτια. 

Τα σχετικά λοιπόν με το λοιμώδες νόσημα και σε ολόκληρη την έκταση 

της επικράτειας των Ρωμαίων και στο Βυζάντιο κάπως έτσι εξελίχτηκαν. Στη 

συνέχεια χτύπησε και την Περσική επικράτεια και απλώθηκε σε όλους τους 

βαρβάρους. 
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Ὑπὸ δὲ τοὺς χρόνους τούτους λοιμὸς γέγονεν, ἐξ οὗ δὴ ἅπαντα ὀλίγου 

ἐδέησε τὰ ἀνθρώπεια ἐξίτηλα εἶναι. ἅπασι μὲν οὖν τοῖς ἐξ οὐρανοῦ 

ἐπισκήπτουσιν ἴσως ἂν καὶ λέγοιτό τις ὑπ' ἀνδρῶν τολμητῶν αἰτίου λόγος, οἷα 

πολλὰ φιλοῦσιν οἱ ταῦτα δεινοὶ αἰτίας τερατεύεσθαι οὐδαμῆ ἀνθρώπῳ 

καταληπτὰς οὔσας, φυσιολογίας τε ἀναπλάσσειν ὑπερορίους, ἐξεπιστάμενοι μὲν 

ὡς λέγουσιν οὐδὲν ὑγιὲς, ἀποχρῆν δὲ ἡγούμενοι σφίσιν, ἤν γε τῶν 

ἐντυγχανόντων τινὰς τῷ λόγῳ ἐξαπατήσαντες πείσωσι. τούτῳ μέντοι τῷ κακῷ 

πρόφασίν τινα ἢ λόγῳ εἰπεῖν ἢ διανοίᾳ λογίσασθαι μηχανή τις οὐδεμία ἐστὶ, 

πλήν γε δὴ ὅσα ἐς τὸν θεὸν ἀναφέρεσθαι. οὐ γὰρ ἐπὶ μέρους τῆς γῆς οὐδὲ 

ἀνθρώπων τισὶ γέγονεν οὐδέ τινα ὥραν τοῦ ἔτους ἔσχεν, ὅθεν ἂν καὶ σοφίσματα 

αἰτίας εὑρέσθαι δυνατὰ εἴη, ἀλλὰ περιεβάλλετο μὲν τὴν γῆν ξύμπασαν, βίους δὲ 

ἀνθρώπων ἅπαντας ἔβλαψε, καίπερ ἀλλήλων ἐς τοὐναντίον παρὰ πολὺ 

διαλλάσσοντας, οὔτε φύσεώς τινος οὔτε ἡλικίας φεισάμενον. εἴτε γὰρ χωρίων 

ἐνοικήσει εἴτε νόμῳ διαίτης, ἢ φύσεως τρόπῳ, ἢ ἐπιτηδεύμασιν, ἢ ἄλλῳ ὅτῳ 

ἀνθρώπων ἄνθρωποι διαφέρουσιν, ἐν ταύτῃ δὴ μόνῃ τῇ νόσῳ τὸ διαλλάσσον 

οὐδὲν ὤνησεν. 

Ἐπέσκηψε δὲ τοῖς μὲν ὥρᾳ θέρους, τοῖς δὲ χειμῶνι, τοῖς δὲ κατὰ τοὺς ἄλλους 

καιρούς. λεγέτω μὲν οὖν ὥς πη ἕκαστος περὶ αὐτῶν γινώσκει καὶ σοφιστὴς καὶ 

μετεωρολόγος, ἐγὼ δὲ ὅθεν τε ἤρξατο ἡ νόσος ἥδε καὶ τρόπῳ δὴ ὅτῳ τοὺς 

ἀνθρώπους διέφθειρεν ἐρῶν ἔρχομαι. 

Ἤρξατο μὲν ἐξ Αἰγυπτίων οἳ ᾤκηνται ἐν Πηλουσίῳ. γενομένη δὲ δίχα πὴ μὲν 

ἐπί τε Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς ἄλλης Αἰγύπτου ἐχώρησε, πὴ δὲ ἐπὶ Παλαιστίνους 

τοὺς Αἰγυπτίοις ὁμόρους ἦλθεν, ἐντεῦθέν τε κατέλαβε τὴν γῆν σύμπασαν, ὁδῷ τε 

ἀεὶ προϊοῦσα καὶ χρόνοις βαδίζουσα τοῖς καθήκουσιν. ἐπὶ ῥητοῖς γὰρ ἐδόκει 

χωρεῖν καὶ χρόνον τακτὸν ἐν χώρᾳ ἑκάστῃ διατριβὴν ἔχειν, ἐς οὐδένας μὲν 

ἀνθρώπων παρέργως τῷ φθόρῳ χρωμένη, σκεδαννυμένη δὲ ἐφ' ἑκάτερα μέχρι ἐς 

τὰς τῆς οἰκουμένης ἐσχατιὰς, ὥσπερ δεδοικυῖα μή τις αὐτὴν τῆς γῆς διαλάθοι 

μυχός. οὔτε γὰρ νῆσόν τινα ἢ σπήλαιον ἢ ἀκρώρειαν ἐλίπετο ἀνθρώπους 

οἰκήτορας ἔχουσαν· ἢν δέ πού τινα καὶ παρήλασε χώραν, ἢ μὴ ψαύσασα τῶν 
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ταύτῃ ἀνθρώπων ἢ ἀμωσγέπως αὐτῶν ἁψαμένη, ἀλλὰ χρόνῳ τῷ ὑστέρῳ αὖθις 

ἐνταῦθα ἐπανιοῦσα τῶν μὲν περιοίκων, οἷς δὴ πικρότατα ἐπέσκηψε πρότερον, 

οὐδαμῶς ἥψατο, τῆς δὲ χώρας ἐκείνης οὐ πρότερον ἀπέστη ἕως τὸ μέτρον ὀρθῶς 

καὶ δικαίως τῶν τετελευτηκότων ἀπέδωκεν, ὅπερ καὶ τοῖς ἀμφ' αὐτὴν ᾠκημένοις 

χρόνῳ τῷ προτέρῳ διεφθάρθαι τετύχηκεν. ἀρξαμένη δὲ ἀεὶ ἐκ τῆς παραλίας ἡ 

νόσος ἥδε, οὕτω δὴ ἐς τὴν μεσόγειον ἀνέβαινε χώραν. δευτέρῳ δὲ ἔτει ἐς 

Βυζάντιον μεσοῦντος τοῦ ἦρος ἀφίκετο, ἔνθα καὶ ἐμοὶ ἐπιδημεῖν τηνικαῦτα 

ξυνέβη. 

Ἐγίνετο δὲ ὧδε. φάσματα δαιμόνων πολλοῖς ἐς πᾶσαν ἀνθρώπου ἰδέαν 

ὤφθη, ὅσοι τε αὐτοῖς παραπίπτοιεν, παίεσθαι ᾤοντο πρὸς τοῦ ἐντυχόντος 

ἀνδρὸς, ὅπη παρατύχοι τοῦ σώματος, ἅμα τε τὸ φάσμα τοῦτο ἑώρων καὶ τῇ νόσῳ 

αὐτίκα ἡλίσκοντο. κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν οἱ παραπεπτωκότες ἀποτρέπεσθαι αὐτὰ 

ἐπειρῶντο, τῶν τε ὀνομάτων ἀποστοματίζοντες τὰ θειότατα καὶ τὰ ἄλλα 

ἐξοσιούμενοι, ὡς ἕκαστός πη ἐδύνατο, ἤνυον μέντοι τὸ παράπαν οὐδὲν, ἐπεὶ κἀν 

τοῖς ἱεροῖς οἱ πλεῖστοι καταφεύγοντες διεφθείροντο. ὕστερον δὲ οὐδὲ τοῖς φίλοις 

καλοῦσιν ἐπακούειν ἠξίουν, ἀλλὰ καθείρξαντες αὑτοὺς ἐν τοῖς δωματίοις, ὅτι δὴ 

οὐκ ἐπαΐοιεν προσεποιοῦντο, καίπερ ἀρασσομένων αὐτοῖς τῶν θυρῶν, 

δειμαίνοντες δηλονότι μὴ δαιμόνων τις ὁ καλῶν εἴη. τισὶ δὲ οὐχ οὕτως ὁ λοιμὸς 

ἐπεγίνετο, ἀλλ' ὄψιν ὀνείρου ἰδόντες ταὐτὸ τοῦτο πρὸς τοῦ ἐπιστάντος πάσχειν 

ἐδόκουν, ἢ λόγου ἀκούειν προλέγοντος σφίσιν ὅτι δὴ ἐς τῶν τεθνηξομένων τὸν 

ἀριθμὸν ἀνάγραπτοι εἶεν. τοῖς δὲ πλείστοις οὔτε ὕπαρ οὔτε ὄναρ αἰσθομένοις τοῦ 

ἐσομένου εἶτα τῇ νόσῳ ξυνέβη ἁλῶναι. ἡλίσκοντο δὲ τρόπῳ τοιῷδε. ἐπύρεσσον 

ἄφνω, οἱ μὲν ἐξ ὕπνου ἐγηγερμένοι, οἱ δὲ περιπάτους ποιούμενοι, οἱ δὲ ἄλλο ὅ τι 

δὴ πράσσοντες. 

Καὶ τὸ μὲν σῶμα οὔτε τι διήλλασσε τῆς προτέρας χροιᾶς οὔτε θερμὸν ἦν, ἅτε 

πυρετοῦ ἐπιπεσόντος, οὐ μὴν οὐδὲ φλόγωσις ἐπεγίνετο, ἀλλ' οὕτως ἀβληχρός τις 

ἐξ ἀρχῆς τε καὶ ἄχρις ἑσπέρας ὁ πυρετὸς ἦν ὥστε μήτε τοῖς νοσοῦσιν αὐτοῖς μήτε 

ἰατρῷ ἁπτομένῳ δόκησιν κινδύνου παρέχεσθαι. οὐ γὰρ οὖν οὐδέ τις τελευτᾶν 
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τῶν περιπεπτωκότων ἀπ' αὐτοῦ ἔδοξεν. ἡμέρᾳ δὲ τοῖς μὲν τῇ αὐτῇ, τοῖς δὲ τῇ 

ἐπιγενομένῃ, ἑτέροις δὲ οὐ πολλαῖς ὕστερον βουβὼν ἐπῆρτο, οὐκ ἐνταῦθα μόνον, 

ἔνθα καὶ τὸ τοῦ σώματος μόριον, ὃ δὴ τοῦ ἤτρου ἔνερθέν ἐστι, βουβὼν κέκληται, 

ἀλλὰ καὶ τῆς μάλης ἐντὸς, ἐνίοις δὲ καὶ παρὰ τὰ ὦτα καὶ ὅπου ποτὲ τῶν μηρῶν 

ἔτυχε. 

Τὰ μὲν οὖν ἄχρι τοῦδε πᾶσιν ὁμοίως σχεδόν τι τοῖς τῇ νόσῳ ἁλισκομένοις 

ξυνέβαινε· τὰ δὲ ἐνθένδε οὐκ ἔχω εἰπεῖν πότερον ἐν τῷ διαλλάσσοντι τῶν 

σωμάτων καὶ ἡ διαφορὰ τῶν ξυμπιπτόντων ἐγίνετο, ἢ ὅπη ποτὲ βουλομένῳ εἴη 

τῷ τὴν νόσον ἐπαγαγόντι. 

Ἐπεγίνετο γὰρ τοῖς μὲν κῶμα βαθὺ, τοῖς δὲ παραφροσύνη ὀξεῖα, ἑκάτεροί τε 

τὰ πρὸς τὴν νόσον ἐπιτηδείως ἔχοντα ἔπασχον· οἷς μὲν γὰρ τὸ κῶμα ἐπέκειτο, 

πάντων ἐπιλελησμένοι τῶν εἰωθότων σφίσιν ἐς ἀεὶ καθεύδειν ἐδόκουν. καὶ εἰ μέν 

τις αὐτῶν ἐπιμελοῖτο, μεταξὺ ἤσθιον, τινὲς δὲ καὶ ἀπημελημένοι ἀπορίᾳ τροφῆς 

εὐθὺς ἔθνησκον. οἱ μέντοι τῷ τῆς παραφροσύνης ἁλόντες κακῷ ἀγρυπνίᾳ τε καὶ 

φαντασίᾳ πολλῇ εἴχοντο, καί τινας ὑποπτεύοντες ἐπιέναι σφίσιν ὡς δὴ 

ἀπολοῦντας ἐς ταραχήν τε καθίσταντο καὶ ἀναβοῶντες ἐξαίσιον οἷον ἐς φυγὴν 

ὥρμηντο. οἵ τε αὐτοὺς θεραπεύοντες καμάτῳ ἀπαύστῳ ἐχόμενοι τὰ ἀνήκεστα ἐς 

ἀεὶ ἔπασχον. διὸ δὴ ἅπαντες αὐτοὺς οὐχ ἧσσον ἢ τοὺς πονουμένους ᾠκτίζοντο, 

οὐχ ὅτι τῷ λοιμῷ ἐπιέζοντο ἐκ τοῦ προσιέναι (οὔτε γὰρ ἰατρῷ οὔτε ἰδιώτῃ 

μεταλαχεῖν τοῦ κακοῦ τοῦδε τῶν νοσούντων ἢ τῶν τετελευτηκότων ἁπτομένῳ 

ξυνέβη, ἐπεὶ πολλοὶ μὲν ἀεὶ καὶ τοὺς οὐδὲν σφίσι προσήκοντας ἢ θάπτοντες ἢ 

θεραπεύοντες ταύτῃ δὴ τῇ ὑπουργίᾳ παρὰ δόξαν ἀντεῖχον, πολλοὶ δὲ τῆς νόσου 

ἀπροφασίστως αὐτοῖς ἐπιπεσούσης εὐθὺς ἔθνησκον), ἀλλ' ὅτι ταλαιπωρίᾳ πολλῇ 

εἴχοντο. ἔκ τε γὰρ τῶν στρωμάτων ἐκπίπτοντας καὶ καλινδουμένους ἐς τὸ ἔδαφος 

ἀντικαθίστων αὖθις καὶ ῥιπτεῖν σφᾶς αὐτοὺς ἐκ τῶν οἰκημάτων ἐφιεμένους 

ὠθοῦντές τε καὶ ἀνθέλκοντες ἐβιάζοντο. ὕδωρ τε οἷς παρατύχοι, ἐμπεσεῖν ἤθελον 

οὐ δὴ οὐχ ὅσον τοῦ ποτοῦ ἐπιθυμίᾳ (ἐς γὰρ θάλασσαν οἱ πολλοὶ ὥρμηντο), ἀλλ' 

αἴτιον ἦν μάλιστα ἡ τῶν φρενῶν νόσος. πολὺς δὲ αὐτοῖς καὶ περὶ τὰς βρώσεις 

ἐγένετο πόνος. οὐ γὰρ εὐπετῶς προσίεντο ταύτας. πολλοί τε ἀπορίᾳ τοῦ 



Η «Ιουστινιάνεια Πανώλη» (541-542 μ.Χ.) 
 

 

23 

 

θεραπεύοντος διεφθάρησαν, ἢ λιμῷ πιεζόμενοι, ἢ ἀφ' ὑψηλοῦ καθιέντες τὸ 

σῶμα. ὅσοις δὲ οὔτε κῶμα οὔτε παραφροσύνη ἐνέπεσε, τούτοις δὴ ὅ τε βουβὼν 

ἐσφακέλιζε καὶ αὐτοὶ ταῖς ὀδύναις οὐκέτι ἀντέχοντες ἔθνησκον. τεκμηριώσειε δ' 

ἄν τις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι κατὰ ταὐτὰ ξυμβῆναι, ἀλλ' ἐπεὶ ἐν αὑτοῖς ὡς ἥκιστα 

ἦσαν, ξυνεῖναι τῆς ὀδύνης οὐδαμῆ εἶχον, τοῦ πάθους αὐτοῖς τοῦ ἀμφὶ τὰς φρένας 

παραιρουμένου τὴν αἴσθησιν. 

 Ἀπορούμενοι γοῦν τῶν τινες ἰατρῶν τῇ τῶν ξυμπιπτόντων ἀγνοίᾳ τό τε τῆς 

νόσου κεφάλαιον ἐν τοῖς βουβῶσιν ἀποκεκρίσθαι οἰόμενοι, διερευνᾶσθαι τῶν 

τετελευτηκότων τὰ σώματα ἔγνωσαν. καὶ διελόντες τῶν βουβώνων τινὰς 

ἄνθρακος δεινόν τι χρῆμα ἐμπεφυκὸς εὗρον. ἔθνησκον δὲ οἱ μὲν αὐτίκα, οἱ δὲ 

ἡμέραις πολλαῖς ὕστερον, τισί τε φλυκταίναις μελαίναις, ὅσον φακοῦ μέγεθος, 

ἐξήνθει τὸ σῶμα, οἳ οὐδὲ μίαν ἐπεβίων ἡμέραν, ἀλλ' εὐθυωρὸν ἅπαντες 

ἔθνησκον. 

Πολλοὺς δὲ καί τις αὐτόματος αἵματος ἐπιγινόμενος ἔμετος εὐθὺς 

διεχρήσατο. ἐκεῖνο μέντοι ἀποφήνασθαι ἔχω, ὡς τῶν ἰατρῶν οἱ δοκιμώτατοι 

πολλοὺς μὲν τεθνήξεσθαι προηγόρευον, οἳ δὴ κακῶν ἀπαθεῖς ὀλίγῳ ὕστερον 

παρὰ δόξαν ἐγίνοντο, πολλοὺς δὲ ὅτι σωθήσονται ἰσχυρίζοντο, οἳ δὴ 

διαφθαρήσεσθαι ἔμελλον αὐτίκα δὴ μάλα. οὕτως αἰτία τις ἦν οὐδεμία ἐν ταύτῃ 

τῇ νόσῳ ἐς ἀνθρώπου λογισμὸν φέρουσα· πᾶσι γάρ τις ἀλόγιστος ἀπόβασις ἐπὶ 

πλεῖστον ἐφέρετο, καὶ τὰ λουτρὰ τοὺς μὲν ὤνησε, τοὺς δὲ οὐδέν τι ἧσσον 

κατέβλαψεν. ἀμελούμενοί τε πολλοὶ ἔθνησκον, πολλοὶ δὲ παρὰ λόγον ἐσώζοντο. 

καὶ πάλιν αὖ τὰ τῆς θεραπείας ἐφ' ἑκάτερα τοῖς χρωμένοις ἐχώρει, καὶ τὸ ξύμπαν 

εἰπεῖν οὐδεμία μηχανὴ ἀνθρώπῳ ἐς τὴν σωτηρίαν ἐξεύρητο, οὔτε 

προφυλαξαμένῳ μὴ πεπονθέναι οὔτε τοῦ κακοῦ ἐπιπεσόντος περιγενέσθαι, 

ἀλλὰ καὶ τὸ παθεῖν ἀπροφάσιστον ἦν καὶ τὸ περιεῖναι αὐτόματον. 

Καὶ γυναιξὶ δὲ ὅσαι ἐκύουν προὖπτος ἐγίνετο τῇ νόσῳ ἁλισκομέναις ὁ 

θάνατος. αἱ μὲν γὰρ ἀμβλίσκουσαι ἔθνησκον, αἱ δὲ τίκτουσαι ξὺν αὐτοῖς εὐθὺς 

τοῖς τικτομένοις ἐφθείροντο. τρεῖς μέντοι λεχοῦς λέγουσι τῶν παίδων σφίσιν 
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ἀπολομένων περιγενέσθαι, καὶ μιᾶς ἤδη ἐν τῷ τοκετῷ ἀποθανούσης τετέχθαι τε 

καὶ περιεῖναι τῷ παιδίῳ ξυμβῆναι. ὅσοις μὲν οὖν μείζων τε ὁ βουβὼν ᾔρετο καὶ ἐς 

πῦον ἀφῖκτο, τούτοις δὴ περιεῖναι τῆς νόσου ἀπαλλασσομένοις ξυνέβαινεν, ἐπεὶ 

δῆλον ὅτι αὐτοῖς ἡ ἀκμὴ ἐς τοῦτο ἐλελωφήκει τοῦ ἄνθρακος, γνώρισμά τε τῆς 

ὑγείας τοῦτο ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἐγίνετο· οἷς δὲ ὁ βουβὼν ἐπὶ τῆς προτέρας ἰδέας 

διέμεινε, τούτοις περιειστήκει τὰ κακὰ ὧν ἄρτι ἐμνήσθην. τισὶ δὲ αὐτῶν καὶ τὸν 

μηρὸν ἀποξηρανθῆναι ξυνέβη, ἐφ' οὗ ὁ βουβὼν ἐπαρθεὶς ὡς ἥκιστα 

ἔμπυος γέγονεν. ἄλλοις τε οὐκ ἐπ' ἀκεραίῳ τῇ γλώσσῃ περιγενέσθαι τετύχηκεν, 

ἀλλ' ἢ τραυλίζουσιν, ἢ μόλις τε καὶ ἄσημα φθεγγομένοις βιῶναι. 

Ἡ μὲν οὖν νόσος ἐν Βυζαντίῳ ἐς τέσσαρας διῆλθε μῆνας, ἤκμασε δὲ ἐν τρισὶ 

μάλιστα. καὶ κατ' ἀρχὰς μὲν ἔθνησκον τῶν εἰωθότων ὀλίγῳ πλείους, εἶτα ἔτι 

μᾶλλον τὸ κακὸν ᾔρετο, μετὰ δὲ ἐς πεντακισχιλίους ἡμέρᾳ ἑκάστῃ ἐξικνεῖτο τὸ 

τῶν νεκρῶν μέτρον, καὶ αὖ πάλιν ἐς μυρίους τε καὶ τούτων ἔτι πλείους ἦλθε. τὰ 

μὲν οὖν πρῶτα τῆς ταφῆς αὐτὸς ἕκαστος ἐπεμελεῖτο τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν 

νεκρῶν, οὓς δὴ καὶ ἐς ἀλλοτρίας θήκας ἐρρίπτουν ἢ λανθάνοντες ἢ βιαζόμενοι· 

ἔπειτα δὲ πάντα ἐν ἅπασι ξυνεταράχθη. 

 Δοῦλοί τε γὰρ ἔμειναν δεσποτῶν ἔρημοι, ἄνδρες τε τὰ πρότερα λίαν 

εὐδαίμονες τῆς τῶν οἰκετῶν ὑπουργίας ἢ νοσούντων ἢ τετελευτηκότων 

ἐστέρηντο, πολλαί τε] οἰκίαι παντάπασιν ἔρημοι ἀνθρώπων ἐγένοντο. διὸ δὴ 

ξυνέβη τισὶ τῶν γνωρίμων τῇ ἀπορίᾳ ἡμέρας πολλὰς ἀτάφοις εἶναι. ἔς τε βασιλέα 

ἡ τοῦ πράγματος πρόνοια, ὡς τὸ εἰκὸς, ἦλθε. στρατιώτας οὖν ἐκ παλατίου καὶ 

χρήματα νείμας Θεόδωρον ἐκέλευε τοῦ ἔργου τούτου ἐπιμελεῖσθαι, ὃς δὴ 

ἀποκρίσεσι ταῖς βασιλικαῖς ἐφειστήκει, ἀεὶ τῷ βασιλεῖ τὰς τῶν ἱκετῶν δεήσεις 

ἀγγέλλων, σημαίνων τε αὖθις ὅσα ἂν αὐτῷ βουλομένῳ εἴη. ῥεφερενδάριον τῇ 

Λατίνων φωνῇ τὴν τιμὴν ταύτην καλοῦσι Ῥωμαῖοι. οἷς μὲν οὖν οὔπω παντάπασιν 

ἐς ἐρημίαν ἐμπεπτωκότα τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν ἐτύγχανεν, αὐτοὶ ἕκαστοι τὰς τῶν 

προσηκόντων ἐποιοῦντο ταφάς. Θεόδωρος δὲ τά τε βασιλέως διδοὺς χρήματα καὶ 

τὰ οἰκεῖα προσαναλίσκων τοὺς ἀπημελημένους τῶν νεκρῶν ἔθαπτεν. ἐπεὶ δὲ τὰς 

θήκας ἁπάσας, αἳ πρότερον ἦσαν, ἐμπίπλασθαι τῶν νεκρῶν ἔτυχεν, οἱ δὲ 
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ὀρύσσοντες ἅπαντα ἐφεξῆς τὰ ἀμφὶ τὴν πόλιν χωρία, ἐνταῦθά τε τοὺς 

θνήσκοντας κατατιθέμενοι, ὡς ἕκαστός πη ἐδύνατο, ἀπηλλάσσοντο, ἔπειτα δὲ οἱ 

τὰς κατώρυχας ταύτας ποιούμενοι πρὸς τῶν ἀποθνησκόντων τὸ μέτρον οὐκέτι 

ἀντέχοντες ἐς τοὺς πύργους τοῦ περιβόλου ἀνέβαινον, ὃς ἐν Συκαῖς ἐστί· τάς τε 

ὀροφὰς περιελόντες ἐνταῦθα ἐρρίπτουν τὰ σώματα οὐδενὶ κόσμῳ, καὶ 

ξυννήσαντες, ὥς πη ἑκάστῳ παρέτυχεν, ἐμπλησάμενοί τε τῶν νεκρῶν ὡς εἰπεῖν 

ἅπαντας, εἶτα ταῖς ὀροφαῖς αὖθις ἐκάλυπτον. καὶ ἀπ' αὐτοῦ πνεῦμα δυσῶδες ἐς 

τὴν πόλιν ἰὸν ἔτι μᾶλλον ἐλύπει τοὺς ταύτῃ ἀνθρώπους, ἄλλως τε ἢν καὶ ἄνεμός 

τις ἐκεῖθεν ἐπίφορος ἐπιπνεύσειε. 

Πάντα τε ὑπερώφθη τότε τὰ περὶ τὰς ταφὰς νόμιμα. οὔτε γὰρ 

παραπεμπόμενοι ᾗ νενόμισται οἱ νεκροὶ ἐκομίζοντο οὔτε καταψαλλόμενοι ᾗπερ 

εἰώθει, ἀλλ' ἱκανὸν ἦν, εἰ φέρων τις ἐπὶ τῶν ὤμων τῶν τετελευτηκότων τινὰ ἔς τε 

τῆς πόλεως τὰ ἐπιθαλάσσια ἐλθὼν ἔρριψεν, οὗ δὴ ταῖς ἀκάτοις ἐμβαλλόμενοι 

σωρηδὸν ἔμελλον ὅπη παρατύχοι κομίζεσθαι. τότε καὶ τοῦ δήμου ὅσοι στασιῶται 

πρότερον ἦσαν, ἔχθους τοῦ ἐς ἀλλήλους ἀφέμενοι τῆς τε ὁσίας τῶν 

τετελευτηκότων κοινῇ ἐπεμέλοντο καὶ φέροντες αὐτοὶ τοὺς οὐ προσήκοντας 

σφίσι νεκροὺς ἔθαπτον. ἀλλὰ καὶ ὅσοι πράγμασι τὰ πρότερα παριστάμενοι 

αἰσχροῖς τε καὶ πονηροῖς ἔχαιρον, οἵδε τὴν ἐς τὴν δίαιταν ἀποσεισάμενοι 

παρανομίαν τὴν εὐσέβειαν ἀκριβῶς ἤσκουν, οὐ τὴν σωφροσύνην μεταμαθόντες 

οὐδὲ τῆς ἀρετῆς ἐρασταί τινες ἐκ τοῦ αἰφνιδίου γεγενημένοι· ἐπεὶ τοῖς ἀνθρώποις 

ὅσα ἐμπέπηγε φύσει ἢ χρόνου μακροῦ διδασκαλίᾳ ῥᾷστα δὴ οὕτω 

μεταβάλλεσθαι ἀδύνατά ἐστιν, ὅτι μὴ θείου τινὸς ἀγαθοῦ ἐπιπνεύσαντος· ἀλλὰ 

τότε ὡς εἰπεῖν ἅπαντες καταπεπληγμένοι μὲν τοῖς ξυμπίπτουσι, τεθνήξεσθαι δὲ 

αὐτίκα δὴ μάλα οἰόμενοι, ἀνάγκῃ, ὡς τὸ εἰκὸς, πάσῃ τὴν ἐπιείκειαν ἐπὶ καιροῦ 

μετεμάνθανον. 

 Ταῦτά τοι, ἐπειδὴ τάχιστα τῆς νόσου ἀπαλλαγέντες ἐσώθησαν ἔν τε τῷ 

ἀσφαλεῖ γεγενῆσθαι ἤδη ὑπετόπασαν, ἅτε τοῦ κακοῦ ἐπ' ἄλλους ἀνθρώπων 

τινὰς κεχωρηκότος, ἀγχίστροφον αὖθις τῆς γνώμης τὴν μεταβολὴν ἐπὶ τὰ χείρω 
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πεποιημένοι μᾶλλον ἢ πρότερον τὴν τῶν ἐπιτηδευμάτων ἀτοπίαν ἐνδείκνυνται, 

σφᾶς αὐτοὺς μάλιστα τῇ τε πονηρίᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ παρανομίᾳ νενικηκότες· ἐπεὶ 

καὶ ἀπισχυρισάμενος ἄν τις οὐ τὰ ψευδῆ εἴποι ὡς ἡ νόσος ἥδε εἴτε τύχῃ τινὶ εἴτε 

προνοίᾳ ἐς τὸ ἀκριβὲς ἀπολεξαμένη τοὺς πονηροτάτους ἀφῆκεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

τῷ ὑστέρῳ ἀποδέδεικται χρόνῳ. 

 Τότε δὲ ἀγοράζοντά τινα οὐκ εὐπετὲς ἐδόκει εἶναι ἔν γε Βυζαντίῳ ἰδεῖν, ἀλλ' 

οἴκοι καθήμενοι ἅπαντες, ὅσοις ξυνέβαινε τὸ σῶμα ἐρρῶσθαι, ἢ τοὺς 

νοσοῦντας ἐθεράπευον, ἢ τοὺς τετελευτηκότας ἐθρήνουν. ἢν δέ τις καὶ προϊόντι 

τινὶ ἐντυχεῖν ἴσχυσεν, ὅδε τῶν τινα νεκρῶν ἔφερεν. ἐργασία τε ξύμπασα ἤργει 

καὶ τὰς τέχνας οἱ τεχνῖται μεθῆκαν ἁπάσας, ἔργα τε ἄλλα ὅσα δὴ ἕκαστοι ἐν 

χερσὶν εἶχον. ἐν πόλει γοῦν ἀγαθοῖς ἅπασιν ἀτεχνῶς εὐθηνούσῃ λιμός τις 

ἀκριβὴς ἐπεκώμαζεν. ἄρτον ἀμέλει ἢ ἄλλο ὁτιοῦν διαρκῶς ἔχειν χαλεπόν τε 

ἐδόκει καὶ λόγου πολλοῦ ἄξιον εἶναι· ὥστε καὶ τῶν νοσούντων τισὶν ἄωρον 

ξυμβῆναι δοκεῖν ἀπορίᾳ τῶν ἀναγκαίων τὴν τοῦ βίου καταστροφήν. 

Καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν, χλαμύδα οὐκ ἦν ἐνδιδυσκόμενόν τινα ἐν Βυζαντίῳ τὸ 

παράπαν ἰδεῖν, ἄλλως τε ἡνίκα βασιλεῖ νοσῆσαι ξυνέβη (καὶ αὐτῷ γὰρ ξυνέπεσε 

βουβῶνα ἐπῆρθαι), ἀλλ' ἐν πόλει βασιλείαν ἐχούσῃ ξυμπάσης τῆς Ῥωμαίων 

ἀρχῆς ἱμάτια ἐν ἰδιωτῶν λόγῳ ἅπαντες ἀμπεχόμενοι ἡσυχῆ ἔμενον. τὰ μὲν οὖν 

ἀμφὶ τῷ λοιμῷ ἔν τε τῇ ἄλλῃ Ῥωμαίων γῇ καὶ ἐν Βυζαντίῳ ταύτῃ πη ἔσχεν. 

ἐπέσκηψε δὲ καὶ ἐς τὴν Περσῶν γῆν καὶ ἐς βαρβάρους τοὺς ἄλλους ἅπαντας. 
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«...λεγέτω μὲν οὖν ὥς πη ἕκαστος περὶ αὐτῶν γινώσκει καὶ 

σοφιστὴς καὶ μετεωρολόγος, ἐγὼ δὲ ὅθεν τε ἤρξατο ἡ νόσος ἥδε καὶ 

τρόπῳ δὴ ὅτῳ τοὺς ἀνθρώπους διέφθειρεν ἐρῶν ἔρχομαι....» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«...Για τις γνώσεις όμως που έχει ο καθένας γύρω απ’ αυτά  

τα ζητήματα ας μιλήσει όποιος θεωρεί τον εαυτό του ειδικό και 

όποιος πιστεύει πως ερμηνεύει τα παράδοξα φαινόμενα. Εγώ 

καλούμαι να περιγράψω από πού και πώς εκδηλώθηκε η 

συγκεκριμένη επιδημία και με ποιον τρόπο σκότωσε τους 

ανθρώπους...» 


