
Πανούκλα 

Η πανούκλα είναι δημώδης όρος για τον λοιμό που προκαλείται κυρίως από την 

πανώλη(η οποια είναι μια λιμόδης νοσος που προκαλείται από το βακτίριο yersinia 

pestis), αλλά και από κάθε άλλη λοιμώδη νόσο που μπορεί να λάβει διαστάσεις 

επιδημίας. 

Πίνακας περιεχομένων 

 

Λαογραφία 

Στην ελληνική λαογραφία
[1]

, ο λαός προσωποποιώντας την πανούκλα, τη φαντάστηκε 

σαν μια τυφλή μαυροφορεμένη γριά να κρατά στο χέρι ρόπαλο και να περιφέρεται 

στην επαρχία σκοτώνοντας όποιον συναντά στο δρόμο της αλλά και όποιον αγγίξει. 

Σε πολλά μέρη της Ελλάδας πίστευαν πως οι Πανούκλες ήταν τρεις γριές που η μια 

κρατάει το «κατάστιχο», η άλλη το «ψαλίδι» και η τρίτη το «σάρωμα», δοξασία που 

ασφαλώς και παραπέμπει στις Γραίες ή Μοίρες της Ελληνικής Μυθολογίας. 

Προστάτες των ασθενών και διώκτες της πανούκλας θεωρούνταν ο Άγιος 

Χαράλαμπος και η Αγία Παρασκευή ενώ για την καταπολέμησή της 

χρησιμοποιούνταν διάφορα μαγικά γιατροσόφια. Στις δε κοινές εκφράσεις η 

πανούκλα απαντάται και ως βρισιά («μωρή Πανούκλα!»). 

 

Στον Μεσαίωνα] 

Αυτή προκάλεσε μια από τις πιο σοβαρές πληθυσμιακές καταστροφές που γνώρισε 

ποτέ η χριστιανική Δύση. Η μόλυνση προήλθε από την Ανατολή, από Γενοβέζους 

ναυτικούς, και μεταδόθηκε στη Σικελία και στην Τοσκάνη αρχικά. Χτύπησε τους 

πληθυσμούς που ήταν λιγότερο προετοιμασμένοι ν' αντιμετωπίσουν την νέα μορφή 

της επιδημίας. 

Διαδόθηκε ταχύτατα σε ολόκληρη την Ευρώπη έως την Αγγλία, την Γερμανία και 

στην Σκανδιναβία ακόμη. Το μικρόβιο παρέμεινε για πολλούς μήνες σε κάθε πόλη ή 

περιοχή και γρήγορα προσέβαλλε όλους τους κατοίκους. Οι παλαιές επιδημίες, που 

άλλοτε εμφανίζονταν σε κανονικά διαστήματα στις δυτικές χώρες, είχαν βουβωνική 

μορφή. Διαδίδονταν από άρρωστους ποντικούς και από τα τσιμπήματα των ψύλλων. 

Στα 1348 όμως η πανώλη παρουσιάζει καινούργια όψη, άγνωστη όπως φαίνεται, στη 

Δύση, τη μόλυνση δηλ. των πνευμόνων, που μεταδιδόταν ταχύτατα με τον αέρα. Έτσι 

εξηγούνται οι καταπληκτικές πρόοδοι της αρρώστιας και ο τεράστιος αριθμός των 

θυμάτων. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν παρά με το να απομονωθούν 

στα σπίτια τους και έπειτα να φύγουν μακρυά από τις πόλεις. Η σκληρότητα και ο 

ανυποχώρητος χαρακτήρας της αρρώστιας, η οποία αμέσως θεωρήθηκε σαν θεϊκή 

τιμωρία, Επηρέασαν πολύ τα πνεύματα των ανθρώπων και δημιούργησαν, ιδίως στις 

λαϊκές μάζες ένα μυστικισμό με επικίνδυνο παροξυσμό,προκάλεσαν ακόμη 

αναβιώσεις μαγικών συνθηκών και πράξεων.Αρχίζουν τότε οι πιο μεγάλες 
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εξιλαστήριες τελετές. Οι αυτομαστιγούμενοι, ομάδες δηλ. μετανοούντων, ιδιαίτερα 

πολυάριθμες στην Γερμανία διατρέχουν την ύπαιθρο, μπαίνουν στις 

πόλεις,προσελκύουν την προσοχή των μαζών με τις παράξενες τελετές τους που τις 

διαδέχονται συλλογικά μαστιγώματα, χοροί και τραγούδια, μυστικιστικές εκστάσεις, 

προκαλούν επίσης ταραχές και οχλαγωγίες. Επισύρουν την οργή των φτωχών 

εναντίον των ξένων και των μη χριστιανών που τους θεωρούν υπεύθυνους. Στη 

Γερμανία, στη Γαλλία, στην Καταλωνία, ο λαός κατακρεουργεί τους Εβραίους, τους 

οποίους κατηγορεί ότι έριξαν δηλητήριο στα πηγάδια. Φυσικά είναι αδύνατο να 

υπολογίσουμε τις ανθρώπινες απώλειες για όλη την Δύση. Αρκετές εργασίες που 

έχουν γραφεί επιτρέπουν να υπογραμμίσουμε την σοβαρότητα της καταστροφής. 

Στη λογοτεχνία 

Από την πανούκλα έχουν εμπνευστεί και πολλοί λογοτέχνες στο παρελθόν. 

Ενδεικτικά: 

 1352: Δεκαήμερον, η συλλογή διηγημάτων του Βοκάκιου 

 1721: Το ημερολόγιο του χρόνου της πανούκλας, ιστορικό μυθιστόρημα του 

Ντάνιελ Ντεφόε 

 1842: Η μάσκα του κόκκινου θανάτου, διήγημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε 

 1939: Η πανώλη στη Δέλγκα, διήγημα από τη συλλογή Αλλόκοτοι άνθρωποι 

(1944) του Στρατή Τσίρκα 

 1947: Η πανούκλα, μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμύ 

 

 

 

Νοστράδαμος. Ο προφήτης έγραψε και 

συνταγές για καλές ερωτικές επιδόσεις, 

λεύκανση των δοντιών, μαρμελάδα 

κεράσι και περιποίηση των μαλλιών. 

Κατά λάθος βρήκε και φάρμακο κατά 

της πανούκλα 
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Οι προφητείες του Νοστράδαμου μπορεί να αμφισβητούνται από εκατομμύρια 

ανθρώπους παγκοσμίως, αλλά υπάρχουν ορισμένα κείμενά του που έχουν αποδειχτεί 

πέρα για πέρα αληθινά..Κατά λάθος  βρήκε το φάρμακο της πανούκλας 

 

Η θεραπεία για την πανούκλα 

Ο Νοστράδαμος γεννήθηκε το 1503 στη Προβηγκία της Γαλλίας. 

Η παιδική του ηλικία δεν διέφερε σε τίποτα από τους υπόλοιπους εμπόρους του 16ου 

αιώνα. 

Σε ηλικία 15 ετών ξεκίνησε τις σπουδές του, οι οποίες διακόπηκαν απότομα όταν 

έκλεισε το πανεπιστήμιο λόγω της πανούκλας. 

Μέχρι το 1529 που συνέχισε τις σπουδές του στην ιατρική, ο Νοστράδαμος 

ασχολήθηκε με τη μελέτη βοτάνων και εργαζόταν ως φαρμακοποιός. 

Τον έδιωξαν από το πανεπιστήμιο όταν έμαθαν ότι παράλληλα εργαζόταν, κάτι που 

απαγορευόταν αυστηρά από τους κανόνες του πανεπιστημίου. 

Το 1531 παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά. Όλη του η οικογένεια πέθανε το 1534 

από πανούκλα και ο Νοστράδαμος έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη. 
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Άρχισε να ταξιδεύει και να μοιράζει ιατρικές συμβουλές και θεραπείες όπου τον 

καλούσαν. 

Το 1546, με την πανούκλα να θερίζει, ο Νοστράδαμος ανακοίνωσε ότι βρήκε τη 

θεραπεία. 

Την ονόμασε “χάπι τριαντάφυλλου” και αποτελούνταν από πολύ απλά και αρωματικά 

υλικά: πριονίδι από το πιο μυρωδάτο κυπαρίσσι, ίριδα της Φλωρεντίας, γαρύφαλλο 

και αλόη. 

Τα υλικά αναμειγνύονταν με 400 λιωμένα κόκκινα τριαντάφυλλα και το τελικό μίγμα 

στερεοποιούνταν σε μορφή χαπιών, τα οποία ο ασθενής κρατούσε για ώρες στο 

στόμα του. 

 

Η πανούκλα σκορπά τον θάνατο 

Ο Νοστράδαμος πίστευε ότι η μυρωδιά του χαπιού εμπόδιζε την ασθένεια να 

εισχωρήσει και να μολύνει το σώμα του ασθενή. 

Στην πραγματικότητα, η δυνατή οσμή έδιωχνε τα ποντίκια με τα οποία μεταδιδόταν η 

ασθένεια και η θεραπεία του Νοστράδαμου φάνηκε να λειτουργεί. 

Ο Νοστράδαμος έγινε διάσημος για τις ιατρικές του ικανότητες. Εκαταστάθηκε στη 

Λυόν με καλό εισόδημα και παντρεύτηκε μια πλούσια χήρα. 

Εκεί ασχολήθηκε με τις συνταγές, τις μελέτες και τη συγγραφή, ενώ ταξίδεψε και 

στην Ιταλία. 

Τον ενδιέφερε η αστρολογία, ο μυστικισμός και πίστευε ότι είχε κληρονομικό 

χάρισμα να προβλέπει το μέλλον. 

Το 1555 κυκλοφόρησε το βιβλίο με τις προφητείες για το οποίο είναι γνωστός μέχρι 

σήμερα. 

Με τη βοήθεια της Κατερίνας των Μεδίκων, της βασίλισσας της Γαλλίας που τον 

θαύμαζε απεριόριστα, ο Νοστράδαμος κέρδισε την εύνοια και της αριστοκρατίας. 

Μέσα σε λίγα χρόνια είχε γίνει ένας απ’ τους κορυφαίους γιατρούς της βασιλικής 
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αυλής και σύμβουλος του νέου βασιλιά, γιου της Κατερίνας των Μεδίκων. 

Πέθανε το 1566 από ποδάγρα και άφησε τη σημαντική περιουσία του στη δεύτερη 

σύζυγο και τα έξι παιδιά του. 

Η πανούκλα που αποδεκάτισε το 1/3 του 

πληθυσμού στην Ευρώπη του 

Μεσαίωνα. Την αντιμετώπιζαν με 

λιτανείες και τότε βγήκε η λέξη 

καραντίνα, που σημαίνει αποκλεισμός 

40 ημερών 

22/11/2014 
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 Η επιδημία πανούκλας του Μεσαίωνα (1348-1350) αποτέλεσε ίσως τη μεγαλύτερη 

ανθρωπιστική καταστροφή στην ιστορία. Πήρε τη μορφή πανδημίας και ο δείκτης 

θνησιμότητας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η επιδημία προκάλεσε τον μεγαλύτερο 

αριθμό θυμάτων από οποιοδήποτε άλλο γεγονός στην ιστορία και χαρακτηριστικά 

έλεγαν ότι σε κάποιες περιοχές οι επιζώντες δεν ήταν αρκετοί για να θάψουν τους 

νεκρούς. 

 

Συνέπεια της επιδημίας ήταν να χαθεί το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης.  

 

Η επιδημία έφτασε στην Δυτική Ευρώπη το 1347 και πέρασε στην Αγγλία ένα χρόνο 

αργότερα. Ακολούθησαν η Σκανδιναβία και η Ρωσία. Για να μειωθεί ο κίνδυνος 

μετάδοσης της πανώλης όλα τα καράβια από το 1347 και μετά απομονώνονταν για 40 
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μέρες, γεγονός από το οποίο προέκυψε η λέξη καραντίνα, από τη γαλλική έκφραση 

une quarantaine de jours, δηλαδή, 40 μέρες. 

 

 
Θύματα του Μαύρου Θανάτου, όπως εντοπίστηκαν σε ανασκαφή κάτω από το 

Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Λονδίνου 

Τα αίτια της επιδημίας  

 

Εστία μόλυνσης ήταν οι αρουραίοι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για λοιμώδη νόσο που 

προκαλείται από ένα βακτήριο, τον βάκιλο του Γερσίν. Μεταδόθηκε στον άνθρωπο 

από το τσίμπημα των ψύλλων που παρασιτούσαν στους αρουραίους. Τον Μεσαίωνα 

ο πληθυσμός των αρουραίων αυξήθηκε επικίνδυνα όταν ο Πάπας αποκάλεσε τις 

γάτες όργανα του Σατανά. Ακολούθησε κύμα μαζικής εξόντωσης κάθε γάτας με 

αποτέλεσμα οι αρουραίοι να πολλαπλασιαστούν με ταχύτατο ρυθμό. Το βακτήριο της 

πανούκλας έπληττε τα ζωτικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και οδηγούσε σε 

βέβαιο θάνατο. Οι συνθήκες διαβίωσης της εποχής και η έλλειψη υγιεινής ευνόησαν 

την ταχύτατη μετάδοση. Η ασθένεια εμφανίστηκε σε τρεις μορφές : τη βουβωνική, 

την πνευμονική και τη σηψαιμική. 

 

Τα θύματα 

 

Από την επιδημία δεν ξέφυγε κανείς. Άντρες, γυναίκες, πλούσιοι, φτωχοί, κληρικοί, 

χωρικοί βασιλείς, καλόγριες, μοναχοί. 

Κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα σταμάτησε, είτε επρόκειτο για οικοδόμηση ναών 
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στην Ιταλία, είτε για κεραμικές δημιουργίες στην Αγγλία. Καλλιτέχνες όπως η 

οικογένεια Λορινζέτι στην Σιένα της Ιταλίας ή οι περίφημοι κτίστες Ράμσεϊς στην 

Αγγλία αφανίστηκαν. 

Τα συμπτώματα 
 

Τα συμπτώματα κυρίως συμπεριελάμβαναν πρήξιμο στη βουβωνική χώρα, τον λαιμό 

και στους λεμφαδένες. 

Το δέρμα έπαιρνε σκούρο χρώμα και πολλές φορές ο ασθενής υπέφερε από 

αιμοπτύσεις. Καταγραφές του μεσαίωνα ανέφεραν πως πολλές φορές αρκούσαν πέντε 

μέρες ασθένειας για να επέλθει ο θάνατος, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που μόνο 

μια μέρα ήταν αρκετή για το μοιραίο. 

 

Ο μαύρος θάνατος: The Living Hurry Past the Dead, Florence 1348 

Τόσο μεγάλος ήταν ο αριθμός των θυμάτων ώστε δεν υπήρχαν πλέον αρκετοί αγρότες 

να καλλιεργήσουν τη γη, ούτε κτηνοτρόφοι να φροντίσουν τα ζώα. 

 

 

 Αριθμός θυμάτων  

 

Στην Ευρώπη μέσα σε πέντε χρόνια, 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 

Ο πληθυσμός μειώθηκε από 80 εκατομμύρια σε 30. Η επιδημία αφάνισε το 60% του 

πληθυσμού στις αστικές και αγροτικές περιοχές. Κάποιες μάλιστα κοινότητες, όπως 

του Κουόμπ στο Χάμσάιρ, αφανίστηκαν πλήρως, ενώ πολλές αγροτικές περιοχές 
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παρήκμασαν και σταδιακά ερήμωσαν. 

Κάποιοι κατάφεραν να ξεπεράσουν τη θανατηφόρα ασθένεια, όμως οι άνθρωποι 

εκείνη την εποχή δεν είχαν ενημέρωση και γι΄ αυτούς, όσοι ασθενούσαν θεωρούνταν 

μελλοθάνατοι.  

 

Η πανώλη είχε προϊστορία  

 

 

 

 

Γιατροσόφια και λιτανείες 

 

Οι άνθρωποι του μεσαίωνα πίστευαν ότι η ασθένεια ήταν θεόσταλτη ή θεϊκή κατάρα, 

γι ´αυτό και προσπαθούσαν να την αντιμετωπίσουν με προσευχές και λιτανείες. 

Κάποιοι άλλοι συνειδητοποίησαν ότι το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να 

φύγουν μακριά. Στο «Δεκαήμερο», έργο του Βοκάκιου, ο συγγραφέας ασχολείται με 

αυτή τη  φυγή. Είναι μία σειρά ιστοριών για κάποιους νέους ανθρώπους που ψάχνουν 

να βρουν καταφύγιο μακριά από την πανώλη κοντά στην Φλωρεντία. 

Δεν υπήρχε κάποια γνωστή θεραπεία εκείνη την εποχή και οι άνθρωποι χρειάζονταν 

φάρμακα. 

Ο Τζέφρι Τσότσερ, Άγγλος συγγραφέας και ποιητής, αναφέρει πως κάποιοι γιατροί 

έβγαλαν πολλά χρήματα από την πανούκλα. 

Το βακτήριο της πανώλης ταυτοποιήθηκε στην Ασία το 1890 και συνδέθηκε άμεσα 

με τους ψύλλους και τα ζώα. 
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Η ασθένεια δεν εξαφανίστηκε ποτέ εντελώς . Μια επιδημία που ξέσπασε στην Ινδία 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990 προκάλεσε πανικό σε όλο τον κόσμο. 

Επανεμφάνιση της επιδημίας είχαμε και το 2013 στην Κιρκιζία κοντά στο 

Ουμπεκιστάν. 

Με πληροφορίες από history extra  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ : Ο Πάπας διέταξε να σφαχτούν οι γάτες, γιατί πίστευε ότι 

ήταν ο σατανάς. Έτσι πυροδότησε επιδημία πανούκλας στην Ευρώπη του 

Μεσαίωνα  
          Η ΠΑΝΟΥΚΛΑ Η ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ 

,ΑΠΟΔΕΚΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΙΜΑ .ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥ 

ΔΥΝΑΤΗ ΑΣΘΕΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΝΙΣΕ ΤΟ 1/3 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.ΤΕΛΙΚΑ ΟΜΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΑΡΧΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΑΠΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΝΑ 

ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΕΛΙΟΣ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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