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Τα νοσήματα και ο θάνατος  
του Ηρώδη Αντύπα

Ο Ηρώδης Αντύπας ήταν βασιλιάς της Ιουδαίας από το 40–4 π.Χ. Αν και του 

αποδόθηκε το προσωνύμιο Μέγας, λόγω των μεγαλεπήβολων έργων του, στον 

χριστιανικό κόσμο παραμένει απεχθής εξ αιτίας της αμφισβητήσιμης διαταγής 

του περί της σφαγής των νηπίων. Παρέμεινε ένας αιμοδιψής και στυγνός βα-

σιλιάς, εξολοθρεύοντας και θανατώνοντας με ευκολία οποιονδήποτε πίστευε 

ότι επιβουλευόταν τον θρόνο και την εξουσία του, περιλαμβανομένων και των 

παιδιών του ή των γυναικών του. Χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς ως ένας 

παράφρων βασιλιάς, του οποίου η έντονη συμπτωματολογία της παρανοειδούς 

συμπεριφοράς άρχισε να εμφανίζεται μετά την εκτέλεση της δεύτερης συζύγου 

του Μαριάμμης, το 29 π.Χ., στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του. Διάφορες 

εικασίες έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για τη νοσολογική του κατάσταση, 

οι οποίες εκτείνονται από μηνιγγίτιδα μέχρι νόσο Fournier, ενώ το τελικό 

νόσημα που τον οδήγησε στον θάνατο, σύμφωνα με τις περιγραφές και τους 

ερευνητές, ήταν αυτό της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Χαρακτηριστικό του 

παρανοειδούς της σκέψης του ήταν ο εγκλεισμός των επιφανών Ιουδαίων στον 

ιππόδρομο της Ιεριχούς και η διαταγή του σφαγιασμού τους άμα του θανάτου 

του, με σκοπό να πενθήσει το έθνος για την εκδημία του. Η ταφή της σορού του 

έγινε στον χώρο του Ηρωδείου, σε τοποθεσία που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ηρώδης Αντύπας ή Ηρώδης ο Μέγας (73–4 π.Χ.) 

υπήρξε βασιλιάς των Ιουδαίων από το 40 π.Χ.1,2 μέχρι τον 

θάνατό του το 4 π.Χ., και η αναρρίχησή του στον θρόνο 

σηματοδότησε την έναρξη της Ηρωδιανής δυναστείας.3 

Το προσωνύμιο Μέγας το απέκτησε λόγω της έντονης 

οικοδομικής πολιτικής και των μεγαλεπήβολων σχεδίων 

του, όπως η ανοικοδόμηση του ναού των Ιεροσολύμων, η 

δημιουργία οχυρωματικών έργων, ιπποδρόμων, θεάτρων 

κ.λπ. Αν και χαρακτηρίστηκε ως ένας δυνατός πολιτικός 

άνδρας και ικανός βασιλιάς, υπήρξε μια αμφιλεγόμενη 

προσωπικότητα.4 Μολονότι η περίοδος της διακυβέρνη-

σής του ήταν αποκορύφωμα ευημερίας και οικονομικής 

ευμάρειας, εν τούτοις αποτέλεσε μια από τις μελανότερες 

σελίδες της ιουδαϊκής ιστορίας λόγω των εγκλημάτων που 

διέπραξε εναντίον οποιουδήποτε θεωρούσε ότι επιβου-

λευόταν τον θρόνο και την εξουσία του.5 Σκιαγραφήθηκε 

ως ένας αιμοδιψής και αδίστακτος βασιλιάς 

6 όχι 

μόνο για τον ιουδαϊκό λαό αλλά και για την ίδια του την 

οικογένεια, αφού σκότωσε 3 από τα 14 παιδιά του και μία 

από τις 10 γυναίκες του, τη Μαριάμμη, την οποία υπεραγα-

πούσε.3,4 Στον χριστιανικό κόσμο παραμένει απεχθής λόγω 

της διαταγής του για τη σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ 

7 ενέργεια η 

οποία αμφισβητείται όχι ως προς την πράξη αλλά ως προς 

τον αριθμό των θυμάτων8 και πιθανολογείται σφαγή 20 

περίπου νηπίων, αφού η Βηθλεέμ ήταν ένα μικρό και άσημο 

χωριό9 με τον αριθμό των σφαγιασθέντων 14.000 νηπίων 

να παραμένει στα όρια της θρησκευτικής μυθοπλασίας.

Ο Ηρώδης πέθανε στο ανάκτορο της Ιεριχούς την άνοιξη 

του 4 π.Χ. (έτος 750 από κτίσεως Ρώμης) με την ακριβή ημε-

ρομηνία θανάτου του να έχει κατά καιρούς αμφισβητηθεί,2 

αν και στις πηγές διευκρινίζεται ότι πριν από τον θάνατό 

του προηγήθηκε έκλειψη σελήνης 
6 η οποία στην Παλαιστήνη έλαβε χώρα στις 

13–14 Μαρτίου του 4 π.Χ., και ο θάνατός του επήλθε πριν 

από την εορτή του Πάσχα 6 που 

γιορταζόταν πριν από την πανσέληνο της 11ης Απριλίου.3 

2. ΠΗΓΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κύρια και πρωτογενή πηγή πληροφόρησης αποτέ-

λεσαν τα συγγράμματα του Φλάβιου Ιώσηπου «Ιουδαϊκή 
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Αρχαιολογία» και «Ιουδαϊκός πόλεμος», όπου προέρχονται 

οι πληροφορίες για τη νοσολογική κατάσταση του βασιλιά 

και οι οποίες αντλούνται από τον Νικόλαο της Δαμασκού, 

που ήταν αυτόπτης μάρτυρας και βιογράφος του Ηρώδη. 

Δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης αποτέλεσαν η Εκκλη-

σιαστική Ιστορία του Ευσέβιου Καισαρείας από τη σειρά 

της «Ελληνικής Πατρολογίας» και το βιβλίο του Ferguson 

“Background of early Christianity”, το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

για την αναψηλάφηση του ιστορικού πλαισίου. Επίσης, έγινε 

ανασκόπηση σε άρθρα-κείμενα με τη μέθοδο hand search. 

Εντοπίστηκαν 25 άρθρα, από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα 

12 λόγω της συνάφειας και των πληροφοριών που παρείχαν.

3. Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται 

από τον ιστορικό Φλάβιο Ιώσηπο, ο Βασιλιάς Ηρώδης ασθέ-

νησε αρκετές φορές πριν τον καταβάλλει ολοκληρωτικά το 

τελικό νόσημά του και τον οδηγήσει στον θάνατο. 

Το 43 π.Χ. στην ηλικία των 30 ετών, ο Ηρώδης βρισκόταν 

στη Δαμασκό και ήταν ασθενής…

6 Καμιά 

περαιτέρω πληροφορία δεν παρέχεται για το είδος ή τη 

διάρκεια αυτής της ασθένειας.

Το 37 π.Χ. στην ηλικία των 36 ετών κατά τη διάρκεια 

μιας στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Αντίγονου 

στην Ιεριχώ, ο Ηρώδης τραυματίστηκε από ακόντιο στα 

πλευρά 

6

10 Ο εν 

λόγω τραυματισμός θεωρήθηκε επιπόλαιος, αφού ο βασι-

λιάς συνέχισε να μάχεται.3

Σε άγνωστο χρόνο αναφέρεται επίσης ένας τραυματι-

σμός, ο οποίος προήλθε λόγω πτώσης από το άλογό του 

κατά τη διάρκεια κυνηγιού και τρυπήθηκε από τα βέλη 

του… 

6 Γι’ αυτόν τον τραυματισμό δεν παρέχεται κάποια 

περαιτέρω πληροφορία.

Το 29 π.Χ. στην ηλικία των 44 ετών, ο Ηρώδης άρχισε να 

εκδηλώνει ψυχωσικές διαταραχές με αφορμή την εκτέλεση 

της δεύτερης και επί 13 χρόνια συζύγου του Μαριάμμης. 

Μετά τον θάνατό της, ο βασιλιάς περιήλθε σε μια μακρά 

κατάσταση πένθους, εκδηλώνοντας στοιχεία ψυχωσικής 

συμπεριφοράς, όπως να θρηνεί απρεπώς 
6 να διατάζει τους υπηρέτες να την 

καλούν να έλθει κοντά του σαν να ζούσε 

6 ή να της φωνάζει δυνατά ενόσω ήταν 

νεκρή… 
6 ενώ ταυτόχρονα πραγματο-

ποιούσε συμπόσια 
6 

Ήταν περίοδος κατά την οποία ο Ηρώδης παραμελούσε 

τα καθήκοντά του και όταν ένας λοιμός προσέβαλε την 

πόλη, αυτός την εγκατέλειψε και βγήκε στην ύπαιθρο με 

πρόσχημα το κυνήγι 

6 

Σύντομα όμως αρρώστησε σοβαρά… 
6 με 

συμπτώματα φλεγμονής και πόνου στην ινιακή χώρα, με 

συνοδό παραλογισμό… 
6 Μεταφέρθηκε στη Σαμάρεια για 

θεραπεία… 
6 όπου παρ’ όλες τις ιατρικές 

παρεμβάσεις παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση για αρκετό 

χρονικό διάστημα 
6 

και η ανάνηψή του ήταν αργή… 

6 Η συμπεριφορά του ήταν παράλογη και 

τιμωρούσε ή εκτελούσε τους ανθρώπους που τον περιτρι-

γύριζαν, ανάμεσά τους την πεθερά και τον κουνιάδο του.3 

Τέλος του 5 π.Χ. ή αρχές του 4 π.Χ., σε ηλικία 68–69 

ετών, άλλη μια σοβαρή ασθένεια προσβάλλει τον βασιλιά 
6 χωρίς όμως να κα-

ταγράφονται τα συμπτώματά της, παρ’ εκτός την έντονη 

επιθετικότητά του και τα παράλογα και οργισμένα του 

ξεσπάσματα 
6 Η βαρύτητα της νόσου ήταν σε τέτοιο 

βαθμό ώστε διαδόθηκαν φήμες περί του θανάτου του.

4. ΤΕΛΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ (4 π.Χ.)

Το τελικό νόσημα και η ταλαιπωρία του Ηρώδη μέχρι τον 

θάνατό του θεωρήθηκε ως θεϊκή τιμωρία για έναν δυσσεβή 

βασιλιά… 

6 

11 Ο Ιώσηπος περιγράφει στην 

«Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» λεπτομερώς την κλινική του εικόνα, 

ως ακολούθως 
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6 Λεπτομερέστερη εικόνα 

παρατίθεται στον ιουδαϊκό πόλεμο… 

10 Σύμφωνα 

με την περιγραφή του Ιώσηπου, ο βασιλιάς εμφάνισε μια 

ήπια πυρετική κίνηση…: 10 

κνησμό σε όλη την επιφάνεια του σώματος 
10 φλεγμονή στην κάτω κοιλία 

με πόνο στο κόλον και εξέλκωση των εντέρων 
6 

οιδήματα των κάτω άκρων 
10 με συγκέντρωση διάφανου υγρού 

6 Αναφέρεται 

επίσης σήψη των γεννητικών οργάνων με συνοδό εμφάνιση 

σκουληκιών 10 
11 Εκτός από αυτά 

καταγράφεται και αναπνευστική δυσχέρεια… 
10 

Αναζητώντας θεραπεία για τη νόσο του 

10 πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό και 

πήγε στα θερμά λουτρά της Καλλιρόης, στη βορειοανατο-

λική πλευρά της Νεκράς Θάλασσας… 

6 
10 

με σκοπό την αναζήτηση της πολυπόθητης ίασης. Οι ιατροί 

αποφάσισαν να θερμάνουν το σώμα του και για τον λόγο 

αυτόν τον βύθισαν σε θερμό λάδι 
10 

6 Ο βασιλιάς έχασε τις αισθήσεις του με ταυτόχρονη 

αναστροφή των οφθαλμών του, δίνοντας την αίσθηση και 

την όψη του νεκρού3 
10 αλλά γρήγορα ανένηψε… 

10 

Ακολούθως, μεταφέρθηκε στην Ιεριχώ σε κακή ψυχολογική 

κατάσταση3 … 
10 Μισούσε τους πάντες σε τέτοιο 

σημείο, ώστε προαισθανόμενος τον θάνατό του ζήτησε από 

όλους τους επιφανείς Εβραίους να έλθουν στην Ιεριχώ και 

τους φυλάκισε στον ιππόδρομο της πόλης 

,10 

δίνοντας διαταγή στην αδελφή του Σαλώμη να εκτελεστούν 

άμα του θανάτου του, με σκοπό να αναγκαστεί να πενθήσει 

όλο το έθνος… 

3,10,12 

Η κατάσταση της υγείας του συνέχιζε να επιδεινώνεται και ο 

Ηρώδης προσπάθησε ανεπιτυχώς να αυτοκτονήσει με ένα 

μικρό μαχαίρι φρούτου… 

10 Ακολούθησε η εκτέλεση του υιού 

του Αντίπατρου… 10 και 5 ημέρες 

αργότερα ο Ηρώδης αφήνει την τελευταία του πνοή… 
10 

6 μετά τη σεληνιακή έκλειψη της 13ης Μαρτί-

ου του 4 π.Χ.,… 6 και 

πριν από την πανσέληνο της 11ης Απριλίου3 με τη Σαλώμη 

να απελευθερώνει τους ομήρους από τον ιππόδρομο της 

Ιεριχούς… 
10 Η σορός του ετάφη στον χώρο του 

Ηρωδείου σε τοποθεσία που ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί.13 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι ιστορικοί της αρχαιότητας δεν καταγράφουν πάντα 

αντικειμενικά τα γεγονότα αλλά δίνουν και μια μορφή μετα-

φορικής γραφής ανάλογα με τον χρόνο και την περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα.3,14 Υπό αυτή την έννοια και επειδή η νοσολογική 

εικόνα του βασιλιά προέρχεται αποκλειστικά από τις γραφές 

του Φλάβιου Ιώσηπου, εγείρονται ερωτήματα αναφορικά με 

την αντικειμενικότητα της περιγραφής του.1 Και αυτό γιατί οι 

θάνατοι ιστορικών προσωπικοτήτων οι οποίοι ήταν μισητοί, 

αιμοδιψείς ή ασεβείς λαμβάνουν δραματικές διαστάσεις 

ως ένδειξη τιμωρίας ή θείας δίκης για την ικανοποίηση του 

δημόσιου αισθήματος.15,16 Παρά τις πιθανές αμφισβητήσεις, 

ο Ηρώδης ήταν ένας βάρβαρος και αιμοδιψής βασιλιάς με 

έντονο το στοιχείο της παρανοειδούς συμπεριφοράς από 

την τέταρτη δεκαετία της ζωής του, μετά την εκτέλεση της 

συζύγου του Μαριάμμης, το 29 π.Χ. Η συμπεριφορά του αυτή 

συνεχίστηκε μέχρι και τον θάνατό του, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τον εγκλεισμό των επιφανών Ιουδαίων στον 

ιππόδρομο της Ιεριχούς και η εντολή του να εκτελεστούν 

άμα του θανάτου του, με σκοπό να αναγκαστεί να πενθή-

σει όλο το έθνος. Αναφορικά με το τελικό του νόσημα, ως 

αιτία θανάτου έχουν υποστηριχθεί διάφορες ερμηνείες 

και προσεγγίσεις, οι οποίες ερμηνεύονται σύμφωνα με τις 

πληροφορίες του Ιώσηπου. Η πλέον αποδεκτή διάγνωση της 
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ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο τον Ηρώδη φαίνεται 

να είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.3,12,17 Η προοδευτική 

αδυναμία, ο έντονος κνησμός του σώματος και οι νοητικές 

διαταραχές που εμφάνιζε συνηγορούν προς αυτή την κα-

τεύθυνση. Επίσης, η εμφάνιση μυϊκών σπασμών οι οποίες 

αναφέρονται από τον Ιώσηπο ως… 

 η αναφορά σε έλκη των εντέρων… 

 που 

μπορεί να αναφέρονται σε ουραιμική διαρροϊκή συνδρομή, 

καθώς και η ήπια πυρετική κίνηση… 

 περιλαμβάνονται στη συμπτωματολογία.18 Ακόμη 

και η δυσοσμία της αναπνοής… 

 συνηγορεί υπέρ της 

εν λόγω εικόνας, αφού η οργανική ανεπάρκεια των νεφρών 

αποτελεί αίτιο κακοσμίας του στόματος, με χαρακτηριστική 

οσμή αμμωνίας.19
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Herod Antipas was King of the Judaea from 40 BC to 4 BC. Although he is known as “Herod the Great”, because of 

his great deeds, including planning major building activities, he is forever infamous because of the incident of the 

slaughter of the infants. He was a bloodthirsty and ruthless king, killing his rivals and eliminating all potential threats 

to his throne and power, including his own children and his wives, if he considered them to be a threat. He is consid-

ered by historians to have been a mad king, whose psychotic behavior started to appear around 29 BC, just after he 

ordered the execution of his second wife, Mariam. Various speculations regarding his medical condition have been 

recorded in the past, including meningitis and Fournier’s disease. According to the records and historical sources, he 

died of kidney failure. One characteristic example of his paranoia, was ordering the imprisonment of distinguished 

Jews in the Jericho circus. After his death, the guards had orders to execute the prisoners as a token of the mourning 

of its “leader” by the nation to. His body was buried within the Herodium and has not yet been discovered.
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