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Γυναίκες στη πυρά 





Υπήρχαν τρεις κεντρικές κατηγορίες 
που επαναλαμβάνονταν σταθερά, 
στην ιστορία της μαγείας στη Βόρεια 
Ευρώπη. Πρώτον, οι μάγισσες 
κατηγορούνταν για οτιδήποτε 
αντιληπτό ως σεξουαλικό έγκλημα 
εναντίον των αντρών. Έτσι απλά 
«κατηγορούνταν» για θηλυκή 
σεξουαλικότητα. Δεύτερον, 
κατηγορούνταν ότι αποτελούσαν 
οργάνωση και τρίτον, κατηγορούνταν 
ότι διέθεταν μαγικές δυνάμεις που 
επηρέαζαν την υγεία, αλλά και τη 
βελτιώνουν. Κατηγορούνταν συχνά 
για την κατοχή ιατρικών, μαιευτικών 
και γυναικολογικών 
ικανοτήτων. 



Γενικώς οι κατηγορίες ήταν στερεότυπες: καλλιέργεια πνευματικών και 
σωματικών δεσμών με το σατανά, πρόκληση ασθενειών και 
οικονομικών προβλημάτων σε άλλους ανθρώπους, επηρεασμός του 
καιρού κλπ. Οι μάγισσες ήταν υπεύθυνες για όλα τα κακά που 
συνέβαιναν στους ανθρώπους και η μόνη λύτρωση ήταν ο θάνατός τους! 
Αποτέλεσμα αυτών των αντιλήψεων, ήταν ένα απίστευτο για τις μέρες 
μας συλλογικό έγκλημα από την οργανωμένη εξουσία, το κράτος και 
τον εκκλησιαστικό μηχανισμό.  



      Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πολλές γυναίκες χαρακτηρίστηκαν 
τρελές και υστερικές και κάηκαν στην πυρά σαν μάγισσες, δεδομένου 
ότι η υστερία θεωρήθηκε ασθένεια γυναικεία, η οποία συνδεόταν με τη 
μήτρα (υστέρα). Επιπλέον, μάγισσα μπορούσε να κατηγορηθεί μια 
γυναίκα που έκλεψε μήλα, ή έκανε να «κόψει» το γάλα, ή να βοηθήσει 
τη γειτόνισσα να γεννήσει, ή να φτιάχνει διάφορα γιατροσόφια από 
βότανα. 



Όπως και να χει, ο κύριος στόχος ήταν να βρεθούν και να εξοντωθούν οι 
μάγισσες, που η οργάνωση τους σε στρατιά του διαβόλου θεωρούνταν ότι 
απειλεί την ύπαρξη της Εκκλησίας. Την εκστρατεία αναλάμβαναν οι 
Δομινικανοί μοναχοί και η Ιερά Εξέταση. 
 Επίσημη αρχή του κυνηγιού των μαγισσών θεωρούνταν δύο γραπτά κείμενα 
•Το παπικό διάταγμα του 1484. 
•Το πρώτο εγχειρίδιο δαιμονολογίας , το οποίο αποτέλεσε για δύο αιώνες το 
βασικό εγχειρίδιο «νομολογίας» κάθε δικαστή, αλλά ταυτόχρονα περιέχει όλες 
τις αντιλήψεις της Παπικής Εκκλησίας γύρω από τη φύση της γυναίκας. 
 Η πρωτοτυπία του βρίσκεται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά επιστρατεύει 
στην καταδίωξη των μαγισσών, εκτός από την εκκλησιαστική και την κοσμική 
εξουσία.  Εκλαϊκευτικό ανάγνωσμα με εντυπωσιακό αριθμό εκδόσεων για την 
εποχή του, το Malleus αποτελεί την εφαρμογή του παπικού διατάγματος και 
σημειώνει την απαρχή της μεγάλης εξάπλωσης του κυνηγιού. Εξάπλωσης, που 
πήρε διαστάσεις καταδιωκτικής μανίας και κράτησε δύο αιώνες. 



Το The Malleus Maleficarum. Γραμμένο από τους Δομινικανούς H. 
Kramer και J. Sprenger το 1485, το οποίο διατυπώνει με 
λεπτομέρειες την επίσημη άποψη για το ποιες είναι πώς γίνονται 
και τι κάνουν οι μάγισσες. Δίνει οδηγίες για την ανακάλυψη τους, 
για τη διαδικασία της ανάκρισης και της δίκης τους, καθώς και για 
την τιμωρίας τους. 

Σχετικά με τα βασανιστήρια, στο εγχειρίδιο 
που προανέφερα οι λεπτομέρειες για τον 
βασανισμό είναι φρικιαστικές, και 
αναφέρονται με εντυπωσιακή ψυχρότητα! 
Προδίδουν επίσης συγγραφέα όπου έχει 
πειραματιστεί εκτενώς στο ανθρώπινο σώμα, 
γνωρίζοντας την ανθεκτικότητά του, καθώς 
και το πώς γίνεται να διατηρηθεί ζωντανό και 
με όλες τους τις αισθήσεις κατά την διάρκεια 
βασανιστηρίων, ώστε να παρατείνεται όσο το 
δυνατό περισσότερο το μαρτύριό τους…  



Οι δίκες ήταν μια φαρσοκωμωδία. Για τη στήριξη της κατηγορίας 
προσκομίζονταν τυχαία στοιχεία και η κατηγορούμενη δεν είχε σχεδόν καμιά 
ελπίδα απαλλαγής. Τα βασανιστήρια αποτελούσαν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της 
διαδικασίας της δίκης. Ο Ιάκωβος Α’ έγραφε: «αρνούνται να ομολογήσουν χωρίς 
βασανιστήρια, γεγονός που αποδεικνύει την ενοχή τους». Τα βασανιστήρια αυτά 
ήταν άγρια και με ιδιαίτερη σεξουαλική βαναυσότητα. Το αδίκημα της μαγείας 
ήταν αόριστο, ασαφές και απροσδιόριστο, με έναν τρόπο που παραπέμπει στη 
σημερινή χρήση του όρου «τρομοκρατία», ενός ασαφούς αλλά πολύ ισχυρού 
όρου, που εξυπηρετεί στην τοποθέτηση κάποιου πέρα από την υπόλοιπη 
ανθρωπότητα και πέρα από την προσδοκία ανθρώπινης μεταχείρισης. Όπως 
γράφει η Silvia Federici: «η μεγάλη ασάφεια της κατηγορίας και το γεγονός ότι ήταν 
αδύνατο να αποδειχθεί, ενώ την ίδια στιγμή προκαλούσε το μέγιστο τρόμο της έδινε 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί, για να τιμωρήσει οποιαδήποτε μορφή 
διαμαρτυρίας και να γεννήσει υποψίες, ακόμη και για τις πιο κοινές όψεις της 
καθημερινής ζωής». 



Καταδεικνύεται εδώ, ότι το κυνήγι μαγισσών δεν αποτέλεσε ιστορικά κάποιο είδος 
τρέλας του Μεσαίωνα, ένα μύθο με ιπτάμενες σκούπες και ξόρκια, αλλά 
κυριολεκτικά μια σφαγή των γυναικών της εποχής, με διαστάσεις γενικευμένου 
κοινωνικού φαινομένου. Το κυνήγι και οι δίκες των μαγισσών, αποτέλεσαν μέθοδο 
φυσικής εξόντωσης των ανεξάρτητων γυναικών και αποτελεσματικό μηχανισμό 
καθυπόταξης εκείνων των κομματιών του αγροτικού πληθυσμού, (γυναικείου και 
αντρικού) που εξεγειρόταν. Βοήθησαν στην απαλλοτρίωση της λαϊκής ιατρικής 
γνώσης και την εγκαθίδρυση της ιατρικής ως επίσημης. 

Επίσης, μια τέτοιου τύπου προσέγγιση, αναδεικνύει την έκταση της 
κοινωνικής διάχυσης των οικονομικών συμφερόντων που κρύβονταν πίσω 
από την εξολόθρευση των γυναικών, βοηθώντας μας έτσι στην ερμηνεία 
της τεράστιας χωρικής έκτασης και του χρονολογικού βάθους που πήρε 
αυτό το φαινόμενο. Αρκεί να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που οργάνωσαν και 
δούλεψαν σκληρά για τα κυνήγια (και να καταλάβουμε έτσι πόσοι μπορούσαν να 
βγουν κερδισμένοι): κυνηγοί μαγισσών, γιατροί, κρατικοί υπάλληλοι, δικαστές και 
δήμιοι, από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα βγάζανε «το ψωμί τους», μετατρέποντας το 
κυνήγι μαγισσών σε μία κερδοφόρα επιχείρηση. Κράτος, Εκκλησία και 
αναδυόμενο κεφάλαιο, παρ’ όλες τις όποιες ενδοκυριαρχικές συγκρούσεις, 
συνεργάστηκαν αγαστά και πάτησαν πάνω στο σώμα της μάγισσας, για να βγουν 
από την κρίση, στην οποία καθένας από τους προαναφερθέντες κυριαρχικούς 
μηχανισμούς είχε περιέλθει στα τέλη του Μεσαίωνα. 
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