
Ο ΚΑΛΙΜΠΑΝ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΣΣΑ (1998) – Σύλβια Φεντερίτσι 
Γυναίκες, Σώμα και Πρωταρχική Συσσώρευση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Μια φεμινιστική εξέταση της μετάβασης στον καπιταλισμό που επικεντρώνεται στο 

κυνήγι μαγισσών, εμβαθύνοντας τον ταξικό αγώνα. 

• Κάλιμπαν: χαρακτήρας από το «Η Τρικυμία» του Shakespeare (αντι-αποικιακός 

επαναστάτης, σύμβολο του παγκόσμιου προλεταριάτου, προλεταριακό σώμα ως έδαφος και 

μέσο αντίστασης στον καπιταλισμό). 

• Μάγισσα: η μητέρα του Κάλιμπαν, η αιρετική, η θεραπεύτρια, η ανυπάκουη σύζυγος, η 

γυναίκα που τόλμησε να ζήσει μόνη της, η «obeah» που δηλητηρίασε το φαγητό του κυρίου 

της και ενέπνευσε τους σκλάβους να εξεγερθούν. 

Η ΦΕΝΤΕΡΙΤΣΙ ΔΙΕΡΩΤΑΤΑΙ 

• Γιατί μετά από 500 χρόνια κυριαρχίας του κεφαλαίου, οι εργαζόμενοι σε μαζική κλίμακα 

εξακολουθούν να ορίζονται ως κακοποιοί, μάγισσες, απατεώνες; 

• Πώς σχετίζεται η απαλλοτρίωση της γης και η μαζική εξαθλίωση με τη συνεχιζόμενη 

επίθεση κατά των γυναικών; 

• Τι μαθαίνουμε για την καπιταλιστική ανάπτυξη, εξετάζοντάς την μέσω μιας φεμινιστικής 

προοπτικής; 

• Πώς εξηγείται η εκτέλεση εκατοντάδων χιλιάδων "μαγισσών" στην αρχή της μοντέρνας 

εποχής; 

• Γιατί η άνοδος του καπιταλισμού συνοδεύτηκε από έναν πόλεμο εναντίον των γυναικών; 

ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

Μαρξιστική 

• Ιστορικός υλισμός: Τοποθέτηση της ιστορίας του ταξικού αγώνα δίπλα σε μεταβολές σε 

υλικές συνθήκες (ιδιοκτησία γης, πληθυσμός, μισθοί, τιμές τροφίμων κλπ.). 

• Κριτική: υπερβολική έμφαση στο ρόλο και τις εμπειρίες των εργαζόμενων ανδρών με 

αποτέλεσμα την μη συμπερίληψη άλλων. 

• Άλλη κριτική: ο μαρξισμός μπορεί να υποστηρίξει ότι η ιστορία εξελίσσεται φυσικά από τη 

φεουδαρχία στον καπιταλισμό στον εργατικό βιομηχανικό σοσιαλισμό (η βία παρακμάζει). 

• Ο Φεντερίτσι επεκτείνει τον όρο του Μαρξ "πρωταρχική συσσώρευση" για να 

περιγράψει: 

1. Τη συλλογή, από την κυρίαρχη τάξη, απαραίτητων πόρων ώστε να αναγκάζουν  τους 

εργαζόμενους να συμμετέχουν στον καπιταλισμό (κλασική έννοια). 



2. "Την κατασκευή μιας νέας πατριαρχικής τάξης" για τον έλεγχο των γυναικών και την 

εκμετάλλευση της αναπαραγωγικής τους εργασίας. 

3. Την υλική και ιδεολογική «μηχανοποίηση του σώματος». 

Φεμινιστική 

Περιορισμοί φεμινιστικής σχολής/ ακαδημίας: 

• Οι ιστορίες των γυναικών αποτυγχάνουν να μιλήσουν για ευρύτερες ιστορικές τάσεις. 

• Φεμινισμός δεύτερου κύματος: ουσιοκρατία στο φύλο. 

• Ο μεταμοντέρνος φεμινισμός μπορεί να απορρίπτει συνολικά την κατηγορία «γυναίκα».  

• Ο Φεντερίτσι διερευνά την αντίσταση και την καταπίεση της "μάγισσας", την πρόοδο 

της κατασκευής του φύλου και την καταπίεση ολόκληρης της εργατικής τάξης μέσω 

αυτής της διαφοράς (του φύλου). 

• Οι "γυναίκες" εξακολουθούν να είναι μια έγκυρη αναλυτική κατηγορία, καθώς 

αντιπροσωπεύουν μια ταξική διαφορά (διαφορά στην πρόσβαση στην εξουσία/δύναμη 

και στους υλικούς πόρους). 

Φουκωική 

• Τα πιο διαβασμένα του έργα: ιστορικές αναλύσεις για την κατασκευή 

περιθωριοποιημένων ταυτοτήτων (queerness, «τρέλα» και εγκληματικότητα). 

• Εσωτερικοποίηση της εξουσίας: η διαδικασία με την οποία τα άτομα 

εσωτερικοποιούν τους κανόνες, πειθαρχώντας τον εαυτό τους και τους γύρω τους. 

• Κριτική: Στην «Ιστορία της σεξουαλικότητας» ο Φουκώ δημιουργεί ένα υποκείμενο 

χωρίς φύλο, αγνοώντας τις εμπειρίες των γυναικών. Επίσης, αποτυγχάνει να επικρίνει τις 

ταξικές σχέσεις. Αντίθετα, συνηγορεί σε μια πιο «ανθρώπινη» μορφή καπιταλισμού. 

• Η Φεντερίτσι χρησιμοποιεί το μοντέλο εξουσίας του Φουκώ για να εξετάσει 

ιδεολογικές μεταβολές υποστηριζόμενες από την κρατική βία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΑ 

ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΙΑ (5ος - 7ος μ.Χ.) 

• Η δουλοπαροικία έδωσε στους χωρικούς αυξημένη αυτονομία, αλλά όχι ελευθερία. 

Αναγκάζονταν να εργάζονται για να πληρώνουν φόρους στους ιδιοκτήτες γης και τη 

δεκάτη στην εκκλησία. 

• Επιτρεπόταν να εργάζονται για τον εαυτό τους στα δικά τους οικόπεδα. 

• Η πρόσβαση των γυναικών σε κοινόχρηστες/κοινοτικές εκτάσεις (κοινές γαίες), η 

αλληλεγγύη των γυναικών μέσω της συνεργασίας τους, οι οποίες ανήκαν σε μια 

ριζωμένη κοινότητα χωριού (τις απογύμνωσαν απ’ όλα αυτά κατά τη μετάβαση στον 

καπιταλισμό). 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ/ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 



• Αντι-φεουδαρχικός αγώνας και αντίσταση (άρνηση εργασίας και καταβολή φόρων, 

άρνηση στρατιωτικής θητείας κλπ.). 

• 12ος - 14ος αι. μ.Χ .: οι απαιτήσεις και οι φόροι που καταβάλλονταν από τις 

καλλιέργειες αντικαταστάθηκαν από ενοίκια και φόρους με τη μορφή χρήματος. 

• Μεταβολή προς την οικονομία της αγοράς και δημιουργία κοινωνικών διαιρέσεων. 

• Οι γυναίκες υπέφεραν πολύ από αυτό, ιδίως χήρες με περιορισμένη πρόσβαση στη γη 

που κέρδιζαν λιγότερα ως εργάτες. 

ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 

• Αντιστάθηκαν κατά της κοινωνικής τάξης (βραχύβιες εξεγέρσεις). 

• Εναλλακτικές κοινοτικές δομές. Πολλοί αγκάλιασαν τη φτώχεια και τον 

κομμουνισμό. 

• Η εργατική τάξη ακολουθούσε ευρέως  την αίρεση από τον 13ο έως τα μέσα του 16ου 

αιώνα. 

• Εκδιώχθηκαν βίαια από την εκκλησία, την πολιτεία/ κράτος (Ιερά Εξέταση). 

• Οι αιρετικοί απέρριπταν ανοιχτά τα όρια της Εκκλησίας για τη σεξουαλικότητα. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• Η Εκκλησία αναγνώρισε τη δύναμη που η σεξουαλική επιθυμία έδινε στις γυναίκες 

πάνω στους άνδρες και προσπάθησε να την εξορκίσει ταυτίζοντας την αγιότητα με την 

αποφυγή των γυναικών και του σεξ. 

• Η Mετάνοια από τον 6ο αιώνα ήταν μια διαδικασία που επένδυσε τη σεξουαλικότητα με 

νέα σημασία. Την κατέστησε θέμα εξομολόγησης, συζήτησης. Δημιούργησε μια 

επιστήμη της σεξουαλικότητας (Foucault) 

• Η παρέμβαση της Εκκλησίας στις προσωπικές υποθέσεις αυξήθηκε τον 12ο αιώνα με 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων στο μη αναπαραγωγικό σεξ και την 

ομοφυλοφιλία. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ 

• Οι γυναίκες κατείχαν ηγετικές θέσεις σε αιρετικές σέχτες. 

• Καθώς αντιστέκονταν στις επιταγές της Εκκλησίας για τη σεξουαλικότητα, οι 

αμβλώσεις και τα αντισυλληπτικά ήταν συχνές πρακτικές των γυναικών. 

• Από τη δημογραφική κρίση του Μαύρου Θανάτου (1347 - 1352) αυτές οι πρακτικές 

ήταν ποινικοποιημένες και διωγμένες. 

• Στις αρχές του 15ου αιώνα κύριος στόχος της δίωξης εναντίον αιρετικών έγινε κυρίως η 

γυναίκα. Συγκεκριμένα, η μάγισσα. 

ΑΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 



• Όσοι δεν κατείχαν γη μετανάστευσαν σε πόλεις αποτελώντας ένα νέο αστικό 

προλεταριάτο και ασχολήθηκαν με κοινωνικές διαμαρτυρίες. 

• Ο Μαύρος Θάνατος (1347 - 1352) σκότωσε περίπου το 1/3 του ευρωπαϊκού 

πληθυσμού. 

• Οι μισθοί αυξήθηκαν, ενώ η εξοικείωση με το θάνατο υπονόμευσε την κοινωνική 

πειθαρχία. Οι διαφορές στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων 

μειώθηκαν. 

• «15ος αιώνας: Χρυσή εποχή του ευρωπαϊκού προλεταριάτου» -Μάρξ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

• Αναπτυσσόμενες πόλεις: οι καπιταλιστικές συμμαχίες επιτρέπουν ομαδικούς βιασμούς 

προλετάριων (και/ άρα απροστάτευτων) γυναικών. 

• Η οργή των ανδρών κατευθύνθηκε στις γυναίκες με την κατηγορία της προδοσίας της 

τάξης τους, ως υποτιθέμενες ερωμένες των εργοδοτών.  

• Η πορνεία χορηγούμενη/ υποστηριζόμενη από το κράτος εμφανίστηκε και έγινε ευρέως 

διαδεδομένη. 

• Η εντατικοποίηση των κοινωνικών συγκρούσεων, οδήγησε «συγκεντρωτικοποίηση» 

του κράτους (αντεπανάσταση). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ «ΔΙΑΦΟΡΑ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

«ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ» 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 15ου – 16
ου

 αι. & ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ 

• Στις αρχές του 16ου αιώνα, η επαναστατική διαδικασία είχε τελειώσει, συνθλίφθηκε 

από την άρχουσα τάξη μέσω της βίας και των ιδεολογικών συστημάτων ελέγχου.  

• Η πρωταρχική συσσώρευση του Μαρξ: Αυτό που έκανε τον καπιταλισμό πιθανό, 

σύμφωνα με τον Μαρξ, είναι η συγκέντρωση των πόρων στα χέρια μιας μικρής τάξης 

ιδιοκτητών οι οποίοι απέκτησαν τον έλεγχο της εργασίας της εργατικής τάξης, καθώς της 

αφαίρεσαν τη δυνατότητα επιβίωσης αν δεν συμμετείχε στη μισθωτή εργασία. 

• Η Φεντερίτσι συμπεριλαμβάνει: τη δημιουργία διαφορών και διαιρέσεων εντός της 

εργατικής τάξης, την ιδεολογική μετατόπιση στη σύλληψη του σώματος ως μηχανής και 

την εκστρατεία για τη διάλυση της δύναμης των γυναικών και τον έλεγχο της 

αναπαραγωγικής τους εργασίας. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΗΣ 

• 16ος - 17ος: Το εργατικό δυναμικό οριακά επιβίωνε. Η διόρθωση για να καταστεί 

βιώσιμος ο καπιταλισμός ήταν νέα συστήματα κοινωνικού ελέγχου για την 

«αιχμαλώτιση» της αναπαραγωγικής εργασίας των γυναικών (τοκετός, καθαριότητα, 

διατροφή, φροντίδα). 



• Από τα τέλη του 15ου αιώνα: Η άρχουσα τάξη άρχισε να συσσωρεύει τον έλεγχο των 

αγρών, των δασών και του νερού, αφαιρώντας από τους αγρότες τα μέσα για τη 

συντήρησή τους, απαλλοτριώνοντας εδάφη. 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 

• Οι Περιφράξεις ήταν ένα σύνολο στρατηγικών που οι Άγγλοι άρχοντες και οι πλούσιοι 

αγρότες χρησιμοποίησαν για να εξαλείψουν τις κοινές γαίες και να επεκτείνουν τις 

εκτάσεις τους, που αναφέρονταν κυρίως στην κατάργηση του συστήματος των «ανοιχτών 

χωραφιών». 

• Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην καταστροφή των κοινοτήτων των χωριών, στην 

εξάρτηση των αγροτών από τη μισθολογική εργασία και σε "δύο αιώνες λιμού". 

• Η αντίσταση των αγροτών στις περιφράξεις ήταν ευρέως διαδεδομένη και συχνά 

υποκινούμενη από γυναίκες που υπέφεραν περισσότερο από την απώλεια των κοινών 

γαιών και την αποσύνθεση των κοινοτήτων των χωριών. 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

• 16ος αιώνας: μείωση των μισθών, πείνα. 

• «Οι τιμές αυξήθηκαν εξαιτίας της ανάπτυξης ενός εθνικού και διεθνούς συστήματος 

αγοράς που ενθάρρυνε την εξαγωγή και την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων και επειδή 

οι έμποροι προσέφεραν εμπορεύματα για να τα πουλήσουν αργότερα σε υψηλότερη 

τιμή». 

• Εξεγέρσεις για το φαγητό με πολλές γυναίκες συμμετέχουσες (επιθέσεις σε αρτοποιεία 

κλπ.). 

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΡΩΓΗ 

ΣΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

• Τα αναδυόμενα κράτη ανάγκασαν τους φτωχούς να συμμετάσχουν στην μισθωτή 

εργασία μέσω της ποινικοποίησης και της αυστηρής τιμωρίας της «αλητείας»/επαιτίας. 

• Οι κυβερνήσεις άρχισαν να προσφέρουν ψωμί στους φτωχούς. Αυτό ήταν το πρώτο 

βήμα στην ανασυγκρότηση του κράτους ως εγγυητή της ταξικής σχέσης και ως 

επικεφαλής «επόπτης» της αναπαραγωγής και πειθαρχίας της εργατικής δύναμης. 

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

• Η πτώση του πληθυσμού τον 16ο και 17ο αιώνα κατέστησε την αναπαραγωγή και την 

αύξηση του πληθυσμού κρατικά θέματα. 

• Οι κυβερνήσεις διέρρηξαν τον έλεγχο που ασκούσαν οι γυναίκες πάνω στο σώμα 

τους και την αναπαραγωγή τους, αντικαθιστώντας τις γυναίκες μαίες με τους άνδρες 

ιατρούς και εισάγοντας αυστηρές τιμωρίες για τα αναπαραγωγικά εγκλήματα 

(αντισύλληψη, άμβλωση, παιδοκτονία και μοιχεία). 

ΝΕΟ ΕΜΦΥΛΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 



• Γυναίκες: αποκλείονται από μισθωτή εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, δεν θεωρούνται 

"εργαζόμενοι". 

• Η θέση των γυναικών απέκρυπτε την ιδιότητά τους ως εργαζομένων, παρέχοντας 

ταυτόχρονα στους άνδρες ελεύθερη πρόσβαση στα γυναικεία σώματα και στην εργασία 

τους. 

• «Οι προλετάριες γυναίκες έγιναν για τους άνδρες εργάτες το υποκατάστατο της γης 

που χάθηκε από τις περιφράξεις, τα βασικότερα μέσα αναπαραγωγής και ένα 

κοινόχρηστο αγαθό που ο καθένας μπορούσε να χρησιμοποιήσει και να ιδιοποιηθεί κατά 

βούληση». 

ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

• Τέλος του 17ου αιώνα: η αλλαγή του θηλυκού αρχέτυπου από παράλογες, κενές, 

αλλοπρόσαλλες (παρόμοιες με τα αποικιακά υποκείμενα ώστε να δικαιολογηθεί η 

εκμετάλλευσή τους) σε παθητικά, ασεξουαλικά όντα, πιο υπάκουα, πιο ηθικά από τους 

άνδρες. 

• Ο καπιταλισμός προέκυψε από τη δημιουργία ενός «διεθνούς καταμερισμού της 

εργασίας που ενσωμάτωνε την εργασία των σκλάβων στην αναπαραγωγή του 

ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού, ενώ παράλληλα κράτησε τους σκλάβους και τους 

μισθωτούς εργάτες γεωγραφικά και κοινωνικά διαιρεμένους». 

ΦΥΛΟ/ ΣΕΞ, ΦΥΛΗ, ΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ 

• Η άρχουσα τάξη διαίρεσε το προλεταριάτο, επιβάλλοντας τον ρατσισμό στις αποικίες 

(όπως και με το σεξισμό). 

• Όταν οι εισαγωγές σκλάβων απαγορεύτηκαν στις αμερικανικές αποικίες, 

εφαρμόστηκαν πολιτικές για τον έλεγχο της βιολογικής αναπαραγωγής των σκλάβων 

γυναικών. 

• "Η πρωταρχική συσσώρευση ήταν πάνω από όλα μια συσσώρευση διαφορών, 

ανισοτήτων, ιεραρχιών, διαιρέσεων, οι οποίες αποξένωσαν τους εργάτες, τόσο τον έναν 

από τον άλλον όσο και από τον εαυτό τους". 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΛΙΜΠΑΝ: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 

• Επιστημονικός Διαφωτισμός του 17ου αιώνα: εμπειρική επιστημονική μέθοδος, 

οικειοποίηση της λαϊκής γνώσης από την ακαδημαϊκή κοινότητα, προσπάθεια ορισμού 

της «αλήθειας», ανάπτυξη της μηχανικής αντίληψης του ανθρώπινου σώματος, 

απογύμνωση από την ιερότητά του. 

• 18ος αιώνας: αποκέντρωση της δύναμης και μετεγκατάστασή της στο άτομο. 

• Η σύνθεση των θεωριών του Hobbes και του Descartes, η συγκεντρωτικοποίηση/ 

κεντρικοποίηση της κρατικής εξουσίας και η ταχεία διάδοση της αυτοδιαχείρισης, 



επιτρέπουν στον καπιταλισμό να ελέγχει τους εργάτες με λιγότερες εξωστρεφείς 

εκφράσεις βίας. 

HOBBES &DESCARTES 

• Ο Hobbes θεωρεί ότι όλα είναι ύλη, ότι συνολικά η ανθρώπινη συμπεριφορά 

προκαλείται από βιολογικά αντανακλαστικά, χημικές αντιδράσεις στον εγκέφαλο κλπ. 

Υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι από τη φύση τους να αναζητούν 

κυριαρχία και επομένως η απόλυτη εξουσία των βασιλιάδων είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση μιας ειρηνικής κοινωνίας. 

• Ο Descartes, ο «πατέρας της σύγχρονης φιλοσοφίας» χωρίζει το ανθρώπινο μυαλό / 

ψυχή από το σώμα και τοποθετεί όλες τις μυστικιστικές πτυχές ενός ανθρώπου στην 

άυλη ψυχή του. Υποστηρίζει ότι το λογικό ανθρώπινο μυαλό πρέπει να ελέγχει τα πάθη 

του σώματος. 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

• Πολλές απεχθάνονταν  την ανατομία, τις τομές κατά τη νεκροψία κλπ που 

υποβαθμίζουν το ανθρώπινο σώμα. 

• Οι μαγικές πεποιθήσεις και πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης μιας μαγικής αντίληψης 

του φυσικού κόσμου και του ανθρώπινου σώματος, αποτελούν πυρήνα όλων των προ-

καπιταλιστικών ιδεολογιών. Η εξάλειψη αυτών των πεποιθήσεων και πρακτικών είναι 

απαραίτητη για να μετατραπούν οι άνθρωποι σε εργάτες για τον καπιταλισμό. 

• Η μαγεία θεωρήθηκε ως η «ικανότητα να αποκτήσει κανείς ό, τι θέλει χωρίς δουλειά». 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

• Τα κυνήγια μαγισσών έχουν υποβαθμιστεί και αποπολιτικοποιηθεί. Οι μαρξιστές 

ιστορικοί δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν τη σημασία τους. 

• Οι δίκες μαγισσών εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα μέσα του 15ου αιώνα (μαγεία: 

ένα έγκλημα κεφαλαίου), κλιμακώθηκαν στα μέσα του 16ου και κορυφώθηκαν στα τέλη 

του 16ου έως τα μέσα του 17ου αιώνα. 

• Ενορχηστρώθηκαν από τις κυβερνήσεις, την Εκκλησία και με την υποστήριξη 

διανοουμένων. 

• ΟΧΙ αποτέλεσμα του «παραλογισμού» του Μεσαίωνα, αλλά ένα αποτέλεσμα της 

μετάβασης στον καπιταλισμό και της «Λογικής», στοιχείου για το οποίο ο 

Διαφωτισμός ήταν περήφανος. 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ/ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

• Η μαγεία ήταν μια κατηγορία που ποινικοποιούσε/ εγκληματικοποιούσε μία ολόκληρη 

δημογραφική ομάδα ανθρώπων και τιμωρούσε ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών, 

απόλυτα συνηθισμένων και αποδεκτών παλαιότερα. Τα χαρακτηριστικά που 

εγκληματικοποιούνταν σκιαγραφούσαν την «φτωχή γυναίκα». 

• Τα κυνήγια των μαγισσών ήταν μια επίθεση κατά της εξουσίας των γυναικών και της 

αντίστασής τους στον καπιταλισμό και ήταν κρίσιμα για τη διαδικασία αιχμαλώτισης 

της γυναικείας αναπαραγωγικής εργασίας. 

• Στην Ευρώπη συγκεντρώνονταν σε μέρη που βρίσκονταν στη διαδικασία της 

μετάβασης στον καπιταλισμό (μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις). 

• Τα κυνήγια - μαγισσών τιμωρούσαν τα εγκλήματα ιδιοκτησίας και τη φτώχεια. 

Πολλές δίκες παρουσίαζαν ζητιάνες γυναίκες που κατηγορήθηκαν ότι καταριόνταν 

αυτούς που αρνήθηκαν να τις βοηθήσουν. 

ΤΟ ΣΑΜΠΑΤ 

• Ο μύθος των Sabbat των μαγισσών, που αποτελεί αντικείμενο ακραίας εικασίας από 

τους κυνηγούς μαγισσών, αποκαλύπτει τον φόβο της άρχουσας τάξης για συγκεντρώσεις 

υπηκόων στις οποίες σχεδιάζονται εξεγέρσεις. 

• Τα Sabbat περιγράφηκαν ως σκηνές οργίων και κανιβαλισμού, αντικατοπτρίζοντας τους 

αστικούς φόβους της σεξουαλικής ελευθερίας των υπηκόων και των απειλών να τρώνε 

τους πλούσιους. 

• Φαντάζονταν τις μάγισσες να ταξιδεύουν από περιοχή σε περιοχή για να παρευρεθούν 

στα νυχτερινά Sabbat, πράγμα που αντιπροσωπεύει την απειλή της απόκλισης από τον 

καπιταλιστικό εργασιακό χρόνο και τους κανονισμούς περί ταξιδιού/ περιπλάνησης/ 

μετακίνησης. 

ΚΥΝΗΓΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 



• Οι γυναίκες υπήκοοι κατηγορήθηκαν για μαγεία για ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών 

που αντιπροσώπευαν τη δύναμή τους και τη σεξουαλικότητά τους. 

• Επιθέσεις κατά των αντισυλληπτικών και των αμβλώσεων και των μαιών που 

έφεραν γνώση των αναπαραγωγικών λειτουργιών και των αντίστοιχων πρακτικών. 

• Οι κρατικές αρχές εξέταζαν τα γυμνά σώματα των κατηγορουμένων και τους βασάνιζαν 

για να εξαναγκάσουν ομολογίες. 

• Όλη η κοινότητα - συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών των καταδικασθέντων - 

αναγκαζόταν να παρακολουθήσει τις δημόσιες εκτελέσεις. 

Η ΕΞΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

• Οι γυναίκες έπρεπε να απεικονιστούν ως υποτακτικές σε έναν άνδρα: Διάβολος 

(επιβεβαίωση της ανδρικής υπεροχής). 

• Στα κυνήγια μαγισσών οι γυναίκες παρουσιάστηκαν ως «οι καταστροφείς του ανδρικού 

φύλου» (φοβήθηκαν για τη δύναμή τους να καταστήσουν τους άντρες ανίσχυρους ή να 

τους ξετρελάνουν από λαγνεία). 

• Τα κυνήγια των μαγισσών επιδίωξαν την εδραίωση της πατριαρχικής τάξης 

δαιμονοποιώντας τη σεξουαλική εξουσία που έχουν οι γυναίκες πάνω στους άνδρες. 

• Αυτές οι δίκες μαγισσών έφεραν μια νέα εποχή σεξουαλικής καταστολής/ καταπίεσης. 

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• Τα κυνήγια μαγισσών έφεραν μια εποχή στην οποία το σεξ «απολυμάνθηκε» και 

προσανατολίστηκε προς την «παραγωγή» παιδιών και την ευχαρίστηση των ανδρών. 

• Επίθεση σε άλλες εκφράσεις σεξουαλικότητας που διαταράσσουν την κοινωνική τάξη: 

"ομοφυλοφυλία, σεξουαλική σχέση μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων, σεξουαλική 

σχέση μεταξύ ατόμων διαφορετικών τάξεων, πρωκτική συνουσία, συνουσία από πίσω, 

γυμνότητα και χοροί" επίσης συλλογικές εκφράσεις εορτασμού σεξουαλικότητας και 

γονιμότητας. 

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

• Οι τακτικές των κυνηγιών μαγισσών χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο αποικισμένων 

Αμερικανών και Αφρικανών. 

• Το κυνήγι μαγισσών και οι κατηγορίες της λατρείας του διαβόλου μεταφέρθηκαν στην 

Αμερική για να σπάσουν την αντίσταση των τοπικών πληθυσμών, δικαιώνοντας την 

αποικιοκρατία και το δουλεμπόριο στα μάτια του κόσμου. 

• Οι ακαδημαϊκοί συνέκριναν μαύρους Αφρικανούς με τους διαβόλους και υπολόγισαν 

ότι ήταν απ’ τη φύση τους υπερσεξουαλικοί και έτσι έπρεπε να ελέγχονται. 

Η ΜΑΓΙΣΣΑ, Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 



• Οι γυναίκες - κάτοχοι μαγείας, οι οποίες υπηρετούν την κοινότητα ως μάγισσες, 

θεραπεύτριες, ερμηνεύτριες και ακροάτριες, αποτελούν ένα εναλλακτικό κέντρο 

εξουσίας στο ανερχόμενο καπιταλιστικό καθεστώς. 

• Τα κυνήγια των μαγισσών ήταν μια μεταβατική ιδεολογική δίωξη που 

εκμεταλλεύτηκε το παράλογο για να καταστρέψει μια σειρά πολιτισμικών πρακτικών και 

πεποιθήσεων που ήταν ασυμβίβαστες με τον καπιταλισμό (φαίνεται απαραίτητο). 

• Το κυνήγι των μαγισσών έληξε στα τέλη του 17ου αιώνα, από τις αρχές επειδή δεν 

χρειαζόταν πλέον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΑΛΙΜΠΑΝ 

ΚΑΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ 

• Πριν την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Αμερική προηγήθηκε μια διαδικασία 

πρωταρχικής συσσώρευσης που απομάκρυνε τους ανθρώπους από τη γη, τους 

υποβάθμισε, τους απογύμνωσε από την τοπική αυτονομία και κατέστρεψε την κοινοτική 

κουλτούρα. 

• Ο παγκόσμιος καταμερισμός της εργασίας προέκυψε από τις διαφορές στην πρόσβαση 

στους πόρους και τις πειθαρχικές μεθόδους σε τμήματα του παγκόσμιου προλεταριάτου 

που ορίζονται από τη φυλή και την εθνικότητα. 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΙΒΑΛΩΝ 

• Οι πρώτοι μύθοι των ιθαγενών ως ειρηνικών και «παιδικών» μπορεί να 

αντικατοπτρίζουν την ελπίδα των αποίκων ότι οι πληθυσμοί θα υποτάσσονταν εύκολα ως 

εργάτες. 

• Αυτές οι αφηγήσεις αργότερα αντικαταστάθηκαν από πιο απανθρωποποιητικές 

ιστορίες που απεικονίζουν Αμερικανούς ιθαγενείς ως κανίβαλους και λάτρεις του 

διαβόλου (παρουσιάζοντας τον αποικισμό ως μια καλοπροαίρετη «αποστολή 

εκχριστιανισμού»). 

• Οι περιγραφές και οι εικόνες που αναπτύχθηκαν κατά των Ιθαγενών Αμερικανών 

μοιάζουν με αυτές που χρησιμοποιούνταν για να δαιμονοποιούν  τις ευρωπαϊκές 

μάγισσες. 

ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

• Το κυνήγι μαγισσών συνεχίστηκε στην αποικιακή Αμερική μέχρι τα τέλη του 17ου 

αιώνα, λίγες δεκαετίες μετά το τέλος των κυνηγών μαγισσών στην Ευρώπη. 

• Από τότε, το κυνήγι μαγισσών εμφανίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο σε μέρη που 

μεταβαίνουν στον καπιταλισμό. 

• Τις τελευταίες δεκαετίες κατηγορίες για μαγεία και εκτελέσεις γυναικών έγιναν σε 

πολλές ηπείρους υπό αυξημένες πιέσεις από επιθετικές νεοφιλελεύθερες οικονομικές 

πολιτικές, οι οποίες απαλλοτριώσουν γη, εργασία και άλλους πόρους. 


