
  

 

Τον κρύο χειμώνα του 1692, στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης, δύο κορίτσια, η κόρη του 
αιδεσιμότατου Σάμιουελ Πάρις, Μπέτι, και η κηδεμονευομένη του, Άμπιγκειλ Ουίλιαμς, 

άρχισαν να παρουσιάζουν περίεργη συμπεριφορά. Μιλούσαν παράξενα, κρύβονταν κάτω 
από πράγματα και σέρνονταν στο πάτωμα. Κανένας γιατρός δεν μπορούσε να εξηγήσει 

τα συμπτώματα, μέχρι που ένας εξ αυτών απεφάνθη στις 8 Φεβρουαρίου ότι 
τα κορίτσια ήταν δαιμονισμένα. Έτσι ο πάτερ Σάμιουελ και άλλοι ευλαβείς συμπολίτες του 

άρχισαν να πιέζουν τα δύο κορίτσια -και άλλα παιδιά που αργότερα παρουσίασαν 
ανάλογη συμπεριφορά- να κατονομάσουν τους ανθρώπους που τους οδήγησαν στα 

μονοπάτια του διαβόλου. 

ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΕΜ.
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Οι τρεις πρώτες γυναίκες που κατηγορήθηκαν ήταν η Σάρα Γκουντ, η Σάρα Όσμπορν και 
η Τιτούμπα. Η Σάρα Γκουντ ήταν επαίτης, κόρη ενός γάλλου ξενοδόχου, που 
αυτοκτόνησε όταν η ίδια ήταν έφηβη ακόμα. Η Σάρα Όσμπορν ήταν μία κατάκοιτη 
ηλικιωμένη γυναίκα, που άρπαξε την περιουσία του πρώτου συζύγου της από τα παιδιά 
του και την έδωσε στον δεύτερο σύζυγό της. Η Τιτούμπα ήταν η ινδιάνα σκλάβα του 
αιδεσιμότατου Σάμιουελ Πάρις.



  

Οι τρεις αυτές γυναίκες κατηγορήθηκαν για μαγεία και την 1η Μαρτίου 
οδηγήθηκαν στη φυλακή. Ακολούθησαν δεκάδες ακόμα, και καθώς οι φυλακές του Σάλεμ, 
της Βοστόνης και των γύρω περιοχών γέμιζαν σιγά - σιγά, προέκυψε ένα νέο πρόβλημα: 
Λόγω της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου, όλοι αυτοί οι κρατούμενοι δεν ήταν δυνατόν να 
δικαστούν. Τη λύση έδωσε στα τέλη Μαΐου ο βασιλικός κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, 
σερ Ουίλιαμ Φιπς, αποφασίζοντας τη συγκρότηση ενός ειδικού δικαστηρίου για την  
περίπτωση. Στο μεταξύ, η Σάρα Όσμπορν είχε πεθάνει, η Σάρα Γκουντ είχε γεννήσει ένα 
κοριτσάκι, ενώ ο αριθμός των υπόδικων είχε φτάσει τους 80, πολλοί από τους οποίους 
είχαν αρρωστήσει.   
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Με συνοπτικές διαδικασίες, όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι και 
καταδικάστηκαν σε θάνατο. Μόνο όσοι παραδέχτηκαν την ενοχή τους 
και κατέδωσαν άλλους, γλίτωσαν την εκτέλεση. Κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού απαγχονίστηκαν συνολικά 19 άτομα, μεταξύ των οποίων 
ένας σεβαστός υπουργός κι ένας πρώην αστυνομικός που αρνήθηκε να 
συνεχίσει τις συλλήψεις υποτιθέμενων μαγισσών. Από αυτούς, μόνον οι 
έξι ήταν άνδρες.

Οι δίκες μαγισσών είχαν σημαντικές επιπτώσεις σ' όλη την περιοχή. Οι 
σοδειές αφέθηκαν στα χωράφια και τα ζώα χωρίς φροντίδα, όσοι 
φοβούνταν μήπως συλληφθούν εγκατέλειψαν την περιοχή με τα 
υπάρχοντά τους και κατέφυγαν στη Νέα Υόρκη, το εμπόριο 
οπισθοδρόμησε, ενώ υπήρχαν και πληροφορίες ότι οι Ινδιάνοι 
ετοιμάζονταν να εξεγερθούν.



  

Οι δίκες σταμάτησαν στις 3 Οκτωβρίου του 1692, με απόφαση του κυβερνήτη 
της Μασαχουσέτης, μετά από έφεση ομάδας κληρικών από τη Βοστόνη. Ωστόσο, όσοι 
είχαν ήδη φυλακιστεί δεν αφέθηκαν ελεύθεροι πριν από την επόμενη άνοιξη.
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ΙΝΚΑΣ

● Σύμφωνα με τη μυθολογία των Ίνκας, ο βασιλιάς των Ίνκας 
Μάνκο Κάπακ ίδρυσε την αυτοκρατορία και είχε τον τίτλο 
του Αγιάρ. Το ίδιο όνομα είχε και ο τελευταίος βασιλιάς των 
Ίνκα, Μάνκο Κάπακ ο Β΄ (1533- 1537). Το πρόσωπο του 
βασιλιά το θεωρούσαν ιερό, αφού με την ονομασία Ίνκα 
ονόμαζαν τον θρησκευτικό τους αρχηγό όπως είπαμε τον 
ήλιο. Ο Ίνκα εθεωρείτο γιος του Ήλιου και ήταν 
υποχρεωμένος να παντρευτεί τη μεγαλύτερη αδελφή (αν δεν 
είχε, τη μικρότερη) του για να εξασφαλίσει την καθαρότητα 
του βασιλικού γένους. Κάτι τέτοιο και ήταν επιτρεπτό αλλά 
και επιβαλλόταν από τη θρησκεία τους, που ήταν η λατρεία 
του Ήλιου.



  



  

ΙΝΚΑΣ

● Οι Ίνκας ήταν πολιτισμός και αυτοκρατορία της Νότιας Αμερικής κατά την 
Προκολομβιανή εποχή[1], η οποία έπεσε με την κατάκτηση του Νέου Κόσμου 
από τους Ισπανούς. Πρωτεύουσα ήταν το Κούσκο στο σημερινό Περού. Σε μια 
έκταση από τον Ισημερινό μέχρι τη Χιλή και την Αργεντινή ζούσαν πάνω από 
200 έθνη.

●

● Τα σημαντικότερα ευρήματα βρίσκονται στους αρχαιολογικούς τόπους Κούσκο, 
Μάτσου Πίτσου, καθώς και στη λίμνη Τιτικάκα.

●

● Η ονομασία Ίνκα προέρχεται από το έθνος Ίνκα και ερμηνευόταν ότι είναι από 
την ονομασία του θεού Ήλιου (Ίντι). Αργότερα, το ίδιο όνομα το έδωσαν και 
στους λαούς που υποτάχθηκαν στους Ίνκα. Η αυτοκρατορία των Ίνκα αρχίζει 
περίπου από το 1100 μ.Χ. και φτάνει μέχρι τον 15ο αιώνα, όταν καταλύεται 
από τον Ισπανό Φρανσίσκο Πισάρρο.



  



  

ΜΑΓΙΑ

● Οι Μάγια ήταν ένας λαός Ινδιάνων της Κεντρικής 
Αμερικής. Καταλάμβανε μια συνεχή έκταση στο 
νότιο Μεξικό, στη Γουατεμάλα και στο βόρειο 
Μπελίζ και μιλούσαν διάφορες γλώσσες της 
γλωσσικής οικογένειας των Μάγια. Οι αρχαιολόγοι 
και οι ερευνητές των Μάγια διαίρεσαν τις περιοχές 
που ζούσαν οι λαοί των Μάγια σε 3 ζώνες- βόρεια, 
κεντρική, νότια. Η γεωγραφική, αυτή, διαίρεση 
συμπίπτει και με τη γλωσσική διαίρεση



  



  

ΜΑΓΙΑ

● Πριν από την κατάκτηση του Μεξικού από τους Ισπανούς οι 
Μάγια είχαν αναπτύξει τον λαμπρότερο πολιτισμό του 
Δυτικού Ημισφαιρίου. Ασκούσαν τη γεωργία, έκτιζαν πέτρινα 
σπίτια και πυραμιδοειδείς ναούς, κατεργάζονταν το χαλκό και 
το χρυσό, γνώριζαν την υφαντουργία και χρησιμοποιούσαν 
μια μορφή ιερογλυφικής γραφής. Οι ρίζες του πολιτισμού των 
Μάγια φτάνουν πολύ πίσω στην προϊστορία, πέρα από τα 
2000 π.Χ. όπου αντιστοιχεί η Αρχαϊκή περίοδος. Μετά αρχίζει 
η Προκλασική περίοδος που χρονολογείται από το 2000 π.Χ. 
μέχρι το 250 μ.Χ. Ακολουθεί η Κλασική περίοδος μέχρι το 
1000 μ.Χ. Τέλος από το 1000-1540 χρονολογείται η 
Μετακλασική περίοδος.
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