
Βίαηεο Αξπαγέο Αλειίθσλ σο Φόξνο Αίκαηνο   

Παηδνκάδσκα, Υαξέκηα θαη Γηαλίηζαξνη 

Η Βίαηε Αξπαγή ηωλ Αλειίθωλ θαη ην Παηδνκάδωκα ωο Φόξνο 

Αίκαηνο, ξήκαμε από ηελ αξρή ην Γέλνο ηωλ Οξζόδνμωλ Ρωκηώλ. 

Σν παηδνκάδωκα ή ληεβζηξκέ, ήηαλ ε βάξβαξε Οζωκαληθή ζπλήζεηα θαη 

βίαηε πξαθηηθή ηεο απαγωγήο ηωλ λέωλ αγνξηώλ. Αξγόηεξα αθνινύζεζε 

θαη ε αξπαγή ηωλ Χξηζηηαλώλ Κνξηηζηώλ γηα ηα Χαξέκηα ηωλ 

κνπζνπικάλωλ αμηωκαηνύρωλ θαη γηα λα ηνπο γελλνύλ λένπο 

κνπζνπικάλνπο, κε ρξηζηηαληθό αίκα. Έγηλαλ νη θνβεξνί πνιεκηζηέο 

Γηαλίηζαξνη, πνπ πνιεκνύζαλ ην ίδην ηνπο ην αίκα. Χάξηο ζηελ δαηκνληθή 

πνλεξία ηνπ Ιζιάκ. Απηνί ήηαλ Χξηζηηαλνί λένη θπξίωο από ηα Οξζόδνμα 

Βαιθάληα, κε ζθνπό ηελ ζθιεξή αλαηξνθή ηνπο ωο επίιεθηωλ 

ζηξαηηωηώλ γηα ηε ζηειέρωζε ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ νπιηάλνπ. 

Κάπνηνη ζα ην νλνκάζνπλ «παηδνιόγη» ή «γεληηζαξηά». Έγηλε κηα πάγηα 

Οζσκαληθή ηαθηηθή κε κηα θαιή θεληξηθή νξγαλσκέλε δηαδηθαζία, ελώ 

εκπλεπζηήο θέξεηαη σο λα είλαη ν αδίζηαθηνο Καξά Υαιίι Παζάο, ν κεγάινο 

Βεδίξεο, θαηά ηελ επνρή ηνπ νπιηάλνπ Μνπξάη Α’ πνπ βαζίιεπζε 1359 έσο 

1389. Ωο όξν «παηδνκάδσκα» ζα ηνλ ζπλαληήζνπκε σο πξώηε θνξά ζε έληππν 

ην έηνο 1675. ην βηβιίν: «Ιζηνξίαη παιαηαί ηεο πεξηθήκνπ πόιεσο Αζήλεο» 

εθ ηνπ ηεξέα Γεσξγίνπ Κνληαξή, από ηα έξβηα Κνδάλεο. Ωο «παηδηνκάδσκα» 

ζα ην ζπλαληήζνπκε ην έηνο 1677 από ην Νεθηάξην Ιεξνζνιύκσλ ηνλ Κξήηα. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθόζκηνπ Πόιεκνπ, σο όξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

εθπνκπέο ησλ ΜΜΔ, ζηε βηβιηνγξαθία, ζηε πνιηηηθή θαη ζηε Γεκόζηα 

Γηνίθεζε. Θα πεξηγξάςεη ηελ βίαηε Απνζηνιή παηδηώλ από ηε Βόξεηα Διιάδα 

ζε Αζετζηηθέο ή Λατθέο Κνκκνπληζηηθέο Γεκνθξαηίεο. Πνιιά από απηά ηα 

παηδηά ζα πεζάλνπλ κέζα ζηα θξύα ηνπ Υεηκώλα, ηα έβιεπαλ λα θνθαιώλνπλ 

κέζα ζην θξύν θαη ζηελ πνιύσξε πεδνπνξία, όπσο δσληαλά εκέλα κνπ ηα 

δηεγήζεθε, θη έλα από απηά ηα παηδηά, πνπ έδεζε θαη γέξαζε ζην Βειηγξάδη. Ο 

Απόζηνινο Βαθαιόπνπινο ζεκεηώλεη όηη ην παηδνκάδσκα άξρηζε λα 

εθαξκόδεηαη ζπζηεκαηηθά ιίγν πξηλ ην έηνο 1430, επί ηνπ Μνπξάη ηνπ Β’, ελώ 

πην πξίλ γηλόηαλ θαηά πεξίζηαζε θαη ηνπηθά. 



 

Η πξώηε ζρεδόλ αλαθνξά ζε παηδνκάδσκα γίλεηαη ζε ειιεληθή πεγή πεξί 

ην 1395. Σόηε πνπ ζηε Θεζζαινλίθε βίαηα δίρσο νίθην δόζεθε ε εληνιή γηα ηε 

ζηξαηνιόγεζε λέσλ παηδηώλ από ηνλ Βαγηαδίη Α΄. Η καξηπξία έξρεηαη από ηελ 

νκηιία ηνπ ηόηε αξρηεπηζθόπνπ Θεζζαινλίθεο Ιζηδώξνπ, ν νπνίνο πξνζπαζεί 

λα παξεγνξήζεη ηνπο Οξζόδνμνπο Γνλείο ησλ παηδηώλ, κε ηνλ ηίηιν: «Οκηιία 

πεξί ηεο Αξπαγήο ησλ Παίδσλ θαηά ην ηνπ Ακεξά επίηαγκα θαη πεξί ηεο 

κειινύζεο θξίζεσο». Ο ηόηε Θεζζαινλίθεο Ιζίδσξνο δελ θνβήζεθε ηνλ 

θαηαθηεηή θαη κίιεζε ηελ Κπξηαθή ησλ Νεζηεηώλ, ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

1395. Κάλεη δεκόζηα ιόγν ζηελ νκηιία ηνπ, γηα ηνλ Αλαγθαζηηθό Δμηζιακηζκό 

ησλ νξζόδνμσλ λέσλ παηδηώλ, θαηόπηλ γηα ηε ζθιεξή εθπαίδεπζή ηνπο, ηελ 

γύκλαζή ηνπο κε ηε ρξήζε ζθπιηώλ θαη γεξαθηώλ. 

Οη αξπαγέο απηέο ησλ Οξζόδνμσλ λέσλ παηδηώλ σο θόξνο αίκαηνο, άξρηζε 

λα εθαξκόδεηαη από ηνλ Οζσκαλό θαηαθηεηή όηαλ θαηάιαβε όηη ην νζσκαληθό 

θξάηνο δελ ζα κπνξνύζε πιένλ λα βαζηζηεί ζηνλ πιεζπζκό ηνπ. Οη 

ηνπξθνκάλνη κσακεζαλνί, επηπιένλ ήηαλ νιηγάξηζκνη, νθλεξνί θαη απείζαξρνη. 

Ο δαηκόληνο ηζιακηθόο επεθηαηηζκόο κε ην Σδηράλη, δεκηνύξγεζε ζηξαηό από 

εμηζιακηζκέλνπο λένπο ρξηζηηαλνύο, γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο, αιιά θαη 

γηα λα πξνζειθύζεη θη άιινπο ρξηζηηαλνύο ζην Σδηράλη θαη ζην Ιζιάκ. Σα λέα 

παηδηά ησλ Υξηζηηαληθώλ νηθνγελεηώλ εμηζιακίδνληαλ, εθπαηδεύνληαλ θαη 

ζηειέρσλαλ ηηο Οζσκαληθέο Κξαηηθέο Τπεξεζίεο. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά ζα 

ππεξεηνύζαλ σο εμηζιακηζκέλα ζηα ηάγκαηα ησλ θνβεξώλ θαη αδίζηαθησλ 

Γηαλίηζαξσλ, ελώ θάπνηα άιια ζα ππεξεηνύζαλ ζην Ιζιακηθό Παιάηη ηνπ 

ζνπιηάλνπ, πνηόο μέξεη ζε ηη ξόινπο. Ο Κεθαιηθόο Φόξνο ή Φόξνο Αίκαηνο 



ήηαλ ππνρξεσηηθόο γηα ηηο Υξηζηηαληθέο Οηθνγέλεηεο. Η ειηθία ησλ αγνξηώλ 

όπσο πιεξνθνξνύκαζηε ήηαλ πνηθίιε, γηαηί αλαθέξεηαη αθόκα θαη από ησλ 

νθηώ εηώλ, έσο ησλ είθνζη εηώλ. Δδώ δεκηνπξγνύληαη πνιιά εξσηήκαηα γηα 

ηε δίθαηε ρξήζε ησλ παηδηώλ απηώλ. Σα Οζσκαληθά θηηάπηα ηνπ 17
νπ

 αηώλα 

κλεκνλεύνπλ ειηθίεο κεηαμύ 15-20 εηώλ, αιιά απηό δελ κπνξεί λα ιεθζεί 

απόιπηα ζνβαξά ππόςε. 

 

Ο Φόξνο Αίκαηνο δελ είρε ζηακαηεκό, ζπλέβαηλε ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη όρη κηα θνξά ην ρξόλν ή ζρεδόλ θάζε πέληε ρξόληα, όπσο 

ζέινπλ θάπνηνη λα θάλνπλ εθηηκήζεηο. Οη Αξπαγέο γίλνληαλ αλάινγα κε ηηο 

δόιηεο αλάγθεο ησλ ζνπιηάλσλ. Οη καξηπξίεο θαη νη αλαθνξέο δελ είλαη 

μεθάζαξεο γηα ην πιήζνο ησλ Οξζνδόμσλ παηδηώλ πνπ ζα δπζηπρνύζαλ λα 

ζηξαηνινγεζνύλ ζην Σδηράλη. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ πσο ζηξαηνινγνύζαλ 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό, ρξηζηηαλόπαηδσλ, νη ζεσξεηηθέο εθηηκήζεηο, είλαη 

αβάζηκεο, ελώ κηινύλ γηα έλα αλά πέληε αγόξηα ή έσο έλα αλά ηξία. ε 

Ιζιακηθό Φηξκάλη ηνπ 16
νπ

 αηώλα αλαθέξεηαη όηη ν αξηζκόο ηεο Αξπαγήο ησλ 

Παηδηώλ ήηαλ πξνζρεδηαζκέλνο, από 14-18 εηώλ αλά 40 νηθνγέλεηεο, αιιά 

απηό δελ ιέεη ηίπνηα, γηαηί γίλνληαλ Αξπαγέο θαη Οιόθιεξεο Οηθόγελεηαο. 

Μπνξεί ζηελ αξρή λα εκθαλίζηεθε ζηε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, όκσο από ηα 

ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηώλα επεθηείλεηαη θαη αιινύ. Αξθεηά δύζηπρα ρξηζηηαλόπνπια 

πνπ δελ εθηεινύζαλ ηηο βάξβαξεο εληνιέο ηνπ Σδηράλη, ζα θαηέιεγαλ ζθιάβνη, 

λα πσιεζνύλ γηα 25 άζπξα, ζε ππαλάπηπθηνπο ή αδίζηαθηνπο Σνύξθνπο 

γεσξγνύο ή εξγάηεο ή βνζθνύο, γηα ρακάιεο. Σν αδίζηαθην Σδηράλη ήηαλ 



αξθεηά πνλεξό, εάλ απηά ηα ρξηζηηαλόπνπια ζα θαηάγνληαλ από ηε Ρνύκειε, 

ζα ηα έζηειλαλ ζηελ βαζεηά Αλαηνιή θαη ην αληίζηξνθν, γηα λα κελ βξνύλ 

πνηέ ην δξόκν ηεο δηαθπγήο. Η Αξπαγή σο θόξνο αίκαηνο κε ηελ πξαθηηθή ηνπ 

παηδνκαδώκαηνο δελ εκθαλίδεηαη ζε κεγάιεο πόιεηο ηεο Οζσκαληθήο 

θπξηαξρίαο, θη νύηε αξπάδνπλ ηα ηέθλα ησλ ηερληηώλ γνλέσλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, από θόβν κήπσο θάηη ηέηνην γίλεη επηδήκην γηα ην γεληθό εκπόξην. 

Κάπνηεο θνξέο ίζσο λα εμαηξνύζαλ ηα κνλαρνπαίδηα, ηα νξθαλά, ηνπο 

ζπαλνύο, ηνπο θνληνύο, ηνπο ςεινύο, ηνπο παληξεκέλνπο, ηνπο ηερλίηεο, θ.ά. 

Αξθεηνί ρξηζηηαλνί γνλείο γηα λα ζώζνπλ ην παηδί ηνπο απ’ ην παηδνκάδσκα ζα 

ην αξξαβώληαδαλ θαη ζα ην πάληξεπαλ ζε ειηθία 8, 9 θαη 10 εηώλ. Αιιά απηό 

ην ρξηζηηαληθό θόιπν δελ έπηαλε πάληνηε γηαηί ν Σνύξθνο ήηαλ αδίζηαθηνο. 

Αξθεηνί Σνύξθνη έβξηζθαλ επθαηξία λα εθβηάζνπλ ηνπο ρξηζηηαλνύο γνλείο γηα 

λα πάξνπλ ρξήκαηα. Απηνί νη αδίζηαθηνη εηζπξάθηνξεο ζε θόξν αίκαηνο δελ 

αλαγλώξηδαλ λόκνπο ή ζπλήζεηεο. Απ’ ηελ ίδηα νηθνγέλεηα έπαηξλαλ δύν θαη 

ηξία παηδηά, δελ έθαλα εμαηξέζεηο νύηε ζε κνλαρνγηό, εθβίαδαλ θαη ζα ηα 

έδηλαλ πίζσ ηα παηδηά, κόλν εάλ ζα έπαηξλαλ 60, 70 ρξπζά λνκίζκαηα. Οη πην 

επθαηάζηαηνη ρξηζηηαλνί ζα αγόξαδαλ ηελ ειεπζεξία ησλ παηδηώλ ηνπο. Όηαλ 

έθαλαλ ηελ δηαινγή θαη όζα ζα πεξίζζεπαλ ζα ηα πσινύζαλ γηα ρακάιεδεο. 

Κάπνηνη γνλείο πνπ δελ είραλ ηα πξνο ην δεηλ σο ζπάληεο πεξηπηώζεηο ιόγσ ηεο 

θηώρεηαο έδηλαλ ηα παηδηά ηνπο, δίρσο θαζαξίεο. Υξηζηηαλνί λένη θάπνηνη πνπ 

αλαδεηώληαο κηα θαιύηεξε δσή δέρνληαλ λα ππεξεηήζνπλ ηνλ ζνπιηάλν. 

 


