Πειρατές και δούλοι ή αιχµάλωτοι.
Οι Έλληνες και η θάλασσα στη διάρκεια της Τορκοκρατίας
Pedro Bádenas*

Οι πειρατές
Από τον 16ο αι. και ύστερα, τα µέλη του πληρώµατος οποιουδήποτε πλοίου επιτίθετο σε
άλλο ή έκαναν επιδροµή στις ακτές, θεωρούνταν πειρατές. Ο όρος «πειρατής» ασκούσε
γοητεία, θύµιζε µυθιστόρηµα όταν τον χρησιµοποιούσαν οι ίδιοι οι πειρατές, ενώ όταν
τον χρησιµοποιούσαν τα θύµατα θύµιζε πιο πολύ εγκληµατική πράξη. Πρέπει πάντως να
επισηµάνουµε τις διαφορές ανάµεσα στους διαφορετικούς τύπους ληστών της θάλασσας.
Το πειρατικό πλοίο, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, ανήκε σε ιδιώτες,
συνήθως συνεταίρους, οι οποίοι το ναύλωναν και χρηµατοδοτούσαν τους αξιωµατικούς
του και κρατούσαν τα κλοπιµαία αφού αποζηµίωναν το πλήρωµα. Οι κουρσάροι ήταν
κάτι άλλο: ήταν ιδιοκτήτες του πλοίου και είχαν έγγραφες εντολές ή άδειες λεηλασίας
από κάποια κυβερνητική αρχή, ώστε να µπορούν να επιτεθούν σε πλοία εχθρικής χώρας.
Και τέλος, ο ναυτικός µιας χώρας µπορούσε, εν καιρώ πολέµου, να επιτεθεί νοµίµως σε
οποιοδήποτε εχθρικό πλοίο.
Ο διασηµότερος στόχος επιδροµών στη Μεσόγειο ήταν η ακτή της Βερβερίας, µια
ζώνη 1.400 ναυτικών µιλίων από την Τρίπολη της Λιβύης από τα ανατολικά, µέχρι το
Ραµπάτ, στην ατλαντική ακτή της Αφρικής, στα δυτικά. Οι κυριότερες βάσεις
εντοπίζονται στην ακτή της Αλγερίας, απέναντι από την Ισπανία, και στις ακτές της
Τυνησίας και της Λιβύης, απέναντι από την Σικελία. Οι επιθετικές επιχειρήσεις της
Ισπανίας εναντίον αυτών των στόχων είχε ως αποτέλεσµα οι χώρες στις ακτές της
Βερβερίας ν’ αποκτήσουν µεγάλη σηµασία (Sola 1988).
Μετά από την κατάκτηση της Γρανάδας το 1492, η Ισπανία κλιµάκωσε την απέλαση
µουσουλµάνων από την επικράτειά της. Θεώρησε όµως και απαραίτητο να υπερασπιστεί
τον εαυτό της καταλαµβάνοντας και µουσουλµανικά εδάφη στην βορειοαφρικανική
ακτή. Στην πραγµατικότητα, επρόκειτο για µια νέα σταυροφορία, µε επικεφαλής, αυτή τη
φορά, τους Καθολικούς Βασιλείς, δηλαδή την Ισαβέλλα της Καθολικής, βασίλισσα της
Καστίλλης και τον Φερδινάνδο τον Β’, βασιλιά της Αραγωνίας (Elliot 2002, 53. και
Fisher 1957, 33).
Στην αρχή, η Ισπανία πέτυχε εντυπωσιακές νίκες. Σε δέκα ή πέντε χρόνια οι Ισπανοί
πήραν την πόλη Μελίγια (1497) στα δυτικά του Οράν και το νησί Τζέρµπα στα νότια της
Τύνιδας. Το 1509 οι Ισπανοί κατέλαβαν την πόλη Οράν και, την επόµενη χρονιά, την
Μπουζία και την Τρίπολη. Εν τω µεταξύ, οι τοπικοί Άραβες ηγεµόνες ζήτησαν βοήθεια
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από τον Οθωµανό σουλτάνο, ο οποίος έφτιαξε έναν στολίσκο υπό τας διαταγάς του
Μπέη της Τυνησίας, Μπαµπά-Αρούχ (Baba Oruç), του µεγαλύτερου από τα αδέρφια
γνωστά ως Μπαρµπαρόσσα. Το όνοµα του Μπαρµπαρόσσα ίσως και να είναι σύνθεση
των ονοµάτων Μπαµπά Αρούχ. Ο εν λόγω ήταν µικρότερος αδελφός του Χαΐρ-εντ-ντιν ο
οποίος έγινε ο θρυλικός Μπαρµπαρόσσα που πέρασε στην ιστορία (Bunes-Sola 1997, 923).
Η θεαµατική προαγωγή του Μπαρµπαρόσσα παρουσιάστηκε, γενικά, ως εντυπωσιακό
άλµα από την κατηγορία του πειρατή στον βαθµό του ναυάρχου του τουρκικού στόλου.
Αλλά, ως Μπέης της Αλγερίας, ήταν ήδη ο εκ φύσεως αρχηγός ενός εθνικού στόλου,
δηλαδή – αυστηρά µιλώντας – δεν ήταν σε καµµία περίπτωση πειρατής. Στην
πραγµατικότητα, ο Αρούχ ήταν αποικιακός κυβερνήτης της Αλγερίας και οι ναυτικές
επιχειρήσεις ήταν στη δικαιοδοσία ενός αναπληρωτή, ο οποίος, αργότερα, θα γινόταν ο
κύριος υπεύθυνος για τη δουλειά αυτή ενώπιον του σουλτάνου. Έτσι, λοιπόν, οι ευθύνες
του Μπαρµπαρόσσα ήταν µάλλον πολιτικές και διοικητικές, παρά να βρίσκεται
επικεφαλής των ναυτικών επιχειρήσεων. Εννοείται, ότι αυτό που του χάρισε τον
διορισµό στη θέση του kapudan pasha από τον σουλτάνο, ήταν οι επιτυχίες του στόλου
της Βερβερίας την εποχή που ήταν κυβερνήτης.
Στην εποχή του, αλλά και αργότερα, ο Μπαρµπαρόσσα δυσφηµίστηκε ως πειρατής – ο
Μέγας Κουρσάρος -, αλλά ο Godfred Fisher έφερε αντιµέτωπα τα γεγονότα µε τους
µύθους. στην πραγµατικότητα – διαβεβαιώνει ο Fisher – οι χριστιανοί θεωρούσαν τον
Μπαρµπαρόσσα σώφρονα κρατικό αξιωµατούχο, ικανότατο διοικητή και σπουδαίο
στρατιώτη, τον οποίο χαρακτήριζε η µεθοδικότητα και ο πολιτισµένος τρόπος
διεξαγωγής του πολέµου. Άσε που τον διεκδικούσαν οι σηµαντικότεροι πρίγκιπες της
Μεσογείου (Fisher 1957, 9).
Από το 1560 και στη συνέχεια, από τις ακτές της Βερβερίας, έγιναν αµέτρητες
επιθέσεις, αιχµαλωτίσεις πλοίων και επιδροµές (razzie) σε όλη τη Μεσόγειο και τις ακτές
της. Π.χ. µεταξύ 1613 και 1621, οι πειρατές έπιασαν περί τα 1.000 χριστιανικά πλοία, τα
µισά εκ των οποίων ολλανδικά και τα υπόλοιπα γαλλικά, ισπανικά, αγγλικά και
γερµανικά. Επί της ουσίας, όλες οι χριστιανικές δυνάµεις συµµετείχαν σ’ αυτού του
είδους τις επιδροµές λεηλασίας σε όλη τη Μεσόγειο: η Ισπανία, η Γαλλία, η Ολλανδία
και η Αγγλία, όπως και τα κράτη εν κράτει στρατιωτικών ταγµάτων, όπως οι Ιωαννίτες
Ιππότες, µε βάση τη Ρόδο και αργότερα τη Μάλτα και οι Ιππότες του Αγίου Στεφάνου, µε
βάση το Λιβόρνο. Υπήρξε η άποψη ότι τις αρχές του 17ου αιώνα, η πειρατεία διαφόρων
τύπων πρακτικά οδήγησε στην παράλυση του δια θαλάσσης εµπορίου στη Μεσόγειο. Η
Βενετία ήταν αυτή που επηρεάστηκε περισσότερο, αφού, το 1580, µέσα σ’ έναν µόνο
µήνα, στα νερά της Αδριατικής, µπροστά στις Δαλµατικές ακτές, έχασε 25 πλοία από
βερβερικές επιθέσεις. Το 1603, οι Βενετσιάνοι έχασαν σχεδόν οκτώ εκατοµµύρια
δουκάτα από επιδροµές προερχόµενες από τις ακτές της Νάπολης και της Σικελίας. Όπως
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είναι φυσικό, τα ναυτικά ασφάλιστρα εκτοξεύθηκαν στα ύψη. Από 2% ανέβηκαν στο
40% κι ακόµα παραπάνω µερικές φορές, και πολλά πλοία έµεναν δεµένα στο µουράγιο
για πολύν καιρό και φθείρονταν, διότι ελάχιστοι µπορούσαν να αντέξουν τις πολύ
υψηλές τιµές των ναύλων και των ασφαλίστρων (Tenenti 1967, 108).
Άλλα έθνη πήραν δραστήρια µέτρα για να προστατεύσουν τον πλου των πλοίων τους
και κατάφεραν να διατηρήσουν το εµπόριό τους. Κι έτσι, η πειρατεία µειώθηκε, διότι δεν
ήταν πια τόσο εύκολη η αιχµαλώτιση πλοίων, φορτίων και πληρωµάτων. Εν πάση
περιπτώσει, στη διάρκεια του 16ου και του 17ου αιώνα, η πειρατεία ήταν ο κρίσιµος
παράγων σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου.
Οι Έλληνες ενεπλάκησαν κι αυτοί στην πειρατεία. Είναι συχνές οι αναφορές σε
Έλληνες που ήταν µέλη πληρώµατος πειρατικών πλοίων και άσκησαν κι αυτοί την
πειρατεία, σε περιορισµένη κλίµακα. Ο Γάλλος φυσιοδίφης Pierre Belon, στη διάρκεια
της επίσκεψής του στα νησιά του Αιγαίου, στα µέσα του 16ου αιώνα, είδε «τρεις-τέσσερις
άνδρες, έµπειρους στη θάλασσα, που έκαναν µια σκληρή περιπετειώδη ζωή. Είναι
φτωχοί άνθρωποι, µ’ ένα µόνο µικρό σκάφος, ή ένα καΐκι, ή, καµιά φορά ένα
κακοεξοπλισµένο µπρίκι (brick). Έχουν όµως ναυτικές πυξίδες και λίγα µέσα για να
πολεµήσουν, δηλαδή ελαφρά πυροβόλα όπλα µικρού βεληνεκούς. Και τα τρόφιµα δεν
επαρκούσαν. Οι προµήθειές τους είναι ένα σακί αλεύρι, λίγη γαλέτα, ένα ασκί λάδι, µέλι,
µερικές πλεξούδες σκόρδα και λίγο αλάτι. Μ’ αυτά πρέπει να τραφούν για έναν µήνα. Μ’
αυτά τα λιγοστά εφόδια βγαίνουν να κυνηγήσουν τη λεία τους.» (Braudel 1972-3, 871).
Έλληνες ναυτικοί υπηρέτησαν ως πειρατές σε άλλα κράτη. Υπάρχουν στοιχεία για
κάποιον Έλληνα, που το 1740 ήταν καπετάνιος κουρσαρικού πλοίου: Λεγόταν
Παναγιώτης Χριστόπουλος, από τη Ζάκυνθο. Πρώτα υπήρξε καπετάνιος ενός µαλτέζικου
πλοίου που είχαν ναυλώσει οι Ιωαννίτες κι έπειτα ενός άλλου µε αγγλική σηµαία. Ο
Λάµπρος Κατσώνης, από τη Λειβαδιά, κατά τη διάρκεια του ρωσσο-τουρκικού πολέµου,
µεταξύ 1789 και 1792, διοικούσε έναν στολίσκο από 18 σκάφη υπό ρωσική σηµαία και
µε πλήρωµα Έλληνες νησιώτες. Μετά από το τέλος του πολέµου, ο Κατσώνης έγινε
πειρατής και, κατά τα λεγόµενα του επισκόπου Σκιάθου, «άρχισε να επιτίθεται και να
λεηλατεί τουρκικά νησιά. Διεύρυνε τη δραστηριότητα της λεηλασίας σε νησιά της
επισκοπικής µου δικαιοδοσίας, απάγοντας δικά µας πλοία και ανθρώπους.» (Vasdravellis
1975, 178). Επίσης υπό ρωσική σηµαία, ο Κατσώνης έκλεψε βενετσιάνικα πλοία, αλλά οι
ρωσικές αρχές τον ανάγκασαν να επιστρέψει πολλά από τα λάφυρά του. Τελικά, το
εγκλώβισαν οι Τούρκοι στο µικροσκοπικό βραχώδες λιµάνι του Πόρτο Κάγιο, στα νότια
της χερσονήσου της Μάνης. Ο Κατσώνης κατόρθωσε να το σκάσει για τα Ιόνια νησιά κι
από ‘κεί ν’ αναζητήσει καταφύγιο στη Ρωσία.
Στα τέλη του 18ου αιώνα, αναπτύχθηκε µια νέα µορφή ελληνικής πειρατείας. Ληστές
µε βάσεις στην ξηρά, άρπαζαν πλοία για να επιτεθούν σε άλλα πλοία ή να κάνουν
επιδροµές στις ακτές. Μόλις τελείωναν τη δουλειά τους, επέστρεφαν στις βάσεις τους.
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Το 1775, ένας Έλληνας πειρατής ονόµατι Καραµόσχος λεηλατούσε τις ακτές της
χερσονήσου της Κασσάνδρας, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Ένας τουρκικός
στολίσκος συνέλαβε τα πλοία του και σκότωσε την πλειοψηφία των µελών των
πληρωµάτων τους. Οι ελάχιστοι πειρατές που ξέφυγαν, βρήκαν καταφύγιο στα βουνά της
ηπειρωτικής χώρας. Αυτοί οι, ας πούµε, «αυτόνοµοι» πειρατές, έφτασαν να γίνουν
εφιάλτης για τους ντόπιους.
Είκοσι χρόνια αργότερα, οι Έλληνες πειρατές εξακολουθούσαν να είναι πολύ
τολµηροί. Για παράδειγµα, άρπαξαν όλα τα οπλισµένα πλοία από το λιµάνι του Βόλου
και τα χρησιµοποιούσαν επί τρία χρόνια στις επιδροµές τους. Το 1809, µια πολύ
δραστήρια συµµορία 600 πειρατών, εγκλωβίστηκε στα νερά των Σπετσών από έναν
τουρκικό στολίσκο και παραδόθηκε. Οι Τούρκοι τους συγχώρεσαν και τους έστειλαν
πίσω στους τόπους καταγωγής τους. Μετά από τον πόλεµο των Ελλήνων για την
ανεξαρτησία τους, η κυβέρνηση της Ελλάδας προσπάθησε να λήξει την πειρατεία, που
αποτελούσε µεγάλη πληγή για το νέο έθνος, όπως και οι ληστείες που έδιναν κι έπαιρναν
στο εσωτερικό της χώρας και δηµιουργούσαν σοβαρά προβλήµατα µε τις ξένες δυνάµεις.
Η κυβέρνηση κατέφυγε στους ναυτικούς Μιαούλη και Κανάρη, ήρωες της επανάστασης,
για να καταπολεµήσει τους πειρατές που δρούσαν στα ελληνικά ύδατα. Αλλά στην
βορειοδυτική Ελλάδα, που βρισκόταν ακόµα υπό τουρκική κυριαρχία, η πειρατεία
κράτησε µέχρι το 1854.
Οι δούλοι ή αιχµάλωτοι
Όπως και ο όρος «πειρατής», έτσι κι ο όρος «δούλος» παίρνει διαφορετική έννοια σε
διαφορετικά ιστορικά πλαίσια. Η τουρκική λέξη kul σηµαίνει επακριβώς «δούλος»,
δηλαδή άτοµο-ιδιοκτησία κάποιου, που δεν έχει δικαιώµατα και µπορεί να γίνει
αντικείµενο αγοραπωλησίας. Κul, µε την ευρύτερη έννοια, σε σχέση µε τον Θεό,
παραδείγµατος χάριν στη φράση Allahın kulu, σηµαίνει «πλάσµα», «άτοµο». Ο όρος kulu
όµως χρησιµοποιείται και για τους υπηκόους του σουλτάνου που δεν υπόκεινται σε
φορολογία ή για άτοµα που βρίσκονται στις απ’ ευθείας υπηρεσίες του σουλτάνου,
παραδείγµατος χάριν, kapıkulu, στον πληθυντικό kapıkulları, «υπηρέτης/υπηρέτες της
Πύλης, φύλακας/φύλακες του σουλτάνου», όρος που αναφερόταν κυρίως στους
γενίτσαρους. Η παράγωγη λέξη kuluk σηµαίνει «υπηρετικό προσωπικό», «δουλεία» αλλά
και υποχρέωση πληρωµής ορισµένου φόρου ή εκτέλεσης ορισµένης εργασίας. Οι πιο
προνοµιούχοι ήταν οι «δούλοι της Πύλης» (kapıkulları), αρχής γενοµένης από τον
πρώτον στην ιεραρχία, τον Μεγάλο Βεζίρη »(Grosrichard 1998, 64). Ο Μεγάλος Βεζίρης
του Σουλεηµάν του Μεγαλοπρεπούς αυτοαποκαλείτο «ο ταπεινότερος δούλος του Αλλάχ
(Inalcik 1973, 84). Όπως είναι γνωστό, οι «δούλοι της Πύλης» ήταν αιχµάλωτοι πολέµου
ή προέρχονταν από το παιδοµάζωµα (devshirme = προσφορά αίµατος), αλλά και από το
δουλεµπόριο. Η χαµηλότερη κατηγορία δούλων ήταν αυτοί που κωπηλατούσαν στις
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γαλέρες. Ήταν αιχµάλωτοι πολέµου, θύµατα απαγωγής σε επιδροµές πειρατών και
εγκληµατίες που είχαν καταδικαστεί σε κωπηλασία, πρακτική που ακολουθείτο τόσο σε
χριστιανικές όσο και σε µουσουλµανικές χώρες. Επρόκειτο για πολύ προβληµατικό
σύστηµα επιστράτευσης ανθρώπινης δύναµης, διότι -γενικώς– στην πλειοψηφία τους
αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καθόλου πείρα στην θάλασσα κι, επειδή ήταν αιχµάλωτοι
και καταδικασµένοι, δεν έτρεφαν ούτε την ελάχιστη πίστη προς το πλοίο, στο οποίο ήταν
υποχρεωµένοι να κωπηλατούν, ακόµα και µέχρι θανάτου κάποιες φορές. Υπήρχαν δύο
τρόποι διαχείρισης αυτών των σοβαρών µειονεκτηµάτων: η πρόσληψη εθελοντών ή ο
εξαναγκασµός, για διάφορους λόγους, στην εκτέλεση αυτής της εργασίας για ορισµένο
διάστηµα. Πολλές διηγήσεις σχετικά µε την τη ζωή των αιχµαλώτων στις γαλέρες
προκαλούν τρόµο, είναι φριχτές (Vacalopoulos 1976, 94-96).
Οι Οθωµανοί είχαν δύο πηγές δούλων: τους αιχµαλώτους πολέµου και το
σκλαβοπάζαρο της Κριµαίας. Στην Κριµαία, το σκλαβοπάζαρο (Busbecq 2007, 67-80 και
101-103) τροφοδοτείτο από τις επιδροµές των Tαρτάρων στα ρωσικά, ουκρανικά και
πολωνικά εδάφη. Η κύρια αγορά βρισκόταν στο λιµάνι της Κάφφα, η οποία ήταν
γενοβέζικη αποικία ως το 1475, οπότε την κατέλαβαν οι Τούρκοι. Εκτιµάται ότι µεταξύ
1500 και 1650, τουλάχιστον 10.000 δούλοι έφταναν ετησίως στην Κάφφα (ρωσ.
Feodosia). Υπολογίζεται ότι οι ετήσιοι φόροι από την πώληση των δούλων έφταναν,
κατά µέσον όρο, τα 100.000 δουκάτα, δηλαδή, 25.000 πωλήσεις προς 4 δουκάτα η κάθε
µία.
Δεν κατέληγαν, πάντως, όλοι οι δούλοι στο σκλαβοπάζαρο. Μερικοί αιχµάλωτοι
πολέµου των Τούρκων επέστρεφαν απλώς στο σπίτι τους µετά τη λήξη του πολέµου.
Άλλοι ήταν πολύτιµοι όµηροι και για την απελευθέρωσή τους δηµιουργήθηκαν πολλά
δίκτυα εβραϊκών οργανώσεων, κυρίως ιταλών, και θρησκευτικά τάγµατα καθολικών
(όπως οι Τριαδικοί και οι Αδελφοί της Παναγίας του Ελέους), οι οποίοι παζάρευαν και
πλήρωναν την τιµή για την απελευθέρωση των αιχµαλώτων. Μερικές φορές µάλιστα,
αυτοί οι µεσολαβητές ανταλλάσσονταν µε τους αιχµαλώτους. Η πληρωµή σε ρευστό για
την απελευθέρωση κάποιου δεν ήταν απαραίτητο να γίνει πριν απελευθερωθεί το άτοµο.
Αρκούσε µια δέσµευση πληρωµής, µε εγγύηση, µέχρι να επιστρέψει ο αιχµάλωτος στην
πατρίδα του. Η ζωή του αιχµαλώτου µέχρι να απελευθερωθεί βελτιωνόταν κάπως,
τουλάχιστον στο Αλγέρι. Η πόλη είχε δύο κάτεργα (στα ισπανικά baños), δηλαδή
κρατικές φυλακές για αιχµαλώτους, στη µεγαλύτερη εκ των οποίων χωρούσαν 2.000
άτοµα. Δεν υπήρχαν µπουντρούµια, είχαν όµως ταβέρνες για να τρώνε και να πίνουν.
Εκεί περνούσαν τον καιρό τους παίζοντας χαρτιά και αναπολώντας όσα έζησαν. Γνωστό
δείγµα είναι η περίπτωση του Μιγκέλ ντε Θερβάντες πουε πέρασε πέντε χρόνια (15751580) από όλες τις περιπέτειες της αιχµαλωσίας, αποπειράθηκε να δραπετεύσει και τέλος
απελευθερώθηκε.
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Ο Θερβάντες, σε ταξίδι της επιστροφής του από την Νάπολη στην Ισπανία,
συνελήφθη µαζί µε τον αδερφό του Ροντρίγο, από τον Ντάλι Μαµί Αρναούτ, έναν
Έλληνα ή Αλβανό αποστάτη αρχηγό γαλέρας, µε βάση το Αλγέρι. Επειδή ο Θερβάντες
έφερε, ανάµεσα στα χαρτιά του, µια συστατική επιστολή από τον ίδιο τον Ιωάννη της
Αυστρίας, ο Ντάλι θεώρησε ότι ο αιχµάλωτος είχε µεγάλη αξία και τον χάρισε στον
Αζάν Μπέη, κυβερνήτη του Αλγερίου. Ο Θερβάντες πέρασε πέντε χρόνια (1575–1580)
αιχµάλωτος. Ήταν άνθρωπος δυνατός, µε υψηλό ηθικό και ισχυρή θέληση και
προσπάθησε τέσσερις φορές να δραπετεύσει. Για να µην επιβληθούν αντίποινα στους
αιχµαλώτους συντρόφους του, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη ενώπιον των εχθρών του.
Προτίµησε να βασανιστεί, παρά να καρφώσει. Χάρη στις επίσηµες πηγές και στο βιβλίο
του ιερέα Ντιέγο Ντε Αέδο, Τοπογραφία και γενική ιστορία του Αλγερίου (1612), έχουµε
σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την αιχµαλωσία. Αυτές οι πληροφορίες
συµπληρώνονται και από µερικές κωµωδίες του ίδιου του Θερβάντες, όπως Η ζωή στο
Αλγέρι και Τα κάτεργα του Αλγερίου, αλλά και η αφήγηση της ιστορίας της αιχµαλωσίας,
που περιλαµβάνεται στο πρώτο µέρος του βιβλίου του Δον Κιχώτη, µεταξύ των
κεφαλαίων 39 και 41. Είναι πλούσια η λογοτεχνία για την αιχµαλωσία (Sola-De la Peña
1995, Bunes-Barchino 2001).
Οι Έλληνες, πώς ενεπλάκησαν στη δουλεία στη Μεσόγειο, που ήταν συχνά βάναυση
και πάντα αµφίβολης κατάλξης; Η απλούστερη απάντηση είναι ότι ενεπλάκησαν
ελάχιστα από τότε που βρέθηκαν υπό οθωµανικό ζυγό, αν και εύκολα µπορεί κανείς να
πιστέψει το αντίθετο.
Oι Οθωµανοί καθώς κατακτούσαν µε πόλεµο εδάφη που ανήκαν σε Βενετσιάνους ή
Γενοβέζους, ο τοπικός πληθυσµός –οι Έλληνες– από νοµικής πλευράς, γίνονταν
«ρωµιοί», αποτελούσαν πλέον µέρος του Rûm millet (στα τουρικά millet-i Rûm), δηλαδή
του «ρωµαϊκού έθνους», του «χριστιανικού». Έτσι αποκαλούσαν τους ορθόδοξους
χριστιανούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Από τις πρώτες αραβικές κατακτήσεις του
7ου αιώνα, στα εδάφη του Ισλάµ, οι Χριστιανοί, όπως και οι Εβραίοι, είχαν κάποια
εσωτερική αυτονοµία. Στον οθωµανικό κόσµο, όλοι οι κάτοικοί του είναι υπήκοοι του
σουλτάνου και κανένας τους δεν µπορεί να είναι ιδιοκτησία κανενός. Ο θεσµός του
παιδοµαζώµατος (devshirme στα τουρκικά σηµαίνει «συγκοµιδή», «εσοδεία») είχε
επινοηθεί από την εποχή του Μεχµέτ του Β’, µε σκοπό την δηµιουργία µιας αφρόκρεµας
αποτελούµενης αποκλειστικά από ορθόδοξους (ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη
γλώσσα τους: Έλληνες, Σέρβους, Βούλγαρους, Αλβανούς, Βλάχους, Γεωργιανούς), οι
οποίοι θα υπηρετούσαν αποκλειστικά τον σουλτάνο. Έτσι, ο σουλτάνος θα είχε στη
διάθεσή του υψηλόβαθµους κρατικούς αξιωµατούχους και µια αποκλειστικά προσωπική
στρατιωτική δύναµη απόλυτα πιστή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι αντίπαλες οθωµανικές
φυλές δεν θα µπορούσαν να σφετεριστούν την εξουσία του σουλτάνου, ούτε να
προσπαθήσουν να τον σκοτώσουν. Από το παιδοµάζωµα τροφοδοτείτο, για παράδειγµα,
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ο προσωπικός στρατός τους σουλτάνου, οι γενίτσαροι (στα τουρκικά yeniçeri, σηµαίνει
«νέοι στρατιώτες»).
Η περιοδική επιστράτευση αυτών των χριστιανών ήταν γενικώς εθελοντική, διότι
αποτελούσε µια µέθοδο που εγγυάτο στις οικογένειες των παιδιών την τύχη ενός
«συµµαχικού δεσµού» ανάµεσα στην εξουσία και στα παιδιά τους, µε αποτέλεσµα αυτά
τα παιδιά να εντάσσονται στον κύκλο του Μεγάλου Αφέντη και ν’ αποκτούν επιρροή,
ακόµα και περιουσία. Το παιδοµάζωµα ερµηνεύτηκε ως είδος υποδούλωσης και έτσι το
είδε η ελληνική ιστοριογραφία, αντικειµενικά όµως δεν επρόκειτο για δουλεία. Το
παράδοξο είναι ότι η Οθωµανική αυτοκρατορία κατηγορήθηκε πως επέβαλε µια
µεταφορική τουρκική δουλεία στο σύνολο των Ελλήνων. Ωστόσο, αυτή η ίδια
Οθωµανική αυτοκρατορία ήταν αυτή που εγγυήθηκε ατοµικά στους Έλληνες ότι δεν
µπορούσαν να γίνουν κυριολεκτικά δούλοι των Τούρκων.
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