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Η Οικονομία της Κύπρου

κατά την Περίοδο της Τουρκοκρατίας

(1,570/1 - 1878)
Του Δρος Χρlστοu Γ. Αριστείδου

Η τοίιpκικη κατοχή της
ως

Τουρκοκρατία,

γνωστή

διήρκεσε

πλέον αιώνες (από το

τρεις

1570/71

και

μέχρι το

Η κατάκτηση του νησιού από τοuς
και η βίαιη rιροσάρτηση της στην

περιέγραψε

την

τουρκική

τυραννία

uις

εξής: «Παρά το γεγονός ότι μπορούσαν να

έχουν ψωμί για ολόκληρο το έτος οι Χρι
στιανοί κάτοικοι τοu νησιού

είναι λίγοι,

γιατί σ' ολόκληρη την οθωμανική αυτοκρα

ριζικές

τορία δεν υπάρχουν πιο κακομεταχειριζό

αλλαγές στην Κuπρο, Οι σημαντικότερες

μενοι χριστιανοί.. Ο πληθυσμός καταπιεζό

οθωμανική
απ'

ήσαν: η

στο νησί, η

Τούρκων
των Λατίνων και κατα-

μενος εγκαταλείπει τη'V καλλιέργεια της
γης και την

πεδιάδα και

δίωξη της λατινικής εκκλησlας, η παλινόρ··

φ ει στους 6αλ τότοηοuς και τις

θωση της ορθόδοξης

περιοχές. Οι

κυπριακής εκκλη-

η κατάργηση του συστήματος της
δουλείας

που

επικρατούσε

μέχρι

την

εποχή εκε!νη και η εφαρμογή τοu οθωμανι
κού

διοικητικού

συστήματος

με

κύρια

και οι συνεχείς επιδr)

μίες .πaνώλοuς τόσο πολύ 6ασανίζοιιν τον

πληθυσμό που οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν
να

Στο μεταξύ σ' ολόκληρη την περιοχή της

Ανατολικής

κατά το

"""..,"".

από εκείνο
που γρήγορα όρχι-

οι κάτοικοι

rou

γενικό αυτό

σε

κaκή οικονομικη κατάσταση

nou

επικρα

τούσε στο ίδιο το νησί, είχε δυσμενή αντι
Η

rιταν
Οί

και η μετα-

χιtφες προς

ενός σημαντικού ποσοστού του
την

σε πολu άθλω

Η τουρκική διοί

φυσικό,

μέρος του , '"'''o'J'-'~'υu
τύχης, γεγονός που προκαλούσε μείωση
του .,πληθυσμού και επιδείνωνε την

κηση, αν εξαιρέσουμε ορισμένα μέτρα που

άθλια οικονομική

πήρε σης πρώτες

δεν κατέβαλε

τοίισε στο νησι Υπολογίζεται ότι ο πληθυ

συστηματικές προσπάθειες για να βελτιώ

σμός του νησιού, που πριν την κατάληψη

σει την κατάσταση. Απεναντίας η 8αρειά

του

φορολογ!α, η

200.000

του πληθιΙσμού

και η κακοδιοίκηση έκαναν την κατάσταση

αφόρητη για τους κατοίκους, γεγονός ποu
μείωνε

·την

οικονομική

δραστηριότητά

τους. Ο nεριηγητής Φερμcινέλ το 1630

ποι: ε:τικρr1-

από τους Τούρκους

περίπου χιλιάδες, το

φωνα με τον

σε

1670

σύμ·

Louis de Barrie έηεσε σης
1691-1695 σύμφωνα με τον
Coronelii σε 144.000. Ενόμισu περιποu
αιώνα αργότερα, το 1842, ο πληθυσμός της

160.000

και το
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Κύτφου

Lilburn

με τον Άγγλο πρόξενο

ανερχόταν σε

ενώ το

100.950,

1881,

μόνο

μετά το τέλος της

ο

πληθυσμός

Τέτοια φορολογία αποτελούσε δυσβάσrα
κτο βάρος για τους αγρότες, ιδιαίτερα αν
ληφθεί υπόψη

του νησιού, σύμφωνα με απογραφή που
διενr']pγησαν ο; 'Αγyλοι,

κοι και

185630
45458

(137631 Έλληνες,
2541 Καθολικοί, Μαρωνίτες, Αρμέ·

νιοι

Οι κυριότεροι ισrορικοί

ασχολήθη

nou

καν με τη μελέτη της ισrορiας της Κίιrιροu
θεωρο\JV ότι η κυριότερη αιτία για τη μετα

νάσrεuση,

που

οδηγούσε

του πληθυσμού,

σrη

συνεχή

η

και

6ίας

είτε
ει(mραττόμενωv

την απλr)

τοuς. θα πρέπει
το

φορολογικό

επιβίωι:η'1

να αναφέρουμε όrι
σύστημα,

φορολογία,

εκτός

από τη

περιλάμβανε

και uια

ποικιλία άλλων φόρων, όπως φόρος

·

φόρος για απαλλαγή των χριστιανών από τη
σrραηωτική

θητεία,

φόρος

ζυγίσματος,

φόρος πάνω σrα διάφορα προϊόντα (κρασί,
καπνό, αλάτι, αιγοπρόβατα), τελωνεία και
δασμοί και

άλλοι φόροι

αποτελούσαν

που επέβαλλαν οι
των

ότι αυτή επιβαλλόταν σε

ανθρώπους που το εισόδημά τους μόλις και

nou

όλοι

μάσrιγα για

τον

η

φόρων

και η

εμφάνιση

στον προΟηολογωμό, είτε την
της

για όσους

πράγμα που καθιστοuσε ιην
Ι':iωί~;ηση τυραννο.κr1 ι.<ω
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επί

Φιλοθέου, με

(}()Uλ ί'J.'J!.i<ό ι:j:ιιpμαvι (ΤΟ Χ(ητι Χοuμαγωύν),

του κεφαλι;cο(J φόρου
ιω.ι

""'''''·"""'"'

άμεσων φοpολογιι,i)v καθο-

~:ιίστηκε σε

20 1/2

γρόσια και ο

4000

που έφθανε γι) ρω στο
λογία

των

νοίισε το

αγροηιt.ώv

10%

της

20% -

εvιJJ η φορο

προΊοvτων

ξεηερ··

τους.

π]ς'

κω

κυρ[ως τον

ωιiJvα, δι!i:θετε επίσης μια ανθούσα uφαν·

