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Εισαγωγή 

Ο περιβαλλοντικός παράγοντας και η σημασία του στη σύνθεση, ερμηνεία 
και αποτίμηση των ιστορικών φαινομένων προτάθηκε τεκμηριωμένα ίσως για 
πρώτη φορά από τον Fernand Braudel. Στην έννοια περιβάλλον, που από μόνη 
της αποτελεί έναν όρο με ευρεία σημασία, μπορεί να συμπεριληφθεί η κλιμα-
τική και περιβαλλοντική ταυτότητα ενός τόπου, η γεωγραφική, γεωπολιτική–
γεωστρατηγική του θέση και, σε ειδικότερο επίπεδο, να μελετηθούν πεδία ό-
πως το κλίμα ή τα φυσικά φαινόμενα ή η γεωμορφολογία, τα οποία σε συν-
δυασμό με άλλους θεματικούς άξονες μπορούν να δώσουν μια οπτική ή 
ακόμη και μια νέα διάσταση στη μελέτη των ιστορικών γεγονότων. Οι περι-
βαλλοντικοί παράγοντες και οι επιπτώσεις τους διεκδικούν όχι μόνο το δικό 
τους ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ιστορία αλλά και μια θέση στη 
σύγχρονη ιστορική έρευνα. Στο παρόν άρθρο επιδιώκεται μια τέτοια προσέγ-
γιση, μέσα από τη μελέτη της περίπτωσης της Κύπρου κατά τον οθωμανικό 
17ο αιώνα. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρούνται στο νησί αξιοση-
μείωτα φυσικά φαινόμενα,1 όπως οι επιθέσεις ακρίδας ή η ξηρασία. Στόχος 
του άρθρου είναι να εξετάσει αν, σε τι βαθμό και με ποιο τρόπο ο περιβαλλο-
ντικός παράγοντας εμπλέκεται στην οικονομία και την κοινωνία, όχι γενικά 
και αόριστα αλλά στο πλαίσιο ενός διοικητικού καθεστώτος και εν προκει-
μένω του οθωμανικού. 
 

1. Από τα φυσικά φαινόμενα που θα θιχτούν παρακάτω λείπει ο σεισμός. Για το θέμα αυτό 
βλ. Halcyon Days in Crete III. A Symposium held in Rethymnon 10-12 January 1997. Natural 
Disasters in the Ottoman Empire, έκδ. Elizabeth Zachariadou (Crete: University Press, 1999). 
Ειδικότερα βλ. Pinelopi Stathi, “The Seismologia and their diffusion during the Ottoman pe-
riod,” στο Halcyon Days in Crete III, 241-47∙ Elizabeth A. Zachariadou, “Natural disasters: 
Moments of opportunity”, στο Halcyon Days in Crete III, 7∙ Florentia Evangelatou–Notara, 
“Earthquakes and other natural disasters from minor Greek sources (14th-19th centuries),” 109-
19, 116. 
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Κλίμα και γεωγραφία 

Όταν ο Braudel αναρωτήθηκε αν το κλίμα της Μεσογείου άλλαξε τον 16ο 
αιώνα, χωρίς όμως να καταφέρει να δώσει μια απάντηση με τα στοιχεία που 
διέθετε ως τότε, δεν παρέλειψε ωστόσο να τονίσει τη σημασία των περιβαλ-
λοντικών παραγόντων στην έρευνα, σύνθεση και ερμηνεία των ιστορικών γε-
γονότων, λέγοντας: «Με τις κλιματολογικές μεταβολές αποδεικνύεται ότι 
ένας μη ανθρώπινος παράγοντας παίζει το ρόλο του και διεκδικεί τη θέση του 
στις εξηγήσεις μας, ακόμη και τις πιο συνηθισμένες».2 

Το να αποτιμηθεί η επίδραση των φυσικών φαινομένων με οικονομικούς 
και κοινωνικούς όρους ασφαλώς είναι μια πολυσύνθετη δουλειά και θα απαι-
τούσε τη συνδρομή πολλών ειδικοτήτων, εδώ ωστόσο επιδιώκεται μια προ-
σέγγιση του θέματος και όχι τόσο μια ανάλυση σε βάθος.3 Εξάλλου, για να 
μελετηθεί επαρκώς ένα θέμα που περιλαμβάνει ανάλυση στοιχείων από περι-
βαλλοντικά δεδομένα προϋποθέτει τη συνεργασία διαφόρων κλάδων της επι-
στήμης και της ιστορίας, όπως η παλαιο-περιβαλλοντολογία, η περιβαλλοντο-
λογική ιστορία ή οικο-ιστορία κ.λπ., τους οποίους δεν έχουμε στη διάθεσή 
μας στο παρόν πόνημα. Έτσι, περιοριζόμαστε να προσεγγίσουμε το θέμα κα-
θαρά ιστορικά και μέσα από πηγές κυρίως περιηγητών και κάποιων αρχείων 
που μας δίνουν έμμεσες αναφορές για το θέμα, όπως π.χ. κάποια έγγραφα από 
το αρχείο της Μονής Κύκκου. 

Ξηρασία 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί την περί-
οδο αυτή είναι η εκτεταμένη ξηρασία και η έλλειψη νερού.4 Το ζεστό κλίμα 
της Κύπρου, με τα παρατεταμένα καλοκαίρια, είναι φυσικά γνωστό και κατα-
γεγραμμένο από πολύ νωρίτερα. Ωστόσο, την περίοδο αυτή τα κλιματολογικά 
της χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία ενέτειναν τα φυσικά φαι-
νόμενα κατά τρόπο αρνητικό για την κοινωνία και την οικονομία. Ο Stochove 

 
2. Fernand Braudel, Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β΄ της 

Ισπανίας, τ. Α (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1991), 332-33. Ειδικά για τον 
17ο αιώνα βλ. Sam White, The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2011). 

3. Gy. Hazai, “Quelques pensées sur le rôle des catastrophes naturelles dans l’histoire otto-
man,” στο Halcyon Days in Crete III∙ Zachariadou, “Natural disasters.” 

4. Αρχιμανδρίτου Κυπριανού, Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου (Λευκωσία: Εκδό-
σεις Κ. Επιφανίου, 3η έκδοση, 2001), 458∙ Excerpta Cypria. Materials for a History of Cyprus, 
μτφρ.-μεταγρ. Claude Delaval Cobham (Cambridge: Cambridge University Press, 1908), 202. 
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που επισκέφθηκε την Κύπρο στις 20 Μαΐου του 1631 (η ημερομηνία έχει ση-
μασία, διότι από αυτή μπορεί να εξαρτηθεί η εικόνα που είχε το νησί σε διά-
φορα επίπεδα, π.χ. τη θερμοκρασία κ.λπ.) αναφέρει στην περιγραφή του ότι 
το νησί δεν διαθέτει ποτάμια, μόνο χειμάρρους, οι οποίοι ξηραίνονται κατά 
τoυς θερινούς μήνες, και λιγοστές πηγές, οι οποίες είναι όμως άρτιες. Τονίζει 
ότι το νησί έχει υποφέρει πολύ από το φαινόμενο της ξηρασίας ανά τω χρόνω 
και ότι αυτό έχει αποτελέσει μια βασική αιτία μείωσης του πληθυσμού του.5 
Από έγγραφο του έτους 1634, αντίγραφο φιρμανιού, φαίνεται ότι τη χρονιά 
εκείνη το νησί είχε και πάλι χτυπηθεί από τη «μάστιγα της Μεσογείου».6 Κά-
ποιοι μοναχοί της Μονής Κύκκου, με αίτησή τους προς το σουλτάνο Μουράτ 
Δ΄, ζητούσαν να τους επιτραπεί η περιφορά της εικόνας της Παναγίας προκει-
μένου να γίνει λιτανεία και δέηση για βροχή.7 

Μετά τα μέσα του 17ου αιώνα, περί τα 1670, ο Γάλλος πρόξενος σε ανα-
φορά του ισχυρίζεται πως το κλίμα του νησιού υπέστη τέτοιες ζημιές, που 
είχαν σαν συνέπεια να ασθενήσουν και κατόπιν να οδηγηθούν στο θάνατο 17 
από τους 23 Γάλλους που διέμεναν στο νησί.8 

Όπως και ο Stochove, έτσι και ο Heyman στην περιγραφή του για το κλίμα 
της Κύπρου στα τέλη του 17ου αιώνα λέει ότι το νησί δεν διαθέτει ένα κανο-
νικό ποτάμι, παρά μόνο αρκετές λίμνες, λιμνούλες και βάλτους, οι οποίες 
εκτιμά ότι μάλλον ευθύνονται για τον υγρό και βαρύ αέρα, ο οποίος προσβάλ-
λει κυρίως τους ξένους επισκέπτες. Επιπλέον, σύμφωνα με τα γραφόμενά του: 
«Το χειμώνα, μετά από βαριές βροχοπτώσεις, μπορεί κανείς να δει πολλά ρυά-
κια να κατεβαίνουν από τα βουνά, τα οποία όμως γρήγορα ξηραίνονται με την 
επιστροφή του καλού καιρού. Μερικές φορές δεν υπάρχει καθόλου βροχό-
πτωση για πολύ καιρό και φαίνεται από την ιστορία αυτού του τόπου ότι κά-
ποτε οι κάτοικοί του υποχρεώθηκαν να τον εγκαταλείψουν εξαιτίας μιας ε-
κτεταμένης ανομβρίας που κράτησε 17 χρόνια. Και κατά την εποχή του Με-
γάλου Κωνσταντίνου [σ’ αυτό το περιστατικό αναφέρεται και ο Stochove9] 
το νησί χτυπήθηκε από μια ξηρασία που διήρκεσε 36 χρόνια. Το νερό σε βρύ-
σες και πηγάδια είναι παχύ και θολό. Ωστόσο, ακόμη και αυτά δεν επαρκούν 

 
5. Excerpta Cypria, 215-16. 
6. Ο χαρακτηρισμός ανήκει στον Braudel. Περισσότερα για το θέμα βλ. Braudel, Η Μεσό-

γειος, τ. Α, 292-300. 
7. Ιωάννης Π. Θεοχαρίδης, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839, τ. Α (Λευκωσία: Κέντρο Με-

λετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1993), 101. 
8. Consulat de France a Larnaca (1660-1696), έκδ. Anna Pouradier Duteil–Loizidou 

(Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 1991), τ. Α, 110. 
9. Excerpta Cypria, 216. 
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και έτσι στις μεγάλες ζέστες του καλοκαιριού φαίνεται να μην υπάρχει καθό-
λου βλάστηση σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία μοιάζει άνυδρη και άγονη».10 
Η Netice Yildiz θεωρεί πως η ανάγκη για επάρκεια καθαρού νερού είχε γίνει 
αντιληπτή από τις οθωμανικές αρχές από την κατάληψη ήδη του νησιού στα 
1571 και ότι από τον επόμενο χρόνο, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της οθω-
μανικής διοίκησης υπήρξε βασικό μέλημα των τοπικών αρχών. Στοιχειοθετεί 
τη θέση της αυτή με τη ίδρυση αντίστοιχων βακουφιών.11 

Έντομα, ακρίδες 

Μεγάλη πληγή τον 17ο αιώνα αποτελούν οι ακρίδες.12 Ήδη από τον προη-
γούμενο αιώνα είναι αρκετές οι καταγεγραμμένες αναφορές στο φαινόμενο 
των επιδρομών από ακρίδες. Παραμονές του 17ου αιώνα και συγκεκριμένα 
μεταξύ Σεπτεμβρίου 1598 και Μαρτίου 1599, ο Ιωάννης Κοτοβίκος αναφέρε-
ται εκτενώς στο πλήγμα που δέχεται ο νησί από τις ακρίδες, οι οποίες κατά τα 
λεγόμενά του εμφανίζονται κάθε τρία χρόνια εάν επικρατήσουν συνθήκες 
εκτεταμένης ξηρασίας. Επιτίθενται στα φυτά, τα οποία και τρώνε ή καταστρέ-
φουν. Μολύνουν όμως παράλληλα τόσο το έδαφος όσο και τον αέρα προκα-
λώντας συνθήκες ιδανικές για την ανάπτυξη ασθενειών. Ο Ronald Jennings 
κάνει ειδική μνεία στην περίοδο 1610-1628, ως μια περίοδο κατά την οποία η 
Κύπρος υπέφερε πολύ από τις επιθέσεις των ακρίδων.13 Αναφέρεται επίσης 
στον ορθόδοξο πατριάρχη Αντιοχείας Μακάριο, ο οποίος στο χρονικό των 
ταξιδιών του ανάμεσα στα άλλα αναφέρεται και στο ζήτημα των ακρίδων ε-
πιβεβαιώνοντας κάτι που είδαμε και παραπάνω σχετικά με το ζήτημα της ξη-
ρασίας, δηλαδή την εκδοχή–συμβολή της Εκκλησίας σε ό,τι αφορά την προ-
σέγγιση φυσικών φαινομένων που απειλούσαν την ευημερία του τόπου. Πλη-
ροφορούμαστε εν προκειμένω ότι το έτος 1645 χρησιμοποιήθηκε το λείψανο 
του Αγίου Μιχαήλ, επισκόπου Σονάδας (Sonada), προκειμένου να διωχθούν 
οι ακρίδες.14 

 
10. Ό.π., 244-47. 
11. Netice Yıldız, “The Vakf Institution in Ottoman Cyprus”, στο Ottoman Cyprus (A Col-

lection of Studies on History and Culture), eds. Michalis N. Michael, Matthias Kappler, Eftihios 
Gavriel (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009), 140-43. 

12. Αρχιμανδρίτου Κυπριανού, Ιστορία, 458. 
13. Ronald C. Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean 

World, 1571-1640 (New York: New York University Press, 1993), 179. 
14. Sir George Hill, A History of Cyprus, τ. IV (Cambridge: Cambridge University Press, 

1952), 67∙ Jennings, Christians and Muslims, 179-80∙ Ronald C. Jennings, “The Locust Prob-
lem in Cyprus,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 51 (1988): 279-313, 487. 
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Αντλώντας πληροφορίες από διηγήσεις των ντόπιων της εποχής εκείνης ο 
Cornelis van Bruyn αναφέρει στις περιγραφές του ότι το 1668 το νησί και 
ειδικά η περιοχή της Αμμοχώστου είχε γεμίσει από μεγάλους αριθμούς ακρί-
δων, οι οποίες αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πετούσαν σε τόσο πυκνά σμήνη 
που έμοιαζαν σαν μαύρα σύννεφα. Το φαινόμενο κράτησε κατά τα γραφόμενα 
γύρω στον ένα μήνα.15 

Αξιομνημόνευτη είναι και η καταγραφή των ζημιών που προκαλούσαν οι 
ακρίδες από τον Cornelis van Bruyn, που βρέθηκε στο νησί την περίοδο αιχ-
μής των ακρίδων, δηλαδή μεταξύ 19 Απριλίου και 26 Μαΐου του έτους 1683. 
Περιγράφει λοιπόν ένα σκηνικό καταστροφής, με μεγάλα σμήνη ακρίδων να 
λυμαίνονται τα σπαρτά και τις καλλιέργειες να μοιάζουν καμένες.16 

Στα τέλη του 17ου αιώνα, μέσα από έγγραφα του γαλλικού προξενείου που 
έδρευε στη Λάρνακα, μαθαίνουμε ότι το καλοκαίρι του έτους 1692 παρακω-
λύεται η ομαλή διεξαγωγή της αλληλογραφίας μεταξύ του Γάλλου προξένου 
στην Κύπρο και της χώρας του λόγω των εντόμων στο Χαλέπι και την Αλε-
ξανδρέττα. Πληροφορούμαστε επίσης ότι οι ακρίδες είχαν προσβάλει τη Λευ-
κωσία και τα γύρω χωριά, αλλά και τη Λεμεσό, με αποτέλεσμα να αποβιώ-
σουν περίπου 200 άτομα.17 

Την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι του 1693, η ακρίδα εξακολουθεί να τα-
λαιπωρεί το νησί δημιουργώντας προβλήματα όχι μόνο στο γαλλικό προξε-
νείο αλλά και στους εμπόρους, πολλοί από τους οποίους προκειμένου να προ-
στατευτούν επιλέγουν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, παραμε-
ρίζοντας τις εμπορικές τους δραστηριότητες για πάνω από τρεις μήνες. Με 
βάση τις εκτιμήσεις του προξενείου, που αποτυπώνονται στα έγγραφά του, τα 
θύματα είχαν ξεπεράσει τις 50.000.18 

Οι επιπτώσεις των επιθέσεων των ακρίδων ήταν άμεσες και έμμεσες. Πρω-
τίστως είχαν να κάνουν με τις ζημιές που προκαλούσαν στα σπαρτά. Οι κα-
ταγεγραμμένες αναφορές για την καταστροφή που προκαλούσαν είναι λεπτο-
μερείς και κατατοπιστικές. Έκαναν την εμφάνισή τους κατά μια εκτίμηση 
κάθε τρία χρόνια και ειδικά μετά από περίοδο ξηρασίας και κατέστρεφαν 
ολοσχερώς τις καλλιέργειες, από τη ρίζα μέχρι την επιφάνεια. Κινούνταν κατά 
σμήνη σε μεγάλους αριθμούς, ίσως και 30.000 έντομα, σε τέτοιο βαθμό που 
πολλοί στις περιγραφές τους τις προσομοίαζαν με σύννεφο. Υπήρχε εκτίμηση 

 
15. Jennings, Christians and Muslims, 181∙ Jennings, “The Locust Problem in Cyprus,” 

279-313, 487-89. 
16. Jennings, Christians and Muslims, 181. 
17. Consulat de France a Larnaca, 191-92. 
18. Ό.π., 200-02. 
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ότι οι ακρίδες αυτές προέρχονταν από τη Συρία.19 Η οθωμανική κεντρική κυ-
βέρνηση μέσα από έγγραφα σουλτανικών διαταγών που επισήμαιναν τους 
κινδύνους για τη γεωργία δεν παρέλειπαν να αναφέρουν και τον κίνδυνο των 
ακρίδων. Ειδικά για την Κύπρο την περίοδο 1572-1576, παρά τις όποιες προ-
σπάθειες οι επιθέσεις του εντόμου είχαν προκαλέσει εκτεταμένο λιμό.20 

Το έτος 1647-1648 οι ακρίδες είχαν γίνει αιτία να μειωθούν οι φορολογού-
μενοι υπόχρεοι του κεφαλικού φόρου. Πιο συγκεκριμένα, ο μπεηλέρμπεης 
(διοικητής) της Κύπρου Χασάν πασά και ο καδής (δικαστής) της Λευκωσίας 
Αλή, με αίτησή τους προς τον Ζουλ-Φικάρ αγά παρακαλούν ώστε να μειωθεί 
ο αριθμός των καταγεγραμμένων φορολογούμενων μη μουσουλμάνων ραγιά-
δων του νησιού στα κατάστιχα του κεφαλικού φόρου, διότι υπήρχαν απώλειες 
λόγω της ακρίδας και οι εναπομείναντες φορολογούμενοι επιβαρύνονταν τους 
φόρους όσων είχαν φύγει, φτάνοντας στο σημείο να πληρώνει το κάθε hane 
(φορολογική μονάδα) για άλλους δύο, τρεις ή τέσσερις φορολογούμενους. Οι 
πληθυσμιακές απώλειες με βάση το έγγραφο που παραθέτει ο Jennings ήταν 
περίπου 15.000 φορολογούμενοι, νεκροί ή φυγάδες.21 Η μάστιγα της ακρίδας 
ταλαιπώρησε το νησί καθ’ όλο τον 17ο αιώνα.22 

Ασθένειες, επιδημίες 

Το μεσογειακό κλίμα χαρακτηρίζεται ως δύσκολο για τον ανθρώπινο ορ-
γανισμό και ιδανικό για επιδημίες, με κυριότερες την πανούκλα και την ελο-
νοσία.23 Η Suraiya Faroqhi θεωρεί τις επιδημίες ως μια εκ των βασικών αιτίων 
ερήμωσης των πόλεων της οθωμανικής επικράτειας.24 Οι επιδημίες έβρισκαν 
πρόσφορο έδαφος στο ζεστό μεσογειακό κλίμα και έτσι ήταν ιδιαίτερα έντο-
νες κατά την καλοκαιρινή περίοδο.25 Η Κύπρος, με το κατεξοχήν μεσογειακό 

 
19. Jennings, Christians and Muslims, 176. 
20. White, The Climate of Rebellion, 79. 
21. Jennings, “The Locust Problem in Cyprus,” 279-313, 488∙ Jennings, Christians and 

Muslims, 180. 
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κλίμα, δεν απέφυγε τις επιδημίες τον 17ο αιώνα. Αλλά ήδη από τον προηγού-
μενο αιώνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Οθωμανούς, 
φαίνεται πως επιδημίες και ειδικά η ελονοσία όχι μόνο έπληξαν την Κύπρο, 
αλλά από αυτή εξαπλώθηκαν και σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, όπως η 
Θεσσαλονίκη και η Αδριανούπολη κατά τα έτη 1572-1574.26 Αυτές έγιναν η 
αιτία να απορυθμιστούν σημαντικές πτυχές της κοινωνίας. Όπως είδαμε και 
πιο πάνω, το γαλλικό προξενείο στη Λάρνακα είχε σχεδόν παραλύσει τις πε-
ριόδους που κάποια ασθένεια βρισκόταν σε έξαρση.27 

Ελονοσία–μαλάρια 

Ας δούμε μια άλλη μεσογειακή πληγή, την ελονοσία, η οποία εντοπίζεται 
κυρίως σε πεδινά εδάφη, όπως είναι και τα εδάφη της Κύπρου, και που ειδικά 
τον 16ο αιώνα γνώρισε μεγάλη έξαρση.28 Από τον 14ο αιώνα είναι αισθητή η 
παρουσία της ελονοσίας στην Κύπρο, τουλάχιστον μέσα από τις περιγραφές 
των περιηγητών. Τον 17ο αιώνα οι ξένοι που βρίσκονται στο νησί κάνουν λόγο 
για μια ατμόσφαιρα μη υγιή. Ο Γάλλος πρόξενος Louis des Hayes υποστήριξε 
ότι το 1621 ο αέρας, η ζέστη, η φυσιογνωμία του εδάφους και φυσικά το νερό 
έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην έξαρση της ελονοσίας. 29 Ο Stochove το 1630 
χαρακτήριζε την ατμόσφαιρα της Λευκωσίας ως την καλύτερη από κάθε άλλο 
σημείο του νησιού.30 Σε ό,τι αφορά το θέμα του αέρα, ο Cornelis van Bruyn 
χαρακτήριζε επικίνδυνο και επιβλαβή τον αέρα της Κύπρου, ειδικά κατά τη 
διάρκεια των θερινών μηνών, οπότε η θερμοκρασία έφτανε στα ανώτατα επί-
πεδα. Αυτή η ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, επιβάρυνε την υγεία 
των ντόπιων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αν φυσικά δεν πέθαιναν από 
αυτό, αλλά και των ξένων, που δυσκολεύονταν να το αντέξουν και πολλοί από 
αυτούς αρρώσταιναν με πυρετό.31 Η ελονοσία που χτυπά με σφοδρότητα το 
νησί στα 1670 επηρεάζει και τη λειτουργία του γαλλικού προξενείου, καθώς 
ο πρόξενος Balthazard Sauvan προσβάλλεται από την αρρώστια και παραμέ-
νει κλινήρης για 18 μήνες.32 Τον ίδιο χρόνο οι πυρετοί είναι θανατηφόροι, 
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καθώς πέθαναν 17 Γάλλοι, κατά κύριο λόγο έμποροι, από τους 23 που διέμε-
ναν στο νησί. Κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονιάς το γαλλικό προξενείο χρειά-
στηκε να καλέσει τρεις φορές απεσταλμένους, διότι εξαιτίας της ελονοσίας 
πέθαναν ο ένας μετά τον άλλο.33 Το 1678 και το 1686 είναι δυο χρονιές που 
η ελονοσία χτυπάει με ιδιαίτερη ένταση.34 Η Λάρνακα, λόγω του ότι ήταν 
λιμάνι, ήταν πιο επιρρεπής στις μεταδοτικές ασθένειες. Στα τέλη του 17ου 
αιώνα η Λάρνακα χειμαζόταν από μεταδοτικές ασθένειες, σύμφωνα με τη 
μαρτυρία ενός πειρατή στα 1696.35 

Η ελονοσία συνέβαλε στη μείωση του κυπριακού πληθυσμού, αλλά και 
του μεσογειακού ευρύτερα.36 Μόνο με δραστικά μέτρα θα μπορούσε να αντι-
μετωπιστεί η μάστιγα, τα οποία όμως δεν ελήφθησαν από τις οθωμανικές, 
αλλά ούτε και πρωτύτερα από τις βενετικές αρχές, όπως ορθά παρατηρεί ο 
Jennings.37 

Πανώλη–πανούκλα 

Κάνοντας λόγο για φυσικές πληγές δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε 
να αναφερθούμε στην πανώλη ή πανούκλα,38 η οποία φαίνεται πως έπληττε 
συχνά το νησί από τον 13ο αιώνα μέχρι και καθ’ όλη τη διάρκεια του 17ου 
αιώνα, αλλά και πολλά άλλα μέρη της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τις δεκα-
ετίες 1630-1640 η πανούκλα πλήττει την Τραπεζούντα,39 το 1650-1652 υπάρ-
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χουν αναφορές σε ιεροδικαστικά έγγραφα για επιδημία πανώλης στη Λά-
ρισα,40 ενώ το 1667-1669 η Θεσσαλία έχασε μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
της εξαιτίας της ασθένειας.41 

Στην Κύπρο, ο Γάλλος πρόξενος στο Χαλέπι, στα 1623-1625 δήλωνε ότι 
το νησί είχε εγκαταλειφθεί και ερημωθεί εξαιτίας της πανούκλας. Ο George 
Hill αναφέρεται σε μια σοβαρή έξαρση πανούκλας στα 1641, η οποία κατά τα 
γραφόμενά του έγινε αιτία να φύγουν αρκετοί ντόπιοι προς την Κρήτη, τον 
Μοριά και την Κέρκυρα.42 Σύμφωνα με τον Cornelis van Bruyn, που είχε ε-
πισκεφθεί το νησί τη χρονιά εκείνη, ο αέρας ήταν ανθυγιεινός κατά τους θε-
ρινούς μήνες. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο Mr. Robert το 1696 χαρα-
κτήριζε ως ανθυγιεινό τον αέρα της Κύπρου και ειδικά της Λάρνακας, με πολ-
λές μεταδοτικές ασθένειες. Μάλιστα, πληροφορεί πως η Λάρνακα είχε εγκα-
ταλειφθεί το 1693 και ότι είχαν σημειωθεί απώλειες περίπου 4.000 ατόμων 
(δεν διευκρινίζεται όμως αν ήταν λόγω φυγής ή θανάτου).43 

Το ζήτημα των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους αποτυπώ-
νεται και σε έγγραφα δυτικής προέλευσης και συγκεκριμένα του Βατικανού. 
Σε έγγραφο με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1638 αναφέρεται ο θάνατος ενός 
φιλοκαθολικού ιατρού, του Niccolo Orlandi, αιτία του οποίου σύμφωνα με το 
συντάκτη της επιστολής ήταν το θανατικό που είχε ξεσπάσει στην Κύπρο τη 
χρονιά εκείνη, εννοώντας βέβαια κάποια επιδημία και πιθανότατα την πα-
νώλη.44 Ο Giovanni Battista da Todi σε επιστολή του (15 Οκτωβρίου 1651) 
προς τον L. Capponi αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το νησί πλήττεται από σιτο-
δεία και επιδημίες, από τις οποίες έχουν προσβληθεί οι περισσότεροι κάτοι-
κοι, όπως και ο ίδιος ο γράφων.45 Όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα γίνονται 
αντικείμενο σχολιασμού μεταξύ των καθολικών απεσταλμένων ή των μόνι-
μων κατοίκων της Κύπρου και του Βατικανού, που ήθελε να πληροφορείται 
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για πολλά θέματα πέραν των εκκλησιαστικών. Σε έγγραφο του 1661, στο ο-
ποίο γίνεται πλήρης αναφορά περί πολλών θεμάτων της κοινωνίας της Κύ-
πρου, ως μεγάλα προβλήματα αναφέρονται οι επιθέσεις ακρίδων, η συνακό-
λουθη σιτοδεία, ο λιμός και η έλλειψη νερού.46 

Εξίσου σημαντική αναφορά γίνεται και σε έγγραφα του γαλλικού προξε-
νείου στη Λάρνακα. Μέσα από τα έγγραφα βλέπουμε ότι οι δυο μεγάλες κοι-
νωνικές μάστιγες κατά την εκτίμηση των Γάλλων ήταν εν πρώτοις οι πειρατές 
και εν δευτέροις οι ασθένειες και συγκεκριμένα η ενδημία ελονοσίας και η 
επιδημία πανούκλας. Μέσα από τα έγγραφα φαίνεται ότι ο αέρας της Κύπρου 
ήταν πολύ μολυσμένος. Αναφέρεται μάλιστα χαρακτηριστικά: «ο αέρας είναι 
τόσο δηλητηριώδης, που οι περισσότεροι πεθαίνουν τον πρώτο χρόνο της 
εγκατάστασής τους».47 Η πανούκλα συγκεκριμένα είναι επιδημική και κατά 
τα γαλλικά έγγραφα προέρχεται κυρίως από την περιοχή της Αλεξανδρέττας. 
Το 1692-1693 εξαιτίας της πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και εκτιμάται ότι ο 
πληθυσμός μειώνεται περίπου κατά το 1/3.48 

Η μάστιγα των επιδημιών, όπως έχει φανεί από μελέτες διάφορων περιο-
χών (Κωνσταντινούπολη, Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, Σμύρνη), είχε το μερίδιό 
της στην εξέλιξη ή μη των μεγάλων αστικών κέντρων, των οποίων η εικόνα 
για τον 17ο αιώνα είναι στην πλειοψηφία όχι τόσο ξεκάθαρη. Σε κάθε περί-
πτωση επηρέαζε τη λειτουργία τους ως εμπορικά και οικονομικά κέντρα, δε-
δομένου ότι πολλές από αυτές ήταν εμπορικοί σταθμοί για τα διερχόμενα κα-
ραβάνια ή λιμάνια για διαμετακομιστικό εμπόριο. Η πανώλη αποτέλεσε τον 
17ο αιώνα μια μεγάλη απειλή τόσο για την Κύπρο όσο και για την ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η άμεση συνέπειά της ήταν 
η μείωση του πληθυσμού, πράγμα το οποίο με τη σειρά του σήμαινε μείωση 
των φόρων και κατά συνέπεια εξασθένηση της διοικητικής λειτουργίας και 
του κεντρικού ελέγχου. Το πρόβλημα της πανούκλας ήταν γνώριμο για αιώνες 
στην περιοχή της Μεσογείου και ειδικά στις μεγάλες πόλεις.49 

Η μνεία στις μεγάλες πόλεις έχει τη σημασία της διότι όχι μόνο επηρεαζό-
ταν ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και του πληθυσμού, αλλά αποτε-
λούσαν συνήθως και αφετηρία διάδοσης των επιδημιών λόγω της αυξημένης 
κινητικότητας στο εσωτερικό τους. Για παράδειγμα η Κωνσταντινούπολη είχε 
λειτουργήσει αρκετές φορές ως σταθμός διάδοσης της πανώλης λόγω της θέ-
σης της στην αυτοκρατορία, τόσο της γεωγραφικής όσο και της διοικητικής–
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οικονομικής.50 Στην Κύπρο, φαίνεται πως ίσχυσε ό,τι ίσχυε και στις υπόλοι-
πες οθωμανικές πόλεις. Η Λευκωσία, ως πρωτεύουσα του νησιού, και η Λάρ-
νακα, ως εμπορικό λιμάνι, ήταν αυτές που επλήγησαν περισσότερο. Από εκεί 
μεταδίδονταν οι ασθένειες στον ντόπιο πληθυσμό αλλά και στους επισκέπτες 
που είτε έρχονταν είτε έφευγαν από το νησί, συντηρώντας και εξαπλώνοντας 
έτσι τις επιδημίες και σε άλλα μέρη.51 

Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων σε κοινω-
νία και οικονομία 

Εσοδείες, αγροτική παραγωγή, φορολογία 

«Αλλά μόλις παρήλθον πεντήκοντα χρόνοι [εννοείται από την άλωση του 
1571], και τα δοσίματα εις τον Ραγιάν αύξησαν, οι ερχόμενοι Πασάδες αχόρ-
ταγοι κατετυράννουν τον λαόν, και οι Αγάδες μέχρι εκείνου του καιρού και 
έμπροσθεν ερχόμενοι από την Πόλιν διά να κερδίσουν επιφορτίζωντο εις τον 
λαόν, και η Νήσος δυστυχούσα από τας συνεχείς ανομβρίας και από την φθο-
ράν των Ακρίδων εις τα γεννήματα, άρχισαν να φεύγουσιν οι κάτοικοι από 
τον τόπον, και κατ’ ολίγον να ερημώνεται».52 

Η φορολογία είναι από τα βασικά στοιχεία της οθωμανικής διοίκησης, το 
οποίο προσέκρουε στον παράγοντα των φυσικών καταστροφών και των ασθε-
νειών. Άμεσα συναρτώμενη με την αγροτική παραγωγή53 αλλά και με τον 
πληθυσμό, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη, όταν οι δυο αυτές συνι-
στώσες υφίσταντο αλλαγές.54 Δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για έναν 
αιώνα με βαρύ φορολογικό φορτίο,55 ειδικά για τους μη μουσουλμανικούς 
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πληθυσμούς, όπως ήταν και ο πληθυσμός της Κύπρου κατά πλειοψηφία, α-
ντιλαμβανόμαστε ότι οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών και των επιδη-
μιών έκαναν ακόμη πιο δύσκολο το οικονομικό και διοικητικό πλαίσιο. 

Η αγροτική παραγωγή αναμφίβολα ήταν ο πρώτος τομέας που μαρτυ-
ρούσε απτά την επίδραση του περιβαλλοντικού παράγοντα. Ήδη από τα τέλη 
του 16ου αιώνα και παρά το γεγονός ότι η κατάκτηση της Κύπρου το 1571 είχε 
τονώσει οικονομικά την ευρύτερη περιοχή κατά μήκος της Μικράς Ασίας,56 
η έλλειψη σε προϊόντα που παρήγαγε η Κύπρος, όπως η ζάχαρη με την οποία 
προμήθευε την πρωτεύουσα, το βαμβάκι ή τα σιτηρά, ήταν αξιοσημείωτη τον 
17ο αιώνα.57 Η πτώση της αγροτικής παραγωγής τείνει να συνδεθεί από κά-
ποιους ιστορικούς όπως ο Sam White, με την περίφημη «μικρή περίοδο πα-
γετώνων», που φαίνεται να πλήττει και την οθωμανική αυτοκρατορία αλλά 
και άλλα σημεία της υφηλίου τον 17ο αιώνα, με εκτεταμένες περιόδους ψύ-
χους αλλά και ξηρασίας στην ανατολική Μεσόγειο και ακραία καιρικά φαι-
νόμενα, όπως το πάγωμα του Βοσπόρου.58 

Δεν είμαστε σε θέση να τοποθετηθούμε πάνω στο ζήτημα αυτό χωρίς στοι-
χεία και, ειδικά σε ό,τι αφορά την περίπτωσή μας, στο κατά πόσο και αν επη-
ρέασε την αγροτική παραγωγή της Κύπρου. Έτσι, για την ώρα περιοριζόμα-
στε στο να προσμετρήσουμε την πιθανή κλιματική αλλαγή και τις όποιες επι-
πτώσεις στο περιβάλλον ή την αγροτική παραγωγή της Μεσογείου και ειδικά 
της Κύπρου ως μία παράμετρο που λαμβάνεται υπόψη έστω και στο επίπεδο 
της εικασίας, δεδομένου ότι οι όποιοι αβέβαιοι αποκλεισμοί στην ιστορία 
ίσως να είναι αναποτελεσματικοί, όπως όμως και η άκριτη αποδοχή τους. Με 
την ίδια διάθεση προβληματισμού στεκόμαστε και απέναντι στο συσχετισμό 
της πτώσης της αγροτικής παραγωγής με τις διάφορες κατά τόπους –και κυ-
ρίως στον γεωγραφικό χώρο της Μικράς Ασίας– κοινωνικές αναταραχές, με 
πρώτη αυτή των Τζελαλήδων στα τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα, 
με την οποία συνδέεται η χαρακτηριζόμενη ως «μεγάλη φυγή» μετακίνηση 

 
56. Suraiya Faroqhi, Making a living in the Ottoman lands 1480 to 1820 (Istanbul: The Isis 

Press, 1995), 32-33. 
57. Bruce McGowan, Economic life in Ottoman Europe (Taxation, trade and the struggle 

for land, 1600-1800) (Cambridge: Cambridge University press, 1981), 37, 42∙ A. C. Wood, A 
history of the Levant Company (New York: Barnes and Nobles, 1964), 74∙ Orhan Kurmuş, “The 
cotton famine and its effects on the Ottoman Empire,” στο The Ottoman Empire and the World-
Economy, ed. Huri İslamoğlu-İnan (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 160-61∙ 
White, The Climate of Rebellion, 146. 

58. White, The Climate of Rebellion, 123-39∙ Faroqhi, «Κρίση και αλλαγή”, 41. 
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μεγάλου αριθμού υπηκόων από τις περιοχές αυτές.59 Αν θεωρήσουμε ότι ίσως 
να υπάρχει μια τέτοια σύνδεση, οδηγούμαστε συνειρμικά και μόνο, και πάλι 
σχετικά με την Κύπρο, σε περιπτώσεις όπως αυτή του Μεχμέτ Αγά Μπογια-
τζίογλου, ο οποίος οργάνωσε στα τέλη του 17ου αιώνα μια κινητοποίηση στην 
Κύπρο ενάντια στις τοπικές οθωμανικές αρχές, διαμαρτυρόμενος έτσι για τη 
βαριά φορολογία.60 

Η μη καταβολή των φόρων είναι η βασική αιτία αναφοράς στα φυσικά 
φαινόμενα όσον αφορά τα οθωμανικά αρχεία. Μέσα από αιτήσεις υποβολής 
παραπόνων βλέπουμε συχνά αναφορές σε φυσικές καταστροφές ως βασική 
επιχειρηματολογία για την αίτηση μείωσης των φόρων. Μια τέτοια είναι και 
η περίπτωση την οποία μελέτησε η Faroqhi, του έτους 1688-89 της διοικητι-
κής περιφέρειας Ada, όπου αναφέρει ότι οι φοροεισπράκτορες αδυνατούσαν 
να αντλήσουν τους απαιτούμενους φόρους από την περιοχή λόγω πλημμυ-
ρών.61 

Θα μπορούσαμε εδώ να συνυπολογίσουμε και παραμέτρους, όπως η αθέ-
μιτη πίεση που κατά καιρούς υφίσταντο οι φορολογούμενοι από τους τοπι-
κούς αξιωματούχους ως προς τη συλλογή των φόρων, γεγονός το οποίο άλ-
λωστε είναι μια γενική παρατήρηση για την οθωμανική επαρχιακή διοίκηση 
του 17ου αιώνα.62 Μια πίεση που συχνά έχουμε δει να ανατρέπεται από την 
κεντρική διοίκηση, όταν φυσικά της γνωστοποιείται. Βλέπουμε λοιπόν πως η 
αρνητική περιβαλλοντική συγκυρία είναι συχνά αυτή που πυροδοτεί σειρά 
εξελίξεων σε πολλαπλά επίπεδα, τα οποία όμως συνδέονται μεταξύ τους: μεί-
ωση παραγωγής και φορολογούμενων μονάδων (hane), που οδηγούν σε φο-
ρολογικό αδιέξοδο και πιέσεις, τα οποία με τη σειρά τους θέτουν τις βάσεις 
για κοινωνική αναταραχή και διοικητική δυσαρμονία.63 Βλέπουμε λοιπόν πως 
η αρνητική περιβαλλοντική συγκυρία είναι συχνά αυτή που πυροδοτεί μια 
σειρά εξελίξεων σε πολλαπλά επίπεδα, τα οποία όμως συνδέονται μεταξύ 
 

59. Caroline Finkel, Οθωμανική αυτοκρατορία, 1300-1923 (Αθήνα: Διόπτρα, 2007), 239-
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nopolisation of state power and ‘rebellion’. The case of Mehmet Ağa Boyacıoğlu in Cyprus, 
1685-1690,” Turkish Historical Review 2 (2011): 155-76. 

61. Suraiya Faroqhi, “A natural disaster as an indicator of agricultural change: Flooding in 
the Edirne era, 1100/1688-89,” στο Halcyon Days in Crete III, 253-54. 

62. Linda Darling, Revenue-Raising and Legitimacy (Tax Collection and Finance Admin-
istration in the Ottoman Empire 1560-1660) (Leiden: E. J. Brill, 1996), 248∙ Καμπουρίδης, Η 
νεότερη Ελλάδα, 152. 

63. Darling, Revenue-Raising, 246. 



202 Βαλκανικά  σύμμεικτα 17 (2015) 

τους και υπό αυτό το πρίσμα οι παραπάνω προβληματισμοί περί σύνδεσης 
περιβαλλοντικού στοιχείου και κοινωνικών αναταραχών να μην αποκλείονται 
αμέσως ως ανυπόστατοι, αλλά να αξίζουν μιας δεύτερης ανάγνωσης. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα, το οποίο προέρχεται από οθωμανική πηγή που 
μας παραθέτει ο Jennings. Από εκεί πληροφορούμαστε ότι περί τα μέσα του 
17ου αιώνα η πανούκλα χτύπησε για μια ακόμη φορά την Κύπρο προκαλώντας 
μεγάλες απώλειες αλλά και άλλης φύσεως ζητήματα (διοίκησης, οικονομικά, 
κοινωνικά κ.λπ.). Όταν διοικητής του νησιού ήταν ο Μεχμέτ πασάς, δηλαδή 
στα 1656, εκπρόσωποι της οθωμανικής διοίκησης, όπως οι κάτοχοι τιμαρίου 
ή ζιαμετιού, θρησκευτικοί λειτουργοί και λόγιοι και άλλοι τοπικοί αξιωμα-
τούχοι, απευθυνόμενοι στο διβάνιο της Κύπρου ζήτησαν να μειωθούν οι εγ-
γεγραμμένοι στον κατάλογο των φορολογούμενων για κεφαλικό φόρο. Ως 
τότε ο κατάλογος του κεφαλικού φόρου αριθμούσε περί τα 15.000 hane, αλλά 
τα τελευταία 3-4 χρόνια είχε σημειωθεί απώλεια περίπου 3.000 hane και ως 
εκ τούτου ζητούσαν να συνταχθούν νέοι κατάλογοι που θα έδειχναν τον πραγ-
ματικό αριθμό των φορολογουμένων, που ήταν πια 12.000 hane. Η αιτία αυ-
τής της μεγάλης εισοδηματικής απώλειας σε ό,τι αφορούσε τον κεφαλικό 
φόρο ήταν η πανούκλα που είχε πλήξει το νησί. Δεν γνωρίζουμε εάν επρό-
κειτο για φυγή ή για θάνατο ή ένα συνδυασμό και των δύο. Έτσι, λοιπόν, από 
το 1652 περίπου υπήρχε μια απώλεια της τάξεως του 1/5 των φορολογουμέ-
νων του κεφαλικού φόρου, η οποία όμως μεγάλωσε περί το 1655, οπότε και 
υπήρξε μείωση στο 1/2 του τότε καταγεγραμμένου αριθμού των 12.000 hane 
(είχαν δηλαδή μειωθεί στα 6.000 hane) εξαιτίας της πανούκλας και στην πε-
ρίπτωση αυτή διευκρινίζεται ότι οι απώλειες ήταν λόγω θανάτου και όχι λόγω 
φυγής. Πληροφορούμαστε μάλιστα ότι τα περισσότερα χωριά ήταν ερημω-
μένα και κατεστραμμένα.64 

Η ειδική αναφορά στη σχέση του περιβαλλοντικού παράγοντα με τη φο-
ρολογία γίνεται γιατί ακριβώς μέσα από το συσχετισμό αυτό μπορεί να δια-
φανεί ευκρινέστερα η πιθανή επιρροή ενός αστάθμητου παράγοντα, όπως εί-
ναι οι φυσικές καταστροφές και εν μέρει οι επιδημίες, επάνω σε μια σταθερά, 
όπως είναι το οθωμανικό φορολογικό σύστημα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 
Κωνσταντίνος Καμπουρίδης θεωρεί πως η συνηθέστερη αιτία για τη μη συλ-
λογή φόρων είναι ο θάνατος του φοροεισπράκτορα και όχι κάποια άλλη. Το 
γεγονός αυτό δείχνει με πόση αυστηρότητα και ακαμψία το οθωμανικό σύ-
στημα διοίκησης λειτουργούσε σε σχέση με το φορολογικό κέρδος. Αμέσως 
μετά τοποθετεί σε συχνότητα τον περιβαλλοντικό παράγοντα, δηλαδή φυσι-
κές καταστροφές, κακό κλίμα ή άσχημες καιρικές συνθήκες, επιδημίες και 
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φυγή φορολογουμένων, η οποία όμως συχνά ήταν συνακόλουθη και όλων των 
προηγούμενων, όπως θα δούμε και παρακάτω.65 Αυτή ακριβώς τη σχέση με-
ταξύ αστάθμητου παράγοντα και αγροτικής παραγωγής τόνισε ιδιαίτερα ο 
Braudel για τον μεσογειακό χώρο γενικότερα, λέγοντας πως εκεί περισσότερο 
από οποιονδήποτε άλλο γεωγραφικό χώρο η παραγωγή βρίσκεται στο έλεος 
αστάθμητων περιβαλλοντικών παραγόντων, δίνοντας έμφαση στις συνεχώς 
ασταθείς, απρόβλεπτες και συχνά δυσμενείς καιρικές συνθήκες.66 

Προχωρώντας λίγο παραπέρα στο ζήτημα της επίδρασης των περιβαλλο-
ντικών παραγόντων (στους οποίους εντάξαμε και τις ασθένειες και ειδικά 
όσες επηρεάζονται από κλιματικούς παράγοντες, όπως π.χ. η ελονοσία), αξί-
ζει να σταθούμε σε δύο ακόμη σημεία, τα οποία κυρίως αφορούν το θέμα 
κοινωνία67 και είναι τα ζητήματα του λιμού και της μείωσης του πληθυσμού, 
τα οποία, όπως και σε άλλα σημεία είδαμε στο άρθρο αυτό, συνδέονται με-
ταξύ τους με μια λογική και αναγκαία αλληλουχία, σε μια σχέση αίτιου–αι-
τιατού. 

Λιμός, πείνα, σιτοδεία 

Ο λιμός φαίνεται να συνοδεύει κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή στην Κύ-
προ την περίοδο που μελετούμε.68 Έτσι, στα 1696 μέσα από στοιχεία που μας 
δίνει σε αναφορά του ο Γάλλος πρόξενος στη Λάρνακα, βλέπουμε ότι τη χρο-
νιά εκείνη το νησί υπέφερε από έναν σκληρό και δύσκολο χειμώνα, με θύελ-
λες και εκτεταμένη περίοδο καταιγίδων (6 μήνες), αλλά και επιδρομές ακρί-
δων που κατέστρεψαν την αγροτική παραγωγή, ασθένειες που εξάντλησαν 
τον πληθυσμό και τα αποθέματα σε διαθέσιμα φάρμακα69 και την ίδια στιγμή 
«ο λιμός άρχισε να αυξάνεται μέρα με τη μέρα» και να απειλεί το νησί και 

 
65. Καμπουρίδης, Η νεότερη Ελλάδα, 121-22. 
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29-48∙ William Griswold, “Climatic Change: A Possible Factor in the Social Unrest of Seven-
teenth Century Anatolia,” στο Humanist and Scholar: Essays in Honor of Andreas Tietze, ed. 
H. Lowry and D. Quataert (Istanbul: Isis, 1993), 33. 

68. Marios Hadjianastasis, “Bishops, Ağas and Dragomans: A Social and Economic History 
of Ottoman Cyprus 1640-1704” (διδακτορική διατριβή, University of Birmingham, 2004), 168-
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69. Για την ιατρική στην Κύπρο βλ. Σταυρίδης, «Η Ιατρική στην Κύπρο», 150-215. 
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τους κατοίκους του.70 Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1678, υπάρχει πάλι αναφορά 
για λιμό στα έγγραφα του γαλλικού προξενείου, χωρίς όμως άλλα στοιχεία.71 

Ωστόσο, θα πρέπει στο σημείο αυτό να σταθούμε σε ορισμένες παρατηρή-
σεις και υπενθυμίσεις που σχετίζονται με την ευκολία ή μη, με την οποία θα 
μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε γενικές παρατηρήσεις ή ίσως και σε κάποια 
συμπεράσματα. Όπως ειπώθηκε εξ αρχής, το ζήτημα των περιβαλλοντικών 
παραγόντων και των επιδράσεών τους ή μη σε τομείς όπως η οικονομία ή η 
κοινωνία, εν προκειμένω, και εντός ενός ιστορικού πλαισίου δεν είναι μια με-
λέτη που μπορεί να εξαντληθεί σε ένα περιορισμένο πόνημα, αλλά θα ήταν 
συνετό να επιχειρείται μόνο με προδιαγραφές διεπιστημονικής συνεργασίας. 
Επιπλέον, όπως έχει επισημάνει κατά το όχι μακρινό παρελθόν η Faroqhi, 
προβληματιζόμενη για το ζήτημα της απαγόρευσης εξαγωγής σιταριού από 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία στα τέλη του 16ου αιώνα και για το κατά πόσο 
θα μπορούσαν οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες και οι συνακόλουθες κα-
κές σοδειές που παρατηρήθηκαν στο σύνολο της Μεσογείου να παίζουν ρόλο 
σ’ αυτό: «Τέτοιες σκέψεις, καθώς και ενδείξεις για μια μικρή περίοδο παγε-
τώνων στην Ευρώπη στα τέλη του 16ου και κατά τον 17ο αιώνα, έχουν οδηγή-
σει τους ερευνητές να θέσουν το ζήτημα της ιστορίας του κλίματος στην ανα-
τολική Μεσόγειο αυτής της περιόδου. Προς το παρόν δεν έχουν δημοσιευτεί 
δεδομένα δενδροχρονολογήσεων ή παλυνολογικά δεδομένα, τουλάχιστον όχι 
σε μορφή προσβάσιμη στους μη ειδικούς. Επομένως δεν έχει φτάσει ακόμη ο 
καιρός για μια μελέτη των πιθανών κοινωνικών επιπτώσεων των (υποτιθέμε-
νων) κλιματικών αλλαγών. Το ζήτημα παραμένει μια πρόκληση για το μέλ-
λον».72 

Πέρα από το ζήτημα της προσβασιμότητας των δεδομένων και της εξα-
σφάλισης της διεπιστημονικότητας, το υπό μελέτη ζήτημα του περιβαλλοντι-
κού παράγοντα και των επιπτώσεών του σε πτυχές της ιστορίας, όπως η κοι-
νωνία και η οικονομία, απαιτεί και τη συνεχή εγρήγορση πάνω σε λιγότερο 
εμφανή ζητήματα που σχετίζονται με τη φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά κάθε ιστορικού τόπου, όπως στην περίπτωσή μας της Κύπρου, 
αλλά και με το συνδυασμό πολλών παραμέτρων ταυτόχρονα. 

Έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει, παραδείγματος χάριν, με τη σιτοδεία ή το λιμό 
και το κατά πόσον αυτός προκαλείται από περιβαλλοντικά αίτια, θα πρέπει 
κανείς να προσμετρά στοιχεία, όπως η γεωγραφική θέση ή η συχνότητα και η 
περιοδικότητα των φαινομένων. Δεν μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα 

 
70. Consulat de France a Larnaca, 223-25. 
71. Ό.π., 117. 
72. Faroqhi, «Κρίση και αλλαγή», 41. 
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από μεμονωμένες περιπτώσεις∙ αν π.χ. μέσα σε έκταση ενός αιώνα παρατη-
ρείται δύο ή τρεις φορές ξηρασία, δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε εξ αυτού 
και μόνο όλο τον αιώνα ως αιώνα ξηρασίας ούτε για παράδειγμα δεδομένα 
που έχουν καταγραφεί στο χώρο της Ευρώπης μπορούμε άκριτα να τα μετα-
φέρουμε και για το χώρο της Μεσογείου, διότι εκεί ισχύουν άλλες ισορρο-
πίες.73 

Δημογραφία 

Το άλλο ζήτημα που άπτεται στο κομμάτι της κοινωνίας και στο οποίο 
φαίνεται να επιδρά ο περιβαλλοντικός παράγοντας είναι η δημογραφία.74 Έμ-
μεσα ή άμεσα, με τη μορφή μετακινήσεων ή μείωσης του πληθυσμού, μέσα 
από την περίπτωση της Κύπρου του 17ου αιώνα βλέπουμε τις συνέπειες φυσι-
κών καταστροφών και των παρελκόμενών τους στα δημογραφικά δεδομένα, 
τα οποία ούτως ή άλλως συνιστούν μια δαιδαλώδη διαδρομή για όσους ασχο-
λούνται με το ζήτημα. Εμείς θα περιοριστούμε απλά να δούμε μόνο αυτή τη 
σχέση περιβαλλοντικών παραγόντων και δημογραφίας και όχι άλλων παρα-
γόντων που επιδρούν σε αυτήν.  

Όπως είδαμε και πιο πάνω, τα φορολογικά κατάστιχα είναι συνήθως αυτά 
που μας δίνουν ενδείξεις σχετικά με τις μεταβολές στα πληθυσμιακά δεδο-
μένα, χωρίς να είναι όμως και η μοναδική πηγή. Μέσα από τα κατάστιχα τόσο 
οι Οθωμανοί αξιωματούχοι όσο και ο σημερινός ιστορικός ερευνητής είναι σε 
θέση να δει διακυμάνσεις και να προβεί σε εκτιμήσεις, όχι όμως με απολυτό-
τητα και ακρίβεια υπολογισμού. 

Ας εστιάσουμε και πάλι στην Κύπρο. Ο Κυπριανός κάνει εκτενή αναφορά 
στο ζήτημα της φυγής των Κυπρίων, το οποίο αποδίδει στις ασθένειες και στη 
βαριά φορολογία: «Πολλάκις έγεινε πρόσκλαυσις των Ραγιάδων εις την Πόρ-
ταν διά την τοιαύτην ερήμωσιν, προβάλλοντες το αδύνατον πως ο τόπος δεν 
συκώνει Πασάδες διά τα πολλά έξοδα, μάλιστα εξαιτίας μιας μεγάλης ακρί-
βειας, όπου ηκολούθησαν έτει. 1640., και μετά ένα χρόνον ένα μέγα θανατι-
κόν, εφθάρη η Νήσος και ερήμωσεν. Όθεν η Πόρτα δίδουσα ακρόασιν εις 
τοιαύτας φανεράς δυστυχίας της Νήσου, έστειλε Μουβελλάν δηλαδή εξετα-
στήν, ο οποίος ανερευνήσας και καταγράψας κατ’ όνομα τον όντα Ραγιάν εις 
Κύπρον, μόλις εύρεν ως εικοσιπέντε χιλιάδας λέγουσιν, άμα μετά των γερό-
ντων και παιδίων δώδεκα ή δεκατεσσάρων χρόνων. Έκτοτε δε ασύκωσεν η 
 

73. Κώστας Κωστής, Αφορία, ακρίβεια και πείνα (Οι κρίσεις διατροφής στην ελληνική χερ-
σόνησο 1650-1830. Προβλήματα προσέγγισης και εμπειρικές ενδείξεις) (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 
1993), 34-36. 

74. Fernand Braudel, Μελέτες για την Ιστορία (Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε. Μνήμων, 1987), 26-29∙ 
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Πόρτα τους δύω Πασάδες Πάφου και Αμμοχούστου, και άφησε μόνον τον 
Πασάν τριών ττουγιών της Λευκοσίας. Αλλά και αυτόν με κάποιαν στέρησιν 
από τους πολλούς ανθρώπους και υπηρέτας όπου έφερνε, και με κάποιαν τινά 
ελάφρωσιν από τα έξοδα, όχι όμως από το διωρισμένον χαράτζιον, και η 
Πόρτα έδωσεν έξω φερμάνιν, ότι όπου ευρίσκονται Κύπριοι να υπάγουν εις 
την Πατρίδαν των, και να μην έχουσι να πληρώνουσιν άλλο, παρά έως οκτώ 
και δέκα γρόσια τον δεύτερον χρόνον ο καθ’ ένας διά δόσιμον… δεν απέρα-
σαν μ’ όλον τούτο ως είκοσι χρόνοι, και αντί να αυξηνθή ο Ραγιάς της Νήσου 
ελιγόστευσε, διατί πάλιν αλησμονήσθησαν της Πόρτας αι προσταγαί, και οι 
Πασάδες ακόρεστοι έπραττον τα όμοια, και τριχειρότερα. Αι ανομβρίαι, η 
φθορά της ακρίδος συνεχής. Η δυστυχία της πράξεως διά τους πολέμους όπου 
τότε είχεν ο Σουλτάνος μετά των Ενετών διά την Κρήτην και Μωρέαν, και 
όσα άλλα δεινά, εστενοχώρησαν τους Κυπρίους να φύγουσι πολλοί εις τα 
μέρη της Συρίας με τας Φαμηλίας των».75 

Η φυγή από τις εστίες έχει καταγραφεί ως μια συνηθισμένη πρακτική κατά 
τον 17ο αιώνα όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην περιοχή των Βαλκανίων 
και του ελλαδικού χώρου, προκειμένου να διαφύγουν τον κίνδυνο των ασθε-
νειών, δηλαδή της φυσικής εξόντωσης και της καταβολής τόσο των έκτακτων 
όσο και των τακτικών φόρων, που τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αποτελεί 
ένα είδος οικονομικής εξόντωσης.76 

Ειδικά στην ύπαιθρο η μείωση του πληθυσμού στα περισσότερα μέρη της 
αυτοκρατορίας είναι ως ένα βαθμό καταγεγραμμένη μέσα από έμμεσες κυ-
ρίως πηγές καθώς, όπως είναι γνωστό, σπανίζουν οι καταγραφές των μου-
σουλμάνων υπηκόων και οι ιστορικοί βασίζονται κυρίως σε κατάστιχα που 
αφορούσαν τους μη μουσουλμάνους (χριστιανούς και εβραίους) φορολογού-
μενους, δηλαδή όσους κατέβαλλαν τον κεφαλικό φόρο. Μέσα από αυτά τα 
κατάστιχα, λοιπόν, έχει παρατηρηθεί για τον 17ο αιώνα μια αξιοσημείωτη μεί-
ωση των καταβαλλόμενων φόρων, την οποία οι αρμόδιοι αξιωματούχοι 
είσπραξης απέδιδαν κατά κύριο λόγο στην εγκατάλειψη της γης από τους 
αγρότες και στη φυγή των αγροτικών πληθυσμών από τις εστίες τους.77 Η 
φυγή αυτή συνήθως, όπως είδαμε, οφειλόταν είτε σε περιβαλλοντικούς ή φυ-
σικούς παράγοντες, όπως φυσικά φαινόμενα που είχαν αντίκτυπο στη σοδειά 
τους και κατά συνέπεια στην ικανότητά τους να πληρώνουν τους φόρους, είτε 

 
75. Αρχιμανδρίτου Κυπριανού, Ιστορία, 459. 
76. Καμπουρίδης, Η νεότερη Ελλάδα, 165-71. 
77. Faroqhi, «Κρίση και αλλαγή», 42. 
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σε καταχρήσεις ή παραβιάσεις των τοπικών αρχών κυρίως σε θέματα φορο-
λογίας. Προορισμός ήταν πολλές φορές μέρη απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα, 
όπως βουνά, δασικές περιοχές ή νησιά.78 

Πέρα από τη φυγή, όμως, υπήρχε και ο θάνατος ως αιτία της πληθυσμιακής 
αιμορραγίας. Στα τέλη του 17ου αιώνα ο πληθυσμός της Κύπρου μειώνεται 
δραστικά λόγω θανάτων. Η μεγάλη θνησιμότητα, απόρροια του κακού κλίμα-
τος και των επιδημιών, φαίνεται να απασχολεί και να προβληματίζει τον 
Γάλλο πρόξενο στα 1693. Ο θνησιμότητα τόσο ανθρώπων όσο και ζώων 
εντοπίζεται κυρίως στις ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τα γαλλικά προξενικά 
αρχεία, και οφείλεται στη σιτοδεία και στον μεγάλο λιμό.79  

Ο Κυπριανός σε άλλο σημείο του έργου του αναφέρει σχετικά: «Προς δε 
τα τέλη του ΙΖ αιώνος, 1692, ηκολούθησε μέγα θανατικόν εις την Νήσον όπου 
δεν έμεινε το τρίτον σχεδόν των κατοίκων, ως εκ σημειωμάτων έχομεν. 
…Κατά δε τους 1712 μόλις έφθασαν οι δυστυχείς Κύπριοι να λάβουν ολίγην 
άνεσιν, από το θανατικόν, και από άλλα πάνδεινα σχεδόν ακατάπαυστα όπου 
κατεμάστιζον την Νήσον, και καταμαστίζουσιν…».80 

Επιπλέον, το ίδιο το κλίμα ήταν ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας 
θνησιμότητας όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα.81 Ειδικά μέσα από 
περιγραφές ξένων μπορούμε να δούμε πόσο δύσκολα επιβίωναν, αν το κατά-
φερναν εν τέλει, στο θερμό κλίμα του νησιού.82 

Επίλογος 

Από όσα παρατέθηκαν πιο πάνω, γίνεται αντιληπτό ότι το ζήτημα των 
περιβαλλοντικών παραγόντων δεν μπορεί να παραμερίζεται από την ιστορική 
έρευνα για λόγους ούτε πολιτικής ιδεολογίας ούτε φυσικά απροθυμίας να 
προσεγγιστούν ως πιθανόν μετρήσιμοι παράγοντες, που ίσως έως τώρα είχαν 
με διάφορα επιχειρήματα διαφύγει της ιστορικής προσοχής.83 Μέσα από την 

 
78 İnalcık, An economic and social history, vol.1, 158-59. 
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81. Ειδικά για τη θνησιμότητα στην Κύπρο κατά την οθωμανική περίοδο βλ. Σταυρίδης, 

«Η Ιατρική στην Κύπρο», 153-55∙ Faroqhi, «Κρίση και αλλαγή», 38-40, 42-47. 
82. Consulat de France a Larnaca, 110-12. 
83. Η Faroqhi, πάνω στο ζήτημα αυτό έχει εκφράσει στο παρελθόν το φόβο ότι για πολιτι-

κούς και επιστημονικούς λόγους η ιστορική κοινότητα στέκεται με καχυποψία απέναντι στο 
θέμα των περιβαλλοντικών παραγόντων, λέγοντας συγκεκριμένα: «Όσον αφορά την οθωμα-
νική ιστορία, οι ιστορικοί εκατέρωθεν του πολιτικού φάσματος είναι απρόθυμοι για διαφορε-
τικούς λόγους να θεωρήσουν την πιθανότητα ‘εξωκοινωνικών’ παραγόντων ως καθοριστικών 
για την ανθρώπινη κοινωνία. Για αυτούς που γενικά έχουν αριστερές θεωρήσεις, μια συζήτηση 
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περίπτωση της Κύπρου του 17ου αιώνα διαφαίνονται αλληλεπιδράσεις με 
στοιχεία, δεδομένα και φαινόμενα που εμπίπτουν στον κλάδο τόσο της οικο-
νομικής όσο και της κοινωνικής ιστορίας. Ειδικότερα, εντοπίσαμε μια διαφαι-
νόμενη αλληλουχία ανάμεσα στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως 
κλίμα, γεωγραφία, ασθένειες, φυσικά φαινόμενα, καιρικές συνθήκες, και τις 
τάσεις της οθωμανικής εν προκειμένω κοινωνίας και οικονομίας του 17ου 
αιώνα, όπως φοροδιαφυγή, μετακινήσεις πληθυσμών, θνησιμότητα, αγροτική 
παραγωγή, σιτοδεία. 

Αν τώρα προσπαθήσουμε να εντάξουμε την περίπτωση της Κύπρου μέσα 
στο γενικότερο πλαίσιο αποτίμησης του οθωμανικού 17ου αιώνα, η πολυπλο-
κότητα του οποίου σε διάφορα θέματα έχει κατά καιρούς εύστοχα επισημαν-
θεί μέσα από ιστορικές μελέτες, αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελεί ένα αναπό-
σπαστο κομμάτι της ιστορίας αυτής της περιόδου και μπορεί να προσφέρει τη 
δική της οπτική. 

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το άρθρο αυτό λείπουν 
πολλά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τη θεματική αυτή και που θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν ξεχωριστές θεματικές προς μελέτη, όπως για παρά-
δειγμα η γεωγραφία και ο ρόλος της στην οθωμανική επαρχιακή διοίκηση, 
μιας και η Κύπρος αποτελεί τμήμα της οθωμανικής επαρχίας, ή οι φυσικές 
καταστροφές και οι επιδράσεις τους στον τρόπο διοίκησης του νησιού. Οι 
σκέψεις και οι συνειρμοί που προκύπτουν μέσα από το ζήτημα των περιβαλ-
λοντικών παραγόντων και της θέσης τους στην κοινωνική και οικονομική 
ιστορία είναι πολλές και πρωτόγνωρες και ενδεχομένως να οδηγήσουν την 
ιστορική έρευνα και ειδικότερα τον κλάδο της οθωμανικής ιστορίας σε νέες 
οπτικές αν όχι αναθεωρήσεις της. 

 
 

 
για τους κλιματικούς παράγοντες μπορεί να φαίνεται ως σχεδόν αξιοκατάκριτος αποπροσανα-
τολισμός από τα μεγάλα προβλήματα του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού και της υπανάπτυξης. 
Για όσους έχουν δεξιούς προσανατολισμούς, η αποδοχή μιας κοινής μοίρας που επηρεάζει με-
γάλα τμήματα της ανθρωπότητας στο ίδιο διάστημα και χωρίς να παίρνει υπόψη τις εθνικές 
παραδόσεις ίσως δεν θα ήταν εύκολη. Το γεγονός ότι ο καθορισμός των κλιματικών αλλαγών 
μέσω εξέτασης βάσεων δεδομένων για τα στρώματα γύρης και για τους δακτυλίους των δέ-
ντρων είναι δαπανηρός και δεν μπορεί να διεξαχθεί από τον ίδιο τον ιστορικό πιθανόν να έχει 
περιορίσει περαιτέρω την εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Από την άλλη πλευρά, αρχαιολόγοι 
και αρχαιομέτρες –όπως υποδηλώνουν και οι τίτλοι τους– ενδιαφέρονται συχνά αποκλειστικά 
για την αρχαιότητα. Επομένως, φαίνεται ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης, τουλάχιστον 
σε έναν μικρό βαθμό, πριν ο πιθανός αντίκτυπος της ‘μικρής περιόδου των παγετώνων’ κερδί-
σει την προσοχή που του αξίζει». Faroqhi, «Κρίση και αλλαγή», 69-70. 


