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Kατά τη διάρκεια της οθωμανικής 

περιόδου, η οικονομική κατάσταση της 

Ελλάδας υποβαθμίστηκε. 

Η ζωή έγινε σε μεγάλο βαθμό αγροτική με 

βαριά φορολογία.

 Πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να 

στραφούν σε καλλιέργειες για να 

εξασφαλίσουν την αυτάρκεια τους.

 Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα ήταν η 

Κωνσταντινούπολη και τα Ιόνια νησιά όπου 

ζούσαν πολλοί εύποροι Έλληνες.

 Η οικονομία στηριζόταν κυρίως στην 

αγροτική,κτηνοτροφική παραγωγή και στο 

εμπόριο.



Αγροτική οικονομία 

Το διάστημα της τουρκοκρατίας 

συνεχίζεται η καλλιέργεια των 

δημητριακών και από το 18ο αιώνα 

προστίθεται η καλλιέργεια του 

καλαμποκιού. 

 Στις «βιομηχανικές 

καλλιέργειες» καλλιεργείται το 

βαμβάκι το λινάρι, το μετάξι, ο 

καπνός, η μελισσουργία.

 Στην κτηνοτροφία 

εκμεταλλευονται το κρέας, το 

τυρί, το βούτυρο το μαλλί και 

η μεταποίηση του 

(υφαντουργειά)



 Καταβάλλονταν από τους αγρότες 

 1)στους εκπροσώπους της κυριαρχικής οθωμανικής 
αυτοκρατορίας.

 2)Από τους αγρότες στους ιδιοκτήτες της 
γης(γαιοκτήμονες) (γαιοπροσώδο ή χαράτσι)

 Το χαράτσι βασίστηκε σε αρχή του Κορανίου και η 
καταβολή του συμβόλιζε την υποταγή των απίστων 
εξαγοράζοντας την ανεκτικότητα του κράτους.

 Από τη μία ήταν ο φόρος επί της γης και από την άλλη ο 
φορος επί του εισοδήματος.

 Ο πρώτος φόρος ήταν ο πάγιος ετήσιος που βάρυνε την  
γη και όχι την παραγωγή.



Ένας από του πιο γνωστούς φόρους της 

εποχής ήταν ο φόρος της δεκάτης. 

’Ένας κρατικός φόρος για την αγροτική 

παραγωγή που τον είχαν επιβάλλει οι 

Οθωμανοί σε όλους τους υπηκόους της 

αυτοκρατορίας τους. Δηλαδή η είσπραξη 

του 10% εφ΄όλης της συνολικής, 

ακαθάριστης, παραγωγής των γεωργικών 

προϊόντων, στον τόπο της παραγωγής. 

 Τον φόρο αυτόν τον εισέπραττε το 

κράτος σε χρήμα ή σε είδος, μέσω 

ενοικιαστών, οι οποίοι ήταν 

υποχρεωμένοι να τον προκαταβάλουν σε 

μετρητά.



 Ντυνόταν με τούρκικες 
γούνες , φέρονταν σαν 
Τούρκοι για να τονίζουν την 
εξουσία τους και έβλεπαν 
υποτιμητικά τον αγράμματο 
λαό , που οργισμένος τους 
αποκαλούσε ‘‘Χριστιανούς 
Τούρκους’’

Ο ελληνισμός έμεινε υπόδουλος 

τέσσερις αιώνες, ήταν πολύ λογικό 

να υπάρξει συνεργασία με την 

Υψηλή Πύλη. Όμως, πολλοί 

Κοτζαμπάσηδες δεν ήταν απλά 

συνεργάτες των Τούρκων, αλλά 

έγιναν δυνάστες των Ελλήνων. 



Οι Έλληνες πλήρωναν 

«τα μαλλιά της κεφαλής τους»

Εκτός όμως από τους προαναφερόμενους 

φόρους, οι Έλληνες πλήρωναν και έναν 

υπερβολικό φόρο που σχετίζονταν με το 

μήκος των μαλλιών τους. 

Όσο μακρύτερα τα μαλλιά, τόσο ψηλότερος 

λέγεται ότι ήταν ο φόρος. Έτσι συχνά, οι 

μακρυμάλληδες έπαιρναν τα βουνά για να 

γλιτώσουν το μαλλί και φυσικά την τσέπη 

τους. 

 Μάλιστα λέγεται, ότι κατά τη διάρκεια 

της επανάστασης γενναίοι οπλαρχηγοί, 

όπως ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης, 

είχαν  μακριά μαλλιά, ως ένδειξη 

περιφρόνησης προς τον Οθωμανό δυνάστη, 

του οποίου αμφισβητούσαν ευθέως την 

εξουσία. Έτσι λοιπόν βγήκε και η φράση 

«χρωστάει τα μαλλιά της κεφαλής του»



Το εμπόριο

Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις, η 

χρήση νέων εμπορικών δρόμων 

και ο τερματισμός των 

κατακτήσεων συνέβαλαν στην 

παρακμή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.



Οι Έλληνες κατάφεραν να ελέγξουν τα εμπόριο, αφού τα προϊόντα για τη Δύση 

μετακινούνταν από άλλους δρόμους και έτσι αναλάμβαναν τη διακίνηση των αγροτικών και 

βιοτεχνικών προϊόντων, τόσο εντός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας όσο και προς τις 

ευρωπαϊκές χώρες. Στο εσωτερικό η πώληση των προϊόντων (όσα τους περίσσευαν) γίνονταν 

στο παζάρι το οποίο πραγματοποιούνταν μια φορά την εβδομάδα στο κεφαλοχώρι κάθε 

περιοχής.

Σε ορισμένες περιοχές γίνονταν εμποροπανηγύρεις μια φορά το χρόνο. 

Τον υπόλοιπο καιρό πλανόδιοι έμποροι (πραματευτάδες,γυρολόγοι) έφερναν στα χωριά τα 

αγαθά που έλειπαν.

Δύο συνθήκες που υπογράφτηκαν και βοήθησαν τους Έλληνες να αναπτύξουν το εμπόριο , 

ήταν του Κάρλοβιτς (1699) και του Κιουτσούκ Καϊνερτζή.



Η ελληνική ναυτιλία 

Η ελληνική ναυτιλία  αναπτύχθηκε 

πολύ τον18 αιώνα κάτι που ωφέλησε 

την Ελληνική οικονομία.  Οι λόγοι της 

ανάπτυξης ήταν δύο:

 Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις και η 

χρήση  εμπορικών δρόμων σε 

συνδυασμό με τον τερματισμό των 

κατακτήσεων, οδήγησαν στην παρακμή 

της οθωμανικής  αυτοκρατορίας. Έτσι 

οι έμποροι ,δεν ήταν υποχρεωμένοι να 

παίρνουν από το έδαφος της. 



 Τελικά, η οθωμανική αυτοκρατορία παρέμεινε ένα βαθιά 
μεσαιωνικό κράτος με φορολογικό σύστημα άδικο.

 Το κράτος αυτό όχι μόνο δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη στους 
υπηκόους του, απεναντίας προκαλούσε καχυποψία και 
οδηγούσε σε εσωστρέφεια και μαρασμό την οικονομία της 
υπαίθρου. Οι κάτοικοι των πόλεων ζούσαν σε σχετικά 
καλύτερες συνθήκες, αφού οι Οθωμανοί είχαν αφήσει τον 
τομέα του εμπορίου στους αλλόθρησκους συμπολίτες τους.

 Η άνιση κατανομή των πόρων, η άδικη φορολόγηση και η 
αδυναμία εκσυγχρονισμού του οικονομικού συστήματος των 
Οθωμανών,   ήταν το καύσιμο που αναφλέχθηκε με  το 
σπίρτο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και οδήγησε στην 
Επανάσταση του 1821



 https://www.istorikathemata.com/

 Ιστορία του ελληνικού Έθνους τόμος ΙΑ

 http://ideesekpaidefsis.weebly.com/

 https://ipy.gr

 https://www.mixanitouxronou.gr/

 https://el.wikipedia.org/
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