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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 15ο KAI16o ΑΙΩΝΑ 

Γαλέρα (η). τύπος μεσαιωνικού τριιοτί

ου πολεμικού κυρίως πλοιου που συνδεεται 

αμεοα με την ιστορία της Κύπρου ιδιαίτερα 

.κcπά το μεοοιωνο και τη βενετοκρcπια Η 
κίνηση της γινόταν με κουπια βέβαια οι γα

λέρες ειχαν και πανιά. αλλl'ι η επίδραση 
τους στην κίνηση ήταν ελάχιστη μάλιστα σε 

περιπτωοη ναυμαχίας το πανιά δε διευκολυ

ναν καθόλου τους χειρισμοίJς Η ονομαοίπ 

της γαλερας προερχετοι από την ιταλ λ. ga
lera. λατιν. λ gale<:Ι κω ελλην λ γαυλος ή 

κοτο τον Κοροη οπο τη λ. γολεα ειδος ψα

ριού «επιοημου δια το μάκρος του και γολεός 
αποκαλουμένου, Η γολερα προrjλθι απο 

την εξελιξπ της λιβυρνίδας. που ή τον ο κο· 

φος των δολματικ&)V ClKTώv κινούμενο μc 

κουπια και της γολεος των Βυζαvτιν~JV μc 

μερικες τροποποιήσεις ιδιως μετο την πνα 

ι<πλυψη της πυρίτιδας 

Η yολερο εμφανίστηκε για πρωτη φορο 

το μεοοιωνn έφθασε στο μεοοuρονημα 
στις ορχcχ; ΤΟΙ! 17ΟΙJ ΠΙ(;)\/0 Kf11 εl'χ1(,nΓΙνtΟΤη

Κε ορωτικο nro μεσο του 18ou ωωνπ 
( 1? 49) Η τον σιι,ιηGως οπλισμένη με πr;ντε 

πυρο[:)ολο οπο 4 3/ λιτρες κοι 12 λιθοβολο 
Ετρεχε με ταχύτητα δυο μιλιωv την ωρο κιιι 

οταν υπήρχε ανάγκη εφθονε το επτο. Οι 

μεγολες γαλερcς ονομαζοντον μοιρορχι

δεc; (cΘpitθπes) κοι ναυαρχίδες (rer:11es) f-' 
κινητήριο δυνομη της γαλέρας ηταν ουνη 

θωc 25 μεχρι 31 κουηιcι οι:: καθε της πλευ 

ρο όμως οvάλογο με το μεγεθrκ, της ιιπσ 

ρουοc νο εχει ΠεΓ\ισσι'>τεpο η λιγr1η:f1Π Το 

καθ ι; κουπι κινουσον L1 ~5 κωnηλατεc; γιο τις 
κοινεc; νολερι:::ς που ονομοζαπον SΘrνιΙ 

les. κπι 6· 7 γιπ πc; ι.ιοιρηρχiδεc; 

Το 16ο κω "!lo ωώνα η γολερα ι.ιχrJ 

μήκοc; 46-55 μετρα ηλατος 5-6 μέτρο Ι<Οι

λον 2--2.5 μετρο κο: rουθιομο 1-1.5 μι::τρσ 
Ειχι:: επίοηc; δυο μεγάλο τριγωνικc1 rτονια που 
στηρίζονταν πάνω σε ιοτους οπσ τουc; 
οποίους σ μι::γαλυτερος βριοκοταν στο μέσο 
του μηκουc; τηc; Ολες οι γαλερες καπιτά

νες κω ρεολε ειχαν στην πρυμνη μεγαλο 

πολυτελέστατο φανό εξοιτιας του οποίου 
ονομάζονταν και γαλέρες φανου (a fanal) 

Της Δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου 

Το πληρωμα της κοινης γολερας κοτα 

το 16-17σ οιώνα αποτελειτσ ουνολικο οπο 

400 rτεριπσυ άτομο πσu κατονεμονταν ως 
εξής 1 πλοίαρχος 1 uποπλσίαρχσς 1 
κσμητης-real. 1 γpομμο:rέος. 1 ιερεος 1 
χειρσυργσς 22 ευγενι::ίς ακόλουθοι 8 δσ
κιμσι 4 rrηδαλισυχοι κω 4 βοηθοί τους tl 
ουμβσυλοι γιο τις θύελλες ιωι τις κοταιγι 

δες. 20 νοίπες. 1 επιοκεuοστης των κουττι
{,)ν 1 κοδσπαός 2 κουρείς 50 σπλιτcς που 
ορχικά ήταν οπλιομενσι με τσξο κι οργστερο 

με αρκεβσυζιο 4 δεκονειc; 4 πυρσβσλητες 
250-280 κωπηλάτες 1 CJ δεομωτες για 

υπηρεσία των αξιωμοτικών κοι 2 δεσμοφυ· 
λοκεc; «οργκσυζινσι» (argoυsιns) που κτυ 

πουοαν αλυπητο με βοι)ρδσυλα τouc; 

«Οκνηρους» κωrτηλοτες 

Συνεπως το μεγολuτερο οριθιισ του 

πληρώματος μιας γπλεριις υιχ: ι' λ<Jιιοaν οι 

κωπηλοτα; που χωριζοΙιτον Oc~ rιοοερις το 

ξειr; 1) oc: κεινσιις που είχον ιω rπδικοοτι~ι 
οπσ δικcωτήρια ως ιωινοι εγκληιιcμιεc: 

πσλλες φσρεc; εξαγόραζαν μr: ιoc•ί~tn r:ο

θειρξη σε γοΛερεc; κι αυτη c1κcψο την εοχα 

τη των ποινων 2) σε κεινοuς που rc:ιxnv ογο 
ροcτrει ως δουλοι 3) σε κεινους που εiχπν 
οιχμcιλωτιοτει σε πόλεμο κω 4) στους εθε
λονrές που λεγσνταν «μπενεβσλιυι" tx:rιc;

νoglιe και ηταν τυχωδιωκΗ;ς 1ωι κοινωνιι<υ 

οποβροοματο Οι κατοδικοι οι δσυλοι κrιι οι 

αιχμάλωτοι ητον ολυσοδεμ<:νοι με το ορ: 

στερο χερι στον ηογκα που ητοv μrιροcηα 

τους Επειδη στο ελληνικο η γο.λερο λεγι:Η't 

κοτεpγσν και ο κωπηλCηης κοτεΓJycψηr; β γΙ!

κε και η ποpσιμιο «κaθε καη;ρyορηr: crov 
πογκσ του» Οι πρώτες τpε:ς κnτηγσρι=:ς 

κωπηλοτιον αποτελούσαν ουοιοστιr;ά r-!Ξαρ 

τημο της γαλcρας κοι δεμενσι στον πά-vκο 

τους περνούσαν εκει σλη τους τη ζωη ενι.J 

σι «μπενεβόλιοι, ηοον ελεύθεροι κοι χρηοι· 

μοποιουνταν ως κατάσκοποι γιο τους υπσ

λοιπους κωπηλάτες 

Σε περίπτωση νουμοχιος σι κωπηλοτες 

επρεπε νο βολουν σλη τοuς τη δυναμη Σ 

αυτό φυοικο συνέτειναν κι οι δυο δεσμοφύ

λακες - αργκουζινοι που τοuς κτυπcυοον με 
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το βουρδουλο Αν κο ποιος λιποθυμούσε του 

εβοζον στο στόμα πανάδα- κομμάτι ψωμιού 

η ποξιμοδιου βρεγμένο σε κρασί ή ξύδι- Γιο 

να μη φωνάζουν. οτον τους κοκομετοχειρι

ζοντον τους βουλωνον το στόμα μ· ένα 

φελλο που τον έδεναν σφιχτο με λουριά στο 

κεφάλι. 

Η υγιεινή κατάσταση στις γολερες ήταν 

οθλιεστοτη Το στενοχωρο των γολέρων και 

η ουσσώρευση σ ουτες τοσου πληθους οι 

απαράδεκτες ουvθηκες ζωής κυρίως για 

τους κωπηλατεc; η οθλιοτητα της τροφης 

και η ακοθορσιο ευνοοuοcιν την προκληση 

και διοδοοπ ασθενειων κι ιδιοιτερα επιδημι

ών που επεφεραν i ωΖ:ικc1 το θάνατο στο 
πληρώματα τοσο κcπο το κολοκωρι. οσο και 
κnτα το χειμώνα Στο 1570 κατά τη διάρκειcι 
rου χειμωνα στις βενετικες γολερεc; rτεθα

νον cιπο επιδημία 43 000 κωπηλι:Ίτες 

Η γαλέρα ονcιφερεται συχνο στο κειμε
νο των χρονογραφων της μεσαιωνικrΊς ιστο

ριας της Κυπρου Ο Μοχοιράc; σι ο χρονικον 

του αναφέρει ότι "ΤΟ 1425 ο βασιλιας Ιανός 
έστειλε και εξόπλισε (Jυο κcιτεργο (γαλέ

ρες) και δυο yαλιατζεc; (μεγαλες γαλερες) 

rτου ψύγc1νF: με το ΘωμcΊ Προβόστο για να 

λεηλατησουν στη Ζ.υρια Και συναντησον 

ενο κατεργο (μια γαλερα) που ερχ()τον απο 

το /Ι.yιοσι και το συνελοβον και βριοκοτον 

σουτο ενας σημονηωc; Μομελοuκοc; που 

τον εφερον στη Λευκωσιο και τον φυλοκι

σαν. οπωc; φυλοκισαν κι ολους οσουc; δεν 

οκοτωθηκcιν 

Κω την Πcιρασκευη 3 Αυγουστου του 
1425. φέρανε γραμμcπα στο βασιλιcι που 
ελεγαν οτι στη Συρια ετοιμασαν 50 γαλερεc; 
και rΊλθαμε σ1ιc; Χελ{jJνεc; (παρcιλιακη τοπο
θεσία κ ον τα στο Ριζοκάρrτασο \ στην Ακρσ
τιι(η και το Σοββατο ηλθcινε στην Αμμόχω

ΟΗJ" 

Σχετικα με τις επιθεοεις rτου έκαναν 

εναντιον πκ Κύπρου οι Μαμελούκοι το 

1426 ο Μαχοιρος οvοφέρει" Κατα τον Ιου 

νιο του 1426 έστειλε ο Σουλτnνος τον Ταν
γκριβέρ Μωχάμεντ με 150 καραβια και γαλε
ρες και εμπορικα. με 500 Μαμελούκους και 
2000 Τούρκους και 600 Αραβεc; Κι έφτα 

σαν στην Κύπρο την 1 η Ιουλίου κι αποβιβά
στηκαν στην περιοχή της Αυδήμου» 

Αξιόλογες ειναι και οι πληροφοριες που 
μας δίνει ο Μαχαιράς για τη δύναμη που διε

θετε ο Ιανός στη θάλασσα το 1426 " .Ακό

μα θα σας αποκαλύψω τη δύναμη που είχε ο 
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βασιλιάς στη θαλοσσα (την οποια περιμενε. 

αλλά άργησε) και δεν έφθασε έγκαιρα στη 
Λεμεσό Διέθετε 7 γαλέρες 2 δικες του, 2 
της Ρόδου. 2 από την Καταλωνίο κοι μια ακό
μα γαλερα του αδελφου Κάντο Λιέθετε και 

μια μεγάλη γαλέρα (γαλιατζα) υπό τον Ματ

θαίο Κώνστα τον Κουτσομύτη. και 7 καράβια 
εμπορικά» 

Η γαλέρα συνδέεται και με την άφιξη 

της Αικατερίνης Κορνάρου στην Κύπρο 

Αυτή. αφού ήταν ήδη αρραβωνιασμενη με 
το βασιλια της Κύπρου Ιακωβο Β οτις 1 Ο 
Νοεμβριου του 1472 'ιε συνοδεια τεσσcφων 
γαλέρων ανοχωρησε αrτό τη Βενετία με 
προορισμο την Κυπρο, όπου τελεσε τουc; γcΊ

μουc; της με ιωθε μεγαλοπρέπεια Μαλιοrα. 

η σκηνη τηc; οναχc;.φησηc; τηc; αποτέλεσε 
την εμπνευοη του εκλεκrου πίνακα του υε

γαλου ζωγράφου V Carpaccιo της οειραc; 
St. Ursula 

Η Βενετία το 16ο αιώνα είχε ιδρύσει μια 
κεντρικη νουτικη δύναμη στην Κέρκυρα 

που κολυrπε ολες τις κτήσειc:: του Ιονίου και 

του Αιγωου Πελαγους. την αρχηγία της 

οποίας ειχε ο Γενικός Διοικητής της θάλασ

σας (Capitan General da Mar) ·Ενα σημαν

τικό μf:ρος του στολου αυτου οποτελειτο 

απο γαλερεc; Το 1504 ο αριθμος των γαλέ
pων ανερχοταν σε 107 οπό τιc:: οποίες οι 55 
βρισκοντον στη ξηρα ενώ οι 52 βρισκοvταν 
στη θnλασσο Απο μια στcιl!οτικη του έτους 

1500 rrληροφορουμαστε οτι το έτος αuτό ο 
βενετικ(JC:: οτολος διέθετε 34 γαλέ.ρες και 
13 γαλεcιτσες ενω ο οτολος των Τοίφκων 
πριλαμβcινε 60 γολερες και 4 γολεατσες 

Τυπικά ολες οι βενετικες aποικίες εί

χαν την υποχρέωση να διοτηροιJν μια η πε

ρισσοτερες γαλερες Εηειδιi όμωc; τα έξο

δα που απαιτουσον ο εξοπλισμι'Jc; και η συν

τήρηση μιας γαλερος περιrτου 450-600 
δου:-ωτα. ητον δυσβάστακτα για τον rιροιί

πολογισμό των μικρών τοπικv.;ν ταμείων. τε
λιι<ά μονο η Κρητη. τα νησια του Ιονιου και η 

Κύπρος ειχαν τη δυνοτοτητα να εκπληρι;,J
νουν αυτή την υποχρέωση Μάλιστα. σε και

ρούς που ήταν κρίσιμοι ένεκα τουρκικών 
πειρατικών επιδρομών οι εκόστοτε Καπετά
νιοι της Αμμοχώστου κι ολοκλήρου του νη

σιού ζητούσαν από τη Βενετία να στείλει 

επε~όντως τ~ δυο γαλερες τ~ orro~ς 

αναλάμβαναν να εξοπλίσουν οι ίδιοι Για το 
σκοπό αυτό η Κύπρος διέθετε ένα μέρος 
του ενοικίου που εισέπραττε από τα δημό

σια κτήματα 
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Στην εκθεση του Γενικού Προβλεπτή 

Βερνάρδου Σαγρέδου. που χρονολογείται 

στα 1562. αναφέρεται ότι τα αγροκτήματα 
της Κύπρου που ανήκαν στη Δημοκρατία 

της Βενεηας παρήγαν 134.624 μόδια η 

28.854 στάρα σιτάρι Απ αυτή την παραγω

γη δίδονταν 5.000 στάρα στις γαλέρες που 
φρουρούσαν την Κρήτη. 5816 στάρα στις 
γαλέρες που φρουρούσαν την Κύπρο και 

13.547 για τη διατροφή του στρατού) του 
πληθυσμού και του στρατου της Αμμοχώ

στου. Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται ότι το 

85% περίπου της πιο πάνω παραγωγής σιτa
ριου προοριζόταν για την κάλυψη στρατιωτι

κών αναγκών και περισσότερο από το 1/3 
(σχεδόν 37.5%) για τις ανάγκες των πληρω
μάτων των γαλέρων 

Για την αντιμετώπιση τουρκικής επίθε

σης ενα ενδεχόμενο που aποτελούσε δι
αρκή απειλη για το νησί οι Βενετοί τοποτη

ρητες και προβλεπτές προέβαιναν σε επα

νειλημμένες εκκλήσεις προς τη Βενετία 

ζητώντας aπ· αυτή να διατηρει μονιμα στην 

Κύπρο δυο τουλάχιστον γαλερες Σε μερι

κές περιπτώσεις η αποστολή γαλέρων κρινό

ταν σημαντικότερη και από την αποστολη 

στρατιωτών Χαρακτηριστικά ο Καπετάνιος 

της Αμμοχώστου Troylo Maliρiero στις 13 
Σεπτεμβρίου 1500. σε επιστολη του προς 
το Συμβούλιο των Δεκα αναφέρει πως γιο 

την προστασια του νησιού οπο τους Τούρ

κους κουρσαρους είναι μεγαλύτερη ονaγκη 

να σταλουν στην Κυπρο δυο γαλερες πορα 

400 στρατιώτες 

· Ολο το λιμάνια της Κύπρου. ήταν σε 
θέση να δεχτούν βενετικες γολέρες 

Ο μ ως. τις περισσότερες απ αυτές - μεχρι 
δεκα - μπορουσε να δεχθεί η Αμμοχωστος 
Οι δυνατοτητες των λιμανιών των αλλων πό

λεων ήταν μικροτερες. της Κερυνειας η ταν 

μόνο για δυο γαλέρες. Η παρουσία των γαλέ

ρων στα λιμόνιο της Ανατολής και κυρίως 

της Συρίας ενέπνεε αίσθημα ασφαλειας 

των Βενετών και αλλων ξενων εμπόρων Η 

γαλέρα χρησιμοποιείτο ακόμη και για την 

ασφαλή αποστολή του φόρου υποτελείας 
που η Κύπρος κατέβαλλε κάθε χρόνο στο 

Μομελούκο σουλτάνο 

Εκτός των πολεμικών υπηρχαν κοι οι 

εμπορι'κες γαλερες που λόγω του όγκου και 

του πολυπληθούς πληρώματος τους δεν 

προσβάλλονταν εύκολα από πείρατές Για 

περισσότερη ασφαλειο συνήθως τα τακτικά 
δρομολογια εκτελουντaν aπό γαλέρες και 
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αλλα πλοια διαφόρων εθνικοτητων που ταξί

δευαν μαζί παραταγμενα σε φάλαγγα σχη

ματίζοντας τη γνωστη νηοπομπή η καραβάνι 
πλοίων. Τετοια νηοπομπή αποτελουμενη 

από 8-13 γαλερεc;. φορτωμένες με διάφορο 
εμπορεύματα της Δύσης. ξ ε κινούσε πολλές 
φορές το χρόνο από τη Βενετια με προορι

σμό τα λιμανια της Ανατολής 

Η γαλερα διεδραμάτισε αξιόλογο και 

αποφασισrικό ρόλο στην ιστορία Μπορεί να 
λεχθεί πως χάρις σ· αυτή και γενικα το κω

πηλατικο ναυτικό επετεύχθησαν πραγματικα 

κατορθώματα ένεκα των οποιων ο ευρωπαι

κός πολιτισμός διασώθηκε δυο φορές aπο 

τους βάρβαρους της Ανατολής την πρώτη 

φορά στη Σαλαμίνα με την τριήρη (480π.y ) 
και τη δεύτερη στη Ναυπακτο με τη γαλερα 

(7 Οκτωβρίου 1571 ). Αυτή ήταν και η τελευ
ταία μάχη στην οποία οι γαλέρες χρησιμο

ποιήθηκαν σε μεγαλη έκταση Στη μάχη της 

Ναυπακτου πήραν μέρος και 6 βενετικές 
γαλεάσσες (μεγάλες γαλερες) υπό τη διοί

κηση του Φραγκισκου Δουόδο Αργοτερα οι 

γαλερες σιγά-σιγά εξαφανίστηκαν από τις 

θάλασσες Η εξαφανιση τους οφειλόταν 

στη συντριπτική υπεροχή την ιστιοφορων 

που η κατασκευή τουc; επετρεπε να χρησι

μοποιουν τον ανεμο γιο κινητήρια δLJνομη 

ν· ονaπτυσσουν μεγαλυτερη ταyυτητα και 

λογω του ευρυτερου πλοτους τους νο φέ

ρουν μεγαλυτερα κανόνιn με ισχιφοτερη δυ

ναμη πυρός 
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