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Η Βενετοκρατiα στην Κύπρο

(1489-1570}
Της Δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου
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από τον Αμόλριχο, που έφερε τον τίτλοiου

που είναι

πρίγκιπα της Τύρου και ήταν "διοικητής του

Η Βενετοκρατία στην Κύπρο διάρκεσε

ολόκληρα χρόνια, από το

1489,

κάΊ το τέλος της Φραγκοκρατίας, μέχρι το
1571

που το νησί κατελήφθη από τους

Τοόρκους. Η κατάληψη του νησιού από
τους·Β~νετούς τυmκό έγινε με τη μεταβί-

6α,ση τη(; Κύπρου

στη Δημοκρατία της

Βασιλείου του νησιού. Τα προνόμtα αυτά
επικυρώθηκαν και επεκτάθrjκav κατ' εm:t~
νόληψη από διάφορους Λουζιvιανοάς Θασ...
λιάδες. Με την παραχώρηση των πιο πdvω
εμπορικών προνομίων στους βενετοός oi

Βtνετίας το

1489 από την τελευταία βασί
λiσσα της Κύπρου Αικατερίνη Κορνάρο,

διαφορές και οι aντιζηλίες nou unftρxαv

δεκαέξι χρόνια μετά το θάνατο του συζύ

που επίόης απολάμβαναν εμnορικdΊι.) πρc>

γου της, Λουζινιανού βασιλιά Ιακώβου B'.c

νομίων στην Κύπρο, μεταφtρQηκαν ι:rro

Όμως, η κατάληψη αυτή, ουσιαστικό, έγινε

έδαφος της Κύπρου με πολύ κάτ(lστριπtι

μεταξύ των Βενετών και των Γεvοudtών,

ποΜΎωρίτερα. Οι •<ρίζες,. του σημαντικού

κές συνέπειες για το νησί. Η aνtιζηλία

αυτοίι yεγο'νότος, που απέβη καθοριστικό

μεταξύ Βενετών και Γενουατ<i>ν γιο την

για την ιστορική μοίρα της Κύπρου, πρέπει
να αναζητηθούν στο γόμο του Ιακώβου Β'

εξασφάλιση των οικονομικ@ν ουμ~ρ:όν
των τους στην Κύπρο διάρκιοe μιχρι'την

ι[ξ; .τη Βενετή Αικατερίνη Κορνάρο, που

κατάληψη του νησιού από τους Βενετούς.

πpιν από το γόμο της είχε υιοθετηθεί από
:rη Δημοκρατία της Βενετίας.

Η Βενετία θεωρούσε την ΚCιπρι> ως anot.,
κία την οποία έπρεπε να εκμεταλλεύεται

Ο Ιάκωβος Β' είχε σκόπψα αναμίξει στο

όσο το δυνατό περισσότερο. Οι κυριότερες

θ...,έμα του γάμου του τη Βενετική Δημοκρα

επιδιώξεις της Βενετίας ήταν η σuλλογή

τία για να έχει τη συμμαχία της κατά των

φόρων, οι προμήθειες σιτηρών, οι αγγα

αξιώσεων που είχε πάνω στο θρόνο της

ρείες και η κατασκευή αμυνηκών έργων.

Κύπρου η αδελφή του Καρλόττα και ο

Οίκος της ΣαβοΤας. Η Βενετική Δημοκρατίά

Επικεφαλής της διοικήσεως βριqκόταν
ένας Βενετός, ευγενούς καταγωγής, που

&rτωφελήθηκε της ευκαιρίας και εκμεταλ
λεότηκε με διπλωματικό τρόπο την περί

φορία για υπηρεσία

mωση για να προετοιμάσει το έδαφος με

τίτλο του Τοποτηρητή και είχε δυο Συμ

σκοπό την πραγματοποίηση των κατακτητι

εκλεγόταν στη Βενετία με μυστική ψηφο

2 χρόνων Μι έψερ'S τον

βούλους. Ο Τοποτηρητής και οι δυο J:ίlμ

κώ't' βλέψεών της που διεθέρμαινε ήδη από

βουλοί του αποτελούσαν τη διοtκrιοη

πολύ νωρίτερα.

meto ή rettori) με έδρα τη Λευκωσiα. Τtταρ·

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Βενετοί είχαν
δημιουργήσει εμπορικό συμφέροντα στην

(regi·

τος σημαίνων παράγων ήταν ο Καπετάνιος
της

Αμμοχώστου

και

ολόκληρης

της

·Κύπρο πολύ πριν από το γόμο του Ιακώβου

Κύπρου. Όμως, σε καιρό πολέμοu ή κινδό·

Β' με την Αικατερίνη Κορνάρο. Στην Κύπρο

νου απεστέλλετο στην Κύπρο Γενικός Προ

uπήρχαν Ιταλοί έμποροι από την εποχή της

βλεπτής που είχε την γενική eυθ(ινη για

κατάληψης της Κύπρου από το Ριχάρδο τον

την άμυνα του νησιού.

Λεοντόκαρδο. Η παρουσία των Βενετών
εμπόρων στο νησί συνεχίστηκε και μετά.

Έτοι, το 1302 στη Λεμεσό, όπου βρισκόταν
και η κύρια βενετική εμπορική παροικία,

συναντούμε πολλούς Βενετούς εμπόρους

νci · διαθέτουν

ιδιόκτητα

καταστήματα,

κατοικίες, κήπους, αμπέλια και να έχουν
νοσοκομείο

και

εκκλησίες.

Όμως,

τα

πρώτα τους εμπορικά προνόμια στο νησί οι

· Βενετοι έμποροι τα εξασφάλισαν το 1306

Η

δυσμενής

ετύγχανε

η

μεταχείριση

ορθόδοξη

της

οποiας

Εκκλησία

της

Κύπρου κατά την περίοδο της Φραγκοκρα~

τίας συνεχίστηκε και μετά την κατ<iκτηοη
τοι:ι νησιού από τη Βενετία. Οι Βενeτοf
στέρησαν

την Ορθόδοξη

Εκκλησία από

κάθε ελευθερία, άρπαξαν τα κτήματο. της
και υπέταξαν και πάλι τον ορθόδοξο κλήρο

κάτω από τους Λατίνους εmακόποuς. Η
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------------------------------------------~----------~------~παρέμεινε αναλλοιωτη
μ.Χ., βρίσκεται στο Φρούριο των Σαράντα
καθόλη την περίοδο της Βενετοκρατίας.
Τα

κυριότερα γεωργικά προ"ίόvτα του

Κολόνων στην Κάτω Πάφο. Ένας δeύτερος
ζαχαρόμυλος

στην

Πάφο

βρέθηκε στην

νησιού κατά τη διάρκεια της Βενετοκpα

τοποθεσία «Σταυρός, του χωριού Κοuκλια.

τίας ·ήσαν: -τα δημητριακά, κυρίως σιτάρι

Αυτός έχει ανασκαφεί κατά το μεγαλύτερο ·

και το κριθάρι, το αλάτι, το βαμβάκι, η ζάχα

μέρος του. Οι άλλοι δυο γνω<:ιτοί ζαχaρό,

ρη, το κρασί, το ελαιόλαδο, το καννάβι, το

μuλοι βρίσκονται στην επαρχία· Λtμεσού.

το λουλάκι, οί χρωστικές ίΙλες (ζα

Ένας απ' αυτούς, που είναι γνωοτός ως

φορά και άλλα) και τα αμπελοπούλια. Επί

ζαχαρόμυλος του

σης

στα

σημαντικά

προϊόντα. της

ιΊσαν

και

κυπριακής

τα

.διάφορα

βιοτεχνίας

και

ανατολικά

Κολοσσιού, ·βρίσκεται

του

γνωστού. ομώνυμου

Φρουρίοu και εξυπηρετούσε ης φυτείες

οικοτεχνίας, ιδιαίτερα τα υφαντά μεταξύ

ζαχαροκαλάμοu που ανήκαν στοΤόγJ,.ία του

των οποίων ξεχωριστή θέση κατείχαν τα

Αγίου Ιωάννη. σ ζαχαρόμυλος aυτός το

καμηλωτά και τα εξάμιτα.

1488

Όμως, τη μεγαλύτερη φροντίδα η Βενε
τική Δημοκρατία επέδειξε για το σιτάρι και

το αλάτι, δυο βασικά προ'ίόντα διατροφής
της εποχής που λόγω της σημασίας τους,
υπόκειντο και στο κρατικό μονοπώλιο. Η

Κύπρος μαζί με την Κρήτη αποτελούσαν
τους σιτοβολώνες της

Βενετικής Δημο

κρατίας. Η Κύπρος παρέμεινε επί ένα σχε

πέρασε στην κατοχή της οικσγi;νειας

Κορνάρο. Ο τέταρτος ζαχαρόμuλος θρ!~.

σκεται

στην

τοποθεσία

«Σερ~για•• .του

χωριού Επισκοπή της Λεμεσο(ι. Αuτός~ξu,
πηρετούσε

τις

φυτείες

ζαχαρΌκι:;ιλάμσu

που ανήκαν στην περίφημη Βενοεηκή οικο·

γένεια Κορνάρο, που ήταν πιστωτrις ταυ
βασιλικού ταμείου.

Σε αντάλλαγμα των πιστωτικιίιν δ~ει,ικο·

δόν αιώνα ο κύριος τροφοδότης του Βενε

λύνσεων

τικού κράτους σε σιτάρι και αλάτι. Μάλιστα

ταμείο, η οικογένεια Κορνάρο .εξα,qφ.άλισε

υπήρχαν χρονιές που οι ποσότητες σιτα

που

πρόσφερε

dτό

6aι&ιλι.κό

αρχικά το προνόμιο εκμετάλλεuσrις του

ριού καικριθαριοu που η Βενετική Δημο

αλατιού και αργότερά τεράστιες εκ:"Ι;όc.ε.ις

κρατία

στις οποίες καλλιεργούσε ζαχαροι<άλαμο.

απαιτούσε

και έπαιρνε από την

Κύπρο για την αντιμετώπιση των αναγκών

Από την οικογένεια Κορνάρο καταγότο.ν

τόσο του πληθυσμού όσο·και του στρατού

και η βασίλισσα της Κύπρου Αικι:η't.ρίνη

και στόλου της Βενετίας έθεταν σε κίνδύνο

Κορνάρο. Βέβαια η οικογένεια Κο.ρv<:tρο

τη διατροφή όχι μόνο των κατοίκων του

είχε

νησιού αλλά και των ζώων που aφθονούσαν

οικωιομικά

στην Κύπρο.

πριν η Αικατερίνη Κορνάρο στεφθεί θασι~

Ανάμεσα

Κυπριακής

στα

διάφορα

βιοτεχνίας

προϊόντα

της

φυτείες

ζαχαροκαλάμοu

συμφέροντα

ι<αι

στο νησί πqλu

λι(J'σα της Κύπρου. Το 14ο αιώναο Κορνό·

και οικοτεχνίaς,

ρο, χάρις στα τεράστιο οικοvQμικά οφέλη

ξεχωριστή Θέση κατείχαν τα καμηλωτά και

που απεκόμιζαν από την εξαγtt~γή ζάχαρης,

τα εξάμιτα. Καμηλωτό και εξόμιτα σε έξο

ήταν η πλουσιότερη οικογένε.ιι:ι της Βεvε;

χους χρωματισμούς στέλλονταν και στον

τίας.

Μαμελούκο σουλτάνο ως ένα μέρος του

Οι παραγωγοί, ανεξάρτητα αν ήσαν σιτο

που ανερχόταν

παραγωγοί, υφαντές, αμπελουργοί ή καλ·

σε

8.000

δουκάτα.

λιεργητές ζαχαροκαλάμοu βρίσκονταν στο

Ένα όλλο σημαντικό προϊόν που παρα-

έλεος των Βενετών ποu επέβαλλαν

στην Κύπρο I'JΠJν η ζάχαρη από ζαχα

κατοίκους πολύ βαριά και δι,σβάστακτη

ροκάλαμο. Το μεγαλtερο μέρος της ζάχα

φορολογία. Οι Βενετοί κατόρθωναν να δια

ρης που παραγόταν στο νησί εξαγόταν στη

τηρούν την τάξη στο. νησί με τη βΙα, έτσι

Βενετία. Η Κύπρος ήταν γνωστή για την

που καθόλη την περίοδο της Βενετοκρα

σε σκόνη. Στην Κύπρο

τίας αναφέρονται δυο μόνο λα!κές εξεγέρ~

είναι γνωστοί

4

μεσαιωνικοί μι.Jλοι ζαχαρο-

σεις. Η πρώτη έγινε το

'1562,

Αυτής ηγη

σήμερα τα ερείπω

θηκε ο Ιάκωβος Διασσωρί.νος, Κρητικός,

δuο στην επαρχία Πάφου και δυο

που επονομαζόταν «Διδό.σκαλος», Όμως η

Λεμεσοίι. Ο

απ

·

""''.ι"'r'"'" αυτή γρήγορα καταπνίγηκε στο

αίμα. Η. δί::ύτερη εξέγερση

το 1565.
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Αιτία της εξέγερσης αυτής ήταν η πείνα και
η δυστυχία που επικρατούσαν στην Κύπρο
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χουν αρκετές

·

ρίες.

Αυτές

πληροφοr

προέρχονται από

εκείνη την εποχή εξαιτίας της μεγάλης

πηγές, κυριότερες των οποίων είναι οι επί

ξηρασίας. Τα σπαρτά σχεδόν δεν βλάστη

σημες εκθέ.σεις Βενετώ.ν προβλεπτών και

σαν. Κάι _την ελάχιστη παραγωγή τη συγ

άλλων αξιωματούχων της Βενετικής Δημο

κέντρωσαν οι διοικητές, την έκλεισαν στις

κρατίας που είχαν υπηρετήσει στο νησί. Απ'

κρατικές αποθήκες και σχεδίαζαν να την

αυτές συμπεραίνουμε πως ο πληθυσμός

πουλήσουν σε πολύ ψηλές τιμές. Τότε ο

της Κύπρου κατά τα πριiπα χρόνια tης

λαός

καταγανακτισμένος

ξεσηκώθηκε,

Βενετοκρατίας

κυμαινόταν

στις

100.000

ήταν έτοιμος να τους σκοτwσει και ν'

σχεδόν

διπλασιάστηκε

αρηάξει τα σιτηρά. Μπροστά σ' αυτή την

180.000.

Η μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου

κατάσταση οι διοικητές αναγκάστηκαν ν'

ήταν η Λευκωσία, της οποίας ο πληθυσμός

ανοίξουν τις αποθήκες και να μοιράσουν τα

ήταν

σιτηρά στον πεινασμένο λαό.

και

Η καλίιτερη πηγή για τις συνθήκες, ιδιαί

τερα τις οικονομικές, που επικρατούσαν

περίπου, ενώ προς

γύρω

ηερικύκλωσε τα σπίτια των διοικητών και

ιης

-ro

και

έφθασε

ης

16.000 κατά την περίοδο 1510-1521
21.000 κατά το 1540. Η δεύτερη σε πλη

θυσμό

πόλη

ήταν

η

της

οποίας οι κάτοικοι το 1510~1521

τότε στην Κύπρο είναι οι επίσημες Βενετι

κω το

1540 γύρω

κές

2.000

κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός της

εκθέσεις,

που

περιέχουν

ενδιαφέ

σης

8.000.

Η Πάφος

ροντα στατιστικά ·στοιχεία. Από τις υπηρε

Κερύvειας κυμαινόταν μεταξύ

σιακές

κατοίκων. Η Λεμεσός και η Λάρνακα

εκθέσεις

και

τους

περιηγητές

διαπιστώνουμε

σταση

κυπριακού

του

σύγχρονους

ότι

η

πληθυσμού

κατά
ήταν

ηολύ χειρότερη από εκείνη της εποχής των

πολύ λίγο

800

και

πληθυσμό, γιατί η

τους ακολούθησε αργότερα.

Καθόλη τη διάρκεια της παραμονής τοuς

Λουζινιανών. Όλοι οι γεωργοί της Κύπρου

στο

ήσαν δουλοπάροικοι

ορατό κίνδυνο των Τούρκων, παρόλο

Οι δύσκολες γενικά συνθήκες διαβίωσης

νησί

από το

οι

Βενετοί

αντιμετώπιζαν ΉfOV

υποτελείας, που ως τότε

γίνονταν ακόμη χειρότερες επειδή το νησί

νησί στο σουλτάνο της Αιγίιητου.

μάστιζαν διάφορες θεομηνίες όπως σει

είναι και ο λόγος. που τα κυριότερα

σμοί, aνομβρίες, πλήμμuρες και επανει

κ·rονικά τους έργα ήσαν οχυρωματικά.

λημμένες

σημαντικότερες εργασίες για την

ακρίδων που

ήταν

πραγματική μάστιγα για τη γεωργική παρα

nou

1517 κατέβαλλαν σ'

των κατοίκων του νησιού μερικές χρονιές

επιδρομές

900

των υφισταμένων. οχυρώσεων οι Βενεtοί

γωγή. Η Βενετική Δημοκρατία, επειδη είχε

έκαναν στη Λευκωσία και στην Αμμόχωσrο,

ανάγκη χρημάτων, επέτρεπε στους παpοi

την οποία οχύρωσαν τέλεια και την μι:.τt··

κοuς ναεξαγοράζοuν την ελευθερία τους,

τρεψαν σε κέντρο άμυνας του

dλλά ελάχιστοι Κύπριοι μπορούσάv να υλο

την κατασκευή των οχυρωματικών

ποιήσουν το όyεφό τους. Σύμφωνα με

επιστρατεύθηκε ολόκληρος σχεδόν ο

στόιχεία από ανέκδοτο αρχειακό υλικό

ΠίΟς πληθuσμ6ς

uπf)pχav χρονιές που μόνο ένας πάροικος

Για

που με το

κατόρθωνε να εξοικονομήσει τα αναγκαία

αγγαρειών εργάστηκε σκληρά και

χρήματα για να εξαγοράσει την ελευθερία

τρομεpέςουΚ!!i!<Ι!JΙΕJ'

του.

Αναφορικά με τον πληθυσμό της Κύπρου
κατά τη διάρκεια της Βενιηοκρατίας υηάρ-

Αικατερiνη Χ. Αριστείδ~~.ι
Ερευνήτρια

