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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία 
ΤΑΞΗ: Γ΄ Γυμνασίου 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βενετοκρατία στην Κύπρο (1489 – 1571) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 διδακτικές περίοδοι 
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ευαγγελία Καλδέλη 
 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
α. Καλλιέργεια κριτικής / ιστορικής σκέψης 

β. Διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης 

 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ / ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
Με το πέρας της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση: 

1) Να εντάσσουν χρονικά την περίοδο της Βενετοκρατίας στην ευρύτερη 

ιστορική πορεία της Κύπρου. 

2) Να γνωρίζουν το χαρακτήρα της ενετικής διοίκησης και τα οφέλη που είχε για 

τη Βενετία η Κύπρος ως επαρχία της. 

3) Να κατανοούν την κοινωνική διαστρωμάτωση και να αξιολογούν την 

κοινωνική θέση των αυτοχθόνων Κυπρίων κατά την περίοδο αυτή. 

4) Να γνωρίζουν και να ερμηνεύουν την οχυρωματική δραστηριότητα των 

Βενετών στην Κύπρο. 
 

3. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΥΛΙΚΑ 

• Σχολικό εγχειρίδιο «Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο», εκδόσεις Υ.Α.Π., 

σελ. 94 – 95. 

• Πρόγραμμα Hot Potatoes για δημιουργία άσκησης 

• Πίνακας 

• Video προβολέας 

• Πηγές 
 

4. ΜΕΘΟΔΟΣ 
Διαλογική – μαιευτική και ευρετική 
 

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 
Ομαδοσυνεργατική και ενιαία 
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6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
 
1η Διδακτική Περίοδος 
 
Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας - Αφόρμηση 
Ø Αναγραφή στον πίνακα από τη διδάσκουσα σύγχρονων κυπριακών λέξεων που 

αποτελούν ιταλικά δάνεια1:  

Π.χ. καράολος (<caragollo), καρκόλα (<carriola), κουκουμάς (<cucuma), 

μαραπέλλα (<mirabella),  ραβιόλες (<ravioli), ττοκκάρω (<toccare), φκιόρον 

(<fiore), φόκος (<fuoco).  

Οι μαθητές/τριες καλούνται να εντοπίσουν την προέλευση αυτών των λέξεων. Η 

διδάσκουσα, παίρνοντας ως αφορμή τη συζήτηση που θα αναπτυχθεί ανάμεσα 

στους μαθητές/τριες αναγράφει δίπλα σε κάθε σύγχρονη λέξη την αντίστοιχη 

ιταλική από την οποία έχει προέλθει. Δημιουργείται έτσι κατάλληλο κλίμα 

δεκτικότητας για αναφορά σε μια περίοδο της ιστορίας της Κύπρου η οποία 

προσεγγίζεται βιωματικά μέσω λέξεων που χρησιμοποιούνται στην 

καθομιλουμένη και προέρχονται από τη συγκεκριμένη ιστορική εποχή. 

 
Εμβάθυνση 

Ø Στη συνέχεια η διδάσκουσα σχεδιάζει στον πίνακα μια ιστορική γραμμή στην 

οποία οι μαθητές/τριες, στηριζόμενοι στο σχολικό εγχειρίδιο καλούνται να 

εντάξουν την περίοδο της Βενετοκρατίας παρατηρώντας πόσο διήρκησε, μετά 

από ποια περίοδο ακολούθησε και ποια περίοδος τη διαδέχτηκε. 

 

1191                                                 1489             1571                                    1878             
             Φραγκοκρατία                              Βενετοκρατία                    Τουρκοκρατία 

 

Οι μαθητές/τριες καλούνται κατόπιν να διερευνήσουν τους λόγους για τους 

οποίους η Κύπρος χαρακτηρίστηκε από τους μελετητές ως «πετράδι στο στέμμα 

της Βενετίας»2. Γίνεται προβολή του χάρτη της Μεσογείου με τους εμπορικούς 

δρόμους κατά τον 15ο αιώνα ενώ παράλληλα δίδονται και γραπτές πηγές σε 

φύλλο εργασίας για επεξεργασία και αξιοποίηση3. Χωρισμένοι σε ομάδες 

καλούνται να εντοπίσουν μέσα από τις πηγές και να καταγράψουν στο τετράδιό 

τους τα οφέλη που είχε η Βενετία από την κατοχή της Κύπρου. Παράλληλα 

καλούνται να σχολιάσουν και να αντιπαραβάλουν τη διαπίστωση των 
                                                
1 Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, Ιστορία της Κυπριακής Διαλέκτου. Από τον 7ο αιώνα προ Χριστού έως 

σήμερα, Λευκωσία, 2006, σελ. 145 – 149.      
2 Κύπρος Πετράδι στο Στέμμα της Βενετίας (Κατάλογος Έκθεσης), Λευκωσία 2003 
3 Φύλλο εργασίας Ι 
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συγγραφέων τους σχολικού τους εγχειριδίου ότι «...η Κύπρος αποτελούσε για τη 

Βενετία σπουδαιότατη εμπορική και στρατιωτική βάση...»4.  

Ø Ανακοίνωση πορισμάτων – συζήτηση 
 

Ø Αξιοποιώντας την ιστορική αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου σε συνδυασμό με 

την 5η πηγή οι μαθητές/τριες καλούνται να επισημάνουν το χαρακτήρα της 

ενετικής διοίκησης και να διερευνήσουν θέματα όπως: 

• Ποιοι είχαν την εξουσία κατά τη Βενετοκρατία και γιατί; 

• Ποιος ο ρόλος των αυτοχθόνων Κυπρίων; 

• Ποια η σχέση μεταξύ Βενετίας και Βενετών αποίκων στην Κύπρο; 

• Εξυπηρετούνταν τελικά οι επιδιώξεις της Βενετίας μέσω του διοικητικού 

συστήματος που οργανώθηκε όπως αυτό αναφέρεται στις πηγές; 

Ø Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της διοίκησης οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τις 

βασικές διαφορές του διοικητικού συστήματος των Βενετών στην Κύπρο από το 

αντίστοιχο των Φράγκων και να δημιουργήσουν στο φύλλο εργασίας ένα 

αντίστοιχο σχεδιάγραμμα με αυτό του βιβλίου τους για τη Φραγκοκρατία. 

Ø Ανακοίνωση πορισμάτων – συζήτηση 

Ø Ανακεφαλαίωση 
 

 

 
 

                                                
4 Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο, εκδόσεις Υ.Α.Π., σελ. 94. 
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2η Διδακτική Περίοδος 
 
Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας - Αφόρμηση 

Ø Ανάλογα με την επαρχία της Κύπρου στην οποία ανήκει το κάθε σχολείο 

προβάλλεται οικείο οπτικό υλικό από ενετικά μνημεία της περιοχής (π.χ. 

βενετσιάνικο ρολόι στην κρήνη της πλατείας κοντά στη Μητρόπολη της 

Λάρνακας, μέρος από τα τείχη και τις πύλες της Λευκωσίας κ.α.)  Οι 

μαθητές/τριες καλούνται να αναγνωρίσουν το μνημείο/οικοδόμημα και να 

τοποθετήσουν χρονικά την κατασκευή του. Στην περίπτωση των τειχών της 

Λευκωσίας καλούμε τους/τις μαθητές/τριες να αναφέρουν ονόματα τάφρων που 

γνωρίζουν.  
 

 
Κρήνη με βενετσιάνικο ρολόι – περιοχή Μητρόπολης - Λάρνακα  

(φώτο: Ευαγγελία Καλδέλη, 2011) 

 

 

 
Αεροφωτογραφία της σύγχρονης Λευκωσίας 

(πηγή: www.cyprus-tube.com/.../Teachers%20Final_GR%20Layout%2005_09.pdf) 
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Σήμα του Δήμου Λευκωσίας με την κάτοψη των τειχών 

Εμβάθυνση 
Ø Οι μαθητές/τριες αφού μελετήσουν τις πηγές του φύλλου εργασίας5 καλούνται να 

διερευνήσουν θέματα που αφορούν γενικά στην οχύρωματική δραστηριότητα των 

Βενετών στην Κύπρο, μέσα από το παράδειγμα της κατασκευής των τειχών της 

Λευκωσίας. Καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες και να συμπληρώσουν τον 

πίνακα στο φύλλο εργασίας σχετικά με  

o την πολιτική και στρατιωτική σημασία κατασκευής των οχυρώσεων 

o τα πρόσωπα που πήραν την πολιτική απόφαση 

o τους χρηματοδότες  

o τους μηχανικούς και σχεδιαστές του έργου  

o αυτούς που εργάστηκαν για την τελική κατασκευή 

Ø Ανακοίνωση πορισμάτων – συζήτηση  

Ø Μια επιπλέον δραστηριότητα θα μπορούσε να αποτελέσει η προβολή 

αεροφωτογραφίας της πόλης Παλμανόβα στη βορειότερη πλευρά της Ιταλίας (εικ. 

πηγή 2), μια πόλη - οχυρό τα τείχη της οποίας σχεδιάστηκαν το 1571 από τον 

ίδιο μηχανικό - Giulio Savorgano - που σχεδίασε και αυτά της Λευκωσίας με την 

ευκαιρία της νίκης του Λεπάντο ενάντια στους Οθωμανούς. Οι μαθητές θα έχουν 

τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα δύο οχυρωματικά έργα και να εντοπίσουν 

ομοιότητες και διαφορές.  

 
Εικ. πηγή 2: Αεροφωτογραφία της πόλης Παλμανόβα, Ιταλία 

                                                
5 Φύλλο εργασίας ΙΙ 
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Ø Αξιοποιώντας την ιστορική αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου σε συνδυασμό με 

την 8η κειμενική πηγή οι μαθητές/τριες καλούνται, τέλος, να αξιολογήσουν την 

κοινωνική θέση των αυτοχθόνων Κυπρίων την εποχή αυτή. Η σύγκριση και 

αντιπαραβολή των πληροφοριών της πηγής αυτής με τις πληροφορίες που 

έχουμε ήδη πάρει από τις άλλες κειμενικές πηγές του μαθήματος, μπορεί να 

βοηθήσουν στη μελέτη της κοινωνικής θέσης και του ρόλου των Κυπρίων την 

εποχή της Βενετοκρατίας ή να αποτελέσουν αφορμή για δραματοποίηση μιάς 

διαλογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε έναν Βενετό ευγενή και σε έναν Κύπριο 

που εργάζεται στην κατασκευή των οχυρωματικών έργων της Λευκωσίας. 

 
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Ø Διαμορφωτική και συνεχής κατά τη διάρκεια των δύο διδακτικών περιόδων. 

Ø Σταυρόλεξο με λέξεις – κλειδιά της ενότητας6. 

Ø Ανάθεση Ερευνητικών – Διαθεματικών εργασιών (projects) : 

• Φωτογράφηση ενετικών μνημείων και καταγραφή τους σε χάρτη με σκοπό 

τη δημιουργία ενός «τουριστικού οδηγού» για τον επισκέπτη – περιηγητή 

στην Κύπρο του 16ο αιώνα.  

• Αναζήτηση και καταγραφή ενετικών επιδράσεων στον Κυπριακό 

πολιτισμό (γλώσσα, εικαστικές τέχνες, λογοτεχνία, μουσική, ήθη και έθιμα) 

• Δραματοποίηση μιά διαλογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε έναν Βενετό 

ευγενή και σε έναν Κύπριο που εργάζεται στην κατασκευή των 

οχυρωματικών έργων της Λευκωσίας με θέμα τις συνθήκες εργασίας και 

τις χαμηλές αποδοχές. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                
6 Βλ. Άσκηση εμπέδωσης, σελ 13 
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Φύλλο Εργασίας I 
 

Θέμα προς μελέτη 
Πηγή 1η : 

 
Χάρτης της Μεσογείου με εμπορικούς δρόμους κατά τον 15ο αιώνα 

(από: Karen Farrington, Ιστορικός Άτλας των Αυτοκρατοριών, Αθήνα 2005, σελ. 134) 

Πηγή 2η : 

«Τα νησιά της Μεσογείου είναι πολύ περισσότερα και κυρίως πολύ σημαντικότερα απ’ ό,τι συνήθως 

φανταζόμαστε [...]. Άσχετα από την έκτασή τους έχουν σημασία σαν σταθμοί ανεφοδιασμού κατά μήκος 

των θαλασσινών δρόμων και γιατί ανάμεσά τους, ή καμιά φορά ανάμεσα στις ακτές τους και στην 

ηπειρωτική γη, βρίσκονται τα σχετικά ήρεμα νερά που ζητά η ναυσιπλοΐα. [...] ταξιδεύοντας από σταθμό 

σε σταθμό, φτάνεις νησί με νησί από τη Βενετία στην Κρήτη και από την Κρήτη, με έναν μεγάλο 

εμπορικό δρόμο, στην Κύπρο και στη Συρία. Τα νησιά αυτά που βρίσκονται στον κύριο άξονα 

επικυριαρχίας της είναι ο ακίνητος στόλος της Βενετίας». 
Fernand Braudel, Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας, Αθήνα 1991, 

τόμος Α’, σελ. 181 - 182 

Πηγή 3η : 

«Τη μεγαλύτερη όμως φροντίδα η Βενετική Δημοκρατία έδειξε για την παραγωγή των σιτηρών και του 

αλατιού, δύο βασικών προϊόντων διατροφής της εποχής, που λόγω ακριβώς της σημασίας τους 

αποτελούσαν κρατικό μονοπώλιο. Για ένα ολόκληρο αιώνα (16ος αιώνας) η Κύπρος υπήρξε ο κύριος 

τροφοδότης του βενετικού κράτους σε σιτηρά και αλάτι. Κατά την διάρκεια του 16ου αιώνα πολλές φορές 

η Κύπρος έσωσε τη Βενετία από την πείνα». 
Αικατερίνη Χ. Αριστείδου, Η Βενετοκρατία στην Κύπρο (1474 – 1570),  

Κύπρος Πετράδι στο Στέμμα της Βενετίας (κατάλογος έκθεσης), Λευκωσία 2003, σελ. 38 

Πηγή 4η : 

«Οι νέοι αφέντες έδωσαν μεγάλη σημασία στην Λάρνακα και [...] έκτισαν νέο μεγάλο στρατόπεδο, 

πιθανότατα εντός του σημερινού πάρκου που βρίσκεται το Παττίχειο αμφιθέατρο [...] όπου 

εγκατάστησαν σημαντικό αριθμό μισθοφόρων ιππέων στρατιωτών [...] για την καλύτερη φύλαξη του 

άλατος και των ακτών. [...] Το αλάτι της Λάρνακας [...] ήταν ξανά ο κυριότερος θησαυρός του νησιού [...] 

αφού πέραν από την αξία των εξαγωγών διατηρήθηκε και η φορολογία του άλατος για κάθε πολίτη της 

Κύπρου».            Αλέξης Μιχαηλίδης, 1489-1570. Η Ενετοκρατία και οι Σαλίνες,  

     στο http://www.michaelidesalexis.com/2009/04/1489-1570.html 

Ø Ποια ήταν τα οφέλη της Βενετίας από την κατοχή της Κύπρου με βάση τις πιο πάνω 
πηγές; Να καταγράψετε τα συμπεράσματα στο τετράδιό σας. 

Γιατί ήθελαν την 
Κύπρο; 

http://www.michaelidesalexis.com/2009/04/1489-1570.html
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Θέμα προς μελέτη 
 
Πηγή 5η : 

«Οι αποφάσεις παίρνονταν με πλειοψηφία του φορέα της αποικιακής διακυβέρνησης ή Ανώτατου 

Συμβουλίου (Regimento) στη Λευκωσία, το οποίο απαρτιζόταν από τον τοποτηρητή (Luogotenente) και 

τους δύο συμβούλους του (Consiglieri) […]. Οι βενετοί αξιωματούχοι αντικαθίσταντο κάθε δύο χρόνια∙ η 

αποικιακή διοίκηση βρισκόταν υπό τον αυστηρό έλεγχο της Βενετίας, που περιλάμβανε περιοδικές 

επιθεωρήσεις από ειδικούς δικαστικούς ή συνδίκους, εξουσιοδοτημένους να εξετάζουν τις προσφυγές 

των κυπρίων υπηκόοων και να δικάζουν διεφθαρμένους αξιωματικούς. Τέλος, όπως και σε άλλες 

σημαντικές αποικίες τους, η στρατιωτική εξουσία ανατίθετο σε ειδικούς αξιωματικούς, τον Καπιτάνο της 

Αμμοχώστου (Capitano di Famagusta) και, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σε έναν Γενικό 

Προβλεπτή ή Προνοητή (Proveditor General) με διευρυμένες εξουσίες σε στρατιωτικά και αστικά 

ζητήματα. Το σώμα των γραφειοκρατών το συγκροτούσαν εν μέρει Κύπριοι αλλά ενισχυόταν και από 

βενετούς αξιωματούχους.Όπως και στη Βενετία, αυτή η «δημοσιοϋπαλληλική» τάξη γραμματέων, 

γραφέων, λογιστών και νοταρίων, εξασφάλιζε την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της αποικιακής 

διοίκησης, επειδή δεν αντικαθίσταντο περιοδικά». 
Benjamin Arbel, Κύπρος: Επαρχία της Βενετικής Δημοκρατίας. Συνέχειες και ασυνέχειες,  

Βυζαντινή Μεσαιωνική Κύπρος. Βασίλισσα στην Ανατολή και Ρήγαινα στη Δύση 

 (επιμ.: Δ. Παπανικόλα – Μπακιρτζή, Μ. Ιακώβου), Λευκωσία 1997, σελ. 161 - 162 
 
 
 

Ø Αξιοποιώντας την ιστορική αφήγηση του σχολικού σας εγχειριδίου σε συνδυασμό με 
την πιο πάνω πηγή να διερευνήσετε: 
 
 

• Ποιοι είχαν την εξουσία κατά τη Βενετοκρατία και γιατί; 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

• Ποιος ο ρόλος των αυτοχθόνων Κυπρίων; 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

• Ποια η σχέση μεταξύ Βενετίας και Βενετών αποίκων στην Κύπρο; 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

• Εξυπηρετούνταν τελικά οι επιδιώξεις της Βενετίας μέσω του διοικητικού συστήματος 

που οργανώθηκε όπως αυτό αναφέρεται στις πηγές και με ποιο τρόπο; 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

 

Πώς διοικούσαν 
οι Βενετοί;  
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Ø Ποιες ήταν οι βασικές διαφορές του διοικητικού συστήματος των Βενετών στην Κύπρο 
από το αντίστοιχο των Φράγκων; Να δημιουργήσετε ένα αντίστοιχο σχεδιάγραμμα με 
αυτό της διοίκησης στη Φραγκοκρατία για τη Βενετοκρατία. 

 
ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ 
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Φύλλο Εργασίας II 
 

Θέμα προς μελέτη 
Πηγή 1η : 

  
Πηγή 2η : 
«Όταν ο Selim II ανέβηκε στο θρόνο το 1567 η ανάγκη για την ενεργοποίηση της άμυνας του νησιού και 

της πρωτεύουσάς του κατέστη επιτακτική. Ο γνωστός αρχιτέκτονας οχυρωματικών έργων, Guilio 

Savorgano και ο Γενικός Προβετιτόρε Fransesco Barbaro πήραν οδηγίες από τις Ενετικές Αρχές να 

αρχίσουν την οχύρωση της πόλης». 
Gianni M. Perbellini, The fortress of Nicosia, prototype of European Renaissance military architecture, Leventis,  

(όπως δημοσιεύτηκε στο «Η Λευκωσία σας καλεί». εκδ. Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας) 

Πηγή 3η : 

 «Oι 11 καρδιόσχημοι Προμαχώνες, που περιέβαλαν ακτινωτά τα κυκλικά τείχη της Λευκωσίας πήραν 

τιμητικά ισάριθμα ονόματα Βενετών αξιωματούχων που εργάστηκαν για το κτίσιμό τους αλλά και 

Κυπρίων ευγενών που είχαν συνεισφέρει για τον ίδιο σκοπό, τόσο οικονομικά όσο και με προσφορά 

εργασίας εκ μέρους δικών τους ανθρώπων. Οι προμαχώνες είναι: Roccas, Tripoli, Pierre Davila, 

Costanza, Lodovico Podocataro, Garaffa, Flatro, Loredano, Barbaro, Querini, Mulla». 

Άντρος Παυλίδης, Ιστορία της Νήσου Κύπρου, Λευκωσία 1992, τόμος 3ος , σελ. 358 

Πηγή 4η : 
 «Η καλή οικονομική κατάσταση της τάξης των ευγενών τους έδινε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν 

το έργο με αντάλλαγμα οι προμαχώνες να πάρουν το όνομα των μεγαλύτερων χρηματοδοτών. Οι 

πλούσιες οικογένειες δέχθηκαν με πολλή ενθουσιασμό και ανέλαβαν την ευθύνη της κατασκευής ενός 

προμαχώνα και των εργατών που δούλευαν σε αυτόν».  
Επιστολή από το Bartolomeo Nogiero, στρατιωτικό ιερέα του Γενικού Προβετιτόρε Barbaro,  

ο οποίος στάλθηκε στην Κύπρο το 1567 για να επιβλέψει τα οχυρωματικά έργα στη Λευκωσία  

(όπως δημοσιεύτηκε στο στο «Η Λευκωσία σας καλεί», εκδ. Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας) 

Πηγή 5η : 

«Ο Κόμης Ρόκας με στόχο να επιδείξει το θετικό του πνεύμα απέναντι στους Ενετούς και την έγνοια του 

για την ασφάλεια της πατρίδας τους κουβάλησε σε ένα καλάθι όλα τα λεφτά (που συνεισέφερε για την 

κατασκευή των Τειχών) τα οποία ήταν 10.000 δουκάτα... Το παράδειγμά του ακολούθησε ο Λόρδος 

Αντόνιο Ντα Βίλα, ο οποίος έδωσε 2.000 δουκάτα με τη μια και τα υπόλοιπα 8.000 δουκάτα μέσα σε δύο 

χρόνια... και οι άλλοι Βαρόνοι του Βασιλείου». 
Gilles Grivaud, “Nicosie remodelee (1567). Contribution a latopographie de la ville medievale’’,  

EKEE (XIX, 1992), p 303 [όχι ακριβής μετάφραση],  

(όπως δημοσιεύτηκε στο «Η Λευκωσία σας καλεί», εκδ. Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας) 

Οχυρωματικά έργα 

Σχέδιο της Λευκωσίας του 1570,  
του Giovanni Francesco Camocio 
(από: www.cyprustube.com/.../Teachers%20Final_GR.pdf) 
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Πηγή 6η : 

«Το εργατικό δυναμικό, το οποίο πληρώθηκε στη πλειοψηφία του αν όχι στο σύνολό του, ανερχόταν σε 

1.500 άντρες και γυναίκες, περισσότεροι από 500 μέχρι 800 άντρες τοποθετήθηκαν απευθείας υπό την 

ευθύνη των Κύπριων Ευγενών. Η εργασία διαρκούσε από τις έξι το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι και 

μετά από τις εφτά τα απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα ή τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Οι ομάδες των εργατών 

οι οποίες εναλλάσσονταν κάθε δύο βδομάδες, πληρώνονταν στο τέλος... [...] Όσον αφορά στους 300 

στρατιώτες οι οποίοι διατέθηκαν υπό τις διαταγές του Savorgano, δεν μπορούσαν να αντέξουν τον ήλιο 

κι ένιωθαν άρρωστοι. Για τούτο, το κατόρθωμα της κατασκευής της οχύρωσης της Λευκωσίας ήταν έργο 

των χωρικών όλου του νησιού και πολύ πιθανόν όλων αυτών των φτωχών της πόλης οι οποίοι με τον 

τρόπο αυτό βρήκαν κάποιο τρόπο να ζήσουν». 
Gilles Grivaud, “Aux coffins de l’empire colonial Venitien: Nicosie et ses fortifications’’ (1567 – 1568),  

EKEE (XIII-XIV, 1984-1987), pp 276-277 
(όπως δημοσιεύτηκε στο στο «Η Λευκωσία σας καλεί», εκδ. Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας) 

Πηγή 7η : 

«Τα οχυρά του 16ου αιώνα στην Κύπρο υπήρξαν μια έσχατη προκλητική χειρονομία κατά την παραμονή 

της τουρκικής κατάκτησης – και είναι μάρτυρες της αποφασιστικής επίδρασης της Βενετίας. Η 

αναγεννησιακή αντίληψη για τον άνθρωπο και τον κόσμο ενέπνευσε τη νηφάλια αποφασιστικότητα να 

κτίζονται αμυντικά έργα στα πρόθυρα της καταστροφής και, εν τούτοις, να κατασκευάζονται σε τελική 

ανάλυση σαν έργα τέχνης». 
Marie-Louise von Wartburg,  Vestigia Leonis: Τέχνη και Αρχιτεκτονική στην Κύπρο κατά την Ενετική Κυριαρχία,  

Κύπρος Πετράδι στο Στέμμα της Βενετίας  (κατάλογος έκθεσης), Λευκωσία 2003, σελ. 71 

 

ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

πολιτική και 
στρατιωτική 

σημασία 

ποιοι πήραν 
την πολιτική 

απόφαση 

χρηματοδότες 
μηχανικοί και 
σχεδιαστές 

 
ποιοι εργάστηκαν για 

την κατασκευή 
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Θέμα προς μελέτη 

Πηγή 8η : 

«Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης για τους φτωχούς που αποτελούσαν τη συντριπτική 

πλειονότητα του πληθυσμού. Ο περιηγητής Martin Von Baumgarten, ο οποίος το 1508, επιστρέφοντας 

από τους Αγίους Τόπους, παρέμεινε στο νησί για ένα χρονικό διάστημα, αναφέρει ότι όλοι οι κάτοικοι 

της Κύπρου ήταν δούλοι της Βενετίας. Η φορολογία που είχε επιβληθεί στην Κύπρο θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως μια από τις πιο βαριές που υπήρχε σε όλη τη βενετική επικράτεια. [...]  Κατά τη διάρκεια 

της Βενετοκρατίας στην Κύπρο έγιναν τουλάχιστον δέκα προσπάθειες ετοιμασίας εξεγέρσεων ή 

κινημάτων εναντίον των Βενετών. Απώτερος στόχος όλων των προσπαθειών ήταν η απελευθέρωση 

από την βενετική καταπίεση. Όντας σε απόγνωση οι Κύπριοι ζητούσαν βοήθεια απ’ όπου πίστευαν ότι 

μπορούσαν να την εξασφαλίσουν, στέλνοντας για το σκοπό αυτό πρεσβείες. Τέσσερις τουλάχιστον 

φορές ζητήθηκε βοήθεια από τους Τούρκους. Τρεις φορές από το Δούκα της Σαβοΐας. Δύο φορές από 

τον αυτοκράτορα της Γερμανίας Μαξιμιλιανό και μία φορά από το μαμελούκο σουλτάνο». 
Αικατερίνη Χ. Αριστείδου, Η Βενετοκρατία στην Κύπρο (1474 – 1570),  

Κύπρος Πετράδι στο Στέμμα της Βενετίας  (κατάλογος έκθεσης), Λευκωσία 2003, σελ. 40-41 

 
Ø Πώς θα χαρακτηρίζατε την κοινωνική θέση και τις συνθήκες διαβίωσης των 

αυτοχθόνων Κυπρίων κατά τη Βενετοκρατία; 
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κυπριακή κοινωνία 
και συνθήκες 
διαβίωσης  
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Άσκηση εμπέδωσης 
  
 
 

  1                    
                      

2                      
                      
                3      
  4                    
                      
      5                
      6                
                      
            7          
                      
                      
                      
                      

Κάθετα: 

2 Ασκούσε την 
εκτελεστική εξουσία 

4 Είχε και αυτή τείχη 

6 Λέγονται και Βενετοί 

7 Βασικό προϊόν 
εξαγωγής 

 

Οριζόντια: 

1 Σύστημα με το οποίο ήταν οργανωμένη η 
κοινωνία  

3 Βενετός ευγενής που έδωσε το όνομά του σε 
προμαχώνα της Λευκωσίας 

5 Οι Βενετοί διοχέτευσαν τα νερά του έξω από 
τη Λευκωσία 

 

 


