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σαv της Τζυρκάς δυvάμεvοv

χαθούν, τζυρκά μου μη κακόσ σου

εv vα το σταματήσει.

γιατ' έππεσα στα ρούχα σου

τζι' ήπια τζιαι το vε ρόσ σου
Τζυρκά του τρεξιμιού

Η ΤΖΥΡΚΑ

νερού χωρκόv του παραδείσου

Θεέ μου ίvτα πεθύμησα

ποιος σου το παραλάλησεv

τζειv' της τζυρκάς τα μέρη

Τούρτζιοι να σε πατήσουν

του Παλαικύθρου το

Ελενiτσο Β. Παπαναστασίου

vερόv, του Τραχωvιού τ' αέριv.
Ούλλα τα μέρη τζι' αv

ΙΠΠΟτΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ
Της Δρος Αικατερίνης Χ. Αριστείδου
Ιππότες

λέγονταν

αρχικά

κατά

το

της

Κύπρου,

έδωσαν

πολλά

προνόμια,

Μεσαίωνα οι έφιπποι μαχητές για διάκριση

μεγάλες εκτάσεις γης και το δικαίωμα να

από τους πεζούς. Εκτός από τους ελεύθε

διατηρούν δικά τους φρούρια και επίλε

ρους ιππότες, τους ευγενείς ιππότες, και

κτους στρατιώτες. Τα στρατιωτικά τάγματα

εκείνους που aρέσκονταν στις ρωμαντικές

των Ναϊτών και των Ιωαννιτών με βάση τα

πλανώμενους

er

προνόμια που τους παραχωρήθηκαν από

υπήρχαν και οι ιππότες που ανήκαν

τους Λουζινιανούς βασιλιάδες της Κύπρου

rants),

ιππότες,

(cheνaliers

σ' ορισμένα ιπποτικά τάγματα. Στα τάγματα

και τους υλικούς τους πόρους, τα φρούρια

ορισμένα ιπποτικά τάγματα. Στα τάγματα

που

αυτά κατατάσσονταν νέοι με εξαιρετικά

δύναμη που διέθεταν συνέβαλλαν σημαν

χαρίσματα,

θεό,

τικά στην τήρηση της εσωτερικής ασφά

πρόθυμοι να υπερασπίσουν τους αδύνα

λειας του νησιού και ακόμη συμμετείχαν σε

γενναίοι,

με πίστη

στο

συντηρούσαν

και

τη

στρατιωτική

τους, τίμιοι και ευγενείς προς τις γυναίκες,

υπερπόντιες

αφοσιωμένοι στο καθήκον.

των Ναϊτών και Ιωαννιτών ανήκε διαδοχικά

Τα
ήσαν:

σπουδαιότερα

ιπποτικά

Το τάγμα

Αγίου

του

τάγματα

Ιωάννη

της

Ιερουσαλήμ (Ιωαννίτες), το τάγμα των Ναϊ

τών (τempliersι

και το τάγμα το τευτονι

κόν. Εκτός απ' αυτά υπήρχαν και άλλα τάγ
ματα των οποίων όμως η σημασία ήταν
μικρότερη.
Κατά τη φραγκοκρατία ιπποτικά τάγματα

εκστρατείες.

Στα

τάγματα

το φρούριο στη νότια Κύπρο. Άλλα φρού

ρια που ανήκαν επίσης στα τάγματα αυτά
ήταν της Χοιροκοιτίας και των Γαστριών,
των οποίων σώζονται τα ερείπια, όπως και

ολόκληρες περιοχές στην Πάφο, στη Λεμε
σό, στη Λευκωσία και σ' άλλα μέρη της
Κύπρου.
Επίσης πολλά προνόμια απέκτησαν και

εγκαταστάθηκαν και στην Κύπρο. Τα τάγ

διάφορα

ματα αυτά ήσαν θοησκευτικοστρατιωτικά ή

τάγματα που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο.

άλλα

θρησκευτικά

ή

μοναχικά

αυτά

Μεταξύ αυτών ήταν οι Αυγουστιανοί μονα

ήσαν οι Ιωαννίτες, οι Ναίτες, οι Αυγουστια

χοί, που εγκαταστάθηκαν στο Πέλλαπαϊς,

θρησκευτικά.

νοί,

οι

Τα

κυριότερα

Βενεδικτίνοι,

οι

απ'

Δομινικανοί,

οι

οι Βενεδικτίνοι, που είχαν έδρα τη Λευκω

Φραγκισκανοί, οι Καρμηλίτες κ.ά. Μερικά

σία

από τα τάγματα αυτά και ιδιαίτερα οι Ιωαν

Σταυροβουνίου,

και

αργότερα

νίτες και οι Να'ϊτες διεδραμάησαν σοβαρό

Φραγκισκανοί μοναχοί που εγκαταστάθη

ρόλο στην ιστορική πορεία της Κύπρου.

καν στη Λευκωσία, Αμμόχωστο και Λεμεσό

οι

απέκτησαν

τη

Δομινικανοί

Μονή
και

οι

Ιδιαίτερα σημαντικός υπήρξε ο ρόλος που

και οι Κάρμηνοι ή Καρμηλίτες. Το τάγμα

διαδραμάτισαν

των

τα

στρατιωτικά

τάγματα

Carmes,

τους οποίους ο Κυπριανός

των Ναϊτών και των Ιωαννιτών, στα οποία οι

αναφέρει ως Καρμήνους, κατοικούσε στη

βασιλιάδες της Κύπρου, λόγω της συμβο

Λευκωσία, στην Αμμόχωστο και στη Λεμε

λής τους στην ασφάλεια του νησιού και

σ.ό, και σ' αυτούς ο

στις άλλες πολεμικές επιχειρήσεις εκτός

ερείπια της μονής του Αγίου Ιλαρίωνα. Από

Enlart

απέδωσε και τα

