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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
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το

τάγμα των

Καρμήνων

ονομάσθη

και

Κάρμι το εκεί σχηματισθέν χωριό Κάρμιν

στην

επαρχία

Κάρμι

ο

Mas Latrie

μεταγράψει αυτό

Phrenaros.

επίσης

Οι Ιωαννίτες είναι το αρχαιότερο θρη

και η τοποθεσία στα Πάνω

σκευτικό και στρατιωτικό τάγμα. Ιδρύθηκε

Πολεμίδια, η οποία πιθανόν ανήκε και αυτή

από τον πάπα Γρηγόριο το Μέγα στα τέλη

ονομάζεται

Κυρηνείας.

Φρέμναρος-Φρένναρος, έτσι που καιαυτος

στο τάγμα.

του 6ου μ.Χ. αιώνα, με σκοπό να βοηθήσει

Τα διάφορα ιπποτικά τάγματα που πέρα

τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Οι

σαν από την Κύπρο άφησαν ανεξίτηλη τη

Ιωαννίτες ιππότες ονομάζονται ακόμη Σπι

σφραγίδα τους και σε ορισμένα τοπωνύμια.

ταλιώτες,

Από το τάγμα των

ιππότες του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ,

Hospitaliers

που ήταν και

Οσπιτάλιοι,

Ιεροσολυμίτες,

το σημαντικότερο στην Κύπρο διασώζοντα

της Ρόδου και της Μάλτας

τα τοπωνύμια Σπιτάλιν της Λευκωσίας και

S.

Σπιτάλιν της Λεμεσού.

«Οι Σπιταλιώτες»

(Milites hospitalis
loannis Hierosolymitani). Οι Ιωαννίτες

(Οσπιτάλιοι) πήραν το όνομά τους από ένα

όπως μετάφραζε αυτούς επίσημα ο Μαχαι

ξενώνα

ράς κατείχαν στη Λευκωσία κτήμα, όπερ

για τους προσκυνητές απέναντι από τον

ονομάστηκε
Είναι

«Σπιτάλιν

επομένως

της

πιθανόν

σ'

Λευκωσίας».
αυτούς

να

(Hospes)

που είχε κτιστεί το

1022

Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ. Οι υπηρε
τούντες

στον

ξενώνα

αυτό

καλόγηροι

ανήκε και ο πύργος της Παραμύθας, κοντά

πήραν ως προστάτη τους τον Άγιο Ιωάννη

στην οποία βρίσκεται και το χωριό «Σπιτά

το Βαπτιστή, από τον οποίο και προσέλα

λιν της Λεμεσού>>, αφού μάλιστα γνωρίζομε

βαν την προσωνυμία «Οσπιτάλιοι του Αγίου

ότι μετά την πτώση της Άκρας

(1291) οι

Ιωάννου της Ιερουσαλήμ». Κατά το έτος

Σπιταλιώτες εγκαταστάθηκαν στη Λεμεσό,

ύστερα από άδεια του βασιλιά της Κύπρου

1100 ο ηγούμενος Γεράρδος Θωμάς (Gerard Thom) καθίδρυσε τον ειδικό κανόνα

Ερρίκου του Β'.

τοu τάγματος και απεδέχθη ως περιβολή

Ρ..rιό το δεύτερο σε σημασία τάγμα στην

των Οσπιταλίων Ιωαννιτών το μαύρο ρόσο

Κύπρο των

με το λευκό οκτάκομβο σταυρό στο στή

Να"ίτών ή

Τεμπλάρων

"Tem-

pliers" (που προέρχεται από τη λατινική
λέξη templυm = ιερό, ναός), διασώζεται το
τοπωνύμιο του χωριού Τέμπλος στην επαρ

χία Κυρηνείας. Οι Να"ϊτες ήσαν οι πρώτοι

θος.

Η κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους
σταυροφόρους το

1099 είχε ως αποτέλε

σμα να ενισχυθεί το τάγμα και σε διάστημα

που αγόρασαν την Κύπρο από το Ριχάρδο

λιγότερο της δεκαετίας να πολλαπλασια

το

στεί και να πάρει τη μορφή του θρησκευτι

Λεοντόκαρδο

μήνες

(1192)

και

μετά από

δώδεκα

αφού εκδιώχθηκαν από το

κοστρατιωτικού

τάγματος

για

εξυπηρέ

νησί, έγιναν και πάλι δεκτοί από τον Ερρίκο

τηση της εκκλησίας και των προσκυνητών.

το Β'

Το τάγμα αυτό αποτέλεσε το πρότυπο του

(1286). Στο τέμπλος ήδρευε η Praeceptoria Templi, η μετέπειτα ονομαζόμενη
Commandaria dου Casal dου Temple, που
μαζί με μια άλλη στην Πάφο ήταν η δεύτερη
σε σημασία

Commanderie στην Κύπρο μετά
από την Commanderie του Κολοσσιού.

είδους του για τα τάγματα που ιδρύθηκαν

αργότερα. Το 1113 ο πάπας Πασχάλιος ο Β'
πήρε υπό την προστασία του το τάγμα και
τα κληροδοτήματα που το ενίσχυαν οικο·
νομικά. Αυτά ή:ι:αν πολλά και αναμφίβολc

Από το τάγμα των Φραγκισκανών προέρ

κάλυπταν τη μεγάλη περιουσία που εν το

χεται το τοπωνύμιο Φρέναρος ή Βρέννα

μεταξύ ε{χαν αποκτήσει οι Οσπιτάλιοι μι

ρος. Πιστεύεταί ότι τούτο παρήχθη από

τις τραπεζικές εργασίες τους, τις οποίες ο

κάποια εκεί πλησίον μονή (ίσως εκεί όπου

ίδιοι εγκαινίασαν. Πράγματι η κίνηση τοι

βρίσκονται τα ερείπια της μονής της Πανα

χρήματος

γίας της Χορτατζιώτισσας) των

ήταν πράγμα άγνωστο και φαίνεται ότι

Fre Menors

(ήτοι

freres mineυrs), όπως μετριόφρονα
ονομάζονταν οι Φραγκισκανοί (ιταλ. Fraticelli), τους οποίους το Χρονικόν του
Μορέως

ονομάζει

Φρεμενουρίους.

Το

Φρέμινορς κατά μετάθεση εξελληνίσθη εις

με τραβήγματα

(συναλλαγέc

c
Οσπιτάλιοι υπήρξαν οι τφώτΟ\ εισηγητέ

τους. Το τάγμα διατηρήθηκε στην Ιερουσc
λήμ μέχρι το
κατέλαβε

ο

1187, οπότε την αγία πόλ
Σαλαδίνος.

Τότε

το

τάγμ

μετέφερε την έδρα του στον ·Α γιο Ι ωά ν\
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της Άκρας στην Παλαιστίνη (Άκκα-Πτολε

κάποιο Garinυs

μαlδα), όπου παρέμεινε μέχρι την άλωση

Α"

του. Τότε το τάγμα των Ιωαννιτών μετά την

de Colos, τον οποίο ο Ούγος
(1205-1218) αποζημίωσε. Ο αρχηγός των
Ιωαννιτών το 1302 αποφάσισε να καταστή

πτώση της

σει το Κολόσσι κέντρο κάθε δραστηριότη

·Ακρας

το

1291,

μετέφερε την

έδρα του οτη Λεμεσό, όπως ακριβώς έκαμε

τας του τάγματος,

και το τάγμα των Να'ίτώv, ιjατερα από άδεια

βαινε με τη

του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου του Β".

όπως ακριβώς συνέ

«Manoir», όταν το τάγμα ήταν
εγκατεστημένο στην Άκρα. Το 1306 το

Στα δυο αυτά τάγματα, των Ιωαννιτών και

Κολόσσι περιήλθε προσωρινά στην κατοχή

των Να'ίτών, ανήκε διαδοχικά το φρούριο

των Να'ίτών, όταν ο Αμάλριχος, ηγεμόνας

του Κολοσσιού. Άλλα φρούρια που ανήκαν

της

επίσης στα τάγματα αυτά ήταν της Χοιρο

Διοικητή

κοιτίας

βασίλειο από τον αδελφό του Ερρίκο Β',

και

των

Γαστριών,

των

οποίων

Τύρου,

βοηθούμενος

των

Να'ίτών

από το

Μέγα

σφετερίστηκε

το

σώζονται τα ερείπια. Στα δυο αυτά τάγματα

που υποστήριζαν οι Ιωαννίτες. Η κατοχή

ανήκαν ακόμη εκτεταμένες περιοχές στην

του Κολοσσιού από τους ΝαΤτες δεν κρά

Πάφο, στη Λεμεσό, στη Λευκωσία και σ'

τησε πολύ. Η αύξηση της δύναμής τους

άλλα μέρη της Κύπρου.

στην Ευρώπη προκάλεσε την εχθρότητα

Οι Ιωαννίτες, είχαν ήδη νωρίτερα εγκα
rασταθεl

προσωρινά

στα

φρούρια

της

Κίιπρου, με σκοπό να βοηθήσουν τη διατή
ρηση της λατινικής εξουσίας, που μόλις

είχε εγκαθιδρυθεί, ιδιαίτερα μετά που ο
Αμάλριχος

(1194-1205), ο οποίος πρώτος

στέφθηκε βασιλιάς της Κύrιρου, κατάφερε,

αφού παντρεύτηκε την ίσαβέλλα χήρα του
Ερρίκου της Ιερουσαλήμ, να στεφθεί από
τον αυτοκράτορα της Γερμανίας Ερρίκο
Στ' Ι<ΩΙ ως βασΊλιάς της Ιερουσαλήμ. Το νέο

τούτο aξίωμα του δημιούργησε ορισμένες
uποχρεά>σεις κατά των Τούρκων, εναντίον
των οποίων έστρεψε την προσοχή του για

ανάκτηση της Αγίας Πύλης. Για την πραγ-·
ματοποίηση του στόχου αυτού, ήταν αναγ
κασμένος

να

μένει

συχνά

εκτός

των άλλων θρησκευτικών ταγμάτων, του

Πάπα και του βασιλιά της Γαλλίας. Ο Πάπας
Κλήμης το

1308 προτρεπόμενος από το

βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο Δ" τον Ωραίο

κήρυξε το τάγμα των Να'ίrών εκτός νόμου,
με την κατηγορία πως όσοι ανήκαν σ' αυτό
ήταν αιρετικοί. Ύστερα απ' αυτό ο βασιλιάς

της Γαλλίας Φίλιππος ΔΌ με σιωπηλή υπο
στήριξη του Πάπα, αποφάσισε τη διάλυση
του τάγματος και συνέλαβε το Μέγα Μάγι
στρο

και πολλούς

ανάηατους

αξιωματι

κούς. Τους κατηγόρησαν για aνήθικους,

αιρετικούς και καταχραστές και τους σκό
τωσαν, αφού προηγουμένως τους βασάνι
σαν.

Την καταδίωξη των Να'ίτών στην Κύπρο ο

της

Πάπας Κλήμης Ε" ανέθεσε στον Αμάλριχο,

Κύπρου. Η παρουσία των Ιωαννιτών στο

ο οποίος τους περιόρισε στη Γερμασόγεια

νησί θεωρείτο απαραίτητη και για το λόγο

και αργότερα στα Λει:ικαρα. Η δίκη των

ότι, εκτός των άλλων κινδύνων μετά την

Να'ίτών συμπληρώθηκε

όρνηση του πάπα Ιννοκέντιου Γ να μεσο

Πάπας έκδωσε την απόφασή του και διέ

το

1313,

όταν ο

λαβήσει άιστε ο aυτοκράτορας του Βυζαν

ταξε τη διάλυση του τάγματος, του οποίου

τίου Αλέξιος Γ να ανακτήσει τα δικαιώματά

τα

του επί της Κύπρου, ο Αλέξιος ήταν δυνατό

φρουρίου της Κερύνειας. Μετά απ' αυτό,

να επιχειρήσει την κατάληψή της.

μέλη

κλείστηκαν

στις

φυλακές

του

το φρούριο και η περιουσία του Τάγματος

Στο τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερου

στο Κολόσσι συμπεριλήφθηκαν στον κατά

σαλήμ ηαpαχωρήθηκε από το βασιλιά Ούγο

λογο των περιουσιών που, με αφορμή τη

Α' το ΚοΛόσσι το

1210. Σ' αυτούς επαραχω
ρήθηκε επίσης το δικαίωμα v' αλέθουν τα

σιτάρια τους στους μύλους της Κυθρέας. Ο

Άγγλος ιστορικός

διάλυση του τάγματος των Να'ίτών, αρπά
χθηκαν κω δόθηκαν στους Ιωαννίτες.

Στο μεταξύ το

131 Ο οι Ιωαννίτες με από

Hill υποστήριξε πως το

φαση του Μέγα Μαγίστρου τους Foυlqυes

·1210 μ.Χ. χτίστηκε και το φρούριο του

de Villaret (το 1252, ο Πάπας Ιννοκέντιος Δ"

Κολοσσιού, ερείπια του οποίου σώζονται

έδωσε στους aξιωματούχους του τάγματος

ανατολικά και δυτικά του υφιστάμενου κτι

το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους τίτ

ρίου. Μέχρι τότε το Κολόσσι ανήκε σε

λους του Μαγίστρου και Μέγα Μαγίστρου)
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μέτέφεραν την έδρα τους σιη

ω στην Κύπρο ήταν η

Κολοσσιού

οποία είχαν καταλάβει ένα έτος νωρiη;ρι:ι

το

και πήραν το όνομα "Τάγμα τω"'

1309

'-!''"ιl-'-ilL;

πλουσιότατης

ιπποτών της Ρόδου». Οι Ιωαννlτες όμως

μεγαλL) ι

εξακολουθούσαν

FΛιcψχi.σ Λ:,:μεοοι:ι,

Κύπρο

Ανώτερη

διατηρούν

στρατιωτική

με

Commanderie,
καθεστώς

να

έδρα

το

rπηv

οιοίκηση

Κολ6σσι

Το

βαιώθηκε με απόφαση του τάγματος, που
χρονολογείται

από

1380.

το

βρισκόταν

στην

ανήκε στο τάγμα των

πεr"λι'ψβανε

:ιπ/φχαν
(:ornrnaπdσι·iε::

60

χωριά.

Όμως στην

και

άλλες

μικρότερες

μια στην Πάφο και μια δεύ

τερη στο Τιμηλος της Κερύνειας. Τακτή

την

ματα ησυ οι Ιωαννίτες είχαν στο Κολόσσι

περίοδο αυτή οι Ιωαννίτες με το σύστημα

ήταν τε ράσπας αξίας και σ' αυτά παράγον

των

που

ταν σπόρι, βαμβάι\ι, λάδι, εκλεκτά κρασιά

είχαν συστηματοποιήσει οι αντίζηλοί τοιις

σε μεγάλες ποσότητες, ιδιαίτερα η κου

κομμανταριών

Κατά

οποία

rυJJ•υητε: μια μεγάλη έκταση,

!ιιJαννι·Γ{))ν

nou

του Κολοσσιού ως έδρος υ

Ανώτερης στρατιωτικής διοίκησης εηιβε

της

η

κτήσης. Το

(Commanderies),

ΝαΤτες, ξαπλώθηκαν σε πολλά σημεί.α της

μανταμία (που πήρε το όνομα της από το

Ευρώπης.

ComιηaπcJerie

Σ' όλο το 15ο αιώνα και μέχρι την κατά

r1 Commandaria,

με το οποίο

ήταν γνωοτή η στρατιωτική διοίκηση που

ληψη της Ρόδου από τους Τούρκους το

έδρευε στο Κολόσσι και στην οποία ανήκε η

1522,

γύρω από το Κολόσσι περιοχή) και ζάχαρη.

ο στόλος του τάγματος των ιπποτών,

ενεδρεύοντας
μέχρι

την

τις

ανοιχτά

Αστυπάλαια

Καστελλόριζο
με

στα

δυτικά

ανατολικά,

πειρατικές

Ρόδου,

Το Κολόσσι που ανήκε στο τάγμα των Ιωαν

και

νιτ<.iJν,

της

το

παρενοχλούσε

επιχειρήσεις

του

το

που

φυτε.iες

εκμεταλλευόταν

ζαχαpοκαλάμου,

σημανιυο'ι

τις

εδώ

αποτελούσε

περιοχή παραγωγής

ζάχαρης.

rων

Το Κο.λ6σσι δι.έθετε επίσης μύλο ζαχαροκα

Μαμελούκων της Αιγύπτου και τη δράση

λάμοu και διίJλιστr)ριο ζάχαρης. Ενδεικτικό

των Τούρκων πειρατών της Μ. Ασίας. Το

της σημαντικi")ς παραγωγής ζάχαρης στο

τάγμα του

Κολόσσ1 c:ivω Ιωι το γεγονός τιως ο περίφη

εμπόριο

των

Οθωμανών

Αγίου

Ιωάννη,

Τούρκων,

όσο

διάστημα

παρέμεινε στη Ρόδο, άσκησε μια καθαρά

μος

επιθετική πολιτική εναντίον των Τοίφι~ων

ηpιν το

οίκος της Βενετίας Μαρτίνι,

και γενικότερα των aπίστων. Το κλειδί της

πo,VJ σποr.ιδαίσ σύμβαση με το τάγμα των

1 :54,

είχε για πολλά χρόνια μια

επιτυχίας του τάγματος ήταν η οργανω

Ιωαννιπ\Jν, που αφορούσε την παραγωγή

μένη

ζάχαρης σε σκόνη από τα αγροκτήματα τοu

άσκηση

Μάγιστρος

της

πειρατείας.

χρησιμοποιούσε,

Ο

Μί;γας

όταν

ήταν

Κολοσσιού. Το

1467

ο Μέγας Μάγιστρος

ανάγκη και ανεξάρτητους πειρατές, Έλλη

του <αγμαως των Ιωαννιτών συμφώνησε

νες και ξένους, στους οποίους επέτρεπε να

να συνεχιστεί η εκμίσθωση στους Αδελ

ασκούν πειρατεία με τα εμβλήματα του

φούς Μαρτίνι. Συχνά μάλιστα οι Ιωαννίτες,

τάγματος.
μέχρι το

Οι

1522

ιππότες

της

Ρόδου

είχαν

μια οργανωμένη αvοpά r:JTO

νησί, ο που όλοι οι Χριστιανοί πειρατές 1ιπu-·

όσον

αφορά

τα

δικαιώματα

νερού

για

cΊρδι;υοη, ιΊταν σε πλεονεκτική θέση από
τοuι;

τους της οικογένειας Κορ

ρούσαν να εκποιούν τα προ"ίόνντα το•ιr;.

νάρr), που είχαν φυτείες ζαχαροκαλάμου

Πιθανότερο είναι ότι ο Μέγας Μάγιο ψuc;

στην !:'ηισ~οπr']. Ο ζαχαρόμυλος του Κολοσ

εισέπραττε ένα σταθερό ποσοστό αττ(J Πl'-'

σJ.ΟΙJ φυφοδοτείτο με νερό από ένα ογκώ

εκποίηση των rιροϊόντων της ηειρι:ηεία(;

Όες μεοπ.Ι.ωνικό υδραγωγείο, που το νερό

των χριστιανών.

ΤΙ)Ι.Ι,

Αναμφισβήτητα
ιις

περιοχές

που

η

σπουδαιότερη

από

παραχωρήθηκαν

στα

προερχόμενο

από

το

γειτονικό

ποταμό Κοίφρη, κινούσε το νερόμυλο και
συνάμα άρδευε τη φυτεία.
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μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν η πλουσιό

όταν

τερη κτήση που είχαν στην κατοχή τους οι

αδελφή του Αικατερίνη να παραιτηθεί από

Ιωαννίτες ιππότες. Αυτό φαίνεται και από

το θοόνο και να παραχωρήσει το νησί στη

το γεγονός ότι το

Βενετικrι

1468 καθορίστηκε όπως
από το εισόδημα της Commanderie κατα
βάλλονται κάθε χρόνο 4.000 δουκάτα στο

αυτός

κατόρθωσε

Δημοκρατία.

να

πείσει

Μετά την

την

κατά

κτηση του νησιου από τους Τούρκους το

1571, η οικογένεια Κορνάρο έχασε αυτή

ταμείο των ιπποτιίJν της Ρόδου. Στην αρχή

τriν περιουσία,

της Βενετοκρατίας

καη:χει ακ6μη τον τίτλο του Μεγάλου Διοι

(1489) η Commanderie
είχε ακόμη στην κατοχή της 41 χωριά που
έδιναν ετήσιο εισόδημα 8.000 δουκάτα. Η

αλλά

εξακολουθούσε

κητή. Ο οίκος Κορνάρο εξέλιπε το

να

1799,

αλλά τον τίτλο διεκδικούσε ακόμη και μετά

σημαντική αυτή περιουσία μαζί με τον κλη

από το έτος αυτό ο Κόμης Μοτσενίγγο, που

ρονομικό

νυμφεύθηκε

τίτλο

του

Μεγάλου

Διοικητή

δόθηκε ως δώρο στο Γεώργιο Κορνάρο,

Κορνάρο.

την

κληρονόμο

του

οίκου
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Τα οικόσημα της μαρμάρινης πλάκας,
που

είναι

εντοιχιcιμένη

ση1ν

ανατολικι'ι

πλευρά του Φροιιμiοι; τοu Κολοσσιού.

Στην ανατολική πλευρά του φρουρίου
του

Κολοσσιοίi

υπό.ρχει

μια

μαρμάρινη

πλά.κα, πω; έχει σχήμα μεγάλου σταυροίι
και

ρείτω σε τέσσερα διαμερίr:ψα ισ κ ω. ι ω οι

στάνει το τότε πλήρες οικόσημο ι ων Λουζι·
νιανών της Κύπρου . Το οικόσημο των Λου
ζινιανών της ΚUπρου, τοησθετηθη:.ε. OHJ

κέντρο της μαρμάρινης eιλU:<.σς. μι:. σκοηtι
να υπογραμμίσει την αφοσ•.ωση και νομιμο

φροσύνη του τάγματος τιu\Ι ιπποτών του
αγίου Ιωάννη στο βuσίλεΙ'1 τη(; Kι!nr>ΙJU, την

ταχθεί να υηηρετοίιν. Πάνω αηό το θι:ρε(ι

ιastic, ενιl> τ6τε ο

Ιωάννη,

τr\~ ,..Jt:r:tn de
Louis ιiθ Mc~grιHc ήταν

i\Λέγσς

σε

ι1iς

Δωιf\ηη1ς

ΜεγΠλοι

διαδοχt1

Μάγιστροι

Κιjηρςη,

Οι δυο

ανηrφοοωηεύο\ται

ωι6 τις ασηiδες τους, μια σε κάθε ηλευρa
rων κυπριακών βασιλικών ί!πλων. Το οικό
σημο, που βρίσκεται στο Ι\(J ιω μέροι; του
πλαισίου, nκrnβιi.H.; κάτω από τα βασιλικά
οικόοημα, ι·~t'Jι::ΙΙ του

l..olJis

df~ MaιJnac, πσυ

πισιεύειαι ηω(~ ;:ίvω και ο κτήτορας του
φρουρί•Ju.

do Ma~):,πc το

"(.",(:)8 διαδέχθηκε

ως Μέγα;; Διο•~;.ητής σ Άγγλος Johπ
Γc.

υπάρχει στεμμα, ενιiJ (Πι(; δυο
οικόσΊ·;uοιι

Λ\/iou

ΤΌ L.oι.;is

ασφάλεω του 01 ω ίου αυ ωί,

βασιλικοί!

χτηι'ε Μέγας Μάγισιρος του ωγματcς του

\ 4'7·~

LRn-

~~/Ί>~;γας Δ.ιοικητής του

Τάγμιηικ, ;;;γινι: ο Ν[ιωλn Ζαηλάνι, εΊ::.ί; το

των

βρίσκοντσΙ -ιο αικοlΗJf>.ιΙ των δυο Με.γc;λι;;v

1488 με τη συγκατάΩ~~·,ση του τάγμα1.ος των

Μαγίστμων του τόγματσι;

ΙωαvνιτιίJν το Κολ(ιο(Jl πt:~χω,_, στην κατοχή

-

του

Jean d<J

Lastic (από το
και :ou claqυe de Milli
(1454-1461). Σκοr;6ς ny; 'lιΟ πάνω πλό.Κ(!•:;
από την οηοίι" φσf,_,εισι και η χρονολογία

ανέγερσης του Φrιοuρίοιι, είναι \'iJ σημειιίJ
σει το έτος

1454, όταν ο Jaqιω de Milli εκλ<>

της ουωγrνειας Κορνι);·,π. Ο πρuηος αηό
"\ Ο~)ς v~.rj;;~

rlτ(~\' ο Γε.-J>ρ~y'tΟς

α6r:::;\φζ_1~~ ·cη(~ Ηω,οi~~- r -··;·:1·α(; 1-'>;.καγε ~
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Οι Ιωαννίτες από τη Ρόδο επιχείρησαν

στη καν και περιορίστηκαν στις κτήσεις που

πολλές φορές χωρίς επιτυχία να καταλά

τους απέμεvαν στην Ιταλία. Στην ουσία

βουν την Πελοπόννησο. Το

όμως τότε το τάγμα διελύθη. Το τάγμα ανα

1400 αγόρασαν

από το δεσπότη του Μιστρά Θεόδωρο Α'

ουνειφοτήθη το

την Κόρινθο και τα Καλάβρυτα. Τότε επι

στηκε η Κατάνη. Το

χείρησαν να καταλάβουν και το Μιστρά,

τών

αλλά και πάλι αποκρούστηκαν. Το 1522 01

1834

1805 και έδρα του ορί
1826 η έδρα των Ιωαννι

μεταφέρθηκε

στη

Φερράρα

και

το

στη Ρώμη. Σήμερα το τάγμα συνεχί

Ιωαννίτες aντιστάθηκαν γενναία στην επί··

ζει

θεση των Τούρκων, αλλά στο τέλος νικιΊθη

στεί ο θρησκευτικός του χαρακτήρας. Την

vu εδρει:ιει στη

Ριi)μη αλλά έχει περιορι

καν και αναγκάστηκαν να ηαραδriJσουν στο

ανιίηατη διοίκηση

Σουλτάνο Σουλε'ίμάν το Μεγαλοπρεπή, τη

στρος και το ιερό συμβούλιο. Υποδιαιρείται

Ρόδο και να αποσυρθούν αποκομίζοντας

οε δυο «γλώσσες», την ιταλική και τη γερ

τους μεγάλους θησαυρούς τους. Το

1530 ο

μανικιΊ. Η παλιrο'j

έχουν ο Μέγας Μάγι

αποτελείται από τρεις

aυτοκράτορας της Γερμανίας και βασιλιάς

μεγ{Jλες

της Ισπανίας Κάρολος ο Ε', αντιλαμβαν6

Νι.1!

μενος

ηγουμενία Π ράγας και τις ενώσεις ιπποτών

τη

σπουδαιότητα

παρεχώρησε
(προσέλαβαν

σ'

αυτούς

την

του
το

τάγματος,

νησί

προσωνυμfα

Μάλτα

«Ιηπ6τr:.ς

ηγουμεviες

(Ρώμη,

Βενετία,

ενώ η γερμανική από τη μεγάλη

της Σιλωίας και της Βεστφαλίας. Έμβλημα
του

τάγματος

είvαι

σταυρός

«aργυρός

της Μελίτης ή Μελιταίοι»), όπου έμειναν

πεrιλατυσμένος· η εξωτερική πλευρά εκά

μέχρι το

στου των τριγώνων σχηματίζει εισδύουσα

1798,

οπότε με την κατάκτηση του

νησιού από το Μέγα Ναπολέοντα εκτοπί-

αμβλεία γωνία.>>

Το έμ!':Ιλημα τοιu τάγματος του Αγίου
Ιωάννη.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

111
Με

πρωτοβουλία

του

Τάγματος

του

ονομαζόταν

Αγίου Ιωάννη, μετά από παρέλευση αιώ

ισάξιος

νων, το επιβλητικό,

Μέγας

Μάγιστρος

Ι~αι ήταν

με πρίγκηπα. Ο Πάπας το 1148

μεσαιωνικό φρούριο

καθόρισε τη στολή του, που ήταν άσπρη με

του Κολοσσιού ξανάζησε για λίγο το παλιό

επίχρυσο σταυρό και τους παρηχιίφησε το

του

δικαίωμα φορολογικής απαλλαγής. Οι Ναl

1959,

μεγαλείο

στις

18

Σεπτεμβρίου

του

κατά τη διάρκεια ειδικής μεγαλοπρε-

τες

απόχτησαν

μεγάλη

δUναμη

που

στην

ξαπλώθηκε και στην Ευρώπη. Έψναν !<άτο

αυλή του φρουρίου και στην οποία παρευ

χοι μεγάλων περιοχών και φρουρίων, και η

ρίσκονταν

αυξανόμενη περιουσία τους τους βοήθησε

πούς

των

τελετής,

που

προσκαλεσμένοι,

300

οποίων

διοργανώθηκε

ο

Άγγλος

μεταξύ

κυβερνήτης

της

να

γίνουν

Τραπεζίτες

αρχικά

για

τους

Κύπρου Σερ Χιού Φουτ και η σύζυγός του.

προσκυνητές της Παλαιστίνης, αργότερα

Κατά τη διάρκεια της τελετής ο Λόρδος

όμως ίδρυσαν τράπεζες και στην Ευρώπη.

Γουέ'ίκχερστ, Πρώτος Λόρδος του τάγμα

Αξίζει να σημειωθεί πως δάνειζαν ακόμη και

τος του Αγίου Ιωάννη, απένειμε τα διάσημα

το βασιλιά της Γαλλίας. Οι Ναίτες {ισαν οι

του τάγματος.

πρώτοι που αγόρασαν την Κύπρο από το

Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο το 1191. Παρ' όλο
Λίγο μετά τις 5μ.μ. οι σάλπιγγες ιΊχησαν

που υπήρχαν πολλοί μνηστήρες πρόθυμοι

από τις επάλξεις και, κάτω από τους ήχους

να εξαγοράσουν την Κύπρο, ο Ριχάρδος

τους, άνοιξαν διάπλατα οι μεγάλες aψιδω

προτίμησε τους ΝαΤτες. Η συμφωνία προ

τές πόρτες του φρουρίου και ο Πρώτος

νοούσε

Λόρδος και άλλοι αξιωματούχοι του τάγμα

40.000 χρυσά βυζάντιο ως προκαταβολή,
ενώ οι υπόλοιπες 60.000 θα πληρώνονταν

τος, όλοι ντυμένοι με επίσημη στολή, αφού
κατέβηκαν από την

κινητή γέφυρα του

φρουρίου, παραταγμένοι σε σχήμα πομ
πής, προχώρησαν προς την εξέδρα, όπου
έγινε η τελετή. Ο Πρώτος Λόρδος διάβασε

την

Επίκληση και μετά ο Αρχιδιοικητr1ς

κάλεσε τον πρώτο αξιωματικό, στον οηοίο
και απονεμήθηκαν τα διάσημα ωυ τάγμα
τος του Αγίου Ιωr1ννη που αηό το

1926 λει

τουργεi και ηάλι στην κιπιρο, ηροοφέρον·

τω:; ιηιηρcσ\εr: γι.ο αγαθοεργοι':ς σκοπούς.
σε σrεvr1 συνεργασία με -ι ο Τμriμα Ιατρικών
Υπηρεσιών

(τάγμα

Αγ.

iωάννου-Πρrίηω

Βσήθειαι) και εδρει.Jει στη Λευκωσία στην
οδό Αγίου Ιωάννου.

Το τάγμα των ΝαΊιών
θηκε το

1118

Yl

Τψηλάρων ιδρί;

μΧ αηό Γό.λλους ιππότες

στην Ιερουοαλi)μ. Σκοπός της ίδρυσής του
ήταν η προστuσlα των τφσσκιιvητιiJν

rrou

έρχονταν στην Παλαισιίvη από τιc: επιΕJέ
σF:ις των Αpάβωv. Το ι'Jνομα ΝαΊη:c; (noιJ

ηροέ:ρχετω από τη λέξη ναός) ή fεμ, rλ(:φοι

(που προέρχεται ω ιό τη λατινική Μ:~ι1 teιτι
pluιη=ιερό, ναός) το πήραν αη6 το ναό
Κουβάι

ες

Σαχρα,

κοντά

στο

οποίο

ο βασιλιί.1ι:;

ναό

που

τοι.i

ήταν

χησμεvος

Σολομώντα

και τον

ι ης Παλαιστίνης

Rαλ

πως

οι

ΝαΤτες

θα

κατέβαλλαν

με ετήσιες δόσεις από τους φόρους. Μάλι
στα, ως εγγύηση έβαλαν υποθήκη ένα αηό
τα φρούριά τους στn βόρεια Συρία.·
Ωστόσο, ούτε οι Να'ϊτες κρότησαν την
Κύπρο για πολύ καιρό. Ύστερα από επανά
σταση που έγινε εναντίον τους σης
σouv το

1192. αναγκάστηκαν να πouλl'l
νησί στο Γου'ίδονα Λοι,·,'.Ι•.t~ονό, nou

ενκαταστάθηκε στην Κύηρο

1192.

1128 σίJνταΕ,αv το κατα

στατικό τους ~.αι όρισαν τους βαθμούς
ιεραρχίας μέσα στο τάγμα. Ο ομνηγός τους

Μά'ίο τnu

Οι ΝαΊπ:ς ι::γιναν και rι{ιλι δι:χωi στην

ΚιJπρο από τον Ερρίκο Β' το

1286.

rπ ιi.iση της Ακρας το

μετ :Ξ:φεραv την

1291,

Με,:ά την

έδρα τους στη Λεμεσό, έτσι που αrτ<', Τ•Πε η
πόλη εξουσιαζόταν αττό κοινοίJ απ() τους

Ναlτες και τους Ιωαννίτες. Στην κατοχή
των Ναίτών το 1306ηεριήλθε ηροσιι.>ρινά το
Κολόσσι,
κάθε

nou

ιι!r; τότ<' είχε κaταcηε(
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