
Πανοραμική φωτογραφία του Αρμενομονάστηρου στα τέλη του ‘60

Η αυλή του Αρμενομονάστηρου στις αρχές του ‘20 

ΤΤΟΟ  ΑΑΡΡΜΜΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΟΟΝΝΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΚΚΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ((ΑΑΡΡΜΜΕΕΝΝΟΟΜΜΟΟΝΝΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΟΟ))  
Το αρμενικό μοναστήρι του Αγίου Μακαρίου, γνωστό και ως Αρμενομονάστηρο ή Μαγκαραβάνκ, βρίσκεται σε μια γραφική 
θέση μέσα στο δάσος της Πλατανιώτισσας, περίπου 1½ Km στα δυτικά της Χαλεύκας, σε ύψος 530 μ. Η τεράστια έκτασή 
του (σχεδόν 8.500 σκάλες, που εκτείνεται μέχρι την παραλία) περιλαμβάνει 30.000 ελιές και χαρουπιές. Από την ειδυλλιακή 
τοποθεσία του μοναστηριού, μπορεί κάποιος να ατενίσει την οροσειρά του Ταύρου στην Κιλικία, ιδιαίτερα το χειμώνα. 

Το μοναστήρι αρχικά ιδρύθηκε περί το έτος 1000 μ.Χ. εις μνήμην του Αγίου Μακαρίου του Ερημίτη της Αλεξάνδρειας († 395 
μ.Χ.), που σύμφωνα με την παράδοση είχε ασκητέψει για κάποια περίοδο στην περιοχή. Μέχρι το 1425, το μοναστήρι είχε πε-
ριέλθει στην κατοχή της Αρμενικής Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Καθ’ όλη τη Φραγκοκρατία και την Ενετοκρατία, οι μο-
ναχοί του ήταν γνωστοί για τους πολύ αυστηρούς κανόνες ασκητικής ζωής και θρησκευτικής μετάνοιας που ακολουθούσαν. 

Κατά την Τουρκοκρατία ήταν γνωστό ως το Κυανούν Μοναστήρι (Καπούιτ Βανκ, Γκεκ Μαναστίρ ή Μαβί Μαναστίρ), λόγω 
του γαλάζιου χρώματος που είχαν οι πόρτες και τα παραθυρόφυλλά του. Υπήρξε δημοφιλές προσκύνημα και σταθμός για 
ταξιδιώτες καθοδόν προς τους Αγίους Τόπους, όπως τον επιστήμονα Χοβσέπ Σισμανιάν («Τζερέντς»): εμπνευσμένος 
από το περίγραμμα της μακρινής οροσειράς του Ταύρου, έγραψε την ιστορική νουβέλα Τορός Λεβονί το 1875. 

Το Αρμενομονάστηρο υπήρξε για αιώνες χώρος ανάπαυ-
σης Καθόλικων (Πατριαρχών) της Κιλικίας και άλλων Αρμε-
νιών ιερωμένων από την Κιλικία και την Ιερουσαλήμ, με τις 
οποίες διατηρούσε στενές σχέσεις. Ανάμεσα σε αυτούς, 
αξίζει να αναφέρουμε τον Αββά Μεχιτάρ της Σεβαστείας, 
τον ιδρυτή του Τάγματος των Μεχιταριστών, που ήλθε εδώ 
το 1695 για να αναρρώσει από την ελονοσία. Το 1901 οι 
μαθητές του Εθνικού Εκπαιδευτηρίου-Ορφανοτροφείου 
ανήγειραν ένα πέτρινο μνημείο για να τιμήσουν την επίσκε-
ψή του και τη 200η επέτειο του Τάγματος των Μεχιταρι-
στών. 

Το 1642 ένα φιρμάνι απάλλαξε το μοναστήρι από φορολο-
γία· οι όροι του ανανεώθηκαν το 1660 και το 1701. Το 1735 
επιτράπηκαν ανακαινίσεις, όπως και μεταξύ 1811-1818, 
κατά τις οποίες κατασκευάστηκε το νέο παρεκκλήσι στα βό-
ρεια του παλαιότερου και εγκαινιάστηκε στις 3 Ιουνίου 1814. 
Το μοναστήρι αναστηλώθηκε το 1866, 1926, 1929, μεταξύ 
1947-1949 και ξανά το 1973. Το 1926, κατά παραγγελία του μεγάλου ευεργέτη Αγά Καραμπέτ Μελκονιάν, κατασκευάστηκε 
πλακόστρωτος δρόμος που ένωνε το μοναστήρι με τη Χαλεύκα. Η πλατεία στα ανατολικά του μοναστηρίου κατασκευάστη-
κε το 1933 κατά παραγγελία του Καθόλικου (Πατριάρχη) Σαχάκ Β’. Το 1945 η αποικιακή κυβέρνηση παραχώρησε στη Μη-
τρόπολη κοτσιάνια (επίσημους τίτλους ιδιοκτησίας) για περισσότερα από 80 τεμάχια γης. Στις 12 Ιουνίου 1966, ο Αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος Γ’ επισκέφθηκε το μοναστήρι και φύτεψε μιαν αρωκάρια στην αυλή του. Τον Ιούνιο του 1968, ο Καρνίκ 
Κουγιουμτζιάν κατασκεύασε το νέο βαπτιστήριο του παρεκκλησιού, καθώς πολλά Αρμενόπαιδα βαφτίζονταν εκεί. 

Φαίνεται πως οι τελευταίοι μοναχοί ζούσαν μόνιμα εδώ πριν από το 1800. Μετά τις χαμιτικές σφαγές (1894-1896) και τη 
σφαγή των Αδάνων (1909), μερικοί Αρμένιοι πρόσφυγες βρήκαν καταφύγιο στο Αρμενομονάστηρο. Το Εθνικό Εκπαιδευ-
τήριο-Ορφανοτροφείο, που λειτουργούσε ο Βαχάν Κιουρκτζιάν (γνωστός και ως «Παγκουράν») μεταξύ 1897-1904, είχε τις 
θερινές του εργασίες στην περιοχή του μοναστηριού, η οποία χρησιμοποιόταν ως αρμενικό σχολείο μέχρι το 1914. Η περι-
οχή χρησιμοποιόταν και ως θερινό θέρετρο και κατασκηνωτικός χώρος για Αρμένιους πρόσκοπους και μαθητές, περιλαμ-
βανομένων μαθητών του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Μελκονιάν, πολλοί από τους οποίους υπήρξαν ορφανά της Αρμενικής 
Γενοκτονίας. Το 1917 και το 1918 το μοναστήρι επισκέφθηκαν εθελοντές της Αρμενικής Λεγεώνας, η οποία σχηματίστηκε 
και εκπαιδεύτηκε στη Μοναρκά της Καρπασίας. Μέχρι το 1974, μεγάλος αριθμός αρμενοκυπριακών οικογενειών διέμεναν 
στο μοναστήρι ή σε σπίτια στη γύρω περιοχή κατά τα σαββατοκυρίακα και τις διακοπές. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη νερού. Το 1948 
ανορύχθηκε μια επιτυχής γεώτρηση (περίπου 300-400 μ. νότια 
του μοναστηριού) χάρη στις προσπάθειες του Καπριέλ 
Κασπαριάν, που χρηματοδότησε και την ανέγερση της βρύσης 
των «Αρχαγγέλων». Το 1949, ο Σαρκίς και η Σουρπίκ 
Μαρασλιάν δώρισαν το δίκτυο διανομής νερού, την τουρμπίνα 
και την ηλεκτρογεννήτρια. 

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ένας μεγάλος αριθμός 
εξαίρετων και ανεκτίμητων χειρογράφων (το αρχαιότερο 
χρονολογείται στο 1202 και το νεώτερο στο 1740), καθώς και 
πολυάριθμα πολύτιμα εκκλησιαστικά σκεύη φυλάσσονταν 
στο Αρμενομονάστηρο, προτού μεταφερθούν στη Λευκωσία 
για ασφαλή φύλαξη. Το 1947, 56 χειρόγραφα μεταφέρθηκαν 
στο Καθολικάτο (Πατριαρχείο) της Κιλικίας στο Αντηλιάς και 
από το 1998 φυλάσσονται στο Μουσείο «Κιλικία» του 

Καθολικάτου. Τα σκεύη φυλάσσονται στη Μητρόπολη στη Λευκωσία, σε ειδική προθήκη που κατασκευάστηκε κατά παραγ-
γελία των Νσιαν και Καραμπέτ Αρακτσιντζιάν το 1986. Ωστόσο, οι εικόνες του παρεκκλησιού (περιλαμβανομένης της θαυμα-
τουργής εικόνας του Αγίου Μακαρίου) χάθηκαν κατά την εισβολή. 



Τα εγκαίνια του μνημείου του Μεχιτάρ το 1931

Καρτ ποστάλ που δείχνει το Αρμενομονάστηρο όπως ήταν το 1926

Το Αρμενομονάστηρο καταλήφθηκε κατά τη δεύτερη φάση 
της τουρκικής εισβολής (14-16 Αυγούστου 1974). Οι κατοχι-
κές αρχές το χρησιμοποιούσαν για να στεγάσουν παράνο-
μους εποίκους και αξιωματικούς του στρατού· το σύμπλεγμα 
υπέστη μερικές ζημιές από φωτιά το Φεβρουάριο του 1997. 
Μεταξύ 1998-1999 και ξανά το 2005, το κατοχικό καθεστώς 
σκόπευε να το μετατρέψει σε ξενοδοχείο· χάρη σε οργανω-
μένες αντιδράσεις από την Κυπριακή και την Αρμενική ∆ημο-
κρατία, το Καθολικάτο, το Βατικανό και το Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης, το ανίερο αυτό σχέδιο αποτράπηκε. 

Χάρη στην πρωτοβουλία του Αρμένιου Εκπροσώπου κου 
Βαρτκές Μαχτεσιάν, σε συνεργασία με την Αρμενική Μητρό-
πολη Κύπρου, υπό την επιτήρηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το ετή-
σιο προσκύνημα αναβιώθηκε στις 6 Μαΐου 2007, με τη συμ-
μετοχή περίπου 250 ατόμων, περιλαμβανομένων κάποιων 

που ήρθαν ειδικά από το εξωτερικό· διοργανώθηκε ξανά ένα δεύτερο και τρίτο προσκύνημα στις 10 Μαΐου 2009 και 9 Μαΐου 
2010, με τη συμμετοχή περίπου 200 ατόμων κάθε φορά, ενώ το τέταρτο λαμβάνει χώρα σήμερα, 8 Μαΐου 2011. 

Αφημένο στο έλεος της φύσης και των βανδάλων, σιωπηλό, ημι-ερειπωμένο, βεβηλωμένο και εγκαταλειμμένο, το Αρμενομο-
νάστηρο περιμένει υπομονετικά να επιστρέψουν ειρηνικά οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και προσκυνητές του…  

ΤΤΟΟ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΒΒΒΒΑΑ  ΜΜΕΕΧΧΙΙΤΤΑΑΡΡ  
Ο Βαχάν Κιουρκτζιάν (Παγκουράν) θαύμαζε βαθιά τον Αββά Μεχιτάρ (1676-1749) και το 
έργο του. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1901 αυτός και οι μαθητές του Εθνικού Εκπαιδευτηρίου-
Ορφανοτροφείου ανήγειραν ένα πέτρινο μνημείο εις μνήμην της επίσκεψης του Μεχιτάρ 
στο μοναστήρι το 1695 και της 200ης επετείου της ίδρυσης του Τάγματος των Μεχιταριστών 
(έχοντας ιδρυθεί στην Κωνσταντινούπολη το 1701, μετακινήθηκαν στη Μεθώνη της 
Πελοποννήσου το 1703 μέχρι που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο νησί του Αγίου Λαζάρου 
στη Βενετία το 1717). Το μνημείο ανεγέρθηκε σ’ ένα μικρό λόφο στα βορειοανατολικά του 
μοναστηρίου, γνωστό έκτοτε ως Μεχιταραπλούρ (Λόφος του Μεχιτάρ). Το 1904 ο 
μοναδικός γιος του Παγκουράν, Μιχράν, ηλικίας 2½ ετών, πέθανε και θάφτηκε στο αρχαίο 
αρμενικό κοιμητήριο κοντά στο Λήδρα Πάλας· εξαιτίας της ανυπόφορης απώλειάς του, ο 
Παγκουράν έκλεισε το Ορφανοτροφείο του και μετακόμισε στην Αίγυπτο. Ακόμη και μετά 
απ’ αυτό, οι πρώην μαθητές του Παγκουράν συνέχισαν να επισκέπτονται το μνημείο κάθε 
χρόνο, εις ανάμνηση του αγαπημένου δασκάλου και παιδαγωγού τους. 

30 χρόνια μετά την ανέγερση του αρχικού μνημείου, τέσσερις πρώην μαθητές του Ορφανοτροφείου (Μοβσές Σουλτανιάν, Σιμόν 
Βανιάν, Αρμέν Μπετεβιάν και Ραπαέλ Φιλιποσιάν) αντικατέστησαν το πέτρινο μνημείο με έναν οβελίσκο φτιαγμένο από κονίαμα 
με τη βοήθεια του ντόπιου αρχιτέκτονα Γκαρό Μπαλιάν, του ίδιου ακριβώς που σχεδίασε τα δίδυμα κτίρια του Εκπαιδευτικού 
Ινστιτούτου Μελκονιάν και τα κτίρια του Εθνικού Σχολείου Μελικιάν και του Εθνικού Σχολείου Ουζουνιάν. Το μνημείο αποκάλυ-
ψαν στις 2 Αυγούστου 1931 ο Καθόλικος του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας, Σαχάκ Β’, και ο Αρχιεπίσκοπος Αρμενίων Κύπρου, 

Πετρός Σαρατζιάν, στην παρουσία των ευεργετών και των οι-
κογενειών που παραθέριζαν στο μοναστήρι. 

Μέχρι και την τουρκική εισβολή του 1974, το μνημείο και ο 
λόφος υπήρξαν δημοφιλή για προσκυνητές που επισκέπτο-
νταν το μοναστήρι, καθώς και πολυάριθμους Αρμενοκύπρι-
ους προσκόπους που κατασκήνωναν εκεί κατά τις διακοπές 
και το καλοκαίρι. Ο Παγκουράν και οι μαθητές του θα μπο-
ρούσαν να είναι περήφανοι για το γεγονός ότι οι Τούρκοι 
κατακτητές δεν έχουν παραμορφώσει ή κατεδαφίσει το εξαί-
ρετο έργο τους - το αρχαιότερο αρμενικό μνημείο που σώζε-
ται ακόμη στην Κύπρο - και ότι το όραμά τους συνεχίζει μέχρι 
και σήμερα, ένας ανεξίτηλος δεσμός με την αρμενική παρου-
σία στο νησί μας από το μακρινό παρελθόν.  

Οι επιγραφές στη δυτική και την ανατολική πλευρά του 
μνημείου έχουν ως εξής: 

 

8 Սեպտ. 1901 - Ի յիշատակ երկհարիւրամեակի 
Մխիթար Աբբահօր. Աշակերտք Ազգ. Կրթ.-Որբանոցի 
Նիկոսիոյ. Վերականգնեցաւ նախկին 4 աշակերտաց 
կողմէ Մ. Ս., Ս. Վ., Ա. Պ., Ռ., Փ. 1931: 

ՄԽԻԹԱՐԱՅ ԲԼՈՒՐ 

Ողջո՜յն քեզ բլուր, բնութեան տաճար, 
յիշատակ թողումք կոթողդ կարկառ նորընծայ անունդ 
պահէ՛ դարէ դար, կեցցէ՛ լուսաշող մեծն Մխիթար: 
         Վ. Քիւրքճեան 

 

8 Σεπτ. 1901 - Εις μνήμην της διακοσιοστής επετείου του 
Αββά Μεχιτάρ. Οι μαθητές του Εθν. Εκπ.-Ορφανοτροφείου 
Λευκωσίας. Ανοικοδομήθηκε από τους 4 πρώην μαθητές Μ. 
Σ., Σ. Β., Α. Μπ., Ρ. Φ. 1931. 

ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΜΕΧΙΤΑΡ 
Χαίρε λόφε, της φύσης ναέ, επέτρεψε στον πέτρινο οβελί-
σκο σου να είναι μια ανάμνηση που διαφυλάσσει το δόκιμο 
όνομά σου από αιώνα σε αιώνα, ζήτω ο μέγας ακτινοβόλος 
Μεχιτάρ.                                                    Β. Κιουρκτζιάν

Αναμνηστική φωτογραφία 
του παλαιού μνημείου 



 


