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' Αρμενομονάστηρο 
Surp Makara Vank-

Γlολv ι::η.ιχνιχ lπισκεφτόμοvν το μοναστήρι 

των Άpμενίων τό .ι:ό:ρμεvομ<Wάστηpο» οπως 

νό: -ιό λέμε έμε'tς οί Κuθρcοώτες. 

'Εκεί ό:πολάμ6ανα 

ηΙ<ό τοu ΊΗ-ι;><,J<:ι:J,Λ<>ν 

θέα ό:πο ό<εΊ πάνω. 

Κ ησμένc μέσα σ' ένα δάσος άπό πεt!Ι(α, 

πιό οcό:τω οΙ έλιές, οΙ χαρουπιές, καi τό 'ΠεpΙ-

66λι το() ·μοvαστηριοίί yεμfuo ό:πο διάφορα 

61τωροφόρα δέιrrpα. Σ τό 6άθος ή Κερwειώ

ηκη θάλασσα καi δ κάμπος τfις Κλε:πiνης, 

τrιό τrέρα δ Βοίιρκαpης ικαί άπο "Πάνω ~'ι σκιό: 

τοΟ •Πεντα~τuλοu. 

Τι)v τ:ελεuταiα φορό: "ΠΟU το έιπισκέφτηκα, 

τό δi.vτpo -πα) φότεφε συ.μδολικό: στό μέσο 

τfιι; αόλήι; τοϊι μοναστηpιοίί, σε μιά τοο tπί

σκεψη δ άεiμvφτος 'Εθνάρχης Μακάριοι;, ε:Τ

χε ψηλώσει ~Ητσν μιό: όμορφη ά:ρ

pοκό:ρια πού οΙ άνθρωποι τι:ιΟ μοvαστηpιοο 

τήν πφιποιδντοοσαν καi τι)ν πρόσεχαν μt 

Ιδιαί"Ι'f.;p!"Ι .φροντίδα δεί)(1ΚWται; έτσι τι)ν έι<τί

μηση ι<αi το αι:δασμό τοuς στσ.ι Μεγάλο έ

rrισικi"Ιfτη. 

Δέν ξέρω για;i άλλα έι<είνη τη 8.\α 

μ..ΟΟ .φι;χiνοvτ<W dλλοιώηκα, λtς καΙ ~ταv ή 

nρώτη φορό: rroo τa έδλεπα. ~Ισως όmό ίf.ν

ατ*το, ΎΙατl θά ήταν κα1 ή •ελεuταία φορό; 

'"lfOU θέ τό: έ'.δλε'"Ιfa, '"Ιfροτοϊι κιχταστραφοϋv καΙ 

δε6ηJΙωθοίίv ό:τrο τον δό:p6αρο τ ο()ρκο ε!σ6ο

λέα, ρωτοοοα <η;·νέχεια τΟν συνταξιδιώτη μου 

καΙ φiλο τrληpοφορίες. Αότόι; μξ: Ιδι-

-πεpιjψάνεια άρχισε νό: μοu διηγείται 

τi'jν Ιατcpία τοο μοναστηριοίί. 

Το κτ!στηκε το 11 00 ·μ.Χ. σέ 

πιο τrέpο άπο την Χα

λεόκα άvό:;..ιεca σt δυο λόφοος. Σ' αύrοος 

τwι; τΟν Μ:ΕΧΙΤΑΡΑΠΛΟΥΡ καΙ -ιοv 

ΜΟΥΣΕΣΑΠΛΟΥΡ, δ-πως τΟν όvο.μάζοuv 

στα δι6λία τοος ο1 'Αρμένιοι, ό:σκήτε,uαν μέ

σα σr!ς οΙ 1τρίiιτοι ό;pμ&•ιοι μονα

χοi <rηΊν Κί.-1τpο. Σ' f.να απ· αιποuς τοος 

σπήλιοuς άαι<ήτεψε ι<ι 6 ηγούμενος τfjς; μο-

Μακό:ρ, tνας ι;rεοάσμιος, πολU θρijακος, 

φιλάνθpωτrος καΙ ι:rεμw'Jς ά~Α:!pωπος. Μετa θά

ΙΙarοv ή τον ό;vεική p<.ιξε 

ύπό Γιώργου Ζένιοu 

&γιο καi με-ι·ονομό:στηκε η μ~ Σοοpr~τ Μα

κάρα Bά\lt( προς χάρη τοu. 

Πιθανο γι&. σκο'Ποος άσφαλείας τώΝ μοvα

χωv το κτφιακο σuyκ,ρότημα τοu μοvαατη

ριΟ σχημιχτiζει κύκλο σav μικρο φρόριο. 'Η 

έκκλησία στο κέντρο .μοιάζει σav 

Ενα Ο""'ολiδι. τα πολλa δωμάτια---όvrάδες

πού μαρτupοw δη κό:τrοτε Ε;μεναv 

άρκετοi μοναχοί. 'Αργότερα τa δωμάτια αίι

τa π,ροσφέpονrαν στούς -προσι<υνητι!:ι; 'Πού fp-· 
χονταv ό:πο δλει; τΙς άκρες τfiι; Kύrr.ρou. 

Συνεχίζονrας τήν άφήyησή τοu δ φίλος 

μου μο() ξομολογήθηκε δη άρικετi:ς φορΕ:ς 

τόσο αύτος όσο καΙ άρκετοi άλλοι όμόθρη

σκοί τοv πού ήρθαν πρόσφυγες ά:πο τήν Κ ι

λιοcία έρχόντοοσαv έκεί καΙ ά:yνό:ιrrεuαv στήv 

άvτίπεpα όχθη τά 6au·Ja τής σκλα6ωμένης 

τους πατρίδας ΚΙ άνατrολοιJσαν τa παλιά. 

Κάθε χρόνο τήv 1 η τοο Μάη μέρα τι:ιΟ Ά

γίοu Μό:κcφ έκατοvτάδες 'Αρμένιοι μαζεuόν

τοuσαν Εδώ γιΟ: νό: πpοσκuνήσουv τη χάρη 

τοϋ Άyίοο τοvς καi νdι φέρουν τa τάματά 

τοuς. Tαvrό~povα εΤχαν τf}ν εύκαιplα νά 

σuvα1Ι"Ιηθούν μιi: τοος γνωστοος καΙ φίλοvς 

τοvι:; καi vό: τό: ποον. 

Oi πpοσκvvητές άπΌ μακρvνά μέρη έρχόν
τοuσαν ά:πο τηv προηγούμενη μέρη καΙ δια

ννκτέρεvαν στο μοναστήρι. Μαζί τοuς κοu6α

λciισαν καΙ ρίφια η άpνιό: καi τΟ: έσφαζαν 

έκεΊ, άφοί) τφοηyοuμένως τa είιλοyοοσε δ 

παπάς. Μ' αύτό: ι:φ,ιαχναv το Χαρρίσια i1 
ΤΣ I τ ΑΠΟΥΡ. WΕκοοαν σε μικρό; κομμάτια 

το Κpέaς KO:i ϊΟ Εpιχναν σΕ Κ·Ο:ζό:νια μ<χζ! μΕ 

σιτάρι ocαl το οοpαζαv. 

Παρ' δλο πΟΟ δ .φίλοι; μοο tπέμενε δη 

είναι κατ' άρμενιΟ<ο ψ<Α'(ητ6, δi:v παύει 

va εΤ•,αι ro pέσι πού σεp()ίρι::ται στην Πάφο 
σέ 

Κάθε χρόνΌ τι)v μέρα τού Άyiov Μό:~<:αp 

έπισκέπτονταν τό μοναστήρι 

τijι; άpμεvικr]ς έκκλησίαι; ό:τr6 το έξωτερικδ, 

κυρίως τον Λί,6ανο. WΟλοι σχεδοv οΙ καθολι·

κοl τής Κιλικίας E)(OOV έπισκεφfιεl το μοΙΙ<J

στήρι, τελεuτα'iα δt τό καΙ δ 

ΧΟΡΕΝ δ Α', καθολικός κι αότος η'\ς Κι·· 
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λucίας. 

.Στην hiοκεφή του αύτι) τΟν σvνόδεvε καί 

ό &iμνη<r'τος 'Εθνάρχης Μακάριος, ό όποίος 

t!τρεφε μεγάλη σvμπάθεια π.ρός τftv 'ΑρμεΥι

κfι κοινότητα. 

Sνtχι σ' bύτή τους τftv hίσκεψη πού ΦU

τέψαvε ατό μέσο τfις αύλfις τοίί μοvαστηριοίί 

τfιy άρροκάρια ΎJa να θv.μίζει στοiJς hισκέ

πτες τftv ψιλfα ιι:αi συνεργασία τώv δυο κοι

\/Ο'Υήτων. 
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Δυστυχώς οΙ πληροφορίες που όπάρχοvν 

λέν δη ,.0 μ011αστήpι δεδηλώθηκε καί το δέν

τρο - σιίμ6ολο τfις φιλίας t!χει ξεριζωθεί. λό

το δμως δhοι κλόνισε τfιv πίστη καi τΟν 'Πό

θο μας, πoiJ διrιΎεiται 6 φίλος μοu, yιa ΥΟ: 
πaμε καi να ξαvαφuτέψουμε οχι μιa &λλ.a δε

κάδες άρροκάριες. Na ξανc:D<τίσοvμε τό μΟΥ<Χ
στήρι καΙ τftν όcκλησία μας. 
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