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Σ
τα αριστερά του δρόμου που
οδηγεί προς το Λήδρα Πά-
λας, στο «παλιό Αρμένικο
Κοιμητήριο» λίγα μέτρα μα-
κριά από τη νεκρή ζώνη,

στην καρδιά -μπορεί να πει κανείς- της
Λευκωσίας, 419 Αρμένιοι, αρκετοί από
τους οποίους έφτασαν στην Κύπρο κυνη-
γημένοι μετά τη γενοκτονία που υπέστη-
σαν από τους Τούρκους, κοιμούνται εν
ειρήνη, δίπλα σε ντόπιους συμπατριώτες
τους, που ζούσαν στην Κύπρο ακόμη και
προ της Αγγλοκρατίας. Οι δρόμοι που
οδηγούν σε αυτό (οδός Σαίξπηρ και Χα-
ράλαμπου Μού-
σκου), έπαψαν πλέ-
ον να είναι πολυσύ-
χναστοι λόγω της
διάνοιξης και άλλων
οδοφραγμάτων και
μόνο τα πρωινά,
όταν βρίσκονται σε
πλήρη λειτουργία τα
διπλανά δικαστήρια, διαταράσσεται για
λίγο η ηρεμία που επικρατεί στην περιο-
χή, το υπόλοιπο του 24ώρου.

Το κοιμητήριο, που αν και λιτό παρου-
σιάζεται σε καλή κατάσταση -ιδιαίτερα με-
τά την τελευταία αναπαλαίωσή του- είναι
μεγάλης ιστορικής σημασίας και σημείο
αναφοράς για την Αρμένικη Κοινότητα της
νήσου. Φέτος, στις 11 Απριλίου, τελέσθη-
κε από τον Αρχιεπίσκοπο Βαρουζάν επα-
νακαθαγιασμός του παρεκκλησιού του Αγί-
ου Παύλου που βρίσκεται στον περίβολό
του, θεία λειτουργία και μνημόσυνο, στην
παρουσία του Εκπροσώπου Βαρτκές Μα-
χτεσιάν και αρκετών πιστών. Ήταν η πρώ-
τη λειτουργία από το 1963!

Η μέρα τέλεσης του επανακαθαγιασμού
και της Θείας Λειτουργίας, δεν επιλέγη-
κε τυχαία. Η 11η Απριλίου, ήταν μια από
τις πέντε μέρες του χρόνου που είναι αφιε-
ρωμένες από την Αρμενική Εκκλησία στις
ψυχές και τη συγκεκριμένη μέρα, έγινε η
αρχή για μια νέα πορεία των Αρμενίων της
Κύπρου, αφού λήφθηκε απόφαση, μια
φορά το χρόνο, να τελείται εκεί θεία λει-

τουργία. Νέοι Αρμένιοι και παλαιότεροι
θα συναντιούνται εκεί που αναπαύονται
οι πρόγονοί τους, για να θυμούνται το χθες
που σημάδεψε τις ζωές τους και το άδικο
που σημάδεψε το έθνος τους.

Ο Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας, εκ-
πρόσωπος Τύπου του Εκπροσώπου της
αρμενικής κοινότητας, κατέγραψε πρό-
σφατα το ιστορικό του κοιμητηρίου, που
όπως σημειώνει είναι το αρχαιότερο κτί-
σμα που υπάρχει εκτός των τειχών της
Λευκωσίας.

Όπως αναφέρει, «στα τέλη του 18ου αι-
ώνα, οι εύπορες αρμενικές οικογένειες
που ήρθαν από την Τουρκία αύξησαν τον
αριθμό της υφιστάμενης ολιγάριθμης αρ-
μενικής κοινότητας, δημιουργώντας την
ανάγκη για κάποιο χώρο ανάπαυσης. Πι-
στεύεται πως οι πρώτες ταφές έγιναν πε-

ρί το 1810. Το 1860
μια φωτιά στην Αρμε-
νική Μητρόπολη μας
στέρησε τα ληξιαρχι-
κά στοιχεία. Το έργο
αυτό επιτέλεσε ο νέ-
ος ιερέας Χοβανές
Σιαχινιάν, από την 1η
Νοεμβρίου 1877».

Σύμφωνα με το ιστορικό του κ. Χατζη-
λύρα, πάνω από την πύλη του κοιμητηρί-
ου, η μαρμάρινη επιγραφή μας πληρο-
φορεί πως το περιτείχισμα κατασκευά-
στηκε με τη συνεισφορά των πιστών το
1888. Το παρεκκλήσι του κοιμητηρίου εί-
ναι αφιερωμένο στον Άγιο Παύλο: Σύμ-
φωνα με τη μαρμάρινη επιγραφή πάνω
από την είσοδο, κατασκευάστηκε με τη
συνεισφορά του Κωνσταντινουπολίτη
Μπογός (Παύλου) Οτατζιάν το 1892. Ο
Μπογός Οτατζιάν (1853-1891) ήταν με-
ταφραστής για την κυπριακή κυβέρνηση,
όπως γράφει και η μαρμάρινη ταφόπλα-
κά του.

Ο αριθμός των ταφέντων αυξήθηκε
δραματικά μετά την άφιξη στην Κύπρο
σχεδόν 10.000 Αρμενίων προσφύγων που
διέφυγαν από τις χαμιτικές σφαγές (1894-
1896), τη σφαγή των Αδάνων (1909) και
την κυρίως Γενοκτονία (1915-1923), τό-
σο που έγιναν διευθετήσεις για την ταφή
μερικών Αρμενίων Προτεσταντών στη νό-
τια πλευρά του κοιμητηρίου και λίγων
Αρμενοκαθολικών στη βόρεια πλευρά. 

Το κοιμητήριο των Αρμενίων απέκτησε «ζωή»
Του Λούκα Πάρπα

Νέοι Αρμένιοι και παλαιότεροι
θα συναντιούνται εκεί που
αναπαύονται οι πρόγονοί τους,
για να θυμούνται το άδικο που
σημάδεψε το έθνος τους

>Το εκκλησάκι του Αγίου Παύλου που βρίσκεται εκεί, λειτουργήθηκε για πρώτη φορά μετά το 1963

Νέος χώρος 
στον Άγιο Δομέτιο
Σύντομα, το κοιμητήριο αποδείχθηκε μικρό
για να χωρέσει τόσους πολλούς, και η τελευ-
ταία ταφή έγινε στις 5 Ιουλίου 1931, αφού η
κοινότητα απέκτησε νέο χώρο στα δυτικά του
Αγίου Δομετίου, επί της οδού Γρηγόρη Αυξε-
ντίου (κατά ειρωνεία της τύχης, από το 1974
το κοιμητήριο εκείνο βρίσκεται εντός της νε-
κρής ζώνης και επισκέψεις επιτρέπονται μό-
νο τις Κυριακές).
Μέχρι και το 1963, στο παρεκκλήσι τελού-
νταν κάποιες λειτουργίες, όπως της Ύψωσης
του Τιμίου Σταυρού και των Ψυχών. Τον Αύ-
γουστο του 1934, εκεί παρέμεινε για τρεις
ημέρες η σορός του μεγάλου ευεργέτη Κα-
ραμπέτ Μελκονιάν (εκ των ιδρυτών του
Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Μελκονιάν), που
κατά την επιθυμία του μεταφέρθηκε από την
Αίγυπτο και τάφηκε σε μαυσωλείο στο χώρο
του Μελκονιάν.
Στις αρχές του 1963, λόγω διαπλάτυνσης της
οδού Σαίξπηρ, περίπου 100 τάφοι κατεδαφί-
στηκαν και τα λείψανα μεταφέρθηκαν σε
ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο στον Άγιο Δο-
μέτιο. Μετά τα αιματηρά γεγονότα του 1963-
1964 και λόγω της εγγύτητας με τη νεκρή
ζώνη, ο χώρος παραμελήθηκε κάπως, μέχρι
που το 1988 έγινε μερική ανακαίνιση στο πα-
ρεκκλήσι και καθαρισμός του χώρου.
Η πλήρης αναπαλαίωση ολόκληρου του κοι-
μητηρίου έγινε μεταξύ Ιουνίου 2008 και
Μαΐου 2009, με πρωτοβουλία της Αρμενικής
Εθναρχίας και την έμπρακτη συμβολή του
Εκπροσώπου των Αρμενίων στη Βουλή, κ.
Βαρτκές Μαχτεσιάν, ο οποίος και εξασφάλι-
σε για το σκοπό αυτό κονδύλι ύψους
155.000 ευρώ.
Στις 22 Μαρτίου 2009, μέλη της αρμενοκυ-
πριακής κοινότητας φύτεψαν κυπαρισσάκια
στο χώρο και τελέστηκε μνημόσυνο. Στα τέλη
Μαρτίου 2010, τοποθετήθηκε αναμνηστική
επιγραφή στη νότια πλευρά του κοιμητηρίου,
με τα ονόματα των 419 ατόμων που αναπαύο-
νται εκεί. Τέλος, στις 11 Απριλίου 2010 ο
Αρχιεπίσκοπος Βαρουζάν τέλεσε τον επανα-
καθαγιασμό του παρεκκλησιού, θεία λειτουρ-
γία και μνημόσυνο, στην παρουσία του Εκπρο-
σώπου της αρμενικής κοινότητας και περίπου
100 πιστών, η πρώτη λειτουργία από το 1963!

Η ΔΙΑΝΟΙΞΗ του οδοφράγματος στον Λιμνίτη είναι από κάθε
άποψη μια καλή είδηση για τους κατοίκους της ακριτικής Τηλ-
λυρίας αλλά και γενικότερα για όλους τους Κυπρίους. Οι κάτοι-
κοι της περιοχής μπορούν να συνδεθούν με τη Λευκωσία, να
ταξιδέψουν και να εργαστούν στην ελεύθερη Κύπρο με πολύ κα-
λύτερες προϋποθέσεις. Οι αποστάσεις μειώνονται και οι πολίτες
αισθάνονται πιο κοντά στην υπόλοιπη Κύπρο. 
Παρά την ικανοποίηση που μπορούμε να νιώθουμε, η διάνοιξη
του οδοφράγματος αποτελεί μια μικρή αρχή. Σε τέτοιες στγμές
χρειάζεται να έχουμε καθαρό στόχο και καθαρή γραμμή που
δεν είναι άλλη από τη συνολική επίλυση του Κυπριακού για να
δοθεί τέλος στην κατοχή και να ανοίξει ο τόπος καινούργια σε-
λίδα.  Η διάνοιξη του οδοφράγματος μάς δείχνει το δρόμο για
το πόσο περισσότερα και μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη από τη
συνολική λύση. 
Κάποιοι συμπατριώτες μας πιστεύουν ότι το να κτίσουμε ένα τεί-

χος ανάμεσα στη μοιρασμένη πατρίδα
μας θα ήταν η καλύτερη λύση. Αυτό συ-
νιστά μια ψευδαίσθηση λύσης γιατί θα
δημιουργεί διαρκώς και νέα προβλήματα
που συνδέονται με την κατοχική γραμ-
μή, τα σύνορα με την Τουρκία, τους εποί-
κους και τη μετάβαση Τ/κ στις ελεύθε-
ρες περιοχές. Η παράταση του αδιεξόδου
και η εκτόνωση της αδήριτης ανάγκης
για λύση με το άνοιγμα οδοφραγμάτων
εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για
τους Ε/κ. Μόνο η συνολική λύση δίνει
την απάντηση στο Κυπριακό με τρόπο
μόνιμο μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
Η διαπραγμάτευση για την επίλυση του
Κυπριακού συνεχίζεται δυστυχώς όχι με
καλές προοπτικές. Εμείς θέλουμε να φτά-
σουμε σε λύση γι’ αυτό η κριτική μας
στον πρόεδρο Χριστόφια έχει στόχο να
βοηθήσει την προσπάθειά του. Ο ΔΗΣΥ
για χρόνια εισηγείται να αξιοποιήσουμε
την ΕΕ, και με τη δική μας επιμονή να

την εντάξουμε στο τραπέζι των συνομιλών. Η ΕΕ πρέπει να είναι
στο κέντρο της διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς ο πρόεδρος Χρι-
στόφιας αρνείται αυτήν την πρόταση γιατί όπως απέδειξε και η
επίσκεψη Μεντβέντεφ, αναπνέει ακόμα στην εποχή που η Ευ-
ρώπη ήταν διπλή και μοιρασμένη. 
Σε μια περίοδο που αναμένονται αποφάσεις ή εξελίξεις όπως η
έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ ή οι συζητήσεις για Διεθνή Διάσκεψη, ο
πρόεδρος Χριστόφιας έπρεπε να ανοίξει την πολιτική του για να
βρει συνεργασίες και σε άλλα κόμματα χάριν του εθνικού καλού.
Αντί τούτου, στρέφεται πάντα να βρει στηρίγματα στο ΑΚΕΛ λες
και όλοι οι άλλοι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Η Τουρκία
κερδίζει διαρκώς εντυπώσεις και εμείς δεν πείθουμε. Δυστυχως
οι χειρισμοί του κ. Χριστόφια δεν πείθουν γιατί κανένας δεν κα-
ταλαβαίνει τι πραγματικά θέλει. 
Απέναντι σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα ο Δημοκρατικός
Συναγερμός ζητά να δυναμώσει η διαπραγματευτική μας ομάδα,
να αξιοποιηθούν οι εμπειρογνώμονες από το ελληνικό Υπουρ-
γείο Εξωτερικών όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ Χριστόφια-Πα-
πανδρέου, ο πρόεδρος Χριστόφιας να διαβουλεύεται με τις άλ-
λες πολιτικές δυνάμεις πριν την κατάθεση προτάσεων στις συνο-
μιλίες και πάνω απ’ όλα ο ΔΗΣΥ ζητά να δυναμώσουμε τη φωνή
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτάσουμε πιο γρήγορα σε
θετικό αποτέλεσμα.

*Ο Νίκος Τορναρίτης είναι αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ

Το άνοιγμα του Λιμνίτη

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ

Δ
ημογραφικά-κοινωνικά
χαρακτηριστικά του δη-
μόσιου σχολείου: «Αμι-
γείς» πληθυσμοί δεν
υπάρχουν σε κανένα δη-

μόσιο σχολείο, όπως δεν υπάρχουν και
σε κανένα ιδιωτικό. Και αυτό όχι μόνο
στην Κύπρο, αλλά στην πλειονότητα
των κρατών-μελών της ΕΕ. Αυτό σημαί-
νει ότι φοιτούν παιδιά διαφορετικών
εθνικοτήτων, θρησκεύματος, με δια-
φορετικό κοινωνικο-οικονομικό υπό-
βαθρο, με γονείς που έχουν διαφορε-
τική μόρφωση, καλλιέργεια, πεποιθή-
σεις, αγωγή, κατάσταση υγείας -σωμα-
τικής και ψυχολογικής- αλλά και δια-
φορετική «έγνοια» για τα παιδιά τους
και τη ζωή τους στο σχολείο και μετά
το σχολείο. 

➤ Οι γονείς, ως μέλη της κάθε κοινω-
νίας όπου ζουν/έχουν
και τα δικά τους χαρα-
κτηριστικά -θετικά και
αρνητικά- που δεν είναι
ανεξάρτητα από αυτά
που παρουσιάζει η κοι-
νωνία. Κάποιοι γονείς
έχουν «ιδιαίτερα προ-
βλήματα». Και αυτό ισχύει και στη δική
μας κοινωνία. Αυτό αποδεικνύουν κα-
θημερινά οι αναφορές στα ΜΜΕ.  

➤ Τα όποια χαρακτηριστικά των γο-
νιών έρχονται μέσα από τα παιδιά και στο
Σχολείο -άμεσα ή έμμεσα. Σε κάθε μια
συμπεριφορά παιδιών που χαρακτηρί-
ζεται είτε ως «άριστη», είτε ως προβλη-
ματική είτε ως «παραβατική», με ένα «ξύ-
σιμο» της επιφάνειας της συμπεριφοράς
του παιδιού, οδηγούμαστε στην οικογε-
νειακή κατάσταση, προβληματική και
μη, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. 

Σχολεία - Ζώνες Εκπαιδευτικής Προ-
τεραιότητας: Τα Σχολεία Ζωνών Εκπαι-
δευτικής Προτεραιότητας ξεκίνησαν στην
Ευρώπη -Γαλλία το 1980- με στόχο να
αντιμετωπίσουν σε ορισμένεςπεριοχές
-εκείνη την εποχή- τα αυξημένα ποσο-
στά λειτουργικού αλφαβητισμού και σχο-
λικής αποτυχίας και κατ’ επέκταση και
φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς.
Ήταν κυρίως σχολεία με παιδιά με μετα-
ναστευτικό υπόβαθρο και σε υποβαθμι-
σμένες περιοχές -οικογένειες με χαμη-
λό οικονομικό εισόδημα και μορφωτι-
κό επίπεδο που προφανώς αυτή η κα-
τάσταση αντανακλούσε και στις συμπε-

ριφορές των παιδιών τους. 
➤Στην Κύπρο ο θεσμός άρχισε /εφαρ-

μόστηκε σε Σχολεία [2003-04] με «δη-
λωμένο» το πρόβλημα κοινωνικοοικο-
νομικής κατάστασης των γονιών και με
μεταναστευτικό κυρίως υπόβαθρο, όπως
π.χ. περιοχή Φανερωμένης/Λευκωσία
και Άγιος Αντώνης/Λεμεσό. Ο θεσμός θα
πρέπει να θεωρείται ότι πέτυχε -με όλα
τα προβλήματα των θεσμών που εφαρ-
μόζονται για πρώτη φορά.  

➤ Η τελευταία απόφαση της Κυβέρ-
νησης να επεκτείνει το θεσμό των ΖΕΠ
στην ανατολική Λεμεσό [Γυμνάσιο Λινό-
πετρας, Γυμνάσιο Νεάπολης και Δημοτι-
κό περιοχής] αποτελεί μια «ευνοϊκή» με-
ταχείριση τόσο για τα σχολεία όσο και
για τους μαθητές και τους γονείς τους -
και κατ’ επέκταση για την κοινωνία.

➤ Είναι η πρώτη φορά που εφαρμό-
ζεται ο θεσμός των ΖΕΠ σε μεγάλα σχο-
λεία [δημόσια σχολεία με μαθητικό πλη-

θυσμό όλων των χαρα-
κτηριστικών και ιδιοτή-
των -το Γυμνάσιο Λινό-
πετρας αριθμεί 525 μα-
θητές και της Νεάπολης
300 περίπου]. Αυτό απο-
τελεί μια πρόκληση για
το πώς στο δημόσιο σχο-

λείο μπορούν να ληφθούν μέτρα για να
περιορίσουν ζητήματα ανισότητας, απο-
τυχίας, αναλφαβητισμού, προβληματι-
κών συμπεριφορών και να καλλιεργή-
σουν σε όλα τα παιδιά τις ικανότητες και
δεξιότητές τους -και γιατί όχι και τα ξε-
χωριστά ταλέντα τους- που όλα έχουν.
Σε αυτά τα Γυμνάσια ΖΕΠ έχουν γίνει οι
πιο κάτω ρυθμίσεις:

• Όλες οι τάξεις [Α, Β, Γ] έχουν υπεύ-
θυνο τμήματος.
• Ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα
δεν ξεπερνά τους 20-21, με προφα-
νείς τις θετικές επιδράσεις στην παι-
δαγωγική διαδικασία. 
• Δίνεται η δυνατότητα στα σχολεία,
παράλληλα με το επίσημο γενικό πρό-
γραμμα, να αναπτύξουν και άλλα προ-
γράμματα/δράσεις -πρωί ή/και από-
γευμα- με στόχο τη στήριξη αλλά και
την ανάδειξη των «κρυφών και κα-
λυμμένων ταλέντων και επιθυμιών»
των παιδιών -που σε διαφορετική πε-
ρίπτωση θα μπορούσαν να χαρακτη-
ριστούν ως «παραβάτες» και να απορ-
ριφθούν από το σύστημα.

*Η δρ Χριστίνα Βαλανίδου είναι διευθύντρια
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, χημικός.

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

Του Νίκου 
Τορναρίτη

Ο πρόεδρος 
Χριστόφιας
έπρεπε να ανοί-
ξει την πολιτική
του για να βρει
συνεργασίες και
σε άλλα κόμμα-
τα χάριν του
εθνικού καλού

Τι μπορούμε να κάνουμε; 
✔ Μαγικές φόρμουλες δεν υπάρχουν ούτε

και μαγικά ραβδιά. Όμως είναι εκ των
ων ουκ άνευ η συνεργασία σχολείου με όλους
τους κοινωνικούς φορείς   -τοπικές κοινωνίες,
Γραφεία Ευημερίας, Συνδέσμους Γονέων. Είναι
σημαντικό ότι η σημερινή εκπαιδευτική/κοινω-
νική πολιτική επικεντρώνεται και «στοχεύει» στην
κοινωνία. 

✔ Η εν εξελίξει Εκπαιδευτική Μεταρρύθμι-
ση για ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο

σχολείο, επιδιώκει όλα τα παιδιά να  μαθαίνουν-
όλα να μορφώνονται, κανένα να μην «απορρί-
πτεται» από το Σύστημα, σε όλα τα παιδιά να προ-
σφέρονται ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις ικα-
νότητες και δεξιότητές τους, με στόχο να γίνει το
κάθε ένα ένας ενεργός πολίτης, συνειδητός για
το ρόλο του, για τη δική του ζωή, αλλά και για την
ευρύτερη κοινωνία όπου θα ζει, θα εργάζεται και
θα δημιουργεί, συμβάλλοντας θετικά στην ανά-
πτυξή της. 

✔ Η σημερινή κατάσταση των δημόσιων σχο-
λείων -δημογραφική σύνθεση, αύξηση

κοινωνικών προβλημάτων, που όλα «εισβάλλουν
στις τάξεις»- επιβάλλει την επέκταση του θεσμού
των ΖΕΠ σε όλα τα δημόσια σχολεία. Η δυνατό-
τητα ανάπτυξης προγραμμάτων/δράσεων για να
εντάσσονται όλα τα παιδιά στη μορφωτική δια-
δικασία θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη στην ίδια
την κοινωνία [το οικονομικό τους κόστος θα εί-
ναι μικρότερο από το κόστος της «απώλειας μελ-
λοντικών μορφωμένων πολιτών και της πιθανής
παραβατικότητας»]  

✔ Όλοι οι γονείς και οι φορείς θα πρέπει
να έρθουν αρωγοί στις προσπάθειες της

Πολιτείας και των σχολείων/ διευθύνσεων και δι-
δασκόντων που εμπλέκονται στις ΖΕΠ. Μόνο με
την ελλιπή γνώση για το θεσμό αιτιολογούνται οι
όποιες αρνητικές αντιδράσεις [που δε τους λεί-
πει και η χροιά του ρατσισμού]  

✔ Ευχή είναι σύντομα όλα τα δημόσια σχο-
λεία να μετατραπούν σε ΖΕΠ με στόχο το

δημόσιο σχολείο, να ανταποκριθεί στο ρόλο του
για να προσφέρει συνθήκες μόρφωσης για όλα
τα παιδιά.

>Ο θεσμός επεκτείνεται και εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε μεγάλα δημόσια σχολεία

Ευχή είναι σύντομα όλα
τα δημόσια σχολεία να
μετατραπούν σε ΖΕΠ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ

Στο κοιμητήριο αυτό είναι θαμμένες
ιστορικές φυσιογνωμίες της αρμενι-
κής κοινότητας, όπως οι μεγαλοκτημα-
τίες και επιχειρηματίες Μελικτζάν Με-
λικιάν (1842-1914), Αρτίν Μπέις Με-
λικιάν (1858-1921), Μπογός Εραμιάν
(1840-1918) και ο δραγουμάνος Απι-
σογόμ Ουτιτζιάν (1853-1929). Για να
αντιληφθούμε την ιστορική σημασία
αυτού του κοιμητηρίου, να αναφέρου-
με πως όταν οι Βρετανοί κατέφθασαν
στη Λευκωσία τον Ιούλιο του 1878,
έξω από τα τείχη της πόλης υπήρχαν
μόνο το Κιοσκλού Τσιφτλίκ, ένα βυρ-
σοδεψείο, ένα καφενείο, τρία τουρκι-
κά κοιμητήρια και το εν λόγω κοιμητή-
ριο, το οποίο είναι το μόνο από τα πιο
πάνω που υφίσταται σήμερα…
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