
17 ÎÇåñ³Ñ³Û ÚàôÜàô²ð 2011 

Ένα ενδιαφέρον αλλά συχνά παραμελημένο θέμα από 
τους μελετητές είναι τα τέσσερα αρμενικά παρεκκλήσια 
και τα έξι αρμενικά κοιμητήρια στην Κύπρο. 
 
Λευκωσία 

 

α) Στη γωνιά των οδών Μάρκου Δράκου και Σαίξπηρ 
(περιοχή Λήδρα Πάλας) βρίσκεται το αρχαιότερο κτίσμα 
εκτός των τειχών, το α’ κοιμητήριο. Οι πρώτες ταφές 
πιστεύεται πως έγιναν γύρω στο 1810, ωστόσο μια φωτιά 
στη Μητρόπολη το 1860 μας στέρησε τα ληξιαρχικά 
στοιχεία. Το έργο αυτό επιτέλεσε ο νέος ιερέας Χοβαννές 
Σιαχινιάν, με πρώτη καταγεγραμμένη ταφή στις 
17/12/1877. Το περιτείχισμα και η πύλη 
κατασκευάστηκαν το 1888 με τη συνεισφορά των πιστών, 
ενώ το παρεκκλήσι του Αγίου Παύλου κτίστηκε το 1892 
βάσει της διαθήκης του κρατικού διερμηνέα Μπογός 
Οτατζιάν (1853-1891). 
 

Με την άφιξη των χιλιάδων προσφύγων της Γενοκτονίας, 
σύντομα ο χώρος αποδείχθηκε μικρός κι έτσι η τελευταία 
ταφή πραγματοποιήθηκε στις 05/07/1931. Λόγω της 
διαπλάτυνσης της οδού Σαίξπηρ, η οποία οδηγούσε στο 
γραφείο του Δρ. Φαζίλ Κιουτσιούκ, περίπου 100 τάφοι 
κατεδαφίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ομαδικό τάφο στο 
β’ κοιμητήριο (25/10/1963). 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 παρεκκλήσι και καθαρισμός του 
χώρου από τους Βρετανούς στρατιώτες του διπλανού 
στρατώνα «Wolseley Barracks». 
 

Η πλήρης αποκατάσταση ολόκληρου του κοιμητηρίου 
έγινε μεταξύ Ιουνίου 2008 και Μαΐου 2009 (αρχιτέκτονες 
«4arc+») με κόστος €250.000, από τα οποία €155.000 
κάλυψε το Υπουργείο Εσωτερικών χάρη στον 
Εκπρόσωπο Βαρτκές Μαχτεσιάν. Στις 22/03/2009 
τελέστηκε μνημόσυνο και φυτεύτηκαν κυπαρισσάκια που 
δώρισε το Κίνημα Οικολόγων. Το σύστημα άρδευσης 
δώρισαν οι Χακόπ και Σαρκίς Εοτζουριάν. Στα τέλη 
Μαρτίου 2010 πάνω από το κενοτάφιο τοποθετήθηκε 
επιγραφή με τα ονόματα των 419 ταφέντων εκεί. Στις 
11/04/2010 ο Αρχιεπίσκοπος Βαρουζάν Χεργκελιάν 
τέλεσε επανακαθαγιασμό του παρεκκλησιού και 
μνημόσυνο: ήταν η πρώτη Θεία Λειτουργία από το 1963! 
 
β) Το β’ κοιμητήριο βρίσκεται επί της οδού Γρηγόρη 
Αυξεντίου στον Άγιο Δομέτιο. Η πρώτη ταφή έγινε στις 
28/02/1931 και ακολούθησαν άλλες 1.605. Το 1938 ο 
έμπορος Χαρουτιούν Μποχτζαλιάν (1891-1957) έκτισε το 
παρεκκλήσι της Αναστάσεως, που καθαγιάστηκε το 1949· 
στη νότια βάση υπάρχει το γνωστό απόσπασμα από το 
τροπάριο «θανάτω θάνατον πατήσας». Το 1952 η Νεβάρτ 
Ουτιτζιάν ανήγειρε τη μικρή δεξαμενή εις μνήμην των 
γονέων της Απισογόμ & Βερκινέ Ουτιτζιάν. Κατά την 
τουρκική εισβολή του 1974, τουρκικοί όλμοι έπληξαν το 
παρεκκλήσι και τμήμα του κοιμητηρίου. Λόγω της 
κατάληψης του παρακείμενου υψώματος του 
Κατσιγκάρη, το κοιμητήριο περιέπεσε στη νεκρή ζώνη: οι 
επισκέψεις επιτρέπονταν δύο Κυριακές το μήνα και οι 
ταφές γίνονταν μόνο με ειδική άδεια και αυστηρά 
περιορισμένο αριθμό ατόμων (20-30 άτομα). 
 

Λίγα χρόνια μετά την εισβολή, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
κατασκεύασε το υπόστεγο μπροστά από το παρεκκλήσι. 
Το 2005 το UNDP επιδιόρθωσε το περιτείχισμα και στις 
25/09/2005 έγινε δενδροφύτευση από μέλη της 
κοινότητας. Χάρη στον Εκπρόσωπο Βαρτκές Μαχτεσιάν, 

από τα μέσα του 2007 επιτρέπονται επισκέψεις κάθε 
Κυριακή. Μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2010 οι αδελφές 
Sirvart Petersen και Hasmig Hawley ανακαίνισαν το 
παρεκκλήσι, εις μνήμην του πατέρα τους Ντιράν ντερ 
Αβεντισιάν, με την ελπίδα ότι θα τελεστεί εκεί Θεία 
Λειτουργία, όπως γινόταν και πριν την εισβολή. 
 
γ) Στα νότια του δρόμου Λακατάμιας-Αγίων Τριμιθιάς 
(Κάτω Δευτερά) βρίσκεται το γ’ κοιμητήριο, που 
παραχωρήθηκε με την Απόφαση Υπουργικού 
Συμβουλίου 21.788/27-05-1982. Το 1990 
κατασκευάστηκε η καμάρα της εισόδου, έργο του 
γνωστού ζωγράφου και αρχιτέκτονα Τζων Γκεβεριάν. Η 
πρώτη ταφή έγινε στις 18/07/1998 και ακολούθησαν 
άλλες 120. Το 2000 η Περούζ Ντελιφέρ έκτισε τη βρύση 
εις μνήμην των οικογενειών Ντελιφέρ και 
Μεγκερντιτσιάν. Στις αρχές του 2008 η Εύα Αϊνετζιάν 
επιδιόρθωσε την πόρτα της εισόδου εις μνήμην του 
συζύγου της Βατσέ Αϊνετζιάν. Μεταξύ Μαΐου και 
Οκτωβρίου 2010 οι Ροζ Ογασαμπιάν, Αναχίτ Ζαρταριάν 
και Πετρός Ναχαμπετιάν ανήγειραν το στέγαστρο εις 
μνήμην των γονέων τους Ναχαμπέτ & Βερζίν 
Ναχαμπετιάν. 
 
δ) Στις 15/12/1995 ο Καθόλικος (Πατριάρχης) της 
Κιλικίας Αράμ Α’ έθεσε τη θεμέλια λίθο για το 
παρεκκλήσι του Αγίου Παντοσώτηρος (αρχιτέκτονες 
Δίκαιος & Δίκαιος), που ανήγειραν οι αδελφοί μ. Αράμ 
και Πετρός Καλαϊτζιάν εις μνήμην των γονέων τους 
Ρουπέν & Μαρή Καλαϊτζιάν, για να καλύψουν τις 
πνευματικές ανάγκες των ενοίκων του Μέλαθρου 
Ευγηρίας Καλαϊτζιάν (Στρόβολος). Τον καθαγιασμό 
τέλεσε στις 16/02/1997 ο Καθόλικος Αράμ Α’. Στο 
σταυρόσχημο παρεκκλήσι υπάρχουν εικόνες (Καλός 
Σαμαρείτης, Προσευχή στο Όρος Ελαιών, Παναγία 
Βρεφοκρατούσα, Άγιος Γρηγόριος Φωτιστής, Ανάληψη, 
Μυροφόρες και Άγγελος), μαρμάρινο ιερό βήμα, 
χρωματιστά παράθυρα και οκταγωνικός τρούλλος. Εκεί 
τελείται όρθρος μία φορά το μήνα. 
 
Λάρνακα 
 

Δίπλα από το λατινικό κοιμητήριο βρίσκεται το αρμενικό 
κοιμητήριο. Αν και η πρώτη από τις 620 
καταγεγραμμένες ταφές έγινε στις 01/02/1923, το 
κοιμητήριο προϋπήρχε της σφαγής των Αδάνων (1909) 
και φαίνεται πως ο χώρος παραχωρήθηκε ανεπίσημα το 
1897, αλλά επίσημα το 1923. Λόγω της άφιξης πολλών 
προσφύγων της Γενοκτονίας, η ενοριακή επιτροπή 
αγόρασε το νότιο τμήμα του κοιμητηρίου μεταξύ 1930-
1935. Πάνω από τη νότια είσοδο βρίσκεται ένας 
μαρμάρινος αρμενικός σταυρός, δωρεά (2000) του Jean-
Jacques Guvlekdjian εις μνήμην των γονέων του Χακόπ 
& Αρσαλούις Γκιουβλεκτζιάν. Το 2007 οι Μιχράν & 
Ζακλίν Μπογιατζιάν κατασκεύασαν τη βρύση εις μνήμην 
των Λεβόν & Ζαρουχή Μπογιατζιάν· πίσω από τη βρύση 
βρίσκεται ο τάφος 9 εθελοντών της Αρμενικής Λεγεώνας, 
που κατασκεύασε το 1940 η Γαλλική Πρεσβεία. 
 
Λεμεσός 
 

Το αρμενικό κοιμητήριο, που παραχωρήθηκε από την 
αποικιακή κυβέρνηση το 1946, βρίσκεται επί της οδού 
Γιάννου Κρανιδιώτη (Κάτω Πολεμίδια). Αφού ο 
Δήμαρχος Λεμεσού Κώστας Παρτασίδης κατασκεύασε το 
περιτείχισμα, η πρώτη ταφή τελέστηκε στις 20/07/1960 

και ακολούθησαν άλλες 140. Το 2002 οι Σαρκίς και 
Τακουχή Καραμπετιάν κατασκεύασαν τη βρύση εις 
μνήμην του Καραμπέτ Καραμπετιάν, ενώ το 2006 η 
ενοριακή επιτροπή κατασκεύασε το στέγαστρο. Στα τέλη 
του 2003, λόγω της διαπλάτυνσης του δρόμου Λεμεσού-
Πλατρών, περίπου 20 τάφοι μεταφέρθηκαν δυτικότερα. 
Μέχρι το 2013, το κοιμητήριο θα αποτελεί την αρχή του 
γραμμικού πάρκου του ποταμού Γαρύλλη. 
 
Αμμόχωστος 
 

Μεταξύ 1951-1966, έντεκα Αρμενοκύπριοι τάφηκαν σε 
χώρο δίπλα από το κοιμητήριο του Σταυρού. Λόγω της 
επέκτασης του ελληνικού κοιμητηρίου, με την Απόφαση 
Υπουργικού Συμβουλίου 5883/31-08-1966 
παραχωρήθηκε το αρμενικό κοιμητήριο Αμμοχώστου, 
ανατολικά της οδού Τρικούπη στον Άγιο Μέμνωνα. Η 
πρώτη ταφή πραγματοποιήθηκε στις 06/04/1967 και 
ακολούθησαν άλλες επτά, με την τελευταία στις 
09/08/1974. Καθώς βρίσκεται στην περίκλειστη περιοχή 
της Αμμοχώστου, η τύχη του μας είναι άγνωστη. 
 
Χαλεύκα (Αρμενομονάστηρο) 
 

Περίπου στο κέντρο του συμπλέγματος της Μονής του 
Αγίου Μακαρίου βρίσκεται το ομώνυμο παρεκκλήσι· 
κτίστηκε το 1814 κατά την αναστήλωση που διενέργησε ο 
Συμεών Αγάς από την Κριμαία (1811-1818), στα βόρεια 
του ερειπωμένου μεσαιωνικού παρεκκλησιού. Μεταξύ 
1866-1867 ο Αρμένιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης 
Μπογός Τακτακιάν έκαμε μικρή ανακαίνιση. Στον 
προθάλαμο βρισκόταν η θαυματουργή εικόνα του Αγίου 
Μακαρίου, τον οποίοι οι κάτοικοι της περιοχής έλεγαν ότι 
άκουγαν τα βράδια, ενώ το παρεκκλήσι διακοσμούσαν 
δύο εικόνες της Παναγίας και μία του Αγίου Γεωργίου. 
 
Το 1926 το παρεκκλήσι επιδιόρθωσαν οι Ντικράν 
Ουζουνιάν [σολέας (tass) και νάρθηκας (kavit)], Ασιότ 
Αρσλανιάν [αποθετήριο (avantadoun)] και Γκαρό 
Μπαλιάν (τσιμεντένιο καμπαναριό). Ανακαίνιση έγινε 
ξανά μεταξύ 1947-1949, με δαπάνες του Χοβαννές 
Σιακαριάν. Καθώς εδώ τελούνταν αρκετές βαπτίσεις, το 
1968 ο Καρνίκ Κουγιουμτζιάν έκτισε ο ίδιος το νέο 
βαπτιστήριο εις μνήμην των κεκοιμημένων του· οι δύο 
τελευταίες βαφτίσεις έγιναν την Κυριακή 14/07/1974, 
αφού στη συνέχεια το Μοναστήρι κατέλαβαν οι Τούρκοι 
εισβολείς. Με πρωτοβουλία του Εκπροσώπου Βαρτκές 
Μαχτεσιάν, έγιναν τρεις επισκέψεις-προσκυνήματα σε 
αυτό (06/05/2007, 10/05/2009 και 09/05/2010). 
 
Το άρθρο αυτό αφιερώνεται σε αυτούς που αναπαύονται 
στα αρμενικά κοιμητήρια της Κύπρου. Ευχαριστίες στους 
Αρχιεπίσκοπο Βαρουζάν Χεργκελιάν, ιερείς Μαστότς 
Ασκαριάν και Μομίκ Χαμπεσιάν, Αρτίν Αϊβαζιάν, Σιμόν 
Αϊνετζιάν, Ναζαρέτ Αρμενακιάν, Δρ. Αντρανίκ Αστζιάν, 
Τζων Γκεβεριάν, Αναχίτ Εσκιτζιάν, Παρσέχ Ζαρταριάν, 
Αραξή Ιντζιρτζιάν, Σαρκίς Καραμπετιάν, Ντιράν 
Κασαπιάν, Χακόπ Κασπαριάν, Ελίζ Κεσισιάν, Μπαρέτ 
Κουγιουμτζιάν, Μπερτζ & Τζόυ Κουγιουμτζιάν, Οννίκ & 
Γεράν Κουγιουμτζιάν, Μανούκ Μεγκερντιτσιάν, Καρεκίν 
Μετζαβοριάν, Μιχράν Μπογιατζιάν, Καρμπίς 
Μποχτζελιάν, Χακόπ Μποχτζελιάν, Μαρή ντερ Αβεντισιάν, 
Αρής & Έλση Ουτιτζιάν, Γαβριέλλα Πετρίδου, Μαρή 
Σομακιάν, Σεμπούχ Ταβιτιάν, Βαρτάν Ταστζιάν και Βέρα 
Ταχμαζιάν. 
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