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Armenian is an independent branch of the Indo-
European family of languages. Although its first traces 
are lost in time, with some linguists tracing it as early as 
in the 4th millennium BC, it is thought to be related to 
Phrygian and the Proto-Greek language. Originally it 
was written in Greek, Persian or Syriac scripts (none of 
which were well-suited for representing the complex 
sound system of ancient Armenian), until in 405 Saint 
Mesrob Mashdots – a monk, theologian and linguist -, 
determined to translate the Bible into Armenian and 
after having travelled around Caucasus, invented a 
unique alphabet for the recording of the Armenian 
language. The alphabet, said to be the product of divine 
inspiration, is written from left to right. Originally made 
up of 36 letters, it was welcomed by King Vramshabouh 
and Catholicos Sahag I, it signalled the dawn of a 
‘Golden Age’ for the Armenian nation, and has served as 
a powerful factor in developing the national Armenian 
spirit to this day. Because of the European influence to 
the Armenian Kingdom of Cilicia, two more letters were 
added between the 11th and 13th centuries. 
 

This rich and dynamic language is the mother tongue of 
a nation numbering approximately 9 million people 
scattered in all four corners of the Globe, as a result of 
the Armenian Genocide. It is the official language of 
Armenia and Nagorno-Karabakh, and it has numerous 
speakers in Russia, the United States, Iran, France, 
Georgia, Syria, Lebanon, Argentina, Ukraine, Poland, 
Turkey, Uzbekistan, Germany, Canada, Greece, Brazil, 
Australia, Spain, Afghanistan and Bulgaria.  
   

In its classical form (krapar), Armenian was one of the 
great languages of the Near East and Asia Minor. It was 
phonologically affected by Georgian and the other 
Caucasian languages, and it had received numerous 
loanwords from Greek, Syriac, Latin and Persian. The 
development of sharagan (church hymns) and the 
writings of various literary pillars, such as Krikor 
Naregatsi (951-1003), Magistros Krikor Bahlavouni (990-
1059), Hovhannes Sargavak (1045-1129), Catholicos 
Nerses Shnorhali (1098-1173), Mkhitar Kosh (1120-
1213), Catholicos Nerses Lampronatsi (1153-1198), 
Vartan Aykegtsi (d. 1250) and others refined the 
classical Armenian language, elevating and broadening 
its literary style. In the 13th and 14th centuries the 
grammar, syntax and spelling of the language were 
further standardised. Classical Armenian is used to this  
 

Η Αρμενική είναι ανεξάρτητος κλάδος της 
Ινδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας. Αν και τα πρώτα ίχνη της 
χάνονται στο χρόνο, με κάποιους γλωσσολόγους να την 
εντοπίζουν ήδη από την 4η χιλιετία π.Χ., πιστεύεται πως 
σχετίζεται με τη Φρυγική και την Πρωτοελληνική γλώσσα. 
Αρχικά γραφόταν με ελληνική, περσική ή συριακή γραφή 
(εκ των οποίων καμία δεν ήταν κατάλληλη για την 
αναπαράσταση του περίπλοκου ηχητικού συστήματος 
της αρχαίας Αρμενικής), μέχρι που το 405 ο Άγιος 
Μεσρώπ Μαστότς - μοναχός, θεολόγος και γλωσσολόγος 
-, αποφασισμένος να μεταφράσει τη Βίβλο στην Αρμενική 
και αφού ταξίδεψε γύρω από τον Καύκασο, επινόησε ένα 
μοναδικό αλφάβητο για την καταγραφή της αρμενικής 
γλώσσας. Το αλφάβητο, που λέγεται πως είναι το προϊόν 
θείας έμπνευσης, γράφεται από αριστερά προς δεξιά. 
Αποτελούμενο αρχικά από 36 γράμματα, έγινε 
ευπρόσδεκτο από το Βασιλιά Βραμσαμπούχ και τον 
Καθόλικο Σαχάκ Α’, υπήρξε το έναυσμα για το ‘Χρυσούν 
Αιώνα’ του αρμένικου έθνους, και λειτούργησε ως 
ισχυρός παράγοντας στην ανάπτυξη του εθνικού 
αρμενικού πνεύματος μέχρι σήμερα. Λόγω της 
ευρωπαϊκής επιρροής στο αρμενικό Βασίλειο της Κιλικίας, 
άλλα δύο γράμματα προστέθηκαν μεταξύ του 11ου και 13ου 
αιώνα. 
 

Αυτή η πλούσια και δυναμική γλώσσα είναι η μητρική 
γλώσσα ενός έθνους που αριθμεί περίπου 9 εκατομμύρια 
ανθρώπους διασκορπισμένους στις τέσσερις γωνιές της 
Υδρογείου, ως αποτέλεσμα της Αρμενικής Γενοκτονίας. 
Είναι η επίσημη γλώσσα της Αρμενίας και του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ, και έχει πολυάριθμους ομιλητές σε Ρωσσία, 
Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, Γαλλία, Γεωργία,  Συρία, 
Λίβανο, Αργεντινή, Ουκρανία, Πολωνία, Τουρκία, 
Ουζμπεκιστάν, Γερμανία, Καναδά, Ελλάδα, Βραζιλία, 
Αυστραλία, Ισπανία, Αφγανιστάν και Βουλγαρία. 
 

Στην κλασσική της μορφή (krapar), τα Αρμένικα ήταν μια 
από τις μεγάλες γλώσσες της Εγγύς Ανατολής και της 
Μικράς Ασίας. Επηρεάστηκε φωνολογικά από τα 
Γεωργιανά και τις άλλες καυκάσιες γλώσσες, και είχε 
λάβει πολυάριθμα λέξεις-δάνεια από τα Ελληνικά, 
Συριακά, Λατινικά και Περσικά. Η ανάπτυξη των 
sharagan (εκκλησιαστικών ύμνων) και τα γραφόμενα 
διαφόρων λογοτεχνικών πυλώνων, όπως των Krikor 
Naregatsi (951-1003), Μάγιστρου Krikor Bahlavouni (990-
1059), Hovhannes Sargavak (1045-1129), Καθόλικου Nerses 
Shnorhali (1098-1173), Mkhitar Kosh (1120-1213), 
Καθόλικου Nerses Lampronatsi (1153-1198), Vartan 
Aykegtsi (π. 1250) και άλλων εκλέπτυνε την κλασσική 
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αρμενική γλώσσα, εξυψώνοντας και διευρύνοντας τη 
λογοτεχνική της τεχνοτροπία. Στο 13ο και το 14ο αιώνα η 
γραμματική, το συντακτικό και η ορθογραφία της 
γλώσσας τυποποιήθηκαν περαιτέρω. Η κλασσική 
Αρμενική χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για τις λειτουργίες 
στις Αρμενικές Αποστολικές Ορθόδοξες εκκλησίες σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 
 

Μετά την πτώση του αρμενικού 
Βασιλείου της Κιλικίας (1375) και την 
καταστροφή πολυάριθμων μονών, η 
αρμενική γλώσσα έπεσε σε λήθαργο 
μέχρι το 16ο αιώνα: εξαιτίας των 
τρομερών καταστάσεων στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και την 
Περσία των Σαφαβιδών, οι kousan 
(λυρικοί αοιδοί) και οι ashough 
(τροβαδούροι) σταδιακά έδωσαν στην 
ποίηση λαϊκή άποψη. Ποιητές και 
τροβαδούροι όπως τους Ghazar 
Sepasdatsi, Vrtanes Srngetsi, Krikor 
Vanetsi, Stepanos Varaketsi, Nerses 
Mokatsi, Sayat Nova και άλλους 
ασχολήθηκαν κυρίως με τις 
ενασχολήσεις των Αρμενίων που 
ζούσαν υπό το ζυγό των Περσών και 
των Τούρκων αφεντάδων.  
 

Μέσα στο γενικότερο ρεύμα της Αναγέννησης και του 
Διαφωτισμού ιδρύθηκαν αρμένικα τυπογραφεία στη 
Βενετία (1511), τη Ρώμη (1584), την αρμενική ενορία του 
Ισφαχάν (1641) και στο Άμστερνταμ (1666). Το 18ο αιώνα 
ιδρύονται περισσότερα τυπογραφεία στην Κωνσταντι-
νούπολη, το Μαδράς της Ινδίας, την Αγία Πετρούπολη, το 
Ετσμιατζίν, τη Μασσαλία, τη Σμύρνη και το Άμστερνταμ. 
Εξίσου αξιόλογα είναι τα τυπογραφεία των Μεχιταριστών 
στη Βενετία, την Τεργέστη και τη Βιέννη, τα οποία 
συνέβαλαν στη διατήρηση και τη διάδοση της αρμένικης 
γλώσσας και του αρμένικου πολιτισμού. 
 

Από το 18ο αιώνα και μετά, ιδρύθηκαν 
πολυάριθμα ιδρύματα που προωθούσαν 
την αρμενική γλώσσα, όπως το 
Μοναστήρι των Μεχιταριστών στη 
Βενετία (1717), την Τεργέστη (1773) και 
τη Βιέννη (1811), το Ινστιτούτο 
Λαζαριάν στη Μόσχα (1815), το 
Αρμενικό Κολλέγιο στην Καλκούτα 
(1821), η Ακαδημία Νερσεσιάν στην 
Τιφλίδα (1824), το Κολλέγιο Μουράτ 
Ραφαελιάν στη Βενετία (1836), η Σχολή 
Tebrotzassere στην Κωνσταντινούπολη 
(1879) και το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο 
Μελκονιάν στη Λευκωσία (1926). Η 
πρώτη αρμενική εφημερίδα, ο Aztarar 
(Μηνύτωρ), εκδόθηκε το 1794 στην 
Ινδία, ακολουθούμενη από άλλες όπως 
τις Tidag Pouzantian [(Βυζαντινός 
Φακός), Κωνσταντινούπολη: 1812], 
Arshalouis Araradian [(Αυγή του Αραράτ), Σμύρνη: 1840], 
Govgas [(Καύκασος), Τιφλίδα: 1846], Armaveni  

date for church services in the Armenian Apostolic 
Orthodox churches around the world. 
 

Following the fall of the Armenian Kingdom of Cilicia 
(1375) and the destruction of numerous monasteries, the 
Armenian language fell into a slumber until the 16th 
century: due to the dire conditions in the Ottoman 

Empire and Safavid Persia, the kousan 
(lyrical singers) and the ashough 
(troubadours) gradually give poetry a 
secular outlook. Poets and troubadours 
like Ghazar Sepasdatsi, Vrtanes Srngetsi, 
Krikor Vanetsi, Stepanos Varaketsi, 
Nerses Mokatsi, Sayat Nova and others 
chiefly dealt with the preoccupations of 
the Armenians living under the yoke of 
Persian and Turkic rulers.  
 

Within the general Renaissance and 
Enlightenment flow, Armenian printing 
presses were established in Venice 
(1511), Rome (1584), the Armenian 
quarter of Isfahan (1641) and 
Amsterdam (1666). In the 18th century 
more printing presses are established in 
Constantinople, Madras of India, Saint 

Petersburg, Etchmiadzin, Marseilles, Smyrna and 
Amsterdam. Equally noteworthy are the printing presses 
of the Mkhitarists in Venice, Trieste and Vienna, which 
contributed to preserving and spreading the Armenian 
language and the Armenian culture. 
 

From the 18th century onwards, numerous institutions 
promoting the Armenian language were established, 
such as the Mkhitarist Monastery in Venice (1717), 
Trieste (1773) and Vienna (1811), the Lazarian Institute 
in Moscow (1815), the Armenian College in Calcutta 
(1821), the Nersessian Academy in Tiflis (1824), the 

Mourad Raphaelian College in Venice 
(1836), the Tebrotzassere School in 
Constantinople (1879) and the 
Melkonian Educational Institute in 
Nicosia (1926). The first Armenian 
newspaper, Aztarar (Warner), was 
published in 1794 in India, followed by 
others, such as Tidag Pouzantian 
[(Byzantine Lens), Constantinople: 
1812], Arshalouis Araradian [(Dawn of 
Ararat), Smyrna: 1840], Govgas 
[(Caucasus), Tiflis: 1846], Armaveni 
[(Date Palm), Cairo: 1865], Yergrakount 
[(Globe), Manchester: 1865] etc. The 
first Armenian newspaper in Cyprus was 
published in 1900 in Nicosia, and was 
called Kharazan (Whip). 
 

Between the 18th and 20th centuries, the Armenian script 
was used to transcribe Ottoman Turkish, being easier to 
read and phonologically better-suited for it than the 
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Perso-Arabic script. In fact, the first novel to be 
published in Turkish, Akabi Hikâyesi (1851), was 
written by Vartan Pasha in the Armenian script. During 
that time, vernacular Armenian (Ashkharapar) 
borrowed numerous words from 
Turkish and Russian. Due to the 
division of the Armenian homeland 
between the Ottoman and the Russian 
Empires, since the 19th century 
Armenian is divided into two dialects: 
Western Armenian (Arevm’tahayeren) 
and Eastern Armenian 
(Arevelahayeren). The former - based 
on the Constantinople dialect - is 
spoken mainly by Diasporan 
Armenians in Europe, the Middle East 
and the American continent, while the 
latter - based on the Ararat and Tiflis 
dialect - is mainly spoken in Armenia, 
the former Soviet Republics, as well as 
in Iran. Although largely mutually intelligible, there are 
noticeable differences in phonology, vocabulary, 
grammar even orthography. 
 

Literary giants of the modern era include Khachadour 
Apovian (1809-1848), Mikael Nalpantian (1829-1866), 
Hagop Melik-Hagopian [also known as Raffi (1835-
1888)], Hagop Baronian (1843-1891), Arpiar Arpiarian 
(1852-1908), Krikor Zohrab (1861-1915), Levon 
Pashalian (1863-1943), Avedis Aharonian (1866-1948), 
Hovhannes Toumanian (1869-1923), Levon Shant (1869-
1951), Roupen Zartarian (1874-1915), Atom Yardjanian 
[also known as Siamanto (1878-1915)], Gosdan Zarian 
(1885-1969), Karekin Nzhdeh (1886-1955), Yeghishe 
Charents (1897-1937), Hovhannes Shiraz (1915-1984), 
Kevork Emin (1918-1988), Silva Gaboudigian (1919-
2006), Barouyr Sevag (1924-1971),  as well as Vahan 
Tekeyan (1878-1948) and Hagop 
Oshagan (1883-1948), who had been 
professors at the Melkonian, and 
Hovsep Shishmanian [also known as 
Dzerents (1822-1888)], who in 1875 
had visited the Magaravank in 
Pendadhaktylos. 
 

* * * 
Today in Cyprus, Armenian is the 
main teaching medium at Nareg 
Elementary Schools (Nicosia, Larnaca 
& Limassol) and Nareg Gymnasium 
(Nicosia). The second CyBC radio has 
been broadcasting Armenian 
programmes since 1953, nowadays 
daily from 17:00-18:00, the only 
Armenian broadcast around the region. 
Since the early 1990s, an Armenian TV programme is 
broadcasted on the day of Armenian Christmas (6 
January) by CyBC, nowadays from 09:00-12:00. Two  

[(Χουρμαδιά), Κάιρο: 1865], Yergrakount [(Υφήλιος), 
Μάντσεστερ: 1865] κτλ. Η πρώτη αρμένικη εφημερίδα 
στην Κύπρο εκδόθηκε το 1900 στη Λευκωσία, και 
ονομαζόταν Kharazan (Μαστίγιο). 

 

Ανάμεσα στο 18ο και τον 20ο αιώνα, η 
αρμενική γραφή χρησιμοποιείτο για την 
καταγραφή της Οθωμανικής 
Τουρκικής, όντας ευκολότερη στην 
ανάγνωση και καταλληλότερη γι’ αυτήν 
παρά την αραβοπερσική γραφή. 
Μάλιστα, η πρώτη νουβέλα που 
δημοσιεύθηκε στην Τουρκική, η Akabi 
Hikâyesi (1851), γράφτηκε από το Βαρτάν 
Πασά με αρμενική γραφή. Κατά την 
εποχή εκείνη, η καθομιλουμένη Αρμενική 
(Ashkharapar) δανείστηκε πολυάριθμες 
λέξεις από τα Τουρκικά και τα Ρωσσικά. 
Λόγω του διαχωρισμού της αρμένικης 
πατρίδας ανάμεσα στην Οθωμανική και 
τη Ρωσσική Αυτοκρατορία, από το 19ο 
αιώνα τα Αρμένικα διαιρούνται σε δύο 

διαλέκτους: τη Δυτική Αρμενική (Arevm’tahayeren) και 
την Ανατολική Αρμενική (Arevelahayeren). Η πρώτη - 
βασισμένη στη διάλεκτο της Κωνσταντινούπολης - 
ομιλείται κυρίως από Αρμένιους της Διασποράς στην 
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αμερικανική ήπειρο, 
ενώ η δεύτερη - βασισμένη στη διάλεκτο του Αραράτ και 
της Τιφλίδας - ομιλείται κυρίως στην Αρμενία, τις πρώην 
σοβιετικές Δημοκρατίες, καθώς και στο Ιράν. Αν και είναι 
σε μεγάλο βαθμό αμοιβαία κατανοητές, υπάρχουν 
αξιοσημείωτες διαφορές στη φωνολογία, το λεξιλόγιο, τη 
γραμματική ακόμη και την ορθογραφία. 
 

Στους λογοτεχνικούς γίγαντες της σύγχρονης εποχής 
περιλαμβάνονται οι Khachadour Apovian (1809-1848), 
Mikael Nalpantian (1829-1866), Hagop Melik-Hagopian 
[γνωστός και ως Raffi (1835-1888)], Hagop Baronian 
(1843-1891), Arpiar Arpiarian (1852-1908), Krikor Zohrab 

(1861-1915), Levon Pashalian (1863-1943), 
Avedis Aharonian (1866-1948), 
Hovhannes Toumanian (1869-1923), 
Levon Shant (1869-1951), Roupen 
Zartarian (1874-1915), Atom Yardjanian 
[γνωστός και ως Siamanto (1878-1915)], 
Gosdan Zarian (1885-1969), Karekin 
Nzhdeh (1886-1955), Yeghishe Charents 
(1897-1937), Hovhannes Shiraz (1915-
1984), Kevork Emin (1918-1988), Silva 
Gaboudigian (1919-2006), Barouyr Sevag 
(1924-1971),  καθώς και οι Vahan 
Tekeyan (1878-1948) και Hagop Oshagan 
(1883-1948), που υπήρξαν καθηγητές στο 
Μελκονιάν, και ο Hovsep Shishmanian 
[γνωστός και ως Dzerents (1822-1888)], ο 
οποίος το 1875 είχε επισκεφθεί το 
Αρμενομονάστηρο στον Πενταδάκτυλο. 
 

* * * 
Σήμερα στην Κύπρο, η Αρμενική είναι το κύριο μέσο 
διδασκαλίας στα Δημοτικά Σχολεία Ναρέκ (Λευκωσία, 
Λάρνακα & Λεμεσός) και το Γυμνάσιο Ναρέκ 
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(Λευκωσία). Το δεύτερο ραδιόφωνο του ΡΙΚ μεταδίδει 
αρμένικα προγράμματα από το 1953, σήμερα καθημερινά 
από 17:00-18:00, τη μόνη αρμενική μετάδοση στην 
περιοχή. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
μεταδίδεται από το ΡΙΚ αρμένικο 
τηλεοπτικό πρόγραμμα την ημέρα των 
αρμένικων Χριστουγέννων (6 
Ιανουαρίου), σήμερα από 09:00-12:00. 
Εκτυπώνονται δύο εφημερίδες στα 
Αρμένικα, το Artsakank (Ηχώ) και το 
Azad Tsayn (Ελεύθερη Φωνή), καθώς και 
το μηνιαίο ενημερωτικό  δελτίο της 
Αρμενικής Μητρόπολης Κύπρου, το 
Keghart (περιοχή στην Αρμενία), και το 
τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του 
Γραφείου του Αρμένιου Εκπροσώπου, 
το Lradou (Ενημερωτικό Δελτίο). Η 
κλασσική Αρμενική χρησιμοποιείται τις 
Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές στις 
τρεις Αρμενορθόδοξες εκκλησίες της 
Κύπρου: στην Παναγία Θεοτόκο (Sourp 
Asdvadzadzin) στην Ακρόπολη της 
Λευκωσίας, στον Άγιο Στέφανο (Sourp Stepanos) στη 
Λάρνακα και στον Άγιο Γεώργιο (Sourp Kevork) στη 
Λεμεσό. 
 

Στις 01/12/2002 η Κυπριακή Δημοκρατία και το Συμβούλιο 
της Ευρώπης ανακήρυξαν την Αρμενική ως μειονοτική ή 
περιφερειακή γλώσσα της Κύπρου στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών 
Γλωσσών. Στις 04/08/2005 προσδιορίστηκε ως μη-
περιφερειακή γλώσσα και στις 27/09/2006 διευκρινίστηκε 
πως ήταν η Δυτική Αρμενική διάλεκτος: υπολογίζεται ότι 
η Δυτική Αρμενική ομιλείται από περίπου 2.500 
Αρμενοκύπριους και πάνω από 500 Αρμένιους από το 
Λίβανο, τη Συρία, την Ελλάδα και την Αίγυπτο, ενώ η 
Ανατολική Αρμενική είναι η μητρική γλώσσα 
περισσότερων από 500 Αρμενίων από την Αρμενία, τη 
Γεωργία, το Ιράν και τη Ρωσσία. 
 

* * * 
Η Δυτική Αρμενική έχει 8 ήχους φωνηέντων, 24 ήχους 
συμφώνων και 9 διφθόγγους. Τα ουσιαστικά έχουν έξι 
κλίσεις (ονομαστική, αιτιατική, γενική, δοτική, αφαιρετική 
και οργανική), δύο αριθμούς (ενικό και 
πληθυντικό), και στερούνται γραμματικού 
γένους. Τα επίθετα είναι άκλιτα, χωρίς 
γένος, και προηγούνται του ουσιαστικού 
που προσδιορίζουν. Τα ρήματα έχουν 
τέσσερις χρόνους (Ενεστώτας,  
Παρατατικός, Αόριστος και Μέλλοντας), 
δύο φωνές (ενεργητική, παθητική), τρεις 
συζυγίες (-el, -il και -al), πέντε εγκλίσεις  
(οριστική, ευκτική, υποθετική, 
αναγκαστική και προστακτική), και 
συνήθως μπαίνουν στο τέλος μιας 
πρότασης. Η Αρμενική δεν είναι μόνο 
κλιτή, αλλά και συγκολλητική γλώσσα 
(κυρίως με επιθήματα) με σχετικά 
ελεύθερη διάταξη λέξεων. Είναι επίσης 
πλούσια σε συνδυασμούς συμφώνων. 

monthly newspapers are printed in Armenian, 
Artsakank (Echo) and Azad Tsayn (Free Voice), as 
well as the monthly newsletter of the Armenian 
Prelature of Cyprus, Keghart (a region in Armenia), and 

the quarterly newsletter of the Office of 
the Armenian Representative, Lradou 
(Newsletter). Classical Armenian is used 
on Sundays and important feasts at the 
three Armenian Orthodox churches of 
Cyprus: at the Virgin Mary (Sourp 
Asdvadzadzin) in Acropolis, Nicosia, at 
Saint Stephen (Sourp Stepanos) in 
Larnaca, and at Saint George (Sourp 
Kevork) in Limassol. 
 

On 01/12/2002 the Republic of Cyprus 
and the Council of Europe declared 
Armenian to be a minority or regional 
language of Cyprus within the context of 
the European Charter for Regional or 
Minority Languages. On 04/08/2005 it 

was specified as a non-regional language and on the 
27/09/2006 it was clarified that it was the Western 
Armenian dialect: it is estimated that Western 
Armenian is spoken by about 2.500 Armenian-Cypriots 
and over 500 Armenians from Lebanon, Syria, Greece 
and Egypt, while Eastern Armenian is the mother 
tongue of more than 500 Armenians from Armenia, 
Georgia, Iran and Russia. 
 

* * * 
Western Armenian has 8 vowel sounds, 24 consonantal 
sounds and 9 diphthongs. Nouns have six cases 
(nominative, accusative, genitive, dative, ablative and 
instrumental), two numbers (singular and plural), and 
no grammatical gender. Adjectives do not decline, have 
no gender, and they precede the nouns they qualify. 
Verbs have four tenses (Present, Imperfect, Preterite and 
Future), two voices (active, passive), three conjugations 
(-el, -il and -al), five moods (indicative, optative, 
conditional, jussive and imperative), and they are 
usually placed at the end of a sentence. Armenian is not 

only inflectional, but also an agglutinative 
language (mainly with suffixes) with a 
fairly free word order. It is also rich in 
consonantal combinations. 


