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Ο,ΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ «ΠΑΛΑΙΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ» ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Του Μ. Α. Σοφοκλέους

Επιστημονικού διευθυντή του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου-Ιστορικού Αρχείου & Κέντρου Μελετών Λεμεσού

(Φωτογραφία του χώρου τη δεκαετία του 1930. Χαρακτηριστική αρχιτεκτονική οθωμανικού
νεκροταφείου. Το κτήριο αριστερά είναι η οικία Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, στην ομώνυμη οδό σήμερα.

Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του Ανδρέα και της Μαρούλας Μορφίτη (ο πατέρας του
Γιώργος Μορφίτης εικονίζεται όρθιος δεξιά)
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(O ίδιος χώρος όπως ήταν το 1984, σε φωτογραφία του Τίτου Κολώτα,
με τον σταθμό βενζίνης Mobil Λειβαδιώτη)

(O χώρος από ψηλά, καθώς κλείνεται ανάμεσα στο ξενοδοχείο Μιστράλ (οικία Χριστοδούλου
Χατζηπαύλου) και μια πολυκατοικία (οικία Κώστα Πιττάκα), σε αεροφωτογραφία του Λόη Χαράκη τη

δεκαετία του 1980)
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Στην παλιά μου γειτονιά,1 επί της οδού Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, εκεί που σήμερα
υψώνονται διάφορες πολυκατοικίες, το ξενοδοχείο ΜΙΣΤΡΑΛ και άλλα κτήρια, έγινε
κάποτε ένα βενζινάδικο της Μοbil, που ανήκε στον κ. Νίκο Λειβαδιώτη. Εκεί ακριβώς,
υπήρχε ένα οθωμανικό νεκροταφείο, που η επίσημη ονομασία του ήταν «Μουλλά
Αχμετλέρ»2. Eικάζω πως για να λέγεται «Παλαιό Κοιμητήριο» και να παραμένει ως
τοπωνύμιο, πρέπει να ήταν ένα από τα πρώτα κοιμητήρια – από τα πολλά που
λειτούργησαν στη Λεμεσό – που θα αντικαταστάθηκε γρήγορα από κάποιο ή κάποια
άλλα. Για να ονομαστεί «παλαιό» και έτσι να παραμείνει στην ορολογία των τοποσήμων
της Λεμεσού σημαίνει ότι θα προϋπήρξε αρκετών άλλων οθωμανικών κοιμητηρίων, που
λειτούργησαν κατά καιρούς στην πόλη. Θα ήθελα να υποθέσω πως θα πρέπει να ήταν,
μάλλον, το πρώτο που δημιουργήθηκε στην Λεμεσό, ένεκα της θέσης του, ύστερα από
την κατάκτηση της Κύπρου ,της Λεμεσού στις 2 Ιουλίου 1570, από τους Οθωμανούς, και
την επίθεση που έγινε, αρχικά στις 20 Ιουνίου στην Πάφο, στην Λάρα συγκεκριμένα
και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1571, με την κατάληψη της Αμμοχώστου.3

Μια φωτογραφία, που ανήρτησε η Ιουλία Αντωνιάδου στον δικτυακό χώρο «Λεμεσού
Μνήμες», με το σχόλιο, «Δεν έχω ιδέα για την περιοχή. Μόνη πληροφορία για την
φωτογραφία είναι για τον κύριο που στέκεται στα δεξιά. Είναι ο παππούς μου Γιώργος
Μορφίτης και ξέρω ότι εργαζόταν σαν επιστάτης στην κατασκευή δρόμων.», υπήρξε η
αιτία για την συγγραφή αυτού του άρθρου. Επειδή αναρτήθηκε ομού με μιαν άλλη
φωτογραφία, που εικονίζεται ο παππούς της στην κατασκευή της οδού Αγίας Φυλάξεως,
με χρονολογία 1931, εικάζουμε ότι με η εποχή που τραβήχτηκε η συγκεκριμένη
φωτογραφία με τον ίδιο έξω από το οθωμανικό κοιμητήριο, είναι της ίδιας εποχής και
πρόκειται για φωτογραφίες επαγγελματικής φύσεως.4

Στην εργασία αυτή αξιοποιήθηκαν όσες πηγές ήσαν διαθέσιμες, αλλά εκτιμώ ότι θα
παραμείνει για πολύ καιρό ως μια εργασία «εν προόδω», γιατί η ιστορική έρευνα στην
ιστορία μιας πόλης μπορεί να φέρει στην επιφάνεια σε κάποια δεδομένης στιγμή
κάποιες πληροφορίες, ιδιαίτερα για την οθωμανική περίοδο στην ιστορία της Λεμεσού,
μια ιστορία που δεν έχει μελετηθεί σε βάθος, πέρα από λίγες εξαιρέσεις.5 Ιδιαίτερα,
γιατί μέσα από το «Λεμεσού Μνήμες», κανείς δεν γνωρίζει τι άλλο μπορεί να προκύψει

1 Θα ήθελα και δημοσίως να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Χριστάκη Σεργίδη για την πολύτιμη
συνεργασία του, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την χαρτογραφική πτυχή της εργασίας.
Ευχαριστίες και προς την κα Σάντρη Ζήνωνος για τις πολύτιμες πληροφορίες της, καθώς και για την
φωτογραφία του χώρου που μας παραχώρησε. Τις ευχαριστίες μου, επίσης, στην Τζούλια Αντωνιάδου,
(κόρη του Ανδρέα Μορφίτη υπαλλήλου του Κτηματολογίου Λεμεσού), που είχε την ιδέα να την αναρτήσει
στο ‘Λεμεσού Μνήμες’, αρχικά, ώστε να είναι διαθέσιμη στο κοινό.θερμές ευχαριστίες και προς τον κ.
Τίτο Κολώτα, για τις παρατηρήσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που έδωσε όταν διάβασε το
αρχικό κείμενο.
2 Bλ. Ozay and Selcuk Akif, Εchoes from the Past. The Turkish Cypriot Cmmunity of Limassol and its
Heritage, Terra Cypria, Limassol, 2008, σελ. 57-58.
3 Στην Αμμόχωστο υπήρχε ένα παρόμοιο με τους νεκρούς της τουρκικής εισβολής του 1570-1571 και την πολιορκία
της πόλης.
4Παρόμοια φωτογραφία υπάρχει για την οδό Αγίας Ζώνης, της ίδιας εποχής, με εργολάβο τον Ιωάννη Τσίρο.
5 Ανδρέας Φούλιας, «Πολιτική Ιστορία της Λεμεσού κατά την Τουρκοκρατία», στο Λεμεσός. Ταξίδι στους Χρόνους
μιας Πόλης, επιμ. Άννα Μαραγκού και Τίτος Κολώτας, έκδ. Δήμου Λεμεσού, Λεμεσός, 2006: 167-172.
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«προσεχώς», καθώς θα λέγαμε δίκην παλαιού ελληνικού κινηματογράφου! Ακόμα και η
πιο εμπεριστατωμένη εργασία που αναφέρεται στα οθωμανικά μνημεία, αυτή του T.
Bagiskan, με τίτλο: Ottoman, Islamic and Islamised Monuments in Cyprus, Nicosia,
(Cyprus Turkish Education Foundation, 2009), δεν αναφέρεται για το συγκεκριμένο
χώρο, ούτε το συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο των κοιμητηρίων που παρουσιάζονται
στις σελίδες του. Απλώς αναφέρει ότι:

At one time Limassol was a town rich in cemeteries. People can still remember burials taking
place in these cemeteries most of which were instituted in the ottoman period.6

Αυτό σημαίνει ότι ένας τέτοιος χώρος, έχει μια ξεχωριστή ιστορία στην οθωμανική
ιστορία της πόλης αν και πέρασε στην αφάνεια ως αδρανές κοιμητήριο, κατάφερε να
διατηρηθεί και στην περίοδο της Αγγλικής Διοίκησης, αλλά και επί ημερών της
Κυπριακής Δημοκρατίας αλλάζοντας χρήση. Επί των χαρτών από το 1883 και μετά
σημειώνεται πλέον ως ‘πάρκο’. Γι’ αυτά όλα θα ασχοληθούμε στην συγκεκριμένη
εργασία ώστε, με όσες πληροφορίες έχουμε να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα, όσο
ασφαλές γίνεται, μια και οι προφορικές μαρτυρίες για την αρχική παρουσία του χώρου
είναι πολύ λίγες.

(Από την διάνοιξη της οδού Αγίας Φυλάξεως το 1931, με ίδιο συνεργείο που εργάζεται και στην
φωτογραφία η οποία δημοσιεύτηκε στο «Λεμεσού Μνήμες» από την Ιουλία Αντωνιάδου στην οποία

παρουσιάζεται το «Παλαιό Οθωμανικό Κοιμητήριο»)

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, χώροι ταφής για Οθωμανούς υπάρχουν αρκετοί στη
Λεμεσό, οι πλείστοι από την περίοδο της Οθωμανικής περιόδου, όπως π.χ. ο περίβολος
του Μεσαιωνικού Κάστρου, στον οποίο υπάρχουν ακόμη πέτρινα ‘σήματα’ από τάφους

6 T. Bagiskan, Ottoman, Islamic and Islamised Monuments in Cyprus, Nicosia, Cyprus Turkish Education
Foundation, 2009, pp.444-445. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον βυζαντινολόγο Δρ Ανδρέα Φούλια
για την υπόδειξη.
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προηγούμενων εποχών, με αραβικά γράμματα, όπως ήταν η γραφή μέχρι το 1923. Πιο
κάτω, βλέπουμε μια όψη από το Κάστρο της Λεμεσού, όπου φαίνονται τάφη:

(Ό,τι απέμεινε από τους τάφους στον περίβολο του Κάστρου. Πηγή: Iστορικό Αρχείο Λεμεσού)

Πιο συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 1570, οι Τούρκοι εισέβαλαν, με μια, μεγάλης
κλίμακας, εισβολή. Περίπου 60.000 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων ιππικού και
πυροβολικού, υπό τη διοίκηση του Λάλα Μουσταφά Πασά αποβιβάστηκαν στις 2
Ιουλίου 1570 στην Λεμεσό, αφού από την 1η Ιουλίου έκαναν αρκετές επιθέσεις στην
παραλία της πόλης, βρίσκοντας σχετική αντίσταση από τις δυνάμεις που υπεράσπιζαν
την Λεμεσό, υπό τον Έλληνα αρχηγό Πέτρο Ροντάκη, που υπήρξε αρχηγός των stradioti.
Yπήρξε, επίσης, αντίσταση από ένα σώμα της Φρουράς της Πάφου με τον υποδιοικητή
Vinvenzo Malipiero που προκάλεσε μεγάλες ζημιές στους εισβολείς. Αρκετές φορές τους
απώθησαν πίσω στην θάλασσα αναγκάζοντάς τους να υποχωρήσουν. Είναι λάθος να
δηλώνεται ότι η αποβίβαση των Τούρκων στη Λεμεσό έγινε αμαχητί. Αφού κατάφεραν
να αποβιβαστούν, έφτασαν μέχρι τα Πολεμίδια και στη συνέχεια, πορεύθηκαν και
πολιόρκησαν την Λευκωσία..7 Παρεμπιπτόντως, το 1539, υπήρξε η πρώτη επίθεση
εναντίον της Λεμεσού, αλλά σε μικρή κλίμακα. Αυτή του 1570, δεν ήταν μια απλή
επίθεση, αλλά εισβολή μεγάλης κλίμακας.

Έτσι, η μουσουλμανική κοινότητα, από το 1570 δημιούργησε στη Λεμεσό χώρους
λατρείας καθώς και ενταφιασμού των νεκρών και μέχρι το 1974 λειτούργησαν πολλοί
άλλοι χώροι για τις ταφικές ανάγκες των Οθωμανών της πόλης. Εικάζω πως, ένεκα της
θέσης του, αυτό το συγκεκριμένο κοιμητήριο στη άκρη της πόλης (τότε), θα ήταν
κατάλληλος χώρος κάποτε που οι Οθωμανοί εξουσίαζαν το σύνολο της πόλης. Στη
συνέχεια, οι ‘χριστιανοί’ κατοίκησαν ομαδικά στην περιοχή που δεν θα συνέτρεχε πλέον
κανένας λόγος ώστε να λειτουργεί ένα οθωμανικό κοιμητήριο μέσα στην χριστιανική

7 Aπόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τομ. Γ’, Θεσσαλονίκη, 1968.
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οικιστική περιοχή. Στη συνέχεια, όπως ήταν φυσικό, δημιουργήθηκαν αρκετοί τέτοιοι
χώροι στην πόλη για ταφές μουσουλμάνων. Στο Τζαμί Τζεντίτ, στο Μεσαιωνικό Κάστρο
(«Κάστρο του Ελευθερωτή», το ονόμασαν)8, στον Κήπο του Αλλάχ στην Τζαμούδα,
όπου σύμφωνα με τους Αδελφούς Ακίφ, «το γεγονός ότι ο χώρος περιέχει τάφους και
επιγραφές των αξιωματικών του πυροβολικού του Μεχμέτ Εμίν, οδηγείς το συμπέρασμα
ότι ο κήπος αυτός ήταν χώρος ταφής των οθωμανών αξιωματούχων που υπηρετούσαν
στην Κύπρο»9. Το νεώτερο μουσουλμανικό κοιμητήριο βρίσκεται στα Πολεμίδια.
Υπάρχει, φυσικά και το κοιμητήριο των θυμάτων των πλημμύρων που έγιναν στις 16
Οκτωβρίου και 12 Δεκεμβρίου του 1880 και στις 30 Οκτωβρίου του 1894. Για την
πλημμύρα της 12ης Δεκεμβρίου του 1880 ο Ευστάθιος Παρασκευά-Παλαίμαχος
αναφέρει ότι, «θύματα εκ πνιγμού υπήρξαν πολλά εις την Τουρκικήν συνοικίαν» ενώ
για αυτή του 1894 λέει: «θύματα του κατακλυσμού αυτού υπήρχαν περί τα 20, το
πλείστον Τούρκοι».

Πιο λεπτομερή, γλαφυρή αλλά και πιο τραγική στα όσα έφερε η πλημμύρα περιγραφή
έχουμε και στην εφημερίδα Αλήθεια λίγες μέρες μετά, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 1894.
Η περιγραφή είναι ακόμη πιο φρικιαστική από εκείνη τού Παρασκευά και ο
απολογισμός των νεκρών όπως αναφέρει είναι 22 άνθρωποι από τους οποίους οι πέντε
χριστιανοί και 17 Οθωμανοί. Ο λόγος των δυσανάλογων αυτών απωλειών είναι ότι η
τουρκική συνοικία βρισκόταν βασικά γύρω από τις όχθες του πλημμυρίσαντος ποταμού
Γαρύλλη αλλά και των φτωχών και ευτελών κατασκευών των υποστατικών τους.

Ο γράφων έχει προσωπική μνήμη από τον χώρο αυτό, καθώς αναφέραμε στην αρχή της
εργασίας. Υπήρχε διάχυτη στην γειτονιά η φήμη ενός παμπάλαιου οθωμανικού
νεκροταφείου/κοιμητηρίου, καθώς και για έναν άλλο χώρο, δεξιότερα προς την πόλη,
που ήταν επίσης ανοικτή χωράφα και για την οποία υπήρχε η φήμη ότι κάποτε υπήρξε
στρατόπεδο (γενικά, χωρίς να κατονομάζεται κάποια ομάδα). Μικρός, θυμάμαι ότι
υπήρχαν εκεί αρκετά δέντρα και κυρίως κυπαρίσσια, κάποια από τα οποία υπάρχουν
και σήμερα, ως αδιάψευστοι αυτόπτες μάρτυρες μιας εποχής που πέρασε ανεπιστρεπτί
και έμεινε στην ιστορία της πόλης ως τοπόσημο με την επωνυμία: «Η Πεζίνα του
Λειβαδειώτη». Ήταν στην ουσία ένας κήπος, μέσα στον οποίο τοποθετήθηκε ένας
σταθμός βενζίνης. Ανήκε στο οθωμανικό Συμβούλιο ΕΦΚΑΦ, το οποίο το εκχώρησε στη
συνέχεια, τη δεκαετία του 1950 και συγκεκριμένα το 1955, και να γίνει ιδιωτική
περιουσία. Το ίδιο έγινε με το άλλο τουρκικό κοιμητήριο στην καρδιά της
τουρκοκυπριακής συνοικίας, εκεί στον κυκλικό κόμβο που οδηγεί στην ΚΕΟ και ο άλλος
δρόμος στην οδό Μισιαούλη και Κάβαζογλου. Ακούγεται απίστευτο, αλλά στην
μουσουλμανική κοινότητα η αλλαγή χρήσης ενός κοιμητηρίου δεν είναι κάτι πολύ
σοβαρό και ασυνήθιστο, εν αντιθέσει με τους χριστιανικούς χώρους απόθεσης των
νεκρών όπου διατηρούνται και θεωρούνται από την εκκλησία «καθαγιασμένοι χώροι».

8 Βλ. Ozay and Selcuk Akif, Εchoes from the Past. The Turkish Cypriot Cmmunity of Limassol and its
Heritage, Terra Cypria, Limassol, 2008,,σελ. 22
9 ό.π σελ.53.
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Η περιοχή ανήκε στο ΕΦΚΑΦ (EVKAF) το θρησκευτικό ίδρυμα των Μουσουλμάνων της
Κύπρου, στο οποίο ανήκει σημαντική ακίνητη ιδιοκτησία, τόσο στις κατεχόμενες όσο
και στις ελεύθερες περιοχές.10

(Ο χώρος του μουσουλμανικού κοιμητηρίου την ημέρα της κηδείας του Αλκιβιάδη Ελευθεριάδη τον
Απρίλιο του 1938. Το Κοιμητήριο βρίσκεται ανάμεσα στις οικίες των Χριστόδουλου Χατζηπαύλου
(αριστερά) και Κώστα Πιττάκα (δεξιά).Το κτήριο απέναντι είναι το εργοαστάσιο Περιστιάνη. Η

φωτογραφία είναι τραβηγμένη από τα γραφεία του Κίρζη. Φωτ. Οικ. Ελευθεριάδη)

Η εφημερίδα Times of Cyprus, σε ένα μονόστηλο, με τίτλο: «Οld Moslem Cemetery to
be improved», αναφέρεται στο πώς το Δημαρχείο Λεμεσού επί Κώστα Παρτασίδη,
ζήτησε τον χώρο από το ΕΦΚΑΦ για να τον μετατρέψει σε Παιδικό Πάρκο της πόλης,
πράγμα που δεν έγινε ουσιαστικά:

The Turkish Delegate of Evkaf, in a letter to the Mayor of Limassol, says plants are being prepared
for the improvement and development of the Old Moslem Cemetery on Limassol sea front. The
Mayor of Limassol had asked for this site which is not neglected to be rented to the Municipality
for the development into a children’s park. (Times of Cyprus, 9th of July, 1955).

10 Gazioglu, Ahmet C. The Turks in Cyprus: A province of the Ottoman Empire (1571-1878),Rustem & Bro.
London, 1990. Sir Harry Luke Cyprus under the Turks, 1571-1878 C. Hurst & Co Publishers Ltd (September 30,
1989. Επίσης, βλ. Sir Harry Luke, Cyprus under the Turks, 1571-1878, C. Hurst & Co Publishers Ltd ,1989.

http://www.archive.org/stream/cyprusunderturk00unkngoog
http://www.archive.org/stream/cyprusunderturk00unkngoog


8

Δεν εκχωρήθηκε ο χώρος στο Δημαρχείο γιατί εκείνη την περίοδο και μέχρι το 1958,
ξεκίνησαν, δυστυχώς, εν μέσω του αντιαποικιακού Αγώνα αντιπαλότητες μεταξύ
Ελλήνων και Τούρκων, με αποτέλεσμα να μη γίνει κάτω από τις συνθήκες καμία
διαπραγμάτευση μεταξύ Δήμου Λεμεσού και ΕΒΚΑΦ. Μετά την δημιουργία της
Κυπριακής Δημοκρατίας ο χώρος εκχωρήθηκε, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της
εταιρείας Mobil και του ΕΒΚΑΦ, στην Mobil για να γίνει στην συνέχεια ο πολύ γνωστός
σταθμός βενζίνης του Νίκου Λειβαδιώτη, ο οποίος άνοιξε το 1964 και παρέμεινε ως
τέτοιος μέχρι το 1992. Στη συνέχεια δόθηκε σε κάποιον για να το κάνει πλυντήριο
αυτοκινήτων. Έληξε η μίσθωση του ΕΒΚΑΦ και παραμένει αναξιοποίητο τώρα. Ο κ.
Νίκος Λειβαδιώτης, σε συνέντευξη που μας παραχώρησε στις 2 Δεκεμβρίου 2014, μας
ανέφερε τα εξής:

Ο κήπος ήταν γνωστός ως «Το Κηπούι του Αλέκου Ζήνωνος». Ήταν κενό και αχρησιμοποίητο
και όταν ζητούσαμε με την Μobil να ανοίξουμε στον παραλιακό δρόμο σταθμό βενζίνης, το
πρότεινα στην εταιρεία η οποία δέχτηκε την ιδέα και άρχισε να κάνει διαπραγμετεύσεις από το
1962 με το ΕΒΚΑΦ, που αποδέχτηκε την πρότασή μας. Όταν ο κήπος μετατρεπόταν σε σταθμό
βενζίνης, το ΕΒΚΑΦ ζήτησε να του δοθεί η ευκαιρία να συγκεντρώσει τα οστά τα οποία αφού τα
έβγαλαν από τους τάφους τα μετέφεραν κάπου αλλού για ταφή. Δεν υπήρχε η κρήνη τότε παρά
μόνο διάφορες σκορπισμένες πέτρε, πιθανότατα από τις ταφόπλακες. Η μίσθωση ξεκίνησε με 30
λίρες τον χρόνο το 1962.11

Κάποια οστά και οι ταφόπλακες που υπήρχαν, όπως αυτό του Σουλεϊμάν πασά (που
πέθανε στην Κύπρο το 1865/Χιζρά 1276), μεταφέρθησαν στο νέο κοιμητήριο στην αυλή
του Νέου Τζαμιού (Djami-Jedit).12

Η κυρία Ιωάννα Πιττάκα, θυμάται την παλιά της γειτονιά και έγραψε στο «Λεμεσού
Μνήμες, όταν είδε την φωτογραφία που ανάρτησε η Ιουλία Αντωνιάδου:

I can say with certainty that it was a garden up until 1962. I remember two baby pet goats, Greta
and Garbo, brought there to graze... by their owner who used to live in the cul-de-sac of Aghia
Marina. Between 1962 and 1964 it was replaced by the petrol station. Since I am now referring to
pet animals connected to this 'historic sight' please note that one gorgeous donkey, that served as
the transport means of a remarkable lady called "Olympou" from Aghia

Fila who used to do the washing for various households, in the years that washing machines were
not available, was often left there too, while its owner was working in the neighborhood!!! This
garden was also the provider of leaves for our silk worms (Kamatero)! There were two huge
"Sikaminies" ... and so much more... !!13

Ο Χριστάκης Σεργίδης, αρχιτέκτονας που ασχολείται ερευνητικά με την ιστορία της
Λεμεσού, μελέτησε επί διαφόρων χαρτών την συγκεκριμένη περιοχή και βρίσκει ότι από
τον «Χάρτη του Kitchener» (1883) και μετά, σε κανένα χάρτη δεν σημειώνεται ο
συγκεκριμένος χώρος ως παλαιό οθωμανικό κοιμητήριο, με το χαρακτηριστικό σύμβολο

11 Νίκος Λειβαδιώτης, συνέντευξη στον Μ. Σοφοκλέους, 2 Δεκεμβρίου 2014.
12 Σύμφωνα με τους Αδελφούς Ακίφ, το Νέο Τζαμί κτίστηκε το 1825 συμφώνως με το μουσουλμανικό
ημερολόγιο Χιζρά, το 1241, σελ. 39. Για τα μουσουλμανικά κοιμητήρια βλ. Κεφ. 10, σελ.55-59.
13 «Λεμεσού Μνήμες», καταχώρηση 3 Νοεμβρίου 2014.
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(--) σημειωμένο επί του χάρτη.14 Αντιθέτως, σημειώνεται ως ελεύθερος, ανοιχτός χώρος,
δίκην πάρκου, με σιντριβάνι στη μέση και γεμάτο δέντρα. Ιδού δύο χαρακτηριστικές
λεπτομέρειες από κάποιους χάρτες:

(Αρ.1. Χάρης του Kitchener 1883 -λεπτομέρεια-)

(Αρ.2.Χάρτης του 1924 (;)-λεπτομέρεια-)

(Δείγματα χαρτών από το αρχείο και επεξεργασία του Χριστάκη Σεργίδη. Και στους δύο χάρτες φαίνεται
καθαρά ότι ο χώρος δεν υπήρξε κοιμητήριο, αλλά χαρτογραφικώς, δηλώνεται ως κήπος ή πάρκο. Στον
πρώτο χάρτη φαίνεται ότι είναι διαμορφωμένος ο χώρος με διαδρόμους, που χάνονται στον δεύτερο. Η
παρουσία δέντρων σημειώνεται εμφαντικώς. Οι αφηγήσεις του Παλαίμαχου, του Ξ. Φαρμακίδη και της
Αγνής Μιχαηλίδου, συνάδουν πλήρως με το κατά πώς δηλώνεται ο συγκεκριμένος χώρος στους χάρτες)

14 Τα χριστιανικά σημειώνονται με σταυρούς (++).



10

Ο Παλαίμαχος στο βιβλίο Παλαιαί Αναμνήσεις,15 κάνει λόγο για τον συγκεκριμένο χώρο,
επαληθεύοντας τους χάρτες ότι από τον ύστερο 19ο αιώνα και μετά δεν υπήρξε καθόλου
ως κοιμητήριο, αλλά ‘ανοικτός κήπος’. Ιδού, πώς το σημειώνει ο Παλαίμαχος:

Η οικία της κυρίας Δημάρχου, εν συνεχεία ήσαν δύο μαγαζιά του πατρός της μακ. Χαριδ.
Γιοργαλλίδη, ο κατόπιν σημερινός κήπος ήτο τουρκ. Νεκροταφείον ανοικτόν όπου έρριπτον τα
σκουπίδια γείτονες.

Για τον ίδιο χώρο, η Αγνή Μιχαηλίδη, στο βιβλίο της Λεμεσός, η Παλιά Πολιτεία,
(Λευκωσία, 2000) αναφέρει τα εξής:

Στο κέντρο της νότιας πλευράς της πόλεως, απέναντι από την οικία Περιστιάνη, βρισκόταν στα
πολύ παλιά χρόνια το τουρκικό στρατόπεδο κι ακριβώς στον απέναντι χώρο ήταν και το
στρατιωτικό κοιμητήριο. Σ’ αυτό το κοιμητήριο ετάφησαν πολλοί στρατιώτες του Αιγυπτιακού
στρατού, που ο στόλος μετάφερνε στην Ελλάδα για να βοηθήσουν τον Ιμπραήμ πασά στην
κατάπνιξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Ο στόλος συνάντησε μεγάλη τρικυμία, που είχε ως
αποτέλεσμα να ναυαγήσουν αύτανδρα μερικά από τα πλοία του. Πολλά από τα πτώματα
εξεβράσθησαν στην ακτή της Λεμεσού. Τα περισυνέλεξαν οι Τούρκοι και τα έθαψαν στο
νεκροταφείο αυτό. Το κοιμητήριο απόμεινε για χρόνια απεριποίητο, και κανένα σημάδι δεν
έμεινε να θυμίζη τους νεκρούς, που σκέπασε το χώμα. Στο τέλος του περασμένου αιώνα ο Σώζος
Λοΐζου το μετέτρεψε σε κήπο και σ’ αυτό οφείλεται η ονομασία Χωράφα του Σώζου, που
διατηρήθηκε για χρόνια. Στο μέσο του καταπράσινου κήπου υπήρχε μια θολωτή πέτρινη βρύση,
απ’ όπου υδρευόταν όλη η γειτονιά.

O Ξενοφών Φαρμακίδης, στο βιβλίο του Ιστορία της Λεμεσού, μετά Λαογραφικών και
Τοπογραφικών Σημειώσεων και Διαφόρων γεγονότων από της Ιδρύσεως Αυτής μέχρι
του 1897, Λεμεσός, 1952, σελ.51, αναφέρει σχετικά με τον χώρο:

To περβόλιν του Σώζου. Εις το κέντρον της νότιας πλευράς της πόλεως και απέναντι των
καταστημάτων του Ι. Περιστιάνη έκειτο το στρατόπεδον των Τούρκων, όπερ ήρχιζεν από της
οικίας του Ι. Αρχοντίδη μέχρι της οικίας του Γιάγκου Ζωγράφου. Πλησίον δε αυτού ήτο το
νεκροταφείον των, εις το οποίον κατά την ανόρυξιν φρέατος προς εύρεσιν ύδατος κατά το 1889
ανευρέθησαν πολλά ξηρά οστά. Λέγεται δε, ότι κατά τότε χρόνους της ελληνικής επαναστάσεως,
ότε ο Ιβραήμ πασάς της Αιγύπτου έπλεε προς την Ελλάδα, διά να καταπνίξη την εξέγερσίν της,
μερικά πλοία του στόλου του εναυάγησαν, τα δε πτώματα των πνιγέντων Αιγυπτίων εκβρασθέντα
εις τας ακτάς της Λεμισού συνελέγησαν και ετάφησαν εν αυτώ υπό των ομοθρήσκων των. Το
κοιμητήριον τούτο μετετράπη εις το νυν υπάρχον κηπάριον, γνωστόν ως «Περβόλιν του Σώζου»
καθ’ αυτό περιποιούμενον υπό του γείτονός των Σώζοντος Λοΐζου. Εις το μέσον δε αυτού εκτίσθη
ευπρεπής θολωτή κρήνη, εξ ης αρδεύεται ο κήπος και υδρεύοντο οι κάτοικοι της άλλοτε μικράς
ταύτης συνοικίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν τρεις διαφορετικές εκδοχές για τον χώρον αυτόν: α)
«ανοικτό νεκροταφείο», β) «Χωράφα» και γ) «Περβόλι». Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο
χώρος λειτούργησε άπαξ για την ταφή συγκεκριμένων θυμάτων ενός γεγονότος και γι’

15 Ευστάθιος Παρασκευάς Παλαίμαχος, Παλαιαί Αναμνήσεις. Η Λεμεσός κατά τον 19ον αιώνα, επιμέλεια
και εισαγωγή Τίτος Κολώτας, έκδοση, Κανάλι 9.86, Λεμεσός, 1996, σελ.85.
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αυτό οι μαρτυρίες φανερώνουν την απραξία από πλευράς ταφής άλλων ανθρώπων,
μουσουλμανικής, θρησκευτικής προέλευσης.

(Οι αδελφές του Χριστόδουλου Σώζου, Eσθήρ Σώζου Μαυρομουστάκη και η Κική Σώζου
καθισμένες στην Κρήνη που υπήρχε στην «Χωράφα του Σώζου»)
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(Ο Αλέκος Ζήνων και η Κική Ζώζου ανάμεσα στα λουλούδια του κήπου. Ο Αλέκος Ζήνων περιποιόταν τον
κήπο για τον οποίο ήταν πολύ υπερήφανος για τα χρυσάνθεμα τα οποία θαύμαζαν οι επισκέπτες)

Παρόμοια κρήνη, η επονομαζόμενη «Κρήνη (Βρύση) του Καλού Σαμαρείτη», υπήρχε
στην οδό Γαζή Πασά στην συμβολή της με την οδό Αγκύρας, στην τούρκικη συνοικία
της πόλης. Την έκτισε ο Σουλεϋμάν Αγά, επί οθωμανικής περιόδου, ο οποίος υπήρξε
τότε δήμαρχος της Λεμεσού. Δυστυχώς γκρεμίστηκε όταν κάποιο αυτοκίνητο την
κτύπησε σε κάποιο οδικό ατύχημα για να ξανακτιστεί πολύ αργότερα στην ίδια θέση.16

16 Βλ. Ozay and Selcuk Akif, Εchoes from the Past,σελ.101.
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(«Η Κρήνη (Βρύση) του Καλού Σαμαρείτη» στην οδό Γαζή Πασά)

Κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821, η υπεροχή των Ελλήνων στη θάλασσα
ήταν καταφανής απέναντι στον τούρκικο στόλο, καταφέρνοντας να μπλοκάρει τα
πολεμικά πλοία των Τούρκων ώστε να μην πλησιάζουν στην Πελοπόννησο, που ήταν η
βάση της επανάστασης. Όλα αυτά μέχρι τον Ιούλιο του 1824 όταν ενεπλάκη ο Ιμπραήμ
πασάς17 αντιπροσωπεύοντας το οθωμανικό βιλαέτι της Αιγύπτου, ο οποίος κατάφερε να
εισβάλει στην Κρήτη και τον Μοριά, κάνοντας μεγάλες καταστροφές. Όλα αυτά μέχρι
την ναυμαχία του Ναυαρίνου, το 1827, όπου οι στόλοι των Άγγλων, Γάλλων και Ρώσσων,
διέλυσαν τον στόλο του, σημαίνοντας και την δημιουργία του πρώτου, ελεύθερου
Ελληνικού Κράτους. Σ’ αυτή την περίοδο, θα πρέπει να προέρχονται οι τάφοι στη
Λεμεσό από κάποια από τις εκστρατείες του Ιμπραήμ.

17 Ο στόλος του αποτελείτο από 63 πλοία και 16.000 πεζικό. Ενώθηκε με τον τουρκικό στόλο στην Σάμο και εκεί ήταν
που ο Κανάρης έκαψε την ναυαρχίδα του στόλου. Βλ. The Museum of Foreign Literature and Science, vol.IXI, E.
Little, Νew York, 1831, σελ.293.
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Η Σάντρη Ζήνωνος, κόρη της Αμφιτρίτης, μικρότερης αδελφής του Χριστόδουλου
Σώζου, η οποία μεγάλωσε στην γειτονιά και έχει αρκετές αναμνήσεις από την γειτονιά,
σε συνέντευξή της18, μας ανέφερε τα εξής, σχετικά με την τύχη του χώρου, μετά το 1955:

Έχω μια φωτογραφία μαζί με την Αμαράντη Σιήττα και τον Πανίκο Ιακωβίδη, πάνω στην βρύση,
μια τετράφυλλη βρύση, η οποία δυστυχώς, έσπασε όταν άρχισαν τα έργα για την ισοπέδωση του
χώρου και την μετατροπή του σε σταθμό βενζίνης. Το περιτείχισμα, το πήραν σε διάφορες
δόσεις οι γείτονες. Όμως, η οικογένειά μου περιποιόταν τον χώρο φυτεύοντας και διατηρώντας
τον όσο γινόταν ευπρεπή. Θυμάμαι ότι μέσα στον πόλεμο, όταν ανοίχτηκαν χαρακώματα στον
χώρο φάνηκαν διάφοροι τάφοι. Βρήκαν δύο σκελετούς. Το ίδιο έγινε όταν ο χώρος ισοπεδωνόταν
για να γίνει σταθμός βενζίνης. Πάλι φάνηκαν σκελετοί. Μάλιστα, ένα γεγονός που δεν θα ξεχάσω
ποτέ ήταν όταν ήρθε στην γειτονιά μια ηλικιωμένη Τουρκάλλα κρατώντας το Κοράνι για να
προσευχηθεί, γιατί καθώς μας είπε, το προηγούμενο βράδυ είδε στο όνειρό της κάποιον
συγγενή της, πράγμα που την είχε αναστατώσει και ήρθε για να κάνει το θρησκευτικό της
καθήκον στον χώρο αυτό. Έχω επίσης φωτογραφία με τον πατέρα μου που φροντίζει τον κήπο,
καθώς και μια άλλη φωτογραφία όπου στην βρύση κάθονται οι θείες μου, οι αδελφές του
Χριστόδουλου Σώζου Εσθήρ και Κική.

Ο γνωστός εικαστικός καλλιτέχνης και ακτιβιστής του πολιτισμού Γόρης Γρηγοριάδης,
έζησε στα εφηβικά του χρόνια στην γειτονιά της «Χωράφας του Σώζου». Το σπίτι του
ήταν στην ίδια σειρά με τα σπίτια των δημάρχων Λεύκιου Ζήνων κολλημένο στο σπίτι
του Χριστόδουλου Σώζου και έτσι είχε καλή εποπτεία του χώρου. Μας ανέφερε τα εξής,
σε γραπτό σημείωμά του συνοδευόμενο από ένα πρόχειρο σκαρίφημα, όπου φαίνεται ο
χώρος, καθώς και και οι γειτονικές ιδιοκτησίες:

Το σπίτι μας ήταν δίπλα από το παλαιό αρχοντικό σπίτι της ιστορικής οικογένειας του αείμνηστου
δημάρχου της πόλης Χριστοδούλου Σώζου. Πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί ότι προσωπικά
έφτασα στη ζωή τον γαμπρό του Χρ. Σώζου, που ήταν κι αυτός δήμαρχος Λεμεσού, τον αείμνηστο
Αλέκο Ζήνων ο οποίος μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν ο κύριος διαχειριστής του Οθωμανικού
Κοιμητηρίου μέχρι το 1962. Ένας τρίτος Δήμαρχος Λεεμσού, ο αείμνηστος Χριστόδουλος
Χατζηπαύλος κατοικούσε σε ένα διώροφο αρχοντικό που ήταν στην ανατολική πλευρά, ενωμένο
με το Oθωμανικό Κοιμητήριο. Έτσι, το μνημειακό Οθωμανικό Κοιμητήριο θα μπορούσε κάλλιστα
να πει κάποιος ότι πάνω από ενάμιση αιώνα ήταν κατά καιρούς πλαισιωμένο από τρεις
Λεμεσιανούς Δημάρχους: Τον Χριστόδουλο Σώζο, τον Χριστόδουλο Χατζηπαύλου και τον Αλέκο
Ζήνων. Eίχα προσωπικά την ατυχία να ήμουν μάρτυρας στην καταστροφή του μνημιακού,
ιστορικού κοιμητηρίου και στην μετατροπή του σε σταθμό βενζίνης πρώτα και στη συνέχεια σε
πλυντήριο αυτοκινήτων. Πιστεύω ότι είναικαιρός σήμερα για πάρα πολλούς και επιβεβλημένους
λόγους να γίνουν οι σωστές πρωτοβουλίες για να επέλθει στην ιστορική του ταυτότητα [..] με
έντονες και σωστές εισηγήσεις στον ιδιοκτήτη ΕΒΚΑΦ όσο και στην Κυπριακή Πολιτεία, να
πάρουν από κοινού αποφάσεις για να επανέλθει ο ιστορικός και σημαντικός αυτός χώρος στην
αναγκαία αποκατάστασή του.19

18 Τηλεφωνική συνέντευξη στον γράφοντα, 11 Νοεμβρίου 2014.
19 Ιδιόχειρο σημείωμα με τίτλο «Ένας μνημιακός οθωμανικός κήπος ανάμεσα στα σπίτια τριών
Λεμεσιανών Δημάρχων», ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2014, στο Ιστορικό Αρχείο. φ. «Οθωμανικό
Κοιμητήριο».
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(Ο Γόρης Γρηγοριάδης σε εφηβική ηλικία, με φίλους στην περιοχή της ‘Χωράφας’)

(Ο χώρος όπως τον σκίτσαρε πρόχειρα από μνήμης ο Γόρης Γρηγοριάδης όπου δηλώνονται όλα τα κτήρια
της περιοχής με τα ονόματα των ιδιοκτητών τους)



16

Συμπερασματικά, από μια φωτογραφία που αναρτήθηκε από την Ιουλία Αντωνιάδου
στο «Λεμεσού Μνήμες», υπήρξε ανάγκη περισσότερης μελέτης του όλου θέματος και
κυρίως συγκέντρωσης περισσότερων στοιχείων για την ιστορία του συγκεκριμένου
σημείου της Λεμεσού. Φάνηκε ότι οι μνήμες γύρω από τον χώρο είναι ακόμα για
κάποιους ζωντανές, ότι υπάρχει αρχειακό, αθησαύριστο υλικό, πολύ χρήσιμο και
απαραίτητο για την ιστορική έρευνα. Επίσης, υπήρχε δημοσιευμένο σχετικό υλικό, μόνο
που δεν είχε αξιοποιηθεί καταλλήλως, γιατί δεν υπήρξε μια σκοπευμένου τύπου εργασία
για τον συγκεκριμένο χώρο ως μέρος ταφής εκείνων των Αιγυπτίων στρατιωτών του
Ιμπραήμ, που αν ζούσαν και δεν πνίγονταν στην θάλασσα θα ήταν ανάμεσα σ εκείνους
που θα είχαν ρημάξει την πελοποννησιακή γη στην εισβολή του Ιμπραήμ κατά τη
διάρκεια του Αγώνα της Παλινγγενεσίας του 1821.

Τέλος, στην πλευρά του χώρου που εφάπτεται επί της οδού Αλέκου Ζήνων[ωνος], έχουν
απομείνει ως αδιάψευστοι μάρτυρες του τι υπήρξε κάποτε ο χώρος, ένα γέρικο
κυπαρίσσι και ένας γέρικος πεύκος. Θυμίζουν στους περαστικούς που προσπερνούν
αδιάφορα μπροστά τους, ότι το παρελθόν έχει την ιδιότητα να μας εκπλήσσει πάντοτε.
Ιδιαίτερα έναν λαό, όπως τον δικό μας, που έχει κάθε λόγο να έχει ευαισθησίες ακόμα κι
όταν στέκεται μπροστά σε χώρους που έχουν ταφεί άγνωστοι στρατιώτες, πάλαι ποτέ
‘εχθροί’, θύματα της βαρβαρότητας που λέγεται πόλεμος. Ένας λαός σαν τον δικό μας,
που κάθε τόσο κηδεύει τους ήρωές του, όταν, επιτέλους, ταυτοποιούνται με την μέθοδο
του DNA τα οστά των αγνοουμένων-ηρώων, του 1974, γνωρίζει τι σημαίνει όταν η
Ιστορία βγαίνει στο φως.
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(Γκραβούρες από τις πλημμύρες του 1880)


