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Ο ενοριακός ναός του Αγίου Αντωνίου ο οποίος 
είναι κτισµένος µε λαξευτή πέτρα βρίσκεται στο 
Βορειοδυτικό άκρο του κοιµητηρίου, στο νότιο 
µέρος της κατεχόµενης κοινότητας του 
Μάσσαρι, επί της αριστερής πλευράς του 
δρόµου προς την Κατωκοπιά.  Χρονολογείται 
περίπου τον 15ο αιώνα, είναι µικρός, 
µονόκλιτος και καµαροσκέπαστος  ναός µε 
ηµικυκλική αψίδα στα ανατολικά, η οποία 
στεγάζεται µε ηµιθόλιον. Ο βόρειος και ο νότιος 
τοίχος εξωτερικά στηρίζεται ο κάθε ένας επί 
µίας αντηρίδας.  Εσωτερικά η καµάρα 
στηρίζεται σ’ ένα σφενδόνιο.  Υπάρχουν τρεις 
εισόδοι προς τον ναό. 
Πάνω από το τοξωτό υπέρθυρον της δυτικής 
κεντρικής εισόδου και πιο συγκεκριµένα στο 
αέτωµα του δυτικού τοίχου, υπάρχει ένα µικρό 
ορθογώνιο παράθυρο όπως υφίσταται και στο 
κέντρο της αψίδας.  Λίγο πιο πάνω προβάλλουν 
τρεις υποδοχές για κοντάρια σηµαιών και 
λαβάρων και στο κορύφωµα υπήρχε ένα µικρός 
λίθινος σταυρός.  Γύρω από το κτίσµα 
υπάρχουν οι βενετσιάνικες υδρορροές.  
Ο ναός σύµφωνα µε µαρτυρίες τόσο των 
συγχωριανών όσο και του Rubert Gunnis1 
αναφέρουν ότι υπήρχαν αγιογραφίες σ’ όλο τον 
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ναό και πιο συγκεκριµένα στη δυτική πλευρά 
υφίστανται µέχρι σήµερα αλλά είναι 
περιβεβληµένες µε ασβεστόχρισµα που έγινε 
λίγο πριν τη δεκαετία του 1920.  Πάνω και επί 
της καµάρας υπήρχαν εντοιχισµένα πιάτα τα 
οποία αφαιρέθηκαν από τους Τούρκους 
εισβολείς.  Σήµερα σώζονται τα κοιλώµατα 
τους.  Το ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο το οποίο 
σήµερα δεν υπάρχει είναι αγνώστου 
χρονολογίας, υπολογίζεται γύρω στον 18ο -19ο 
αιώνα.  Είχε παλαιές και νέες εικόνες, 
Ξεχωριστή µνεία και αναφορά γίνεται για την 
εφέστιο µεγάλη προσκυνηµατική εικόνα του 
Αγίου Αντωνίου, η οποία σύµφωνα µε τους 
κατοίκους του Μάσσαρι είναι «παλαιότατη».  
Αµέσως µετά την τουρκική εισβολή του 1974, οι 
Τούρκοι σύλησαν εντελώς το εικονοστάσιο, τις 
εικόνες, τα λειτουργικά σκεύη και γενικά όλο 
τον εξοπλισµό του ναού.  Τέλος έκλεισαν όλες 
τις εισόδους.  Η εκκλησία σήµερα βρίσκεται 
σχεδόν σε άθλια κατάσταση, ετοιµόρροπη, 
καταστραµµένη και εντελώς συληµένη, δεν 
υπάρχει απολύτως τίποτα µέσα.   Η αγία 
τράπεζα, τα εξαπτέρυγα, τα ιερά άµφια των 
κληρικών, οι πολυέλαιοι, τα ψαλτήρια, οι 
σκάµνοι, έµειναν πλέον ως µια πικρή 
ανάµνηση. 
 

 
 
Το κοιµητήριο που βρίσκεται ανατολικά του 
ναού (πίσω ακριβώς από το ιερό) είναι εντελώς 



βεβηλωµένο και χρησιµοποιείται ως 
βοσκότοπος.2  
Λόγω του ότι ο µικρός ναός δεν µπορούσε να 
ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις ολοένα 
αυξανόµενες θρησκευτικές ανάγκες του 
χριστεπώνυµου πληρώµατος της Κοινότητας, οι 
εκκλησιαστικές αρχές του Μάσσαρι σε 
συνεννόηση µε την Μητρόπολη Μόρφου3 (όπου 
ανήκει εκκλησιαστικά η Κοινότητα του 
Μάσσαρι) αποφάσισαν την ανέγερση νέου 
µεγαλύτερου ναού του Αγίου Αντωνίου, 
βορειότερα του σηµερινού ναού προς το κέντρο 
του χωριού.  Μέχρι το 1974 όπου και 
προσφυγοποιήθηκαν οι γηγενείς Έλληνες 
κάτοικοι του χωριού, είχαν κτιστεί τα θεµέλια 
του νέου ναού. 
 

 
 
Σήµερα 35 χρόνια µετά, το Κοινοτικό Συµβούλιο 
Μάσσαρι και η εκκλησιαστική επιτροπή σε 
συνεργασία µε την Μητρόπολη Μόρφου, 
διεξάγουν προσπάθειες για να αρχίσουν 
εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης της 
εκκλησίας του Μεγάλου Αντωνίου.  Με την 
υποστήριξη των προσπαθειών µας από τον 
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Αντωνίου, Μάσσαρι θύµισες µιας γης, Λευκωσίας 
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οικείο Μητροπολίτη Μόρφου κκ Νεόφυτο, την 
κατανόηση και την συµπαράσταση της 
Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς4 
καθώς επίσης και άλλων φορέων ελπίζουµε ότι 
θα καταφέρουµε τη συντήρηση και 
αναστύλωση της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου 
στο Μάσσαρι. 
 

∆ρ. Ελευθέριος Αντωνίου 
Πρόεδρος 

ΚΣ Μάσσαρι 
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