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Αποτελούσε τμήμα ενός σημαντικού μο-
ναστικού, πολιτιστικού και θεολογικού 
ιδρύματος, στο οποίο λέγεται ότι σπού-
δασε ο Άγιος Νερσής ο Λαμπροναίος 
(1153-1198), τα ερείπια του οποίου σώ-
ζονταν μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. 
Διέθετε επίσης σκριπτόριο, χειρόγραφα 
του οποίου σώζονται στη Μονή του Αγίου 
Ιακώβου στην Ιερουσαλήμ.

Η σεμνή αυτή εκκλησία φαίνεται ότι κτί-
στηκε με αφορμή την άφιξη Αρμενίων 
προσφύγων που διέφυγαν από τις επι-
θέσεις των Μαμελούκων στην Αιγαία 
της Κιλικίας το 1346. Η τεχνοτροπία της 
είναι παραδοσιακά αρμενική, ωστόσο η 
λιθοδομία της είναι κυπριακή. Θυμίζει 
ένα τετράγωνο φρούριο με ημιθολωτή 
αψίδα στα ανατολικά, ένα παρεκκλήσι 
στη βορειοανατολική πλευρά, σταυρό-
σχημη στέγη και κεντρικό σφηνόλιθο σε 
σχήμα λουλουδιού. Η στέγη αποτελείται 
από οριζόντια γείσα, ενώ τα παράθυρα 
είναι μικρά και αψιδωτά. Στους τοίχους 
υπήρχαν αρμένικες τοιχογραφίες, από 
τις οποίες ελάχιστες σώζονται μέχρι σή-
μερα, λόγω της μακράς εγκατάλειψης 
και της φυσικής φθοράς. Είναι άγνωστο 
από πότε σταμάτησε να χρησιμοποιείται 
ως εκκλησία, ωστόσο πιθανώς να έπαψε 
να λειτουργεί ήδη από τα μέσα της Ενε-
τοκρατίας.
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας 
(1571-1878), η περιτειχισμένη πόλη της 
Αμμοχώστου αποτελούσε άβατο για τους 
μη Μουσουλμάνους, μέχρι και τα πρώ-
τα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Δεν έχουμε 
πληροφορίες για την κατάστασή της και την 
όποια χρήση της, αλλά γνωρίζουμε ότι του-
λάχιστον μέχρι το 1862 διέθετε ένα μικρό 
καμπαναριό.

Ασυντήρητη για σχεδόν τέσσερεις αιώνες, 
περιλήφθηκε το Δεκέμβριο του 1907 στον 
κατάλογο των αρχαίων μνημείων βάσει του 

Η αρμενική εκκλησία 
της Παναγίας του Καντσβώρ 
στην Αμμόχωστό

Κατεχόμενες εΚΚλΗςίες 

Σκίτσο της εκκλησίας από τον Camille Enlart (1896)

Σκίτσο της εκκλησίας από τον Edmond Duthoit (1862) Άποψη από επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγίας του 
Καντσβώρ.

Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας
katoomba@cytanet.com.cy

Η εκκλησία της Παναγίας του Καντσβώρ (της Καλούσας) βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της περιτειχισμέ-
νης πόλης της Αμμοχώστου, σε ελάχιστη απόσταση από τα ερείπια της πολύ μεγαλύτερης εκκλησίας των 
Καρμελιτών• είναι η μοναδική αρμενική εκκλησία που διατηρείται στην Αμμόχωστο - που κατά το Μεσαίωνα 
διέθετε 3 αρμενορθόδοξες και 1 αρμενοκαθολική εκκλησία. 
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Νόμου Αρχαιοτήτων IV/1905. Νωρίτερα, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αρμενίων Κύπρου, Πετρός 
Σαρατζιάν, είχε προσεγγίσει τον Έφορο Αρ-
χαιοτήτων, George Jeffery, με αποτέλεσμα 
να τοποθετηθεί μια σιδερένια πόρτα και να 
γίνουν μερικές συντηρήσεις τον Ιούλιο του 
1907. Τον Ιανουάριο του 1931 έγινε εκκα-
θάριση των χαλασμάτων στο εσωτερικό της 
εκκλησίας, ενώ μεταξύ Μαρτίου και Νοεμ-
βρίου 1932 αναστηλώθηκε από το Κυπρι-
ακό Μουσείο, υπό τη φροντίδα του Jeffery.

Στις 19 Απριλίου 1934 την εκκλησία επι-
σκέφθηκε ο Καθόλικος (Πατριάρχης) της 

Κιλικίας, Παπκέν Γκιουλεσεριάν, μαζί με τον 
Αρχιεπίσκοπο Αρμενίων Κύπρου, Πετρός 
Σαρατζιάν. Καθώς ο αρμενικός πληθυσμός 
της Αμμοχώστου είχε πρόσφατα αυξηθεί 
λόγω της εισροής προσφύγων της Γενοκτο-
νίας, ήσαν της γνώμης ότι θα έπρεπε να δο-
θεί στην τοπική αρμενική κοινότητα ως χώ-
ρος λατρείας. Χάρη σε διευθετήσεις με τον 
Jeffery, Διευθυντή του νεοσύστατου Τμή-
ματος Αρχαιοτήτων, στις 7 Μαρτίου 1936 η 
Παναγία του Καντσβώρ εκμισθώθηκε στην 
Αρμενική Μητρόπολη Κύπρου για περίοδο 
99 ετών. Μεταξύ 1937-1944 διενεργήθη-
κε αναστήλωση και διάφορες επιδιορθώ-

Άποψη της αρμενικής εκκλησίας δίπλα από την εκκλησία 
των Καρμελιτών.

Λειτουργία στην εκκλησία το 1950.

Κατεχόμενες εΚΚλΗςίες 

Η εκκλησία της Παναγίας του Καντσβώρ.

Στιγμιότυπο από την πρώτη λειτουργία το 1945.

σεις, με την ιδιαίτερη φροντίδα του Εφόρου 
Αρχαιοτήτων της Επαρχίας Αμμοχώστου, 
Theophilus Mogabgab.

Τελικά, η πρώτη Λειτουργία τελέστηκε την 
Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 1945 από τον Αρ-
χιμανδρίτη Κρικόρ Μπαχλαβουνί [γνωστός 
και ως «Τοπάλ Βαρταμπέτ» (Κουτσός Αρχι-
μανδρίτης), λόγω τραυματισμού που υπέστη 
κατά την υπηρεσία του στην Αρμενική Λεγε-
ώνα] στην παρουσία πλήθους κόσμου.
 
Στις 8 Μαρτίου 1957 η εκκλησία κάηκε από 
εξτρεμιστές Τουρκοκύπριους, που τη διέρ-
ρηξαν και προκάλεσαν ζημιές £300-£400. 
Το γεγονός αυτό έκανε τη Μητρόπολη να 
ζητήσει μια άλλη εκκλησία, κάτι που αποι-
κιακές αρχές αρνήθηκαν. Τελικά, από το 
1962 και μετά από παραχώρηση της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου, η παροικία της Αμ-
μοχώστου χρησιμοποιούσε την εκκλησία της 
Αγίας Παρασκευής στα Κάτω Βαρώσια, ενώ 
για τις μεγάλες Λειτουργίες χρησιμοποιόταν 
η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

Με την εκδήλωση της τουρκοκυπριακής 
ανταρσίας το 1963-1964, η περιτειχισμένη 
πόλη κατέστη τουρκικό γκέτο και απροσπέ-
λαστη για τους Χριστιανούς, ενώ τον Αύ-
γουστο του 1974 καταλήφθηκε από τους 
Τούρκους εισβολείς. Κατά την περίοδο 
1964-2005, όταν πλέον αποχαρακτηρίστη-
κε από «στρατιωτική περιοχή», χρησιμοποι-
ήθηκε ως οικία, στάβλος, πυριτιδαποθήκη, 
οπλαποθήκη και αποθήκη προμηθειών.

Αν και σε σχετικά καλή κατάσταση, παραμέ-
νει βουβή και αλειτούργητη, ωστόσο χρειά-
ζεται επιδιορθώσεις.

Alexander
004

Alexander
005

Alexander
008

Alexander
0078


