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Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 

Τόσο ο ίδιος ο Άγιος Λάζαρος, όσο και 

ο γvωσrός ναός του, χάνονται μες τnν αχλύ 

του μύθου και των παραδόσεων. Ωσrόσο, με 

βόσn τις Πρόξεις των Αποσrόλων και τον ευ

αγγελισrr'ι Ιωόννn, πρέπει να δεχτούμε σαν 

πιθανότερο ότι ο Λάζαρος αναγκόσrnκε να 

προσφύγει σrnν Κύπρο και σι,.ιγκεκριμένα 

σrο Κίτιον, για να γλυτώσει απ' τn μανία των 

αρχιερέων που σrαύρωσαν τον Ιnσού. Μεγό

λn τιμr'ι για τον τόπο και τnν πόλn μας n πα
ρουσία και n δρόσn του: χειροτονnμένος ως 
πρώτος Επίσκοπος Κιτίου από τους αποσrό

λους Παύλο και Βαρνάβα, οργάνωσε και διοί

κnσε πρώτος αυτός τn χρισrιανικr'ι κοινότnτα 

τnς πόλnς. Γι' αυτό ίσως ως σr'ιμερα οι δε

σποτικοί θρόνοι των εκκλnσιών τnς Λάρνα

κας, έχουν τnν εικόνα του Αγίου Λαζάρου, 

ενώ οι αντίσrοιχοι θρόνοι των άλλων εκκλn

σιών έχουν συνr'ιθως τnν εικόνα του Χρισrού 

(σrr'ιν Κύπρο και του Απ. Βαρνάβα). 

Οι παραδόσεις που σχετίζονται με τον 

Άγιο Λάζαρο είναι πολλές κι έχουν καταγρα

φεί από τους μελετnτές (π.χ. J. Hackett, Χαρ. 
Παπαϊωάννου, Κ. Χατζnϊωόννου). Το ότι όμως 

ακόμα μερικές λέγονται και εξακολουθούν 

να λειτουργούν σrnν ψυχr'ι του λαού μας 

όπως άλλοτε (π.χ. αυτΓι που αναφέρει το "ο 

πnλός κλέβει το πnλό" και n όλλn, n σχετικr'ι r 

με τnν τιμωρnτικr'ι μετατροπr'ι του αμπελώνα 

σε αλυκr'ι) φανερώνει πως ο θεμελιωτr'ις του 

χρισrιανισμού σrο Κίτιο-Λάρνακα έχει πέρα 

για πέρα σφραγίσει τn ζωr'Ί τnς πόλnς μας 

επί σειρά αιώνων. 

Στο χώρο που σr'Ίμερα ορθώνεται ο 

ομώνυμος ναός, θα πρέπει να τοποθετr'ισου

με τnν έδρα τnς Επισκοπr'ις, καθώς και τα 

Ανδρέα Παπασταύρου 

προnγούμενα κτίσματα μικρότερου αρχικό 

μεγέθους ναού πόνω από τον τόφο του 

αγίου, διότι ο σωζόμενος ναός, απ' τις δυο χι

λιάδες χρόνια χρισrιανισμού σrnν πόλn, 

μετρό μόνο τα τελευταία χίλια εκατό! 

Κοιτάζοντας σr'ιμερα το ναό, θα πρέ

πει να προχωρr'ισουμε αφαιρετικό, αν θέλου

με να αναχθούμε σrnν αρχικr'ι μορφr'ι του. 

Θα αφαιρέσουμε, λοιπόν, αδρομερώς το 

νότιο "νόρθnκα" και το καμπαναριό· επίσnς 

θα μικρόνουμε τα παράθυρα και θα συ

μπλnρώσουμε τους τρεις θόλους. Γενικό θα 

πρέπει να τον φαντασrούμε σrnν αρχικr'ι του 

λειτουργία σανμονασrnριακό ναό περιτριγυ

ριζόμενο από κελιά και δωμάτια ξένων. 

Ο μ. καθnγnτr'ις του Πανεπισrnμίου 

Αθnνών και διευθυντr'ις του Βυζαντινού Μου

σείου ακαδnμαiκός Γεώργιος Α. Σωτnρίυ (2) 
είχε υποσrnρίξει τnν όποψn ότι ο ναός μας 

είναι μίμnσn του ναού του Αποσrόλου Βαρ

νάβα σrn Σαλαμίνα κι ότι οι δυο τους ανr'ι

κουν σrους πολύτρουλους ναούς τnς περί 

τον Ιουσrιανό (6ος μ.Χ. οι.) εποχr'ις και έχουν 

μετασκευασrεί σε νεότερους χρόνους. Είναι 

κι οι δυο τους τρίκλιτοι επιμr'Ίκεις ναοί, χωρίς 

υπερώα και το μεσαίο κλίτος τους σrεγόζε

ται από τρεις ισοϋψείς τρούλους, οι οποίοι 

σrnρίζονται πόνω σε μεγάλους διπλούς ορ

θογώνιους πεσσούς. Αν κανένας προσέξει 

περισσότερο, γράφει, θα αντιλnφθεί σrις γω

νίες αυτών των πεσσών κάπου κόπου εντοιχι

σμένους κίονες, ενώ σrο ύψος τnς γενέσεως 

των τάξεων θ' αντιλnφθεί τα χιονόκρανα. 

Αντίθετα τα δυο πλάγια κλίτn σrεγόζονται 

από μεταγενέσrερες εγκάρσιες καμόρες, 

σnμεία φανερό τnς μετασκευr'ις των αρχικών 
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κτισμάτων παλαιοχριστιανικnς εποχnς. 

Πρόσφατα κατά τn διάρκεια εργασιών 

του Τμnματος Αρχαιοτnτων (1972) επισnμόν
θnκε κι Πλθε στο φως λάρνακα μαρμόρινn 

τοποθετnμένn κάτω από τn σnμερινn Αγία 

Τράπεζα. Δυο στοιχεία τnς Λάρνακας αυτnς 

αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον και τnν πε

ριέργειά μας: είχε απ' έξω τnν επιγραφn 

ΦΙΔΟΥ (γενικn του επιθέτου "φίλιος), δnλaδrl 

φfλος, φιλικός, αγαπnτός) ΚΙ εν'τος rlTOν κενn 

εντελώς εκτός από ένα ξύλινο κιβώτιο κλει

στό, που μέσα του φύλαγε μέρος λειψάνου. 

Οπωσδnποτε και τα προσκτfσματα του 

ναού έχουν τnν ενδιαφέρουσα ιστορία τους. 

Ειδικότερα, n νότια στοά n "νόρθnκας" είναι 
κτίσμα των τελευταfων 240 ετών, ενώ το κα
μπαναριό στnθnκε έναν αιώνα αργότερα, 

δnλaδrl το 1857. Πιθανολογείται ότι n στοά 
nταν n αρχn μιας προσπάθειας για περιτρι
γύρισμα του ναού με πτέρυγες όπως n 
υπάρχουσα. Η προσπάθεια όμως δε συνεχί

στnκε εξαιτίας οικονομικnς στενότnτας. Η 

δαπάνn για το κωδωνοστάσιο κατεβλnθn, 

γιατί το κτίσιμό του, που θα έδινε προβολ~ 

στο ναό, κατέστn δυνατό αμέσως μετά το 

1856, έτος χορnγnσnς τnς σχετικnς άδειας 
εκ μέρους του σουλτάνου κατόπιν παραστά

σεων τnς ομόδοξnς τσαρικnς Ρωσσίας. Ως 

τότε οι Τούρκοι κατακτnτές απανόρευαν αυ

στnρό στους χριστιανούς τον nχο τnς κα

μπάνας, ενώοι Βυζαντινοί δε συνnθιζαν να 

κτίζουν καμπαναριά. 

Το ιστορικό του κτίσματος του βασικού 

κορμού του ναού (n κατά το Σωτnρίου τnς 
εκτεταμένnς μετασκευnς του), όπως εμφανί

ζεται σnμερα, μας οδnγεί στα χρόνια τnς δυ

ναστείας των Μακεδόνων, στα χρόνια τnς 

ακμnς του Βυζα,πίου, όταν αυτοκρότορός 

του nταν ο Λέων Στ' ο Σοφός. Το 890 μ.χ. είχε 
βρεθεί σε μαρμάρινn πάλι λάρνακα το λεί-
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ψανό του Αγίου Λαζάρου στον ομώνυμο ναό 

του. Αυτn n λάρνακα έφερε τnν επιγραφn 
"Λάζαρος ο τετραr'ψερος και φίλος του Χρι

στού". Για το λείψανο του αγίου, ενδιαφέρ

θnκε ο ίδιος ο aυτοκράτορας Λέων: απέκτn

σε μέρος του, το οποίο κατά τn συνnθεια 

τnς εποχnς μετέφερε στnν πρωτεύουσα και 

ανταπέδωσε στους Κιτιείς τn χόρn με το κτί

σιμο του μεγαλοπρεπούς λιθόκτιστου ναού 

του αγfου. Η ίδια θεωρία υποατnρfζεται και 

από δυο ομιλίες του Επισκόπου Καισαρείας 

Αρέθα: n πρώτn για τnν κομιδrl των λειψά
νων στn Βασιλεύουσα κι n δεύτερn για τnν 
πομπn που τα μετέφερε από τn Χρυσούπο

λn (σαν επίνειο) ατnν Κωνσταντινούπολn. 

Αναφέρεται ακόμα ότι ο ίδιος aυτο

κράτορας, έκτισε και στnν Κωνσταντινούπο

λn ναό αφιερωμένο στον Άγιο Λάζαρο. Βέ

βαια, λείψανα του Αγίου Λαζάρου εκεί δεν 

έχουν βρεθεί, ίσως διότι οι Φράγκοι στα 1204 
λεnλότnσαν τnν Πόλn, εκτρεπόμενοι από τον 

αρχικό σκοπό τnς Δ' Σταυροφορίας. Κι εδώ 

ακριβώς ταιριάζει μια άλλn ψnφίδα για να 

συμπλnρώσει- όχι βέβαια να τεκμnριώσει -
το κενό. Στn Μασαλία θυμούνται ακόμα τn 

μεταφορά των λειψάνων του Αγίου κι ότι οι 

καθολικοί επέμεναν πως εκεί έζnσε κι έδρα

σε ο Λάζαρος. Μnπως ακριβώς πρόκειται 

για τα λείψανα που κλάπnκαν από τους κατά 

τα άλλα θρnσκόλnπτους σταυροφόρους; 

Μnπως (κι αυτό θα έδινε μιαν εξnγnσn ότι) 

κι αυτό τα υπόλοιπα που βρέθnκαν στnν 

πόλn μας είναι πραγματικό του Αγίου Λαζά

ρου λείψανα; Ερωτnματα που ακόμα οι 

αρχαιολόγοι δεν έχουν απαντnσει θετικά και 

οριστικό. 

Η χρnσn του ναού στις προnγούμενες 

μορφές αλλά και τn σnμερινn του μορφn 

φαίνεται να nταν συνεχnς ανά τους αιώνες 

παρά τις αναγκαστικές διακοπές που προκα

λούνται εξαιτίας σεισμών n πυρκαγιών .. Κι 



όσο αυτό πιατώνεται ατnν προσφορά του 

ναού προς τις αλλεπόλλnλες κι aτέλειωτες 

σειρές γενεών των προγόνων μας, άλλο 

τόσο δυσκολεύει το έργο των αρχαιολόγων. 

Πολύ συγκινnτικό είναι να βλέπει κανείς σn

μερα ατο βορειοδυτικό τμnμα τnς αυΜς με

γάλα κομμάτια κιλινδρικών κιόνων που κόπο

τε θα σnκωναν το βάρος τnς ατέγnς τnς 

τρίτρουλnς βασιλικnς. Αυτό τα κομμάτια 

έχουν το ίδιο χρώμα με τα κιονόκρανα, που 

οι μετέπειτα μετασκευατές του ναού κρότn

σαν μισομουσειακό - μισολειτουργικό ατο 

ύψος όπου αρχίζουν να διαγράφονται τα 

τόξα, όπως προαναφέραμε. 

Ωατόσο φαίνεται ότι το ναό δεν τον 

χρnσιμοποιούσαν πάντα και αποκλειατικό οι 

ορθόδοξοι. Αναφέρεται ότι οι Αρμένιοι καθο

λικοί (aρμενικές επιγραφές με περιnγnτές 

ως το 17ο αι.) και Βενεδικτίνοι καθολικοί μο

ναχοί έκαναν χρnσn του βόρειου κλίτους για 

ορισμένα χρονικό διαατnματα. Η Κωναταντι

νούπολn δεν nταν πάντα ισχυρn, για να προ

ατατεύσει το ναό του Αγίου Λαζάρου. Άλλω

ατε ούτε τον εαυτό τπς δεν έσωσε το 1453! 
Έτσι μετά τnν τούρκικn εισβολn και κατοχn 

τnς Κύπρου, που αρχίζει απ' το '1570. ο ναός 
του Αγίου Λαζάρου κατασχέθnκε για καμιά 

εικοσαριά χρόνια. Και δόθnκε μεν πίσω 

ατους ορθοδόξους το 1589, αλλά μόνο 

αφού προnγnθnκε n καταβοΜ του ποσού 
των 3000 "άσπρων". Όμως δόθnκε ταυτόχρο
να και ατους Λατίνους το δικαίωμα να λει

τουργούν δυο φορές το χρόνο. Η διευθέτnσn 

αυτn οδnγnσε aτn μετατροπn του βόρειου 

κλίτους σε λατινικό παρεκκλnσι και κρότnσε 

κόπου διακόσια χρόνια. Τα λατινικό "επισκε

πτnρια" φαίνονται ως σnμερα". ο λατινικός 

πεντόαταυρος aτn βόρεια είσοδο του ναού 

καιτο λατινικό "αλτόριο" (μικρn Αγία Τράπε

ζα) ατο βόρειο τμnμα τnς κόγχnς του ιερού. 

Όμως n διευθέτnσn αυτn οδιlγnσε και 
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κόπου αλλού, που θυμίζει σε μικρογραφία 

το πόθnμα τnς Κύπρου. Ακόνισε τn βουλιμία 

των Λατίνων, οι οποίοι ζnτούσσv επίμονα τίτ

λους συνιδιοκτnσίας του ναού εφ' όσον είχαν 

αγκιατρωθεί με το τουρκοχορnγnμένο δικαί

ωμα χρnσnς του δυο φορές το χρόνο! Ευτυ

χώς, ατnν περίπτωσn αυτn το δίκαιο επικρό

τnσε τελικό χόρn ατnν αντίδρασn του Κιτίου 

Μελετίου Α' και του Αρχιεπισκόπου Χρυσόν

θου (τέλn 18ου αρχές 19ου αι.). 

Ενοριακός ναός κατέστn τα τελευταία 

διακόσια περίπου χρόνια, όταν n ανόπτυξn κι 
n πλnθυσμιακn αύξnσn τnς πόλnς περιέκλει
σαν τnν εκκλnσία μας με κατοικίες σχnματί

ζοντας τnν ομώνυμn ενορία. Ωατόσο αρκε

τές συνnθειες και άλλα ατοιχεία τnς 

μοναατnριακnς ζωnς σώθnκαν μέχρι το 

πολύ πρόσφατο παρελθόν, π.χ. το να μnν τε

λούνται γόμοι ατο ναό, συνnθεια των Λαρνα

κέων που τnρείται ακόμα στnν περίπτωσn 

τnς ως σnμερα ονομαζόμενnς Movnς του 

Αγίου Γεωργίου Κοντού. 

Αλλά και άλλοι ετερόδοξοι (π.χ. Προτε

ατόντες κ.α.) έκαναν χρnσn του χώρου (περι

βόλου του ναού) κι όφnσαν και τούτοι το 

"επισκεπτnριό" τους: ατο Β.Δ. τμnμα τnς 

αυλnς ατέκει σε καλn κατόατασn τώρα το 

κοιμnτnριο τους, μέσα ατις ανάγλυφα διακο

σμnμένες σαρκοφάγους του οποίου nσυχό

ζουν ευρωπαίοι πρόξενοι, ναυτικοί κι εμπό

ροι καθώς και αμερικανοί ιεραπόατολοι. 

Βέβαια ο ίδιος ο ναός ολόκλnρος, ως 

κτίσμα και ως ιατορία, ένας ιατορικοαρχαιο

λογικός θnσαυρός ανεκτίμnτnς αξίας, αφού 

ατέκει αυθεντικό δnμιούργnμα των μεσαιωνι

κών χρόνων aτn μορφn που τον βλέπουμε 

σnμερα. Ωατόσο κι εντός του κρύβει άλλους 

επί μέρους θnσαυρούς κι ένα τους δείγμα 

θόπρεπε να παρουσιαατεί. 

Πρώτ' απ' όλα ορισμένες από τις 120 
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και πλέον εικόνες του. Συγκεκριμένα n παρι
στόνουσα τnν Ανόστασn του Λαζόρου που 

εfναι δnμιούργnμα του 17ou αιώνα. Επfσnς n 
παριστόνουσα τον Άγιο Λόζαρο ως Επfσκο

πο νω φορό το πολυσταύριο φελόνια · αυτn 
αποκαλύφθnκε πrσω από τον επfχρυσο διό

κοσμο τnς μεγόλnς εικόνας του αγfου στο ει

κονοστόσι μόλις το 1972. Δεν παρουσιόζουν 
όμως μικρότερο ενδιαφέρον και οι τοποθε

τnμένες σε καfρια σnμεfα του ναού, στους 

τέσσερις πεσσούς που στnρfζουν το κεντρι

κό θόλο: n μια παριστόνει τnν Παναγfα κι έχει 
ρωσικό διόκοσμο, n όλλn τον Άγιο Νικόλαο, 
n τρfτn τον Άγιο Γεώργιο με τn βιογραφfα 
του εικονογραφnμένn, χρονολογnμένn στα 

1717, έργο του Ιακώβου Μόσκου του Κρnτός, 
και n τέταρτn τnν Ανόστασn του Λαζόρου. 

Ύστερα ξεχωρfζει κανεrς το θαύμα τnς 

ξυλογλυπτικnς. Οι προαναφερόμενες εικό

νες των πεσσών πλαισιώνονται από θαυμό

σια ξυλόγλυπτα τέμπλα, όπως ξυλογλυπτικό 

αριστουργnματα aποτελούν και ο δεσποτι

κός θρόνος,έργο του 1734, n Aγfa Τρόπεζα, 
του 1773, ο όμβωνας και το εικονοστόσι. 

Αυτό το έργο του γνωστού Χατζnσόββα Τα

λιαδώροu (τέλn 18ου οι.) παρουσιόζει τερό

στιο ενδιαφέρον τόσο ως προς τnν κατα

σκευn και τn θεματικnτου όσο και ως προς 

τnν όλλn διακόσμnσn του. Ευτυχώς οι ζnμιές 

τnς πυρκαγιός του 1972 nταν ελόχιστες στο 
εικονοστόσι (μολονότι μεγαλύτερες στις ει

κόνες του), επιχρυσωμένο και συμπλnρωμα

τικό αγιογραφnμένο από το ζωγρόφο Χα

τζnμιχαnλ τον fδιο r'1 υπό τnν εποπτεrα του, 
εκπνέοντας του 18ου αιώνα. 

Τους πρώτους αιώνες θα πρέπει να 

υποθέσουμε ότι τnν ακτινοβολfα του ο ναός 

τnν όφειλε (και δfκαια) στον ιδρυτn του Άγιο 

Λόζαρο, στενό φfλο του ιδρυτn τnς Χριστια

νοσύνnς. Αργότερα, απ' τον καιρό τnς αυτο

κρατορικnς χορnγfας, θα προστέθnκε και το 

56 

μεγαλοπρεπές του κτιρfου του. Γι' αυτό fσως 

οι πιστοf θεωρούσαν για αιώνες ως συμπλrl

ρωμα τnς εnfcκεψrlς τους στους Ayrouς Τό

πους τnν επfσκεψr'Ί τους στο ναό και τον 

τόφο του Αγfου Λαζόρου. 

Η φnμn του ναού ως προσκυνnματος 

αξιόλογου ενδυναμωνόταν κι από τις πολλές 

αφnγnσεις θαυμότων και θεραπειών. Ήδn 

ξένος περιnγnτnς του 17ου οι. προβόλλει τις 

σχετικές εντυπώσεις του και μας επιτρέπει 

να υποθέσουμε ότι το προσκύνnμα έλκυε 

πόρο πολλούς Χριστιανούς Ευρωπαrους 

όλων των δογμότων και των ομολογιών (βλ. 

εντυπώσεις π.χ. των Seigneur de Villamont, 
και του Άγγλου Προξένου, ΑΙ. Drummond, 

1745((3). 

Αλλό και n επιμονn των ετεροδόξων να 
κόνουν χρnσπ έστω κι ενός κλfτους του ναού, 

όπως προαναφέραμε, τι όλλο αποδεικνύει 

παρό τn μεγόλn φnμn του; Τους τελευταfους 

τρεις αιώνες n φnμn του θα διαδόθnκε 

ακόμα πιο πλατιό μέσω των ευρωπαϊκών 

προξενεfων και παροικιών που εrχαν εγκατα

σταθεf στn Λόρνακα. 

Ειδικό για τους Λαρνοκεfς ο ναός κατό 

τα τελευταrα διακόσια χρόνια ακτινοβολούσε 

όχι μόνο ως θρnσκευτικός φόρος αλλό και 

ως εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό κέντρο. Κι 

ως τέτοιο πρέπει να θεωρnθεf και εθνικό. 

Τότε n Επιτροπn του ναού όσο κι εκλεκτοr 

ενοριότες όσκnσαν δραστnριότnτες που 

ανέδειξαν τnν εκκλnσrα του Αγfου Λαζόρου 

σε εθνικοθρnσκευτικοκοινωνικό πόλο, για τον 

οποrο δfκαια n Λόρνακα και n Κύπρος σε
μνύνονται. 
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