
O ΑΓΙΟΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ 
Το προσκύνημα, η εικονογραφία, 

η λατρεία και οι παραδόσεις 
του Aγίου στην Κύπρο

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ  
ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 

ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ'
Λευκωσία, 2 Μαρτίου - 8 Μαΐου 2010

SAINT 
LAZARUS 
AND CYPRUS 
His Church, iconography,
veneration and traditions 
of Saint Lazarus in Cyprus 

ΕΧΗΙΒΙΤΙON OF ICONS 
AND RELICS 
IN THE BYZANTINE MUSEUM 
OF THE ARCHBISHOP 
MAKARIOS III FOUNDATION
Lefkosia, 2 March - 8 May 2010

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ'

Το Βυζαντινό Μουσείο παρουσιάζει την πλουσιότερη 
και αντιπροσωπευτικότερη συλλογή έργων βυζαντινής 
τέχνης, που έχουν την προέλευσή τους από ολόκληρη την 
Κύπρο. Η συλλογή έχει ως πυρήνα σαράντα οκτώ εικόνες, 
που προέρχονται από το Συνοδικό του ναού της Παναγίας 
Φανερωμένης στη Λευκωσία, το οποίο προοριζόταν να 
φιλοξενήσει αρχικά το Παγκύπριο Βυζαντινό Μουσείο. 
Οι εικόνες αυτές παρουσιάστηκαν στην έκθεση 
«Tresors de Chypre», που έγινε στο Παρίσι το 1967 και 
μεταφέρθηκε έπειτα σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.  
Χάρις σ’  αυτή την έκθεση διασώθηκαν και εκτίθενται 
σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο σημαντικές εικόνες 
από το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου.  Στο Βυζαντινό 
Μουσείο παρουσιάζονται περίπου 300 εικόνες από τον 
9ο μέχρι τον 19ο αιώνα, αποτοιχισμένες τοιχογραφίες 
από τον 10ο μέχρι και τον 18ο αιώνα, καθώς επίσης 
και αντιπροσωπευτικά δείγματα της βυζαντινής 
μικροτεχνίας της Κύπρου, όπως ιερά κειμήλια, σκεύη 
και άμφια, που εκτίθενται σε τρεις μεγάλες αίθουσες 
στο ισόγειο του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου 
του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.  Ιδιαίτερη 
θέση στη συλλογή κατέχουν τα επτά σπαράγματα 
ψηφιδωτών του 6ου αιώνα από την αψίδα του ναού της 
Παναγίας Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη, τα τριάντα έξι 
σπαράγματα τοιχογραφιών του τέλους του 15ου αιώνα 
από το ναό του Χριστού Αντιφωνητή στην Καλογραία, 
καθώς και εικόνες από διάφορες κατεχόμενες εκκλησίες, 
που επανακτήθηκαν μετά από δικαστικούς αγώνες ή 
δωρεές από το εξωτερικό και μαρτυρούν τη βάναυση 
καταστροφή της πολιτιστικής  μας κληρονομιάς από 
Τούρκους αρχαιοκάπηλους στο κατεχόμενο από τα 
τουρκικά στρατεύματα τμήμα της Κύπρου.

Η πρώτη αίθουσα του Βυζαντινού Μουσείου εγκαι- 
νιάστηκε στις 18 Ιανουαρίου 1982 από τον Αρχιεπίσκοπο 
Χρυσόστομο Α’  και τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Σπύρο Κυπριανού, ενώ έξι χρόνια 
αργότερα το Βυζαντινό Μουσείο, με την προσθήκη 
της νέας πτέρυγας, πήρε τη σημερινή του μορφή. Από 
τότε εμπλουτίζεται συνεχώς με την απόκτηση νέων 
εκθεμάτων και τον επαναπατρισμό έργων, που Τούρκοι 
αρχαιοκάπηλοι εξήγαγαν παράνομα από τις κατεχόμενες 
από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχές της Κύπρου.

Ο  επισκέπτης του Βυζαντινού Μουσείου έχει τη 
δυνατότητα να περιδιαβάσει τα τελευταία χίλια πεντα- 
κόσια χρόνια ιστορίας του τόπου, μέσα από την τέχνη της 
παλαιοχριστιανικής περιόδου (4ος αι.-649), την περίοδο 
των αραβικών επιδρομών (649-965), της Μέσης 
Βυζαντινής περιόδου (965-1191), της Φραγκοκρατίας 
(1191-1489), της Βενετοκρατίας (1489-1571) και της 
Τουρκοκρατίας (1571-1878).

BYZANTINE MUSEUM OF THE 
ARCHBISHOP MAKARIOS III FOUNDATION

The Byzantine Museum contains the richest and most 
representative collection of Byzantine art of the island.  
The core of the collection consists of 48 icons, which come 
from churches all over Cyprus and from the “Synodikon” 
of the church of Panagia Phaneromeni, which initially 
was intended to house the Cyprus Byzantine Museum.  
These icons were displayed at the “Tresor de Chypre” 
exhibition, which was held in Paris in 1967, and 
subsequently traveled to various European towns. Thanks 
to that exhibition important icons from the north of the 
island, which later came under Turkish occupation, 
were kept in the Archbishopric and are now on display 
in the Byzantine Museum.

About 300 icons dating from 9th to the 19th century, 
frescoes dating from the 10th to the 18th century as 
well as typical products of the Byzantine minor art of  
Cyprus, such as sacred vessels, vestments and books, are 
on display.  They are exhibited in three large rooms in 
the basement of the Centre.  Occupying a special place 
in the collection are seven fragments of the 6th century 
mosaics from the apse of the church of Panagia Kana-
karia at Lythrankomi and 36 fragments of wall paint-
ing of the late 15th century from the church of Christ 
Antiphonitis at Kalogrea. These, together with icons 
from various looted churches in the occupied north, 
which were recovered following court trials or donations 
from abroad,  bear witness to the brutal destruction of 
our cultural heritage and the illicit traffic of antiquities 
in the Turkish occupied part of Cyprus.

The first room of the Byzantine Museum was inaugu-
rated on 18 January 1982 by Archbishop Chrysostomos 
I and the then President of the Republic Spyros Kypri-
anou. Six years later the Byzantine Museum assumed its 
present form with the completion of a new wing. It is con-
tinuously being enriched with new acquisitions and repa-
triated objects, illegally exported from the occupied north.

The visitor to the Byzantine Museum has the opportu-
nity to journey through 1500 years of the island’s history, 
from the art of the early Byzantine period (4th c-649), 
to that of the period of the Arab raids (649-965), the 
mid-Byzantine period (965-1191 and to that of Frank-
ish (1191-1489), Venetian (1489-1571) and Turkish 
rule (1571-878).
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εικ. εξωφύλλου: Άγιος Λάζαρος, 17ος αιώνας,  
ναός Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα (93  x 69  x 2,5 εκ.)

fig. of the cover:  Saint Lazarus. 17th century, 
church of Saint Lazarus, Larnaka (93  x 69  x 2,5 cm)



Ένθρονος άγιος Λάζαρος, 20ος αιώνας,  
Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα
Saint Lazarus Enthroned, 20th century, 
Museum of the church of St. Lazarus, Larnaka
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 Church of Saint George, Xylofagou

10. Άγιος Ανδρόνικος, Λιοπέτρι
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Χάρτης, όπου σημειώνονται ναοί
με τοιχογραφίες ή εικόνες του αγίου Λαζάρου

στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου,
όπως αναφέρονται στο κείμενο.

Map with churches with wall paintings
or icons of Saint Lazarus 

in the free areas of the Republic of Cyprus 
as they appear in the text.
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Εισαγωγικό σημείωμα
Preface

It is with great pleasure that we have un-

dertaken this second thematic exhibition in 

the Byzantine Museum of the Archbishop 

Makarios III Foundation, in cooperation with 

the Cyprus Tourism Organization, in accor-

dance with the programme of promoting 

Religious Tourism. After the first exhibition, 

dedicated to the worship of the Mother of 

God in Cyprus, it was this year considered 

fundamental to honour St. Lazarus, the friend 

of Christ, who, according to tradition, after 

his Resurrection, came to Cyprus. Here he 

was ordained bishop of Kition (ancient Lar-

naka) and lived for thirty more years, until 

his second death.

The exhibition is divided into two parts as 

following:

1.  The iconography of the Saint: a) as an 

isolated figure and b) the scene of his Resur-

rection in icons, frescoes and other precious 

objects in Cyprus, as well as in contemporary 

works in Cyprus and the extended Orthodox 

world.

2.  The church of St. Lazarus in Larnaka: icons 

and precious objects from the church and the 

Museum of the church in Larnaka.

Explanatory notes in the exhibition pres-

ent the history of the imposing church of 

St. Lazarus in Larnaka, which contains the 

tomb of the saint and is an object of pride 

for the whole Orthodox world. The church 

was erected, according to tradition and the 

Με  ιδ ια ί τερη  χαρά  αναλάβαμε  να 

υλοποιήσουμε τη δεύτερη κατά σειράν 

θεματική έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο 

Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ σε 

συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 

Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος 

προβολής του Θρησκευτικού Τουρισμού. 

Μετά την πρώτη έκθεση, αφιερωμένη στη 

λατρεία της Θεοτόκου στην Κύπρο, κρίθηκε 

επιβεβλημένο να τιμηθεί εφέτος η μορφή του 

αγίου Λαζάρου,  του φίλου του Χριστού, ο 

οποίος κατά την παράδοση μετά την έγερσή 

του από τον Ιησού προσορμίσθηκε στην 

Κύπρο, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος 

Κιτίου και έζησε ακόμη τριάντα χρόνια, έως 

τη δεύτερη κοίμησή του.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε δύο ενότητες ως 

ακολούθως:

1.  Η εικονογραφία του Αγίου:  (α) ως 

μεμονωμένης μορφής και (β) στη σκηνή της 

Έγερσής του σε εικόνες, τοιχογραφίες και 

άλλα κειμήλια στην Κύπρο και σε σύγχρονα 

έργα στην Κύπρο και στον ευρύτερο 

Ορθόδοξο κόσμο.

2.  Ο ναός του Αγίου Λαζάρου  στη Λάρνακα. 

Εικόνες και κειμήλια από το ναό και το

Μουσείο του ναού στη Λάρνακα.

Σε επεξηγηματικούς πίνακες στην έκθεση 

παρουσιάζεται η ιστορία του μεγαλοπρεπούς 

ναού του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, 

καύχημα ολόκληρης της Ορθοδοξίας, στον 

οποίο ανευρέθηκε ο τάφος του Αγίου. Ο ναός 

O Άγιος Λάζαρος και η Κύπρος Saint Lazarus and Cyprus1

Virgin Mary Enthroned between saint John Evan-
gelist and saint Lazarus, 13th and 17th century, 
church of Virgin Mary Angeloktisti, Kiti 

Παναγία Ένθρονη ανάμεσα στους αγίους Ιωάννη 
Θεολόγο και Λάζαρο, 13ος και 17ος αιώνας, ναός 

Παναγίας Αγγελόκτιστης, Κίτι. 
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του εκτός Κύπρου, β) η εικονογραφία του 

αγίου Λαζάρου στη Βυζαντινή Τέχνη, γ) ο 

ναός του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα με 

αναφορές σε προγενέστερες φάσεις του 

σημερινού κτίσματος, τις μεταγενέστερες 

προσθήκες του ναού και το εσωτερικό του, 

και δ) οι παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα της 

Ορθοδοξίας για τον άγιο Λάζαρο και την 

εορτή του και αναφορά στα κάλαντα του 

Λαζάρου στον Ελληνισμό .

Η έκθεση αυτή, που υιοθετήθηκε από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ υπό την 

προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 

Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄, δεν θα 

μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την αγαστή 

συνεργασία του Βυζαντινού Μουσείου με 

τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και 

ιδιαίτερα με την κ. Μαρία Σωκράτους, την κ. 

Αννίτα Δημητριάδου, την κ. Φοίβη Κατσούρη, 

τον κ. Βάκη Λοϊζίδη και τον κ. Ανδρέα 

Φιλοκύπρου, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. 

Η παρούσα έκθεση, η οποία έχει σκοπό 

να αναδείξει τη μορφή του αγίου Λαζάρου 

και την απότιση τιμής του στην Κύπρο, θα 

ήταν αδύνατο να είχε ολοκληρωθεί χωρίς τη 

συνδρομή πολλών ανθρώπων, συνεργατών και 

φίλων, οι οποίοι, ο καθένας με τον τρόπο του 

και από τη θέση του, έδωσαν τη δυνατότητα 

συγκέντρωσης και παρουσίασης του υλικού. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται πρωτίστως 

στους Πανιερωτάτους Μητροπολίτες 

Κιτίου, Τριμυθούντος και Μόρφου για την 

ευλογία τους και τη βοήθεια υλοποίησης 

της έκθεσης με το δανεισμό έργων από τις 

εκκλησιαστικές επιτροπές Αγίου Λαζάρου 

στη Λάρνακα, Παναγίας Αγγελόκτιστης στο 

Κίτι και Αγίου Γεωργίου Άλωνας και του 

που ανεγέρθηκε, κατά την παράδοση και τις 

αρχαιολογικές ενδείξεις, από τον Λέοντα 

Στ’  τον Σοφό (τέλη 9ου/ αρχές 10ου  αιώνα) 

έγινε τόπος κοινής λατρείας Ορθοδόξων 

και Καθολικών κατά τη Λατινοκρατία και 

έτυχε επισκευής από τη βενετική διοίκηση 

της Κύπρου, όπως εντοπίσθηκε πρόσφατα 

σε βενετικά έγγραφα (Ν. Παταπίου). Κατά 

την Τουρκοκρατία οι τρούλλοι του ναού 

και το κωδωνοστάσιο αφαιρέθηκαν. Το 

κωδωνοστάσιο ανεγέρθηκε εκ νέου το 1856.  

Ακολούθως παρουσιάζεται μια από τις πιο 

θλιβερές σελίδες στην ιστορία του ναού. 

Πρόκειται για την κλοπή και τη λεηλασία 

των εικόνων και άλλων κειμηλίων του ναού 

που εξετίθοντο από το 1948 μέχρι το 1963, 

όταν έγιναν οι δικοινοτικές διαταραχές στο 

φρούριο της Λάρνακας. Ο τελευταίος πίνακας 

που αφορά την ιστορία του ναού παρουσιάζει 

την τυχαία ανακάλυψη του τάφου του Αγίου 

κατά τις επισκευές και την αρχαιολογική 

έρευνα που διεξήχθη, εξ’ αφορμής της 

πυρκαγιάς του 1970.  Σε ξεχωριστό πίνακα 

παρουσιάζονται οι κυπριακές παραδόσεις 

και έθιμα που άπτονται του αγίου Λαζάρου, 

όπως τα κάλαντα και το «παιδί του Λαζάρου»

Ο ανά χείρας Οδηγός της έκθεσης, που 

έχει συγγράψει ο εκλεκτός συνάδελφος 

Βυ ζα ν τ ι νολόγος  δρ . Χαράλαμ πος 

Χοτζάκογλου, ο οποίος  έχει ασχοληθεί 

και στο παρελθόν με τον άγιο Λάζαρο, 

χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες: α) 

Βίος, παραδόσεις, έλευση στην Κύπρο, 

εξάπλωση της τιμής του σε Ανατολή και 

Δύση. Αναφέρεται στον τάφο του Λαζάρου 

στη Βηθανία, την έλευσή του στην Κύπρο, 

την απόδοση τιμής στον Άγιο στη Δύση 

και τις σχετικές παραδόσεις και τους ναούς 

Art, c) the church of St. Lazarus in Larnaka 

with reference to earlier stages of the pres-

ent building, the additions to the rear of the 

church and its interior and d) the traditions  

and customs of the Orthodox church for St. 

Lazarus and his feast as well as reference to 

the carols of Lazarus in the Greek world.

This exhibition, undertaken by the Admin-

istrative Board of the Archbishop Makarios 

III Foundation, under the presidency of His 

Beatitude, Archbishop of Cyprus,  Chrysos-

tomos II, could not have been accomplished 

without the commendable cooperation 

of the Byzantine Museum and the Cyprus 

Tourism Organization and I warmly thank, 

in particular, Mrs Phoebe Katsouri, Mr Vakis 

Loizides and Mr Andreas Philokyprou.

The present exhibition aims to distinguish 

the figure of St. Lazarus and the homage of 

Cypriots to him. This exhibition could not 

have been fulfilled without the help of many 

people, collaborators  and friends, who, each 

in his or her own way has provided the means 

of collecting and presenting this material.  

Special thanks are first and foremost owed to 

the Most Reverend Metropolitans of Kition, 

Tremithus and Morphou for their blessing 

and their help in the accomplishment of this 

exhibition by lending works from the ecclesi-

astical commissions of St. Lazarus in Larnaka, 

Virgin Mary Angeloktisti in Kiti and St. George 

of Alona. Special thanks are also owed to the 

abbot’s council of the holy Monastery of St. 

Minas with the permission of the appropriate 

bishops, as well as to the Reverend Archiman-

drite Lazarus Georgiou for lending the collec-

tion of contemporary precious objects that 

are associated with St. Lazarus. Many thanks 

archaeological evidence, by Leon VI, called 

‘the Wise’ at the end of the 9th and begin-

ning of the 10th century. It became the com-

mon place of worship of both Orthodox 

and Catholics during the Latin rule and was 

repaired by the Venetian administration of 

Cyprus, as has been recently discovered in 

Venetian documents by Ms. Nasa Patapiou. 

During the rule of the Turks, the domes and 

the belfry were removed. However the bel-

fry was reconstructed in 1856. But one of 

the saddest incidents in the history of the 

church took place afterwards; the theft and 

pillage of icons and other precious objects 

belonging to the church that were exhibited 

in the fortress of Larnaka from 1948 to 1963, 

when the intercommunal struggle occurred. 

The last painting that relates to the history 

of the church presents the accidental dis-

covery of the tomb of the saint during the 

reconstruction and archaeological research 

that was carried out after the fire of 1970. In 

a separate painting, the Cypriot traditions 

and customs that relate to St. Lazarus are 

presented, such as the carols and the repre-

sentation of the “child of Lazarus”. 

The Guide to the exhibition, written by the 

distinguished colleague Dr Charalambos 

Chotzakoglou, who has made a study of St. 

Lazarus in the past as well, is divided into the 

following parts: a) The life of St. Lazarus, tradi-

tions relating to the saint, his arrival in Cyprus 

and the spreading of his honor in East and 

West. It refers also to the tomb of Lazarus in 

Bethany, his arrival to Cyprus, the honor  to 

the saint in the West and the relevant tradi-

tions and churches of St. Lazarus abroad, b) 

the iconography of St. Lazarus in Byzantine 
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The resurrection of Lazarus, 1627, painted by
Pavlos Hierographos, from the church of Saint 
Nicholas tis Stegis, Kakopetria, Byzantine Museum 
of the Archbishop Makarios III Foundation

Έγερσις του Λαζάρου, 1627, έργο Παύλου 
Ιερογράφου, από το ναό Αγίου Νικολάου της 

Στέγης, Κακοπετριά, Βυζαντινό Μουσείο 
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής Αγίου 

Μηνά με την άδεια των οικείων επισκόπων, 

καθώς επίσης στον πανοσιολογιώτατο 

αρχιμανδρίτη Λάζαρο Γεωργίου για τον 

δανεισμό της συλλογής σύγχρονων κειμηλίων 

για τον άγιο Λάζαρο. Πολλές ευχαριστίες 

εκφράζονται  επίσης προς την Ιερά 

Αρχιεπισκοπή, τις Μητροπόλεις Μόρφου, 

Τριμμυθούντος, Κιτίου και Αμμοχώστου 

για την άδεια δημοσίευσης τοιχογραφιών 

που ευρίσκονται στις εκκλησιαστικές τους 

περιφέρειες.

Ευχαριστώ επίσης την ιστορικό Νάσα 

Παταπίου για τις πληροφορίες σχετικά με 

την ανακαίνιση του ναού που εντόπισε σε 

βενετικό χειρόγραφο, το δρα Χριστόδουλο 

Χατζηχριστοδούλου για τον γόνιμο διάλογο 

και τη συνεργασία και ιδιαίτερα το συνάδελφο 

δρα Χαράλαμπο Γ. Χοτζάκογλου, μέλος της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής του Βυζαντινού 

Μουσείου, για τη συγγραφή του καταλόγου 

και τη βοήθειά του στην ταξινόμηση του 

υλικού.

Ευχή μας είναι όπως η δυναμική της 

συνεργασίας του Βυζαντινού Μουσείου με τον 

Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού συνεχισθεί 

και για άλλα μεγάλα προσκυνήματα του τόπου 

προς προώθηση της πλούσιας θρησκευτικής 

παράδοσης και πολιτισμού της Κύπρου.

Δρ. Ιωάννης Α. Ηλιάδης

Διευθυντής Βυζαντινού Μουσείου 

και Πινακοθήκης Ιδρύματος 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

are expressed also to the Archbishopric and 

the Bishoprics of Morphou, Trimithus, Kition 

and Famagusta for their permission to publish 

frescoes that are found in their ecclesiastical 

dioceses.

I also thank the historian Nasa Patapiou for 

information concerning the renovation of the 

church that she spotted in a Venetian manu-

script, Dr Christodoulos Hadjichristodoulou 

for his productive dialogue and cooperation 

and, especially, my colleague Charalambos 

Chotzakoglou, member of the Advisory 

Committee of the Byzantine Museum, for 

the writing of the catalogue and his help in 

classifying the material.

We hope that the dynamic of the coopera-

tion between  the Byzantine Museum and the 

Cyprus Tourism Organization will continue 

for the benefit of other great places of pil-

grimage, to promote the wealth of religious 

traditions and culture of Cyprus.   

Dr.  Ioannis A. Eliades

Director of the Byzantine Museum 

and Art Gallery 

of the Archbishop Makarios III 

Foundation

Βίος, Παραδόσεις, έλευση 
στην Κύπρο, εξάπλωση 
της τιμής  του σε Ανατολή 
και Δύση

Το επεισόδιο της Έγερσης του δίκαιου 

Λαζάρου, του φίλου του Χριστού, αποτελεί 

ένα από τα κεντρικά 

γεγονότα στη λειτουργική 

ζωή της Εκκλησίας μας 

και γι΄ αυτό εντάσσεται 

στις μεγάλες Δεσποτικές 

εορτές του Δωδεκαόρτου. 

Το όνομα Λάζαρος 

αποτελε ί  σύντμηση 

του εβραϊκού Ελεάζαρ, 

που σημα ίνε ι  «ο 

βοηθούμενος». Σύμφωνα 

με το ευαγγελικό χωρίο 

του ευαγγελιστού Ιωάννου 

(ια΄, 1-44), οι αδελφές 

του Λαζάρου, Μάρθα και 

Μαρία, πληροφόρησαν 

τον Ιησού για το θάνατο του φίλου του, 

Λαζάρου εκ Βηθανίας (= οίκος φοινίκων και 

δόξας στα εβραϊκά). Ο Χριστός μετά από 

Life, Traditions, arrival 
to Cyprus, spreading of  
his honour in East  and  
West.

The incident of the Raising of virtuous Lazarus, 

friend of Jesus, constitutes one of the central 

facts in the liturgical life of 

our Church, and because of 

that it is included in the ma-

jor Twelve Great Feasts. The 

name “Lazarus” derives from 

the Hebrew word “Eleazar” 

meaning “God’s assistance”. 

According to the Gospel of 

John (11:1-44), the sisters of 

Lazarus, Martha and Maria, 

informed Jesus of the death 

of his friend Lazarus from 

Bethany (= “Beth anya” 

meaning in Aramaic “house 

of the figs”). Jesus arrived 

to Bethany two days later 

with his apostles and met the two sisters, who 

mourned the loss of their brother. The Lord 

asked them to lead him to the tomb, which 

Ο Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος
Lazarus of the four days

Δρ. Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, 

Βυζαντινολόγος

στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Αθήνα)

Dr. Charalampos Chotzakoglou,

Byzantine Art and Archaeology,

Hellenic Open University (Athens)
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icon 8  Saint Lazarus, end of the 18th century, 
from the Holy Archbishopric of Cyprus, Byzantine 
Museum of the Archbishop Makarios III Founda-
tion

εικ. 8  Άγιος Λάζαρος, τέλη 18ου αιώνα, από την 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, Βυζαντινό Μουσείο 

Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

icon 11  Wall painting of Resurrection of Lazarus, 
1105/6, church of Virgin Mary Asinou, Nikitari

εικ. 11  Τοιχογραφία Έγερσις του Λαζάρου, 
1105/6, ναός Παναγίας της Ασίνου, Νικητάρι

Η έλευση του αγίου 
Λαζάρου στην Κύπρο

Σύμφωνα με την ανατολική παράδοση, 

ο άγιος Λάζαρος μαζί με τις αδελφές 

του προσορμίσθηκε 

στην Κύπρο, όπου 

χειροτονήθηκε επίσκοπος 

Κιτίου και έζησε ακόμη 

τριάντα χρόνια (ή κατά 

άλλες πηγές 15 ή 18 

έτη), έως τη δεύτερη 

κοίμησή του. Το γεγονός 

της έλευσης του 

Λαζάρου στην Κύπρο 

επιβεβαιώνουν ποικίλες 

βυζαντινές πηγές, όπως 

ο Ιω. Ευ(ρ)οίας (8ος αι.), 

γερμανικό περιηγητικό 

κείμενο (προ του 1142), 

συριακές πηγές (12ος 

αι.), το Συναξάριο της 

Κωνσταντινουπόλεως 

(Κώδιξ Sirmondianus, 12ος /13ος αι.), το οποίο 

αναφέρει τη χειροτονία του σε επίσκοπο 

Κιτίου από τον απόστολο Πέτρο, καθώς 

επίσης και η ζώσα βυζαντινή παράδοση 

κατά το 10ο αιώνα. Βάσει αυτής ο βυζαντινός 

αυτοκράτωρ Λέων Στ΄ ο Σοφός αναζήτησε 

στην Κύπρο και από εκεί ανεκόμισε στην 

Κωνσταντινούπολη τα λείψανα του αγίου 

Λαζάρου. Κατά μία άλλη παράδοση, που 

διασώθηκε τόσο στον Δαμασκηνό Στουδίτη 

(16ος αιώνας), όσο και σε κυπριακά και 

αγιορειτικά χειρόγραφα της Τουρκοκρατίας, 

αναφέρεται πως η Παναγία συνοδευόμενη 

από τον ευαγγελιστή Ιωάννη προσκλήθηκε 

The fact of the arrival of Lazarus in Cyprus 

is confirmed by several byzantine sources.  

Already in the 8th century the writer John 

of Eu(r)oia in his Speech “On the fourth day 

Lazarus” mentions that Lazarus went to Cyprus, 

where he was ordained bishop and remained 

there until his death. The 

attestation of John of Eu(r)

oia is confirmed by other, 

later sources, such as the 

text of an anonymous 

German traveler in the 

Holy Land (dated before 

1142), the Synaxarium of 

Constantinople (Codex 

Sirmondianus, 12th/13th 

century), which mentions 

his ordination as bishop 

of Cition from the apostle 

Peter, as well as the living 

byzantine tradition of the 

10th century, according to 

which the emperor Leo 

VI the Wise searched for 

the relics of Saint Lazarus in Cyprus and then 

translated them to Constantinople. According 

to another tradition, preserved by Damaskenos 

Stoudites (16th c.) and in manuscripts kept 

in Cyprus and Mount Athos, it is mentioned 

that the Mother of God accompanied by John 

the Evangelist was invited by Lazarus to visit 

Cyprus. Her ship was however swept away by 

storm and sailed in Mount Athos. After a short 

stay there, she arrived in Cyprus, where she 

gave Lazarus a pair of maniples and a pallium.

δύο ημέρες έφθασε στη Βηθανία μαζί με 

τους μαθητές του και συνάντησε τις δύο 

αδελφές, οι οποίες θρηνούσαν το χαμό του 

αδελφού τους. Ο Κύριος τους ζήτησε να τον 

οδηγήσουν στο μνήμα, το οποίο βρισκόταν 

περίπου τρία χιλιόμετρα έξω από την πόλη 

και εκεί, αφού ζήτησε να αποκυλίσουν το 

λίθο, που έφραζε τον τάφο, ανεφώνησε: 

«Λάζαρε, δεύρο έξω». Ξαφνικά εμφανίσθηκε 

ο σαβανωμένος Λάζαρος, ο τεταρταίος (είχαν 

παρέλθει τέσσερεις 

ημέρες από το θάνατό 

του) και αφού έβγαλε 

τα σάβανα από πάνω 

του κίνησε για την οικία 

του. 

Η έγερσις  του 

Λαζάρου υμνήθηκε 

ως προεικόνιση της 

Αναστάσεως του 

Κυρίου και για αυτό το 

λόγο και η Υμνολογία 

της Εκκλησίας μας 

έχει θριαμβευτικό 

κα ι  αναστάσ ιμο 

χαρακτήρα και δεν επιτρέπονται από την 

ημέρα εκείνη έως την Κυριακή του Πάσχα 

η τέλεση μνημοσύνων με κόλλυβα. 

Το επεισόδιο της Έγερσης του Λαζάρου 

προκάλεσε την μήνιν των Εβραίων αρχιερέων 

«και εβουλεύσαντο οι αρχιερείς, ίνα και τον 

Λάζαρον αποκτείνωσιν» (Ιω. ιβ΄, 9-11). Η 

παράδοση αναφέρει πως ο Λάζαρος μαζί με 

τις αδελφές του ανεχώρησαν κρυφά από τη 

Βηθανία για να σωθούν. 

was about three kilometers from the town, 

and there, after he had them roll the stone 

away from the entrance, he shouted “Laza-

rus, come out”. Suddenly Lazarus appeared 

wrapped with his burial cloth, four days after 

his death, and after he was unwrapped he 

returned to his house.

The raising of Lazarus was celebrated as a 

foreshadowing of the resurrection of Christ, 

and because of that the hymnology of the 

Orthodox Church has 

a triumphal and resur-

rective character.  From 

that day until Easter Sun-

day the performance of 

memorial services with 

“kollyva” (boiled wheat) 

is prohibited.    

The incident of the Rais-

ing of Lazarus caused 

the anger of the Jewish 

chief priests “and they 

took counsel that they 

might put Lazarus also 

to death” (John 12:9-11). 

According to tradition Lazarus with his sis-

ters left Bethany secretly in order to save 

themselves. 

The arrival of Saint Lazarus 
in Cyprus

According to the eastern tradition, Saint Laza-

rus with his sisters moored in Cyprus, where 

he was ordained bishop of Cition and lived 

there for thirty years (or according to other 

sources 15 or 18 years) until his second death. 
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icon 2  Saint Lazarus, 1788, Katholikon of the 
Monastery of Saint Menas, Vavla

εικ. 2  Άγιος Λάζαρος, 1788, Καθολικό Μονής 
Αγίου Μηνά, Βάβλα

icon 5  Tray for holy bread, 1812, Museum of the 
church of Saint Lazarus, Larnaka

εικ. 5  Δίσκος αντιδώρου, 1812, Μουσείο ναού 
Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

από τον Λάζαρο στην Κύπρο. Το πλοιάριό 

της όμως παρασύρθηκε από τρικυμία και 

προσορμίσθηκε στον Άθωνα. Ύστερα από 

σύντομη παραμονή κατέφθασε στην Κύπρο, 

όπου χάρισε στον Λάζαρο ένα ζεύγος 

επιμάνικων και ένα ωμοφόριο.

Η απόδοση τιμής στον άγιο 
Λάζαρο στη Δύση και οι 
σχετικές παραδόσεις

Κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα και 

επ΄ ευκαιρία της επισκέψεως διαφόρων 

περιηγητών στην Κύπρο, εκφραζόταν η 

απορία για την ύπαρξη του τάφου του 

αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, αφού η 

φήμη του ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στη 

Γαλλία και στη Μασσαλία υποδεικνύοντας 

μάλιστα τόσο τον τάφο, όσο και λείψανα 

του Λαζάρου. Δημιουργήθηκε άλλωστε και 

ολόκληρη παράδοση, σύμφωνα με την οποία 

οι Εβραίοι για να κάνουν κακό στον Λάζαρο 

και στις αδελφές του, καθώς επίσης στην 

υπηρέτρια Μαρκέλλα, στη Σάρα και στον 

εκ γενετής τυφλό Σινδώνιο, τους έβαλαν 

σε μία βάρκα χωρίς πανιά και κουπιά και 

τους άφησαν στα ανοιχτά. Παρ’ όλα αυτά 

η βάρκα προσορμίσθηκε σε μία ακτή της 

γαλλικής Προβηγκίας και ο Λάζαρος από εκεί 

μετέβη στη Μασσαλία, όπου εκχριστιάνισε 

τους κατοίκους. Κατά τους διωγμούς του 

Δομητιανού (81-96) ή του Κλαύδιου (41-

54), ο Λάζαρος υπέστη μαρτυρικό θάνατο 

και ετάφη σε μία υπόγεια κρύπτη, γνωστή 

σήμερα ως «ειρκτή του Αγίου Λαζάρου», 

πάνω από την οποία κτίσθηκε κατά τον 

Paying honour to Saint 
Lazarus in the West and 
related traditions.

During the 16th century and due to the visit 

of several travelers in Cyprus, doubt was 

expressed concerning the existence of the 

tomb of Saint Lazarus in Larnaca, since his 

reputation was particularly spread in France 

and specially in Marseille, where it was be-

lieved, that the tomb and the relics of Lazarus 

were kept. Besides, there existed a tradition 

according to which the Jews put Lazarus, his 

sisters, a servant named Marcella and Sindon, 

a man born blind, into a boat without sails 

and oars and abandoned them in the open 

sea. However, the boat anchored in a coast 

of French Provence, and Lazarus went to 

Marseille, where he converted a number of 

the inhabitants to Christianity. During the 

persecution of the Christians by Domitian 

(81-96 A.D.) or Claudius (41-54 A.D.) Lazarus 

suffered a martyrdom and was buried in an 

underground crypt, today known as the “prison 

of Saint-Lazare”. In the fifth century the Abbey 
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icon 4  Gospel with Saint Lazarus on its cover, 
18th century, Museum of the church of Saint 
Lazarus, Larnaka

εικ. 4  Ευαγγέλιο με τον άγιο Λάζαρο στο 
κάλυμμα, 18ος αιώνας, Μουσείο ναού Αγίου 

Λαζάρου, Λάρνακα

εικ. 3  Άγιος Λάζαρος, 1858, ναός Αγίου 
Γεωργίου, Άλωνα

icon 3  Saint Lazarus, 1858, church of  Saint 
George, Alona

πέμπτο αιώνα ο ναός του Αγίου Βίκτωρος. 

Από εκεί το σκήνωμά του ανακομίσθηκε 

κατά το 12ο αιώνα στον καθεδρικό ναό του 

Αγίου Ναζαρίου στο Οτάν και ακολούθως 

στον ναό του Αγίου Λαζάρου στην Αβαλλόν, 

λίγο έξω από το Οτάν. Στον ναό του Αγίου 

Βίκτωρος έμεινε η κάρα και τμήμα της 

ωλένης του αγίου, 

όπου φυλάσσονται έως 

σήμερα.

Η  σ ύ γ χ ρ ο ν η 

επιστημονική έρευνα 

απέδειξε πως η δυτική 

α υ τή  παράδοση 

είναι χαλκευμένη και 

δημιουργήθηκε εκ 

των υστέρων, για να 

προσδώσει κύρος και 

αίγλη στην περιοχή του 

Οτάν και στο μεγάλο 

μοναστήρι της Αγίας 

Μαγδαληνής , που 

κτίσθηκε μόλις στον 11ο 

αιώνα και υποστήριζε 

πως κατείχε τα λείψανα 

της αγίας. Επειδή όμως η 

βυζαντινή παράδοση, που ήθελε τα λείψανα 

της αγίας να βρίσκονται στην Έφεσο έως την 

ανακομιδή τους στην Κωνσταντινούπολη από 

τον Λέοντα Στ΄ τον Σοφό, ήταν και συνεχής 

και ισχυρή, πλάσθηκε η παραπάνω ιστορία, 

η οποία επεδίωκε να δώσει απαντήσεις σε 

εύλογα ερωτήματα, όπως δηλαδή του, πώς 

βρέθηκε το λείψανο της Μαγδαληνής από 

την Παλαιστίνη στη Γαλλία. Η παρουσία και 

του λειψάνου του αγίου Λαζάρου στον ίδιο 

τόπο θεωρήθηκε ότι θα έκανε πιο πειστική 

την ιστορία αυτή. Η αφορμή δόθηκε, όταν 

of Saint Victor was built above this crypt. His 

remains were translated in the cathedral of 

Saint-Nazaire in Autun in the 12th century 

and later in the church of Saint Lazarus in 

Avallon, close to Autun. The skull of the saint 

remained in the Saint Victor Abbey, together 

with part of his forearm, where are preserved 

to this day. 

The contemporary sci-

entific research proved 

that the west tradition 

is false and was created 

afterwards, in order to 

lend authority and glory 

to the region of Autun 

and to the monastery of 

Saint Magdalene that was 

built in the 11th century 

and claimed that it held 

the relics of the Saint. 

However, because of the 

continuous and strong 

byzantine tradition, ac-

cording to which the rel-

ics of Saint Magdalene 

were in Ephesus until Leo 

VI the Wise translated them to Constantinople, 

the previous story was invented in order to 

answer reasonable questions, for example 

how did the relics of Magdalene made their 

way from Palestine to France. The presence 

of the relics of Saint Lazarus in the same place 

was considered more persuasive.

The ground was given, when the tomb of an 

unknown clergyman wearing Episcopal vest-

ments was found in the Church of Saint Nazaire. 

The similar name of the church (Nazare) with 

Lazarus, intensified the intentional confusion. 
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(above) Saint Lazarus, stone of medium size, 20th cen-
tury, (middle left) Saint Lazarus, epigonation (gremial), 
1986, painted by Photios, (middle right) The resurrec-
tion of Lazarus, (gremial) with enamel, 1988, workshop 
of Athens, (below left) The resurrection of Lazarus, big 
Russian box, 20th century, (below right) The resurrection 
of Lazarus, small russian box, 20th century, Collection of 
Archimandrite Lazaros Georgiou, Larnaka   

(πάνω) Άγιος Λάζαρος, λίθος μικρού μεγέθους, 20ός 
αιώνας, (μέσον αριστ.) Άγιος Λάζαρος, επιγονάτιο, 

1986, έργο Φωτίου, (μέσον δεξιά) Έγερση του Λαζάρου, 
επιγονάτιο με σμάλτο, 1988, Αθηναϊκό εργαστήριο, (κάτω 

αριστ.) Έγερση του Λαζάρου, Ρωσικό κουτί μεγάλου 
μεγέθους, 20ός αιώνας, (κάτω δεξιά) Έγερση του Λαζάρου, 

Ρωσικό κουτί μικρού μεγέθους, 20ός αιώνας, 
Συλλογή Αρχιμανδρίτη Λάζαρου Γεωργίου, Λάρνακα

icon 22  The resurrection of Lazarus, 1657, A. 
Gombau, Art Gallery of the Archbishop Makarios 
III Foundation

εικ. 22  Έγερσις του Λαζάρου, 1657, A. Gombau, 
Πινακοθήκη  Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

Γ΄

στον ναό του Αγίου Ναζαρίου ανακαλύφθηκε 

τάφος ανώνυμου κληρικού με επισκοπικό 

ωμοφόριο. Το ομόηχο όνομα του ναού 

(Ναζάριος) με τον Λάζαρο επέτεινε τη 

σκόπιμη σύγχυση. Το γεγονός άλλωστε ότι 

η παράδοση αυτή πρωτεμφανίζεται μόλις 

στον 13ο αιώνα καταδεικνύει τον επίπλαστο 

χαρακτήρα της.

Ως προς τον ναό του Αγίου Βίκτωρος 

στη Μασσαλία, στην υπόγεια κρύπτη του 

διασώζεται όντως επιτύμβια στήλη του 

πέμπτου αιώνος, 

η οποία αναφέρει 

κάποιον Λάζαρο, 

επίσκοπο της 

γαλλικής πόλεως 

Αιξ. Αυτός όμως 

ο  Λ ά ζα ρ ο ς 

χειροτονήθηκε 

σ τ η ν  Α ι ξ 

ε π ί σ κ ο π ο ς 

και από εκεί 

ανεχώρησε για την Παλαιστίνη, όπου 

έζησε ένα διάστημα και λίγο πριν πεθάνει 

επέστρεψε στη Μασσαλία, όπου και ετάφη.  

Συνδέοντας τον Λάζαρο της Αιξ με τον εκ 

Βηθανίας εγερθέντα Λάζαρο δημιουργήθηκε 

μία πλαστή παράδοση γύρω από το λείψανο 

ενός τόσο σημαντικού αγίου σε έναν ναό, 

που δεν έφερε καν το όνομά του και που 

ισχυριζόταν, ότι κατείχε την κάρα του αγίου 

Λαζάρου. Μετά τη Β΄ Βατικάνειο Σύνοδο 

η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διέκρινε τους 

δύο Λαζάρους αναγνωρίζοντας εμμέσως 

την ανακρίβεια της δυτικής παράδοσης 

και έκτοτε εορτάζει τον τεταρταίο Λάζαρο 

την 17η Αυγούστου, ημέρα ανακομιδής των 

λειψάνων του στην Κωνσταντινούπολη.

The fact besides that the tradition appears 

not earlier than the 13th century proves its 

feigned nature.

As far as the Saint Victor Abbey in Marseille 

is concerned, a 5th century column is indeed 

preserved in its underground crypt, which men-

tions a certain Lazarus, bishop of the French 

town of Aix. However, this Lazarus was ordained 

Bishop in Aix and then left for Palestine, where 

he lived for a while and then returned to Mar-

seille, where he was buried. The association 

of Lazarus of Aix 

with the Lazarus 

of Bethany, created 

a false record re-

garding the relics of 

such an important 

saint in a church 

that did not even 

bear his name but 

claimed to have had 

the skull of Saint 

Lazarus. After the second Vatican Council the 

Roman-catholic church distinguished the two 

saints named Lazarus, indirectly recognizing 

the inaccuracy of western tradition. Since 

then the Roman-catholic church celebrates 

“Lazarus of the four-days” on the 17th August, 

the day on which his relics were translated 

to Constantinople.   
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icon 19  The resurrection of Lazarus, 17th cen-
tury, painted by Leontios Hieromonachos, from the 
Holy Archbishopri of Cyprus, Byzantine Museum 
of the Archbishop Makarios III Foundation

εικ. 19  Έγερσις του Λαζάρου, 17ος  αιώνας, έργο 
Λεοντίου Ιερομονάχου, από την Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Κύπρου, Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

icon 17  The resurrection of Lazarus, 17th 
century, Museum of the church of Saint Lazarus, 
Larnaka

εικ. 17  Έγερσις του Λαζάρου, 17ος αιώνας, 
Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

Στην εικονογραφία της Έγερσης του 

Λαζάρου απεικονίζεται συνήθως στη μία 

πλευρά ο Χριστός, να ηγείται του ομίλου 

των Αποστόλων, σύμφωνα με την ευαγγελική 

περικοπή (Ιωάν. ια΄, 1-44). Στα πόδια του 

προσπίπτουν οι αδελφές του Λαζάρου, 

Μάρθα και Μαρία. Στη δεξιά συνήθως πλευρά 

της παράστασης 

α π ε ι κ ο ν ί ζ ε τ α ι 

σπήλαιο, το οποίο έχει 

συνήθως πρόσοψη 

α ρχα ι ο ε λ λ ην ι κο ύ 

μ ν η μ ε ί ο υ  μ ε 

ανο ι γμένες  τ ι ς 

θύρες του. Από εκεί 

εξέρχεται ο Λάζαρος 

τυλιγμένος με κειρίες 

(λευκές ταινίες), 

σαβανωμένος, όπως οι 

αιγυπτιακές μούμιες. 

Δίπλα του βρίσκεται 

μία ή περισσότερες 

ανδρικές μορφές, οι 

οποίες σηκώνουν τον 

ευαγγελικό «λίθο» 

του μνημείου, που 

αποδίδεται στην εικονογραφία ως επιτύμβια 

πλάκα. Ρωπογραφικό χαρακτηριστικό που 

προσδίδει ρεαλισμό στη σκηνή είναι η στάση 

ανδρικής μορφής πλησίον του Λαζάρου, η 

οποία φέρει το χέρι της στη μύτη, για να την 

κρατήσει κλειστή, αφού ο Λάζαρος «όζει» 

(μυρίζει) μετά από τέσσερεις ημέρες που 

είχαν παρέλθει από την κοίμησή του. Στο 

βάθος απεικονίζεται η Βηθανία, η πόλις του 

Λαζάρου, ενώ τα βουνά που ζωγραφίζονται 

μεταξύ της πόλεως και του ταφικού μνημείου 

εικονογραφούν το ευαγγελικό χωρίο, που 

In the iconography of the Raising of Lazarus, 

Christ is usually depicted on one side, leading 

the association of apostles, in accordance with 

the evangelic passage (John 11: 1-44). The sisters 

of Lazarus, Martha and Maria, bow down at His 

feet. In the right side of the representation a 

cave is depicted, which has usually the front of an 

ancient Greek monu-

ment with open doors. 

Lazarus comes out 

from there wrapped 

in white bandages, 

enshrouded just like 

the Egyptian mummies. 

Next to him stand one 

or more male figures, 

which raise the cover-

ing stone of the monu-

ment, depicted in the 

iconography as a tomb-

stone. A ropographic 

characteristic that adds 

realism to the scene 

is the pose of a male 

figure next to Lazarus, 

which holds its nose, 

since Lazarus smells, four days after his death.

Bethany, the birth-place of Lazarus, is depicted 

in the background. The mountains, depicted 

between the town and the burial monument, 

illustrate the evangelic passage, according to 

which the tomb was outside of town.

The iconographic origins of the scene derive 

probably from the art of Greek and roman 

antiquity. This suggestion is strengthened by 

iconographic features, such as the depiction of 

Lazarus enshrouded like a mummy, without a 

similar description in the evangelic passage, as 

Εικονογραφία του Αγίου Λαζάρου 
στη Βυζαντινή τέχνη

Iconography of Saint Lazarus
in Byzantine art
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icon 13  Wall painting of Saint Lazarus, 13th 
century, church of Saints Apostles, Pera Chorio 
Nissou 

εικ. 13  Τοιχογραφία αγίου Λαζάρου, 13ος αιώνας, 
ναός Αγίων Αποστόλων, Πέρα Χωριό Νήσου

icon 12  Wall painting of Saint Lazarus, 1192, 
church of Virgin Mary Araka, Lagoudera

εικ. 12  Τοιχογραφία αγίου Λαζάρου, 1192, ναός 
Παναγίας του Άρακα, Λαγουδερά

Ρωμανού (10ος αι.), η οποία σήμερα 

βρίσκεται στο Σκευοφυλάκιο του Αγίου 

Μάρκου της Βενετίας. Η απεικόνιση του 

αγίου με επισκοπικό ωμοφόριο και ευαγγέλιο 

παραπέμπει στην αρχιερατεία του ως πρώτου 

επισκόπου Κιτίου. 

Άλλη μία σπάνια 

παράσταση με τον 

Λάζαρο προέρχεται 

από φορητή εικόνα 

χρονολογούμενη 

στον 13ο αιώνα 

(με ζωγραφικές 

επεμβάσεις του 17ου 

αι.), αποκείμενη στον 

ναό της Παναγίας 

Αγγελόκτιστης στο 

Κίτι. Απεικονίζεται 

η  έ ν θ ρ ο ν η 

β ρ ε φ ο κ ρ α τ ο ύ σ α 

Θεοτόκος  κα ι 

εκατέρωθέν της 

ο απόστολος και 

ευαγγελιστής Λουκάς, 

καθώς επίσης και 

ο άγιος Λάζαρος 

με πολυσταύριο 

φ α ι λ ό ν ι ο . 

Απεικονίσεις του 

Αγίου και Δικαίου 

Λαζάρου συναντούμε 

επίσης και στη 

μνημειακή τέχνη, 

όπως στην Εκκλησία 

των Στεφάνων (10ος αι.) στην Καππαδοκία 

και στο ναό του Spasa Nereditsy (12ος αι.) 

πλησίον του Νόβγκοροντ. Στην Κύπρο 

συναντάται μεταξύ άλλων στην Παναγία 

again found in the church of Spasa-Nereditsy 

(12th c.), near Novgorod. In Cyprus the rep-

resentation of Lazarus is found in the Church 

of Arakas (1192), on the arch of the church of 

the Holy Apostles in Pera Chorio Nisou, in 

the Church of Asinou in 

Nikitari (not wholly vis-

ible today), in the church 

of Saint Nikolaos tes Steges 

(St. Nicholas of the Roof) 

(13th (?) century), where 

Saint Lazarus is depicted 

as a beardless bishop (with 

Episcopal vestments and 

a Gospel decorated with 

precious stones).

Depictions of the isolated 

bishop Lazarus in Cyprus, 

survive from the Post-Byz-

antine Period, in portable 

icons and silver utensils, as 

well as in frescoes, which 

seem to have been made 

by local artists. The note-

worthy difference is that 

the traditional iconography 

of the saint (beardless with 

a bishop’s pallium) is no 

longer followed.  Lazarus is 

depicted as a middle-aged 

man with a bishop’s pal-

lium and a Gospel, but no 

longer beardless. Instead 

he is depicted with short, 

brown beard and short hair, both standing 

and enthroned, which constitutes another 

iconographic innovation. In some cases, like 

the icons from the Monastery of Saint Mena 

σημειώνει πως ο τάφος βρισκόταν έξω από 

την πόλη.

Η εικονογραφική προέλευση της σκηνής 

πρέπει να αναζητηθεί μάλλον στην τέχνη 

της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητος. Σε 

αυτό συνηγορούν 

ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ά 

στοιχεία, όπως η 

απε ι κόν ιση  του 

Λαζάρου σαβανωμένου 

σαν μούμια, χωρίς 

να υπάρχει ανάλογη 

περ ιγραφή στην 

ευαγγελική περικοπή, 

καθώς επίσης και της 

ναόμορφης πρόσοψης 

του ταφικού μνημείου, 

η οποία επίσης δεν 

αναφέρετα ι  στο 

ευαγγέλιο. Επίσης, στις 

πρώτες χριστιανικές 

παρασ τάσε ι ς  ο 

Χριστός απεικονίζεται 

να απευθύνει στον 

Λάζαρο το «δεύρο 

έξω» κρατώντας στο 

χέρι του ένα ραβδί. Όλα αυτά τα επιμέρους 

στοιχεία υποδεικνύουν την Αίγυπτο, ως 

την πιο πιθανή πηγή της εικονογραφικής 

προέλευσης της παράστασης της Εγέρσεως 

του Λαζάρου. 

Μεμονωμένες παραστάσεις του αγίου 

Λαζάρου είναι σχετικά σπάνιες και 

συναντώνται κυρίως στην Κύπρο, χωρίς 

να λείπουν τα παραδείγματα εκτός της 

Μεγαλονήσου. Χαρακτηριστική είναι η 

απεικόνιση του Λαζάρου με επισκοπικό 

ωμοφόριο στην κύλικα του αυτοκράτορα 

well as the temple-front of the burial monument, 

which is also not mentioned in the Gospel. 

Moreover, in the first Christian representa-

tions Christ is depicted calling Lazarus to 

“Come out”, holding a stick in his hand. All 

these particular features 

suggest Egypt as the most 

possible source of icono-

graphic provenance of the 

Raising of Lazarus. 

Isolated representations of 

Saint Lazarus are relatively 

rare and are found mostly 

in Cyprus, with a few ex-

amples in other places. A 

characteristic representa-

tion of Lazarus wearing a 

bishop’s pallium appears 

on the cylix of emperor 

Romanus (10th century), 

which is found today in the 

Treasury of Saint Marc in 

Venice. The depiction of 

the saint with Episcopal 

vestments and a Gospel 

refers to his prelacy as the 

first bishop of Cition. Another rare depiction 

of Lazarus comes from a portable icon, dated 

in the 13th century (with overpaintings of the 

17th century) in the church of Panagia Ange-

loktisti in Kiti. Virgin Mary is also depicted 

holding the infant Jesus among the evangelist 

Luke and Saint Lazarus wearing a chasuble.

Depictions of the Saint and Virtuous Lazarus 

are found also in the monumental art. A primary 

portraying of Saint Lazarus can be seen in the 

church of Stephana (10th c.) in Cappadokia. In 

the 12th century the portraying of the Saint is 
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Τοιχογραφία αγίου Λαζάρου, 15ος αιώνας, ναός 
Αγίου Ανδρονίκου, Λιοπέτρι

Wall painting of Saint Lazarus, 15th century, 
church of Saint Andronikos, Liopetri

Άγιος Λάζαρος, 1997,έργο πατρός Συμεών, 
Συλλογή Αρχιμανδρίτη Λάζαρου Γεωργίου, 

Λάρνακα

Saint Lazarus, 1997, painted by Father Symeon, 
Collection of Archimandrite Lazaros Georgiou, 
Larnaka

του Άρακος (1192), στην αψίδα των Αγίων 

Αποστόλων (12ος αι.) στο Πέρα Χωριό 

Νήσου, στην Παναγία των Φορβίων (Ασίνου) 

στο Νικητάρι (δεν διακρίνεται ολόκληρη 

σήμερα), στον Άγ. Νικόλαο της Στέγης (13ος 

(;) αι.), όπου ο άγιος απεικονίζεται αγένειος 

και ως επίσκοπος (με επισκοπικό ωμοφόριο 

και διάλιθο ευαγγέλιο).

 Από τη μεταβυζαντινή περίοδο 

δ ι α σ ώ ζ ο ν τ α ι 

απε ικον ίσε ι ς  του 

μεμονωμένου επισκόπου 

Λαζάρου στην Κύπρο, 

τόσο σε φορητές 

εικόνες και αργυρά 

σκεύη, όσο και σε 

τοιχογραφίες, τις οποίες, 

όπως φαίνεται, ιστορούν 

ντόπιοι καλλιτέχνες. Η 

αξιοσημείωτη διαφορά 

που επισημαίνεται είναι 

ότι δεν ακολουθείται 

πλέον η παραδοσιακή 

εικονογραφία του αγίου 

(αγένειος με επισκοπικό 

ωμοφόριο), αλλά ο 

Λάζαρος αποδίδεται ως 

μεσήλικας με επισκοπικό μεν ωμοφόριο, 

διάλιθο ευαγγέλιο, όχι όμως πλέον αγένειος. 

Αντ' αυτού αποδίδεται με κοντό, καστανό 

γένιο και κοντά μαλλιά, τόσο ιστάμενος, 

όσο και ένθρονος, αποτελώντας άλλη μία 

εικονογραφική καινοτομία. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, όπως στις εικόνες από τη 

Μονή του Άγ. Μηνά (1778) του Λεοντίου 

ιερομονάχου, από το ναό στον Άγ. Γεώργιο 

στην Άλωνα (19ος αι.) και από το αργυρό 

κάλυμμα του ευαγγελίου (18ος αι.) από το 

(1778) of the monk Leontios, from the church 

of Saint George in Alona (19th century) and 

from the silver cover of the Gospel (18th 

century) from the church of Saint Lazarus in 

Larnaca, it seems that the iconographic models 

came from the iconography of the Christ 

enthroned as archbishop. In representations 

until the 17th century the saint is depicted 

with a short imperceptible beard, as confirmed 

by the fresco from the 

semi-cylinder of the arch 

of Saint Andronicus-church 

in Liopetri (15th c.) and 

the portable icon of the 

standing Lazarus, who is 

blessing (17th c.), found 

today in the shrine of the 

church of Saint Lazarus in 

Larnaca.

On the contrary, the sub-

sequent representations 

of standing Lazarus, such 

as the icon from the Byz-

antine Museum of Lefkosia 

(18th c.), the plate of Host 

from the church of Saint 

Lazarus in Larnaca (1812) 

and the fresco of Saint George in Xylotymbou 

(1805), made by the artist Parthenios, the beard 

of Lazarus is brown, distinct and spread on 

his cheeks, according to customary models 

of standing saints.



20O Άγιος Λάζαρος και η Κύπρος Saint Lazarus and Cyprus21

Wall painting of Saint Lazarus, 1805, painted by 
Parthenios, Old church of Saint George, Xylofagou

Τοιχογραφία αγίου Λαζάρου, 1805, έργο 
Παρθενίου, παλαιός ναός Αγίου Γεωργίου, 

Ξυλοφάγου

ναό του Αγ. Λαζάρου Λάρνακος φαίνεται 

πως τα εικονογραφικά πρότυπα προσέφερε 

στο ζωγράφο η εικονογραφία του ένθρονου 

Χριστού ως αρχιερέως. Σε απεικονίσεις έως 

το 17ο αιώνα ο άγιος αποδίδεται με κοντό 

ανεπαίσθητο υπογένιο, όπως επιβεβαιώνει 

η τοιχογραφία από τον ημικύλινδρο της 

αψίδος του Αγ. Ανδρονίκου στο Λιοπέτρι 

(15ος αι.) και η φορητή εικόνα του ιστάμενου, 

ευλογούντος Λαζάρου (17ος αι.), που 

βρίσκεται σήμερα στο εικονοστάσιο του 

ναού του Αγ. Λαζάρου Λάρνακος.

Αντιθέτως στις μεταγενέστερες απεικονίσεις 

του ιστάμενου Λαζάρου, όπως π.χ., στην 

εικόνα από το Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας 

(18ος αι.), στο δίσκο αντιδώρου από το ναό 

του Αγ. Λαζάρου Λάρνακος (1812) και στην 

τοιχογραφία του Αγ. Γεωργίου Ξυλοτύμβου 

(1805), έργο του ζωγράφου Παρθενίου, το 

γένι του Λαζάρου είναι καστανό, ευδάκριτο 

και απλώνεται στις παρειές του προσώπου 

του ακολουθώντας καθιερωμένα πρότυπα 

ιστάμενων αγίων.

(above left) The resurrection of Lazarus, pectoral cross, 
1987, workshop of Athens, (above right) The resurrec-
tion of Lazarus, tile with print, 1988, cypriot workshop, 
(below left) The resurrection of Lazarus,oval enamel from 
Jerusalem, 21st century, (below right) The resurrection 
of Lazarus, big Russian wooden egg, 20th century, 
Collection of Archimandrite Lazaros Georgiou, Larnaka   

(πάνω αριστ.) Έγερση του Λαζάρου, εγκόλπιος σταυρός, 
1987, Αθήνα, (πάνω δεξιά) Έγερση του Λαζάρου, 

κεραμίδι με μεταξοτυπία, 1988, Κύπρος, 
(κάτω αριστ.) Έγερση του Λαζάρου, οβάλ σμάλτο 

από τα Ιεροσόλυμα, 21ος αιώνας,
(κάτω δεξιά) Έγερση του Λαζάρου, μεγάλο ξύλινο, 
ρωσικό αυγό, 20ός αιώνας, Συλλογή Αρχιμανδρίτη 

Λάζαρου Γεωργίου, Λάρνακα
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The interior  of the church of Saint Lazarus, 
engraving, 1879, Collection of Archimandrite 
Lazaros Georgiou, Larnaka

Το εσωτερικό του ναού του του Αγίου Λαζάρου, 
χαρακτικό, 1879, Συλλογή Αρχιμανδρίτη Λάζαρου 

Γεωργίου, Λάρνακα

Exterior view of the church of Saint Lazarus from 
the East, contemporary oil-painting by K. Demis, 
Collection of Archimandrite Lazaros Georgiou, 
Larnaka

Εξωτερική άποψη του ναού του Αγίου Λαζάρου 
από τα ανατολικά, σύγχρονη ελαιογραφία, Κ. 

Δέμη, Συλλογή Αρχιμανδρίτη Λάζαρου Γεωργίου, 
Λάρνακα

Οι ναοί, που προηγήθηκαν 
του σημερινού κτίσματος

Η παλαιότερη εκκλησία, που αποτέλεσε 

την πρώτη φάση του ναού του Αγίου 

Λαζάρου στη Λάρνακα, ήταν μία τρίκλιτη, 

μεγαλοπρεπής βασιλική, περίπου των 

ιδίων διαστάσεων με το σημερινό κτίσμα. 

Η τριμερής διαμόρφωση του Ιερού της 

βασιλικής αυτής (αγία Πρόθεση, Ιερό Βήμα 

και Διακονικό) στα ανατολικά, δεν επιτρέπει 

χρονολόγησή της πριν τον έκτο αιώνα. Ο 

πρώτος αυτός αρχαιολογικά διαπιστωμένος 

ναός φαίνεται 

πως υπέστη 

ε κ τ ε τ α μ έ ν η 

καταστροφή, 

π ι θ α ν ό τ α τ α 

λόγω πυρκαϊάς, 

που μπορεί να 

π ρ ο κ λ ή θ η κε 

από εχθρική 

ε π ι δ ρ ο μ ή 

( Α ρ α β ι κ έ ς 

ε π ι δ ρ ο μ έ ς ) , 

χ ω ρ ί ς  να 

αποκλείεται και 

η καταστροφή του από σεισμό. Η εκτεταμένη 

καταστροφή του ναού και οι δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες της περιόδου των 

Αραβικών επιδρομών δεν επέτρεψε στους 

Κιτιείς την εκ νέου ανέγερση ολόκληρης της 

εκκλησίας, αλλά την ανακατασκευή μόνο του 

Ιερού της, στο οποίο υπήρχε και η πρόσβαση 

για τους πιστούς προς τον υπόγειο τάφο του 

αγίου Λαζάρου.

The churches preceding the 
present building

The oldest church, which constituted the first 

phase of the church, was a tripartite, majestic 

basilica, of about the same measures as the 

present building. The interior structure of the 

church, divided into three aisles on the east 

side, does not allow the date of the church 

before the sixth century, when the lateral 

apses, which were called pastophoria, were 

translated from the west edge or the centre 

of the basilicas, where they were built until 

then, to the east, 

on both sides of 

the central Apse, 

as they remain 

to this day. This 

church seems to 

have suffered ex-

tensive destruc-

tions, possibly 

because of fire, 

that may have 

been caused by 

a hostile incur-

sion (Arab raids), 

without excluding the destruction by an 

earthquake. The extensive destructions of 

the church and the bad financial conditions 

of the period of Arab raids, did not allow 

the inhabitants of Cition to reconstruct the 

whole church, but only the renovation of 

its bema, which contained the access to the 

underground tomb of Saint Lazarus. 

Ο ναός του Αγίου Λαζάρου 
στη Λάρνακα

The church of Saint Lazarus
in Larnaka 
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Byzantine marble floor (opus sectile), church of 
Saint Lazarus, Larnaka

Βυζαντινό επιδαπέδιο μαρμαροθέτημα, ναός Αγίου 
Λαζάρου, Λάρνακα

The “tomb of Saint Lazarus” among other 
sarcophagi, Crypt of the church of Saint Lazarus, 
Larnaka

Ο «τάφος του αγίου Λαζάρου» μαζί με άλλες 
σαρκοφάγους, Κρύπτη ναού Αγίου Λαζάρου, 

Λάρνακα

λιμένα της Χρυσοπόλεως, εκεί περίπου, 

όπου θεμελιώθηκε η σημερινή γέφυρα του 

Βοσπόρου, που ενώνει την Ευρώπη με την 

Ασία. Με αυτοκρατορική χορηγία ανήγειρε 

μεγαλοπρεπή ναό και μοναστήρι στην 

τοποθεσία Τόποι, στην Κωνσταντινούπολη, 

«ζήλω γαρ θείω κινηθείς», αφιερωμένο στον 

άγιο Λάζαρο, όπου εναπόθεσε τα λείψανά 

του, καθώς και άλλα ιερά σκηνώματα και 

τίμια λείψανα, όπως της Μάρθας και της 

Μαρίας από την Έφεσο. Η παράδοση 

θέλει το σημερινό 

ναό στη Λάρνακα 

να τον έκτισε ο 

ίδιος ο αυτοκράτωρ, 

ως αντίδωρο για 

την  προσφορά 

των λειψάνων στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Πρόκειται για μία 

τρίκλιτη βασιλική, 

της οποίας η 

κ α μ α ρ ο σ κ ε π ή ς 

σ τ έ γ α σ η 

διακόπτεται από 

τρεις συνεχόμενους 

τρούλλους. Είναι πολύ 

πιθανόν, η ανέγερση 

μίας ομάδος πολύτρουλλων ναών αυτής 

της περιόδου στην Κύπρο, να συνδέεται 

με την πολιτική του βυζαντινού κράτους, 

που αποσκοπούσε στο να κάνει αισθητή 

σε απομακρυσμένες από την πρωτεύουσα 

περιοχές και επαρχίες του την παρουσία του, 

η οποία είχε εξασθενήσει κατά την περίοδο 

των Αραβικών επιδρομών. 

Οι επιβλητικές αναλογίες των μνημείων 

αυτών, η επιμελημένη τοιχοδομία τους, 

funds, a majestic church and monastery in the 

location Topoi of Constantinople, dedicated 

to Saint Lazarus, where he placed his relics. 

The byzantine emperor also collected and 

translated to the same monastery other holy 

mortal remains and relics, such as those of 

Martha and Maria from Ephesus, according to 

the writer Continuer of George the Monk. 

Tradition has it that the present church in 

Larnaca was erected by the Emperor himself, 

in exchange for the translation of the relics in 

Constantinople. 

Architectonically, it is 

a three-aisled basilica, 

roofed by three domes 

interrupted by barrel 

vaults. It is very likely 

that, the construction 

of a group of basilicas 

with successive domes 

in Cyprus during this 

period is connected to 

the policy of the byz-

antine state that aimed 

to make its presence, 

which was weakened 

after the Arab raids, ob-

vious to remote areas 

from the capital. The impressive proportions of 

the monuments, their looked after stonework, 

the decoration of the domes with mosaics 

(preserved on the domes of the Basilica of 

the Apostle Barnabas) and the presence of 

marble opus-sectile pavement (visible, in Saint 

Lazarus’ church, in the openings of each pair 

of pillars found in the main church) testify the 

ambitious intentions of the donors and the 

connection of the architecture to Constanti-

Ο σημερινός ναός του Αγίου 
Λαζάρου

Σύμφωνα με το Συναξάριο της 

Κωνσταντινουπόλεως (12ος/13ος αιώνας), 

καθώς και άλλες πηγές (π.χ. Επιβατήριοι 

Λόγοι Α΄, Β΄ και Γ΄ του μητροπολίτου 

Αρέθα), τα λείψανα του αγίου Λαζάρου 

ανεκομίσθηκαν στην Κωνσταντινούπολη 

από τον αυτοκράτορα Λεόντα Στ΄ τον 

Σοφό (886-912): «Λέων ο φιλόχριστος 

βασιλεύς εκ Κύπρου μετήνεγκεν». Σύμφωνα 

με τους τρεις Λόγους που συνέγραψε ο 

αυτόπτης μητροπολίτης Καισαρείας και 

λόγιος, Αρέθας (αρχ. 10ου αιώνος), ο Λέων 

υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές την αργυρά 

σαρκοφάγο, όπου ευρίσκονταν τα λείψανα 

και η κόνις του τεταρταίου Λαζάρου στον 

The present Church of Saint 
Lazarus

According to the Synaxarium of Constanti-

nople (12th-13th c.), as well as other sources 

(e.g. celebratory Speeches A, B and C by 

metropolitan bishop of Caesarea Arethas), 

the relics of Saint Lazarus were translated to 

Constantinople by the Emperor Leo VI the 

Wise (886-912). According to the Speeches 

written by the eyewitness Metropolitan of 

Caesarea and scholar Arethas (beginning of 

the 10th century), Leo welcomed with great 

honor the silver sarcophagus, where the relics 

and the “dust” of the four-day Lazarus lay, in 

the port of Chrysoupolis, where the present 

Bosporus bridge, that connects Europe to 

Asia, was founded. Leo built with imperial 
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icon 55  The cemetery in the yard of the church 
of Saint Lazarus, engraving, 1878, Collection of 
Archimandrite Lazaros Georgiou, Larnaka

εικ. 55   To Κοιμητήριο στο προαύλιο του 
Αγίου Λαζάρου, χαρακτικό, 1878, Συλλογή 
Αρχιμανδρίτη Λάζαρου Γεωργίου, Λάρνακα

above:  General view of the internal of the church
below:  Episcopal miter, 18th - 19th century, Mu-
seum of the church of Saint Lazarus, Larnaka

πάνω: Γενική άποψη του εσωτερικού του ναού
κάτω:  Αρχιερατική μίτρα, 18ος - 19ος αιώνας, 

Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

Μεταγενέστερες 
προσθήκες του ναού

Κατά τη Λατινοκρατία είναι πολύ πιθανόν, 

ο ναός να περιήλθε τουλάχιστον εν μέρει 

στα χέρια των Ρωμαιοκαθολικών, ενώ βέβαιο 

θεωρείται, πως μετά την Ενωτική Σύνοδο 

Φερράρας-Φλωρεντίας (15ος αι.) και κατ’ 

εντολή του Βενετού Προβλεπτή της Κύπρου 

να επετράπη να τελούνται στον ίδιο ναό 

λειτουργίες τόσο για τους Ρωμαιοκαθολικούς 

(βόρειο κλίτος, όπου σώζεται έως σήμερα 

και η λατινική αγία τράπεζα), όσο και για τους 

Ορθοδόξους (κεντρικό κλίτος). Στη νότια 

πλευρά του προσαρτήθηκε κατά τη διάρκεια 

της Λατινοκρατίας 

προστώο και στη 

βόρεια η είσοδος 

επενδύθηκε με 

μάρμαρο  κα ι 

ε ν τ ο ι χ ί σ θ η κ ε 

ο θυρεός του 

βασιλείου των 

Ιεροσολύμων, του 

οποίου τον τίτλο 

έφερε ο βασιλεύς 

της Κύπρου.

Το κτήριο φαίνεται 

πως κατά καιρούς 

υπέστη πολλές ζημιές. Σύμφωνα με βενετικό 

έγγραφο (26/1/1559), ο Δόγης της Βενετίας 

ενέκρινε ποσόν για την επισκευή του ναού, 

η οποία ολοκληρώθηκε στις 15 Αυγούστου 

1559 και ακολούθησε πανηγυρική δοξολογία 

στον ανακαινισμένο ναό, η οποία θα έδιδε 

και το έναυσμα για την εξόρυξη άλατος από 

τις Αλυκές. Η πιο σημαντική αλλοίωση της 

Later additions to the Church

During the Latin rule it is very likely that the 

church was at least in part, under the rule of 

Roman-Catholics, while it is considered certain 

that after the Council of Ferrara-Florence 

(15th century) and following the orders of 

the Venetian Proveditore of Cyprus the per-

formance of both Roman-Catholic (northern 

aisle, where the latin altar survives to this day) 

and Orthodox liturgies (central aisle). On 

the south side of the church a portico was 

added during the Latin Rule, made of arches 

and pillars, and decorated by distinctive gothic 

gargoyles. On the north side of the church the 

entrance was deco-

rated with marble 

and the crossed coat 

of arms of the King-

dom of Jerusalem is 

encased in the wall, a 

title, which had also 

the king of Cyprus.

The building under-

went several damag-

es during the years. 

In a venetian docu-

ment (26/1/1559) a 

request of the Gen-

eral Proveditore of 

Cyprus, Sevastianus Venier, is preserved, in 

which he requested 200 ducati for the re-

construction of the monument, which had 

suffered significant damages. The amount 

for the reconstruction of the church was 

approved by the Doge and the work was car-

ried out by the successor of Venier in Cyprus, 

η διακόσμηση των τρούλλων τους με 

ψηφιδωτά (σώζονται στους τρούλλους της 

βασιλικής του Αποστόλου Βαρνάβα) και η 

παρουσία μαρμαροθετημάτων στο δάπεδο 

μαρτυρούν τις φιλόδοξες προθέσεις των 

χορηγών και τη σύνδεση του κτηρίου 

με την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Η 

πρακτική επανάχρησης αρχαίων γλυπτών σε 

περίοπτα σημεία του ναού, όπως στον Άγιο 

Λάζαρο και στον Απόστολο Βαρνάβα και η 

χρήση μαρμάρινων σταθμών και ανωφλίων 

συνδέονται με τις συνθήκες αρχιτεκτονικής 

δημιουργίας του 10ου αιώνος στο Βυζάντιο, 

όπως τις βλέπουμε λίγο αργότερα και σε 

περιώνυμα μοναστήρια π.χ. της ηπειρωτικής 

Ελλάδος (π.χ. Όσιος Λουκάς Φωκίδος) 

και της Κρήτης (π.χ. βασιλική Μπιζαριανώ 

Πεδιάδος).

nople. The practice of reusing ancient sculptures 

on conspicuous parts of the church, such as 

in Saint Lazarus’ church and the church of 

the Apostle Barnabas, and the use of marble 

capitals are relevant to the 10th century ar-

chitectural creativity conditions in Byzantium, 

as seen later in well-known monasteries e.g. 

in continental Greece (Saint Loukas in Fokis) 

and Crete (basilica in Bizariano Pediadas).
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εικ. 23  Εσταυρωμένος, 18ος αιώνας και Θεοτόκος 
και άγιος Ιωάννης Θεολόγος (λυπηρά), 19ος 

αιώνας, Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

icon 23  Crucifixion, 18th century and Virgin 
Mary and Saint John the Evangelist (Lypera), 
19th century, Museum of the church of Saint 
Lazarus, Larnaka

View of the church of Saint Lazarus from above:  
they can be seen the basements of the three col-
lapsed domes.

Άποψη του ναού του Αγίου Λαζάρου από ψηλά: 
διακρίνονται οι βάσεις των τριών τρούλλων που 

έχουν καταστραφεί.

την εγκατάστασή 

τους στη Λάρνακα 

κατά την περίοδο 

ιδρύσεως των ξένων 

προξενείων.

Ο ναός όμως του 

Αγίου Λαζάρου 

υπήρξε και το 

εφαλτήριο για την 

έκφραση της αγωνίας 

των Κυπρίων για 

την απελευθέρωση 

από τη βρετανική 

κυριαρχία και την 

Ένωση με την Ελλάδα. 

Χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά 

αναφέρεται πως όταν 

η Κύπρος εόρταζε 

στις 23 Οκτωβρίου 

1888 τα 25χρονα του βασιλέως Γεωργίου Α΄, 

ο Φ. Ζαννέτος εκφώνησε τον πανηγυρικό 

στον ναό του Αγίου Λαζάρου και κατόπιν 

οργάνωσε νυκτερινή λαμπαδηδρομία με 

σκοπό την ένωση της Κύπρου με την 

Ελλάδα, γεγονός που προκάλεσε σφοδρές 

αντιδράσεις από τις βρετανικές αρχές.

Το εσωτερικό του ναού

Ο εντυπωσιακός ναός του Αγίου Λαζάρου 

διασώζει πλήθος κειμηλίων στο εσωτερικό 

του. Ο ξυλόγλυπτος άμβωνας είναι 

διακοσμημένος με ανάγλυφα σύμβολα 

των Ευαγγελιστών και φέρει χρονολογία 

1734. Το ξυλόγλυπτο εικονοστάσι του ναού 

κατασκευάσθηκε το 1773-82 από τον γνωστό 

ξυλογλύπτη Χατζησάββα Ταλιαδώρου, ενώ 

Christian churches 

and in January 1857 

the erection of the 

impressive belfry in 

gothic style and relief 

decoration began. 

In the courtyard of 

Saint Lazarus’ church 

many Greeks from the 

Ionian Islands were 

buried, after their set-

tling in Larnaca. Some 

of their tombstones 

were inlayed in the 

south wall of the 

church and are vis-

ible to this day, taking 

us back to the years 

of the cosmopolitan 

Larnaca of the european consulates.

The church of Saint Lazarus was also the starting 

point for the expression of the agony of the 

Cypriot people for the liberation of Cyprus 

from the British rule and the union with Greece. 

It is characteristically mentioned that when 

the British colony of Cyprus celebrated on 

the 23rd of October 1888 the 25th birthday 

of the King George I., F. Zannetos delivered 

the panegyric oration in the church of Saint 

Lazarus and then organized a nocturnal torch 

race for the unification of Cyprus with Greece, 

a fact that caused intense reactions on behalf 

of the British authorities.

μορφής του προήλθε από την απώλεια των 

τριών τρούλλων του, για την οποία δεν έχουν 

ακόμη εντοπισθεί γραπτές πηγές που να 

την ερμηνεύουν, ούτε γνωρίζουμε ακριβώς 

πότε έλαβε χώρα. Σύμφωνα με περιηγητικές 

μαρτυρίες, μεταξύ του 16ΧΧ και του  1727 

φαίνεται πως απωλέσθηκαν οι τρούλλοι. 

Κατά την Τουρκοκρατία ο ναός πέρασε 

στα χέρια των Οθωμανών, οι οποίοι το 1589 

τον επώλησαν στους Ορθοδόξους έναντι 

3.000 άσπρων (αργυρών νομισμάτων). Οι 

Ρωμαιοκαθολικοί διετήρησαν το δικαίωμα 

να τελούν δύο 

φορές ετησίως τη 

θεία Λειτουργία 

στο πλαϊνό κλίτος, 

έως το 1784, οπότε 

και ο γνωστός 

Χατζηγεωργάκης 

ε π έ τ υ χ ε 

τ η ν  έ κδ ο σ η 

ο θ ω μ α ν ι κ ο ύ 

φιρμανιού, που 

απαγόρευε πλέον 

τις λειτουργίες 

των Λατίνων στον ναό. Ο ναός υπέστη 

διάφορες επεμβάσεις, οι οποίες αλλοίωσαν 

την αρχική αρχιτεκτονική του όψη, όπως 

διάνοιξη θυρών και διεύρυνση παραθύρων. 

Μόλις το 1856 με το γνωστό Διάταγμα Χάτι 

Χουμαγιούν επετράπη η επανάχρηση της 

καμπάνας στους χριστιανικούς ναούς και 

τον Ιανουάριο του 1857 ξεκίνησε η ανέγερση 

του εντυπωσιακού κωδωνοστασίου σε 

νεογοτθίζοντα ρυθμό και με ανάγλυφες 

διακοσμήσεις.

Στο προαύλιο του Αγίου Λαζάρου ετάφησαν 

μεταξύ άλλων και πολλοί Επτανήσιοι, μετά 

Andrea Duodo. He informed the Doge with 

a letter (15/8/1559) on the completion of the 

reconstruction and the festive doxology in 

the church of Saint Lazarus, which would 

encourage the mining of salt from the Salt 

Lake. The most important deterioration of 

the form of the church was caused by the 

destruction of its three domes, which is yet 

not explained by written sources, nor do we 

know when it took place. The domes seem 

to have collapsed between 16XX and 1727.

During the Turkish rule, the church was occupied 

by the Ottomans, 

who in 1589 sold 

the church to the 

Orthodox against 

3.000 Turkish silver 

coins. The Roman-

Catholics preserved 

the right to conduct 

their service twice 

a year: the saint day 

of Saint Magdalene 

and the Saturday of 

Saint Lazarus, in the 

northern aisle. This agreement lasted until 

1784, when the well-known Chatzegeorgakis 

succeeded in the issue of a firman, that pro-

hibited the services of the Catholics in the 

church. The church underwent several opera-

tions, which altered its original architectural 

form, such as the creation of doors and the 

expansion of windows.

Because during the Turkish rule the ringing 

of church bells in Christian churches was 

prohibited, almost all the medieval belfries 

were knocked down. In 1856 the Edict Hatti 

Humayun allowed the ringing of bells in the 
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The iconostasis of Saint Lazarus after the fire
of 1970

To εικονοστάσιο του Αγίου Λαζάρου μετά την 
πυρκαγιά του 1970

Rare photographs show exhibits from the church 
of Saint Lazarus in the local Museum of Larnaka 
before their looting during the intercommunal 
violence in 1963

Σπάνιες  φωτογραφίες που απεικονίζουν τα 
εκθέματα του ναού του Αγίου Λαζάρου στο τοπικό 

Μουσείο της Λάρνακας πριν τη λεηλασία τους 
κατά τις δικοινοτικές ταραχές του 1963

επιχρυσώθηκε το 1793-7. 

Ένας μεγάλος αριθμός κειμηλίων (περ. 80), 

που είχε εκτεθεί στο τοπικό Μουσείο 

της Λάρνακας λεηλατήθηκε κατά τις 

διακοινοτικές ταραχές του 1963. Η πυρκαϊά, 

που ξέσπασε στο ναό το 1970 οδήγησε σε 

μία εντυπωσιακή (επαν)ανακάλυψη. Κατά 

τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης 

βρέθηκε ξανά η κλίμακα που οδηγούσε 

στον τάφο του αγίου Λαζάρου και στον 

υπόγειο χώρο, όπου βρίσκονται μαρμάρινες 

σαρκοφάγοι. Μία εξ’ αυτών ταυτίσθηκε με 

τη σαρκοφάγο που ανέφεραν οι μεσαιωνικοί 

περιηγητές, στην οποία υπάρχει οπή, από 

όπου οι προσκυνητές ελάμβαναν άγιο μύρο, 

όπως ακριβώς συνέβαινε και στον τάφο του 

αγίου Μάμαντος στη Μόρφου. 

The interior of the church

The impressive church of Saint Lazarus pre-

serves many precious objects in its interior. 

The pulpit of the church is adorned by the 

symbols of the evangelists and dates back 

to 1734. The iconostasis of the church was 

made, according to a note on the Codex B of 

the Metropolis of Cition, by the well known 

wood-carver Chatzesavvas Taliadorou. It was 

first gold-plated in 1793-7. 

A large number of precious objects (almost 

80), which included holy vessels, icons, ceramic, 

metal and wood-carved was granted from the 

church committee to the Antiquities Depart-

ment in 1948, in order to be exhibited in the 

local museum of Larnaca. All those objects 

were pillaged during the intercommunal vio-

lence in 1963 and are missing since. Because 

of the accidental fire that broke out in 1970 

some icons and parts of the iconostasis were 

reduced to ashes. The fire led to an impressive 

re-discovery. During the archaeological works 

for the reconstruction and conservation of 

the church, the staircase that led to the tomb 

of Saint Lazarus and the underground space, 

where marble sarcophagi are preserved. One 

of them was identified with the sarcophagus 

that was mentioned by medieval travelers, 

on which there was a hole, out of which the 

pilgrims got consecrated oil, as happened in 

the tomb of Saint Mamas in Morfou.



32O Άγιος Λάζαρος και η Κύπρος Saint Lazarus and Cyprus33

(above) Procession of the icon of Saint Lazarus in 
the streets of Larnaka on Lazarus Saturday
(below) Cultural events in the yard of the church 
of Saint Lazarus in Larnaka

(πάνω) Περιφορά της εικόνας του Αγίου Λαζάρου
στους δρόμους της Λάρνακας το Σάββατο του Λαζάρου

(κάτω) Εκδηλώσεις στον περίβολο του ναού
του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα

Part of the holy skull of Saint Lazarus, church of 
Saint Lazarus, Larnaka

Τμήμα της κάρας του αγίου Λαζάρου, ναός Αγίου 
Λαζάρου, Λάρνακα

Η περίοδος του Πάσχα συμπίπτει με την 

έναρξη της εαρινής περιόδου και μία σειρά 

αρχαίων εθίμων διωγμού του χειμώνα, 

ανάστασης της φύσης από τη χειμερία νάρκη 

και υποδοχής της άνοιξης προσαρμόσθηκαν 

και συνδέθηκαν με τη χριστιανική λατρεία 

και τον εθιμικό κύκλο του Πάσχα από την 

Έγερση του Λαζάρου έως το Πάσχα της 

Λαμπρής. Σε αυτό το κλίμα της ανάστασης 

της φύσης κοσμούνται οι ναοί της Κυριακή 

των Βαΐων με βάγια και 

στολίζεται ο επιτάφιος με 

πολύχρωμα και παντοδαπά 

άνθη, ενώ τελούνται 

θεατρικά δρώμενα και 

αγερμοί με επίκεντρο 

τον άγιο Λάζαρο και ό,τι 

εκείνος συμβολίζει με 

την έγερσή του από τον 

κόσμο των νεκρών και την 

επανέλευσή του στη ζωή.

Οι ανοιξιάτικοι αυτοί 

αγερμοί, η εθιμική 

δηλαδή επίσκεψη ομάδας 

προσώπων στα σπίτια 

της κοινότητας κατά 

τη διάρκεια συγκεκριμένων εορτών με 

σκοπό να τραγουδήσουν, να ευχηθούν 

υγιεία και ευτυχία και η ανταπόδοση από 

τη σπιτονοικοκυρά με εδέσματα, γλυκά, 

οπωρικά και χρήματα συνδέθηκε στενά με 

τον άγιο Λάζαρο, τόσο στον Ελληνικό χώρο, 

όσο και στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες.

Ομάδες παιδιών, συνήθως κοριτσιών, οι 

Λαζαρίνες, επισκέπτονται τα σπίτια και 

τραγουδούν τα «κάλαντα ή το τραγούδι του 

Λαζάρου» κρατώντας εικόνες με την Έγερση 

του Λαζάρου. Τα τραγούδια του Λαζάρου τα 

The Easter period coincides with the begin-

ning of the spring period and a number of 

ancient customs of the persecution of winter, 

resurrection of nature from hibernation and 

welcoming spring were adjusted and connected 

to the Christian worship and the customary 

cycle of Easter from the Raising of Lazarus 

until the Easter Sunday. In this context of 

the resurrection of nature the churches are 

decorated with palms on Palm Sunday and 

the epitaph (is decorated) 

with various multicolored 

flowers, while theatre acts 

are performed, focused on 

Saint Lazarus and every-

thing he symbolizes with 

his Raising from the dead 

and his return to life.

The spring processions, 

the customary visit of a 

group of people to the 

houses of the community 

during particular feasts in 

order to sing, wish health 

and happiness and the re-

ciprocation of the landlady 

with food, sweets, fruits and money was closely 

connected to Saint Lazarus both in Greek 

regions as well as in other Balkan countries.

Groups of children, usually girls, the “Lazarines” 

visit houses and sing “the carols or the song 

of Lazarus” holding icons with the Raising of 

Lazarus. Lazarus’ songs are found in the whole 

Balkan area, although they do not always have 

a religious character. The presence of mainly 

women in the processions is explained by 

the fact that Lazarus had sisters only. In fact, 

however, this custom had a strong social 

Παραδόσεις, ήθη και έθιμα 
του Ελληνισμού 

το Σάββατο του Λαζάρου
Greek traditions, morals and customs 

on Lazarus Saturday
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Representationh of the Resurrection of Lazarus in 
Larnaka: "the Child of Lazarus"

Αναπαράσταση της Έγερσης του Λαζάρου στη 
Λάρνακα: "το παιδί του Λαζάρου"

icon 21  The resurrection of Lazarus, End of the 
19th-Beginnings of the 20th century, Museum of 
the church of Saint Lazarus, Larnaka

εικ. 21  Έγερσις του Λαζάρου, Τέλη 19ου –αρχές 
20ού αιώνα, Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, 

Λάρνακα

τις καλύτερες γυναίκες της πόλης ειδικά 

για τη γιορτή». Έπειτα, συνοδεία πένθιμων 

ύμνων και μουσικής ξάπλωναν τον νεαρό-

Λάζαρο στη μέση του δωματίου, πάνω σε 

στρώση από ποικιλόχρωμα άνθη, φύλλα, 

μυρωδικά λουλούδια και ανθούς ροδιάς, 

πορτοκαλιών, φοινίκων, βασιλικού και γύρω 

του τρεμόπαιζαν λαμπάδες αναμένες. Ο 

μητροπολίτης διάβαζε το ευαγγελικό χωρίο 

και στο εδάφιο που αναφέρεται το «Λάζαρε 

δεύρο έξω» ύψωνε τον τόνο της φωνής του 

και αφού πλησίαζαν τρεις ιερείς αγγίζοντας 

το μέτωπο του νεαρού «Λαζάρου» με τον 

σταυρό, θυμιατίζοντάς τον και ραντίζοντάς 

τον με αγιασμό, ο νέος στεκόταν όρθιος 

απότομα. Οι γυναίκες τον ράντιζαν με 

ροδόσταγμα, τον έραιναν με ροδοπέταλα 

και τον τάιζαν με γλυκό τριαντάφυλλο, ενώ 

ένας επίτροπος τού προσέφερε μία γουλιά 

κρασί και ένα κομμάτι από το ψωμί του 

Λαζάρου. Όλος το συγκεντρωμένο πλήθος 

αναφωνούσε «Ανέστη ο Λάζαρος» και 

ακολουθούσε μία μουσική πανδαισία με 

βιολιά, φλογέρες, λαούτα και τραγούδια, οι 

επίτροποι προσέφεραν καρπούς, ζαχαρωτά 

και κόλλυβα του Λαζάρου, καθώς επίσης και 

ζυμαρένια ανθρωπόμορφα ομοιώματα, τα 

«λαζαράκια, λαζαρέλλια, λαζόνια, λάζαρους».

Με την προσφορά κουμανταρίας και 

ζιβανίας, ράντισμα των παρευρισκομένων 

με ροδόσταγμα και θυμιάτισμά τους 

περατωνόταν η εορτή του Λαζάρου στην 

αυλή του ομώνυμου ναού της Λάρνακας. 

Έπειτα περιφερόταν η ομάδα των παιδιών 

συνοδεία ιερέως στα σπίτια της Λάρνακας, 

όπου τραγουδούσε το τραγούδι του Λαζάρου 

και οι νοικοκυρές τους προσέφεραν αυγά ή 

χρήματα.

politan bishop read the evangelic passage and 

when he read “Lazarus, Come out” he raised 

his voice. After three priests approached and 

touched the forehead of the young “Lazarus” 

with the cross, censing and sprinkling him with 

holy water, the young man stood up rapidly.  

The women sprinkled him with rose water 

and rose petals and fed him with rose sweet, 

while a procurator offered him a drop of wine 

and a piece of Lazarus’ bread. The gathered 

crowd called “Lazarus has risen” and a music 

feast with violins, flutes, lutes and songs fol-

lowed. The procurators offered fruits, sweets 

and Lazarus’ boiled wheat, as well as baked 

human-like breads. After koumandaria- and 

zivania-drinks were offered and the present 

people were censed and sprinkled with rose 

water, the feast of Lazarus, in the homony-

mous church of Larnaca was over. Later, the 

group of children accompanied, by a priest, 

went from door to door and sang the song 

of Lazarus and the landladies offered those 

eggs or money.

συναντούμε σε ολόκληρη την περιοχή των 

Βαλκανίων. Η παρουσία κυρίως γυναικών 

στους αγερμούς ερμηνεύεται από το 

γεγονός, ότι ο Λάζαρος είχε μόνον αδελφές. 

Στην πραγματικότητα όμως το έθιμο αυτό 

είχε έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, αφού 

οι αγερμοί αυτοί αποτελούσαν μία από τις 

λίγες δυνατότητες εξόδου των κορασίδων 

από τα σπίτια τους με τελετουργικό τρόπο, 

με εορταστικές και πολύχρωμες ενδυμασίες 

και με τη δυνατότητα να επιδείξουν τις 

ικανότητές τους 

στο χορό και στο 

τραγούδι σε όλο το 

χωριό και κυρίως 

στην οικογένεια 

του υποψήφιου 

γ α μ β ρ ο ύ . 

Α π ο τ ε λ ο ύ σ ε 

ουσιαστικά μία 

αφορμή δημόσιας 

γνωριμίας μεταξύ 

των δύο φύλων.

Σύμφωνα με μαρτυρία του περασμένου 

αιώνα, η αναπαράσταση της Έγερσης του 

Λαζάρου στη Λάρνακα τελείτο ως εξής: 

oι πιστοί, αφού προσκυνούσαν την εικόνα 

του αγίου στο εικονοστάσι, κατέβαιναν 

στην κρύπτη και εναπόθεταν τα αναμμένα 

κεριά τους στη μαρμάρινη σαρκοφάγο. 

Έπειτα κατευθύνονταν όλοι, κλήρος και 

λαός στη μεγάλη αίθουσα απέναντι από 

την νότια είσοδο του ναού, όπου οι 

επίτροποι είχαν ντύσει το «ομορφότερο 

και εξυπνότερο νεαρό αγόρι της περιοχής, 

το Παιδί του Λαζάρου, με ένα ένδυμα 

καμωμένο από κίτρινους λαζάρους, «τα 

λουλούδια του λαζάρου» πλεγμένο από 

character, since these processions constituted 

one of the few opportunities for the girls to 

get out of their houses in a ritual way, with 

festive and multicolored attire, and the ability 

to show their skills in dancing and singing to 

all the village and particularly to the family of 

the aspirant groom. It was in fact an excuse 

for the public acquaintance between the two 

genders.

According to a testimony of the past century, 

the representation of the Raising of Lazarus 

in Larnaca followed 

the festive divine 

service in the church 

of Saint Lazarus, in 

the presence of the 

metropolitan bishop 

of Cition and plenty 

of priests, procura-

tors and people. The 

believers, after paying 

honor to the icon 

of the saint on the 

shrine, descended into the crypt and placed 

their alight candles on the marble sarcophagus. 

Next they all, clergy and people, headed to the 

large hall opposite the south entrance of the 

church, where the procurators had dressed 

“the most handsome and clever boy of the 

area, the Child of Lazarus, with a costume made 

of yellow lazari, “the flowers of Lazarus”, plait 

from the best women in town, especially for 

the feast”. Afterwards, accompanied by funeral 

hymns and music they lay Lazarus in the middle 

of the room, on a layer of multicolored flow-

ers, leafs, aromatic flowers and flowers from 

pomegranate trees, orange trees, palm-trees, 

basil and light candles flickered. The metro-
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η πόλη της Λάρνακας και ο ναός του Αγίου 
Λαζάρου χωρίς τους τρούλλους του.

Σχέδιο του Ρώσου μοναχού Βασιλείου Μπάρσκυ 
(1727) στο οποίο απεικονίζεται 

icon 20  The resurrection of Lazarus, 19th 
century, Museum of the church of Saint Lazarus, 
Larnaka

εικ. 20  Έγερσις του Λαζάρου, 19ος αιώνας, 
Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

το Συναξάριο της Κωνσταντινουπόλεως, 

τον συνδέει με την Αλυκή της Λάρνακας. Ο 

άγιος Λάζαρος βρισκόμενος ενώπιον μίας 

οικογενειακής διαμάχης για μία λίμνη, για την 

οποία έριζαν δύο αδέλφια, προσευχήθηκε και 

αυτό μετατράπηκε στη σημερινή Αλυκή. Την 

παράδοση αυτή καταγράφει παραλαγμένη 

στα τέλη του 15ου αιώνος ο περιηγητής F. 

Suriano, αναφέροντας πως όταν ο άγιος 

διψασμένος ζήτησε από μία γυναίκα λίγα 

σταφύλια για να ξεδιψάσει και εκείνη τού 

τα αρνήθηκε, 

ο  Λάζαρος 

μετέτρεψε τον 

αμπελώνα της 

σε λίμνη άλατος 

και από τότε 

υφίστανται οι 

Αλυκές  της 

Σκάλας.

Σχετικό πάντως 

με τη δίψα του 

αγίου είναι και 

το τραγούδι του 

Λαζάρου, που λεγόταν στην Ήπειρο, όπου 

ο αναστηθείς φίλος του Χριστού απαντά 

ως εξής: «είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα 

βάσανα και πόνους, δώστε μου λίγο νεράκι, 

να ξεπλύνω το φαρμάκι». Η δίψα του νεκρού 

ή η πικρία του για τα δεινά που αντίκρυσε 

στον Κάτω Κόσμο αποτυπώθηκε και στην 

τελετουργική θεατρική αναπαράσταση της 

έγερσης του Λαζάρου που τελείτο στη 

Λάρνακα, όπου οι επίτροποι στον ντυμένο 

Λάζαρο έδιναν να φάει ροδοζάχαρη και 

γλυκό κρασί, για να γλυκαθεί.

by two brothers who fought against each other 

to acquire it. Saint Lazarus prayed and the lake 

was turned into a salt lake: “through prayer 

drained the lake and reduced its contents to 

salt”. This tradition is mentioned with some 

variations in the end of 15th century by the 

traveler F. Suriano. He refers that when the 

Saint felt thirsty and asked for some grapes 

from a woman, she refused. Saint Lazarus 

turned her vineyard into a salt lake.

The song of Lazarus, sung in Epirus (north-

eastern Greece), 

is relevant to 

the thirst of the 

Saint. The resur-

rected friend of 

Christ says “I saw 

fear, I saw terror, 

I saw torture and 

pain, g ive me 

some water to 

rinse the bitter-

ness”. The thirst 

of the dead or his 

bitterness for the suffering he witnessed in 

the underworld was impressed on the ritual 

theatrical representation of the Raising of 

Lazarus that took place in Larnaca, where 

the procurators gave to the person dressed 

as Lazarus, rose sugar and sweet wine, to 

sweeten him.

Από τις πιο γνωστές παραδόσεις που 

συνδέονται με τον άγιο Λάζαρο είναι 

εκείνη που αφηγείται, πως όπως ο άγιος 

περπατούσε σε μία δημόσια αγορά είδε 

ένα χωρικό να κλέβει με τρόπο μία πήλινη 

στάμνα και μετά να το βάζει στα πόδια. Ο 

άγιος κοντοστάθηκε και είπε με νόημα «το 

ένα χώμα κλέβει το άλλο».

 Μία άλλη παράδοση, που διασώζει 

One of the most known traditions relevant 

to Saint Lazarus, is the one that recounts that 

while the saint walked in a public market, he 

saw a villager stealing an earthen pot and then 

run away. The Saint commented “a piece of 

soil steals another piece of soil”.

Another tradition, included in the Synaxarium 

of Constantinople, connects Saint Lazarus to 

the salt lake in Larnaca. The lake was contested 

Παραδόσεις γύρω 
από τον Άγιο Λάζαρο 

Traditions of Saint Lazarus
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(left)  Saint Paraskeve, 16th century, 
(right) Saint John the Baptist, end of the 17th century,  
Museum of the church of Saint Lazarus, Larnaka

(αριστερά) Αγία Παρασκευή, 16ος αιώνας, 
(δεξιά) Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, τέλος 17ου 

αιώνα, Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

(left) Saint John the Evangelist, 17th century, 
(right) Saint Christopher, 1775,
Museum of the church of Saint Lazarus, Larnaka

(αριστερά) Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, 17ος αιώνας, 
(δεξιά) Άγιος Χριστόφορος, 1775, 

 Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

Εικόνες και κειμήλια από το Μουσείο 
του ναού Αγίου Λαζάρου 

Icons and relics from the Museum 
of the church of Saint Lazarus
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(above) Christ Enthroned, 18th century, 
(below) Epitaph - The Lamentation of Jesus 
Christ, 18th century, Museum of the church of 
Saint Lazarus, Larnaka

(πάνω) Χριστός ένθρονος, 18ος αιώνας, 
(κάτω)Επιτάφιος θρήνος, 18ος αιώνας, 

Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

(above) Saint George the dragon killer, 1694,
(below) Antimension (altar cloth), 1730,
Museum of the church of Saint Lazarus, Larnaka

(πάνω) Άγιος Γεώργιος δρακοκτόνος, 1694,
(κάτω) Αντιμήνσιον, 1730,

Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα
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(left) One marble and two metallic candelabra with
metallic candle holders with bas-relief , 19th century,
(right) Wood carved tabernacle, 18th century,
Museum of the church of Saint Lazarus, Larnaka

(αριστ.) Ένα μαρμάρινο και δύο μεταλλικά μανουάλια 
με μεταλλικούς ανάγλυφους κηροστάτες 19ου αιώνας, 

(δεξιά) Ξυλόγλυπτο αρτοφόριο,
18ος αιώνας, Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

(left) Metallic tabernacle, 20th century, 
(right) Containers of holy water, 20th century, 
Museum of the church of Saint Lazarus, Larnaka

(αριστερά) Μεταλλικό αρτοφόριο, 20ός αιώνας, 
(δεξιά) Φιάλες αγιασμού, 20ός αιώνας,

Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα
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(αριστερά) Προφήτης Ηλίας και άγιος 
Συμεών Στυλίτης, 1696, (δεξιά) Ξυλόγλυπτο 

προσκυνητάριο, 18ος-19ος αιώνας, 
Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

(left) Prophet Elias and Saint Symeon Stylites, 
1696, (right) Wood carved icon-stand, 18th-19th 
century, Museum of the church of Saint Lazarus, 
Larnaka

(αριστερά) Εσταυρωμένος, 17ος αιώνας,
έργο Εμμανουήλ Τζανφουρνάρη (αποδ.),

(δεξιά) Κάλυμμα αγίου Ποτηρίου, 20ός αιώνας,
Μουσείο ναού Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

(left) Crucifixion, 17th century, painted by
Emmanuel Tzanfournares(attr.),
(right) Cover of Chalice, 20th century,
Museum of the church of Saint Lazarus, Larnaka
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