
Παρουσίαση μνημείου

Ιερός Ναός Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα της Κύπρου

Ο Άγιος Λάζαρος καταγόταν από τη Βηθανία και ήταν φίλος του

Χριστού. Γνωστό σε όλους τους χριστιανούς είναι το θαύμα της

ανάστασης του Λαζάρου από το Χριστό (Ευαγγέλιο Ιωάννη ια΄  1-44)

τέσσερις μέρες μετά το θάνατό του. Όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής

Ιωάννης (Ιβ΄ 9-11) το θαύμα της εγέρσεως του Λαζάρου εξέγειρε τους

Ιουδαίους και «εβουλεύσαντο οι αρχιερείς ίνα και τον Λάζαρον

αποκτείνωσιν» γιατί ήταν ζωντανό τεκμήριο του θαύματος. Έτσι ο Άγιος

διωκόμενος από τους Ιουδαίους καταφεύγει στην Κύπρο και

συγκεκριμένα στο Αρχαίο Κίτιο. Εκεί το συναντούν οι απόστολοι

Παύλος και Βαρνάβας, όταν ήλθαν στην Κύπρο το 45 μ. Χ και το

χειροτονούν πρώτο επίσκοπο Κιτίου. Πιθανότερος χρόνος φυγής του

θεωρείται το 33 μ.Χ. και, συγκεκριμένα, ο καιρός του διωγμού που

ξέσπασε μετά το λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, οπότε

πολλοί χριστιανοί της Ιουδαίας «διασπαρέντες υπό της θλίψεως της

γενομένης επί Στεφάνω διήλθον έως Φοινίκης και Κύπρο και

Αντιοχείας» (πραξ. ια΄  19).

«Σύμφωνα με τον Άγιο Επιφάνιο, επίσκοπο Κωνσταντίας της Κύπρου

(367-403), ο δίκαιος Λάζαρος έζησε άλλα τριάντα χρόνια μετά την

έγερσή του στη Λάρνακα. «Εν παραδόσεσιν εύρομεν ότι τριάκοντα ετών

ην τότε ο Λάζαρος ότε εγήγερται. Μετά δε το αναστήναι αυτόν άλλα

τριάκοντα έζησε και ούτω προς Κύριον εξεδήμησε κοιμηθείς» (κατά

αιρέσεων)» Σύμφωνα με τον Συναξαριστή της Κωνσταντινουπόλεως ο

Άγιος τάφηκε σε μαρμάρινη λάρνακα, η οποία έφερε την επιγραφή:

«Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Η λάρνακα

τοποθετήθηκε αργότερα σε μικρό ναό και το λείψανο του Αγίου είχε



πρωτοβρεθεί το 890 μ.Χ στον τάφο του, μέσα στο μικρό αυτό ναό.

Σύμφωνα με τη συνήθεια που επικρατούσε, μετά από εντολή του

αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα Στ΄ του Σοφού έγινε η ανακομιδή

και μετάθεση του ιερού λειψάνου του Αγίου Λαζάρου από το Κίτιο στην

Κωνσταντινούπολη. Ο Λέων Στ΄ ως αντάλλαγμα της μεταφοράς του

λειψάνου στην Κωνσταντινούπολη, έστειλε χρήματα και τεχνίτες στην

Κύπρο, όπου έκτισαν το μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου ο οποίος

διατηρείται ως σήμερα στη Λάρνακα»(Καππαή 1998: σελ. 151-154).

«Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204,

οι Σταυροφόροι, εκτός από τους άλλους θησαυρούς που μετέφεραν στη

Δύση, μετέφεραν και το λείψανο του Αγίου στη Μασσαλία, απ’ όπου

όμως αργότερα χάθηκε και παραμένει χαμένο μέχρι σήμερα»

(Μχαηλίδης 1990: σελ. 11).

Ο ναός που κτίστηκε πάνω στον τάφο του Αγίου κατόπιν εντολής του

Λέωντα Στ΄ και αντικατέστησε τη μικρότερη εκκλησία είναι βυζαντινού

ρυθμού, τρίκλιτος με τρεις τρούλους. Στο βιβλίο «Ιστορία της Κύπρου»

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (1998) αναφέρεται ότι «τον 9ο

και 10ο αιώνα κτίστηκαν στο νησί πολύτρουλοι ναοί που αποτελούν

ιδιαίτερο τύπο ναών και δεν έχουν σχέση με την αρχιτεκτονική της

προηγούμενης περιόδου. Κτίστηκαν ναοί με τρεις τρούλους στο μέσο

κλίτος. Στον τύπο αυτό ανήκουν ο ιερός ναός του Αγίου Λαζάρου στη

Λάρνακα και του Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα, που κτίστηκε στα

ερείπια της Βασιλικής του Ανθέμιου, και η βασιλική του Αγίου

Επιφανίου» (σελ. 42).

Οι τρεις τρούλοι του ναού του Αγίου Λαζάρου καταστράφηκαν κατά την

περίοδο της Τουρκοκρατίας. Σύμφωνα με την παράδοση, οι τρούλοι

κατερρίφθησαν από Τούρκο αξιωματούχο, ο οποίος βλέποντας το ναό



από μακριά, νόμισε πως ήταν μουσουλμανικό τέμενος και

προσευχήθηκε. Όταν όμως έφτασε κοντά διαπίστωσε ότι ήταν

χριστιανικός ναός και χολωμένος διέταξε την κατεδάφισή του. Σύμφωνα

με άλλη άποψη, καταστράφηκαν από σεισμό, άγνωστο πότε. «Το 1734,

όταν επισκέφτηκε την εκκλησία ο Ρώσος μοναχός  Βασίλι Μπάρσκυ,

ήταν ήδη κατεστραμμένοι» (Φιλόκυπρος Χ.Χ.: σελ. 174).

Ο ναός του Αγίου Λαζάρου έχει εσωτερικό μήκος 31,50 μ.

περιλαμβανομένης και της κεντρικής αψίδας και πλάτος 14,50μ. Είναι

χτισμένος εξ ολοκλήρου από πέτρα. Η σημερινή μορφή του ναού

οφείλεται σε αρκετές μεταγενέστερες επιδιορθώσεις, ανακατασκευές και

προσθήκες. «Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας φαίνεται πως

ανακατασκευάσθηκε η κάτω σειρά παραθύρων του ναού τουλάχιστον

στο νότιο τοίχος, διανοίχθηκε εξωτερική θύρα στη νότια πτυχή της

κεντρικής αψίδας του ιερού και η βάση της έλαβε κεκλιμένη μορφή (εν

είδη scarpa). Δεν είναι γνωστό πότε διανοίχθηκε στο τεταρτοσφαίριο της

αψίδας του Ιερού ο δυτικότροπος στρογγυλός φεγγίτης, ενώ και οι άλλες

δυο αψίδες φαίνεται πως έχουν υποστεί επεμβάσεις, όπως μαρτυρούν

ενδείξεις στην τοιχοδομία.

Στη βάση του βόρειου θυροειδούς τυμπάνου του παραθύρου υπάρχει

εξωτερικά επιγραφή αναφερόμενη σε άλλη μετασκευή: 10 Αυγούστου

1669. Αντίστοιχο χάραγμα επαναλαμβανόμενο δυο φορές στο βόρειο

θυροειδές τύμπανο του παραθύρου και το υπέρθυρο της δυτικής εισόδου

φέρει τη χρονολογία 1882. Το 1671 έλαβε χώρα εκτεταμένη επισκευή

του ναού της οποίας το εν τρίτον της δαπάνης κατέβαλαν οι Καθολικοί

μοναχοί, γεγονός που οδήγησε σε ρήξη με την ορθόδοξη κοινότητα,

αφού οι πρώτοι επικαλούμενοι τα έξοδα που κατέβαλαν, ήγειραν

αξιώσεις ιδιοκτησίας επί του βόρειου κλίτους του ναού. Το 1758



επιδιορθώθηκε ο γυναικωνίτης, κτίσθηκαν νέα κελιά και το Συνοδικό,

ενώ περίπου στις αρχές του 19ου αιώνα επισκευάσθηκε και η νότια

ανοικτή στοά (προστώο). Το 1781 έλαβε χώρα η διάνοιξη τεσσάρων

παραθύρων του ναού, μάλλον αυτών των αψίδων του Ιερού,

αλλοιώνοντας την αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου. Το 1882

ανακαινίσθηκε η δυτική είσοδος του ναού, όπως μαρτυρείται από

εγχάρακτη εντοιχισμένη πλάκα υπεράνω της. Το 1899 στερεοποιήθηκε

λόγω υγρασίας η Πρόθεσις, αποξέσθηκε ο τοίχος και ζωγραφίσθηκε

τοιχογραφία με την κοίμηση της Θεοτόκου και Εξαπτέρυγα, ενώ

καθαρίσθηκαν και επιχρυσώθηκαν τα οκτώ κιονόκρανα του Ιερού. Το

1932 ο Ν. Κυριαζής, ιατρός, ιστοριοδίφης και πρόεδρος της επιτροπής

του αγίου Λαζάρου προχώρησε σε μικρής έκτασης ανασκαφή στο

προαύλιο χώρο και στο εσωτερικό του ναού ανακαλύπτοντας παλιά

θεμέλια του ναού εκτεινόμενα προς βορράν και νότον, μαρμάρινες

σαρκοφάγους και ανευρίσκοντας σπαράγματα τοιχογραφιών στους

πεσσούς, τοίχους και στο Ιερό.Τελευταία επέμβαση στο ναό έγινε το

1972 αφορμής δοθείσης από πυρκαγιά που το 1970 κατέκαυσε  τμήμα

του εικονοστασίου και των εικόνων του. Κατά την  ανασκαφή βρέθηκε

το παλαιότερο δάπεδο του ναού, κτιστοί κιβατιόσχημοι τάφοι,

σαρκοφάγοι και ίχνη θεμελίων προγενέστερων φάσεων του κτίσματος»

(Χοτζάκογλου 2004: σελ 44-45).

Κάτω από το ιερό βήμα βρίσκεται η κρύπτη με το μαρμάρινο τάφο του

Αγίου. Εκεί βρέθηκε τμήμα του λειψάνου του Αγίου, στις 23 Νοεμβρίου

1972, κατά τη διάρκεια ανακαίνισης του ναού, βαθιά κάτω από την αγία

Τράπεζα, μέσα σε μαρμάρινη λάρνακα. Το πιο πιθανό είναι οι Κιτιείς να

κράτησαν ένα μικρό μέρος του λειψάνου για την πόλη τους. «Η σημερινή

μαρμάρινη λάρνακα κάτω από την αγία Τράπεζα μέσα στην οποία

βρέθηκαν τα εναπομείναντα λείψανα, έχει χαραγμένη στο ανατολικό



πλευρό της με κεφαλαία ελληνικά γράμματα τη λέξη «φίλιος», σε γενική

πτώση, δηλ. ΦΙΛΙΟΥ. Ίσως αυτή η λάρνακα να αντικατέστησε την παλιά

με την πιο πλήρη επιγραφή, αν δεχθούμε ότι κι αυτή θα μεταφέρθηκε

μαζί με το λείψανο στην Κωνσταντινούπολη». (Μιχαηλίδης 1990: σελ.

11).

Άξιο θαυμασμού είναι το ξυλόγλυπτο εικονοστάσι που φιλοτεχνήθηκε

και επιχρυσώθηκε το 1773. Είναι εξαιρετικής τέχνης και θεωρείται ένα

από τα ωραιότερα στην Κύπρο. Όπως αναφέρει ο Ευρυβιάδης (1995) «το

εικονοστάσι της εκκλησίας είναι ένα καλό δείγμα ξυλογλυπτικής μπαρόκ

(baroque) του τέλους του 18ου αιώνα. Οι περισσότερες από τις εικόνες

ζωγραφίστηκαν στην Κρήτη στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα» (σελ.

186).  «Είναι έργο του δόκιμου λειτουργού Χατζησάββα Ταλιαδώρου

που καταγόταν από την ενορία Τρυπιώτη. Η κατασκευή του άρχισε το

1773 και τελείωσε το 1782. Λίγο αργότερα, το 1793-1797 επιχρυσώθηκε

και συμπληρώθηκε η αγιογράφησή του από το ζωγράφο Μιχαήλ

Προσκυνητή ή Χατζημιχαήλ και τους μαθητές ή συνεργάτες του. Το

εικονοστάσι κοσμούν συνολικά 120 εικόνες θαυμάσιας τέχνης: 13

μεγάλες στην κάτω σειρά και 60 μικρότερες πάνω (σε δυο σειρές από 30

εικόνες η καθεμιά), 25 στα βημόθυρα των πυλών του ιερού, και 4 το

σύμπλεγμα του εσταυρωμένου στην κορυφή με συμβολική παράσταση

του «πελεκάνος» στη βάση του σταυρού. Οι υπόλοιπες είναι 16 μικρές

κυκλικές εικόνες στο ήμιση του ύψους του εικονοστασίου, και 2 στην

κορυφή» (Μιχαηλίδης 1990: σελ. 15).

Αριστούργημα ξυλογλυπτικής τέχνης αποτελεί επίσης η αγία Τράπεζα,

έργο κι αυτό του 1773, καθώς και ο δεσποτικός θρόνος πάνω στον οποίο

υπάρχει εικόνα του Αγίου Λαζάρου ως επισκόπου, με ημερομηνία 1734.



«Εξαίρετο αποτέλεσμα ξυλογλυπτικής αποτελεί επίσης ο δεσποτικός

θρόνος πάνω στον οποίο υπάρχει εικόνα του Αγίου Λαζάρου ως

Επισκόπου με ημερομηνία 1734» (Αντουνά 1997: σελ. 14).

Παρόλο που σήμερα δε διασώζεται καμιά  τοιχογραφία «φαίνεται ότι

παλαιότερα, ολόκληρος ο ναός ήταν αγιογραφημένος, γιατί μέχρι τον

περασμένο αιώνα σώζονταν μερικές τοιχογραφίες στους πεσσούς του

κεντρικού θόλου. Οι τοιχογραφίες του ναού θα πρέπει να

καταστράφηκαν, κατά πάσαν πιθανότητα, από την πολλή υγρασία που

επικρατεί στην περιοχή της Λάρνακας και ειδικότερα της ενορίας Σκάλας

όπου το υψόμετρο ελάχιστα υπερέχει εκείνου της θάλασσας»

(Μιχαηλίδης 1990: σελ. 16).

Ο Γεώργιος Σωτηρίου (1962) είχε υποστηρίξει την άποψη ότι «ο ναός

του Αγίου Λαζάρου είναι μίμηση του ναού του Αποστόλου Βαρνάβα στη

Σαλαμίνα κι οι δυο τους ανήκουν στους πολύτρουλλους ναούς της περί

τον Ιουστινιανό (6ος μ. Χ αιώνας) εποχής και έχουν μετασκευαστεί σε

νεότερους χρόνους. Είναι κι οι δυο τους τρίκλιτοι επιμήκεις ναοί χωρίς

υπερώα και το μεσαίο κλίτος τους στεγάζεται από τρεις ισοϋψείς

τρούλλους, οι οποίοι στηρίζονται πάνω σε μεγάλους διπλούς

ορθογώνθιους πεσσούς. Αν κανένας προσέξει περισσότερο θα αντιληφθεί

στις γωνιές αυτών των πεσσών κάπου κάπου εντοιχισμένους κίονες, ενώ

στο ύψος της γεννήσεως των τόξων θ΄αντιληφθεί τα κιονόκρανα.

Αντίθετα, τα δυο πλάγια κλίτη στεγάζονται από μεταγενέστερες

εγκάρσιες καμάρες, σημεία φανερά της μετασκευής των αρχικών

κτισμάτων παλαιοχριστιανικής εποχής (σελ. 368).

Μέσα στο ναό φυλάσσονται και οι εξής πολύτιμες και αρχαίες εικόνες

που ίσως να ανήκαν σε παλαιότερο εικονοστάσι: μια του Αγίου Λαζάρου



ως επισκόπου, φέροντας «πολυσταύριον φελόνιον», επί πλέον δείγμα,

μαζί με την όλη τεχνοτροπία της της αρχαιότητας της εικόνας (μέσα 16ου

αιώνα) και μια της Αναστάσεως του Λαζάρου εξίσου αρχαία –

βυζαντινής λαϊκής τεχνοτροπίας – Αξιοσημείωτες είναι, τέλος και

τέσσερις άλλες εικόνες που, τοποθετημένες σε ξυλόγλυπτα τέμπλα,

κοσμούν τους τέσσερις πεσσούς του κεντρικού θόλου: μια της Παναγιάς

με ρωσικό διάκοσμο, μια της Αναστάσεως του Λαζάρου, μια του Αγίου

Νικολάου και μια του Αγίου Γεωργίου με σκηνές από το βίο του, έργο

του 1717 του Ιακώβου Μόσκου του Κρητός.

Μετά την αφαίρεση των σοβάδων που κάλυπταν τους πεσσούς, τους

τοίχους και τους θόλους της εκκλησίας βρέθηκαν τα αρχικά παράθυρα

που ήταν στενόμακρα, και άφηναν λίγο μόνο εξωτερικό φως να εισχωρεί

στο εσωτερικό. Αυτό, εξ’ άλλου, επέβαλλε και η βυζαντινή

εκκλησιαστική αρχιτεκτονική που επεδίωκε το κατανυκτικό ημίφως στο

εσωτερικό των ναών. «Το πλάτος των παραθύρων αυτών κυμαίνεται από

0,80 έως 1,30μ. Και το ύψος τους από 3,80 έως 4,15μ. Δεύτερη σειρά

παραθύρων που υφίσταται μέχρι σήμερα, υπάρχει ψηλότερα στους

τοίχους πάνω από τ’ αρχικά παράθυρα. Η μορφή αυτή των παραθύρων

θυμίζει μεσοβυζαντινές εκκλησίες της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ είναι

τελείως άγνωστη στην Κύπρο. Βρέθηκαν επίσης στο δυτικό τοίχο τα

υπολείμματα δυο θηρών που οδηγούσαν στο νοτιοδυτικό και

βορειοδυτικό διαμέρισμα της εκκλησίας όπως στην εκκλησία του

Αποστόλου Βαρνάβα κοντά στη Σαλαμίνα και τις καμαροσκέπαστες

βασιλικές της Αφέντρικας Ριζοκαρπάσου. Η σημερινή θύρα στο μέσο του

δυτικού τοίχου είναι η αρχική είσοδος, αλλά διευρυμένη. Οι θύρες που

υπάρχουν στο μέσο του βόρειου και του νότιου τοίχου ανοίχθηκαν κατά

την περίοδο της τουρκοκρατίας. Κατά την περίοδο αυτή, και πιθανότατα

το 17ο αιώνα ανοίχθηκαν και τα υφιστάμενα σήμερα παράθυρα με τα



χαμηλωμένα τόξα στο βόρειο και το νότιο τοίχο της εκκλησίας όπως

φανερώνει η μορφή τους» (Φιλόκυπρος Χ.Χ.: σελ. 174).

Χαρακτηριστικό δείγμα δυτικής αρχιτεκτονικής είναι το τεράστιο

καμπαναριό. Χτίστηκε το 1857. «Μέχρι τότε οι καμπάνες ήταν

τοποθετημένες πάνω σε ξύλινο βάθρο αφού οι Τούρκοι από το 1571 που

κατέλαβαν την Κύπρο μέχρι τα μέσα σχεδόν του 19ου αιώνα, δεν

επέτρεπαν την ύπαρξη καμπαναριών ούτε τη χρήση καμπάνων στις

χριστιανικές εκκλησίες. Μόλις το 1856 το επέτρεψαν ύστερα από

απαίτηση της ορθόδοξης χριστιανικής Ρωσίας, αλλά μόνο κατόπιν

βεζυρικής άδειας. Στη Λάρνακα ο ναός του Αγίου Λαζάρου είχε

καμπάνες πολύ πριν το 1856, γενόμενες ανεκτές από τους Τούρκους, κι

αυτό γιατί οι Λαρνακείς είχαν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων

λόγω της υπάρξεως των Προξενείων και μεγάλης ευρωπαϊκής παροικίας

στην πόλη τους» (Φιλόκυπρος  Χ.Χ.: σελ. 175).

Στους εξωτερικούς τοίχους της εκκλησίας υπάρχουν εντοιχισμένες

επιτύμβιες πλάκες με σκαλισμένα τα ονόματα παλαιών κυράδων και

αφεντάδων της περασμένης εποχής.

Παλαιότερα ο ναός του Αγίου Λαζάρου λειτουργούσε ως μοναστήρι. Τον

καιρό της Φραγκοκρατίας πέρασε στα χέρια των Ρωμαιοκαθολικών από

τους οποίους τον πήραν οι Τούρκοι όταν κατέλαβαν την Κύπρο το 1571,

και από αυτούς τον αγόρασαν πίσω οι Ορθόδοξοι το 1589. Για ένα

διάστημα (1589 – 1784) οι Λατίνοι διατηρούσαν το δικαίωμα να

λειτουργούν δυο φορές το χρόνο τη βόρεια κόγχη του Ιερού όπου

διατηρείται ακόμα «στη βόρεια πύλη του ναού ο λατινικός πεντάσταυρος

και στο βόρεια τμήμα της κόγχης του ιερού το αλτάρι, η αγία Τράπεζα

των καθολικών» (Μιχαηλίδη 1983: σελ. 76). «Οι  Λατίνοι



χρησιμοποιούσαν την αριστερή πτέρυγα της εκκλησίας, ενώ οι Αρμένιοι

τη δεξιά και οι Ορθόδοξοι το κεντρικό της τμήμα. Αυτή η διευθέτηση

φαίνεται πως διάρκεσε αρκετά χρόνια και διατηρήθηκε μέχρι και το 18ο

αιώνα» (Μιχαηλίδη 1983: σελ. 77). Γύρω στην εκκλησία υπάρχουν παλιά

κελιά με αψίδες στην μπροστινή μεριά. Ένα από τα κελιά αυτά

χρησίμευε για γυναικεία φυλακή στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Στην

ανατολική πλευρά βρίσκεται το μεγάλο συνοδικό. Από την επιγραφή,

που είναι σκαλισμένη στο ανώφλι της εισόδους του, βλέπουμε πως

παλαιότερα ήταν σχολείο, και σαν σχολείο είναι πιο γνωστό.

«Η εκκλησία καταλήγει σε τρεις αψίδες στα ανατολικά. Η κεντρική

αψίδα είναι πεντάπλευρη εξωτερικά και ημικυκλική εσωτερικά. Έχει

χορδή 4,50 μ. και βέλος 2,90μ. Η βόρεια και η νότια αψίδα είναι

τρίπλευρες εξωτερικά και ημικυκλικές εσωτερικά. Η βόρεια αψίδα έχει

χορδή 2,65μ. και βέλος 1, 30μ. και η νότια αψίδα χορδή 2,50μ. και βέλος

1,35μ. (Φιλόκυπρος Χ.Χ.: σελ. 174)

Στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Λαζάρου στεγάζεται το μουσείο του

αγίου Λαζάρου σε δυο μεγάλες αναπαλαιωμένες αίθουσες το οποίο

περιλαμβάνει με αρχαία κειμήλια τόσο της εκκλησίας όσο και της Ιεράς

Μητρόπολης Κιτίου. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν βυζαντινές εικόνες,

ιερά σκεύη, μεταξύ των οποίων και αρχιερατικές μήτρες. Υπάρχει ένα

αγιοδισκοπότηρο δωρεά του Ρώσσου Πατριάρχη. Εδώ εκτίθενται επίσης

αρχιερατικά άμφια, βυζαντινά νομίσματα που βρέθηκαν κατά την

αναπαλαίωση της εκκλησίας το 1972 κάτω στον τάφο του Αγίου και

άλλα. Παλαιότερη συλλογή που αποτελούνταν από 77 εικόνες και άλλα

εκκλησιαστικά αντικείμενα χάθηκε το 1963-1974 από το Επαρχιακό

Μουσείο Λάρνακας με έδρα το Μεσαιωνικό Κάστρο. Η συλλογή αυτή

είχε δανειστεί το 1950 από την τότε Εκκλησιαστική Επιτροπή στο Τμήμα



Αρχαιοτήτων για έκθεσή της στο Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας με έδρα

το Μεσαιωνικό Κάστρο και χάθηκε όταν το κάστρο περιήλθε υπό τη

διοίκηση των Τούρκων. Έκτοτε ο χαμένος θησαυρός του αγίου Λαζάρου

αναζητείται.


