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Χτισμένος από πέτρα Λευκάρων, με αγιογραφίες που 
απεικονίζουν τον βίο του, το Περιβόλι και ο Ναός 
του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά της Λάρνακας 
δεν είναι μόνο ένα αληθινό στολίδι για την Κύπρο. 
Είναι ένα «περιβόλι» βαθύτατης πίστης στον Ιησού 
και στον πιο πιστό του φίλο, τον Λάζαρο, ένας 
επίγειος παράδεισος πνευματικότητας, αλλά και 
μεγάλων σύγχρονων θαυμάτων. Ο επιστάτης του 
Λάζαρος Φιλίππου μάς μιλά γι' αυτό το θαυμάσιο 
δημιούργημα, που δίνει μεγάλη χαρά σε μικρούς 
και μεγάλους, δεν έχει παγκάρι και λειτουργεί με 
εθελοντική προσφορά και ουράνια αγάπη! 

Τα θαύματα
«Είναι πέρα για πέρα συγκλονιστικά όσα 
συμβαίνουν καθημερινά, και ανερμήνευτα τα 
όσα εξελίσσονται όταν ο άνθρωπος έρχεται 
σε επαφή με τον Θεό. Ιδιαίτερα εδώ στο 
Περιβόλι έχουμε καταγράψει πέραν των 157 
επίσημων θαυμάτων, που ο κόσμος μάς τα 
περιγράφει επώνυμα και τα ομολογεί δημόσια 
σε βίντεο, προς δόξα του Τριαδικού Θεού. 
Μια γειτόνισσά μας είχε κάνει εγχείρηση για 
καρκίνο του μαστού, συνέχιζε όμως να βγάζει 
πύον η πληγή. Επισκέφτηκε το Περιβόλι το 
Σάββατο το απόγευμα, στον εσπερινό των 
εγκαινίων του ναού. Πήγε σπίτι και η πληγή 
έκλεισε οριστικά. Συγκλονιστική περίπτωση 
ήταν το θαύμα με την κόρη του κ. Ιωνά, 

που της καθάρισε τον καρκίνο πέρυσι, στην 
εβδομάδα του Αγίου Λαζάρου. Μια αιμορ-
ροούσα μάς επισκέφτηκε στις 17 Οκτωβρίου 
2021, ημέρα που πανηγυρίζει ο ναός, και 
σταμάτησε η αιμορραγία. Μια ηλικιωμένη, 
που μας επισκέφτηκε κλαίγοντας, αφηγήθηκε 
με λυγμούς πως της τηλεφώνησαν από την 
Αυστραλία και της είπαν πως η αδελφή της 
ήταν διασωληνωμένη και στα τελευταία της, 
αφού ειδοποίησαν τα παιδιά της να πάνε να 
παραλάβουν το άψυχο σχεδόν σώμα της. Της 
είπα: “Γιαγιά, ο Άγιος εν παλικάρι, εν φίλος 
καλός και δεν χαλάει χατίρι σε κανέναν. 
Πήγαινε κάνε μια μετάνοια στην εικόνα, βάλε 
το αίτημά σου και θα σε βοηθήσει”. Έπειτα 
από δύο ημέρες, όταν είχαμε τον εσπερινό για 
την κοίμηση του Αγίου, με βρήκε με κλάματα 

και φώναζε ενθουσιασμένη: “ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ, 
ΟΠΩΣ Ο ΛΑΖΑΡΟΣ, ΓΙΕ ΜΟΥ, Η ΑΔΕΛΦΗ 
ΜΟΥ, ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ Ο ΛΑΖΑΡΟΣ”. 
Ένα βουβό παιδάκι, ο Μάριος, μίλησε μέσα 
στην εκκλησία ύστερα από προσευχή στον 
Άγιο, ενώ πολλοί νεαροί ζητούν να τους 
βοηθήσει να βρουν δουλειά. Και όντως, 
αμέσως τους βοηθά. Προσωπικά πλέον, 
χαριτολογώντας, τον αποκαλώ “Άγιο της 
οικονομίας”, αφού αυτό διαφαίνεται από 
το ΜΕΓΑ θαύμα της Αλυκής της Λάρνακας, 
αλλά και από το γεγονός ότι την περίοδο 
της κρίσης βρίσκει λύσεις σε όλους τους 
φίλους του. Θα κυκλοφορήσει σύντομα το 
βιβλίο με τα θαύματα του Αγίου Λαζάρου, 
στο οποίο θα μπορέσουμε να παραθέσουμε 
όλα τα θαύματα με λεπτομέρειες».

Πώς οδηγηθήκατε στη δημιουργία 
του Περιβολιού του Λαζάρου;
«Στη δημιουργία του Περιβολιού 
μάς οδήγησε το σχέδιο του ίδιου 
του Αγίου. Μόνος αρχιτέκτονας, 
φροντιστής και δημιουργός, όπως 
λένε και αισθάνονται όλοι εδώ 
στην εκκλησία μας, είναι αυτο-
προσώπως ο Άγιος Λάζαρος. 
Αυτό το γεγονός διαφαίνεται από 
εκατομμύρια μικρές αλλά και με-
γάλες ενέργειες με τις οποίες μας 
δείχνει θαυματουργικά τρόπους 

και δρόμους ώστε να επιλύονται 
όλα τα θέματα που αντιμετω-
πίζουν ο ναός αλλά και ο κάθε 
φίλος του Αγίου, σε προσωπικό, 
επαγγελματικό ή άλλο επίπεδο».
Ο επισκέπτης που φτάνει στον ναό 
σε τι περιβάλλον θα βρεθεί και πώς 
αυτό μπορεί να τον ωφελήσει;
«Ο κάθε προσκυνητής επισκέ-
πτης, φτάνοντας στο Περιβόλι 
του Αγίου Λαζάρου, έχει τη δυ-
νατότητα να αντικρίσει στοιχεία 
της κυπριακής παράδοσης και 

κουλτούρας σε συνδυασμό με την 
ελληνορθόδοξη πίστη, σε έναν 
ιδιαίτερα φιλικό προς τα παιδιά 
χώρο. Ο ναός είναι χτισμένος 
από πέτρα Λευκάρων και δια-
κοσμημένος με αγιογραφίες που 
απεικονίζουν τον βίο του Αγίου. 
Διαθέτει τεράστιες εικόνες στους 
πέτρινους τοίχους του, σε αρχαία 
βυζαντινή τεχνοτροπία, όπου ο 
Άγιος βρίσκεται στο κέντρο της 
εικόνας και διακοσμείται περι-

μετρικά από άλλες εικόνες, που 
απεικονίζουν σημαντικές στιγ-
μές της ζωής του. Εξωτερικά 
υπάρχουν χρυσά ψηφιδωτά με 
θαύματά του, ενώ στο Περιβόλι 
υπάρχουν εκατό αμπέλια, που 
απεικονίζουν το θαύμα της Αλυ-
κής της Λάρνακας, αλλά και μια 
βάρκα, η οποία αντιπροσωπεύει 
τη φυγή του από τον δολοφονικό 
φθόνο των Ιουδαίων προς το 
Κιτίο. Υπάρχουν επίσης δύο παι-

χνιδότοποι, πάρκο με άλογα, πόνι, 
γαϊδουράκια, κοτούλες, χήνες, μίνι 
κατσικάκια, παπαγαλάκια κ.ά., 
όπου οι μικροί φίλοι του Αγίου 
μπορούν να απολαύσουν δωρεάν 
ώρες χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. 
Το Περιβόλι κοσμείται και από 
διάφορα γεωργικά εργαλεία της 
κυπριακής αγροτικής παράδοσης, 
ελιόμυλο, πιθάρια, νερόμυλο, ανε-
μόμυλο, άμαξες και πλαστικά ζώα, 
που σε συνδυασμό με πάνω από 
200 φοίνικες και άλλα δέντρα 
δίνουν την αίσθηση του επίγει-
ου παράδεισου σε μικρούς και 
μεγάλους».
Μαζί με το προσκύνημα στους Αγί-
ους Τόπους, το Περιβόλι θεωρείται 
επίσης σημαντικό προσκύνημα. Τι 
το έχει κάνει τόσο σημαντικό;
«Το δεύτερο πιο σημαντικό προ-
σκύνημα σε ολόκληρη τη Χρι-
στιανοσύνη, μετά τους Αγίους 
Τόπους, έτσι όπως το καθορίζουν 
οι Άγιοι Πατέρες, αλλά ιδιαίτερα 
οι Ρώσοι προσκυνητές, δεν είναι το 
Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου αλλά 
ο δεύτερος και τελικός τάφος του 
Αγίου Λαζάρου, που βρίσκεται 
κάτω, στον περίκαλλο αρχαίο 
ναό, κτίσμα του 890 μ.Χ., στην 
πόλη της Λάρνακας, ο οποίος 
ανακαλύφθηκε μαζί με το μισό 
άγιο σκήνωμα του Αγίου το 1972. 
Το Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου 
θεωρείται πολύ σημαντικό προ-
σκύνημα διότι, βάσει όσων μάς 

περιέγραψε ο πνευματικός πατέ-
ρας του ναού μας και μεγαλύτερος 
Άγιος του 21ου αιώνα ΕΦΡΑΙΜ 
ΑΡΙΖΟΝΑΣ, εδώ ερχόταν τακτικά 
ο Άγιος Λάζαρος και ξεκουρα-
ζόταν κάτω από μια συκιά, εκεί 
ακριβώς όπου έχει τοποθετηθεί η 
Αγία Τράπεζα του ναού!»
Στον ναό δεν υπάρχει παγκάρι. Ως 
επιστάτης του, είναι κάτι που εσείς 
αποφασίσατε και με ποιο σκεπτικό;
«Παρόλο που σε όλους τους να-
ούς και τα μοναστήρια υπάρχουν 
παγκάρια ή σημεία πώλησης εκκλη-
σιαστικών ειδών, προς ενίσχυση 
του ταμείου τους, εντούτοις σε 
καμία περίπτωση οι πιστοί δεν εί-
ναι αναγκασμένοι να προσφέρουν 
οικονομικά, εκτός από όσα τούς 
επιβάλλει η συνείδησή τους, προς 
υποστήριξη του ιερού σκοπού που 
επιτελούν οι εκκλησίες μας. Εδώ 
στο Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου 
όχι μόνο δεν υπάρχει αλλά απα-
γορεύεται το παγκάρι, όπως και η 
διενέργεια οποιωνδήποτε οικονο-
μικών συναλλαγών. Αυτό το κα-
θόρισε ο ίδιος ο Άγιος Λάζαρος, 
σαν το “τυπικό” της εκκλησίας. 
Οι προσκυνητές δύνανται να προ-
σκομίζουν εθελούσια κεριά, λάδι, 
φιτίλια, καρβουνάκια, θυμίαμα, δέ-
ντρα για τον κήπο κ.λπ. Γίνεται μια 
προσπάθεια να ζήσουμε στο κλίμα 
των πρώτων χριστιανών, όπου 
υπήρχαν η κοινοκτημοσύνη και η 
εθελοντική προσφορά. Επιπλέον, 

ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Ένας επίγειος παράδεισος
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ο επισκέπτης, εάν είναι η πρώτη 
του φορά που φτάνει στον χώρο, 
θα παραλάβει δωρεάν διάφορες 
ευλογίες, όπως εικόνα μεγάλη του 
Αγίου, μυρέλαιο, λαδάκι, βιβλίο 
για τον Άγιο, σελιδοδείκτη, πλα-
στικές εικονίτσες τσέπης, βιβλίο 
παιδικό του Αγίου και κομποσκοίνι 
για προσευχή, και θα ανάψει όσα 
κεριά ή λαμπάδες θέλει, που του 
παρέχονται δωρεάν, θα γράψει 
ονόματα υπέρ υγείας και υπέρ 
αναπαύσεως, θα γράψει γιορτές ή 
μνημόσυνα πάλι χωρίς αμοιβή, θα 
χρησιμοποιήσει τον περιβάλλοντα 
χώρο για πάρτι ή δεξιώσεις, πάλι 
δωρεάν. Όταν ο άνθρωπος εφαρ-
μόσει τη ρήση του ευαγγελίου 
“Πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ 
τῷ Θεῷ παραθώμεθα”, τότε θα 
δει όλα τα προαναφερόμενα και 
εκατομμύρια άλλα να εφαρμό-
ζονται χωρίς καμία δυσκολία 
στην επίγεια και στη μελλοντική 
ζωή του. Ο Άγιος Λάζαρος, ως 
γνήσιος φίλος του Κυρίου ημών 
Ιησού Χριστού, εκπροσωπεί την 
Άπειρη Αγάπη και Φιλοξενία και 
αγκαλιάζει ευλογώντας όλους 
τους προσκυνητές με τον πιο 
ένθερμο τρόπο».
Κάποιος που θα επισκεφτεί το 
Περιβόλι τι πιστεύετε πως πρέπει 
οπωσδήποτε να δει και να εστιάσει 
ίσως σε αυτό;
«Οι ορθόδοξοι ναοί δεν είναι 
μουσεία ή θέατρα που επισκέπτε-
ται κάποιος για να δει κάτι, αλλά 
είναι τα σπίτια του Τριαδικού Θεού 
Πατέρα μας, είναι πηγές αιώνιας 
ενέργειας και αθανασίας, που πα-
ρέχεται από τον Ζώντα Θεόν, είναι 
χώροι κοινωνίας και επικοινωνίας 
με τον Δημιουργό του σύμπαντος, 
είναι χώροι όπου σε επισκέπτονται 
η χάρις και η ευλογία του εκάστοτε 
αγίου ή όλων των αγίων, χώροι 
στους οποίους επιδεχόμαστε θεϊκή 
επέμβαση και καθαγιασμό. Είναι 
οι χώροι όπου τελούνται οι θείες 
λειτουργίες και τα άγια μυστήρια 
της ορθόδοξης πίστης μας. Κάθε 
προσκυνητής, όχι απλά επισκέ-
πτης, παίρνει τεράστια ευλογία 
από τη Μητέρα του Θεού σε 
όποιο προσκύνημα πάει. Ιδιαίτερα 
στο Περιβόλι ο Άγιος Λάζαρος 

επισκέπτεται τους φίλους του, 
τον καθέναν με τον τρόπο που 
ο ίδιος το έχει ανάγκη. Γι’ αυτό 
όλοι φεύγουν επαναπαυμένοι και 
αναζητούν να ξαναέρθουν με την 
πρώτη ευκαιρία πίσω στον Άγιο». 
Ο Λάζαρος υπήρξε φίλος του 
Ιησού. Ποια πιστεύετε πως είναι η 
μεγαλύτερη δύναμή του και πώς 
επηρεάζει όσους τον πιστεύουν;
«Στην Κύπρο οι Άγιοι Πατέρες 

λένε πως ο Χριστός πρώτα ακούει 
τον “φίλο του” Άγιο Λάζαρο και 
μετά οποιονδήποτε άλλον άγιο. 
Μέσω αυτής της πατερικής διδα-
σκαλίας, διαφαίνεται η δύναμις 
του Αγίου και Δικαίου Φίλου του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Λα-
ζάρου του Τετραημέρου και Θαυ-
ματουργού. Είναι ο μεγαλύτερος 
Άγιος του σύμπαντος και δεν το 
λέω αυτό εγώ ο ανάξιος και αμαρ-

τωλός, αλλά αυτό καθορίστηκε 
από τον τίτλο που του έδωσε ο 
ίδιος ο Θεάνθρωπος: “ΦΙΛΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥ”. Ο τίτλος “φίλος” είναι 
πιο πάνω και από συγγενής και 
από μαθητής, γι’ αυτό η δύνα-
μίς του πηγάζει από τη στενή 
σχέση που διατηρούσε ο Άγιος 
από μικρό παιδί με τον Ιησού 
Χριστό μέχρι την αιωνιότητα. 
Έμπρακτα η δύναμίς του διοχε-
τεύεται απλόχερα και άμεσα σε 
όποιον επικαλεστεί το όνομα 
και τη βοήθειά του. Ο πιστός 
δεν έχει τίποτα περισσότερο να 
πράξει από το να αποταθεί στον 
Άγιο με πίστη και αγάπη. Όποιος 
πραγματικά θέλει έναν αιώνια 
πιστό φίλο, όποιος επιζητά την 
αλήθεια και την αυθεντική αγά-
λη, αλλαγή, πρόοδο στη ζωή του 
και την αιώνια κληρονομιά, να 
βάλει τον Άγιο Λάζαρο στη ζωή 
του. Τόσο απλά και εύκολα. Να 
βάλει τον Άγιο συμπαραστάτη 
και βοηθό σε κάθε του βήμα, 
σε κάθε έργο και κάθε πράξη 
στην επίγεια ζωή του. Για τον 
πιστό άνθρωπο η σχέση με τον 
Άγιο Λάζαρο σε κάποια φάση 
γίνεται σχέση ζωής, εμπιστοσύ-
νης και αληθινής φιλίας. Αυτό 
σημαίνει ότι έχω μαζί του μια 
ζωντανή σχέση, εμπιστεύομαι 
το πρόσωπό του, εμπιστεύομαι 
την αλήθεια της ανάστασής 
του, μετέχω με πίστη στη ζωή 
του, την εν Χριστώ ζωή. Αυτή η 
εν Χριστώ ζωή είναι η αληθινή 
ζωή που πρέπει να ακολου-
θεί ο χριστιανός. Χριστιανός, 
όπως και η λέξη το λέει, είναι 
ο άνθρωπος του Χριστού, αυ-
τός που ανήκει στον Χριστό, 
που πιστεύει, που ζει με τον 
Χριστό. Η σχέση του πιστού 
με τον Χριστό είναι μια σχέση 
ζωής, και τον τρόπο συμμετο-
χής μας στη ζωή του μας τον 
φανέρωσε ο ίδιος ο Χριστός. 
O Άγιος Λάζαρος είναι μια ζω-
ντανή μαρτυρία της αγάπης 
του Θεού για τον άνθρωπο και 
μας κατευθύνει με πίστη προς 
τη σωστή πορεία, προς την εν 
Χριστώ ζωή, την αληθινή ζωή 
και την αιωνιότητα». d
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