
Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

 Οι πρώτες δεκαετίες ύστερα από την κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωµανούς, το 

1571, υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολες για την Αδελφότητα της Μονής του Αγίου Νεοφύτου, 

αφού οι νέοι κατακτητές τήρησαν σκληρή στάση έναντι των Μονών του τόπου και 

κατάσχεσαν το µεγαλύτερο µέρος της µοναστηριακής κτηµοσύνης . Κατ᾽ αρχάς, σύµφωνα µε 1

σχετικό χρονογραφικό σηµείωµα του έτους 1585, «ἀφάνισαν ταῦτα παντελῶς· µᾶλλον δέ 

ταύτην τήν ἁγίαν ἐγκλείστραν καί ἐγένετο µέγας κλαυθµός τε καί ὀδυρµός, τῶν µοναχῶν καί 

πᾶσι τοῖς ὀρθοδόξοις» . Η Μονή αποστερήθηκε τότε των αναγκαίων πόρων για τη συντήρηση 2

Αδελφότητας, οπότε και εγκαταλείφθηκε για κάποιο χρονικό διάστηµα. Στη συνέχεια, όµως, 

στις αρχές του 16ου αιώνα, µε πρωτοβουλία του δυναµικού Ιεροµόναχου και µετέπειτα 

Ηγουµένου Λεοντίου, επανδρώθηκε ξανά και σταδιακά ανέκτησε τα περιουσιακά της 

στοιχεία. Ο Λεόντιος κατάφερε επίσης, ώστε η Μονή να τεθεί κάτω από την προστασία του 

Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου  και να κηρυχθεί, το 1611, από την Ιερά Σύνοδο της 3

Εκκλησίας της Κύπρου, µε τη σύµφωνη γνώµη του Μητροπολίτη Πάφου Λεοντίου, 

Σταυροπηγιακή, µε αποτέλεσµα να είναι ανεξάρτητη από τον τοπικό Επίσκοπο και τις 

ενδεχόµενες βλέψεις του στην κτηµατική περιουσία της Μονής . 4

. Για µία συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας της Μονής του Αγίου Νεοφύτου βλ. Ανδρέα 1

Μερακλή, Ο Βίος και τα Έργα του Αγίου Νεοφύτου και Σύντοµος Ιστορία της Ιεράς Μονής του, 

Λευκωσία 1976· Αθανάσιου Παπαγεωργίου, «Νεοφύτου Αγίου εγκλείστρα και µοναστήρι», 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τ. 10ος, Λευκωσία 1989, σ. 209-215· Χαράλαµπου 

Χριστοδουλίδη, Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου. Ιστορία και Τέχνη, Λευκωσία 1996.

. Ιωάννη Τσικνόπουλλου, Ο Άγιος Νεόφυτος και η Ιερά αυτού Μονή, Πάφος 1955, σ. 59.2

. Για τον Aρχιεπίσκοπο Xριστόδουλο A΄ βλ. Ανδρέα Μιτσίδη, «Η Εκκλησία Κύπρου επί 3

Τουρκοκρατίας», στον τόµο: Θεόδωρου Παπαδόπουλλου (επιµ.), Iστορία της Kύπρου, τ. ΣΤ΄, 

Λευκωσία 2011, σ. 549-556.

. Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από το πατριαρχικό σιγίλλιο του 1631, για το οποίο θα 4

γίνει λόγος στη συνέχεια.
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 Είκοσι χρόνια αργότερα ο Ηγούµενος Λεόντιος µερίµνησε για την επικύρωση της 

σταυροπηγιακής αξίας της Μονής του Αγίου Νεοφύτου από τον Πατριάρχη Κύριλλο 

Λούκαρη , µε την έκδοση σχετικού σιγιλλιώδους εγγράφου, το 1631. Επιβεβαιώθηκε κατά 5

τον τρόπο αυτό το αυτοδιοίκητο της Μονής, και κατέστη ανενόχλητη από οποιονδήποτε 

Επίσκοπο, κληρικό ή λαϊκό της τοπικής επισκοπικής περιφέρειας. Στις διάφορες διατάξεις του 

σιγιλλίου τονιζόταν ακόµη, ότι ο εκάστοτε Επίσκοπος Πάφου όφειλε να συµµορφώνεται προς 

όσα αναφέρονται σε αυτό και να αποφεύγει να αναµειγνύεται στη διοίκηση της Μονής. 

Ορίζονταν δε βαρύτατες ποινές, όπως αυτή του αφορισµού, για όποιο, κληρικό ή λαϊκό, θα 

παραβίαζε τα ανωτέρω. 

 Στα χρόνια που ακολούθησαν το σιγίλλιο απωλέσθη, πιθανόν εξαιτίας των µεγάλων 

περιπετειών, που έζησε ο τόπος. Σώθηκε, όµως, αντίγραφό του σε Κώδικα του Αρχείου της 

Αρχιεπισκοπής Κύπρου , από το περιεχόµενο του οποίου αντλούνται πολύτιµες πληροφορίες 6

για την ιστορία της Μονής κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Για παράδειγµα, 

αναφέρεται ότι ύστερα από την κατάληψη του νησιού η Μονή εκποιήθηκε από τους 

κατακτητές περισσότερες από µία φορές, µε αποτέλεσµα να εγκαταλειφθεί από τους 

Μοναχούς της. Επαινείτο δε ο παρευρισκόµενος στη Βασιλεύουσα κατά την επικύρωση του 

σιγιλλίου Ηγούµενος Λεόντιος για τη µέριµνά του να επαναλειτουργήσει τη Μονή και να 

συγκροτήσει για τον σκοπό αυτό Αδελφότητα, η οποία εκαλείτο να ζει κατά το κοινοβιακό 

πρότυπο. Σηµειώνεται ακόµη ότι η Μονή ετιµάτο στο όνοµα της Θεοτόκου και έχαιρε φήµης, 

λόγω του ονοµαστού Αγίου Νεοφύτου, ο οποίος είχε εγκαταβιώσει στα παλαιότερα χρόνια σε 

αυτήν. 

 Το σιγίλλιο προνοούσε ακόµη τη µνηµόνευση στη Μονή του ονόµατος του 

Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο οποίος θα πραγµατοποιούσε τις χειροτονίες των Μοναχών και θα 

ενθρόνιζε τον νέο Ηγούµενο. Ο τελευταίος, σύµφωνα µε σχετική διάταξη, θα εκλεγόταν από 

την Αδελφότητα και θα είχε το προνόµιο να είναι πρώτος µεταξύ των άλλων Ηγουµένων των 

κυπριακών Μονών, καθώς και το δικαίωµα να επεµβαίνει στην εσωτερική λειτουργία τους, 

σύµφωνα, όπως σηµειώνεται, και µε όσα αναφέρονταν στο σιγίλλιο του Αρχιεπισκόπου 

. Για τον Πατριάρχη Kύριλλο Λούκαρη βλ. Mανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Αθήνα 5
21996, σ. 424-426, 429-431, 433-438, 441-445.

. Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Κώδιξ Α´, σ. 7-8.6
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Χριστοδούλου. Οι πηγές της εποχής, ωστόσο, δεν µαρτυρούν να έγινε ποτέ χρήση του 

δικαιώµατος αυτού της πρωτοκαθεδρίας, εξαιτίας, ίσως, και της παρακµής της Μονής στα 

µετέπειτα χρόνια, µε αποτέλεσµα οι τρεις Σταυροπηγιακές Μονές του νησιού να λάβουν τη 

σειρά, που έχουν στις µέρες µας, µε πρώτη τη Μονή Κύκκου, ακολούθως αυτήν του Μαχαιρά 

και στη συνέχεια τη Μονή του Αγίου Νεοφύτου. 

 Πατριαρχικά σιγίλλια εκδόθηκαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και για τις άλλες δύο 

Σταυροπηγιακές Μονές, Κύκκου και Μαχαιρά, το 1672 µε επικύρωση το 1760, το 1787 και το 
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1815 για την πρώτη , και το 1760 µε επικύρωση το 1795 για τη δεύτερη . Στο σύνολό τους οι 7 8

τρεις Μονές αναφέρονται στα ανωτέρω σιγίλλια ως Βασιλικές, παρά το γεγονός ότι ιστορικές 

µαρτυρίες, που να συνδέουν την ίδρυσή τους µε τη Βασιλεύουσα υπάρχουν µόνο για αυτές 

του Κύκκου και του Μαχαιρά. Η δε αναφορά στο σιγίλλιο της Μονής του Αγίου Νεοφύτου 

για ίδρυσή της την περίοδο της βασιλείας του Ισαακίου Κοµνηνού, πιθανόν από επίδραση 

σχετικής προφορικής παράδοσης, οπωσδήποτε είναι εσφαλµένη, αφού ο Ισαάκιος διετέλεσε 

. Για τις κατά καιρούς δηµοσιεύσεις των ανωτέρω σιγιλλίων βλ. Eφραίµ Aθηναίου, 7

Διδασκαλία πρόχειρος και πάνυ ωφέλιµος, Eνετία 1753, σ. 26-35 (σιγίλλιο του 1672)· Του 

ιδίου, Η Περιγραφή της Ιεράς Σεβασµίας και Bασιλικής Mονής της Υπεραγίας Θεοτόκου του 

Kύκκου, Eνετία 21782, σ. 69-72 (1762), σ. 73-79 (1760)· Περιγραφή, ό.π., 31817, σ. 86-89 

(1672), σ. 90-96 (1760), σ. 99-105 (1815)· Περιγραφή, ό.π., 41819, σ. 93-96 (1672), σ. 97-103 

(1760), σ. 111-117 (1815)· Αρχιµανδρίτη Kαλλίνικου Δελικάνη, Tα εν τοις Kώδιξι του 

Πατριαρχικού Aρχειοφυλακείου σωζόµενα επίσηµα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις 

τας σχέσεις του Oικουµενικού Πατριαρχείου προς τας Eκκλησίας Aλεξανδρείας, Aντιοχείας, 

Iεροσολύµων και Kύπρου (1574-1863), Kωνσταντινούπολη 1904, σ. 559-562 (1672), σ. 

589-597 (1787)· Θεοχάρη Σταυρίδη, Οικουµενικό Πατριαρχείο και Κύπρος. Τα πατριαρχικά 

έγγραφα των ετών 1600-1878, Λευκωσία 2001, σ. 269-272 (1672), σ. 304-311 (1787), σ. 

321-324 (1815)· Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Kώδιξ Mονής Kύκκου, Λευκωσία 2008, σ. 

209-214 (1760)· Iωάννη Θεοχαρίδη, Oι Περιγραφές της Ιεράς Μονής Κύκκου (1751, 1782, 

1817, 1819), Λευκωσία 2010, σ. 223-227, 373-377, 545-549 (1672), σ. 229-236, 379-386, 

551-558 (1760), σ. 391-398, 565-572 (1815)· Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο 

Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1634-1878), Λευκωσία 2011, σ. 218-221 (1672), σ. 

231-238 (1760).

. Τα σιγίλλια της Μονής Μαχαιρά δηµοσιεύτηκαν από τους K. Δελικάνη, Tα εν τοις Kώδιξι 8

του Πατριαρχικού Aρχειοφυλακείου σωζόµενα επίσηµα εκκλησιαστικά έγγραφα, ό.π., σ. 

597-602 (1760)· Σίµο Mενάρδο, H εν Kύπρω Iερά Mονή της Παναγίας του Mαχαιρά, Πειραιάς 

1929, σ. 120-126 (1760), σ. 131-136 (1795)· Θ. Σταυρίδη, Οικουµενικό Πατριαρχείο και 

Κύπρος. Τα πατριαρχικά έγγραφα των ετών 1600-1878, ό.π., σ. 311-315 (1760)· Οικονόµο 

Παρασκευά Αγάθωνος (επιµ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως 

και της πατρίδος. Αρχείον Κειµένων, Κύπρος 2009, σ. 115-121 (1760), σ. 125-129 (1795).
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αυτοκράτορας από το 1057 έως το 1059, εκατό περίπου χρόνια πριν από τη γέννηση του 

Αγίου. Είναι αξιοσηµείωτο ότι από τη συνεξέταση των σιγιλλίων των τριών Μονών 

προκύπτει επίσης και µία ειδοποιός διαφορά αναµεταξύ τους, αφού για µεν τις Μονές Κύκκου 

και Μαχαιρά κέντρο τιµής αναφέρονται οι θαυµατουργές τους εικόνες, ενώ για τη Μονή του 

Αγίου Νεοφύτου είναι ο ίδιος ο Άγιος . 9

 Το σιγίλλιο της Μονής του Αγίου Νεοφύτου υπογράφηκε από τον Πατριάρχη Κύριλλο 

Λούκαρη και από τα µέλη της Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτες 

Ηρακλείας Νεόφυτο, Κυζίκου Δαµιανό, Αδριανουπόλεως Παρθένιο, Ιωαννίνων Ιωαννίκιο, 

Δρύστρας Γρηγόριο, Διδυµοτείχου Μακάριο, Γάνου και Χώρας Ιωαννίκιο και Ελασσώνος 

Ιωάσαφ, ώστε να έχει το απαραίτητο κύρος. Αργότερα προσυπογράφηκε από τους 

Μητροπολίτες Πάφου Μακάριο και Γερµανό, οι οποίοι αρχιεράτευσαν σε µεταγενέστερο 

χρόνο της έκδοσής του , προφανώς για να δηλώσουν τη σύµφωνη γνώµη τους µε το 10

περιεχόµενό του. Eπιβεβαιώθηκε επίσης από τους Αρχιεπισκόπους Κύπρου Νικηφόρο 

(1641-1674), Χριστόδουλο Β´ (;-1679-1685-;), Ιάκωβο Α´ (;-1691-1692;-), Γερµανό Β´ 

(;-1695-1705), Ιάκωβο Β´ (1710-1718), Σίλβεστρο (1718-1734) και Φιλόθεο (1734-1759), ο 

οποίος και µερίµνησε για την αντιγραφή του σιγιλλίου σε κώδικα του Αρχείου της 

Αρχιεπισκοπής . 11

. Για τα σταυροπηγιακά προνόµια των τριών Μονών βλ. Χωρεπισκόπου Τριµυθούντος 9

Βασιλείου, «Οι τρεις Βασιλικές και Σταυροπηγιακές Μονές της Κύπρου. Θρησκευτικοί και 

Εθνικοί πόλοι», στον τόµο: Δήµου Λευκωσίας (έκδ.), Θέµατα Θρησκευτικά - Εκκλησιαστικά. 

Σολωµός και Ρήγας. Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, Λευκωσία 2004, σ. 15-30.

. Στους σχετικούς καταλόγους αναγράφονται να έχουν υπηρετήσει δύο Μητροπολίτες 10

Πάφου µε το όνοµα Μακάριος (;-1641-; και 1656-1670) και ένας µε το όνοµα Γερµανός 

(1682-1692-;). Βλ. Αθανάσιου Παπαγεωργίου, Ιερά Μητρόπολις Πάφου, Ιστορία και Τέχνη, 

Λευκωσία 1996, σ. 15-16.

. Tο σιγίλλιο της Μονής του Αγίου Νεοφύτου, του έτους 1631, δηµοσιεύτηκε από τους 11

Aρχιµανδρίτη Kυπριανό, Aκολουθία του Oσίου πατρός ηµών Nεοφύτου του Eγκλείστου, Eνετία 

1778, σ. 36-39· Iωάννη Xατζηιωάννου, Iστορία και Έργα Nεοφύτου Πρεσβυτέρου Mοναχού 

και Eγκλείστου, Aλεξάνδρεια 1914, σ. 127-129· Iωάννη Tσικνόπουλλο, O Άγιος Nεόφυτος και 

η Iερά αυτού Mονή, Πάφος 1955, σ. 226-227.
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 Οι πληροφορίες, που έχουµε για την ιστορία της Μονής στα χρόνια που ακολούθησαν, 

είναι λιγοστές και προέρχονται από αρχειακές µαρτυρίες, τις οποίες συνέλεξε και δηµοσίευσε 

ο ταυτισµένος µε την προβολή της ζωής και του έργου του Αγίου Νεοφύτου Μικρασιάτης 

φιλόλογος Ιωάννης Τσικνόπουλλος. Όπως συµπεραίνεται από τη µελέτη των µαρτυριών 

αυτών, εξαιτίας της ελλιπούς στελέχωσης της Αδελφότητας, η Μονή εστερείτο για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα Ηγουµένου και εδιοικείτο από Οικονόµο ή Επιστάτη. Παρόλα αυτά, 

σύµφωνα και µε κώδικα, που έθεσε σε χρήση, το 1746, ο Ηγούµενος Αθανάσιος, έγινε 

κατορθωτή η απόκτηση κτηµάτων και περιβολιών γύρω από τη Μονή, στην τοποθεσία 

Στεφάνη και στα χωριά Τσάδα και Κοίλη. Επίσης, κατά καιρούς αποκτήθηκαν ελαιόδεντρα 

στις ανωτέρω δύο κοινότητες, Τσάδα και Κοίλη, καθώς και στην Ακουρσό, την Τάλα, την 

Κελλέπεια, τη Λετύµβου και τη Μαραθούντα, και δηµιουργήθηκαν, όπως γνωρίζουµε από 

άλλες πηγές, Μετόχια, µε σηµαντικότερο αυτό του Ανατολικού, που βρίσκεται µεταξύ των 

χωριών Γεροσκήπου και Κουκλιών, καθώς και στα χωριά Στρουµπί και Αχέλεια . 12

 Καθόλη αυτή την περίοδο και όποτε οι οικονοµικές δυνατότητες το επέτρεπαν, οι 

ιερατικοί προϊστάµενοι της Μονής µεριµνούσαν ακόµη για την απόκτηση για το καθολικό 

εικόνων, ιερών σκευών και άλλων πολύτιµων κειµηλίων. Ανάµεσά τους περιλαµβάνονται 

ξύλινο αντιµήνσιο µε λείψανα Αγίων, του έτους 1684,  αργυρεπίχρυσος θυµιατός, του 1691, 

. Για τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής, σύµφωνα µε τον κώδικα του έτους 1746, βλ. Ιω. 12

Τσικνόπουλλου, Ο Άγιος Νεόφυτος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 64· Andrija Jakovljević, 

Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of St. Neophytos 

(Cyprus), Nicosia 2002, σ. 129-131.
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εικόνα του Αγίου Νεοφύτου, έργο που φιλοτέχνησε ο Κρητικός αγιογράφος Ιωάννης 

Κορνάρος, το 1806, και άλλα . 13

 Είναι γνωστά τα ονόµατα ορισµένων από τους προϊσταµένους της Μονής κατά την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας, που επιτρέπουν στη συγκρότηση ενός πρώτου καταλόγου. Αυτοί 

ήταν οι Γεράσιµος στα τέλη του 16ου αιώνα, Λεόντιος, για τον οποίο έγινε λόγος 

προηγουµένως, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 17ου, Νικηφόρος, Ιωαννίκιος, Τιµόθεος, 

Αθανάσιος, Χρύσανθος, Γεράσιµος Β´, Κύριλλος, Μελέτιος, Ιωαννίκιος από την Καλλέπεια 

και Θεοφάνης από τον Στρόβολο κατά τον 18ο, καθώς και Ιωακείµ Μελισσοβούκας από την 

Πέγεια ή, κατά µία άλλη άποψη, από τη Γαλαταριά, Χρύσανθος, ο επονοµαζόµενος 

Μεσαρίτης, έτερος Χρύσανθος επίσης από τη Γαλαταριά και Γρηγόριος από την Τάλα, κατά 

τον 19ο αιώνα . Ας είναι αυτή η «επίσκεψη των ονοµάτων» ένα ταπεινό µνηµόσυνο για τις 14

επίπονες προσπάθειές τους να διασώσουν τη Μονή της µετανοίας τους από την κατάρρευση, 

λόγω των πολλών προβληµάτων, που προκάλεσε στον τόπο η τουρκική κατοχή. 

 Μία από τις σηµαντικότερες µαρτυρίες για την καθηµερινή ζωή στη Μονή του Αγίου 

Νεοφύτου, κατά την υπό εξέταση περίοδο, προέρχεται από τον Ρώσο Μοναχό Βασίλειο 

Μπάρσκυ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Μονή το 1735. Όπως σηµείωσε στο οδοιπορικό του, 

παρέµεινε στο φιλόξενο περιβάλλον της για τρεις ηµέρες και σχεδίασε το καθολικό και το 

κτηριακό της συγκρότηµα «µετά µεγίστης δυνατής αληθείας και προσοχής». Ο Μπάρσκυ 

. Βλ. Ιω. Τσικνόπουλλου, Ο Άγιος Νεόφυτος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 61 (για το 13

αντιµήνσιο), σ. 73 (για την εικόνα του Αγίου Νεοφύτου)· Αθ. Παπαγεωργίου, Ιερά 

Μητρόπολις Πάφου, Ιστορία και Τέχνη, ό.π., σ. 207 (για τον θυµιατό)· Χριστόδουλου 

Χατζηχριστοδούλου, «Ο Άγιος Νεόφυτος στην τέχνη της Κύπρου. Συµβολή στην 

εικονογραφία του Αγίου Νεοφύτου», στον τόµο: Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής 

Αγίου Νεοφύτου (έκδ.), Πρακτικά Α´ Διεθνούς Συνεδρίου Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. 

Ιστορία - Θεολογία - Πολιτισµός, 22-26 Απριλίου 2009, Πάφος 2010, σ. 908 (για την εικόνα 

του Αγίου).

. Για τους Ηγουµένους της Μονής του Αγίου Νεοφύτου των χρόνων της Τουρκοκρατίας βλ. 14

Λοΐζου Φιλίππου, «Συµβολή εις την ιστορίαν της Μονής του Αγίου Νεοφύτου», Κυπριακά 

Χρονικά 3 (1925) 264-271· Ιω. Τσικνόπουλλου, Ο Άγιος Νεόφυτος και η Ιερά αυτού Μονή, 

ό.π., σ. 59-78.
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αναφέρει, ανάµεσα στα άλλα, ότι η Αδελφότητα αποτελείτο από δύο έως τρεις µοναχούς, οι 

οποίοι υφίσταντο τη βάναυση καταπίεση των κατακτητών και τις συνεχείς ενοχλήσεις τους. 

Περιέγραψε επίσης το καθολικό της Μονής, σηµειώνοντας ότι επρόκειτο για τον ωραιότερο 

ναό από όσους είχε επισκεφθεί, µε µόνη εξαίρεση αυτόν του Αγίου Μάµα στη Μόρφου. 

Προσθέτει ακόµη, ότι η Μονή διέθετε δέκα ευπρεπή κελιά, που προφανώς θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν από περισσότερους µοναχούς, αν δεν υπήρχαν οι δυσκολίες από την ξένη 

κατοχή. Επαινεί δε τον Ηγούµενο για τα αισθήµατα τιµής, µε τα οποία τον υποδέχθηκε, και 

για τη φιλοξενία, που του παρείχε. 

  Ο Ρώσος Μοναχός σηµείωσε στο οδοιπορικό του ότι, όπως είχε πληροφορηθεί, η 

Μονή ήταν από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της Σταυροπηγιακή και ότι δεν εξαρτάτο από 

τον τοπικό Επίσκοπο, αλλά από τον Αρχιεπίσκοπο του νησιού. Μνηµονεύει ακόµη τον 

αναχωρητή και αρχαίο, όπως τον αποκαλεί, Άγιο της Κύπρου Νεόφυτο, ο οποίος έζησε στο 

πλησίον σπήλαιο, στον µικρό ναό του οποίου, όπως αναφέρει, υπήρχαν θησαυρισµένα τα ιερά 

λείψανά του σε τάφο, που ήταν καλυµµένος µε µάρµαρο και χρησιµοποιείτο ως Αγία 

Τράπεζα . 15

 Από τις σηµαντικότερες πτυχές της ιστορίας της Μονής κατά τα αµέσως επόµενα 

χρόνια είναι η αποκάλυψη, το 1750, του τάφου του Αγίου και η εύρεση των τιµίων λειψάνων 

του. Σύµφωνα µε παλαιότερους χρονικογράφους και ιστορικούς, όπως τον Λεόντιο Μαχαιρά, 

. Aνδρέα Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου Γρηγόροβιτς 15

Bάρσκυ - Πλάκα - Άλποβ άλλως Bασιλείου Mοσκοβορρώσσου Kιεβοπολίτου εν Kύπρω», 

Kυπριακαί Σπουδαί 21 (1957) 71-73 (το κείµενο), πίν. 21 (το σχέδιο)· Άντρου Παυλίδη, H 

Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων επισκεπτών της, Λευκωσία 1994, σ. 

698-699 (το κείµενο), σ. 710 (το σχέδιο).
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τον 15ο αιώνα , τον Δοµινικανό Μοναχό Στέφανο Λουζινιάν, το 1573 , τον Σκευοφύλακα 16 17

Λογίζο από τα Λεύκαρα, περί το 1620 , και τον λόγιο Μοναχό Νεόφυτο Ροδινό, το 1659 , 18 19

µέχρι τότε υπήρχε η παράδοση ότι ο τάφος του Αγίου βρισκόταν στην Εγκλείστρα, όπου 

επιτελούνταν πολλά θαύµατα. Ειδικότερα δε, τόσο ο Στέφανος Λουζινιάν, όσο και ο 

Σκευοφύλακας Λογίζος, που µετέφρασε το ιταλικό κείµενο του πρώτου στην Ελληνική 

γλώσσα, σηµειώνουν ότι το ιερό λείψανο σωζόταν ακέραιο και εκτίθετο σε κοινή θέα, 

προφανώς µέχρι τα τέλη της Ενετοκρατίας. Στη συνέχεια, όµως, όταν κατελήφθη η Κύπρος 

από τους Οθωµανούς, απεκρύβη, ίσως από τον φόβο της σύλησής του, και έκτοτε η ακριβής 

θέση του τάφου λησµονήθηκε. Εντοπίστηκε, όµως, στα µέσα του 18ου αιώνα, όταν κάποιος 

Ιεροµόναχος της Μονής έσκαψε στην Εγκλείστρα, θεωρώντας ότι θα έβρισκε σε αυτήν 

κρυµµένο θησαυρό. Βρήκε τότε τον τάφο, αλλά µία θεία δύναµη του προκάλεσε σκοτοδίνη 

. «Ὁµοίως εἰς τήν Ἐγκλείστραν ὁ ἅγιος Νεόφυτος, ὁ ποῖος ἦτον παιδίον καλόγηρος ἀπέ τά 16

Λεύκαρα καί ἐγίνην στυλίτης εἰς τό αὐτόν µοναστήριν, καί ἐκοιµήθην, καί εἶνε ὁ τάφος του 

ἐκεῖ καί βρύει θαύµατα». Βλ. Άντρου Παυλίδη, Λεοντίου Μαχαιρά, Χρονικόν, Λευκωσία 
21995, σ. 34.

. «Santo Neofito fù del Casal Enclistra, & fabricò vna bellissima Chiesa de Greci, chiamata 17

Enclistra, doue egli è sepellito. & vi si vede il corpo tutto intiero, & fà gran miracoli». Βλ. 

Steffano Lusignano, Chorograffia et breve Historia Universale dell’isola de Cipro, Bologna 

1573, σ. 25a. Για την ελεύθερη µετάφραση του ανωτέρω κειµένου βλ. τα όσα αναφέρονται 

στην αµέσως επόµενη σηµείωση.

. «Ὁ ἅγιος Νεόφυτος ἦτον ἀπό τήν ᾽Εγκλείστραν, ἔκτισεν µίαν εὐµορφοτάτην ἐκκλησίαν 18

τῶν Ῥωµαίων, κραγµένην Ἐγκλείστραν, εἰς τήν ὁποίαν εἶναι θαµµένος, καί φαίνεται τό 

σῶµάν του ὅλον ἀκέραιον, καί κάµνει µεγάλα θαύµατα». Βλ. Στυλιανού Περδίκη, Λογίζου 

Σκευοφύλακος Κρόνικα ήγουν χρονογραφία του νησσίου της Κύπρου, Λευκωσία 2004, σ. 54.

. «Νεόφυτος. Αὐτός ὁ ἅγιος ἦτον ἀπό τό χωρίον, ὁπού κράζεται Ἐγκλείστρα. Αὐτός ἔκτισε 19

µίαν εὐµορφοτάτην ἐκκλησίαν καί τήν ἔκραξεν Ἐγκλείστραν, εἰς τήν ὁποίαν εἶναι θαµµένος... 

Εἰς τήν Ἐγκλείστραν εὑρίσκεται ὁλάκερον τό λείψανον τοῦ ἁγίου Νεοφύτου». Βλ. Νεοφύτου 

Ροδινού, Περί Ηρώων, Στρατηγών, Φιλοσόφων, Αγίων και άλλων ονοµαστών ανθρώπων, οπού 

ευγήκασιν από το νησί της Κύπρου, Ρώµη 1659, σ. 95, 142.
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και συγκλονισµό, οπότε ειδοποίησε τον Ηγούµενο Αθανάσιο και τους Πατέρες, οι οποίοι 

µετέβηκαν επί τόπου και αντίκρισαν το ιερό λείψανο . 20

 Ακολούθως ενηµερώθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος, ο οποίος έστειλε οµάδα 

κληρικών της Αρχιεπισκοπής για την ανακοµιδή του. Ανάµεσά τους περιλαµβάνονταν ο πολύ 

νεαρός τότε και µετέπειτα σπουδαίος λόγιος Αρχιµανδρίτης Κυπριανός, ο Σχολάρχης της 

Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας και αργότερα Πατριάρχης Iεροσολύµων Eφραίµ ο Aθηναίος, ο 

ασκητικότατος Πρωτοψάλτης και στη συνέχεια Mητροπολίτης Kυρηνείας Xρύσανθος, ο 

Aρχιµανδρίτης και ακολούθως Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Παΐσιος, ο Οικονόµος και µετέπειτα 

Hγούµενος Kύκκου Παρθένιος, καθώς και ορισµένοι άλλοι κληρικοί. Όπως ο Αρχιµανδρίτης 

Κυπριανός αναφέρει, µετέφεραν το λείψανο µε λιτανείες και δεήσεις εντός του ιερού βήµατος 

του καθολικού, όπου και το εναπόθεσαν, εκτός από την κάρα, που τοποθετήθηκε στον κυρίως 

. «Τίς τῶν πατέρων τῆς µονῆς, ὡς λέγεται, πάθει φιλοχρηµατίας νικώµενος καί ἐν τῇ 20

ἀνωτέρᾳ λεγοµένῃ ἐγκλείστρᾳ, ἐλθών... ὁρῶν δέ τι κτίσµα (ὅπερ ἦν ὁ τάφος τοῦ ὁσίου) ἔγνω 

θησαυρόν εἶναι ἐγκεκρυµµένον ἔνδον τοῦ κτίσµατος... αὐτός ἐν καιρῷ νυκτός ἐλθών ἐν τῷ 

σπηλαίῳ, διά σιδηρῶν ἐργαλείων ἤρξατο κατασκάπτειν τόν τάφον, οὐδοποσοῦν ἐννοῶν, ὡς 

ἐκεῖνο ὁ τάφος τοῦ ἁγίου ἦν... Μή δυνάµενος ὁ µοναχός τόν ἄνωθεν τοῦ τάφου λίθον, 

βαρύτατον ὄντα καί ὑπερµεγέθη, κινῆσαι, πλήττων πολλάκις τῇ σκαπάνῃ, µετά µόχθου 

πολλοῦ συναθλᾷ αὐτόν καί συντρίβει κατά τό µέσον, πρίν δέ γνῶναί τε ὅ,τι ἦν ἔνδον τοῦ 

συνθλασθέντος τούτου, ὑπό θείας δυνάµεως σκοτισθείς, ἴσως διά τήν τόλµην αὐτοῦ, πίπτει 

κατά γῆς, ὡσεί νεκρός... Τό πρωΐ οὖν ἐξωµολογήθη τῷ ἡγουµένῳ ὅσα ἔπραξε, καί διά ταῦτα 

ὅσα ἔπαθεν, ἕνεκα τοῦ τολµήµατος τῇ νυκτί ἐκείνῃ». Bλ. Αρχιµ. Κυπριανού, Ακολουθία του 

Οσίου Πατρός ηµών Νεοφύτου του Εγκλείστου, ό.π., σ. 30.
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ναό . Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1802, µε δαπάνη του Αρχιµανδρίτη της Αρχιεπισκοπής 21

Ιωαννικίου, κατασκευάστηκε ασηµένια λειψανοθήκη, όπου και εναποτέθηκε η αγία κάρα .  22

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι στις πηγές της εποχής παραδίδονται τρεις διαφορετικές 

χρονολογίες ως προς την εύρεση του ιερού λειψάνου, τα έτη 1750, 1756 και 1757. 

Επικρατέστερο φαίνεται ότι είναι το έτος 1750 , το οποίο µαρτυρείται από τους 23

παριστάµενους στην ανακοµιδή προαναφερθέντες Αρχιµανδρίτη Κυπριανό και Αρχιεπίσκοπο 

Παΐσιο  και επιβεβαιώνεται από τον αντιγραφέα χειρογράφων και προϊστάµενο της Μονής 24

. «Ἐπέµφθη, διά τήν ἀνακοµιδήν τοῦ λειψάνου, ὁ Ἱερολογιώτατος ἡµῶν Διδάσκαλος 21

Ἐφραίµ Ἀθηναῖος, µετά τοῦ Ἀρχιµανδρίτου Παϊσίου, τοῦ τε Πρωτοψάλτου ἀσκητικωτάτου 

ἀνδρός Χρυσάνθου, τοῦ ὕστερον Κυρηνίας Μητροπολίτου, καί τοῦ Παρθενίου ἡγουµένου τῆς 

βασιλικῆς µονῆς τοῦ Κύκκου, καί ἄλλων σύν οἷς ἠξιώθη τῆς συνεκδηµίας, ὑποτακτικοῦ 

σχῆµα φέρων τότε, καί ὁ τήν Ὧδε ἱστορίαν συνταξάµενος. Τό λείψανον τοῦτο εὕρηται εἰς 

θήκην ἔκτοτε ἐσφραγισµένον, ὄπισθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης τῆς µονῆς, µόνου τοῦ ἱεροῦ 

κρανίου µείναντος ἔξω, χάριν εὐλαβείας τῶν Χριστιανῶν καί Πατέρων». Βλ. Aρχιµανδρίτη 

Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου, ερανισθείσα εκ διαφόρων Ιστορικών και 

συντεθείσα απλή φράσει, Ενετία 1788, σ. 350.

. Αθανάσιου Παπαγεωργίου, Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου. Ιστορία και Τέχνη. Σύντοµος 22

Οδηγός, Λευκωσία 1999, σ. 47.

. Το έτος αυτό υποστήριξε σε σχετική µελέτη του και ο Ιωάννης Τσικνόπουλλος, 23

«Χρονολόγησις της ευρέσεως και µετακοµιδής του ιερού λειψάνου του Εγκλείστου Αγίου 

Νεοφύτου», Κυπριακαί Σπουδαί 29 (1965) 141-144.

. Κατά την αντιγραφή έργου του Νεόφυτου Ροδινού, ο Παΐσιος, που την περίοδο αυτή 24

υπηρετούσε  ως Αρχιµανδρίτης της Αρχιεπισκοπής, σηµειώνει τα ακόλουθα: «Εἰς τήν ἁγίαν 

ἐγκλείστραν εὑρίσκεται ὁλάκαιρον τό λείψανον τοῦ ἁγίου νεοφύτου τοῦ ἐγκλείστου, ὅπερ 

εὑρέθη τἀνῦν ὥς φησιν οὗτος ὁλάκαιρον, κατά τό χιλιοστόν ἑπτακοσιοστόν πεντηκοστόν 

ἔτος». Βλ. Μητροπολίτη Κιτίου Νικόδηµου Μυλωνά, «Νεοφύτου του Ροδηνού, Περί ηρώων, 

στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονοµαστών ανθρώπων, οπού ευγήκασιν από το νησί 

της Κύπρου», Κυπριακά Χρονικά 3 (1925) α.
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στα τέλη του 18ου αιώνα Θεοφάνη . Οι άλλες δύο χρονολογίες, 1756 και 1757, µάλλον δεν 25

ανταποκρίνονται προς την πραγµατικότητα. Για µεν το έτος 1756, το οποίο υποστηρίχθηκε 

παλαιότερα , ότι εξάγεται έµµεσα από έκδοση του επίσης αυτόπτη µάρτυρα Εφραίµ 26

Αθηναίου, που κυκλοφόρησε τη χρονιά εκείνη, οι αµφιβολίες προέρχονται από την αναφορά, 

που γίνεται όχι σε χρονολογία, αλλά σε «παρόντα χρόνο», που δεν σηµαίνει απαραίτητα και 

«τρέχον έτος» . Για δε το έτος 1757, που καταγράφεται σε δεύτερο έργο του Aρχιµανδρίτη 27

Kυπριανού, µπορεί να ειπωθεί ότι οφείλεται σε σύγχυση του συγγραφέα, ο οποίος έγραφε 

σαράντα σχεδόν χρόνια ύστερα από τα γεγονότα . 28

 Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Κυπριανού, το ιερό λείψανο του Αγίου Νεοφύτου 

ανέβλυζε άρρητη ευωδία, διατηρούσε ακόµη την επιδερµίδα του και ήταν περιζωσµένο µε 

. Κατά τη µεταγραφή και συµπλήρωση του προαναφερθέντος έργου του Νεόφυτου Ροδινού 25

ο Θεοφάνης σηµειώνει τα ακόλουθα: «Εἰς τήν Σεβασµίαν καί Βασιλικήν µονήν ἁγίαν 

Ἐγκλείστραν εὑρίσκεται ὁλάκαιρον τό λείψανον τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου ἐγκλείστου ὥς φησιν 

οὗτος, ὅπερ εὑρέθη κατά τό χιλιοστόν ἑπτακοσιοστόν πεντηκοστόν ἔτος». Βλ. Ιω. 

Τσικνόπουλλου, «Χρονολόγησις της ευρέσεως και µετακοµιδής του ιερού λειψάνου του 

Εγκλείστου Αγίου Νεοφύτου», ό.π., σ. 143. Το ανωτέρω χειρόγραφο, µε τον αρ. 8, 

φυλάσσεται σήµερα στο αρχειοφυλάκιο της Μονής του Αγίου Νεοφύτου, όπου σε 

βιβλιογραφικό σηµείωµα ο Θεοφάνης αναφέρεται επίσης στα ονόµατα των γονέων και στον 

τόπο καταγωγής του. Βλ. A. Jakovljević, Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library 

of the Monastery of St. Neophytos (Cyprus), ό.π., σ. 42-71 (όπου περιγραφή του 

χειρογράφου), σ. 68 (όπου το βιβλιογραφικό σηµείωµα).

. Κωνσταντίνου Χατζηψάλτη, «Ποίον το ακριβές έτος της ανευρέσεως και της ανακοµιδής 26

των λειψάνων του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου», Κυπριακαί Σπουδαί 26 (1962) 13-17.

. «Κρεῖττον γάρ ἄοικον εἶναι τόν τόπον (ἔλεγεν ὁ ἔγκλειστος Ὅσιος Νεόφυτος, τοῦ ὁποίου 27

ἐν Κύπρῳ εὕρηται κατά τόν παρόντα χρόνον τό Ἅγιον λείψανον) ἤ ὁρκίζεσθαι µετά 

ἀσωτίας». Εφραίµ Αθηναίου, Λαυσαϊκόν, ήτοι βίβλος περιέχουσα διηγήσεις ασκητικάς ανδρών 

και γυναικών, Ενετία 1764, σ. xiii.

. «Τούτου [τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου] τό Ἱερόν λείψανον διά τινος Ἱεροµονάχου τῆς µονῆς 28

ἐφανερώθη ἔτει 1757». Βλ. Aρχιµ. Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου, 

ερανισθείσα εκ διαφόρων Ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, ό.π., σ. 350.
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αλυσίδες , τεκµήριο του αυστηρού ασκητικού ιδεώδους, που είχε υιοθετήσει ο Άγιος, 29

ακολουθώντας, προφανώς, τους αρχαίους ασκητές της ερήµου. Όπως µπορεί να υποτεθεί, το 

γεγονός αυτό συνέτεινε, ώστε να αποτελέσει το ασκητικό πρότυπο, που ακολούθησε ο 

Μητροπολίτης Πάφου Άγιος Πανάρετος, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι ζούσε στον κόσµο και 

καθηµερινά ήταν επιφορτισµένος µε τις ποικίλες µέριµνες του αρχιερατικού του αξιώµατος, 

έφερε για λόγους άσκησης δύο αλυσίδες ζωσµένες σταυροειδώς στο σώµα του, µιµούµενος 

τον Άγιο Νεόφυτο . Είναι αξιοσηµείωτο ότι το ίδιο ασκητικό ιδεώδες, κατά το πρότυπο των 30

Οσίου Νεοφύτου και Αγίου Παναρέτου, υιοθέτησαν αργότερα και δύο Kύπριοι κληρικοί των 

νεότερων χρόνων: ο έγγαµος ιερέας Xριστόδουλος από τη Mαλούντα, κατά τον 19ο αιώνα , 31

και ο Ιεροµόναχος και εφηµέριος της Παναγίας του Τράχωνα Kαλλίστρατος από τον Άγιο 

Λουκά Λευκωσίας . 32

 Η εύρεση των ιερών λειψάνων συνέτεινε σταδιακά στην επαύξηση της τιµής προς τον 

Άγιο Νεόφυτο, µε αποτέλεσµα ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος να παροτρύνει τον προϊστάµενο 

. «Ὅθεν, ἐλθών ὁ ἡγούµενος, µετά τῶν Πατέρων, ἐν τῷ διορυχθέντι τάφῳ, εὑρίσκει ἔνδον 29

τοῦ τάφου θήκην ἐκ ξύλων, ἄσηπτον ἔτι καί ἀβλαβῆ, εἰς µῆκος ἀνθρώπου, ἥν καί ἀνεῴξας (ὡς 

θαυµαστός ὁ Θεός) ὁρᾷ τό τοῦ Ὁσίου Λείψανον, ἔτι µετά τῆς ἐπιδερµίδος, περιεζωσµένον 

µετά ἁλύσεων, ὧν ἔφερε κατάσαρκα ὁ µακάριος ἐπί ζωῆς, τῶν ῥακίων ἐνταφίων µόνον 

φθαρέντων, εὐωδίαν ἄῤῥητον ἀναπέµπον». Bλ. Αρχιµ. Κυπριανού, Ακολουθία του Οσίου 

Πατρός ηµών Νεοφύτου του Εγκλείστου, ό.π., σ. 30-31.

. Κωστή Κοκκινόφτα, Οι Άγιοι της Περιστερωνοπηγής Αναστάσιος και Επίσκοπος Πάφου 30

Πανάρετος, Λευκωσία 2015, σ. 83-86.

. Για τον παπα-Xριστόδουλο βλ. Bενέδικτου Eγγλεζάκη, «H Eκκλησία της Kύπρου τον 18ο 31

και 19ο αιώνα», στον τόµο: Δήµου Λευκωσίας (έκδ.), H ζωή στην Kύπρο τον IH΄ και IΘ΄ 

αιώνα, Λευκωσία 1984, σ. 311-312 [= Eίκοσι Μελέται διά την Eκκλησίαν Kύπρου (4ος έως 

20ός αιών), Aθήνα 1996, σ. 339]· Θεοχάρη Σχίζα (επιµ.), Kύπρια Mηναία, τ. Z΄, Λευκωσία 

2000, σ. 31.

. Για τον παπα-Kαλλίστρατο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Iεροµόναχος Kαλλίστρατος του 32

Tράχωνα (1862-1934)», Εκκλησιαστικός Κήρυκας 8 (2002) 85-107 [= «Ταπεινοί κληρικοί των 

χρόνων της Αγγλοκρατίας», Επιστηµονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 

7 (2005) 187-195.
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της Μονής, Αρχιµανδρίτη Ιωαννίκιο, να προβεί στην έκδοση ακολουθιών προς τιµή του. 

Πράγµατι οι Πατέρες της Μονής ανέλαβαν τότε τις σχετικές δαπάνες της έκδοσης των δύο 

ακολουθιών του Αγίου, της 12ης Απριλίου, οπότε εορτάζεται η µνήµη του, και της 28ης 

Σεπτεµβρίου, ηµέρα της ανακοµιδής των λειψάνων του, που συµπεριλήφθηκαν, µαζί µε το 

σιγιλλιώδες έγγραφο του 1631, σε ένα τόµο, ο οποίος τυπώθηκε µε επιµέλεια του 

προαναφερθέντος Αρχιµανδρίτη Κυπριανού στη Βενετία, το 1778 . Ένα χρόνο αργότερα, και 33

πάλι µε παρότρυνση του φιλάγιου Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και κάλυψη των δαπανών από 

τον προϊστάµενο της Μονής, Οικονόµο Ιωαννίκιο, τυπώθηκαν στην ίδια πόλη, επίσης σε ένα 

τόµο και µε επιµέλεια του Αρχιµανδρίτη Κυπριανού, τα έργα του Αγίου «Τυπική Διαθήκη», 

«Θεοσηµία» και «Ερµηνεία εις την Εξαήµερον» . Τα έργα αυτά φαίνεται ότι σώζονταν µέχρι 34

τότε στη βιβλιοθήκη της Μονής, αφού ένα τουλάχιστον, η «Τυπική Διαθήκη», µαρτυρείται, το 

1751, από τον Σχολάρχη της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας Εφραίµ Αθηναίο ότι βρισκόταν 

. Αρχιµ. Κυπριανού, Ακολουθία του Οσίου Πατρός ηµών Νεοφύτου του Εγκλείστου, ό.π., σ. 33

7-21 (η ακολουθία της 12ης Απριλίου), σ. 22-35 (η ακολουθία της 28ης Σεπτεµβρίου), σ. 

36-39 (το σιγίλλιο του 1631).

. Αρχιµανδρίτη Κυπριανού, Τυπική συν Θεώ Διάταξις, και Λόγοι εις την Εξαήµερον του 34

Οσίου πατρός ηµών Νεοφύτου του Εγκλείστου, Ενετία 1779. Για τα αναφερόµενα περί 

προτροπής από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο για έκδοση των δύο τόµων γίνεται αναφορά 

στους προλόγους του Αρχιµανδρίτη Κυπριανού. Βλ. Ό.π., σ. δ´· Του ιδίου, Ακολουθία του 

Οσίου Πατρός ηµών Νεοφύτου του Εγκλείστου, ό.π., σ. 5.
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στο αρχειοφυλάκιό της . Πέντε δε φύλλα της «Ερµηνείας εις την Εξαήµερον», που 35

χρονολογούνται στον 13 αιώνα, διασώθηκαν στη Μονή µέχρι τις µέρες µας . 36

 Η κυκλοφορία του τόµου µε τα ανωτέρω έργα του Αγίου υπήρξε σηµαντικός σταθµός 

στην προσπάθεια, που ανελήφθη στα µεταγενέστερα χρόνια για την έκδοση του συνόλου των 

συγγραµµάτων του και η οποία ευοδώθηκε στις µέρες µας. Ωστόσο πρωτοπόρος στον σχετικό 

τοµέα θεωρείται ο Γάλλος Ζάν Μπατίστ Κοτελέριους (Jean Baptiste Cotelerius), ο οποίος 

εξέδωσε στο Παρίσι, το 1681, το κείµενο του Αγίου «Περί των κατά την χώραν Κύπρον 

σκαιών» . Το ίδιο έργο, πιθανόν λόγω του ιστορικού ενδιαφέροντος, που παρουσιάζει από τις 37

αναφορές του στις Σταυροφορίες και στην κατάληψη της Κύπρου, το 1191, από τον Ριχάρδο 

τον Λεοντόκαρδο, εξεδόθη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας άλλες δύο φορές: η πρώτη από τον 

µεσαιωνοδίφη Κωνσταντίνο Σάθα στη Βενετία, το 1873 , και η δεύτερη από τον Εµµανουέλ 38

Μίλλερ (Emmanuel Miller) στο Παρίσι, το 1875 . 39

. «Οὔτε γάρ [οἱ ἱστορικοί] περί τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐγκλείστρας γράφουσί τι, Βασιλικῆς Μονῆς 35

καί αὐτῆς λεγοµένης, διά τόν κτήτορα Ἰσαάκιον τόν Κοµνηνόν, καλουµένης τε οὕτω, διά τό 

ἔγκλειστον ἐν αὐτῇ χρηµατίσαι τόν ἐπ᾽ ἀρετῇ διαλάµψαντα ὅσιον Νεόφυτον, καθά καί ἡ 

ἰδιοχείρως ἐπιβεβαιωµένη ἐκείνου διαθήκη, ἡ µέχρι τοῦ νῦν σῳζοµένη ἐν τῆ Μονῇ, µαρτυρεῖ, 

καί τό Πατριαρχικόν Συνοδικόν σιγγιλιῶδες γράµµα, γενόµενον κατά τό ᾳχλα´ ἔτος τό 

Σωτήριον». Βλ. Εφραίµ Αθηναίου, Η Περιγραφή της Σεβασµίας και Βασιλικής Μονής του 

Κύκκου, Ενετία 1751, σ. 40.

. Βλ. A. Jakovljević, Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of 36

St. Neophytos (Cyprus), ό.π., σ. 165-168, όπου και περιγραφή τους.

. Jean Baptiste Cotelerius, «Νεοφύτου Πρεσβυτέρου µοναχού και εγκλείστου, περί των 37

κατά χώραν Κύπρον σκαιών», Ecclesiae Graecae Monumenta, v. II, Paris 1681, σ. 457-462.

. «Νεοφύτου πρότερον µοναχού και Εγκλείστου περί των κατά την χώραν Κύπρον 38

σκαιών». Βλ. Κωνσταντίνου Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Β´, Βενετία 1873, σ. 1-4.

. Emmanuel Miller, «Neophytus Presbyter, Περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών», 39

Recueil des historiens Grecs des Croisades, v. Ι, Paris 1875, σ. 559-563. Γενικά για τις 

εκδόσεις του έργου του Αγίου Νεοφύτου, κατά την υπό εξέταση περίοδο, βλ. Χρήστου 

Οικονόµου, Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Προσωπικότητα - Συγγράµµατα και Ερµηνευτικές 

Προσεγγίσεις, Πάφος 2010, σ. 103-104.
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 Στο µεταξύ, την ίδια περίοδο µε την έκδοση των ακολουθιών και των έργων του 

Αγίου, ο Ηγούµενος Ιωαννίκιος µερίµνησε για την ανακαίνιση του καθολικού, το 1779 . Το 40

έργο του συνέχισε αργότερα ο µέχρι τότε Ιεροδιάκονος του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, 

Ιωακείµ Μελισσοβούκας , ο οποίος χειροτονήθηκε Ιεροµόναχος και ανέλαβε την επιστασία 41

της Μονής, το 1801. Οι προσπάθειές του επιβραβεύτηκαν από τον διάδοχο του Χρυσάνθου, 

νέο Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, που τον ενθρόνισε στην ηγουµενία, τον Σεπτέµβριο του 1815, 

ανταµείβοντας το ήθος και τη συµβολή του στην οικονοµική ανάπτυξη της Μονής . Έξι 42

χρόνια αργότερα αµφότεροι, Ιωακείµ και Κυπριανός, βρήκαν µαρτυρικό θάνατο κατά τις 

σφαγές των Αρχιερέων, των εκκλησιαστικών αξιωµατούχων και πολλών προυχόντων, το 

καλοκαίρι του 1821, από τους Τούρκους κατακτητές. 

 Σύµφωνα µε την παράδοση των µελών της Αδελφότητας, όπως διασώθηκε από τον 

Οικονόµο Διονύσιο από την Τάλα και καταγράφηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, το καλοκαίρι 

του 1821 επέδραµε στη Μονή οµάδα ατάκτων Οθωµανών, οι οποίοι λεηλάτησαν τους 

θησαυρούς της και εγκαταστάθηκαν σε αυτή για περίοδο έξι µηνών. Οι Μοναχοί 

υποχρεώθηκαν τότε να διαφύγουν σε ασφαλέστερους χώρους, ο δε Ηγούµενος Ιωακείµ βρήκε 

καταφύγιο στον λεγόµενο γκρεµό της Φόνης, αφού προηγουµένως διαφύλαξε σε κρυψώνες τα 

λείψανα του Αγίου και τα πολυτιµότερα ιερά κειµήλια. Τον πρόδωσε, όµως, ο Τούρκος 

. Ιωάννη Χατζηιωάννου, Ιστορία και Έργα Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Μοναχού και Εγκλείστου, 40

Αλεξάνδρεια 1914, σ. 325· Λ. Φιλίππου, «Συµβολή εις την ιστορίαν της Μονής του Αγίου 

Νεοφύτου», ό.π., σ. 269.

. Λ. Φιλίππου, «Συµβολή εις την ιστορίαν της Μονής του Αγίου Νεοφύτου», ό.π., σ. 270.41

. Το έγγραφο της χειροτονίας του Ιωακείµ φυλάσσεται στο Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής 42

Κύπρου, Βιβλίον Α´, Μέρος Α´, Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός (1810-1821), ιγ´. Κατά καιρούς 

δηµοσιεύτηκε από διάφορους συγγραφείς, όπως τους Ιω. Χατζηιωάννου, Ιστορία και Έργα 

Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Μοναχού και Εγκλείστου, ό.π., σ. 326· Λ. Φιλίππου, «Συµβολή εις την 

ιστορίαν της Μονής του Αγίου Νεοφύτου», ό.π., σ. 271· Ιω. Τσικνόπουλλου, Ο Άγιος 

Νεόφυτος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 72 (παρατίθεται φωτοτυπία), σ. 73 (δηµοσιεύεται 

απόσπασµά του)· Του ιδίου, Ιστορία της Εκκλησίας Πάφου, Λευκωσία 1971, σ. 415· Π. 

Αγάθωνος, (επιµ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και της 

πατρίδος. Αρχείον Κειµένων, ό.π., σ. 233.
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υπηρέτης του από την Τάλα, µε αποτέλεσµα να συλληφθεί και να υποστεί τον µαρτυρικό διά 

ανασκολοπισµού θάνατο . 43

 Η έλλειψη σχετικής πληροφόρησης και το γεγονός ότι ο Ηγούµενος Ιωακείµ δεν είχε 

εκτελεστεί ταυτόχρονα µε τους Αρχιερείς και τους υψηλόβαθµους κληρικούς του νησιού, 

δηµιούργησε την εντύπωση ότι περιλαµβανόταν ανάµεσα σε όσους κατάφεραν να διαφύγουν 

το µαρτύριο. Η άποψη αυτή αποτυπώθηκε και σε ορισµένα από τα λεγόµενα «άσµατα των 

Αρχιερέων», του 19ου αιώνα, όπου φέρεται ότι, µαζί µε τον Ηγούµενο Μαχαιρά Γερµανό, 

επέζησαν των σφαγών . Ωστόσο, σε άλλα άσµατα, που οι συνθέτες τους είχαν καλύτερη 44

πληροφόρηση, γίνεται αναφορά στον µαρτυρικό του θάνατο . 45

 Το τέλος της περιόδου της Τουρκοκρατίας βρήκε στην ηγουµενία της Μονής του 

Αγίου Νεοφύτου τον Ιεροµόναχο Γρηγόριο, ο οποίος ενθρονίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο 

Μακάριο Α´ και εξακολούθησε να προΐσταται της Μονής και κατά τις πρώτες δεκαετίες της 

Αγγλοκρατίας (από το 1855 περίπου έως το 1893). Επί των ηµερών του προστέθηκαν νέα 

οικοδοµήµατα στο µοναστηριακό συγκρότηµα, αποκτήθηκε σηµαντική κτηµατική περιουσία, 

επισκευάστηκε το καθολικό και ανακαινίστηκε ο ναός του Αγίου Χαραλάµπους στο Μετόχιο 

. Για τα σχετικά µε τον βίο του Ιωακείµ, την εκ παραδόσεως καταγωγή του από την Πέγεια 43

και τον µαρτυρικό του θάνατο, βλ. Ιω. Χατζηιωάννου, Ιστορία και Έργα Νεοφύτου 

Πρεσβυτέρου Μοναχού και Εγκλείστου, ό.π., σ. 14-16.

. Aρχιµανδρίτη Φώτιου Kωνσταντινίδη, O Aρχιµανδρίτης Γρηγόριος Mαχαιριώτης 44

(εψηφισµένος Hγούµενος Mαχαιρά) και το έργον του, Λευκωσία 1963, σ. 135 [= Πνευµατική 

Παρακαταθήκη. Δεκαέξι Mελέτες (1961-1977), τ. A΄, Λευκωσία 2009, σ. 396]· Xρύσανθου 

Kυπριανού, Tο Παγκύπριον Γυµνάσιον και η Λαογραφία, τ. A΄, Λευκωσία 1967, σ. 226· 

Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, «Το άσµα των Αρχιερέων», Κυπριακαί Σπουδαί 35 (1971) 27, 34 

[= Η εκατόµβη της 9ης Ιουλίου. Ιστοριογραφική - Ποιητική - Εκκλησιαστική τεκµηρίωσις, 

Λευκωσία 2013, σ. 222, 228]· Παύλου Ξιούτα, «Ένα ανέκδοτο χειρόγραφο του Μητροφάνους 

της Μαχαιράδος», Κυπριακαί Σπουδαί 41 (1977) 88.

. Θ. Παπαδόπουλλου, «Το άσµα των Αρχιερέων», ό.π. σ. 39 [= Η εκατόµβη της 9ης Ιουλίου. 45

Ιστοριογραφική - Ποιητική - Εκκλησιαστική τεκµηρίωσις, ό.π., σ. 233]· Κώστα Κύρρη, 

«Ανέκδοτη παραλλαγή του "Τραγουδιού των Δεσποτάδων" και άλλα στοιχεία για τις σφαγές 

του 1821 στην Κύπρο», Κυπριακός Λόγος 14 (1971) 93.
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του Ανατολικού, όπου τοποθετήθηκαν νέες εικόνες και καινούργια ιερά σκεύη. Επίσης, 

µάλλον ύστερα από το 1856, µετατέθηκε η µνήµη του Αγίου Νεοφύτου, που µέχρι τότε 

εορταζόταν στις 12 Απριλίου, ηµέρα της οσιακής κοιµήσεώς του, στις 24 Ιανουαρίου, ηµέρα 

της θεοσηµίας του Αγίου, το 1199, ώστε να εορτάζεται σε µία περίοδο, που δεν συνέπιπτε µε 

τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή . Παρέδωσε δε µία πολύτιµη κληρονοµιά στους διαδόχους του, 46

θέτοντας τις βάσεις για την πάρα πέρα ανάπτυξη της Μονής  στα χρόνια που ακολούθησαν. 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Εκκλησιαστικός Κήρυκας 27 (2021) 133-150.

. Ιω. Τσικνόπουλλου, Ο Άγιος Νεόφυτος και η Ιερά αυτού Μονή, ό.π., σ. 49. Για τον 46

Ηγούµενο Γρηγόριο και το έργο του βλ. Ό.π., σ. 77-78· Α. Μερακλή, Ο Βίος και τα Έργα του 

Αγίου Νεοφύτου και Σύντοµος Ιστορία της Ιεράς Μονής του, ό.π., σ. 168-169.
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