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κατά την περίοδο από της αλώσεως της 
Κωνσταντινουπόλεως του 1453, αλλά 
από τον 12ο αι. και εξής. Ανεξάρτητα 
από τη διαφοροποίηση αυτή, πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο πόθος για την απελευ-
θέρωση του Γένους από τον οθωμανικό 
ζυγό αποτελούσε έναν επιπρόσθετο πα-
ράγοντα, που χαρακτήριζε γενικά τους 
νεομάρτυρες, δημιουργώντας έτσι μία 
ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους μάρτυ-
ρες της αρχαίας Εκκλησίας. Ο αριθμός 
των νεομαρτύρων παραμένει απροσ-
διόριστος, εξαιτίας του πλήθους που 
προσήλθε πρόθυμα στο μαρτύριο αλλά 
και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
προκαλούσε η οθωμανική κυριαρχία και 
η κατ’ επέκταση απώλεια άμεσων και 
έμμεσων γραπτών πηγών. Ο Καισάριος 
Δαπόντες παρατηρεί ότι οι νεομάρτυρες 
«εἶναι ὑπὲρ τοὺς χιλίους καὶ περισσό-
τεροι». Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων 
Νεκτάριος γράφει ότι «οὐκ ἔστι πόλις 
καὶ τόπος ὅπῃ τῶν Ὀρθοδόξων ἡμῶν 
οὐ προχέονται ὑπὲρ τῆς εὐσέβειας τὰ 
αἵματα». Ο Ευγένιος Βούλγαρις, μετά 
την απαρίθμηση των γνωστών νεομαρ-
τύρων, σημειώνει ότι «οὗτοι δὴ μερὶς 
βραχεῖά τις τοῦ τῶν νεοφανῶν Ἁγίων 
κλήρου δείγματος ἕνεκεν...». Στο Νέον 
Μαρτυρολόγιον ο Νικόδημος Αγιορείτης 
αναφέρει 94 επώνυμους νεομάρτυρες. 
Ο Κωνσταντίνος Σάθας παραθέτει κατά-
λογο με 101 ονόματα, χωρίς όμως να 
είναι πλήρης. Ο Χρυσόστομος Παπα-
δόπουλος απαριθμεί 126 νεομάρτυρες 
και ο Ιωάννης Περαντώνης καταγράφει 
162 ονόματα. 
Οι νεομάρτυρες διακρίνονται σε τέσ-
σερις ομάδες: Στην πρώτη ανήκουν οι 
μουσουλμάνοι, οι οποίοι μαρτύρησαν 
επειδή ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. 
Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται όσοι 
μαρτύρησαν με αφορμή κάποια πολιτική 
εξέγερση ή αμφισβήτηση της οθωμανι-
κής κυριαρχίας. Η τρίτη απαρτίζεται από 
χριστιανούς, που διακατέχονταν από 
έντονο πόθο να μαρτυρήσουν για την 
αγάπη του Χριστού. Αυτοί προκαλού-
σαν τους Οθωμανούς και στη συνέχεια 
καταδικάζονταν σε μαρτυρικό θάνατο. 
Τέλος, η τέταρτη ομάδα αποτελείται από 
χριστιανούς που αλλαξοπίστησαν και 
στη συνέχεια μετανόησαν για την πράξη 
τους και ομολόγησαν πίστη εν Χριστώ. 
Οι ιδέες των νεομαρτύρων κινήθηκαν 
μεταξύ τριών βασικών αντιλήψεων: α) 
του πόθου για το μαρτύριο, β) του φό-
βου της κόλασης, εξαιτίας μιας πιθανής 
προσχώρησης στον ισλαμισμό, και γ) 

της έντονης επιθυμίας να κηρύξουν τον 
Χριστό ως νικητή του θανάτου και του 
κακού, κάτι που αυτόματα θα συνεπέ-
φερε την άμεση απόρριψη του ισλάμ. Ο 
άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης θεωρεί 
ότι οι νεομάρτυρες είναι «τῆς ἀσεβείας 
τῶν Ἀγαρηνῶν ἡ κατάργησις», «γενναία 

παράταξις, ἡ πλάνην καταβαλοῦσα Ἀγα-
ρηνῶν ἀνδρικῶς». Με τον τρόπο αυτό 
αναγνωρίζει τη συμμετοχή τους «στην 
υπονόμευση των θεμελίων της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας», αφού η συνολική 
στάση τους υπήρξε βαθιά επαναστατική 
και αντισυμβατική και οδήγησε «στην 
εσωτερική διάβρωση του κράτους» των 
Οθωμανών. Οι αλείπτες (πνευματικοί-
γέροντες) συνέβαλαν σημαντικά στην 
επιστροφή όσων είχαν προσχωρήσει 
στον ισλαμισμό. Αυτοί βρίσκονταν, 
κυρίως, στα αγιορείτικα μοναστήρια, 
όπου οι «εκπεσόντες της πίστεως» κα-
τέφευγαν για να μετανοήσουν και να 
εισαχθούν στην πνευματική ζωή. Είναι 
απαραίτητο να επισημανθεί το γεγο-
νός ότι καμμία εκκλησιαστική διάταξη 
δεν επέβαλε σε αυτούς μετά την επι-
στροφή τους να επιζητήσουν την εξι-
λέωση μέσω του μαρτυρίου. Αντίθετα, 
επρόκειτο για προσωπική επιλογή να 
ομολογήσουν δημόσια την πίστη τους 
ως αντιστάθμισμα της προηγούμενης 
αποστασίας τους. Μετά την ολοκλή-
ρωση της πνευματικής προετοιμασί-
ας, με την άδεια του πνευματικού τους, 
έδιναν την ομολογία της πίστης, που 
συνήθως κατέληγε στο μαρτύριο. Επρό-
κειτο για μία ενσυνείδητη ενέργεια, η 

οποία αποτελούσε αντιστάθμισμα στην 
πράξη του εξισλαμισμού. Οι αλείπτες 
προετοίμαζαν την ομολογία πίστης των 
νεομαρτύρων, αναδεικνύοντας τον εκ-
κλησιαστικό χώρο σε εστία αδιάλει-
πτης αντίστασης. Οι ίδιοι φρόντιζαν για 
την κυκλοφορία των συναξαρίων των 
νεομαρτύρων και τη λειτουργική τιμή 
αυτών, αμέσως μετά το μαρτύριό τους 
έστω και προ της σχετικής εκκλησιαστι-
κής έγκρισης (όπως υποστήριξε ο άγι-
ος Αθανάσιος ο Πάριος). Η ομολογία 
τους αποσκοπούσε τόσο στην έμπρακτη 
απόρριψη του κατακτητή όσο και στην 
άμεση επιβεβαίωση της υπεροχής της 
χριστιανικής Ορθόδοξης πίστης τους. 
Επομένως, η άρνηση προσχώρησης 
στο ισλάμ και το μαρτύριό τους αποτε-
λούσε επαναστατική πράξη έναντι της 
εξουσίας των Οθωμανών. Σε αντίθεση 
με τους άλλους επαναστάτες, οι οποίοι 
πολέμησαν με τα όπλα, οι νεομάρτυρες 
ειρηνικά, με υπομονή, καρτερία και 
αυτοκυριαρχία, εξευτέλιζαν τους Οθω-
μανούς και αρνούνταν να υπακούσουν 
στις εντολές τους.  ΑΘ.Κ.
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Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Ι. Βίος.

Γεννήθηκε το 1134, στην περιοχή των 
Λευκάρων της Κύπρου. Οι γονείς του 
Αθανάσιος και Ευδοξία, απέκτησαν 
οκτώ παιδιά. Η μητέρα του σε ώριμη 
ηλικία έγινε μοναχή και ο αδελφός του 
Ιωάννης χρημάτισε ηγούμενος της μο-
νής Κουτσουβένδη. Δεν είναι σαφές, 
αν η φτωχή, αγροτική οικογένειά του 
ήταν ιδιαίτερα ευσεβής εξαρχής, ή ακο-
λούθησε αργότερα το παράδειγμα του 
αγίου Νεοφύτου. Ο νεαρός Νεόφυτος 
εργαζόταν μέχρι τα δεκαοκτώ του ως 
αμπελουργός, βοηθώντας την πατρική 
οικογένειά του. Καίτοι αναλφάβητος, 
είχε έντονους υπαρξιακούς προβλημα-
τισμούς, γύρω από τη ματαιότητα των 
εγκόσμιων αγαθών και το ευμετάβλητο 
του ανθρώπινου βίου. Οι γονείς του, 
αγνοώντας τις μύχιες σκέψεις του Νεο-
φύτου, επτά μήνες πριν από τη συμπλή-
ρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, τον 
εμνήστευσαν και άρχισαν να ετοιμάζουν 
πυρετωδώς τον γάμο του. Ο Νεόφυτος, 
όμως, είχε ήδη πάρει την απόφαση να 
ζήσει βίο ασκητικό και μοναχικό. Λίγο 
πριν από τη γαμήλια τελετή, δραπετεύ-
ει στη μονή του Ιερού Χρυσοστόμου, 
στο όρος Κουτσουβένδη, ελπίζοντας 
ότι εκεί δεν θα τον αναζητήσουν. Κατά 
την άφιξή του στη μονή, άκουσε τυχαία 
ένα απόσπασμα από τη Γένεση, από το 
οποίο συγκράτησε το «ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν 
ὁ Θεὸς» και το «εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι ἦσαν 
καλὰ λίαν». Παρά το γεγονός ότι του 
δημιουργήθηκαν απορίες από το πρω-
τόγνωρο γι’ αυτόν άκουσμα, κράτησε 
μυστική την έκπληξή του και αποφάσισε 
να μάθει τα ιερά γράμματα. Γονείς και 
φίλοι, σύσσωμη η μικρή κοινωνία του 
χωριού του, τον αναζητούσαν σε όλο το 
νησί. Μετά από δύο μήνες, τον βρήκαν 
και τον ανάγκασαν να επιστρέψει στην 
πατρική οικία. Οι γονείς του όμως δεν 
μπόρεσαν να κάμψουν την απόφασή του 
να γίνει μοναχός και εν τέλει επείσθησαν 

Ο θείος χορός των αγίων νεομαρτύ-
ρων, φορητή εικόνα (1942), έργο του 
αγίου γέροντα Σωφρονίου του Έσσεξ, 
ιερά μονή Αγίου Παύλου, Άγιον Όρος 
(πηγή: Μωυσής Αγιορείτης, Οι άγιοι 
του Αγίου Όρους, 2008)

ΜΟΧΕ_11_8teliko.indd   16 5/16/2014   9:36:54 AM



Νεόφυτος ο Έγκλειστος

459

να ματαιώσουν τον γάμο. Ο Νεόφυτος 
επιστρέφει στη μονή Κουτσουβένδη, 
όπου εκάρη μοναχός από τον ηγούμε-
νο Μάξιμο και ακολούθησε «ἐνωρὶς 
τὴν "θείαν καὶ εὐθεῖαν ὁδὸν" τῆς μο-
ναχικῆς ζωῆς καὶ τελειότητος» (1152). 
Ο ηγούμενος τού ανέθεσε στην αρχή το 
διακόνημα της αμπελουργίας, το οποίο 
υπηρέτησε επί πέντε έτη. Κατόπιν, και 
για δύο έτη, διακονούσε το μοναστήρι 
ως παρεκκλησιάρχης. Καθόλη τη δι-
άρκεια αυτής της επταετίας, μελετούσε 
με ζήλο τα ιερά γράμματα. Σε σύντομο 
χρονικό διάστημα αποστήθισε ολόκλη-
ρο τον Ψαλτήρα, γεγονός που μαρτυ-
ρεί μεγάλη φιλοπονία και ασυνήθιστη 
μνημονική ικανότητα. Κατά τον όγδοο 
χρόνο της παραμονής του στη μονή της 
Μετανοίας του, ομολογεί στον ηγούμενο 
της μονής πατέρα Ευφρόσυνο τον πόθο 
του για βίο «ἐρημικὸ» και «ἡσύχιο». Ο 
ηγούμενος δεν του δίδει αμέσως την 
ευλογία για αναχώρηση και ο Νεόφυ-
τος βυθίζεται σε μια βασανιστική πε-
ρίοδο αναμονής. Όταν πλέον η ηλικία 
του έφθασε στο 24ο έτος, επανέλαβε το 
αίτημά του, όμως και αυτή τη φορά δεν 
βρήκε ανταπόκριση. Τότε, μηχανεύθηκε 
έναν άλλο τρόπο για να φύγει από το 
μοναστήρι. Ζήτησε και πήρε ευλογία 
για να πραγματοποιήσει ένα προσκυνη-
ματικό ταξίδι στους Αγίους Τόπους, με 
την κρυφή ελπίδα να γίνει υποτακτικός 
σε κάποιον ησυχαστή ερημίτη. Η πε-
ριπλάνησή του διήρκεσε αρκετούς μή-
νες, αλλά δεν μπόρεσε να βρει κάποιο 
ησυχαστικό κατάλυμμα. Ένα όραμα τον 
βγάζει από το αδιέξοδο. Λαμβάνει θεία 
πληροφορία ότι πρέπει να μεταβεί «μὴ 
ἐν τῇ αὐτῇ ἐρήμῳ ἀλλ’  ἐν ἑτέρῳ τόπῳ, 
ἐφ ᾧ καὶ ὁ βασιλεύς, φησί, καταβήσεται 
καὶ ἐκεῖσε τυπώσει ψωμίον». Επιστρέφει 
στη μονή της Μετανοίας του και αιτείται 
να ασκητέψει απομονωμένος στους πρό-
ποδες του όρους Κουτσουβένδη. Στην 
άρνηση των πατέρων της μονής, αντι-
δρά αυτή τη φορά άμεσα. Εγκαταλείπει 
το μοναστήρι και μεταβαίνει στο λιμάνι 
της Πάφου για να περάσει απέναντι στο 
όρος Λάτρος της Μικράς Ασίας, με την 
ελπίδα να συναντήσει εκεί κάποιον ερη-
μίτη που θα τον δεχόταν για υποτακτι-
κό του. Στην Πάφο συλλαμβάνεται από 
τους φύλακες του λιμανιού, ως ύποπτος 
φυγής και εγκλείεται σε φυλακή. Οι δε-
σμώτες τού αφαιρούν τα δύο μοναδι-
κά του νομίσματα που προόριζε για τα 
ναύλα του. Με τη μεσολάβηση κάποιων 
ευλαβών ανθρώπων, αποφυλακίζεται, 

και συνεχίζει την περιπλάνησή του στο 
νησί της Κύπρου. Η εναγώνιος αναζή-
τησή του λαμβάνει τέλος όταν βρίσκει 
ένα σπήλαιο πίσω από το Μελισσό-
βουνο, επτά μίλια από το λιμάνι της 
Πάφου, το οποίο περιγράφει ως «βρα-
χύτατον», «ἐρημικὸν» και «ἐράσμιον». 
Ήταν ένας γκρεμός, με μια πολύ μικρή 
έρημη σπηλιά, καταφύγιο διάφορων 
πτηνών. Εκεί εγκαταστάθηκε στις 24 
Ιουνίου του 1159. Συνέχιζε να ερευνά 
την περιοχή μέχρι τον Σεπτέμβριο, για 
να διαπιστώσει τον βαθμό ησυχίας και 

απομονώσεως που μπορούσε να του 
προσφέρει. Στη συνέχεια άρχισε να 
λαξεύει το σπήλαιο, να το διευρύνει 
εσωτερικά και να κατεδαφίζει τα επικίν-
δυνα σημεία του. Οι εργασίες του ολο-
κληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1160, 
κατά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου 
Σταυρού. Τότε έλαβε οριστική απόφαση 
να περιορισθεί στην κτήση αυτού του 
σπηλαίου, εγκαταλείποντας τη ζωή του 
κοινοβίου και επιλέγοντας αμετάκλητα 
τον εγκλειστικό βίο. Ενώ η απόφαση 
του εγκλεισμού ελήφθη το 1159 και η 
κατασκευή της εγκλείστρας του είχε ήδη 
αποπερατωθεί το 1160, ο Νεόφυτος 
αποφεύγει στην Τυπική Διαθήκη του, 
την οποία συνέγραψε λίγα έτη αργότερα, 
να αναφέρει ρητώς και με σαφήνεια 
τον εγκλεισμό του στο σπήλαιο ως επί-
σημη κάθειρξη, έχοντας επίγνωση ότι 
δεν είχε ακόμη λάβει εκκλησιαστική 
επικύρωση της πράξεώς του. Διά της 
προσευχής, αναζητούσε τον απαραίτητο 
πνευματικό εξοπλισμό, για να μπορέσει 
να τηρήσει τον κανόνα της εγκλειστι-
κής ζωής. Έτσι, χωρίς ο ίδιος να βγει 

από την εγκλείστρα του, απέκτησε από 
ευσεβείς επισκέπτες της, το βιβλίο της 
Γενέσεως, την ερμηνεία εις την Εξαήμερο 
του Βασιλείου και του Χρυσοστόμου 
και ένα κομμάτι Τίμιου Ξύλου. Περί 
τα τέλη του 1166 ή τις αρχές του 1167 
έλαβε χώρα και η πολυπόθητη τυπική 
αναγνώριση της εγκλειστικής του πο-
λιτείας, η λεγόμενη κάθειρξη, από την 
προϊσταμένη εκκλησιαστική αρχή, τον 
Βασίλειο Κίνναμο, μετά την ανάρρηση 
του τελευταίου στον επισκοπικό θρόνο 
της Πάφου (1166). 

Ο Βασίλειος γνώριζε και εκτιμούσε τον 
Νεόφυτο πριν ακόμη γίνει επίσκοπος 
Πάφου. Με την επισκοπική ευλογία, 
το σπήλαιο παύει πλέον να είναι κοι-
νός τόπος διαμονής και αποκτά την 
ιδιότητα της Εγκλείστρας, τόπου ιερού 
υπαγόμενου στην εκκλησιαστική και 
κανονική δικαιοδοσία του τοπικού ιε-
ράρχη. Ανάμεσα στα ποιμαντικά σχέδια 
του Κιννάμου, ως επισκόπου Πάφου, 
ήταν και η ίδρυση μονής στον χώρο της 
Εγκλείστρας. Πράγματι, ο έγκλειστος Νε-
όφυτος, με τον καιρό πείσθηκε. Τέσσερα 
χρόνια μετά την κάθειρξή του, έλαβε 
χειροτονία πρεσβυτέρου και απέκτησε 
υποτακτικούς. 
Το 1175 ο Βασίλειος Κίνναμος επικυρώ-
νει την πρώτη Τυπική Διαθήκη (Τυπικό) 
της αδελφότητας της Εγκλείστρας. Την 
Τυπική Διαθήκη επικύρωσε και ο διάδο-
χος του Βασιλείου Κιννάμου, επίσκοπος 
Βάκχος, το 1179. Η Εγκλείστρα αναπτύ-
χθηκε σε μια οργανωμένη μοναστική 
κοινότητα, ενώ ο ηγούμενός της δεν 
εγκατέλειψε τον εγκλειστικό του βίο. Το 
καθολικό της μονής ήταν αφιερωμένο 

στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. 
Σε ηλικία 63 ετών ο Νεόφυτος λάξευσε 
την Άνω Εγκλείστρα, την οποία ονόμασε 
Νέα Σιών, και «ἔνθεον Σκοπευτήριον», 
για να διανύσει το υπόλοιπο του βίου 
του σε μεγαλύτερη απομόνωση και να 
αφιερωθεί στη συγγραφή ψυχωφελών 
και θεολογικών έργων. Το 1214 ο Νε-
όφυτος αναθεώρησε την Τυπική Δια-
θήκη του, ώστε να ανταποκρίνεται στα 
δεδομένα της εποχής. Με αυτήν ορίζει 
ότι ο εκάστοτε ηγούμενος θα πρέπει 
να παραμένει έγκλειστος. Ο Νεόφυτος 
ως μοναχός εμπνέεται απὸ την αρχαία 
παράδοση του παχωμιανού και βασιλει-
ανού κοινοβίου και προτιμά την αυτοσυ-
ντηρούμενη δόμηση της αδελφότητας, 
ενώ αποφεύγει τη γαιοκτημοσύνη, τη 
δουλοπαροικία, τις επιχορηγήσεις, 
και κάθε ειδική, οικονομική, κοινωνι-
κή και εκπαιδευτική δράση. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι παρέμεινε αποκομμένος 
από τα ιστορικής σημασίας γεγονότα 
της εποχής του, απλώς τα αντιμετώπιζε 
υπηρετώντας το ησυχαστικό ιδεώδες, 
επιλέγοντας να θέσει την πνευματική 
φωτοχυσία της προσευχής αντιμέτωπη 
με τη σκοτεινή εποχή του.
Η στάση του Νεοφύτου, ηγουμένου πλέ-
ον, της ιεράς μονής Τιμίου Σταυρού, 
απέναντι στην πολιτική κατάσταση της 
εποχής διακρίνεται σε τρεις περιόδους. 
Η πρώτη αφορά το χρονικό διάστημα 
1170-1185, οπότε η Κύπρος υπαγόταν 
στην κεντρική αυτοκρατορική αρχή της 
Κωνσταντινουπόλεως, με κάποιον μόνι-
μο κυβερνήτη, τον οποίον ο Νεόφυτος 
καλεί «ἡγεμόνα». Η δεύτερη περίοδος 
αφορά την επτάχρονη τυραννία του Ισα-
ακίου Κομνηνού (1185-1191/2) και η 
τρίτη τη Φραγκοκρατία (1191/2 κ.ε.).
Το 1176 διεξήχθη η μάχη του Μυριο-
κεφάλου. Ο Νεόφυτος περιγράφει τον 
ηρωισμό του Μανουήλ Κομνηνού και 
δεν κρύβει τον θαυμασμό του προς 
τον «θεοστεφῆ» αυτοκράτορα. Από την 
ταπεινή και απόμακρη Εγκλείστρα, 
εμψυχώνει τον κυπριακό λαό χρη-
σιμοποιώντας ως όπλο τον λόγο του 
Θεού: «Ἐντεῦθεν οὖν οἱ νουνεχεῖς μνη-
μονεύσατε κατὰ ποῖον τρόπον "διώξεται 
εἷς χιλίους, καὶ δύο μετακινήσουσιν 
μυριάδας", καὶ πῶς πάλιν "πέντε μὲν 
διώξονται ἑκατόν, ἑκατὸν δὲ διώξονται 
μυριάδας", καὶ δῶμεν δόξαν τῷ Θεῷ». 
Το εγκώμιο στον Μανουήλ δεν υπέ-
κρυπτε πάντως πολιτική τοποθέτηση 
του Νεοφύτου υπέρ των Κομνηνών. 
Σιωπά παντελώς, για τον Ανδρόνικο, 
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διάδοχο του Μανουήλ, ο οποίος με 
αθέμιτα μέσα, κατέληξε στη δολοφο-
νία του νεαρού διαδόχου Αλεξίου Β΄, 
ανέβηκε στον θρόνο, επέδειξε, όμως, 
αντιλατινική πολιτική και πολεμήθηκε 
από την αριστοκρατία των γαιοκτημό-
νων με επικεφαλής τους ίδιους τους 
Κομνηνούς. Όταν ο αντίπαλός του Αν-
δρόνικου Ισαάκιος Κομνηνός, δισέγ-
γονος του Μανουήλ, επιβάλλει στην 
Κύπρο την εξουσία του και αποσπά το 
νησί από την αυτοκρατορία, ο Νεόφυτος 
λαμβάνει θέση με κριτήριο τα δεινά 
της χώρας του, ερμηνεύοντάς τα ως εκ 
Θεού παιδαγωγίες, δηλαδή ως θερα-
πευτικά μέτρα κατά των αμαρτιών του 
λαού. Γράφει κατά το έτος 1196: «Καὶ 
ἡμεῖς εἰ μή που πολλὰ τὸν πανάγαθον 
ἡμῶν ἰατρὸν παρεπικράναμεν καὶ πλα-
γίως πρὸς αὐτὸν διετέθημεν, οὐκ ἂν 
διετέθη καὶ αὐτὸς πρὸς ἡμᾶς πλαγίως 
σωτηριωδῶς καταπικραίνων ἡμᾶς ἰδοὺ 
δώδεκα ἔτη».
Το 1187 ένα θλιβερό γεγονός συγκλο-
νίζει τη χριστιανοσύνη. Πρόκειται για 
την άλωση των Ιεροσολύμων. Ο Νεό-
φυτος αναφέρεται στο ζήτημα με έντονη 
συναισθηματική φόρτιση. Το γεγονός 
είναι τόσο δραματικό, ώστε αποφεύγει 
να το αιτιολογήσει με την προσφιλή σ’ 
αυτόν αρχή της φιλάνθρωπης αναλο-
γίας μεταξύ αμαρτίας και παιδαγωγι-
κής τιμωρίας του Θεού: «Καὶ ἐντεῦθεν 
αἱ πράξεις αἱ πονηραὶ ὑπερενίκησαν 
τὰς τῶν δικαίων λιτὰς καὶ τὴν τοῦ Θε-
οῦ ἐπεσπάσαντο ἀγανάκτησιν, ἥτις καὶ 
πάντων καθήψατο». Τη λατινοκρατία 
της Κύπρου, χαρακτηρίζει ως «δουλεία 
δεινή». Η πατριωτική αντιφραγκική 
στάση του Νεοφύτου υπήρξε έκδηλη. 
Στον λόγο του Ἐγκώμιον εἰς τὸν τίμιον 
καὶ ζωοποιὸν Σταυρὸν (1196), ο οποίος 
εκφωνήθηκε ενώπιον μεγάλου πλήθους 
κατά τα εγκαίνια του ναού της μονής, 
αναφέρει ευθαρσώς ότι μετά την πτώ-
ση του Ισαακίου Κομνηνού «ἐπράθη ἡ 
χώρα παρ’ Ἐγγλίνου διώκτου Φράγκοις 
χρυσίου χιλιάδων λιτρῶν διακοσίων, 
οἳ καὶ κρατοῦσιν αὐτὴν δουλικῶς καὶ 
λεηλατοῦσιν ἕτερους χρόνους πέντε». 
Στον πανηγυρικό αυτό λόγο ο Νεόφυτος 
ομιλεί στον υπό ξένη κατοχή ευρισκόμε-
νο λαό και, χρησιμοποιώντας γλώσσα 
θεολογική, στηλιτεύει τους δυνάστες τής 
πολύπαθης Κύπρου: «Ὄψεσθε, φησί, 
τὴν ζωὴν ὑμῶν κρεμαμένην κατέναντι 
τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν. Ὁ δὲ θεῖος Δαβὶδ 
τὴν τῶν Ἰουδαίων τόλμαν προβλέπων 
[...] ἔφη " Ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί, 

συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχε 
με, ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας μου, 
ἐξηρίθμησαν πάντα τὰ ὀστᾶ μου [...] 
Διεμερίσαντο πάντα τὰ ἱμάτιά μου ἑαυ-
τοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον 
κλῆρον"». Ο συμβολισμός του χωρίου 
είναι σαφής, αλλά ο Νεόφυτος τον κα-
θιστά σαφέστερο, όταν στη συνέχεια 
εκφράζει ευθέως τη θλίψη του για τις 
αμαρτίες των Κυπρίων που οδήγησαν 
στην παράδοση του νησιού στα έθνη: 
«καὶ διώκουσιν ἡμᾶς οἱ μισοῦντες ἡμᾶς» 
και «"ἔδονται" τοὺς πόνους ἡμῶν».
Ο Νεόφυτος δεν αφήνει ασχολίαστο 
το γεγονός της αλώσεως της Πόλεως 
(1204). Στο Περὶ τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου σαφήνεια διὰ 
βραχέων (post 1204) ερμηνεύοντας το 
Απ 17:15-17 τονίζει ότι η κυριαρχία 
της Πόλεως δεν δόθηκε στα έθνη αιω-
νίως, αλλά «πρός τινα χρόνον, ἕως οὗ 
πληρωθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ, οὓς 
ἀπεφήνατο [...] ἀγανακτήσας». Για τους 
σταυροφόρους πορθητές της Πόλεως, 
κατά την ερμηνεία του Απ 18:1-2, ανα-
φέρει ότι «ὡς δαίμονες καὶ ὡς ἀκάθαρ-
τα πνεύματα ἐν αὐτῇ κατοικοῦσι· καὶ 
οὐχ ὡς ἀγαθοῖς», ενώ στον σχολιασμό 
του Απ 18:4 καλεί τους εχθρούς τής 
αμαρτίας, υπονοώντας τους εξορίστους 
στη Νίκαια, ως εξής: «ἐξέλθετε καὶ δια-
χωρίσθητε τῆς πόλεως πόρνης, ὅπως 
μὴ γένησθε τῆς ἁμαρτίας αὐτῆς καὶ τῆς 
κακώσεως κοινωνοί».
Η στάση του Νεοφύτου απέναντι στα 
πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της 
ταραχώδους εποχής του υπήρξε ρεα-
λιστική. Δεν διατηρεί χλιαρή ουδετε-
ρότητα απέναντι στον ανθρώπινο πόνο 
υπό το πρόσχημα της εγκλειστικής του 
πνευματικότητας. Όσο απόμακρο κι αν 
φαίνεται το ένθεον σκοπευτήριον, τόσο 
εκ του σύνεγγυς ο  Έγκλειστος παρακο-
λουθεί τη δυστυχή κατάσταση του λαού 
του και προσπαθεί να την ανατρέψει 
με δύο τρόπους, με την προσευχή του 
και με το θείο κήρυγμα. Πιστεύει ότι οι 
«λιτὲς» των δικαίων είναι το μόνο αντί-
βαρο στον πλεονασμό των αμαρτωλών. 
Πρεσβεύει ότι η αμαρτία του λαού είναι 
η αιτία των δεινών, που επιτρέπει ο 
Θεὸς να συμβούν για παιδαγωγικούς, 
θεραπευτικούς και σωτηριολογικούς 
λόγους. Αυτήν την αμαρτία στηλιτεύει 
στους λόγους του, προσπαθώντας να 
ανασύρει τον κυπριακό λαό από την 
πνευματική πτωχεία και το μεσαιωνικό 
σκότος της απαιδευσίας. Ο Νεόφυτος 
φλέγεται από αγάπη για τον λαό της 

Κύπρου. Δεν είναι μόνον ένας ησύχι-
ος και ερημικός γέροντας, αλλά ούτε 
και ένας απλός πατριώτης. Η στάση του 
απέναντι στην πολιτική κατάσταση της 
εποχής του κατανοείται με πνευματικά 
κριτήρια. Ήταν ο στοργικός πατέρας των 
χριστιανών Κυπρίων και ο εμψυχωτής 
ενός εξαθλιωμένου λαού. Η 12η Απριλί-
ου 1219 είναι, με βάση την προφορική 
παράδοση, η ημέρα της κοιμήσεως του 
αγίου Νεοφύτου.
ΙΙ. Η αναγνώριση της αγιότητάς του. Η 
αγιότητα του Νεοφύτου, όσο εκείνος 
ζούσε, δεν έμεινε απαρατήρητη. Ήδη 
από τα πρώτα χρόνια της εγκαταστάσε-
ώς του στην Εγκλείστρα προσκυνητές 
προσέτρεχαν σ’ αυτὸν για να πάρουν 
την ευλογία του και να τον ακούσουν. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι Λατίνοι 
κατακτητές του νησιού, λόγω του σεβα-
σμού και της τιμής που απολάμβανε 
ο Νεόφυτος, απέφευγαν οποιαδήποτε 
ανάμειξη στα της Εγκλείστρας. O Κύπρι-
ος χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς, 
αναφέρει ότι εκοιμήθη στην ιερά του 
μονή, εκεί όπου «εἶναι ὁ τάφος του» και 
ότι «βρύει θαύματα» (1360). Αλλὰ και ο 
Λατίνος χρονογράφος Ε. de Lusignano 
(1572) στη χρονογραφία του για την 
Κύπρο αποκαλεί τον Νεόφυτο άγιο και 
επικαλείται τη μεγάλη αφοσίωση του λα-
ού της Κύπρου αλλά και το πλήθος των 
θαυμάτων που επιτελεί. Αποδίδει την 
αφιέρωση ναού στο όνομά του στη θαυ-
ματουργία του και μας πληροφορεί ότι 
μπορούσε να δει ακόμα και τότε το άγιο 
σώμα του τελείως ακέραιο. Ο Νεόφυτος 
Ροδινός επίσης εξυμνεί και ευλαβείται 
τον Νεόφυτο ως θαυματουργό άγιο της 
Εκκλησίας. Η  Εγκλείστρα θεωρήθηκε 
τόπος ιερός και γι’ αυτό ο διάδοχός 
του αγίου, επόμενος Ηγούμενος της 
μονής, λάξευσε άλλη  Εγκλείστρα για 
να ασκητέψει. Το 1856 μεταφέρθηκε 
ο εορτασμός της μνήμης του από τη 
12η Απριλίου στην 24η Ιανουαρίου. Η 
ημέρα αυτή επελέγη, αφενός για να μη 
συμπίπτει ο πανηγυρικός εορτασμός της 
μνήμης του με την κατανυκτική περίοδο 
της Μ. Τεσσαρακοστής και αφετέρου, 
διότι κατά την ημέρα εκείνη, σύμφω-
να με αυτομαρτυρία του Νεοφύτου, με 
θαυματουργική ενέργεια σώθηκε από 
βέβαιο θάνατο. Ημέρα δεύτερης μνή-
μης του αγίου ορίσθηκε και η 28η Σε-
πτεμβρίου, ημερομηνία ανευρέσεως του 
τιμίου σκηνώματός του. 
Ο τάφος του αγίου Νεοφύτου έμει-
νε άθικτος μέχρι την κατάκτηση της 

Κύπρου από τους Τούρκους (1571). 
Τότε ασφαλίσθηκε ο τάφος, προφανώς 
από μοναχούς, προς διάσωση του ιερού 
λειψάνου του αγίου από τυχόν βεβήλω-
ση. Το μυστικό το πήραν μαζί τους αυτοί 
που είχαν κλείσει τον τάφο ή γνώριζαν 
περί αυτού.  Έτσι, ο τάφος του παρέμεινε 
κλειστός και άγνωστος μέχρι το 1750. 
Στις 22 Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους 
κάποιος μοναχός, που κατάλαβε ότι στο 
σημείο εκείνο κάτι είχε εγκλεισθεί και 
υπέθεσε ότι ήσαν χρήματα ή θησαυρός, 
άνοιξε τον τάφο κρυφά τη νύχτα, και 
έτσι βρέθηκε το ιερό λείψανο του αγίου. 
Η ανακομιδή των λειψάνων του έγι-
νε με επίσημη τελετή από ανώτερους 
κληρικούς, που έστειλε προς τον σκο-
πό αυτό ο τότε αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Φιλόθεος, στον ναό της Εγκλειστριανής 
Παναγίας μέσα στην ιερά μονή. Εκεί 
φυλάσσονται μέχρι σήμερα, η μεν η 
αγία κάρα του σε ειδικά κατασκευασμέ-
νη και κεκοσμημένη ασημένια θήκη, τα 
δε λοιπά ιερά λείψανά του σε ειδικό 
ξύλινο κουβούκλιο.
ΙΙΙ. Η θεολογία του αγίου Νεοφύτου και 

η πολύπλευρη συμβολή του. Το νεοφυ-
τικό συγγραφικό έργο συγκαταλέγεται 
στην ευρύτερη κατηγορία της Ορθό-
δοξης Πατερικής Γραμματείας και δια-
κρίνεται σε ερμηνευτικό, κηρυγματικό 
και κατηχητικό. Ήταν πολυγραφότατος, 
η δε ποιότητα των συγγραμμάτων του 
δικαιολογεί την τοποθέτησή του δίπλα 
στην εκλεκτή τριάδα των συγχρόνων 
του: Θεοφάνη Κεραμέως, Ευσταθίου 
Θεσσαλονίκης και Μιχαήλ Ακομινάτου. 
Η εγκλειστική του πολιτεία στόχευε στη 
φυγή του από τον κόσμο, για να έλθει 
τελικώς ο κόσμος σ’ αυτόν. Ο Νεόφυτος 
αιτιολογεί τη συγγραφική του δραστη-
ριότητα ως ποιμαντική ενασχόληση. 
Πράγματι, ο παιδαγωγικός χαρακτήρας 
των συγγραμμάτων του είναι έκδηλος. 
Εκτός από τα συγγράμματά του, που 
αναφέρονται στην Τυπική του Διαθήκη, 
ο Ι. Τσικνόπουλλος φέρει στο φως και 
την Εγκύκλιο του Νεοφύτου προς όλους 
τους κληρικούς της Πάφου, την περί-
οδο κατά την οποία χήρευε η εν λόγω 
επισκοπή. Σε αυτήν, «διὰ τῆς δοθείσης 
αὐτῷ παρὰ τοῦ Θείου Πνεύματος ἐξου-
σίας», όντας τοποτηρητής τής χηρεύου-
σας επισκοπικής έδρας, ζητεί από τους 
ιερείς να αναγνώσουν την «παροῦσαν 
γραφὴν» στους λύοντες τη νηστεία της 
Τεσσαρακοστής και επιβάλλει επταετή 
αφορισμό στους παραβάτες. Η Εγκύ-
κλιος αυτή μαζί με τους κανόνες της 
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Τυπικής Διαθήκης, που αποτελούν τα 
αμιγώς ηθικά-κανονικά κεφάλαια του 
συγγραφικού του έργου, έφερε την πο-
θητή συμμόρφωση του λαού. Σε όλα 
τα υπόλοιπα έργα του η ηθική περνά 
μέσα από την εγκωμιαστική ομιλητική 
του δραστηριότητα και τις ερμηνευτικές 
αγιογραφικές προσεγγίσεις του, ενώ η 
θεολογία του, αν και παρούσα σε όλο 
του το έργο, δίδεται συστηματικότερα 
στις ωριμότερες από πλευράς χρονολο-
γίας και περιεχομένου Κατηχήσεις του.
Η προς τον λαό της Κύπρου ποιμαντική 
δράση του αγίου αναπτύχθηκε περισσό-
τερο κατά τη Φραγκοκρατία. Η γνώση 
τού Νεοφύτου για τους Λατίνους πριν 
από το 1191 ήταν περιορισμένη σε 
σχέση με τους συγγραφείς του κύριου 
ρεύματος της εποχής του. Η ομιλία του 
με τίτλο Περὶ τῆς Ἱεραρχίας Χριστοῦ καὶ 
τῶν ἀζύμων καὶ τοῦ δείπνου τοῦ μυστικοῦ 
αποτελεί πολεμική κατά των αζύμων, τα 
οποία χαρακτηρίζει ως ιουδαϊκό έθιμο, 
ακολουθώντας τη θεολογική γραμμή του 
Μιχαήλ Κηρουλαρίου. Επίσης, στην 
εγκύκλιο, που ήδη αναφέραμε, διδάσκει 
ότι η λύση της νηστείας της Καθαράς 
Δευτέρας εξομοιώνει τους Ορθοδόξους 
με τους Φράγκους. Σε υπόμνημά του 
καταδικάζει την κρεωφαγία των Λατί-
νων κατά την εβδομάδα της Τυρινής. 
Το υπόμνημά του αυτό αποτελεί τμήμα 
ομιλίας που προοριζόταν να εκφωνη-
θεί την Κυριακή των Πατέρων της Α΄ 
Οικουμενικής συνόδου. Σ’ αυτήν την 
ομιλία ο Νεόφυτος φαίνεται ότι γνω-
ρίζει την πνευματολογική διαφορά 
Ορθοδόξων και Λατίνων, αναφέρεται 
και πάλι στο ζήτημα των αζύμων και 
σε υπάρχοντα κατάλογο 27 λατινικών 
κακοδοξιών. Γενικώς, θεωρούσε τη λα-
τινική Εκκλησία ως αποσχισθείσα από 
την καθολική εκκλησιαστική κοινωνία, 
το δε σχίσμα σατανική συμφορά. Λύ-
ση προς άρση του προβλήματος του 
σχίσματος θεωρούσε ο άγιος μία νέα 
Οικουμενική σύνοδο.
Μετά την κατάκτηση του νησιού από 
τους Λατίνους, ο Νεόφυτος δεν έπαψε 
τη θεολογική πολεμική του. Βεβαίως, 
δεν αποκαλεί ποτέ τους Φράγκους βαρ-
βάρους, αλλά «λαὸν ὀθνεῖο». Ωστόσο, 
δεν περιμένει τίποτα καλό από τους Λα-
τίνους, ούτε καν την προστασία από 
το  ισλάμ, αφού το 1196 σχολιάζοντας 
την αποτυχία του Ριχάρδου να απελευ-
θερώσει την Ιερουσαλήμ, σημειώνει: 
«οὐδὲ γὰρ ηὐδόκησεν ἡ πρόνοια κύνας 
ἐξεῶσαι καὶ λύκους ἀντεισάξαι».

Στον Λόγον περὶ τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἁγίας 
Ἀναστάσεως, καὶ περὶ παντὸς ἱεροῦ ἐγκαι-
νιαζομένου ναοῦ, ο οποίος συνεγράφη, 
κατά μία άποψη, μεταξύ των ετών 1191 
και 1204, ή ορθότερα μετά το 1188, 
ερμηνεύοντας τα χωρία Μτ 16:18, 7:24-
25 και Ψλ 86:1 και ιδίως το 1 Κορ 
3:11, κάνει λόγο για την τυραννίδα κα-
κοδόξων που αντιστρατεύονται τα έργα 
αγαθών, εννοώντας την πολεμική της 
λατινικής αρχής κατά των Ορθοδόξων. 
Η τυραννίδα κακοδόξων είναι, για τον 
Νεόφυτο, η μία εκ των δύο πυλών του 
Άδου που απειλούν την Καθολική Εκ-
κλησία· η άλλη είναι ο Διάβολος.
Γενικώς, ο Νεόφυτος πολεμά δέκα λατι-
νικές πλάνες, εκ των οποίων σημαντι-
κότερη θεωρεί την πλάνη των αζύμων. 
Ακολουθούν το αγένειο των Λατίνων 
ιερέων, ο πονηρός και ασελγής βίος 
τους, η σταυρική σημείωση διά των 
πέντε δακτύλων, η κλίση του ενός γο-
νάτου αντί των δύο στην προσευχή, 
η κρεωφαγία κατά την εβδομάδα της 
Τυροφάγου, η νηστεία του Σαββάτου, 
η προσκύνηση της γης, η άρνηση προ-
σκυνήσεως των εικόνων και η περί το 
Άγιο Πνεύμα πλάνη τους. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του 
Νεοφύτου περί ενώσεως των Εκκλη-
σιών. Για τον αυστηρό ασκητή ο πόλε-
μος είναι προτιμότερος από την «πονηρὰ 
ὁμόνοια καὶ τὴν σατανικὴ ἀγάπη». Και 
οι ληστές και οι «συγκλέπτες» και «συμ-
φονεῖς» και οι «συμπόρνοι ἀγαπῶσιν 
ἀλλήλως, ὧν τὴν ὁμόνοιαν καὶ τὴν 
ἀγάπην μισεῖ Θεὸς καὶ ἄνθρωποι κα-
λοί· κρεῖσσον γὰρ σχισθῆναι καλῶς ἢ 
ὁμονοῆσαι κακῶς».
Στο ζήτημα του φθαρτού ή αφθάρτου 
των Τιμίων Δώρων, ο Νεόφυτος αντα-
ποκρίνεται στο αίτημα του επισκόπου 
Βάκχου, ο οποίος, μετά το ταξίδι του στη 
Κωνσταντινούπολη, κλήθηκε από τον 
Πατριάρχη Γεώργιο Β΄ Ξιφιλίνο (1191-
1198) να λάβει θέση σχετικώς με το 
σχολαστικό αυτό ζήτημα, που έφερε στο 
προσκήνιο ο Μιχαὴλ Σικιδίτης. Ο Νε-
όφυτος χρησιμοποιεί την ορολογία τῆς 
«τεθεωμένης δεσποτικῆς σάρκας» και 
με διηγήσεις θαυμαστών περιστατικών 
δίδει την Ορθόδοξη άποψη με αφοπλι-
στική απλότητα, βασισμένη στο βίωμα 
και την εμπειρία: «τίς ἂν τολμήσειε φά-
ναι φθαρτὰ τὰ θεῖα δῶρα, μέχρις ἂν εἰς 
τὸ στόμα εἰσέλθωσι τοῦ μεταλαβόντος 
αὐτά;». Και συνεχίζει καταφέροντας ένα 
ισχυρό πλήγμα στον σχολαστικισμό: 
«Ὄντως τοῦτό ἐστι διανοίας ἐπίπλασμα 

κακοδαίμονος». Επειδή γνωρίζει ότι η 
λύση στο πρόβλημα δεν είναι η φιλο-
σοφική αναζήτηση ούτε η «τεχνολογική» 
(αριστοτελική) απόδειξη, αλλά η πίστη 
στον αποκαλυπτικό λόγο του Θεού και η 
ανεπιφύλακτη αποδοχή του, επιβάλλει 
στο δοκιμαζόμενο και πανταχόθεν βαλ-
λόμενο ποίμνιο της Κύπρου την υπο-
ταγή στο «μυστήριο» του ευχαριστιακού 
μυστηρίου επικαλούμενος το Πανάγιο 
Πνεύμα: «Ταῦτα δὲ οὐ κατὰ τεχνολογίαν, 
ἀμαθὴς γὰρ καὶ ἰδιώτης ἐγώ, ἀλλ’ ἐξ ὧν 

ἡ τοῦ παναγίου Πνεύματος ἀπεκάλυ-
ψε χάρις θαρρῶν γεγράφηκα πρὸς τὴν 
προκειμένην ὑπόθεσιν».
Η θεολογία για τον Νεόφυτο είναι η 
λογική διατύπωση της υπέρλογης 
αληθινής ζωής: «διὰ τοῦτο λογικὸς ὁ 
ἄνθρωπος [...] ἵνα λόγῳ καὶ πράξει καὶ 
διανοίᾳ θεραπεύῃ τὸν κτίσαντα αὐτὸν 
λογικὸν καὶ τιμήσαντα· διὰ τοῦτο λογι-
κός, ἵνα τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς 
γνώσῃ "Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθι-
νοῦ" ὡς λογικός· ἵνα μὴ ἀγνοήσῃ, ὡς 
ἄλογος, τὸν Λόγον ὑπὲρ λόγον γενόμε-
νον ἄνθρωπον». Η αμαρτία δεν είναι 
ηθική έννοια, αλλά α-λογία: «διὰ τοῦτο 
ἄλογος γέγονε καὶ ἄλογος Θεῷ λογίζε-
ται ἄνθρωπος, ὅτι Θεοῦ καὶ ζωῆς καὶ 
θανάτου ἐπιλαθόμενος διάγει ὥσπερ 
ἀθάνατος».
Ο Νεόφυτος της νηστείας, της προσευ-
χής, της εκ του κόσμου μονώσεως και 
όντας μακράν οιωνδήποτε ιδεολογικών 
ρευμάτων της θύραθεν παιδείας, λει-

τούργησε ως χωνευτήριο της κλασικής 
πατερικής διδασκαλίας των πρώτων 
οκτώ αιώνων και της νηπτικής θεολο-
γίας της εποχής του. Το θάμβος που τον 
κατέλαβε στο παρθενικό του άκουσμα 
της Θείας Γραφής διατηρήθηκε μέσα 
του μέχρι το τέλος της ζωής του, επειδή 
η διάνοια ποτέ δεν κυριάρχησε στην 
καρδία του. Όλη η ενέργεια της όψιμης 
μαθητείας του προερχόταν και ανάβλυζε 
από τη φλόγα της αγάπης για τη γνώ-
ση των θείων διδαγμάτων. Η τεράστια 
μνημονική του ικανότητα και ευφυΐα 
αξιοποίησαν και το παραμικρό ερέθισμα 
άμεσης ή έμμεσης γνώσεως.
Ο Νεόφυτος ήταν προπάντων ασκητής. 
Τη ζωή του την αφιέρωσε στην προσευ-
χή, τη νηστεία, τη μελέτη, τη συγγραφή 
και το κήρυγμα. Η Τυπική Διαθήκη του 
εμπεριέχει και κάποιους υπαινιγμούς 
για μυστικές εμπειρίες. Ο Β. Εγγλεζά-
κης θεωρεί ότι στο έργο του εμφανίζεται 
περισσότερο ασκητής παρά μυστικός. 
Δεν κατανοούμε αυτήν τη στεγανοποί-
ηση του αγιοπατερικού πνεύματος. Ο 
Νεόφυτος από το πρώτο του χρονολο-
γικώς έργο διδάσκει τη μονολόγιστη 
ευχή, την οποία δεν θεωρεί προνόμιο 
μόνο των μοναχών, αλλά τη συνιστά 
σε κάθε ευσεβή. Ο Νεόφυτος προτρέ-
πει «κρυφιομύστως» και «μονωτάτως» 
«κατὰ Θεὸν πενθεῖν», κάνοντας λόγο για 
τις «νοητὲς θεωρίες», οι οποίες κινούν 
«τὸν νοῦν πρὸς κατάνυξιν». Πλήθος 
χωρίων, κυρίως από το ωριμότερο 
έργο του Νεοφύτου, τις Κατηχήσεις, οι 
οποίες μάλιστα είναι διαμορφωμένες 
σε κεφάλαια μιας ενιαίας βίβλου κατά 
την προσφιλή μέθοδο των νηπτικών, 
επιτρέπει να εντάξουμε τον Νεόφυτο 
στους νηπτικούς πατέρες της εποχής 
του. Ο ποιμαντικός χαρακτήρας των 
έργων του, σε συνδυασμό μέ το θεο-
λογικό τους περιεχόμενο, καθιστούν 
τον όσιο Νεόφυτο όχι απλώς εκκλη-
σιαστικό συγγραφέα, αλλά Πατέρα της 
Εκκλησίας. Το έργο του εκδιπλώνεται 
ως ανταπόκριση στις πέντε κυριαρχικές 
ανάγκες συγγραφής των Πατέρων της 
Εκκλησίας, του κηρύγματος, της φανε-
ρώσεως της αλήθειας και αντικρούσεως 
της κακοδοξίας, της εκφράσεως θείων 
εμπειριών, της λατρείας και της δοξο-
λογίας και της διατηρήσεως της μνήμης 
για την οικοδομή των πιστών.  
Πηγές: Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, 
Συγγράμματα, τ. Α΄, Δέκα Λόγοι περὶ τοῦ 
Χριστοῦ ἐντολῶν, έκδ. Ι. Στεφανής, Πε-
ντηκοντακέφαλον, έκδ. Π. Σωτηρούδης, 

Άγιος Νεόφυτος, διά χειρός Φώτη 
Κόντογλου
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πηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου 1996. 
Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Περὶ τοῦ Χριστοῦ 
ἐντολῶν, έκδ. αρχιμ. Παύλου (Βενεδί-
κτου) Εγγλεζάκης, Αθήνα 1998.Ἁγίου 
Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, 
τ. Β΄, Τυπικὴ Διαθήκη, έκδ. Ι. Στεφανής, 
Βίβλος τῶν Κατηχήσεων, έκδ. Β. Κατσα-
ρός, Πάφος: έκδ. Ιερά Βασιλική και 
Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου 
1998. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, 
Συγγράμματα, τ. Γ΄, Πανηγυρικοὶ Α΄, έκδ. 
Ν. Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη (Λό-
γοι 1-15), Θ. Γιάγκου (Λόγοι 16-30), 
Πάφος: έκδ. Ιερά Βασιλική και Σταυρο-
πηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου 1998. 
Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγ-
γράμματα, τ. Δ΄, Ἑρμηνεία τῆς ἑξαημέ-
ρου καὶ Ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτῆρος καὶ τῶν 
ᾨδῶν, έκδ. Θ. Δετοράκης, Ἑρμηνεία τοῦ 
ᾌσματος τῶν ᾈσμάτων, έκδ. Β. Ψευτο-
γκάς, Πάφος: έκδ. Ιερά Βασιλική και 
Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου 
2001. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, 
Συγγράμματα, τ. Ε΄, «Ἑρμηνεία Κανόνων 
τῶν δώδεκα Δεσποτικῶν ἑορτῶν», έκδ. Α. 
Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, Λόγοι, ἐκδ. 
Κ. Κωνσταντινίδης - Ν. Παπατριαντα-
φύλλου-Θεοδωρίδη - Β. Κατσαρός, Τὸ 
βιβλίον τῆς θεοσημείας, έκδ. Δ. Σοφιανός, 
Επιστολές, έκδ. Α. Καρπόζηλου, Πάφος: 
έκδ. Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή 
Μονή Αγίου Νεοφύτου 2005. Α. Γλά-
ρος, Ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ  Ἔγκλειστος καὶ 
ἡ Τυπικὴ Διαθήκη του, Αθήνα: Ηρόδοτος 
 22013.  Α.ΓΛΑ.
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IV. Ο άγιος Νεόφυτος, Πατέρας και Δι-

δάσκαλος της Καθολικής Εκκλησίας. 

Είναι γνωστό ότι η Εκκλησία, στοιχώ-
ντας στο παύλειο κείμενο 1 Κορ 4:14-
15, αποκαλεί όλους τους κληρικούς της 
«πατέρες». Είναι, επίσης, δεδομένο ότι 
η επιστήμη της Πατρολογίας, χωρίς να 

παραγνωρίζει τους κληρικούς, διαφορο-
ποιεί τον όρο και κατατάσσει στο αντι-
κείμενό της, θεωρώντας ως «Πατέρες» 
και μάλιστα «Διδασκάλους», μια ειδική 
ομάδα προσώπων, κυρίως κληρικών, 
οι οποίοι διέπρεψαν, με βάση ειδήσεις 
για τη ζωή και τα γραπτά κείμενά τους, 
μέσα στον χώρο και στην πορεία της Εκ-
κλησίας και συνέβαλαν καθοριστικά σε 
θέματα και ζητήματα εκκλησιαστικά.
Μια τέτοια εκκλησιαστική και πατερική 
προσωπικότητα, η οποία κοσμεί την 
τοπική Ορθόδοξη της κατά Κύπρον 
Εκκλησίας αλλά και το στερέωμα της 
Οικουμενικής Εκκλησίας, είναι και ο 
άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος.
Θα αποτολμούσαμε να διατυπώναμε ότι, 
με όσα ισχύουν στην επιστήμη της Πα-
τρολογίας, ουσιαστικά η Κύπρος μπορεί 
να καυχάται «ἐν Κυρίῳ» για δύο μέ-
γιστες, εκκλησιαστικές και πατερικές 
προσωπικότητές της, αυτή του αγίου 
Επιφανίου Κύπρου και του αγίου Νεο-
φύτου του Εγκλείστου.
Η έγκριτη κατάταξη του αγίου Νεοφύτου 
στην ομάδα των Πατέρων και Οικου-
μενικών Διδασκάλων της Εκκλησίας 
μας, αποτελεί, κατ’ αρχήν, έκβαση του 
μεγέθους της αγιωτικής ζωής του. Παρά 
το γεγονός ότι ο ίδιος, διανοούμενος, 
έλεγε προς τον εαυτό του: «...εἶγε κατὰ 
τόνδε τὸν βίον ἐξαφανίσω ἐγὼ ἐμαυτόν, 
εἰς τὸν μέλλοντα πάντως φανεροῖ με ὁ 
Θεός...», εντούτοις ο Θεός τον κατέστησε 
γνωστό και μέγα στους εγγύς και στους 
μακράν. Και τούτο το γεγονός, της κατά 
κόσμον εξαφάνισής του, αποτέλεσε το 
σχήμα και τον τρόπο σύνολης της επί 
γης πορείας του. Ιδιαίτερα, μνημονεύει 
ο ίδιος ότι, όντας στη μονή του θείου 
Χρυσοστόμου στον Κουτσοβέντη, «ἐν 
νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ παρηνώχλει με φι-
λήσυχος ἔρως, ὃς μοὶ παρηνώχλει καὶ 
ἐν ταῖς ἔξω διακονίαις ἐσχολακότα». 
Τούτο το πνευματικό υγιές διακονικό 
δεδομένο συναντούμε, ως γνώρισμα της 
ζωής των αγίων, και ιδιαίτερα των νη-
πτικών πατέρων, όπως, για παράδειγμα, 
στην αρχαία χριστιανική εποχή, του Μ. 
Αντωνίου, στους μέσους χρόνους, του 
αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και, στους 
νεότερους, των αγίων Σεραφείμ του Σά-
ρωφ, του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχα-
στή κ.ά. Και τούτο, ακριβώς, υπήρξε 
το κύριο χαρακτηριστικό τής ζωής του, 
αφού γι’ αυτό τον σκοπό λάξευσε την 
Εγκλείστρα και σ’ αυτή διέμενε το μέ-
γιστο διάστημα του βίου του. 
Έκδηλα και εκπληκτικά είναι όσα κατα-

θέτει στην Τυπική Διαθήκη του, σχετικά 
με την ησυχία: «Ἀπροΐτως», «ἀνεξόδως» 
δηλαδή, χωρίς να βγαίνεις από το σπίτι 
σου, «καθ’ ἡμέραν ἐξέρχου ὡς ἄνθρω-
πος ἐπὶ τὸ πνευματικὸν ἔργον σου καὶ 
ἐπὶ τὴν ἐργασίαν σου ἕως ἑσπέρας τοῦ 
βίου σου...». Με τον τρόπο τούτο εγκλει-
σμού στο κελί, ο άγιος καθορίζει και το 
πνευματικό πρόγραμμα, το οποίο πρώ-
τος ο ίδιος εφήρμοσε. Και το τήρησε με 
άκρα ακρίβεια, αφού, εκών, καταθέτει: 
«Εἰ γὰρ κἀγὼ πολλάκις ἠθέλησα κἂν 
δέκα κόκκους βρεκτοὺς ὕδατι δοθῆναί 
μοι ἐν τῇ δημοτελεῖ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀλλ’ οὐκ ἐδόθη-
σάν μοι, οὐδὲ ἐμνήσθησάν μοι· κἀγὼ 
δὲ ἔκρινα ὅτι οὐκ ἀπὸ καταφρονήσεως 
γέγονε τοῦτο ἀλλ’ ἐκ τῆς πολυοχλίας τοῦ 
λαοῦ καὶ διὰ τὸ εἶναί με ἀποκεκρυμμέ-
νον καὶ μὴ καθορᾶσθαι ῥαδίως· καὶ 
τοῦτο οὐχ ἅπαξ συνέβη, ἀλλὰ καὶ κατὰ 
διαφόρους καιρούς πανηγύρεων, κα-
θότι οὐδὲ ἐχρώμην τι ὅσα πεπαίνει τὸ 
πῦρ. Κἀγὼ ταῦτα οὐκ ἤθελον ἐξειπεῖν, 
ἀλλ’ ὅμως ἐξεῖπον αὐτὰ πρὸς ὑπομονὴν 
ἐρεθίζων σε, ἀδελφέ». Το άναντες και 
τραχύ και απαράκλητο της άσκησής του 
«αναγκάζεται» να αποκαλύψει, όχι προς 
επίδειξη, αλλά προς υπόδειξη και πρό-
κληση εγρήγορσης.
Τούτο το άμετρο μέτρο της ησυχαστι-
κής του ζωής ήταν εκείνο, το οποίο 
ενστάλαξε σταδιακά στην καρδιά του 
τη θεία εμπειρία, ώστε να τιτλοποιή-
σει την Εγκλείστρα του, μεταξύ άλλων 
επωνυμίων, και «Θεοῦ σκοπευτήριον 
ἔνθεον», αλλά, και να φιλοσοφεί περί 
της ζωής και περί θανάτου άφοβα, κα-
ταθέτοντας: «Διαγλύψας δὲ καὶ τάφον 
πρὸς τὰ ἐνδότερα τοῦ σπηλαίου, εἶπον 
τῇ φύσει· Οὐδὲν πλέον τούτου καθέ-
ξεις, κἂν καὶ τοῦ ὅλου κόσμου φθάσῃς 
κρατῆσαι».
Τούτο τον περιεκτικό τύπο και τρόπο 
άσκησης ο άγιος Νεόφυτος θεωρεί ως 
τον εμπρέποντα, προκειμένου να χωρή-
σει ο άνθρωπος στα ενδότερα της πνευ-
ματικής και θεοτικής ζωής, που είναι η 
κάθαρση. Γι’ αυτόν τον λόγο και δηλώ-
νει, αναφερόμενος στο πρόσωπο του 
Αγίου Πνεύματος, ότι «καὶ διὰ τούτου 
πάλιν ἐξίλασμαι "τοῖς παραπτώμασιν", 
πέπεισμαι καὶ πιστεύω καθαίρεσθαι...». 
Στο κεφάλαιο τούτο ο άγιος Νεόφυτος 
είναι απόλυτα σύστοιχος με την εμπειρία 
των Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι 
διδάσκουν ότι ο νους του ανθρώπου, 
και όταν λέγουν 'νους', δεν εννοούν τις 
νοητικές λειτουργίες, αλλά τον ορίζουν 

ως «τὸν σύμφυτον ὀφθαλμὸν τῆς ψυχῆς» 
και σύνολης της ύπαρξης του ανθρώ-
που, πρέπει να υποστεί και να πάθει 
την κάθαρση, ώστε, με το θεοτερπές 
αυτό σχήμα, να δεχθεί, ως επακόλου-
θο, την έλλαμψη του φωτισμού και της 
θείας γνώσης, λέγει ο άγιος Μάξιμος ο 
Ομολογητής. «Ὁ μέντοι τῇ θεότητι τοῦ 
Πνεύματος ἀνακραθεὶς νοῦς, οὗτος 
ἤδη τῶν μεγάλων ἐστὶ θεωρημάτων 
ἐποπτικός, καὶ καθορᾷ τὰ θεῖα κάλλη, 
τοσοῦτον μέντοι, ὅσον ἡ χάρις ἐνδίδω-
σι καὶ ἡ κατασκευὴ αὐτοῦ ὑποδέχεται», 
διδάσκει ο Μ. Βασίλειος. Ακριβώς, και 
στο ίδιο μέγεθος θείων πραγμάτων κι-
νείται και ο άγιος Νεόφυτος, όταν κα-
ταθέτει εμπειρικά, ότι «μεῖζον πάσης 
παρακλήσεως τὸ ἀξιωθῆναι κατιδέσθαι 
Θεόν, "ὡς ἰδεῖν δυνατόν"». Και αλλού, 
πάλι, αναφερόμενος στον δίκαιο Ιώβ, 
τον προβάλλει ως πρότυπο κακοπάθει-
ας και θείας αμοιβής, λέγοντας: «...καὶ 
πολλῶν θείων παρακλήσεων ἀξιωθείς, 
[μετά "τὰς νιφάδας τῶν πειρασμῶν"], 
μεῖζον πάντων αὐτῷ κατεφάνη τὸ ἀξι-
ωθῆναι κατιδέσθαι Θεόν». Για να απο-
λήξει εγκωμιαστικά: «Πάντα γὰρ ἔχουσι 
κόρον τὰ πρόσκαιρα, ἐξ οὗ καὶ ἀηδία τις 
πολλάκις πέφυκε τίκτεσθαι. Διψῶν γὰρ 
τις ἢ πεινῶν ἢ ἐρῶν σαρκικῶς, εἶτα τού-
των εἰς κόρον μετασχὼν ἀηδῶς λοιπὸν 
ἔχει πρὸς ταῦτα· τοῦ δὲ θείου ἔρωτος 
οἱ ἐρασταὶ ἀηδίαν ἢ κόρον τῆς αὐτῶν 
ἐφέσεως οὐ λαμβάνουσι».
Τούτο το θεοπρεπές σχήμα και μέτρο 
ζωής ο άγιος Νεόφυτος το διατυπώνει 
μ’ ένα υπέροχα γλαφυρό και παρα-
στατικό τρόπο, ως εξής: «Ἐπεὶ δὲ οὐκ 
ἔστιν θερίζειν καὶ τρυγᾶν στάχυας καὶ 
βότρυας ζωῆς τὸν μὴ σπείροντα ἐνταῦθα 
πνευματικῶς, δεῦτε καὶ καλλιεργήσω-
μεν πρῶτον τὰς ἀρούρας ἡμῶν καρδίας 
καὶ ἐκτίλωμεν τὰς ἀκάνθας τῶν ὀλε-
θρίων παθῶν καὶ ἐμπρήσωμεν πᾶσαν 
ὕλην πωρώσεως διὰ πυρὸς θείου πό-
θου, ὡς οἱ γηπόνοι τὰς ἀκάνθας, καὶ 
τοὺς λίθους τῆς λήθης τῶν ἐντολῶν 
τοῦ Θεοῦ βάλωμεν ἔξω καὶ ῥίψωμεν 
πόῤῥωθεν καὶ τὴν ὁδὸν τῶν παθῶν 
μέσον διαβαίνειν μὴ συγχωρήσωμεν, 
ἀλλ’ ἔξω ταύτην σύραντες, ἀσφαλῶς 
περιφράξωμεν, μᾶλλον δὲ κτίσωμεν καὶ 
τεῖχος στερρῶν λογισμῶν λίθων τιμί-
ων, πυρὸς παθῶν ἀνεπίδεκτον, ἵνα καὶ 
ὁδίτας βιωτικοὺς καὶ δαίμονας κλέπτας 
ἀποτειχίζῃ καλῶς. Εἶτα συζεύξωμεν τὰς 
βοῦς τὰς δύο τὰς ἐκλεκτάς, ἤτοι νηστεί-
αν καὶ προσευχήν, καὶ δεσμεύσωμεν 
ταύτας σχοῖνον ἄτμητον φόβον Θεοῦ 
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