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Το Μοναστήρι του Ayioυ ΝεοΦiηου 
ΠΩΡ!ΌΥ I<A! ΜΑΧΝΣ I<APOYZH 

Όσο ΚJ av προοπα8ήοεις, οο 
βpεθε/ς στο φιλόξενο χώρο του 
μοvοσrηρ~οiι τοιι A'(lou ΝεοφίJ. 
του, va unομοvώσεις το μονα· 
σrηριακό οuyιφότημο οrιό rη l,ίιιή 
και το έρyο rou tδριπή του, {σως 
δe 8a το καrοφipεις. 
lWvroύ πλσVJέτaι η cιOiarιι 

μορφή rou Aγiou Νεοφύrοu, ου
τού που πρώτος επέλεξε τηv πε
ριοχή και που πρώτα; rιροrfμφε 
για καταικlα κοιχι.iιpο nροοεuχής 
μιa cmηλιd, ψη).ά mo σvμπαγι} 
οσβιοτολιθιlf.ό βράχο. Και δsν εi
ναι μό!J<) ο χώρος αλλά ιωι όλη 
διαρρύθμιση και οyιοyραψική 
οπεικόvιαη της Εyι<λε.fστιχις nov 
σvηκατοmρi/ρνν ης προτιμήσ.eις 

και ro χαροιmjρα rou Ayiou. Σε 
κσrολaμβάvει δέος, oov ονολο
yιme{ς πως ο Άγια; Νεόφuτος 
μέχρι την ηλικ/a rωv δεκaοχJ·ώ 
χ,οόvωv ήταν. ayρόμμοτος, κι 
όμως προτού ηικόrο).εfψειrο yή
rvo κόσμό, άφησε n/οω rou ένα 
πλοίισιο σνννιwΦικό έpyo. Αλλά 
ιαιr η ζωή rou etvor yεμότη neριπέ
rειο και 01!'(1'\Ινήοεις. Ο /διος θε
ωροίιοe !JJV κάθε ενέργεια του ως 
θeλημα ~οό. Η ι:πψοιιή, η εy· 
καρτέp'!Rη κι ιδιαlrερα η πίστη 
rov σro/fhό εκσraοιdζονν το ση
μερινό μeλετητr) rov έργου rov. 
Elvaι εvπ.ίχrιμ<ι yιaτi ο βαθίις με· 

).ι::rηrιjς ωv Ayiou, ο /ω:Ίvvης 

Τσιhνόnοvλλος, αφιέρωσε rιολλά 
χρόvω' κι έζhοι: κοvτό στην Ey· 
κλείοφ{Ι, ιiχπε va μι1ορf.οει va 
μας κληροδοrιjοει έVΙ,J τφάσηο 
οιιyγpcιςιικό έpyo yιa rι1 (ωι) κοι 
ης 6pαοιηριόηιτες rou Ayiou 
Νεοφύιοv. 

0 'Αyιος Νε&$υτος, HOV OVO· 

μά(ετοι κοι Έyκλeιωος, yεν1.ιή· 
Gηκe ro 1134 στοv Κάτω Δρυ, έι•α 
όμοpψο χωριό κοvrό ο το Λεύκα· 
po. Οι J{αrωδρύιες, 10 nαλιά 
εκε!vα χρόvιο,_. nou iιJV Κύπ{ΧΙ 
ιωβεpvούσοv οι -Βυ{,Οvηωi, κοι· 
ηJηκό ε(ΩρτιJ<ιωωοv ωιό το 
Λεύχορa. Eivω οpyότερο, όταν 
μεγάλωσε οοικωμός, που ο Κάτω 
ί'Jpvς οηέκηισε κοιιιοnι;;ή ουτοrέ· 
λειο. 'Erm εξηyεiτω κοι ιο ono· 
>.uιiκιο rou Ayiotλ 

<<Των Λ~vχόρωv ro κλέος και 
/{ΙJΓΙpίωv 10 κοίιχημα ... J.> 

Σ το Κάτω Δρυ Ο(ίι(Ηω μέχρι 
οήμειχι fO οηiη όιrου yειf\J;j(iηκε 
ο 'Α γιος, κοθώς και ίνα κτήμα 
rης οικοyΕ:vειος του Αγiοι,, nou 
πορσμένει Ηάvrοτε οκολλιέρyη. 
ro, Σ ω Ιδιο κτήμα l!llόpj;ει ιηκρή 
εκκληοiα οφιερωμivη σιοv Άγιο 
Νεόφυτο. 

Οι yovεlς ruv &νroil έσrειλοv 
σε σχολείο γιο va μ68eι έσrω ιωι 

τα στοιχειώδη ypάμμοrα, όμως 
εvεφίιαηοοv στην ψuχιj του τηιι 
αγάπη και rηv πlστη στην Ορθο· 
δοξiα. Τηv ηιιφiα ποu αισθαvό· 
ταν yιατi μεyδλωσε αypάμμαrος 
rφ εκφρόζει με τα διχά του λόγια; 

« .. , Όxιμόvo&vεlxamvεvrv· 
χiο να ατιοκιήοω 

ιηv έξω και μδvη εγιώκλιο ΠΟJ· 
t!εlα, αλλ' ούΙε μια 

μέ{ΧΙ δεν anωrόληκο οπό rouς 
yoνtlς μοv σε μόθιιση 

αλφcβήrοu, κaι έτσι καθόλου δεν 
εγνώρι(ο η ε!ιtΟι 

ro άλφα ή η ι::iιιοι το βήτα και το 
ε(ής και σε ήποτε διv διέ~ρα 
οπό όrr.\αστο και αμαθές πρό/kι· 
ω> 

Σε rιλικiα &ιαιεφτό χρόvωv αι 
yοvείς του Οέλοιιv να τον navrpt
ψouv. αΦού βpήιωv κοι την κο, 
ηfλλσ της υρωκείος τους, οuμ· 

φωιια όλλωmι:: με ης οwήθιιtς 
της εnοχής εκιivrκ ΜάλJστο τον 
αρραβώvιοοοv και όλα ιζιλlσ· 
aovrav καvοvικό για το γόμο. 
'()μως ο Νεόφvrος έvιωθι πως 
ήτάιι ιτλαομέvος yιa άλλα κοι όχι 
γιο το μοχθηρό υλικό αγώνα της 
ιωθιιμεριιrής ζωής. 'Ετσι εγκοτέ· 
λειψε το χωριό και τρόβηξε γιο το 
μοvασlΊjρι rou A'(.iou.Xpuσroσιό, 
μοu, στον Kovrooβεvrη, γιο va 
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yivιr μοvοχός. ΛΡ': .',-~t-'0 θα ypd. 
ψει στην Τvπική ΔιαθήΚη τοιι:-

• · Evaς κλαίει για τη ζημιά που 
rou ήρθε ξαφνικό. 
· Αλλ.ος κλαίει και σrεvάζει γιοτ{ 
rιρόωρα του χάθηκε 

το ποιδl. · Αλλος έχει πολλά Παι
διά και wpawιέraι 

από φτώχιιa. Κάποιος nλοόοιος 
και διάσημος έγινε 

Φrωχός κι ήρθε ο θάvαrος και τον 
γύμνωσε οπό ~~:όθε 

ειιτuχiο .... · Ειχιςαnδ nμή και ιιnό· 
ληψη έnιοε 

σε ατιμία, άλλοςβαρύvεrαι οπό τη 
σκληρότητα 

·rωv φορολοyιώιι κι άλλος κλαίει 
yιa τη θλίψη 

nov τοιι ήρθΕ σπpοσδόκηrο. Av 
nλεχτώ στη 

ζωή θa πάθω κι εyώ ro /δια, yιari 
είvaι 

αδύvστο va αποφύγει κοvιίς τη 
δuοχολίο που φέρvοw 

της ζωής ra παθήματα. Αλλά κι av 
ακόμα μnορέοεις 

v.:ι οπΟΦύyεις τη δuσκολία οιπή κι 
av nεριοσόrεpο 
απολaύοεις όλη την εuδaιι.ιοvίο 
τοο κόσμου ποιο ro 
κΕρδο<; αφού vπόpχει μrιροοτό 
μας ο 8άvaτος και μας 
ΠΕριμένει ένας άλλος κόσμος»; 
Ο ηyοίιμενο< της Μονής τοv 

Ayiou Χρυσοστόμου του ανάθεσε 
από rr}u αρχή va ιωλλJερyεί τ' 
αμπέλΙα, μια φγασiα yιa τηu 
οποίο ο Νεόφυτος είχε ιδιαίτερη 
κατόρnση. Ο Νεόφυτος σrο χω· 
ριό του εξάλλου έχαιρε φήμης ιrο
λtJύ αμnελοψyού. ---· ()μως τmπό
χροvα έuJωθε rηv αδwαμία της 
μάθησης και με ιδιαfrερο ζήλο, 
εvrελώς μόvος, σε σίιιπομο XfJO· 

vικό διάστημα έμαθε va γρόφει 
και va διάβόζει. Η εvrρι)φηση της 
Ayiaς Γραφής σποrWσε μιο 
πλούσια εμπειρlο. 

«Την vήσον ιωrέλιπες, rηvaηv 
πmpiδa παμμάκαρ, 

rηv εκθpεψαμivηv σι, 

και σ' αυτόν εμι!rιφ!ΝΟς oδηyoiJ.. 
μεvος, uτι' Αwέλου Όσιε 
!εpοσολi.>μωv, πόλιJ θείαv σπείι. 
δωv έφθαοας, 

και πpοσεκίιvηοας, ίχνη rov Κυ
ρίου τα πόvσεnτα. 

Εvτεύθεν ιmεχώρηοας, προς 
τα της ερήμου εvόόrερα, 

κοι Τιβιριι!rδος, τα μέρη ψηλαφώv 
ως θηρευτής, 
iιια nιχώv ηωοΟΟκηvοv, μι'ηΟείς 
τα ιφείπονσ.•. 

(Σ nχηρό nou Ψάλλεται mα Απ Ρ· 
σnχα τοιι Εσπερινού την 24η 19-
vσοορ/οuί. 

Eπavέpxεrar στην Κύπρο, ~-

i<ιφεiιyει κοι rtόλι στα μova~' 
του Αγίοιι Χριχιοστόμου, rroυ . 
yότερα και πόλι εγκαταλείπει . 
ζοrιορώvτος μέχρι την ΠάΦο, 
πρόθεση va μεταβεί στη Μιιφ 
Ασία και va ζητήσει κοταφίιγτο 
στο όρος Λάτρας της Ιωνίας. Στο 
Λιμάνι της Πάφου τοιι έκλεψαν τα 
διιο νομίσματα με τα οποiα θα 
πλήρωνε τα vαύλα rou. Ραιdvδv
τος και aτημέλητος όπως ήταν, 
προκάλεσε rις vποψίες των 
φροιιρών και μάλισrα Φvλι:ιιdοτη· 
κε γιο έvα εικοσιτετράωρο. Ο 16ι
ος θα θεωρήσει τα σuμβόvτα ως 
θέλημα θεού. 

Χωρlς λεφτά, μόνος, περιπλα
νιέται στην παράκnα πεδιάδα της 
Πάφοv και στο rέλοςΦθάvει οτηv 
περιο);ή όπαιι {Jpίοκεrαι το ση με· 
ρινό μοvαστήρι. Οι ·ειtrεθειμέvοι 
βράχοι με τη σπηλιά, η ύπαρξη 
πηγής, η απομόνωση της περιο
χής, όλα owέfjaMv στο va πάρΕ1 
rηv απόφαση και va ιδρύσει μόvι
μα ro αοκηπκό του καταφί.γιο. 

• Ηταν πια 25 χρόνων, γράφει δε 
γιο το μέρος της εκλογής τοvς: 

«Το βροχύrmον οπήλαιαv ... ο 
ην έρημου και 

διαφόρων ορviθωv Ο'Vάποιιλα, 
εμοi κοrεΦάνη ερόσμιον δια τον 

τόπον το ήσιιχον»: 
Ο 'Αγιοςάρχιαεχωρlςχροvο· 

τριβή va λαξεύ!ι fσ βf>όχο και σε 
διάστημα ενός Χί:>Ονοιι δημιούρ
yησε rηv Εγκλεiοτρα, nοιι σήμε· 
ρα 0'\ΙfΚ!νιi κάθε επισκέπτη. Μέ· 
σα στο σπήλαιο έστησε εκκλησiα 
πον τηu σφιiρωοε στον rιμισ 
Σrαιιρό. Το σπήλαιο, ποιι διστη· 
f)Efτaι σχeδόιι ακέραιο, nεpV.aμ· 
βάνει το νάρθηκα, rσν κνρ/ως 
vοό, τσ ιερό κσι το κε.λλί τοιι Ayi· 
ου. Σώζονται ακόμα στο κελλf τοu 
Αγίου το πέτρινο γραφεlο, το πέ
τρινο {Μθρο όποιι κοιμόταv αλλά 
και όποιι καθόταν, η βιβλιοθήκη 
ιωιοτάφος. 
ΑΦού ετοlμσσε όλα για την τα

φή τοu, εκάλεm:, όnως γράφει ο 
ίδιος, τοv ειιατό rοιι και του εirιε: 

«Κι αν ακόμη προφθάσεις va 
γίνεις κίιριος όλοιι 

του κόσμου, riποτε περισσότερο 
απ' αιιrό rov τάφ.ο 
δεν fkι έχεις δικό σοιι». 

'Οrιως είvαι γvωσrό, το όλο 
σπήλαιο ο ·Α γιος ονόμασε Εy
κλεlσιpο, μια κο ι σ· aυiό ζούσε 
κλΕιομίvος. Από τηv Εγκλείστρα 
πήρε κο ι το όνομα 'Εγκλειmος. 

Την εικοvογράφηόη της Ey. 
κλείοτρcις ο 'Α γιΟς φρόνησε 24 
.χρόνια μετά την άφιξη τον στην 
ηεpιοχή. Ο καλλιτέχνης αγιοyρά. 
φος Θεόδωρος Αψειιδής πρό
σφερε την εργασία τοv, εvώ οι 
6απάvες έγιναν και από μοναχό 

της Μονής. Στο μεταξύ όrα\.ι ο 
'Έγκλειστος Νεόφυτος χειροτοvή· 
θηκε nρΕαβύτερος από rou Eni· 
οκοnο Πάφοv, δέχπικε κι dλλοvς 
μοvαχούς ως ι.ισθηrές τού. Μdλι
οτα κατάοκειιάοτηκανΌ!Cελλιά')'ι~ 
αιποtίς. Χτι'οτηκε επ/σης μεγάλη 
aψιδωτή οικοδομή με εvrολιj του 
Αγίοιι va αvεγερθεΙ apyόrεpo στο 
όνομα της Ayiaς κοι ΟμοοοοιΌu 
και Ζωαρχιισjς Τριάδος. Elvaι 
nράγματι εκrιληιmκό, να εnιοκέ· 
πrεσσι σήμερα τηu εκκλησία nou 
το θεμέλJα της τέθηκον από τον 
ίδιο τοv Άγιο, τόσους diώvtς 
πριV. Είναι γι' αυτό παιι αιοθάvε· 
σαι σwεχώς τηv παρουσία rοιι 
Αγίου Νεοφύτοιι σε κάθε βήyα 
σου στον ιερό αιπό περfβολο rοιι 
μοvσστηριού. Με την Τυnική τοv 
Διαθήκη ρύθμισε με κάθε λεπτο· 
μέρεια την όλη ζωή οτηv Εγκλl:Ι
σrρα. Στο 65ο iτος της ηλικfας 
τοu, αnοφάοιοε va λαξέψει rηv 
«Ανωτέρα Εyκλεlmρα ή «την 
Νέα Σιών» πιο ψηλά aπό τηv 
προηγούμενη, όπου θα μποροίιΕ 
να αποούρεrαι για va αrιοφεiιyει 
την ενόχληση των επισκεπτών, 
παιι σwεχώς nλήθαιvαν. Elvaι 
rιολύ δύσκολο για το σημερινό 
επισκέπτη να nεριδιαβάσει την 
Ανωrέρa Εγκλείσrρα. 

Ο 'Αγιος Νεόφιπος πέfkινε σε 
ηλικlσ 85 ;φόvωvκαι τάφηκε σιοv 
fδιο rάΦο ποιι ετοlμασε ο ίδιος. 
Αργότερα Ηάποιι 200 χρόvια 

μετά το θάνατο rov Αγiοv,χήοτη
κε ο Μεγάλος Ναός~ rα θεμέλιο 
τοιι οποίοιι, όπως αvαφέρθηκε ο 
Ιδιος ο Άγιοςfl) κτήτορας rou 
ναού ιίvαι άγνωστος, όμως εivαι 
αφιερωulυοc στη Θεοτόκο Μα
ρiα. πιt!ανό 'μια και η Μονή ονο
μαζόταv «.Βασιλική» ο κτήτορaς 
va έlvαι κάποιος {Jασιλιάς ή τοuλά
χισrοv va αvιjκει σε βασιλική οι· 
κογένιια. Elvaι οτηvειοtλησίααυ·. 
τή ταυ 15ou αιώvο που φvλάγονrαι 
τώρα τα λεiψaι.ιο.τοιι Ayiov, όπως 
ανακολί.οφθηκον το 1 '/50 στην Εγ
κλl;ίmρο. Ο Μεγάλος Ναός από 
π ς μέρες rov Ηγοιιμέvαιι Γρηγο
ρίου μέχρι σήμερα ονομάζεται 
Ναός του Αγίου Νεοφύτου yιari 
εlvοι εδώ ποιι ημόται η μνήμη rοιι 
Αγiαιι. Η εκκλησία, nov • ·vσι xn· 
σμένη με πελεκητή ααβιστόπΕ· 
rρα Είvαι rρiκλlτη με τρούλλο. Τα 
τρlα κλlrη διaχωρlζονται μεταξV 
rouς με αψίδΕς και κολώνες. Στη~ 
και.μ]ρα rοvβόρειον κλiτοvςτοιχο_ 
yραφήθιJκε ο Αιώθιοτος '.Υμvος. 
Αξwπρόοεκτες ε/ναι η rοιχογρα· 
φία που παρουσιάζει την άφιξη 
rων.rριώv μάγων nάvω σε άλογα 
καθώς και η Φιιγή στην Αfγvτιτο. 
Στο Ιερό δrατηροίιvfαι μερικές 
έξοχες τοιχογραφίες, όπως εivσr 
η [Ια_νοyία_με το_ΧnιστόΊ<4Ι rQ.uς 
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δύό ,4γ)ιξ:;.v..-, κοθ~ς και I) Μtτά
ληψη. ΔιοκρiVΌvτοι ο κάμα Ε ξι οrιό 
τους Μεyόλοιις Πατέρες της Εκ
κλησίας, ο Αθονάοιος, ο Γρηyό· 
p10ς, ο lωάννl)<: ο Χρυαόοτομος, 
ο Μέγας Βαοiλειος, ο Κύριλλος 
και ο 'Αyιος Ιωόvvης ο Ελεήμων. 
Στο νότιο κΑiτος οώζΌvτοι μεpι· 
κές τοιχογραφι'ες ποu nαροιιοιά
ζουν τον Ιωακείμ ~'Ο nροοείιχεται 
σε μω οτόση βαθιοί! στοχαομοίι, 
εvώ δίπλα βρίοκετοι μια άλλη τοι
χογροΦiο με τον Ιωακεiμ Κ"Qι την 
· Avw. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο 
της εκκλησίας ιiι>οι έξοχης τέ
χvης, "'?ι το οτολiζ?ιιv διόφορες 
αξιοnροοειcrες εικο'Jες. Ο σημε
ρινός επισκέπτης στο μοvaσπjpι 
του Α γ/οtι ΝεοΦUτοu. ndJoV nριiιrο 
προσωχηθεi στην εκκληοiο, χω 
ρίςσποrόλη χροvου συνήθως τpέ · 
χει va yvωρίσει τηιι Εγκλεiστpο. 
Όμω<;.ιι Εγκλε!στρα είναι έι-•Gς 
άλλος κόσμος. Πρόκωοι γιο οε
rοΦωλιά λοξεuμέvη μέσο σε συμ
παγή οσβεοrόλιθο. Στο μεσαιω
νικά εκείvαχρόvιο η ovciβaoη και 
η διαμονή ο' οvτή θα' του κάθε 
όλλο π ορό όνετη. ΣGyηvεί•ει ο μι
κρός rοιχογροφημένος χώρος 
και ο διαχωρωμός rοιι. Οι τοιχο 
γροφiες παρμένες κvpiως οπό 
τηv Ayio ΓpοΦή σε ovayκά(oι·v 
va στομοττiοεις και ~·ο τις κο>.ο
προσiξιις. Σrο ι-•όpθηκο ξεχωρί
ζουν η τοιχοyροφίο με το Μυστικό 
Δείπνο, μια έξοχη ζωvοοόιά uι το 
Χριστό va «vinω τους nόδας τωv 
Μοθήτιδιι του», η Φιλοξεviα του 
Αβραάμ, η Σrσίιpωοη, η Προδο-
σiσ, η Αιοόστσσn. κ.λrι. 

Στου κιιρiως ι•οό ο εnισκinτης 
ξεχωρίζει μια τερόσπα ζωyι:;οΦι~ 
τ σι• Ποvτοκρόrορα, μια σ ει ρο οπο 
φημισμένους aσκητές, τηιι Αvά
λη(ιη και άλλες. Αξιοπρόσεκτη εί
ι>οι η τοιχογJΧΙΦiο ποιι Ηοροιισιό· 
ζει rοιις Α-,γέλοιις Γαβριήλ και 
Μιχαήλ vo εγεiροw τον 'Α(!Ο 
οπό τοιι Τάφο κοτό τηιι ημέρα της 
Κρίσης. Το μικρό εικοvοστάοι εί·
ΙΧΙι χωρίς εικόvες. Διστηe_~irω η 
Αγία Τpόπεζa και ο .:vλιιιος 
Στavρός της ΕΗοχής του Νεοφύ
του. 

Το μικροσκοπικό κελλι' τοu 
Αγίου εi~'Ωι ίσως εκεiιιο που ελκύ
ει περισσότερο τηv nροσοχή τωv 
εΗ!ΟΚΕΠΤώV, IJOU άφωνοι ΤΟ περΙ· 
εργάζονται με μια κατάvιιξη που 
τηιι επιβόλλει ο όγ1ος χώρος. Το 
πέτpιVΌ κρεβόιι, το ιιiτρινο γρa
φεiο κοι ο τόφος τοιι A'(iou, μερι
κΕς τοιχοyρaΦiες με τοιι 'Αyιο 
Νεόφυτο να πpοσείιχετοι, όλο 
οΗοκaλιίιπονν τη βαθιά πίστη τpιι 
ΛΙiοι>, τη μ•rτιr·(ΗηΗΙ "'•' ίω;l• '"''' 
πολύ νωρίς ο Άγιος οwειδηrο· 
ποίησε και τηιι ασταμάτητη σιιγ
yροφή κάτω 011ό Οι-'ιιθήκες αυ
στηρής σσκηnκής (ωής. 

Αξίζει va οι'ΩΦφθεi nως οι τοι
χοyραΦίες orηv Εγκλείοτρο, 
όπως ο ίδιοι:; ο · Αyιος σημειώνει, 
σuμπληρώθηκοιι 24 χρόνιο μετά 
τηιι άφιξή του σιηv περωχή. Αυτό 
μας οδηγεί στο froς 1183. Μια 
εrιιyρο9ι} στηιι Εγκλεiοτρο επΙ· 
βεβοι(ίιvει τη χpοwλογίο avrή. Ο 
vόρθηιως rοιχοyρω;'ιήθψ;ε κά· 
ιιου δεκαιοίο χρόι-"" ορyότεοο. 

Η Εγκλεiστρ~ 
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δηλαδή το 1196μ.Χ., όrιως επιβε. 
βοιώνετοι οnό μια άλλη εηιγρο· 
φή. Όμως το 1503 μ .Χ. οι τοιχο
yρaφiες του μέρους οιιιοίι οι•ο· 
κοιvίστηκον. 

·Ε να άλλο οηrίλοιοδiπλο ιοrηιι 
Εyκλείστρο ποιι πιθavόν ήταιι 
rοιχοyροι;'ιημέvο φ~avi(Haι κα
τάμαυρο 011ό τη r;'ιωπό. 

Eivoι πάρα πολλοί εκεivοι ποv 
έyροψοv yιο ro μοιιοστήpι τοu 

Αyίοιι Νε~Ιιτοv, τη ζωή και το 
f.ργο τοιιΑγiοιι. Ο Π,έι;'ιριι (1918) 
οι>QΦέρει: Το Μοιιοστήpι τοu 
Αγίου ΝεΟΦίιτου ι6pίιθηκε στ" τέ
λος του 12οιι οιώιιο, r')v ίδιο επο., 
χή ποιι εγκαθιδρύθηκε η Φρόyκι
κιι διοίκηση στο vησί. Η ορΧJκή 
ιΟτορiσ του μοιιοατηριοίι εivσι 
aρκετά γνωστή εξοιτiας της Τuπι· 
χής Δ!οθίικης τοιιΑyiοιι που δη
μσοιείιτηl'lε .. Ο Άγ10ς έγραψε, 
εΙJιπρόοθετο, διάφορο άλλα έργο 
μεrσξίι rωv onoiωv εivοι και η 
ιστορία της Βρεποvιl'lής κατά
κτησης της Κίιιιροιι οπό το Ρι· 
χάpδο. Σ' αυrά το βιβλίο σιιοι;'ιέ· 
ρε ι πωςavri ηΑwΝκή κατάκτηση 
του vησιοιJ ιιάvοι iva επiτειιγμο 
τωιι όπλωιι, όπως οvοΦiρετοι οιιό 
τοιχ; n;<Οριοοότεροuς Εvρωποίοιις 
χροVΌγρόφοιις, η κάθοδος τοιι 
fkισιλιά Ριχiιρδοιι χοφετίοτηκε 
οπό τους ιθογειιεiς της Κύrιροιιμε 
ογQλλiaση .. Το μοωοτήpι βpi. 
σκεται στη μια πλεuρd εvός οτε· 
vού 9οροwιοίι σε μια σειρό οπό 
χαμηλούς λόφοvς που ειcrείvοvτοι 
παράλληλο προς τη δυτική ακτή 
τοιι vηοιοίι. Αvτό το 9opάyyι στο 
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πορελθόv μnορούοε ~'Q προσεy
yιστεi με μοvοnάτι nou μόvο τα 
μοuλόpια ro χpηoιμonoιot'<Jav .. 
· Ιχνη όλλων σπηλσίωv για rouς 
ερημίτες βr)iσκοvιοι orov ίδιο 
βpilxo της Εyκλείστρaς, όnov nι· 
θcvόv iζi')OOV οι μαθητές του Avi· 
οuΝεQ9ιίτοu ... Το μοwστήρι rης 
Εyκλείσrρaς στο rελευτσiσ χρό
νια έχιι yivει θεριvή καrοιι;;iο γιο 

τοvς Ποφiτες». 

Εξάλλου, ο Γκάi>vις (1936) ση
μειώvιι: «Το μοιιοστιjpι εiι•οι το· 
nοθετημέvο σε μια πλευρά η'ός 
σrεvο~ι ι}αpαJΎιοiι, οι πλευρές 
rou onoiov εivσι καλυμμένες με 
ελιές, κιιπαρiσσια και άλλα δέv
τpα ... Το εσωτερικό της εκκλησί
ας πσροvοιάζει ορ~~:ετά σπομειι•ά
pισ roιχoypaQιώv δύο περιό-
6ωv ... του 16οιι οιώvα, ενώ εκεi
vες σrηv καίιάρa τοιιβόρειοvnλά
rοvςεiιισι προyιvέστερηςχροvο
λογiσς. Ένα μέρος rov τέμπλοu 
εivοι του I7ou οιώvο ... f1όvω από 
τηvοpιο-.ερή Θύρα τηςεΜλησiος 
υπήρχε η επιypοQή που ίδωε τη 
χραι•ολοyiο και τηυ ωτορ!ο της 
εκκλησίας, σλλό α.;.ωρίθηκε από 
τοv Ηyοίιμεvο το 1878 οπό Qόβο 
μήπως οι · Αyyλοι μιτέτpεποv την 
εκκ},ησiο σε Προτεσταυτική». 

Ο Λοϊζος Φιλiππου (1949) που 
επισκέι,'Ιθηκε πολλές 1,'\ορίς το 
μοvαοτι"ιρι κοι το μελέτησε, ypa· 
9~ι: «Το κλίμα της περιοχήςεfvοι 
εξαιρετικό, με δροσερό καλο11:οί· 
ρω καιγλ1JΚείςχειμώJ.•ις ... Τομο· 
vοσrήρι, οVμφωvσ με την παρά· 
δοοη ιδρίι()ηκε οπό Βιιζαvηviι 
ΑvτοκpιΊτορσ και γι' σvτό οt'Ομά· 
ζεται &οι>.ικιj Μοvή. Από ro 1631 
μ.Χ. είVQι Σταυροπηγιακό μova· 
σrήρι ... Δεν υπόκειται στηδικσιο· 
δοσία τοιι Επισκόπου ι ης Πάφου, 
στηυ διοικητική περιφέρεια rov 
οΡοίοιι βρίσκεται, αλλά μόvο στον 
Αρχιεπίσκοπο Κίιπροιι. Το μο· 
vσστήρι τοιι Αγίου Νεοφύτου ιε· 
ροpχιχά είvαι rpiτo μεταξύ τfuv 
μοvσοτηριών της ΚVπpοιι, μετά 
τα μονοσrr}ριο τοιιΚύκχοιικαι του 
ΜσχαιpιΊ ... Τ ο 1778 μ .Χ ο Αp>.Ί· 

μανδρiτης Κιιηριαvός δημοσ!εψε 
στη Βεvετiο το βιβλίο της Ακο· 
λοιιθiος τοιι Αγίοιι Νεοφίποιι και 
την επδμεvη χρονιά ακόμα έvο, 
εκείvο της Τυπικής Διαθήκης του 
Αγίοιι ... ». 

Ο Χάκορθ (1889) οvaφέρετοι 
ιδιαίτερα στrιv τοποθεσία rοιι μα· 
vοστηριοίι: «Το σημερωδ μοvο· 
στηριακά συγκρότημα βρίσκεται 
σ' έvσ μικρό παρόδεισο τρεχού· 
μεvοιι vεροίι και πυκνών δέντρων 
ελιάς, ροδιάς και >.εμοJ.ιιάς, στο 
νότια της σπηλιάς όπου οvσζήτη
σε γιο πρώτη Φορά κσrοφύyιο ο 
"Α γιος ... ». 

Ο Χάκκετ'(19QJ) ΟΙ'Οψίρει με
ρικό εvδιαφέpοvτο στοιχείο yιο 
τοv "Α γιο Νεόφυτα ..:' Ολεςοιrδ
σεις και οι nροπμήσεις τοιι από 
την αρλ'ή φαί~ιοvrοι να κλiι•οw 
npoς τον ασκηnσμό. Πολύ vεα
ρός ακόμα οvλλογιζότσv γιο θέ
μ<JΤΟ όπως ηοvικοvοπο/ηση φύση 
των γήινων ιπιδιώξεων κοι η 
ιιvοσ<>δλεια της ζωής, θέματα nοιι 
πολύ λίγο γοήτειιav τοιχ; σi.!\.'Ομή
λιΙΙες τοu. Το οποτέλεομο όλων 
aυτών rωv ρεμ.βοομών ήτοv η οnό
ΦΟση τοu ι'Ο γίvει μοvοκός ... » 

Ο Ιωόvvης Τ σικvόπουλλος, . 
nοιι τόσο πολλά έγραψε γιο τοv 
Άyιο Νεόι;>υτο, μεταξύ δl.λωv 
οvσφέρει: - «Κ<Jτά το 1434 επi 
των θεμελίων το οποίο είχοv τεθή 
vrιό τουΑγίοιι Νεοφίιτοιι, εκτίοθη 
, εις τον πεpi{3ολον της Μονή;;, ο 
Νaός της Εγκλ.ειοτp!ο~·ής Πονσ· 
'(!'aς, rρίκλιrος 22.83 Χ 11.0/Jμ. Ο 
Ν<Jός aυτός ορyότεpοv επεξετά· 
θ η nρος δwμάς 11αtd 5.36 μ. vπό 
των Λαrivwν, δια να λειτοι•ργή εν 
·ι;.ιv χώρω της επεκτάσεως ι6ικόv 
rωv Ε1JΚτιjριον. Μετό την ,\ήξιv 
της Φραγιωκpοriσς το Ειι11τήριοv 
εκείνο οποrίλεοε τμήμα του Op· 
θοφόξου Νοοό. Εις αυτόv τοv Να· 
όν μετεκομίαθησοv κατά ι ην 28ηv 
Σεπτεμβρίον τοu 1750, το Ιερόv 
Λείψανον του Αγίου, δια 6ε τοίπο, 
σργότερον, ο Ηγούμενος Γρηγό
ριος (1855- 1893) τοv μετοvόμα
σε εις Ναόν τοu Ayiou ΝεC'~..,ίι· 
τοιι ... Η ιστορική σιιτή rou Α'(!Όυ 
ΝεΟι,'lίποu Μοvή παραμένει προ· 
σ<:;>ιλέσrοτοv λαϊκόv προσκίινημα, 
ιδιαιτέρως δ' ελκύει αμέριστοιι 
το εvδωΦέροv rωv ΒvζσvτιVQ.l.ά
yων». 

Ο Α. Μί:pσκλής (1976) σ' έ~'Ο 
σίιvrομο ιστορικό κε!μεvο για το 
βίο κοι roέpyo τουΑγ!ουΝεο9U
rοιι, που πολύ βaσiζετοι στο οιιγ
ypόμμοτδ τοu Τσικvοnοίι)J.ου, 
παρουσιάζει τον ·Α γιο ως ζηλωτή 
μαθητή του Χριστού ... 6ιδό-οκο.l.ο 
των οvθρώnωv.. ιεροκήρυκα .. 
ποιητή ... nεζογι:χ'iΦο ... ιστορικό .. 
Χρυσόστομο της Κύπρου ... σιιγ-
γρος:ιf.σ.. ' 

Και πο)J.δ άλλα ypόφηκοv yιο 
•ov 'Α γιο κο ι το Μοvαοτήρι του. 
'/οως~·άιιaι οπό τσλiγα μοvαατή· 
ριο σι ην Κύπρο που μελετήθηκε 
τόσο πολύ κο ι σε τόσο βQθος, μια 
κι α ίδιος ο ·Α γιος Νεόφυτος 
έypοφε τόσο πολλό γιο την εποχή 
του, γιο την Εγκλεiοτρο και γιο τη 
ζωή του. 

Τ ο Μοvοστήρι τοιι Ayiou Νεο
φύτου, ς:ιιλδξενο, σε ηροσιτή θέση 
τοποθετημένο, ο' έvο ευχάριστο 
περιβό.l.λοv ποιι δtχ)τιιχώς ο σύγ
χρονος τοφισμός το απειλεί, εί
w:ιι χώρος για προσευχή, μελέτη, 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

πvεuμοrική κοι ψυχική οvόσταση 
Στον nδvσεπτο τούrο χώροάχψό
vο οι'<.Ιβοφτίζοιιμε την ψιιχή και 
εξαyvί(οιιμε Ι.ιιτρωτικά τηv κορ· 
διό μας, cλλiJ και σιιvειδητοποιοιί
με το ί-ψος και το μεyολείο της 
aσκητικής ψvχής τοιι Ayiov. Γιατί 
ο · Αyιος Νεόφιιrος οvτί τωv στο ι .. 
χειωδών γρομμάτωv διδδχτηΙΙε 
οπό rοιις γοvείς και τηv κοινότητά 
τον τηv πίστη προς το Θεό, εγκο· 
τtλειψε πολύ νωρίς ης σwηθιομt
ι•ες οvθρώnιvες σσχο>.ίες και επι
δόθηκε στο μοvαχικό και aσκητι
κό βίο, γιο vo καθιερωθεί με το 
ΧΡόνιο, πολύ εnδξιο, ·Α γιος, της 
«Κίιnροιι το κσί.χημα.» 


