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Ἀγαπητοί μας, Χριστός Ἀνέστη καί ἔτη πολλά! 

Ἡ λίαν ἀξιέπαινος ἀπόφασις τοῦ Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου 
Χύτρων καί  ἀγαπητοῦ ἐν  Χριστῷ ἀδελφοῦ κ.  Λεοντίου  καί  τῆς  περί 
Αὐτόν Ἀδελφότητος τῶν Πατέρων τῆς τροφοῦ ἡμῶν Ἱερᾶς Βασιλικῆς 
καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, ὅπως, μέ τήν εὐκαιρίαν 
καί τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς κριτικῆς ἐκδόσεως τῶν συγγραμμάτων τοῦ 
Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου,  διοργανώσουν τό ὑπό τόν γενικόν 
τίτλον  «Ἅγιος  Νεόφυτος  ὁ  Ἔγκλειστος,  Ἱστορία  –  Θεολογία  –  
Πολιτισμός» Α΄  Διεθνές  Συνέδριον,  τό  ὁποῖον  πανηγυρικῶς  ἀρχίζει 
σήμερον,  μᾶς  ἐχαροποίησεν  ἰδιαιτέρως.  Διά  τοῦτο  καί  ἀπευθύνομεν 
πρός αὐτούς τά πλέον θερμά μας συγχαρητήρια καί τάς εὐχάς μας διά 
τήν ὡραίαν καί θεάρεστον αὐτήν πρωτοβουλίαν των. 

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι μέσα ἀπό τάς  ἐργασίας τοῦ Συνεδρίου τούτου 
θά  καταδειχθοῦν  καί  θά  ἐπιμαρτυρηθοῦν  δι’  ἀκόμη  μίαν  φοράν  ἡ 
τεραστία προσφορά τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου καί τῆς ὁμωνύμου του Ἱερᾶς 
Μονῆς,  καί  γενικώτερον  τό  πολυσήμαντον  ἔργον  τῶν  Ἱερῶν  μας 
Μονῶν καθ’ ὅλην τήν μακραίωνα θρησκευτικήν καί ἐθνικήν ἱστορικήν 
πορείαν τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀρκεῖ νά ὑπενθυμίσωμεν ὅτι αἱ 
Ἱεραί  μας Μοναί,  καί γενικώτερον ἡ Ἐκκλησία μας,  εἶναι  ἐκεῖναι  αἱ 



ὁποῖαι διέσωσαν καί διεφύλαξαν τόσον τήν Ὀρθόδοξον, ὅσον καί τήν 
Ἑλληνικήν ταυτότητα τοῦ μαρτυρικοῦ μας λαοῦ. 

Τό  ἀρχόμενον,  ὅμως,  σήμερον  Συνέδριον  καταδεικνύει  καί 
ἐπιμαρτυρεῖ ὅτι καί εἰς τάς ἡμέρας μας σπουδαία καί σημαντική εἶναι ἡ 
ἀποστολή τῶν Ἱερῶν μας Μονῶν.  Καί  τοῦτο  διότι  αὐταί,  καί  πέραν 
ὅλης τῆς ἄλλης ἐκκλησιαστικῆς προσφορᾶς των,  συντηροῦν ἐπί πλέον 
μέ  ὑψηλόν  αἴσθημα  εὐθύνης  -πρᾶγμα  πολύ  σημαντικόν-  καί  τήν 
Κιβωτόν τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων μας, δηλαδή καί τῆς πατρῴας μας 
Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως, ἀλλά καί τῆς ἱστορικῆς, θεολογικῆς 
καί πολιτιστικῆς μας παραδόσεως καί κληρονομίας, Ἀποτελοῦν, ἔτσι, 
σπουδαίας πνευματικάς ἑστίας, αἱ ὁποῖαι θεωροῦνται τόσον χρήσιμοι 
καί  ἀναγκαῖαι  εἰς  τήν  τόνωσιν  καί  εἰς  τήν  ἐνίσχυσιν  καί  τῆς 
θρησκευτικῆς  πίστεως,  ἀλλά καί  τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ 
μας.

Δι’  ὅλους  αὐτούς  τούς  λόγους,  ἐκφράζομεν  τήν  βαθεῖάν  μας 
ἱκανοποίησιν διά τήν διεξαγωγήν τοῦ Α΄ τούτου Διεθνοῦς Συνεδρίου, 
τό  ὁποῖον,  μέσα  ἀπό  τάς  ἐμβριθεῖς  εἰσηγήσεις,  αἱ  ὁποῖαι  θά 
παρουσιασθοῦν εἰς αὐτό, ἀλλά καί μέσα ἀπό τάς ἄλλας ἐργασίας του, 
θά ἀναζητήσῃ νά φέρῃ εἰς τό φῶς τῆς δημοσιότητος καί κάποιας νέας 
προσεγγίσεις καί πτυχάς -προϊόν συγχρόνου ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης- 
αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς τόν Ἅγιον Νεόφυτον τόν Ἔγκλειστον, ἐν σχέσει 
καί  πρός τήν Ἱστορίαν,  τήν  Θεολογίαν καί  τόν  Πολιτισμόν τῆς  ὑπό 
ἀναφοράν περιόδου. 

Ἀσφαλῶς,  δέν εἶναι  δυνατόν εἰς  ἕνα σύντομον χαιρετισμόν νά 
ἐπιχειρήσωμεν  ἀνάλυσιν  τοῦ  λίαν  ἐνδιαφέροντος  καί  πάντοτε 
ἐπικαίρου θέματος τοῦ Συνεδρίου. Τό ἔργον τοῦτο ἀνέλαβον, καί μετά 
πολλῆς ἐπιτυχίας –εἴμεθα βέβαιοι περί τούτου- θά φέρουν εἰς πέρας οἱ 
διακεκριμένοι Εἰσηγηταί τούτου.
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Ὁπωσδήποτε, ὅμως, ἄς μᾶς ἐπιτραπῆ νά τονίσωμεν, ἐν συντομίᾳ, 
ὅτι ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος (1134  ± 1220 μ.Χ) ἀποτελεῖ  μίαν 
ἀπό  τάς  πλέον  πολυσχιδεῖς  καί  πολυμόρφους  φυσιογνωμίας  τοῦ 
κυπριακοῦ ἁγιολογίου.  Ἀναφέρομεν χαρακτηριστικῶς ὅτι  πέραν τοῦ 
θεολογικοῦ του ζήλου, τῆς ἐναρέτου ἀσκητικῆς του ζωῆς καί τῆς ὅλης 
γενικῶς ἁγιότητος του, ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὑπῆρξεν ὁ πολυγραφώτατος 
συγγραφεύς τοῦ 12ου αἰῶνος. 

Ὁ  ἴδιος  ὁ  Κάρολος  Κρουμβάχερ  συγκαταλέγει  τόν  Ἅγιον 
Νεόφυτον,  μαζί  μέ  τόν  Εὐστάθιον  Θεσσαλονίκης  καί  τόν  Μιχαήλ 
Ἀκομινάτον, εἰς τήν τριάδα τῶν πλέον σπουδαίων ρητόρων καί λογίων 
τοῦ 12ου αἰῶνος. Ὑπογραμμίζομεν, ἐπίσης, ὅτι τά δεκαέξ συγγράμματά 
του,  τά  ὁποῖα  «χάριτος  Πνεύματος  Ἁγίου» συνέγραψεν,  ἐνδιαφέρουν 
ἄμεσα ὄχι  μόνον  τήν  Θεολογίαν  καί  τήν  Ἐκκλησίαν,  ἀλλά  καί  τήν 
Ἱστορίαν  καί  τόν  Πολιτισμόν  μας.  Διά  τοῦτο  καί  ὅλα  ἀποτελοῦν 
σπουδαίαν καί ἀστείρευτον πηγήν ἀφ’ ἑνός μέν πνευματικῆς μελέτης 
καί  περισυλλογῆς,  ἀφ’  ἑτέρου  δέ  ἐπιστημονικῆς  ἐρεύνης  καί 
ἀναζητήσεως.  Κατά  συνέπειαν,  εὐλόγως  προσβλέπομεν  καί 
προσδοκοῦμεν ὅτι καί τό ἀρχόμενον σήμερον Α΄ Διεθνές Συνέδριον θά 
ἀποβῇ  λίαν  χρήσιμον  εἰς  τήν  προαγωγήν  τῆς  θεολογικῆς,  καί 
γενικώτερον  τῆς  ὅλης  ἐπιστημονικῆς  ἐρεύνης  καί  μελέτης,  ἡ  ὁποία 
ἀφορᾷ εἰς τόν Ἅγιον Νεόφυτον, καί εὐρύτερον εἰς τήν Ἱστορίαν, τήν 
Θεολογίαν  καί  τόν  Πολιτισμόν  τῆς  ὑπό  ἐπισκόπησιν  χρονικῆς 
περιόδου.

Δέν ἀμφιβάλλομεν ὅτι αἱ διάφοροι Εἰσηγήσεις καί Ἀνακοινώσεις, 
αἱ ὁποῖαι θά παρουσιασθοῦν ἐνώπιον τοῦ περιπύστου τούτου Διεθνοῦς 
Συνεδρίου,  ἀκόμη  δέ  καί  ἡ  ἀνταλλαγή  ἐπιστημονικῶν  ἀπόψεων, 
θέσεων,  σκέψεων,  ἰδεῶν  καί  ἐμπειριῶν  μεταξύ  τῶν  Συνέδρων,  θά 
ἀποτελέσουν  οὐσιώδη  συμβολήν  εἰς  τήν  ὑλοποίησιν  τῶν  ὑψηλῶν 
στόχων του.
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Θερμῶς  εὐχαριστοῦμεν  τήν  Ἐπιτροπήν  τῶν  διακεκριμένων 
Καθηγητῶν,  ἡ  ὁποία  μετά  πολλοῦ  ζήλου  καί  ἀγάπης  ἀνέλαβε  καί 
ἔφερεν  εἰς  αἴσιον  πέρας  τό  ἀνατεθέν  εἰς  αὐτήν  ἔργον,  δηλαδή  τῆς 
κριτικῆς  ἐκδόσεως  τῶν  συγγραμμάτων  τοῦ  Ἁγίου  Νεοφύτου  τοῦ 
Ἐγκλείστου.

Θερμῶς  εὐχαριστοῦμεν,  ἐπίσης,  καί  ὅλους  τούς  ἐκλεκτούς  καί 
διακεκριμένους Εἰσηγητάς, καί γενικῶς τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον 
κοπιάσαντας  καί  μοχθήσαντας  διά  τήν  πραγματοποίησιν  εἰς  τήν 
νῆσόν μας ἑνός τόσον σπουδαίου καί σημαντικοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου.

Ἰδιαιτέρως καλωσορίζομεν εἰς Κύπρον ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι 
ἔσπευσαν νά ἔλθουν ἀπό τό ἐξωτερικόν καί διά τῶν εἰσηγήσεων, ἀλλά 
καί δι’ ὅλης τῆς ἄλλης ἐνεργοῦ συμμετοχῆς των, νά συμβάλουν εἰς τήν 
ἀπό πάσης ἀπόψεως ἐπιτυχίαν τοῦ Συνεδρίου. Πρός ἅπαντας τούτους 
εὐχόμεθα  εὐχάριστον  καί  καρποφόρον  τήν  ἐδῶ  ὀλιγοήμερον 
παραμονήν των.

Διά  τῶν  ὀλίγων  καί  συντόμων  τούτων  σκέψεών  μας, 
ἐπιδαψιλεύομεν πρός ὅλους ἐσᾶς, τούς ἀγαπητούς μας Συνέδρους, τάς 
εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐχόμενοι πᾶσαν, παρά τοῦ Ἀναστάντος 
Χριστοῦ,  ἐπιτυχίαν  εἰς  τό  Συνέδριον,  διά  τῶν  πρεσβειῶν  τοῦ  Ἁγίου 
Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου. Εὐχαριστοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,
        τῇ 22ᾳ Ἀπριλίου 2009.
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