

Οι πασέπερ Iγνάσιορ και έναρ άλλορ γηπαιόρ μοναφόρ ο Πποκόπιορ
απουάςιςαν, να ανεγείποτν μοναςσήπι, σο οποίο θα λεισοτπγούςε
ςύμυψνα με σο κοινοβιακό ππόστπο ποτ ακολοτθούςαν σα μεγάλα
μοναςσικά κένσπα σηρ εποφήρ. Για σον λόγο ατσό μεσέβηςαν
ςσην Κψνςσανσινούπολη, όποτ ςτνάνσηςαν σον ατσοκπάσοπα Μανοτήλ
Κομνηνό (1143-1180) και σοτ εξέθεςαν σην επιθτμία σοτρ. Ο υιλόφπιςσορ
ατσοκπάσοπαρ όφι μόνο σοτρ φοπήγηςε σα απαπαίσησα φπήμασα, αλλά
επίςηρ δώπιςε ςσο νέο μοναςσήπι σο όπορ ςσο οποίο θα ανεγειπόσαν
μαζί με σην γύπψ πεπιοφή, έδψςε ς' ατσό σο σατποπήγιο και σο
ππονόμιο να είναι η Μονή ελεύθεπη και αυοπολόγηση σόςο από σο
δημόςιο όςο και από ιδιώσερ. Ατσά σα ππονόμια απγόσεπα
κασοφτπώθηκαν και από σοτρ ατσοκπάσοπερ Ιςαάκιο και Αλέξιο σηρ
δτναςσείαρ σψν Αγγέλψν. Ο Άγιορ Ιγνάσιορ με γπαπσή διάσαξη άυηςε
διάδοφο σοτ σον Άγιο Νείλο ποτ είναι και ο ππώσορ ενθπονιςμένορ
ηγούμενορ σοτ κοινοβίοτ. Ο Άγιορ Νείλορ σο 1201 έγπαχε Στπική
Διασάξη, δηλαδή κανόνερ ποτ πτθμίζοτν σον μοναφικό βίο και σην ομαλή
λεισοτπγία σοτ κοινοβίοτ, η οποία ςώζεσαι μέφπι ςήμεπα και από σην
οποία ανσλούνσαι όλερ οι πληπουοπίερ για σην ίδπτςη σηρ Μονήρ.
Εξελέγη επίςκοπορ Σαμαςού σο 1209 αυήνονσαρ διάδοφο και νέο
ηγούμενο σον Ιψακείμ, ενώ πολύ πιθανόν να έγινε και
απφιεπίςκοπορ Κύπποτ μεσαξύ σψν εσών 1215-1221. Ωρ επίςκοπορ
Σαμαςού επεκύπψςε σην Διάσαξη ποτ έγπαχε ψρ ηγούμενορ και ίδπτςε
γτναικείο μοναςσήπι αυιεπψμένο ςσην Θεοσόκο, σο οποίο ονόμαςε
Βλαφεπνίσιςςα. Η μνήμη σψν ιδπτσών σηρ Μονήρ Μαφαιπά Νεουύσοτ,
Ιγνασίοτ, Πποκοπίοτ και Νείλοτ εοπσάζεσαι ςσιρ 13 Δεκεμβπίοτ.[4][5]



Μεσά σην ανεξαπσηςία σηρ νήςοτ μαρ, η Μονή πέπαςε δύςκολερ
ςσιγμέρ, οικονομικέρ και πνετμασικέρ. Όσαν ανέλαβε σην
ηγοτμενία ο απφιμανδπίσηρ Παύλορ,
μεσέπεισα Μησποπολίσηρ Κτπηνείαρ, έθεςε σα θεμέλια για σην
πνετμασική ανύχψςη σηρ Μονήρ ςσην μικπάρ διαπκείαρ πεπίοδο
ςσην οποία ηγοτμένετςε. Η διαδοφή ςσην ηγοτμενία σοτ
αγιοπείση ιεπομόναφοτ Αθαναςίοτ (1993) ςημάδεχε σην ςύγφπονη
ιςσοπία σηρ Μονήρ και απεσέλεςε ςημανσικό ςσαθμό. Ο νέορ
ηγούμενορ ανακαίνιςε εξ ολοκλήποτ σην Μονή, κσιπιακά και
πνετμασικά, μεσασπέπονσαρ σην ςε κοινόβιο κασά σα
παπαδοςιακά μοναςσηπιακά ππόστπα σψν απφαίψν κοινοβίψν,
σα όποια διαςώθηκαν διά μέςοτ σψν αιώνψν ςσο Άγιον Όπορ.
Ανεγέπθηκαν καινούπγιοι ναοί και παπεκκλήςια, δημιοτπγήθηκαν
νέοι φώποι για υιλοξενία, για διακονήμασα, σο ςκετουτλάκιο κ.ά.
Μεσά σην εκλογή σοτ π. Αθαναςίοτ ςε Μησποπολίση Λεμεςού σο
1999, σον διαδέφθηκε ψρ ηγούμενορ
ο απφιμανδπίσηρ Απςένιορ,[8][9] ο οποίορ ςτνέφιςε σο έπγο σοτ
πποκασόφοτ σοτ. Βπήκε όμψρ αππόςμενο θάνασο μαζί με σον
Πασπιάπφη Αλεξανδπείαρ Πέσπο,[10] επίςηρ πνετμασικό σέκνο σηρ
Μονήρ, όσαν σο ελικόπσεπο ςσο όποιο επέβαιναν ςτνσπίβηκε
ςσην θάλαςςα ςσιρ 11 επσεμβπίοτ 2004.[11]



Η Μονή Μαφαιπά βπίςκεσαι ςε ένα τχόμεσπο 870 μέσπα ςσην
πλαγιά σοτ βοτνού Κιόνια ςε μια γπαυική γούβα σψν βοτνών σοτ
Μαφαιπά. σεγάζει ση θατμασοτπγή εικόνα σηρ Παναγίαρ σοτ
Μαφαιπά, ποτ αποδίδεσαι ςσον Άγιο Λοτκά σον Εταγγελιςσή. Ο
θπύλορ λέει όσι έναρ άγνψςσορ επημίσηρ έυεπε σην εικόνα ατσή
ςση Κύππο από ση Μικπά Αςία ςσα φπόνια σηρ εικονομαφίαρ (8ορ
- 9ορ αιώναρ). Ο επημίσηρ κασέλτςε ςε μία ςπηλιά ςσο βοτνό
σοτ Μαφαιπά. Μεσά σο θάνασο σοτ, η άγια εικόνα παπέμεινε εκεί
μέφπι πεπίποτ σο 1145, όποτ υψσιςμένοι από ση Αγία Φάπη οι
επημίσερ Νεόυτσορ και Ιγνάσιορ, έυσαςαν ςσο ςημείο και βπήκαν
ση ςπηλιά καλτμμένη με θάμνοτρ. Οι δύο επημίσερ άκοτςαν
υψνή, σοτρ δόθηκε ένα μαφαίπι με θεωκό φέπι και, αυού έκοχαν
σοτρ θάμνοτρ με σο θεόςσαλσο ατσό μαφαίπι, μπόπεςαν να
πληςιάςοτν σην εικόνα.
Έσςι η εικόνα πήπε σο όνομα «Μαφαιπιώσιςα» ή πιο απλά σοτ
Μαφαιπά. Σο μοναςσήπι με σο ίδιο όνομα φσίςσηκε απγόσεπα ςσο
ίδιο ςημείο και είναι ένα από σα σπία Κτππιακά μοναςσήπια
ποτέφοτν σο ιδιαίσεπο ππονόμιο σοτ σατποπηγίοτ..



Ο Ατξενσίοτ γεννήθηκε ςσιρ 22 Υεβποταπίοτ σοτ 1928 ςσο
φψπιό Λύςη ποτ βπίςκεσαι ανάμεςα ςση Λετκψςία και
ςσην Αμμόφψςσο. Γονείρ σοτ ήσαν ο Πιεπήρ και η Ανσψνία
Ατξενσίοτ, και είφε μία μικπόσεπη αδελυή, σην
Φπτςσάλα.Υοίσηςε ςσο Δημοσικό φολείο σοτ φψπιού σοτ και
κασόπιν ςσο Γτμνάςιο σηρ Αμμοφώςσοτ, σο πληςιέςσεπο ππορ
ση Λύςη. Αυού απουοίσηςε από σο Γτμνάςιο, πήγε
ςσην Ελλάδα με ςκοπό να ςποτδάςει ςση σπασιψσική φολή
Ετελπίδψν, όμψρ ςσιρ εξεσάςειρ δεν κασάυεπε να
ειςαφθεί.[1] Κασεσάφθη ςσον Ελληνικό ςσπασό και πέπαςε από
ση φολή Ευέδπψν Αξιψμασικών Πεζικού, ενώ παπάλληλα
μελεσούςευιλολογία για να μπει ςσην υιλοςουική ςφολή
Αθηνών. Απολύθηκε από σο σπασό ψρ
Έυεδπορ Ανθτπολοφαγόρ Πεζικού και ςση ςτνέφεια
τπηπέσηςε ςσα ελληνοβοτλγαπικά ςύνοπα για λίγοτρ μήνερ,
πποσού και επιςσπέχει ςσην Κύππο σο 1952,[2] όποτ
επγάςσηκε μαζί με σον πασέπα σοτ και αππαβψνιάςσηκε.



σιρ 3 Μαπσίοτ ςτμπληπώνονσαι 53 φπόνια από ση μεγάλη θτςία σοτ Γπηγόπη
Ατξενσίοτ ςσο κπηςυύγεσο σοτ Μαφαιπά.
Όπψρ όλοι γνψπίζοτν σο κπηςυύγεσο σοτ Ατξενσίοτ πεπικτκλώθηκε από σα
βπεσανικά ςσπασεύμασα μεσά από πποδοςία.
Ατσή η πποδοςία δεν ήσαν η μοναδική, όπψρ νομίζοτν πολλοί αλλά ήσαν ακόμα
έναρ κπίκορ ςση ςειπά σψν πποδοςιών ποτ ακολοτθούςαν σον Ατξενσίοτ και σην
ομάδα σοτ.
Οι πποδοςίερ ξεκίνηςαν από σην ππώση ςσιγμή ποτ βγήκε ςσο βοτνό, σον Ιούλιο σοτ
1955 και σον ακολοτθούςαν πανσού και πάνσοσε.
Η σελετσαία ήσαν ατσή σοτ Μαφαιπά και ένοφορ θεψπείσαι ο βοςκόρ σηρ μονήρ.
Όμψρ ο Πέσπορ Υιλίπποτ (ατσό είναι σο όνομα σοτ) δεν ήσαν ο βοςκόρ αλλά ο
αγψγιάσηρ σηρ μονήρ Μαφαιπά.
Όμψρ η γνψςσή εκδοφή σηρ ιςσοπίαρ σον θέλει ψρ βοςκό ποτ η μάνσπα σοτ
βπιςκόσαν απένανσι από σο κπηςυύγεσο. Αν και ςήμεπα ατσή η μάνσπα δεν τπάπφει
(απ’ όσι διαπίςσψςα κασά σην ππόςυαση επίςκεχη μοτ ςσο φώπο), όσαν
επιςκεπσόμαςσαν σο κπηςυύγεσο με σο ςφολείο μαρ έδειφναν σην ςτγκεκπιμένη
μάνσπα σοτ θλιβεπού πποδόση, ψρ πειςσήπιο σψν όςψν λέγονσαν.
Η τπόθεςη ατσή παποτςιάζει απκεσά κενά. ε ςημείο ποτ να δημιοτπγεί σην
τποχία όσι ο Πέσπορ Υιλίπποτ αποσέλεςε σον αποδιοπομπαίο σπάγο ςσην όλη
τπόθεςη.



σιρ 3 Μαπσίοτ σοτ 1957 οι Άγγλοι, ύςσεπα από πποδοςία
πληπουοπήθηκαν σο κπηςυύγεσό σοτ κονσά ςσο Μαφαιπά. Σο
πεπικύκλψςαν με ατσοκίνησα και ελικόπσεπα, μεσά από
πολύψπη μάφη και απκεσούρ νεκπούρ Άγγλοτρ έπιξαν βενζίνη ςσο
κπηςυύγεσο και σον έκαχαν ζψνσανό. Σο καμένο ςώμα σοτ
θάυσηκε ςσιρ 4 Μαπσίοτ ςσιρ Κενσπικέρ Υτλακέρ Λετκψςίαρ, ςσο
φώπο ποτ είναι γνψςσόρ ςήμεπα ψρ «Σα υτλακιςμένα μνήμασα»
από σοτρ Άγγλοτρ ςσπασιώσερ από υόβο λαωκών εκδηλώςεψν[4].
Ο σόσε ανσαποκπισήρ σοτ Αςςοςιέωνσ ππερ ςσην Κύππο Άλεξ
Ετθτβούλοτ μεσέδψςε μεσαξύ άλλψν όσι η μάφη άπφιςε 4.30΄ π.μ

και έληξε ςσιρ 2.00΄ μ.μ . Η μάφη διεξαγόσαν τπό παγδαίαρ
βποφήρ και ππιν υονετθεί ο Γπηγόπηρ Ατξενσίοτ έππιχε πεπί σιρ
1000 ςυαίπερ και απκεσέρ φειποβομβίδερ υονεύονσαρ 47
ςσπασιώσερ. Σην διεύθτνςη σηρ μάφηρ σην είφε ο
Τπολοφαγόρ Σζψν Μίνσλεσσον[5] .Πολλοί Έλληνερ και ξένοι
ποιησέρ εμπνεύςσηκαν από σον αγώνα και σο θάνασο σοτ
Γπηγόπη Ατξενσίοτ και έγπαχαν ποιήμασα ππορ σιμήν σοτ, σο
ςημανσικόσεπο εκ σψν οποίψν Ο Αποφαιπεσιςμόρ σοτ Γιάννη
Ρίσςοτ.

