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Αζαλάζηνο  Ρεπαληδηώηεο Ο Νενκάξηπξαο 
 

Καηά ηελ νξζόδνμε εθθιεζία, λενκάξηπξαο είλαη ν 
νξζόδνμνο ρξηζηηαλόο πνπ ππέζηε καξηπξηθό ζάλαην ιόγσ 
ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ηνπ, θπξίσο θαηά ηνπο ρξόλνπο ηεο 
ηνπξθνθξαηίαο. 

Έλαο από ηνπο πνιινύο λενκάξηπξεο ήηαλ θαη ν 
Αζαλάζηνο Ρεπαληδηώηεο. Γελλήζεθε ζηε Λήκλν κεηαμύ 1790 
θαη 1800 ζην ρσξηό Ρεπαλίδη, απ’ όπνπ πήξε θαη ην όλνκά ηνπ. 
 Έκαζε ηα πξώηα ηνπ γξάκκαηα ζην λεζί θαη ζηε ζπλέρεηα 
κεηέβε ζην Άγην Όξνο κε ζθνπό λα γίλεη κνλαρόο, ζε ζρεηηθά 
κηθξή ειηθία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 
νη Σνύξθνη εηζέβαιαλ ζην Άγην Όξνο θαη ζθιάβσζαλ πνιινύο 
καρεηέο, πνπ θξύβνληαλ ζηα κνλαζηήξηα, αιιά θαη πνιινύο 
κνλαρνύο.  Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη ν κνλαρόο Αζαλάζηνο ν 
νπνίνο ζπλειήθζε θαη ζύξζεθε ζηα ζθιαβνπάδαξα. 
Πνπιήζεθε σο δνύινο ζ’ έλαλ άξρνληα ηεο Αηγύπηνπ. Απηόο 
ηνλ ππνρξέσζε λα γίλεη κνπζνπικάλνο θαη λα παληξεπηεί κηα 
αηρκάισηε ρξηζηηαλή. Όηαλ αιιαμνπίζηεζε, νη Σνύξθνη ηνπ 
απέλεηκαλ ηνλ ηίηιν ηνπ αγά. ύληνκα απέθηεζε κεγάιε 
πεξηνπζία. Έδεζε έηζη γηα αξθεηά ρξόληα.  

Όκσο, από θάπνηα επνρή θαη ύζηεξα 
άξρηζε λα κεηαληώλεη γηα ηελ αιιαγή ηεο 
πίζηεο ηνπ. Αθνύ ην ζπδήηεζε κε ηε 
γπλαίθα ηνπ, κε ηελ νπνία δελ είραλ 
απνθηήζεη παηδηά, απνθάζηζε λα ηεο 
αθήζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 
πεξηνπζίαο θαη λα μαλαγπξίζεη ζην Άγην 
Όξνο. Πξάγκαηη, αζθήηεςε εθεί γηα 
αξθεηά ρξόληα κε κεγάιε ηαπείλσζε, 
ζπγρσξέζεθε θαη έιαβε ην Άγην Μύξν1, 
γελόκελνο πάιη δεθηόο ζηελ Οξζόδνμε 
Εθθιεζία. ηε ζπλέρεηα, εγθαηαζηάζεθε 
                                                 
1 Άγην Μύξν νλνκάδεηαη έλα κείγκα ιαδηνύ θαη 57 δηαθνξεηηθώλ θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ θαη 

αξσκαηηθώλ νπζηώλ, ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά ζην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, 

θάζε δέθα πεξίπνπ ρξόληα, θαη θαηόπηλ απνζηέιιεηαη ζε όιεο ηηο Οξζόδνμεο Εθθιεζίεο, 
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ην κπζηήξην ηνπ ρξίζκαηνο. 
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ζηελ ειεύζεξε Ειιάδα, γηα ιίγν δηάζηεκα θαη ηειηθά 
επέζηξεςε ζηε Λήκλν ην 1843. 

Σν 1844, έγηλε κέινο ηεο ρνιηθήο Εθνξίαο θαη πάζρηζε 
γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο θαη ηελ αύμεζε ησλ 
εζόδσλ ηεο. Σα ρξόληα εθείλα Σνύξθνο δηνηθεηήο ηνπ λεζηνύ 
ήηαλ έλαο εθκεηαιιεπηήο θη εθβηαζηήο ησλ Υξηζηηαλώλ. Γηα 
πνιιά ρξόληα δαλεηδόηαλ ρξήκαηα από ην «Κνηλόλ Σακείνλ», 
ην νπνίν είραλ ζπγθξνηήζεη νη θάηνηθνη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε 
ησλ ζρνιείσλ ηνπ λεζηνύ, αιιά πνηέ δελ ηα επέζηξεθε. 

Κάπνηε νη θάηνηθνη ηεο Λήκλνπ απνθάζηζαλ λα 
δηακαξηπξεζνύλ ζην νπιηάλν, ν νπνίνο δηέηαμε λα γίλεη 
έξεπλα. ηηο 5 Οθησβξίνπ 1844, δπν Σνύξθνη θη 
νθηώ Έιιελεο θιήζεθαλ ζηελ Πόιε λα θαηαζέζνπλ γηα ην 
ζέκα. Οη Λήκληνη πήγαλ κε επηθεθαιήο ηνλ Αζαλάζην πνπ ηνλ 
αθνινπζνύζαλ νη αληηπξόζσπνη εθηά ρσξηώλ. 

Η πξσηνβνπιία ηνπ Αζαλαζίνπ λα ηεζεί επηθεθαιήο ηεο 
απνζηνιήο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεηαζηξνθή ηνπ από ηε 
κνπζνπικαληθή ζξεζθεία, έγηλε αηηία λα γίλεη αληηπαζήο ζε 
πνιινύο Σνύξθνπο, νη νπνίνη ζεσξνύζαλ αζπγρώξεην 
ακάξηεκα ηελ επηζηξνθή ζηε ρξηζηηαληθή πίζηε. Από ηόηε 
άξρηζαλ λα θαηεγνξνύλ ηνλ Αζαλάζην κε δηάθνξεο αζηήξηρηεο 
θαηεγνξίεο θαη λα ηνλ πεξλνύλ από δίθεο. 

Σν 1846, ηνλ ζπλέιαβαλ θαη ηνλ νδήγεζαλ 
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κε έλα πινίν, γηα λα δηθαζηεί. Όκσο, 
ν κάξηπξαο δελ έθηαζε πνηέ ζηελ Πόιε, δηόηη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, ελώ έπιεαλ ζηνλ Ειιήζπνλην, νη 
δεζκνθύιαθεο ηνλ έξημαλ αιπζνδεκέλν ζηε ζάιαζζα θαη ηνλ 
έπλημαλ, γλσξίδνληαο πηζαλόηαηα όηη ζα αζσσλόηαλ ζην 
αλώηεξν δηθαζηήξην, αθνύ δελ είρε δηαπξάμεη θαλέλα αδίθεκα. 

Η κλήκε ηνπ ηηκάηαη ηελ ηέηαξηε Κπξηαθή κεηά ηελ 
πεληεθνζηή, όπσο θαη όισλ ησλ ππόινηπσλ λενκαξηύξσλ. 


