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Ναός Ἁγίου Γεωργίου στή Σόφια, Βουλγαρία. 

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀναστάσιος (ἤ Σπάσος στή βουλγαρι-κή) 
καταγόταν ἀπό τό χωριό Ραδοβίσι τῆς ἐπαρχίας Τιβεριουπό-λεως (Στρού-
μιτζας) τῆς Βουλγαρίας. Σέ ἡλικία εἴκοσι περίπου ἐτῶν ἐγκατέλειψε τήν 
γενέτειρά του καί πῆγε στή Θεσσαλονίκη ὅπου ἐργαζόταν ὡς βοηθός σ᾿ 
ἕνα κατάστημα ὁπλοποιῒας. Κάποια ἡμέρα ὁ Ἀναστάσιος ὑπέκυψε στίς 
πιέσεις τοῦ ἀφεντικοῦ του καί ἐδέχθηκε νά προσποιηθεῖ τόν Τοῦρκο, γιά 
νά τόν βοηθήσει στή λαθραία ἐξαγωγή τουρκικῶν πολυτελῶν ἐνδυμα-
σιῶν ἀπό τήν ὀχυρή πόλη τῆς Θεσσαλονίκης. Καθώς ὅμως πῆγε νά 
περάσει τήν πύλη ντυμένος μέ τουρκικά ροῦχα οἱ κρατικοὶ ὑπάλληλοι 
ἐζή-τησαν νά δοῦν τά ἔγγραφα γιά τήν ἐξαγωγή τῶν ἐνδυμασιῶν· τότε 
ἐκεῖνος ἰσχυρίσθηκε ὅτι εἶναι Τοῦρκος καί ὅτι εἶναι δικά του τά ροῦχα. Οἱ 
ὑπάλληλοι γιά νά πεισθοῦν τοῦ ἐζήτησαν νά ἀπαγγείλει τή μωα-
μεθανικὴ ὁμολογία (σαλαβάτι). Ὁ Ἀναστάσιος ὅμως οὔτε τήν ὁμολογία 
ἐγνώριζε, ἀλλά οὔτε πολύ περισσότερο εἶχε τή διάθεση νά ἀρνηθεῖ τήν 
πίστη του. 

Μετά ἀπό αὐτό τό περιστατικὸ συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε στόν 



ἀγᾶ, ὁ ὁποῖος προσπάθησε νά τόν πείσει νά ἀλλαξοπιστήσει 
ὑποσχόμενός του διάφορα δῶρα. ᾿Επειδὴ ὅμως ὁ Ἅγιος παρέμενε 
σταθερός, ὁ ἀγᾶς, ζητώντας τή συμβουλή καί τή βοήθεια τοῦ Τούρκου 
μουφτῆ, τόν παρέπεμψε στό δικαστή, ὁ ὁποῖος προσπά-θησε μέ ποικίλους 
τρόπους νά μεταβάλλει τή γνώμη τοῦ ᾿Αναστα-σίου. Μεταχειρίσθηκε 
ὑποσχέσεις γιά δῶρα καί πλούτη, γιά νά τόν δελεάσει καί νά ὁμολογήσει 
ὅτι εἶναι Τοῦρκος. Μάταια, ὅμως. Γι’ αὐτό τόν ἐφυλάκισε καί συνέχισε 
πλέον τήν προσπάθεια χρησιμοποιώντας ποικίλα βασανιστήρια. Ὅλα 
αὐτά τά ὑπέμεινε ὁ Ἀνα-στάσιος μέ καρτερία, χωρίς νά ὑποχωρήσει. ῾Ο 
δικαστής τότε, τόν παρέπεμψε στόν ἀνώτατο διοικητικό ὑπάλληλο, τό 
μουσελίμη, πού καί αὐτός ὅμως δέν κατάφερε τίποτε. Ἔτσι 
ἀποφασίσθηκε ἡ θανάτωσή του. Τό ἔτος 1794 καί ἐνῶ τόν ὁδηγοῦσαν 
στόν τόπο τῆς θανατικῆς του ἐκτελέσεως, στήν Καινούργια Πόρτα, 
τοποθεσία ἔξω ἀπό τήν πόλη, ὁ Ἀναστάσιος ὑπέκυψε λόγῳ τῶν 
κακώσεων καί τῶν βασανισμῶν πού εἶχε ὑποστεῖ στή φυλακή. Ἔτσι ἡ 
ψυχή του ἀνέβηκε στόν οὐρανό, γιά νά δεχθεῖ τούς ἀμάραντους στεφά-
νους ἀπό τό Δωρεοδότη Κύριο. 
 


