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Ο θρύλος λέει ότι η Αγία κόρη ήταν ένα εκπληκτικής ομορφιάς 
κορίτσι που έζησε κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας σε 
κάποιο από τα χωριά της Ηπείρου,  επί της εποχής του τυράννου 
της Ηπείρου Αλή πασά (1788 – 1822 μ.Χ.).  Ο Τούρκος Αγάς την 
ήθελε για το χαρέμι  του και έδωσε εντολή σε ένα απόσπασμα να 
την οδηγήσουν σε εκείνον. Κάποιος όμως από το απόσπασμα 
ελληνικής καταγωγής, πρόλαβε και την ειδοποίησε. Όμως η 
κοπέλα ήταν αφιερωμένη στο Θεό και αρνήθηκε να υποκύψει στη 
σκλαβιά και την ατίμωση. Πήρε μαζί της το εικόνισμα της 
Παναγίας της Βρεφοκρατούσας και χάθηκε μέσα στα βουνά. 

Μετά από πολλές κακουχίες έφθασε στον Όλυμπο, βρίσκοντας 
καταφύγιο στην περιοχή δίπλα στο εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας 
στην παλαιά Βροντού. Υπάρχει πιθανότητα να τη βοήθησαν να 
φτάσει ως εκεί Ηπειρώτες ξυλουργοί, οι οποίοι πήγαιναν κάθε 
χειμώνα από τα χωριά της Ηπείρου στον Όλυμπο για να 
δουλέψουν ως υλοτόμοι . 



Ο Αλή πάσας που κατασκόπευε τα πάντα, πληροφορήθηκε ότι 
βρισκόταν κρυμμένη στη Βροντού και έστειλε ανθρώπους του για 
να την πιάσουν. 

Κυνηγημένη η αγία Κόρη έφυγε στο τελευταίο της καταφύγιο, στη 
βαθιά χαράδρα. Εκεί απέφυγε να πλησιάζει ανθρώπους από το 
φόβο μήπως ανακαλύψουν το καταφύγιό της. Κατά το διάστημα 
της παραμονής της στη χαράδρα ανακάλυψε μία σπηλιά όπου και 
κρυβόταν. Τρεφόταν με ρίζες και κράνα και ότι άλλο έβρισκε 
μπροστά της, επιλέγοντας να απαρνηθεί τα εγκόσμια και να 
ζήσει με εγκράτεια και αγνότητα. 

Πολλοί από τους βοσκούς την πλησίαζαν και της έδιναν τροφή, 
αλλά εκείνη κρατούσε μυστική την ταυτότητά της και την 
μαρτυρική ιστορία της. Δεν είναι γνωστό πόσα χρόνια έζησε πριν 
πεθάνει από τις κακουχίες και τις στερήσεις. 

Μετά από καιρό οι κάτοικοι τη βρήκαν νεκρή μέσα στη ρεματιά, 
στον τόπο όπου σήμερα είναι το εκκλησάκι και το άγιασμά της 
και την έθαψαν στον ίδιο τόπο κοντά στη σπηλιά όπου κρυβόταν. 

 


