
Θαυμαστή εμφάνιση της Αγίας Χρυσής προειδοποιεί ότι έρχονται... οι Τούρκοι. 

Η Αγία Νεομάρτυς Χρυσή καταγόταν από ένα χωριό 
κοντά στην Αριδαία, δίπλα στα σύνορα με τα Σκόπια. Κατά 
τις 10 Οκτωβρίου εφέτος εμφανίσθηκε σε μία νεωκόρο που 
είχε έρθει στην Αριδαία για λουτρό με ιαματικό νερό. 

Έκανε ωτοστόπ στη νεωκόρο όταν αυτή με το αυτοκίνητό 
της έφευγε από την Αριδαία, έξω από την κωμόπολη. Της 
ζήτησε να μπει μέσα στο αμάξι, και όταν σταμάτησε το 
αυτοκίνητο αυτή μπήκε μέσα αστραπιαία. Την είδε τότε να 
φορά ένα ανοιχτόχρωμο λευκό μάλλον φόρεμα πολύ ωραίο 
αλλά παραδοσιακό. Ήταν όπως λέει η νεωκόρος εκπληκτικά 
όμορφη, δεν είχε δει ποτέ πιο όμορφη κοπέλα όπως είπε, 
και πολύ νέα. Η νεωκόρος την ρώτησε γιατί μπήκε και η 
Αγία απάντησε ότι ...την κυνηγούν οι Τούρκοι. Η 
νεωκόρος δεν φαίνεται να έδωσε πολύ σημασία. Άρχισε να 
ψάλλει όπως έκανε και στο ναό. Τότε η Αγία της είπε ότι 
έκανε καλά να ψέλνει και να συνεχίσει. 

Μετά η Αγία της φανέρωσε ότι είναι νεωκόρος σε ένα ναό της περιοχής της Βεροίας, ότι πάει 
Θεσσαλονίκη κλπ, αλλά αυτή δεν πήρε είδηση ακόμη τίποτα. Της λέει μόνο σαν να πειράχτηκε, 
«και εσύ που μένεις»; Η Αγία της λέει εδώ σε λίγο είναι ο δρόμος που πάει, σε μικρή 
απόσταση, στο σπίτι μου. Τότε η νεωκόρος που ακόμα δεν κατάλαβε τίποτα της λέει «και τότε 
κοπέλα μου γιατί δεν πας στο σπίτι σου;» και σταματάει στη διασταύρωση. Η Αγία βγήκε 
από το αυτοκίνητο αστραπιαία πάλι και εξαφανίσθηκε, και μόνο τότε κατάλαβε ότι κάτι 
σημαντικό συνέβη. Μετά από λίγες μέρες όταν είδε την εικόνα της στο τέμπλο, γιατί στις 13 
Οκτωβρίου γιορτάζει, τότε κατάλαβε ότι ήταν η ίδια η Αγία που της εμφανίσθηκε και την 
πιάσανε τα κλάματα μέσα στην εκκλησία, οπότε το πληροφορήθηκαν κι οι άλλοι. Δύο από 
αυτούς μας το είπαν. 

Από τον βίο της Νεομάρτυρος: Η Αγία Νεομάρτυς Χρυσή γεννήθηκε στο χωριό Σλάτενα 
(σημερινή Χρυσή) της επαρχίας Αλμωπίας. Ο πατέρας της ήταν φτωχός και είχε τέσσερις 
θυγατέρες. Η Χρυσή ήταν πολύ ωραία στο σώμα και στην ψυχή. Κάποτε, ενώ βρισκόταν με 
άλλες γυναίκες στους αγρούς και μάζευε καυσόξυλα, την απήγαγε κάποιος Τούρκος και τη 
μετέφερε στο σπίτι του.  

Ο Τούρκος προσπάθησε με κολακείες να την εξισλαμίσει και να την κάνει γυναίκα του. Η 
Χρυσή όμως αντιστάθηκε και δυναμικά απάντησε: «Εγώ τον Χριστό μόνο γνωρίζω για 
νυμφίο μου, που δεν θα αρνηθώ και αν ακόμα με κομματιάσεις». Οι γονείς και οι συγγενείς 
της Χρυσής, με εξαναγκασμό των Τούρκων, την παρακαλούσαν να ασπαστεί το 
μουσουλμανισμό για να σωθεί. Αλλά η μεγαλόψυχη Χρυσή τους απάντησε: «Πατέρα πλέον 
έχω τον Κύριο Ιησού Χριστό, μητέρα την Κυρία Θεοτόκο, αδελφούς δε και αδελφές έχω 
τους Αγίους και τις Αγίες της Εκκλησίας μας».  

Μπροστά λοιπόν στη σταθερότητα της Χρυσής, οι Τούρκοι απάντησαν με φρικτά 
βασανιστήρια. Τελικά στις 13 Οκτωβρίου 1795 κατέκοψαν το σώμα της με μαχαίρια και έτσι 
πανάξια έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 13 Οκτωβρίου. 

Η προειδοποίηση της Αγίας έχει σημασία, διότι μετά το αναμενόμενο ξαφνικό χτύπημα στη 
Μέση Ανατολή, έρχονται τα Ελληνο-τουρκικά. Το αναφέραμε ήδη στο «3ΟΥΑΙ»1. 
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1  http://www.imdleo.gr/diaf/2010/08/3ue.pdf  Βασικά η Αγία προειδοποίησε ότι θα πάρουν εξουσία οι Τούρκοι 
εναντίον μας, και ο καιρός είναι κοντά, διότι δεν υπάρχει μετάνοια. Οπότε αποτραβώντας ο Θεός τη χάρη του όλο 
και περισσότερο, στο τέλος θα βρουν ευκαιρία να μας χτυπήσουν οι Τούρκοι. Και επειδή οι Άγιοι είναι φύλακες της 
πατρίδας μας η Αγία ενώ ζει στον αόρατο και αψηλάφητο πλέον κόσμο, λέει εκ μέρους μας ότι την καταδιώκουν... 
Το μήνυμα είναι ότι χωρίς μετάνοια θα πάθουν πολλά οι Έλληνες, πριν να δοθεί, σε όσους επιζήσουν, η Πόλη. 




