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῾Η ῾Αγία Νεομάρτυς Κυράννα ἐγεννήθηκε στό χωριό ᾿Αβυσσώκα ἤ 
Βυρσόκα, στή σημερινή ῎Οσσα τῆς Θεσσαλονίκης, ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί 
φιλόθεους. Στό Μαρτύριό της ἀναφέρεται, ὅτι ἦταν ἐξαιρετικά ὄμορφη. 
Αὐτή ἐξωτερική ὀμορφιά τῆς Κυράννας, πού δέν ἦταν τίποτε ἄλλο ἀπό τό 
ἀντικατόπτρισμα τῆς ἐσωτερικῆς της ὡραιότητος, ἀποτέλεσε καί τήν 
ἀφορμή γιά νά ὁδηγηθεῖ στό μαρτύριο, καθώς κάποιος γενίτσαρος, 
εἰσπράκτορας τῶν φόρων στό χωριό τῆς Κυράννας, πού τήν ἐρωτεύθηκε, 
προσπάθησε ἐπανειλημμένα μέ κολακεῖες καί δῶρα νά τήν ἑλκύσει καί 
νά τήν πείσει νά ἀλλαξοπιστήσει, γιά νά τή νυμφευθεῖ.  

᾿Επειδή ὅμως Κυράννα δέν ἀποδεχόταν οὔτε τίς κολακεῖες, οὔτε πολύ 
περισσότερο τά δῶρα τοῦ Τούρκου, αὐτός νομίζοντας πώς θά τήν κάμψει 
μέ τό φόβο ἄρχισε νά τήν ἀπειλεῖ ὅτι θά τή βασανίσει σκληρά καί τέλος 
θά τή θανατώσει, ἐάν δέν ὑποχωρήσει καί δέν ἀρνηθεῖ τήν πίστη της. 
᾿Αλλά οὔτε αὐτά τά μέσα ἔφεραν τό ποθητό ἀποτέλεσμα γιά τό 
γενίτσαρο. Τότε τήν ὁδήγησε βίαια στόν κριτή τῆς Θεσσαλονίκης καί 



ψευδομαρτύρησε ἐναντίον της, ὅτι τοῦ εἶχε δηλώσει πώς θά 
ἀλλαξοπιστήσει γιά νά τή νυμφευθεῖ, ἀλλά τελικά δέν ἐτήρησε τήν 
ὑπόσχεσή της. ῾Η ῾Αγία Κυράννα μέ πνευματική ἀνδρεία ὁμολόγησε τήν 
πίστη της στόν Χριστό. ῎Ετσι οἱ Τοῦρκοι τήν ὁδήγησαν στή φυλακή.  

῾Ο γενίτσαρος, πού τήν ὁδήγησε στόν κριτή, ἐζήτησε καί ἔλαβε τήν ἄδεια 
τοῦ ᾿Αλῆ ᾿Εφέντη, μπέη τοῦ κάστρου τῆς Θεσσαλονίκης, νά ἐπισκέπτεται 
τήν ῾Αγία στή φυλακή, ὅπου προσπαθοῦσε μέ κολακεῖες ἀλλά καί 
βασανιστήρια νά τή μεταπείσει. ῞Οταν ἔφευγε αὐτός, συνέχιζε τίς 
βασάνους ὁ δεσμοφύλακας, τόν ὁποῖο ἔλεγχαν γιά τή σκληρότητά του 
τόσο οἱ ὑπόλοιποι φυλακισμένοι, ὅσο καί κάποιος ἄλλος φύλακας 
Χριστιανός.  

Κάποια φορά ὁ γενίτσαρος ἐπισκέφθηκε καί πάλι τήν ῾Αγία στή φυλακή 
καί τήν ἐβασάνισε μέχρι θανάτου. ῾Ο Χριστιανός φύλακας ἐπέπληξε τότε 
δριμύτατα τό δεσμοφύλακα καί τόν ἀπείλησε ὅτι θά τόν καταγγείλει στόν 
πασᾶ, ἐπειδή ἐπέτρεπε νά εἰσέρχονται στή φυλακή παράνομα ἄνθρωποι 
ξένοι καί νά βασανίζουν τούς φυλακισμένους. ῎Ετσι, ὅταν μετά ἀπό λίγο ὁ 
γενίτσαρος ξαναῆλθε στή φυλακή, φοβούμενος ὁ δεσμοφύλακας δέν τοῦ 
ἐπέτρεψε τήν εἴσοδο. Αὐτός τότε τόν κατήγγειλε στόν ᾿Αλῆ ᾿Εφέντη, ὁ 
ὁποῖος τόν ἐκάλεσε καί τόν ἐπέπληξε, γιατί παράκουσε τίς διαταγές του. 
῞Υστερα ἀπό αὐτό τό γεγονός, ὁ δεσμοφύλακας ἐπέστρεψε ὀργισμένος 
στή φυλακή καί ἐξέσπασε ἐπάνω στήν ῾Αγία Κυράννα, τήν ὁποία 
ἐκρέμασε καί ἄρχισε νά χτυπᾶ ἀλύπητα. Μπροστά σ᾿ αὐτό τό θέαμα ὅλοι 
οἱ φυλακισμένοι, ἀκόμη καί οἱ Μωαμεθανοί, ἄρχισαν νά διαμαρτύρονται 
καί νά καταφέρονται ἐναντίον τοῦ δεσμοφύλακος, ὁ ὁποῖος ἄφησε τήν 
῾Αγία κρεμασμένη καί ἔφυγε. ῏Ηταν 28 Φεβρουαρίου τοῦ 1751.  

Κατά τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες ἕνα θεῖο φῶς ἐκάλυψε ξαφνικά τό σῶμα 
τῆς ῾Αγίας Κυράννας, ὁποία ἄφηνε τήν τελευταία της πνοή, καί ὕστερα 
ἐξαπλώθηκε σ᾿ ὅλη τή φυλακή. Μπροστά σ᾿ αὐτό τό θαῦμα οἱ Χριστιανοί 
εὐχαριστοῦσαν τόν Κύριο, ἐνῶ οἱ Μωαμεθανοί ἐνόμιζαν ὅτι ἦταν φωτιά 
καί ἐτρομοκρατήθηκαν.  

῾Ο Χριστιανός φύλακας, ὁ ὁποῖος πῆγε νά κατεβάσει τήν κρεμασμένη 
῾Αγία, τή βρῆκε νεκρή. Στό μεταξύ τό φῶς εἶχε ὑποχωρήσει, ἀλλά 
παρέμενε σ᾿ ὅλο τό χῶρο μιά ἄρρητη εὐωδία. ῾Ο φύλακας τότε, 
περιποιήθηκε τό ἱερό λείψανο τῆς Μάρτυρος, τό ὁποῖο τήν ἑπόμενη μέρα 
παρέλαβαν οἱ Χριστιανοί καί τό ἐνταφίασαν ἔξω ἀπό τή Θεσσαλονίκη. 
Στό Συναξάρι τῆς Νεομάρτυρος ἀναφέρεται ὅτι τό σκήνωμα τῆς ῾Αγίας 
ἐνταφιάσθηκε «ἔξω τῆς πόλεως, ἐκεῖ ὅπου ἐνταφιάζονται καί τῶν λοιπῶν 
Χριστιανῶν τά λείψανα», δηλαδή στό κοιμητήριο τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς.  



῾Ως μέρα τῆς μνήμης τῆς Νεομάρτυρος ἀναφέρεται σέ Λαυριωτικό 
Κώδικα 1η ᾿Ιανουαρίου. Στήν ῎Οσσα ὅμως, ῾Αγία Κυράννα ἑορτάζεται στίς 
8 ᾿Ιανουαρίου. Αἰτία αὐτῆς τῆς ἑορτολογικῆς μετατοπίσεως ἴσως εἶναι τό 
ὅτι ὁ ἑορτασμός της κατά τίς 28 Φεβρουαρίου συχνά συνέπιπτε μέ τήν 
περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, περίοδο χαρμολύπης, ἐνῶ στίς 8 
᾿Ιανουαρίου ἐπιπλέον οἱ κάτοικοι τῆς ῎Οσσας ἦταν ὅλοι συγκεντρωμένοι 
στό χωριό τους ἐξ αἰτίας τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. ῾Η μνήμη τῆς 
῾Αγίας τιμᾶται πανηγυρικά καί ἀπό τούς ᾿Οσσαίους τῆς Θεσσαλονίκης 
στό ναό τῆς ᾿Αχειροποιήτου κατά τήν Κυριακή μετά τίς 8 ᾿Ιανουαρίου.  

 


