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Ἁγίου Σωφρονίου Ἱεροσολύμων

«Τὸ ἰατρεῖο τοῦ κόσμου 
καὶ τὸ θεραπευτήριο τῆς Οἰκουμένης» 
Ἀββάκυρος
Ὁ ἰσάγγελος βίος καὶ τὰ παράδοξα θαύματα 
τῶν Ἁγίων Ἀμπα(κ)ὶρ (Κύρου) 
καὶ Ἀμπαγιουχάνα (Ἰωάννου)

Εἰσαγωγή, μετάφραση καὶ σχόλια ἀπὸ τὸν Γιάννη Φουρτούνα, Θεο-
λόγο. Ἐκδόσεις «Κέντρο Πατερικῶν Ἐκδόσεων (ΚΕ.Π.Ε.)», Ἀθήνα 2011, 
σελίδες 303.

Ὅπως εἰσέρχεται κανεὶς σὲ κῆπο ποὺ μυροβολεῖ ἀπὸ τ᾿ 
ἀνθισμένα λουλούδια, ἂς ἐγκύψουμε σ᾿ αὐτὸν τὸν κῆπο τῶν 
χαριτόβρυτων θαυμάτων καὶ τῶν ὑπερφυσικῶν ἐνεργειῶν 
καὶ ἂς ὀσφρανθοῦμε τὴν εὐωδία τῆς παρουσίας τῆς χάρης 
τῶν Ἁγίων καὶ σὰν τὶς μέλισσες ἂς συλλέξουν οἱ ψυχές μας 
τὴ γύρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιὰ νὰ ᾿χουν νὰ τραφοῦν σ᾿ 
αὐτὸ τὸ πνευματικὸ καταχείμωνο τῶν καιρῶν μας. 

Εἶναι γραμμένα μὲ τὴ θεόπνευστη γραφὴ τοῦ Ἁγίου Σω-
φρονίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰεροσολύμων, ἐξ αἰτίας ποὺ καὶ ὁ 
ἴδιος θεραπεύθηκε ἀπὸ ἀνίατη ἀσθένεια τῶν ὀφθαλμῶν του 
κατ᾿ ἐντολὴ τῶν Ἁγίων, ποὺ ἐμφανίζονταν καὶ τοῦ διόρθω-
ναν τὰ γραπτά του. 

Τὰ θαύματα καὶ τὰ παράδοξα σημεῖα τῶν Ἁγίων Κύρου 
(Ἀμπακὶρ) καὶ Ἰωάννου (Ἀμπαγιουχάνα) εἶναι ἀπὸ τὰ ὡραι-
ότερα καὶ παραδοξότερα θαύματα τῆς χριστιανοσύνης καὶ 
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ἀφήνουν κατάπληκτο τὸν ἀναγνώστη μὲ 
τὴν πλοκὴ καὶ τὴν ἐξέλικη τῆς ἐξιστόρησής 
τους, μὲς ἀπὸ τὰ ὁποῖα θαυμάζει κανεὶς τὴ 
δύναμη τῶν Ἁγίων, ἀλλὰ καὶ τὸ μεγαλεῖο 
τῆς χριστιανοσύνης.

* * *
Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Πρόλογος.
Εἰσαγωγή.

Ἡ ἀρχαία πόλη Κάνωπος ἢ Κάνωβος.
Τὸ πολυιατρεῖο τῆς Οἰκουμένης.
Οἱ βυθισμένες πολιτεῖες τοῦ κανωπικοῦ Δέλτα.
Τὸ ἀραβικὸ Ἀμπου(κ)ὶρ ἢ Ἀβουκίρ.
Ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων στὸ Ἀμπουκίρ.
Ἡ ἑλληνικὴ κοινότητα τοῦ Ἀμπουκίρ.
Τὸ «ἀρχονταρίκι» τῶν Ἁγίων τοῦ Ἀμπουκίρ.
Ὁ «Λεωνίδας» τοῦ Ἀμπουκίρ.
Ὁ πιστὸς φύλακας τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων.
Τὰ νὲα θαύματα τῶν Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάννου.
῏Ω! ἱερὰ ξυνωρίς.

Ὁ Βίος καὶ ἡ πολιτεία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰω-
άννου, ὑπὸ Ἁγίου Σωρφονίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.

Τὸ θαῦμα ποὺ ἔγινε στὸν συγγραφέα Ἅγιο Σωφρόνιο, Πατρι-
άρχη Ἱεροσολύμων.
Τὸ θαῦμα ποὺ ἔγινε στὸν Ἅγιο Σωρφόνιο, ὅπως τὸ ἀφη-
γεῖται ὁ ἴδιος.

Τὰ ἐξαίσια καὶ παράδοξα θαύματα τῶν Ἁγίων Ἀμπακὶρ (Κύ-
ρου) καὶ Ἀμπαγιοχάνα (Ἰωάννου).

Εἰσαγωγὴ τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου γιὰ τὴν ἐξιστόρηση τῶν 
θαυμάτων.

Διήγησις θαυμάτων τῶν Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν 
σοφῶν Ἀναργύρων, ὑπὸ Σωφρονίου μοναχοῦ τοῦ Σοφιστοῦ.
 

Α. Θαύματα ποὺ ἔγιναν σὲ Ἀλεξανδρινοὺς
1. Γιὰ τὸν Ἀμμώνιο τὸν Ὀκταβάριο, ποὺ εἶχε χοιράδες στὸν 

τράχηλο.
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2. Γιὰ τὸν Θεόδωρο, ποὺ εἶχε λευκώματα 
    στὰ μάτια του.
3. Γιὰ τὸν Καλό, ποὺ ἔσπασε τὸ πόδι του.
4. Γιὰ τὸν Ἰσίδωρο, ποὺ ἀσθένησε στὸν 
    πνεύμονα.
5. Γιὰ τὸν Μηνᾶ τὸν Φιλόπονο, ποὺ ἔπα-
   θε τὴν ἔμφραξη.

6. Γιὰ τὸν Γεδδαῖο, τὸν ναυλομάχο, ποὺ εἶχε σύριγγα.
7. Γιὰ τὸν Μηνᾶ, ποὺ εἶχε πιασμένα τὰ πόδια του.
8. Γιὰ τὸν Χριστόδωρο τὸν Οἰκονόμο, ποὺ κινδύνευσε στὴ 

λίμνη.
9. Γιὰ τὴ Θεοδώρα, τὴ γυναίκα τοῦ Οἰκονόμου, ποὺ ἔπαθε 

ὀφθαλμία.
10. Γιὰ τὴ Μαροῦ, τὴν κόρη τοῦ Οἰκονόμου, ποὺ ἀπὸ τὰ δό-

ντια της ἔπαθε κώφωση.
11. Γιὰ τὴ Μαρία, τὴ θυγατέρα τοῦ διακόνου, ποὺ δὲν ἔπαθε 

καμιὰ βλάβη πέφτοντας ἀπὸ ψηλά.
12. Γιὰ τὸν Ἠλία, τὸν λεπρό.
13. Γιὰ τὸν Θεόπεμπτο, τὸν δαιμονιζόμενο.
14. Γιὰ τὸν Ἰωάννη, τὸν λωβιασμένο, ποὺ εἶχε ἐλεφαντίαση.
15. Γιὰ τὸ Ζαχαρία, ποὺ ἔπασχε στοὺς διδύμους.
16. Γιὰ τὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσώνη, ποὺ εἶχε σάπιους μηρούς.
17. Γιὰ τὸν Παῦλο, ποὺ ᾿χε τὸ κεφάλι του γεμάτο σκουλήκια.
18. Γιὰ τὴ Σγεφανία, ποὺ ᾿χε καρκίνο.
19. Γιὰ τὴ Μαρία, που ᾿χε τὸν ὕδρωπα.
20. Γιὰ τὴ Μαρτυρία, ποὺ ἀπὸ ἐπήρεια ἔπασχε στὰ σπλάχνα της.
21. Γιὰ τὸ Σαραπάμμωνα, ποὺ εἶχε σκίρο στὸ πόδι.
22. Γιὰ τὸν Γεννάδιο, ποὺ ᾿χε τὴν κεφαλή του γεμάτη μύγες.
23. Γιὰ τὴν Ἰουλιανή, τὴν τυφλὴ καὶ τὴν Ἰουλιανὴ τὴν πλη-

γιασμένη.
24. Γιὰ τὴ Ἐλπιδία, ποὺ ἔπασχε ἀπὸ αἱμόρροια.
25. Γιὰ τὴ Θεοδώρα, ποὺ κατάπιε τὸ βάτραχο.
26. Γιὰ τὸν Θεόδωρο, ποὺ προστάχτηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους νὰ 

φάει ἀσπίδα.
27. Γιὰ τὴ Δωροθέα, ποὺ τὸ παιδί της κατάπιε ἀβγὸ φιδιοῦ.
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28. Γιὰ τὴν Κοσμιανή, ποὺ ἐνῶ πήγαινε 
προσκύνημα στοὺς Ἁγίους, ἔπεσε ἀπὸ 
τὸ ἄλλογο καὶ σύντριψε τὸ σῶμα της.

29. Γιὰ τὸν Θεόφιλο, ποὺ τοῦ εἶχαν δεθεῖ 
ἀπὸ μαγεία, χέρια καὶ πόδια.

Β. Θαύματα ποὺ ἔγιναν σὲ ἄθεους καὶ σὲ 
ἄπιστους

30. Γιὰ τὸν Νεμεσίωνα τὸν Ἔπαρχο καὶ τὸν 
Φωτεινὸ τὸν ἀόμματο.

 Ὁ ἀστρομανὴς Νεμεσίων καὶ ἡ ἀλαζονεία του.
 Ὁ ταπεινὸς καὶ ἀόμματος Φωτεινός.
31. Γιὰ τὴν Ἀθανασία, ποὺ δὲν πίστευε στοὺς Ἁγίους Κύρο 

καὶ Ἰωάννη.
32. Γιὰ τὸν Γέσιο, τὸν ἰατροφιλόσοφο.
33. Γιὰ τὸν Θεόδωρο, ποὺ ρινοκτύπησε μετὰ τὴ Θεία Κοινω-

νία καὶ ἀμέσως τυφλώθηκε.
34. Γιὰ τὸν Ἀγάπιο τὸν εἰδωλολάτρη.

Γ. Θαύματα ποὺ ἔγιναν σὲ Αἰγύπτιους καὶ σὲ Λίβυους
35. Γιὰ τὸν Ἰωάννη τὸν Μνηματίτη, ποὺ ἔπασχε ἀπὸ τὰ νεφρά.
36. Γιὰ τὸν μικρὸ Μνᾶ, ποὺ εἶχε τὴ γλώσσα κρεμασμένη ἔξω 

ἀπ᾿ τὸ στόμα του.
37. Γιὰ τὸν Εὐγένιο, τὸν Γεωμέτρη, ποὺ ἔπασχε ἀπὸ ὑδρωπικία.
38. Γιὰ τὸν Ταυρίνο, τὸν λουρόποδα.
39. Γιὰ τὴν Ἄννα, τὴ μονάστρια, ποὺ κατάπιε 3 σαμιαμίδια.
40. Γιὰ τὸν Κοβιώτη, τὸν κουφὸ καμηλιέρη.
41. Γιὰ τὸν Τριμποῦνο, ποὺ ἦταν τυφλός.
42. Γιὰ τὸν μοναχὸ ἀπὸ τὴν Ταβέννησο, ποὺ ἦταν τυφλός.
43. Γιὰ τὸν Πατρίκιο, ποὺ εἶχε στὰ μάτια του λευκώματα.
44. Γιὰ τὸν Ἀντώνιο, τὸ Θηβαῖο, ποὺ ἔπασχε στὰ σπλάχνα.
45. Γιὰ τὴν Ἀφναίτιδα, ποὺ εἶχε τὸ μεγάλο βάρος.
46. Γιὰ τὸν Πιαμώθ καὶ τὸν Γεώριο, ποὺ ὑπεξαίρεσαν τὶς 

προσφορὲς πρὸς τοὺς Ἁγίους.
47. Γιὰ τὸν Νῶννο, πού ᾿χε νεκρὸ τὸ πόδι του.



5

Δ. Θαύματα ποὺ ἔγιναν σὲ αἰρετικοὺς μονοφυσίτες 
ἀφθαρτοδοκῆτες καὶ ἀπολλιναριστὲς

48. Γιὰ τὸν Θεόδωρο, τὸν ὑποδιάκο-
νο, ποὺ εἶχε ποδάγρα.

49. Γιὰ τὸν ὑποδιάκονο Ἰωάννη, ποὺ 
εἶχε λευκώματα καὶ στὰ δύο μάτια.

50. Γιὰ τὸ Στέφανο, πού, παρομοίως, 
εἶχε λευκώματα.

51. Γιὰ τὸν Πέτρο, τὸν παράλυτο.
52. Γιὰ τὸν Μηνᾶ, ποὺ μαστιγώθηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους.
53. Γιὰ τὸν κόμη Ἰουλιανό, ποὺ ἀπὸ φαρμάκι παρέλυσαν ὅλα 

του τὰ μέλη.

Ζ. Θαύματα ποὺ ἔγιναν σὲ ξένους, 
ἀπὸ παντὸς τόπου τῆς Οἰκουμένης

54. Γιὰ τὸν ἱερέα Γεώργιο ἀπὸ τὴ Κιλικία, ποὺ ἔπαθε ἐπίχυση.
55. Γιὰ τὸν Ζώσιμο, τὸν ἀρχίατρο ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, πού ᾿χε 

πάθει παράλυση.
56. Γιὰ τὸ ὑπηρέτη ἀπὸ τὴν Ἐλευθερούπολη τῆς Παλαιστίνης.
57. Γιὰ τὸν Ἰσίδωρο, τὸν ἐπιληπτικό.
58. Γιὰ τὸ Θεόδωρο, τὸν Κύπριο, πού ᾿γινε σακάτης ἀπὸ μαγεία.
59. Γιὰ τὸν Γεώργιο, τὸν Κύπριο, ποὺ ἀρρώστησε στὰ πόδια 

του, ἀπὸ ἐνέργεια τῶν δαιμόνων.
60. Γιὰ τὸν Κυριακὸ ἀπὸ τὴ Ρόδο, ποὺ δαιμονίζονταν.
61. Γιὰ τὸν Πέτρο τὸν Ἀμμαδά, πού ᾿χε χοιράδες στὸν τράχηλο.
62. Γιὰ τὸν Στέφανο, τὸν Ἀφροδισέα, πού ᾿βγαλε ἀπὸ τὸ κε-

φάλι του τὴ σκολόπεντρα.
63. Γιὰ τὸν Θεόδωρο, τὸ Βυζάντιο, πού ᾿χε τὸ πύρωμα.
64. Γιὰ τὸν Φιλήμονα τὸ Μακρακωμήτη, πού ᾿χε συκώτι καὶ 

σύριγγα.
65. Γιὰ τὴ Ροδόπη, ποὺ εἶχε τὰ ἐξανθήματα.
66. Γιὰ τὸν Ἐλπίδιο, ποὺ ἀπὸ μαγεία τοῦ δονοῦνταν τὸ πρόσωπο.
67. Γιὰ τὸν μογιλάλο.
68. Γιὰ τὸν Θεόδωρο, τὸν τυφλό, ποὺ εἶχε δαιμόνιο.
69. Γιὰ τὸ Μηνᾶ, τὸ Λύκιο, ποὺ ἔπεσε σὲ ὕδερο.
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70. Γιὰ τὸν Γεώργιο, ποὺ ἀπὸ ἐπή-
ρεια μαχαίρωσε τὸν ἑαυτό του.
71. Γιὰ τὴν Ἰωαννία, ποὺ ἀπὸ μα-
γικὴ ἐπιρροὴ στριφογύριζε.
72. Γιὰ τὸν Ἰωάννη, τὸν τυφλό.

Παράρτημα ἔγχρωμων φωτο-
γραφιῶν.

Βιβλιογραφία.

Πίνακας ἀσπρόμαυρων φωτογραφιῶν.




