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«Ακόμα κι οι πέτρες εδώ, επί αιώνες ψέλνουν: ΚΥΡΙΕ 
ΕΛΕΗΣΟΝ…CHRISTÈ ELÈISON!  
 
 
Ραφαήλ Αναγνώστου για τη Romfea.gr 
 
Ορεινή Καλαβρία-Βυζαντινή Μεγάλη Ελλάδα:  στα βήματα του Αγίου 
Ιωάννη του Θεριστή και του  + π. Κοσμά Αγιορείτου Καλαβρού. 
 

Στις 23 Φεβρουαρίου (9 Μαρτίου π.ημ)  η 
Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του 
Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Θεριστού. 
Ας δούμε λίγα στοιχεία από το συναξάρι του 
Αγίου που στην Ελλάδα έγινε γνωστός από 
τον μακαριστό Γέροντα Κοσμά τον Λαυρεώτη 
και πλέον στη συνείδηση όλων, Κοσμά 
ΜεγαλοΕλλαδίτη. 

Ο Όσιος Ιωάννης γεννήθηκε στις αρχές 
του 10ου μ.Χ. αιώνος στον Πάνορμο 
(Palermo) της Σικελίας. Η μητέρα του ήταν 
αιχμάλωτη ορθόδοξη χριστιανή στο παλάτι 
του τοπικού μουσουλμάνου άρχοντος, που 
την είχε ως σύζυγό του και ονομαζόταν 
Καλλίστη. Ο Όσιος μεγάλωνε σύμφωνα με τα 
ήθη των Σαρακηνών. Μόνο η μητέρα του 
μιλούσε κρυφά στο παιδί της για τον Χριστό. 
Όταν έφθασε σε ηλικία 14 ετών του 
φανέρωσε την αληθινή του πατρίδα, την 
Καλαβρία, και τον προέτρεψε να μεταβεί εκεί 

για να βαπτισθεί Χριστιανός Ορθόδοξος. Στη συνέχεια η ευλαβής 
Καλλίστη ασπάσθηκε το παιδί της και του επέδωσε τον Τίμιο Σταυρό, τον 
οποίο φύλασσε κρυφά και ήταν η μόνη παρηγοριά της στις θλίψεις της 
ομηρίας. Ο Όσιος διέφυγε με θαυμαστό τρόπο την καταδίωξη των 
Αγαρηνών και αποβιβάσθηκε στην ακτή του Στύλου, στην Ιόνιο 
Καλαβρία, όπου και βαπτίσθηκε υπό του τοπικού Ορθοδόξου Επισκόπου 
Ιωάννου, ο οποίος του έδωσε το όνομά του.  

Ο Ιωάννης πήγαινε τακτικά στην εκκλησία, προσκυνούσε τον Τίμιο 
Σταυρό και ζητούσε εξηγήσεις για τις άγιες εικόνες που έβλεπε. 
Βλέποντας δίπλα στον Χριστό τον Προφήτη καί Πρόδρομο και Βαπτιστή 
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Ιωάννη, ερώτησε: «Ποιός είναι αυτός ο άγιος που είναι ντυμένος με 
δέρμα καμήλας;». Του απάντησαν: «Είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο 
προφήτης που έζησε στην έρημο και τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι. 
Είναι εκείνος που βάπτισε τον Χριστό μας στον ποταμό Ιορδάνη. Να τον 
μιμηθείς, γιατί έχεις το όνομά του». Ακούγοντας τον βίο του Τιμίου 
Προδρόμου ο Ιωάννης γέμισε όλος από θείο πόθο και παρακάλεσε τον 
Επίσκοπο να του δείξει έναν ερημικό τόπο όπου θα μπορούσε να σώσει 
την ψυχή του.  

Εκείνος τότε του υπέδειξε ένα αρχαίο 
μοναστήρι σε μια δασώδη κοιλάδα, 
ανάμεσα στους ποταμούς Άσση και 
Στύλαρο. Αυτός πήγε εκεί και βρήκε δύο 
αγίους μοναχούς, τον Αμβρόσιο και τον 
Νικόλαο. Εκείνοι στην αρχή ήταν αρνητικοί 
και τον άφησαν έξω από την πόρτα του 
μοναστηριού, μέχρι που, θαυμάζοντας την 
σταθερότητά του και την επιμονή του, τον 
δέχθηκαν κοντά τους, για να αρχίσει την 
αγγελική ζωή και να φθάσει σε ύψη 
αγιότητος. 

Κάποτε στο Ροβιάνο, από τη μεριά του Μοναστηρακίου (Monasterace), 
ήταν ένας γαιοκτήμονας που κάθε χρόνο, μετά το θερισμό, έδινε μερικό 
από το σιτάρι του στο μοναστήρι. Τον μήνα Ιούνιο ο Ιωάννης πήγε να τον 
βρει, παίρνοντας μαζί του κι ένα παγούρι κρασί. Καθώς διάβαινε 
ανάμεσα στα χωράφια, οι χωρικοί άρχισαν να τον περιπαίζουν, αλλά ο 
πράος Ιωάννης τους πλησίασε και έδωσε σε όλους να φάνε και να πιούνε. 
Όλοι έτρωγαν ψωμί και έπιναν κρασί, αλλά το ψωμί δεν τελείωνε, κι ούτε 
άδειαζε το παγούρι. Μόλις το είδε αυτό ο Όσιος γονατιστός 
ευχαριστούσε τον Θεό. Ξαφνικά σκοτείνιασε ο ουρανός, ενώ ήταν 
μεσημέρι και μια μπόρα έπεσε στον κάμπο. Οι θεριστές έτρεξαν να 
προστατευθούν. Μόνον ο Ιωάννης έμεινε αμετακίνητος προσευχόμενος. 
Μόλις κόπασε η βροχή, γύρισαν οι θεριστές για την δουλειά τους και 
βρήκαν θερισμένα όλα τα στάχυα, δεμένα στην σειρά δεμάτια και 
στεγνά. Γι' αυτό και ονομάσθηκε Θεριστής. 

Ο Όσιος προείπε την κοίμησή του, το δε τίμιο λείψανό του κατέστη 
πηγή θαυμάτων και ιάσεων παντοδαπών, ώστε και αυτοί οι Νορμανδοί 
κατακτητές, ανήγειραν, μετά του πιστού ορθόδοξου λαού, μεγαλοπρεπή 
ναό προς τιμήν του. Την Νορμανδική κατάκτηση της Μεγάλης Ελλάδας 
ακολούθησε ο έντονος εκλατινισμός της περιοχής.  
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Οι τελευταίοι Λατίνοι 
μοναχοί εγκατέλειψαν την 
παλαιά μονή και μετέβησαν 
στον κοντινό Στύλο 
φέρνοντας εκεί μαζί τους, 
όπου και σώζονται μέχρι 
σήμερα, τα τίμια λείψανα 
του Οσίου και των Αγίων 
Αμβροσίου και Νικολάου, 
των διδασκάλων του. 

Η ιστορία δεν διέσωσε την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία ο Όσιος 
κοιμήθηκε εν ειρήνη και αναπαύθηκε στους κόλπους του Αβραάμ. Η 
παράδοση θέλει την εορτή της μνήμης του Αγίου την 23η Φεβρουαρίου, 
ή την 24η, μαζί με την εορτή της ευρέσεως της Τιμίας κεφαλής του Αγίου 
Ιωάννου του Προδρόμου, γιατί ο Όσιος Ιωάννης ήταν ένας πρόδρομος 
της σωτηρίας, ένας νέος πρόδρομος της βασιλείας των ουρανών στην 
πολύπαθη γη της Καλαβρίας.  
Ἀπολυτίκιον 
Τὴν λαμπράν κατέλειψας νῆσον Σικελῶν, ἐπαρχίαν ὄλβιον πατρός, καὶ ταῖς 
μητρὸς πιστῆς παραινέσεσι, τὴν Καλαβρίαν δὲ ἁγίαν κατέλαβες, Ἰωάννη 
Πάτερ ἡμῶν, διὸ ὑπὲρ ἡμῶν δυσώπει τὸν Κύριον. 

 
 
Η Ιερά Ελληνορθόδοξος Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεριστού 
 

Το βυζαντινό αυτό στολίδι της Μεγάλης 
Ελλάδας βρίσκεται στο ορεινό χωριό 
Μπιβόντζι της Επαρχίας Ρηγίου της 
Καλαβρίας, σε μία περιοχή που με 
καμάρι οι κάτοικοί της ονομάζουν μέχρι 
σήμερα «βυζαντική κοιλάδα του 
ποταμού Στυλλάρου».  
Εγκαταλελειμμένο επί αιώνες, πήρε ζωή 
όταν ο λόγιος ιταλομαθής Λαυρεώτης 
μοναχός Κοσμάς Παπαπέτρου, από τα 
Γιάννενα, εγκαταστάθηκε στην 
ερειπωμένη μονή.  

Για χρόνια το καθολικό είχε 
μετατραπεί σε σταύλο. Ο μακαριστός 
Κοσμάς συνήθιζε να λέει πως η δική του 
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ιεραποστολή είναι να ανάβει ένα κερί στο φυσικό μανουάλι, δηλαδή μία 
σχισμή στον μισογκρεμισμένο τοίχο και να χτυπάει την μικρή καμπάνα, 
ακούγοντας τον ήχο της να γεμίζει με την ηχώ του την κοιλάδα και να 
νιώθει τις ψυχές των χιλιάδων ασκητών να αγαλλιάζουν.  

Η επιμονή του, η υπομονή και η 
προσήλωσή του, εκεί, μόνος,  χωρίς ούτε 
τα χρειώδη, συγκίνησε και ενέπνευσε 
πολλούς τόσο στην Καλαβρία και την 
υπόλοιπη Μεγάλη Ελλάδα, όσο και στην 
Πατρίδα Ελλάδα.  

Το 

Μοναστήρι αναστηλώθηκε, η αγάπη των ανθρώπων έγινε έμπρακτη 
βοήθεια και στήθηκε χειροποίητο ξυλόγλυπτο τέμπλο, κρεμάστηκε 
μπρούτζινος πολυέλεος, οι μορφές των αγιογραφηθέντων Αγίων 
λάμπρυναν και πάλι τους τοίχους του Καθολικού. Εκατοντάδες στην 

αρχή, χιλιάδες στη συνέχεια κατ’ έτος - 
υπήρξε έτος που έφτασαν τις 16.000 οι 
επισκέπτες -ανηφόριζαν τους 
κακοτράχαλους δρόμους για να βρεθούν 
σ’ αυτή την ορεινή βυζαντινή γωνιά της 
Μεγάλης Ελλάδας που θυμίζει Άγιον 
Όρος και να συνομιλήσουν με τον 
αγιορείτη ασκητή που ενέμπνεε δέος.  

 
 
 
 
 
 
Ο Πατριάρχης του Γένους στην βυζαντινή Μεγάλη Ελλάδα.  
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Η ιστορική προσκυνηματική 
επίσκεψη του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τον 
Μάρτιο του 2001 στην περιοχή - 
μοναδική Οικουμενικού Πατριάρχη - 
έκανε τις καρδιές να φτερουγίσουν. 
Οι άνθρωποι χαρούμενοι ψέλλιζαν 
πως ο Πατριάρχης του Γένους και ο 
π. Κοσμάς φέρνουν πάλι την άνοιξη 

του Ελληνορθόδοξου Ιταλιώτικου Μοναχισμού στα αγιασμένα από το 
αίμα χιλιάδων μαρτύρων και τα δάκρυα χιλιάδων ασκητών χώματα της 
ενδόξου Μεγάλης Ελλάδος.  

Οι ελπίδες έμελλε να διαψευστούν σύντομα όταν η ελληνική 
κατάρα, η «φαγωμάρα» κι ο διχασμός, έκαναν πάλι την απεχθή 
εμφάνισή τους. Δεν είναι σκοπός μας σήμερα, μέρα πανηγύρεως, να 
θίξουμε αυτό το ζήτημα. Η ιστορία θα φανερώσει, όπως πάντοτε 
άλλωστε, ενόχους και αθώους, δικαίους και αδίκους.  

Ο π. Κοσμάς έφυγε 
πικραμένος από τη Μονή της 
οποίας υπήρξε και βεβαίως 
παραμένει ο Νέος Κτήτωρ και η 
παρουσία του αγιορείτικου 
μοναχισμού διεκόπη απότομα. Τον 
Δεκέμβρη του 2010 άφησε την 
τελευταία του πνοή στο κελάκι του 
στην Καψάλα του Αγίου Όρους με 
το μαράζι στην καρδιά.  Η Μονή 
ἐμεινε χωρίς Έλληνα μοναχό και ο 
τοπικός Δήμος που την είχε 
παραχωρήσει με τόση αγάπη στην 
Ιερά Μητρόπολη Ιταλίας, του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, την 

παραχώρησε τελικά στους 
Ρουμάνους που έως και σήμερα 
διατηρούν μικρή συνοδεία υπό τον 
αρχιμανδρίτη Ιουστίνο.  

 
Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, θα 
έλεγε κάποιος, το μοναστήρι 
παρέμεινε τουλάχιστον ορθόδοξο!  
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Αυτή είναι η ωμή 
πραγματικότητα, αλλά κατά 
βάθος η ψυχή μου θλίβεται βαριά 
κάθε φορά όταν ανηφορίζω, κι 
αυτό γίνεται τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο, στο Μοναστήρι 
του Θεριστή Οσίου και πιστεύω 
ότι θα ξαναδώ τον Κοσμά εκεί 
ακοίμητο φρουρό. Έτσι και 
σήμερα, 23 Φεβρουαρίου 2023, 

μέρα γιορτινή και χαρούμενη, βρίσκομαι πάλι πάνω στο αγιασμένο 
βουνό. Κοιτάζω ανατολικά, πάνω από το Ιόνιο Πέλαγος, και με τα μάτια 
της καρδιάς και του νου βλέπω την Βασιλίδα των Πόλεων και θαρρώ πως 
άκουσα τον δικέφαλο αετό να φτεροκοπάει πάνω από το κεφάλι μου. 
Σαν να τον είδα λυπημένο.  

Μπροστά μου εμφανίζεται η 
φιγούρα του Πατριάρχη του Γένους και 
της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, όπως 
ακριβώς τότε τον Μάρτη του 2001, να 
στέκεται ιεροπρεπής δίπλα στην 
αψίδα της εισόδου του Άη Γιάννη του 
Θεριστή, πλάι στην βυζαντινή σημαία 
που κυμάτιζε περήφανα στον ιστό της 
μετά από αιώνες πάνω από τα ερείπια 
αυτού του μεγαλοελλαδικού στολιδιού 
του Γένους των Ρωμαίων και της 
Μητέρας του Μεγάλης Εκκλησίας της 
Κωνσταντινουπόλεως. Ο Ιταλός 
καραμπινιέρος με την επίσημη στολή 
του, κι αυτός στέκεταν ακίνητος, 

προσοχή, εις ένδειξιν τιμής πρός τον Υψηλό Προσκυνητή, που έγινε 
δεκτός με τιμές Αρχηγού Κράτους.  
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Κι ύστερα … καθώς 
έβγαινα από το 
Καθολικό της 
Μονής, κοιτάζω 
και τι βλέπω! Ο 
μακαριστός 
Γέροντας να 
συνομιλεί 
ολοζώντανος και 
χαμογελαστός με 
έναν άγνωστό μου 
νέον που ήταν 
λουσμένος στο φως! Μα είναι δυνατόν; 

Συγκλονίστηκα στο θέαμα. Ο Άη Γιάννης ο Θεριστής, ο βυζαντινός άγιος, 
ο αγαπημένος San Giovanni Teristi, il Μietitore των ντόπιων, που έζησε 
περίπου 12 αιώνες πριν,  να στέκει ολοζώντανος στο Μοναστήρι του! 
Πάει τρελλάθηκες, έσπευσε να με προσγειώσει η λογική μου, στην 
γκρίζα πραγματικότητα της συννεφιασμένης ημέρας.  
Κι εκεί που έστρεψα να φύγω στο μακρύ ταξίδι της επιστροφής είδα τον 
πατέρα Κοσμά ολοζώντανο, να μου γνέφει χαμογελαστός και να μου 
λέγει:  
- Πες στον Δεσπότη οτι ο Χριστός μας είπε πως αν δεν μιλήσουν οι 

άνθρωποι θα κράξουν οι πέτρες. Και οι πέτρες εδώ ψέλνουν μόνο 
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ, CHRISTΕ ELΕISON, κι όχι "doamne miluieste" ή " 
господи помилуй", θα καταλάβει εκείνος».  

- Ποιόν Δεσπότη; ποιες πέτρες ψέλνουν; τι λέει; Πάει χάζεψα είπα 
μέσα μου, βλέπω και ακούω φαντάσματα...! 

 
Κοσμά Αγιορείτου και ΜεγαλοΕλλαδίτου,  ταις πρεσβείαις του Αγίου 
Πατρός ημών Ιωάννου του Θεριστού, ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ! 
 
Υστερόγραφο  
 
Στο πρώτο παρακμιακό καφέ που συνάντησα για λίγη ξεκούραση, ένιωσα 
τον βόμβο του κινητού μου που «ξαναβρήκε» ίντερνετ μετά από ώρες. 
Ανοίγω και βλέπω το μήνυμα που μου έστειλε φίλος αγαπημένος από 
τότε: «Διάβασες το αφιέρωμα στο site της Μητρόπολης Ιταλίας; Ξέρεις 
ότι ο καινούργιος Δεσπότης γιορτάζει την ίδια μέρα με τον Άγιο Ιωάννη 
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το Θεριστή; Απ’ ότι άκουσα αγαπούσε πολύ τον π. Κοσμά και σέβεται 
τη μνήμη του. Τι σύμπτωση!»  
 
- Λες; είπα μεγαλόφωνα καθώς τ’ αστέρια άναβαν διαδοχικά το ένα μετά το άλλο 

στον χειμωνιάτικο μεγαλοελλαδίτικο ουρανό που είχε από ώρα αρχίσει να 
σκοτεινιάσει.  

Ανακουφισμένος 
από την εμπειρία 
που έζησα, συνέχισα 
το ταξίδι της 
επιστροφής στην 
Πατρίδα ευχόμενος 
και υποσχόμενος 
"και του χρόνου" 
στους ολοζώντανους 
Όσιο Θεριστή και 
Γέροντα Κοσμά. 
Κατάλαβα οτι η 
Καλαβρή Ρωμανία 
δεν "επέρασεν". Ο 
σπόρος που φύτεψε 
ο μεγάλος Ρωμηός 
Γέροντας Κοσμάς ο 
Αγιορείτης και 

ΜεγαλοΕλλαδίτης 
"ανθεί και φέρει κι 
άλλο".  
 
 

 
Κι άρχισα να ψιλοτραγουδάω τους στίχους του Ποιητή:   
- Τη Ρωμηοσύνη μήν την κλαις, εκεί που πάει να σκύψει ... Να τη, 

πετιέται αποξαρχής κι αντρειεύει και θεριεύει ... 
 
 
Ραφαήλ Αναγνώστου 
Ένας προσκυνητής λάτρης της Μεγάλης Ελλάδος. 
 
Τα 2 link που μου έστειλε τα μοιράζομαι μαζί σας. 
 
https://vivlos.link/afieroma-pkosmas 

Εικόνα 1 foto: COSIMO METASTASIO 
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https://vivlos.link/magna-syn-23feb 
 

 
 
 
 
Διαβάστε περισσότερα: 
- Ιερομονάχου Θεοφίλου Παντοκρατορινού: «Μοναχός Κοσμάς (1952-2010) από το 

Άγιον Όρος στην Καλαβρία 
- https://www.academia.edu/41488865/Monk_Kosmas_1952_2010_from_Mount

_Athos_to_Calabria?email_work_card=abstract-read-more 
- Κοσμάς μοναχός: ένας ηπειρώτης καλόγερος που έγραψε ιστορία 
- https://xarinpaideias.forumgreek.com/t1310-topic 
- Στην Καλαβρία Ιταλίας θυμούνται το έργο του αειμνήστου μοναχού Κοσμά 

Αγιορείτη. 
- https://www.romfea.gr/diafora/29055-stin-kalabria-italias-thumountai-to-ergo-

tou-aeimnistou-monaxou-kosma-
agioreiti?fbclid=IwAR1p1LZhZy5poZMcyYZtzEXPFvlUWSx9hq5grXMG1HLzhocifh1j
1R1vzn0 

- Εις μνημόσυνον αιώνιον π. Κοσμά Αγιορείτου-Καλαβρού 
- http://archive.romfea.gr/diafora-ekklisiastika/2391-7401 
- Νείλος Βατοπαιδινός: «Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι Εθνάρχης»  
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- https://www.romfea.gr/diafora/15486-neilos-batopaidinos-o-patriarxis-
bartholomaios-einai-ethnarxis 

 
 


