
(23 Φεβρουαρίου)

ο οσιοσο οσιοσ
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ο θεριστησο θεριστησ

ὅσιος Ἰωάννης ὁ θεριστὴς ἀνή-
κει στοὺς Ὀρθοδόξους Ἁγί ους 
τῆς Δύσεως τοῦ 11ου αἰῶνος. 
Ἡ καταγωγή του ἦταν ἀπὸ τὴν 

Καλαβρία, ἀπὸ τὸ Κουρσάνο κοντὰ στὸ 
Στῦλο. Τόπος ὅμως τῆς γεννήσεώς του 
ἦ   ταν  πιθανῶς τὸ Παλέρμο τῆς Σικελίας.   
Ἐ   κεῖ βρέθηκε ἐγκυμονοῦσα ἡ μητέρα  
του Καλλίστη, συρομένη αἰχμάλωτη ἀ  -
πὸ Σα ρακηνοὺς πειρατές. Καὶ ἐκεῖ τὸν 
γέν  νη σε μέσα στὸ χαρέμι ἑνὸς φημι-
σμένου μου σουλμάνου. Ἡ πιστὴ μητέ-
ρα φρόντισε μὲ αἴσθημα εὐθύνης νὰ γα-
λουχήσει τὸ μικρό της σπλάχνο μὲ τὰ 
νάματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως  καὶ 
νὰ τὸ καθοδηγήσει σύμφωνα μὲ τὸ θέ-

λημα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ 
τὸ μικρό της παι  δὶ δεχόταν μὲ δίψα τὴ 
θεία διδασκαλία. Καθὼς μεγάλωνε, πο-
θοῦσε μὲ λαχτάρα νὰ βαπτισθεῖ καὶ νὰ 
γίνει Χριστιανός. Γι’ αὐτὸ σὲ ἡλικία 14 
ἐτῶν ἔφυγε κρυφὰ μόνος του καὶ ἦρθε 
στὴν Καλαβρία, στὸν τόπο τῶν προγό-
νων του. Ἐκεῖ ὁ μικρὸς ἔφηβος συναν-
τήθηκε μὲ τὸν τοπικὸ Ἐπί σκο  πο. Τοῦ 
ἐ ξ έφρασε τὴν ἐπιθυμία του. Καὶ ἀ   φοῦ ὁ 
Ἐπίσκοπος ἐξακρίβωσε τὴν ἁ  γνότητα 
τῶν προθέσεών του, τὸν κα  τή χησε καὶ 
τὸν βάπτισε δίδοντάς του τὸ ὄ   νομα Ἰω-
άννης.

Τὸ ὄνομα τοῦ μεγάλου ἀσκητῆ τῆς ἐ         -
ρήμου τοῦ Ἰορδάνη, τοῦ Τιμίου Προ   δρό-
μου, συγκινοῦσε ἀφάνταστα τὸν Ὅ       σιό 
μας. Μέ πολλὴ εὐλάβεια ἀσπαζόταν   τὴν 
ἱερὴ εἰκόνα του καὶ ἐπι  θυμοῦ σε βα  θιὰ 
νὰ ἀκολουθήσει τὸν μονα χικὸ βίο. Μὲ ὑ    -
πόδειξη τοῦ Ἐπισκό που ὁ Ὅσιος ἦλθε 
στὸ ὄρος Κον σολίνο σὲ κάποιο ἀρχαῖο 
μοναστήρι. Ἐκεῖ δύο εὐλαβεῖς ἀσκητές, 
ὁ ὅσιος Ἀμβρόσιος καὶ ὁ ὅσιος Νικό-
λαος, ἐμύ  ησαν τὸν Ἰω άννη στὴν ὀρθό-
δο ξη ἀσκη  τικὴ ζωή. Ὁ ὅσιος Ἰωάν  νης, 
ἀ   φοῦ παρέδωσε  στοὺς πτωχοὺς τὸν



πλοῦτο ποὺ βρῆκε κρυμ  μένο 
στὸ πατρικό του σπίτι, ἀφο σι-
ώ θηκε ἀ   περίσπαστος στὴν ἐν 
Χριστῷ ἄσκησή του.

Ἀσκοῦσε ἀγόγγυστη ὑπα κοὴ 
στοὺς προεστῶτες, ἐργαζό  ταν 
τὰ διακονήμα  τα μὲ χαρὰ καὶ 
προσευχόταν ἀδιάλει  πτα. Δὲν 
παρέλειπε ὅμως καὶ τὸ κα   θῆ-
    κον τῆς ἀ    γάπης πρὸς τοὺς ἀν  -
θρώπους. Ὁ Ἰωάννης ἦ   ταν φύ -
ση καλοσυνάτη καὶ στορ  γική. 
Ἔδειχνε ἰδιαίτερη προθυμία νὰ 
βοηθεῖ τοὺς πτω χοὺς χωρικοὺς 
στὰ χωράφια στὸ θερισμὸ τὴν 
ἐποχὴ τοῦ καλοκαιριοῦ.

Ὁ Συναξαριστὴς μᾶς ἀναφέ-
ρει καὶ ἕνα παράδοξο γεγονός. 

Συνέβη κάποτε  ὁ ὅ    σιος Ἰωάννης νὰ ἐπισκεφθεῖ 
σὲ ὥ ρα θε   ρισμοῦ χω   ρικοὺς στὰ χωράφια τους. 
Καὶ μὲ καλοσύνη τοὺς πρόσφερε λίγο φαγητὸ 
καὶ λίγο κρασί. Καθὼς δὲ ξεκουράζονταν οἱ χω-
ρικοί, ξέσπασε καταιγίδα καὶ αὐτοὶ ἔτρεξαν νὰ 
ἀσφαλισθοῦν. Ὅταν ἐπέστρεψαν λίγο μετὰ στὰ 
χω ράφια τους, ἀντίκρισαν ἔκπληκτοι ἕνα  θαῦ-
μα: ὅλο τὸν καρπὸ θερισμένο καὶ ἀσφα λισμένο 
σὲ δεμάτια! Τί εἶχε συμβεῖ; Ὁ Ἰωάννης εἶχε προ-
λάβει, πρὶν ξεσπάσει ἡ πρωινὴ αὐτὴ καταιγίδα, 
μὲ τρόπο ταχύτατο - θαυματουργικὸ νὰ θερίσει 
καὶ νὰ δεματίσει τὸν καρπό. Στὸ θαῦμα ἀκρι-
βῶς αὐτὸ ὀφείλεται ἡ προσωνυμία του «θερι-
στής».

Ὁ Ὅσιος ἔκτισε μεγαλύτερο μοναστή ρι  στὸ 
ὄνομα τῆς «ἁγίας μητέρας τοῦ Θε οῦ». Καὶ ὑ  -
πῆρξε ὁ ἴδιος κτήτοράς του καὶ ἡγούμενος μὲ 
μεγάλο κύρος. Ἔδινε πρῶ τος τὸ παράδειγμα 
ἑνὸς καλοῦ ποι μένος ποὺ φρόντιζε μὲ θυσία καὶ 
ἀνι διο τέλεια γιὰ τὰ λογικά του πρόβατα –   τοὺς 
μοναχούς του.

Ζοῦσε μὲ πολὺ μεγάλη ἐγκράτεια καὶ νήψη 
καὶ ἐπιτελοῦσε θαύματα θεραπείας πολλῶν 
ἀσθενῶν μὲ τὴ δύναμη τῆς θερμῆς προσευχῆς 
του.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης ἐκοιμήθη εἰρηνι κὰ σὲ ἡλικία 
περίπου 75 ἐτῶν. Μετὰ τὴν κοί μησή του ἡ Μονὴ 
μετονομάσθηκε  σὲ Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἰωάννου 
τοῦ Θε ριστοῦ καὶ παρέμεινε σὲ ἀκμὴ μέχρι τὸν 
17ο αἰώνα.

Στὶς ἡμέρες μας στὴν εὐρύτερη πε ρι ο χὴ τῆς 
Καλαβρίας συντελεῖται μιὰ ἀ    ναγέννηση τῆς 
Ὀρθοδοξίας.

Ἂς δέεται ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ θεριστής, ὥστε 
ἡ ἱερὰ Μονή του – ποὺ σήμερα ἀνακαινίζεται 
– ποτὲ νὰ μὴν ὑποταχθεῖ στὸ σκοτάδι τοῦ Πα-
πι σμοῦ, ἀλλὰ νὰ μεταδίδει στὴν πλανεμένη  
Δύ ση ἀνόθευ το τὸ φῶς τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Κα-
θολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ πολ-
λοὺς  προσκυνητὲς καλοπροαίρετους Ρω μαι ο-
καθολικοὺς νὰ μεταστρέφει καὶ νὰ ὁδη γεῖ στὴν 
ἀληθινὴ Ὀρθόδοξη Πίστη πρὸς δόξαν τοῦ Κυ-
ρίου Παντοκράτορος.         
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