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Ο ΚΥΡ – ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΣ 

Ένας φτωχός και τίμιος λουστραδόρος, ο κυρ Γιάννης με τ’ όνομα, που όλο το χωριό 

τον ήξερε και τον σεβόταν, δούλευε σκληρά σαράντα χρόνια, αλλά ποτέ προκοπή δεν 

έλαβε.  

Κι όμως, ο κυρ Γιάννης ήταν μάστορας στη δουλειά του! Δούλευε με μεράκι τα έπιπλα, 

σαν καλλιτέχνης πραγματικός, χωρίς να βιάζεται, χωρίς να βαρυγκωμά, κι  ό,τι 

περνούσε από το χέρι του το έκανε να λάμπει «ἡλίου φαεινότερον», όπως έλεγε ο ίδιος.  

Όμως καημό μεγάλο είχε που προκοπή δεν είδε, παρά την εργατικότητά του, παρά την 

τόσο λεπτεπίλεπτη δουλειά του…για σαράντα χρόνια! 

Ήταν λουστραδόρος στο χωριό Μέγα Δένδρο της Αιτωλίας. Ναι! Στο Μέγα Δένδρο 

της Αιτωλίας, το χωριό όπου είχε γεννηθεί ο φωτιστής του Γένους των Ελλήνων, ο 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και όπου σώζονται τα ερείπια της πατρικής οικίας του Αγίου. 

Ο κυρ Γιάννης είχε μεγάλο σεβασμό στον Κοσμά τον Αιτωλό. Είχε πάντα κατά νου τη 

Διδαχή του Αγίου: «Να βγάζετε το ψωμί σας με τον ιδρώτα σας, διότι είναι ευλογημένο 

και, αν θέλεις, δώσε κομμάτι από εκείνο το ψωμί του πτωχού με εκείνο αγοράζεις τον 

Παράδεισο». Και εργαζόταν εντατικά, τίμια και έβγαζε το ψωμί του με τον ιδρώτα του 

προσώπου του και φρόντιζε πάντα να δίνει στο φτωχό ο κυρ Γιάννης μας.  

Η γυναίκα του, η κυρία Πολυξένη, ήταν μια προκομένη γυναίκα, άξια νοικοκυρά και 

καλή μητέρα των παιδιών τους. Όμως με τον κυρ Γιάννη της έχανε τ’ αυγά και τα 

καλάθια από τα νεύρα της. Γιατί ο κυρ Γιάννης δούλευε ασταμάτητα… Πόσες φορές 

γύρναγε μεσάνυκτα στο σπίτι, πόσες φορές δούλευε και τις Κυριακές, την ώρα που οι 

άλλοι πήγαιναν στη Θεία Λειτουργία. Αισθανόταν πως και μεροκάματο δεν έμπαινε 

σπίτι και άντρα δεν είχε…αφού ήταν περισσότερο στο μαγαζί, παρά στο σπίτι. Και 

στηνόταν στην πόρτα και τον περίμενε, στρατηγός σωστός.  

Κι ο κυρ Γιάννης άκουγε τα παράπονα και τα διαγγέλματά της. Δεν μπορούσε να κάνει 

και κάτι άλλο... 

- Κρίμα που η Πολυξένη μου δεν έγινε συνταγματάρχης, σκεπτόταν, θα είχε την πιο 

δυναμική στρατιωτική μονάδα, κρίμα στη γυναίκα, πηγαίνει χαμένη με μένα τον 

κακομοίρη. 

Ο καλοκάγαθος κυρ Γιάννης όμως ήξερε πώς ν’ αποστομώνει την Πολυξένη του:  

- Ναι, μεροκάματο δεν βγαίνει, αλλά ο Άγιός μας, ο Κοσμάς ο ευλογημένος, έλεγε: 

«Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους, ανοίγει τα μάτια των χριστιανών και σεις γονείς 

να στέλνετε τα παιδιά σας εις τα σχολεία και να τα παιδεύετε με χριστιανικά ήθη. 

Καλύτερα να τα αφήνετε φτωχά και γραμματισμένα παρά πλούσια και αγράμματα». 

Και ‘μείς Πολυξένη μου, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά μας τα αναθρέψαμε χριστιανικά και 

τα μορφώσαμε». Και έμπαινε στο σπίτι να γευτεί το φτωχικό δείπνο που του είχε 

ετοιμάσει η Πολυξένη του.  

Πρώτη του δουλειά, προτού βάλει μπουκιά στο στόμα, να κάνει τον σταυρό του και να 

πει τα λόγια: « Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, δια της 

Θεοτόκου και πάντων των Αγίων ελέησόν με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλον σου». 

Ο Άγιος Κοσμάς, που τόσο τιμούσε ο κυρ Γιάννης ο δουλευταράς, το είχε διδάξει σε 

μια από τις Διδαχές του. Το είχε τονίσει πόσο σημαντικό είναι το σημείο του Σταυρού. 



Με τον σταυρό ανοίγουμε τον Παράδεισο, έλεγε, με τον σταυρό διώχνουμε τους 

δαίμονες… «Όταν, αδελφοί μου, ή τρώγετε ή πίνετε ή δουλεύετε, να μη σας λείπει 

αυτός ο λόγος και ο σταυρός, και καλό και άγιο είναι να προσεύχεστε πάντοτε την 

αυγή, το βράδυ και τα μεσάνυχτα». Και ο κυρ Γιάννης ακολουθούσε κατά γράμμα τη 

διδαχή. Έπαιρνε μάλιστα το κομβοσχοίνι του και προσευχόταν και εύρισκε μεγάλη 

παρηγοριά και ενίσχυση. Και με την καλοκάγαθη καρδιά του σκεπτόταν και 

παρακαλούσε να του φανερώσει κάποια μέρα ο Πανάγαθος γιατί, ενώ όλα τα καλά 

έκανε, ενώ ήταν τόσο εργατικός, προκοπή δεν είδε ακόμη κι ήταν μάλιστα και 

χρεωμένος… Και ήταν και το παράπονο της Πολυξένης… Χρεωμένος άνθρωπος, και 

ήθελε να δίνει και στους φτωχούς, λες και κείνος ήταν κανένας πλούσιος! 

Μα ο κυρ Γιάννης με τη φωταυγή αχτίδα του εσώτερου φωτός του, έδινε ό,τι είχε και 

δεν είχε, με μια παιδική αθωότητα, με μια μακαριότητα ανθρώπου «πτωχού τω 

πνεύματι». Εξάλλου ο Άγιός του, ο Άγιος Κοσμάς, που τόσο ευλαβείτο το είχε διδάξει: 

«Αδέλφια μου, είχε πει, η αγάπη έχει δύο ιδιώματα, δύο χαρίσματα. Το ένα δυναμώνει 

τον άνθρωπο εις τα καλά και το άλλο αδυνατίζει εις τα κακά. Εγώ έχω ένα ψωμί να το 

φάγω και να το πίω, μα εσύ καλά δεν έχεις. Η αγάπη με λέγει: Μη το τρώγεις μονάχος 

σου, αλλά δώσε και τον αδελφόν σου. Έχω φορέματα, μα εσύ δεν έχεις. Η αγάπη με 

λέγει: Δώσε του  ένα τον αδελφό σου. Ανοίγω το στόμα μου να σε κατηγορήσω, να σε 

ειπώ ψεύματα, η αγάπη όμως νεκρώνει το στόμα μου, το βουλώνει. Απλώνω το χέρι 

να αρπάξω τα πράγματά σου, η αγάπη δεν με αφήνει. Είδατε αδελφοί μου, τι χαρίσματα 

έχει η αγάπη;»  

Ο οικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, παντεπόπτης και καρδιογνώστης 

Θεός, που αιτία και αφορμή γυρεύει για να σώσει ψυχές, που όλα τα γνωρίζει και τα 

οικονομεί πανσόφως εις σωτηρία, φρόντισε και για τον άξιο δούλο Του κυρ Γιάννη. 

Γιατί καλός και άξιος ήταν και τον Άγιο Κοσμά τον συμπατριώτη του σεβόταν και 

τηρούσε όλες τις Διδαχές του με ευλάβεια, μια όμως Διδαχή του είχε ξεφύγει. Κι αυτό 

ήταν η αιτία που προκοπή δεν είδε… 

Ένα πρωινό ξεχωριστό κι ευλογημένο, ενώ ο κυρ – Γιάννης πήγαινε για το μαγαζί του, 

Κυριακή ημέρα ήταν, μα ο κυρ Γιάννης έπρεπε να τελειώσει το λουστράρισμα, να 

κάνει το έπιπλο που είχε να παραδώσει Δευτέρα πρωί – πρωί, να  λάμπει. Η αγαπημένη 

του Πολυξένη είχε ετοιμαστεί για να πάει στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά, στο Μέγα 

Δένδρο Θέρμου Αιτωλίας, καθώς ήταν 24 Αυγούστου… Μα ο κυρ Γιάννης, ούτε σε 

αυτό είχε δώσει την πρέπουσα, όπως θα αναμενόταν, σημασία. Μάταια η Πολυξένη 

του κλαιγόταν που πάλι μόνη θα πήγαινε στην εκκλησία και θα την κουτσομπόλευαν 

οι γειτόνισσες…Ο κυρ Γιάννης απτόητος. Ήθελε να τελειώσει το έπιπλό του. Η 

δουλειά του πάνω απ’ όλα!  Αλήθεια! Τι αλαζονικός λόγος… Πάνω απ’ όλα; Πάνω και 

από την Κυριακή; Πάνω και από τη γιορτή του Αγίου που τόσο – υποτίθεται – ότι τον 

σεβόταν;  

Μα όχι! Ο παντεπόπτης και πολυεύσπλαχνος Δημιουργός δεν θα τον άφηνε 

ανελέητο…Η καμπάνα με τη γλυκιά φωνή της χτυπούσε χαρμόσυνα, έτσι όπως θα 

ηχήσει η σάλπιγγα του αγγέλου, την οποία θα ακούσουν με αγαλλίαση οι εκλεκτοί κατά 

την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, «διεγείροντας δε και τους αγωνιστάς 

προς τον των αοράτων εχθρών πόλεμον». Ο κυρ Γιάννης έκανε τον σταυρό του, κάθε 

φορά που την άκουγε ενώ δούλευε στο μαγαζί του. Καταπιανόταν μάλιστα, ενώ 



λουστράριζε το μεγάλο εκείνο ερμάρι που είχε να παραδώσει, με το να ψάλλει, με ήπια 

φωνή και κατανυκτική…Ξεπερνούσε, είναι αλήθεια, και τον καλύτερο ψάλτη. Όμως 

τότε είναι που έμελλε να συμβεί το θαύμα! Ενώ έψελνε από τον κανόνα του Αγίου, σε 

ήχο πλ. δ΄ το « Ως ιερεύς του Δεσπότου γνήσιος, ιερουργών τω Θεώ και των 

Αποστόλων οπαδός γενόμενος, την πίστιν διετρανώσας, δόγμασιν Ορθοδόξοις, και 

λόγοις πάντας καθοδηγών, προς την θεογνωσίαν ανείλκυσας», του φάνηκε σαν να 

μπήκε στο μαγαζί του ένας σεβάσμιος λιανός και κοντός και τυλιγμένος μέσα στο ράσο 

του γέρων. Πόσο έμοιαζε στον Άγιο που αγαπούσε!  

Στάθηκε στην πόρτα, δεν μπήκε μέσα, μόνο άπλωσε το χέρι του, σα να τον καλούσε να 

έρθει μαζί του. «Πρέπει και εμείς να εργαζόμαστε τις έξι μέρες για τούτα τα μάταια, 

γήινα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυριακή να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να 

στοχαζόμαστε τις αμαρτίες μας, τον θάνατο, την κόλαση, τον παράδεισο, την ψυχή μας, 

που είναι τιμιότερη από όλον τον κόσμο…Εκείνο το κέρδος που γίνεται την Κυριακή 

είναι αφορισμένο, καταραμένο και βάνετε φωτιά στο σπίτι σας, και όχι ευλογία…Εσύ, 

καλέ μου άνθρωπε, τι κάνεις; Τηρείς αυτή τη διδαχή; Αν είσαι χριστιανός να τη 

φυλάγεις.».  

Ο κυρ Γιάννης σάστισε! Τι ήταν πάλι αυτό; Τι είχε πάθει; Τι του συνέβη; Ήταν κάποιος 

άνθρωπος πριν που του μιλούσε πράγματι ή ήταν κάποιο όραμα; Και κείνα τα λόγια 

από πού ακούστηκαν; Γεμάτος ταπείνωση και μετανοημένος που τόσα χρόνια είχε 

ξεχάσει αυτή τη Διδαχή, του Αγίου Κοσμά κι αυτή, όπως και οι άλλες που τηρούσε 

κατά γράμμα, ο μαστρο Γιάννης μας δάκρυσε από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στον 

Θεό, γιατί ο Άγιός του, ο Άγιος Κοσμάς, ήλθε να τον ευλογήσει και να του δείξει το 

ορθόδοξο δόγμα, καθοδηγώντας τον προς την θεογνωσία. Ναι! Τώρα πιά ποτέ ξανά 

δεν θα παραβεί την αργία της Κυριακής. Αμέσως άφησε ό,τι έκανε και ως άλλος 

μαθητής του Χριστού «ευθύς αφήκεν το τριβείον αυτού» και έσπευσε για την Θεία 

Λειτουργία. 
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