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Ο πολύτιμος λίθος...
Μια σοφή γυναίκα που ταξίδευε στα βουνά ανακάλυψε τυχαία σε ένα ρέμα
έναν πολύτιμο λίθο. Κοντοστάθηκε, τον μάζεψε και συνέχισε το δύσκολο ταξίδι
της. Την επόμενη μέρα συνάντησε έναν άλλο ταξιδιώτη πεινασμένο και
εξαντλημένο. Η γυναίκα βλέποντας τον έτσι ταλαιπωρημένο, αποφάσισε να
μοιραστεί μαζί του το φαγητό της. Καθώς όμως άνοιξε το σακίδιο της, ο
ταξιδιώτης είδε τον πολύτιμο λίθο και εντυπωσιάστηκε. Παρακάλεσε λοιπόν τη
γυναίκα να του τον χαρίσει. Εκείνη χωρίς δισταγμό ή δεύτερες σκέψεις πήρε τον
πολύτιμο λίθο και του τον έδωσε. Ο ταξιδιώτης έφυγε ενθουσιασμένος ,
μακαρίζοντας την καλή του τύχη. Αυτός ο λίθος ήταν ανεκτίμητης αξίας και θα
τον εξασφάλιζε για το υπόλοιπο της ζωής του. Κι άρχισε να κάνει σχέδια για το
μέλλον του που διαγραφόταν λαμπρό, γεμάτο ανέσεις και πολυτέλειες. Μετά
από μερικές μέρες όμως επέστρεψε αναζητώντας τη σοφή γυναίκα.«Σκέφτηκα
πολύ αυτές τις μέρες» ομολόγησε μόλις τη βρήκε. «Ξέρω πόσο πολύτιμος είναι ο
λίθος που μου χάρισες. Θα μπορούσα με τη βοήθεια του να ζήσω μια άνετη,
παραμυθένια ζωή. Παρόλα αυτά δεν τον θέλω. Αποφάσισα να στον επιστρέψω
με την ελπίδα ότι θα μου δώσεις κάτι άλλο, κάτι πραγματικά πολύτιμο.Δώσε
μου κάτι που υπάρχει μέσα σου, δώσε μου αυτό που σε έκανε να μου χαρίσεις το
λίθο»
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Η περιέργεια
Μπορεί να είναι πάθος ανησυχίας ή αφορμή μαθήσεως. Υπάρχει ανώφελη και
κουραστική περιέργεια. Δεν είναι φρόνιμο να μας αφορούν τα πάντα. Η
συνεχής φιλοπερίεργη διάθεση δεν ωφελεί πάντοτε τον άνθρωπο. Πολλές
φορές τον δυσκολεύει και τον ταλαιπωρεί. Από την περιέργεια μπορεί να
έρχεται η κατάκριση. Μην είμαστε υπερβολικά αυστηροί με τους άλλους. Μη
τους βάζουμε εύκολα στον παράδεισο ή στην κόλαση. Δεν ωφελούν
λεπτομέρειες της ζωής των άλλων. Το χρέος μας είναι να διδαχθούμε σωστά
αυτά που θα μας ωφελήσουν προσωπικά.
Η περιέργεια ρυπαίνει την καρδιά και την απομυζά, την ανησυχεί και την
ταράζει. Ο περίεργος είναι παράλογος και άχαρος, συχνά αποδοκιμάζεται και
απομονώνεται. Οι περίεργοι ασχολούνται πιο πολύ με τους άλλους και
αφήνουν τον εαυτό τους στα αζήτητα. Δικαιολογούνται και προφασίζονται για
τη στάση τους. Δικάζουν και καταδικάζουν για να ξεχωρίζουν και να
επαίρονται. Η περιέργεια δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο να ειρηνεύει.
Δικαιολογούμε τον εαυτό μας ότι τάχα το κάνουμε από αγάπη και προς
διόρθωση του άλλου. Από την περιέργεια έρχεται η κατάκριση.
Αν κάποτε χρειαστεί να παρατηρηθεί δεν γίνεται προς εξουθένωσή του κι
εξευτελισμό του. Να μην εκθέτεις τον άλλο αλλά να τον συμβουλεύεις. Να μην
είσαι σκληρός και αυστηρός, αλλά επιεικής, ανεκτικός και καλοκάγαθος. Το να
σχολιάζουμε συνεχώς τους άλλους δεν είναι καλό. Μπαίνουμε στο πολυμέριμνο
κι αφήνουμε την απαραίτητη ενασχόληση με την καρδιά μας. Ας γίνουμε
καλύτεροι, πιο αυστηροί με τον εαυτό μας, τον αρκετά άγνωστο.
Πολλά κι άχαρα τα διάφορα πάθη βασανίζουν, ταλαιπωρούν και σκοτίζουν. Η
απάθεια, η απεριέργεια, είναι κόσμημα πολύτιμο. Οι άνθρωποι σήμερα είναι
πολύ περίεργοι. Συνεχώς αρέσκονται να ασχολούνται με τους άλλους. Είναι
καιρός να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Δεν τοποθετήθηκαν κριτές των
άλλων, αλλά του εαυτού τους. Η περιέργεια ξεμακραίνει από την ουσία,
δημιουργεί λαβύρινθο σκέψεων, φέρνει μύχιες άσκοπες σκέψεις. Ας μάθουμε το
απερίεργο, για να ησυχάζουμε ώστε να είμαστε νηφάλιοι και ήσυχοι.
+Γέροντος Μωυσή Αγιορείτη
http://agiossavvas.blogspot.com/
Μηνιαία Έκδοση « Ο ΤΗΡΩΝ » - Το παρόν διανέμεται δωρεάν

4

Η πιο βαθιά καρδιά...
-

Πολλές φορές, όπως λέτε και σε κάποια βιβλία σας, ο χριστιανός, όπως και

κάθε άνθρωπος ντύνεται κάποιους ρόλους για να μπορέσει να αντέξει τον εαυτό
του, να τον αποδεχτεί. Από την άλλη, οι Πατέρες λένε ότι χρειάζεται να
γνωρίσουμε την αμαρτία μας χωρίς όμως να απελπιστούμε. Πώς μπορεί να γίνει
αυτό όμως;
-

Η γνώση του εαυτού μας

είναι ένα από τα τρία σκαλιά
της

νηπτικής,

παραδόσεώς

φιλοκαλικής

μας.

Είναι

η

αυτογνωσία, η αδελφογνωσία
και η θεογνωσία. Αν δεν ξέρω
τον εαυτό μου και πάω να
αγαπήσω τον αδελφό μου, θα
τον εκμεταλλευθώ. Διότι όσα
κάνω -η αγάπη και η διακονία
που θα προβάλλω- θα εξυπηρετούν τελικά τις δικές μου ανάγκες και όχι το
πρόσωπο του άλλου. Εάν πάω στον Θεό, θα παραμορφώσω τον Θεό, θα τον
παραχαράξω. Θα δημιουργήσω ένα είδωλο του εαυτού μου. Οπότε είναι βασικό
να έχω μια νηπτική αυτογνωσία και πάντα μέσα στη μυστηριακή και αγιαστική
χάρη της εκκλησίας. Δεν απογοητεύομαι βλέποντας τον εαυτό μου, διότι αυτό
στην εκκλησία γίνεται σιγαλά, με έναν όμορφο και λεπτό τρόπο. Η χάρις του
Θεού όταν γίνεται μέσα σε έναν υγιή εκκλησιαστικό-πνευματικό χώρο, έρχεται
τόσο απαλά και τόσο όμορφα, γι’ αυτό και η χάρις δεν τρομάζει ποτέ. Ο άγιος
Συμεών ο νέος Θεολόγος λέει ότι η χάρις τι κάνει; Φαντασθείτε λέει ότι έχουμε
ένα υπόγειο, το οποίο είναι για χρόνια κλεισμένο και έχει μαζέψει αράχνες,
σκόνες και ό,τι βρωμιές μαζεύει γενικά ένας κλειστός χώρος. Αν ανοίξεις τα
παράθυρα αμέσως, θα τρομάξεις. Ανοίγουμε λοιπόν μία τρυπίτσα σε κάθε
παράθυρο και μπαίνει λίγο φως. Αυτό θα μου φανερώσει ένα μέρος της
βρωμιάς που υπάρχει στο δωμάτιο, ένα μικρό μέρος που μπορώ να καθαρίσω.
Και μετά αφήνω λίγο φως παραπάνω. Και βλέπω κι άλλο. Ότι υπάρχει και
δίπλα λίγη βρωμιά ακόμη κοκ. Με αυτό τον τρόπο, λέει ο άγιος Συμεών, η χάρις
μάς θεραπεύει. Το άλλο βασικό είναι ότι η χάρις του Θεού ουδέποτε σε αφήνει
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να απογοητευθείς. Η απόγνωση έρχεται από τον εγωισμό μας, έρχεται από το
αντίθετο πνεύμα, από τον διάβολο. Γι΄αυτό και ο άγιος Σιλουανός ο αθωνίτης
έλεγε να κρατάμε το νου μας στον άδη και να μην απελπιζόμαστε. Δεν υπάρχει
απελπισία διότι ξέρω ότι Κάποιος με αγαπάει πάρα πολύ και αυτό είναι
εμπειρία, είναι βίωμα, δεν είναι ιδιότητα της διάνοιας. Αν είναι διάνοια, δεν
μπορείς να το καταλάβεις και γι΄αυτό θα απογοητευθείς. Αν όμως είναι βίωμα
αληθινό, τότε αισθάνεσαι ότι Κάποιος σε αγαπάει και ας είσαι χάλια. Κι ας μην
είσαι πάρα πολύ ωραίος και ας μην τα καταφέρνεις πάρα πολύ καλά. Οπότε δεν
υπάρχει απογοήτευση. Ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν
ένας άνθρωπος να έχει γευθεί την εμπειρία του Θεού έστω και ελάχιστα και να
μην έχει χαρά μέσα στην ύπαρξή του.
Συνέντευξη της Σοφίας Χατζή με τον π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, εφημέριο στον ιερό ναό
Αγίας Ειρήνης Πύργου στη νότια Κρήτη.

Άνθρωπος του Θεού δεν δηλώνεις αλλά φαίνεσαι....
Όσο και αν το δηλώσεις άνθρωπος του Θεού, δεν θα γίνεις, εάν η χαρά και η
ειρήνη δεν κατακλείσουν την ύπαρξη σου. Ας κάνουμε όσες νηστείες θέλουμε,
αγρυπνίες και προσευχές, ας έχουμε
Γέροντα τον πιο γνωστό πνευματικό
της ορθοδοξίας, ας βγάλουμε όσες
φωτογραφίες θέλουμε με στάρετς και
οσίους, η χάρις δεν θα έρθει εάν δεν
σταματήσουμε να την ζητούμε με την
εσωτερική αδιάγνωστη πολλές φορές
σκοπιμότητα, να κτίσουμε την εικόνα
μας, το αυτοειδωλό μας, το εγωιστικό
θρησκευτικό

προφίλ

μας.

Για

να

αισθανθούμε ότι κάτι καταφέραμε και κάποιοι είμαστε.
Η χάρις δεν εκβιάζεται, ούτε εξαγοράζεται, δωρίζεται και εκχέεται αγαπητικά
στους ταπεινούς, αφανοίς, πληγωμένους και αγαπητικά στραμμένους προς τον
Θεό. Εκείνους που απογυμνώθηκαν και ξαρματώθηκαν από όλες τις αυταπάτες
του κόσμου, όλες τις δυνάμεις και εξουσίες, από όλα τα είδωλα ακόμη και το
ίδιου τους του εαυτού.
http://plibyos.blogspot.gr/
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Ν’ αγαπήσουμε όσο μπορούμε το Χριστό
- Ποια λόγια ωφέλιμα του Γέροντος Πορφύριου θυμάστε;
Εκείνο το οποίο έλεγε, ήταν ν’ αγαπήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το
Χριστό. « Όποιος αγαπά το Χριστό, αυτός αποφεύγει την αμαρτία». Τόνιζε πάρα
πολύ την αγάπη προς το Θεό.
Και δικαίως. Διότι, όπως γνωρίζετε, μπορεί κάποιος να ζει με προσοχή και με
αρετή, προκειμένου να φύγει την κόλαση. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία των
ανθρώπων. Στην δεύτερη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να μην
αμαρτάνουν, προκειμένου να πάρουν μισθό από το Θεό, να κερδίσουν τον
παράδεισο. Η Τρίτη και υψηλότερη κατηγορία είναι αυτή, που δίδασκε Γέρων
Πορφύριος: να ζει ο άνθρωπος με αρετή, επειδή αγαπά το Θεό κι επειδή δεν
θέλει να λυπήσει τον Κύριο, ο οποίος «πρώτος ημάς ηγάπησε».
Αυτή η αγάπη δημιουργεί μια παραδείσια κατάσταση στην ψυχή και είναι
αρχή του παραδείσου.
Ανθολόγιο Συμβουλών
Γέροντος Πορφυρίου Ιερομονάχου
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Γιατί δεν εκκλησιάζεσαι;
- Γιατί δεν εκκλησιάζεσαι; Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην
εκκλησία. Τι θλιβερό!
Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε
πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις
ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες των
ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για ώρες, δίχως να
βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός,
χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα
και στα ιπποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη
για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή...
τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα κι
όταν βρέχει ραγδαία, ακόμα κι όταν ο άνεμος
σηκώνει τα πάντα.
Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία ούτε το
κρύο ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει
στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε
στην εκκλησία, τότε και το ψιλόβροχο τούς γίνεται
εμπόδιο. Κι αν τους ρωτήσεις, ποιος είναι ο Αμώς ή
ο Οβδιού, πόσοι είναι οι Προφήτες ή οι Απόστολοι,
δεν μπορούν ν΄ ανοίξουν το στόμα τους.
Για τ΄ άλογα όμως τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε
πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Είναι κατάσταση αυτή; Γιορτάζουμε
μνήμες αγίων, και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η
απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια, ή μάλλον όχι η
απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί, όπως τίποτα δεν μπορεί
να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και
τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό όλα μπορούν να τον εμποδίσουν. Οι
μάρτυρες έχυσαν το αίμα τους για την Αλήθεια, κι εσύ λογαριάζεις μια τόσο
μικρή απόσταση; Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για το Χριστό, κι εσύ δεν θέλεις
ούτε λίγο να κοπιάσεις; Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου, κι εσύ Τον περιφρονείς;
Γιορτάζουμε μνήμες αγίων, κι εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό, προτιμώντας να
κάθεσαι στο σπίτι σου; Και όμως, πρέπει να έρθεις, για να δεις το διάβολο να
νικιέται, τον άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να
θριαμβεύει.
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
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Σαράντα χρόνια η ίδια ιστορία
Γιώργου Κυπριανού
Ταινίες. Αφιερώματα. Φωτογραφίες. Συναυλίες. Ποιήματα. Εδώ και σαράντα
χρόνια. Κάθε Ιούλη κι Αύγουστο. Η ιδία ιστορία. Οι ίδιες μνήμες. Η ιστορία των
διακοσίων
χιλιάδων. Των χαμένων. Των νεκρών. Των ορφανών και
πληγωμένων. Των βιασμένων εκκλησιών. Της βιασμένης και πάλι Ρωμηοσύνης.
Η θέαση όμως των πραγμάτων έχει αλλάξει από τότε. Οι καταστάσεις
προβληματίζουν και συγχύζουν. Ο λογισμός επίμονος και ενοχλητικός. Τι να
θρηνήσεις και τι να πρωτοπονέσεις; Για τα χαμένα εδάφη ή για τη χαμένη μας
συνείδηση; Για την προδομένη γη ή για την προδομένη μας ταυτότητα; Για τα
μαύρα του πολέμου ή για τις σκοτεινές καρδιές; Για το δράμα της φυγής ή για το
δράμα της επιβίωσης; Την εθνική ή την ηθική και κοινωνική συμφορά; Ποιόν να
φοβηθώ περισσότερο και ποιον να κατηγορήσω; Ποιός εχθρός είναι ο πιο
απειλητικός και καταστροφικός; Ο αντικειμενικός ή ο υποκείμενος; Συνεχώς με
πληγώνει ο λογισμός∙ Σε πόση κατάντια φέραμε τότε και τώρα την πατρίδα
μας;
Ποτέ ως τώρα δεν ένιωσα
τόσο ντροπιασμένος. Και
σίγουρα όχι από τους
απέναντι. Αυτοί απλά μας
υπενθυμίζουν
την
κατάντια
μας.
Τελικά
καταφέραμε
να
τους
κρατήσουμε
μέχρι
τη
γραμμή.
Περηφανευόμασταν για τη
διάσωση της υπόλοιπης γης
μας,
κρατούσαμε
ως
φυλακτό πολύτιμο την
αναγνωρισμένη
μας
δημοκρατία. Όλα σε παρελθοντικό χρόνο. Ακόμα και αυτά είμαστε έτοιμοι να
τα ξεπουλήσουμε. Οι οικιακοί είναι όντως κατά το αγιογραφικό οι πιο
επικίνδυνοι εχθροί. Αποδειχθήκαμε ανίκανοι να διαχειριστούμε την όση μας
απέμεινε εξωτερική ελευθερία. Με ποιο δικαίωμα και ποια αξιοσύνη
επιμένουμε να διεκδικούμε την κατεχομένη; Σαράντα χρόνια κατεχόμενος ο
βορράς. Σαράντα χρόνια κατεχόμενος και ο νότος. Ενώ κάποιοι άλλοι
παραμένουν ελεύθεροι εδώ και σαράντα χρόνια εγκλωβισμένοι. Διότι πολύ
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απλά η ουσιαστική ελευθερία δεν καθορίζεται από συρματοπλέγματα και
δικαιώματα.
Ουσιαστική είναι η εσωτερική ελευθερία, της ψυχής και της συνείδησης.
Ελευθερία από τα πάθη και τις μικρότητες. Από τους τυχοδιωκτισμούς και τις
ραδιουργίες, από τις λαγνείες και τις εγωπάθειες, από τις φιλαργυρίες και τις
φιλοδοξίες. Ας προσδιορίσουμε επιτέλους τα αληθινά νοήματα των αξιών. Τι να
την κάνω την ελευθερία των ορίων, αν δεν μπορώ να βάλω όρια στον εαυτό
μου. Τι να διακηρύξω και να διεκδικήσω, όταν δεν μπορώ να διαφεντέψω τον
προσωπικό μου κόσμο. Και για να καταλήξω κάπου. Μία είναι η αλήθεια της
ιστορίας του τόπου μας, όσο κι αν εκνευρίζει ή ερεθίζει, μία είναι η ανάγκη των
καιρών, το μήνυμα κάθε μαύρης επετείου, όσο κι αν κάποιοι μειδιούν, δείγμα κι
αυτό της ηθικής και εθνικής μας έκπτωσης: Χριστός εστίν η ελευθερία ημών.
Χριστός εστί το ζητούμενο και ο καταζητούμενος. Διωγμένος και αποδιωγμένος
ο Χριστός από τον χάρτη της ψυχής μας, αλίμονο, δεν θα πάψουμε να
γυρεύουμε πατρίδες.
http://www.isagiastriados.com/

ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΔΑΧΤΥΛΟ
Του Μητροπολίτη Προικοννήσου Ιωσήφ
Πέρασ’ ἡ ἐποχὴ ποὺ ἤσουνα ἕνα
παλληκαρόβουνο
ἀνάμεσα στὰ ἄλλα∙
ἕνα ἀδέρφι τοῦ Τροόδους,
ἕνας ἀ’ρφότεκνος τοῦ Ὀλύμπου,
ἕνας μυρωτικὸς κουμπάρος τοῦ Ταΰγετου
ἤ ἕνας σύντεκνος τοῦ Ψηλορείτη.
Τὰ τελευταῖα χρόνια ἀλλοιώθηκες
παράξενα.
Ἔγινες εὐλογία πενταδάχτυλη ἱερόπρεπη
γιὰ τοὺς μισούς, ποὺ σὲ θωροῦν καὶ κλαῖνε.
Κι ἔγινες μούτζα μεγαλόπρεπη
καὶ φάσκελο ἀνοιχτοδάχτυλο
γιὰ τοὺς ἄλλους μισούς,
αὐτοὺς ποὺ σὲ χωρίσαν βίαια ἀπ’ τὰ παιδιά
σου,
καὶ σὲ κοκκίνισαν μὲ μισοφέγγαρα,
χλευάζοντας τὶς ρίζες σου καὶ τὶς ἀγάπες τῆς καρδιᾶς σου.

http://www.isagiastriados.com/
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Αποχαιρετισμός στον παππού Νικόλα
Δύσκολο το έργο μου να πω δύο λόγια του αποχαιρετισμού. Λόγια που όλα τα
αγαπημένα του πρόσωπα που υφαίνουν την προσωπικότητα του κι όλο αυτό το
μεγαλείο που μας άφησε για κληρονομιά.
Από όλα θα κρατήσω την απέραντη του αγάπη στα Θεία. Ερχόταν στην
Εκκλησία
από
τους
πρώτους,
μεταλάμβανε το Σώμα και το Αίμα
του Χριστού μας και τα δάκρυα στα
μάτια
του
δεν
έλεγαν
να
σταματήσουν.
Ήταν άρρωστος, στο κρεβάτι και όταν
αντίκριζε το Άγιο Δισκοπότηρο,
ποτάμι τα δάκρυα και συνεχώς
ψιθύριζε την προσευχή του. Με
έπαιρνε από το χέρι, και ζητούσε
συνεχώς την ευχή μου, γιατί το χέρι
αυτό κρατούσε τα Άγια μου έλεγε.
Πριν μεταλάβει μου ζητούσε να τον
συγχωρέσω γιατί πίστευε ότι με
ταλαιπωρούσε, αντιθέτως για μένα
ήταν ένα μάθημα ζωής. Πριν φύγω με
αγκάλιαζε και με ευχαριστούσε.
Πολλές φορές ήθελα να τον
αγκαλιάσω και να του πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ για την αγάπη του.
Γνωστός σε όλους σαν ο παππούς ο Νικόλας κέρδισες τον σεβασμό. Άψογος
παππούς, πατέρας, γείτονας και ενορίτης. Όλοι τον αγαπούσαμε και τον
αγαπάμε. Έζησε ένα αιώνα, γνωρίζοντας παγκοσμίους πολέμους, εμφυλίους
και την τουρκική εισβολή. Η πίστη του ήταν πάντοτε το στήριγμα του.
Καλοτύχισε και μεγάλωσε τα παιδιά του με αξιοπρέπεια και θυσίες, τα είδε να
παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους, απέκτησε πολλά εγγόνια και είδες το φως της
ευτυχίας..
Η αγάπη μας είναι απέραντη και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, θα μνημονεύεται
πάντοτε στην Αγία Πρόθεση και θα στην καρδιά μας.
«Μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον».
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει παππού Νικόλα.
Αιωνία του η μνήμη.
Π. Γεώργιος Κόρτας
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