Μηνιαία Έκδοση
Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Μοναγρούλλι

«Ο ΤΗΡΩΝ»

Έτος7ο , Αρ. Τεύχος 10ο , Μάιος 2014

http://o-tiron.blogspot.com

Μηνιαία Έκδοση « Ο ΤΗΡΩΝ » - Το παρόν διανέμεται δωρεάν

1

Μηνιαία Ἔκδοση
Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος
Ἔτος 7ον - Τεῦχος 10ο
Μάιος 2014

Αμαρτία

3

Πως λειτουργούν οι πνευματικοί

4

νόμοι
Το κοσμικό πνεύμα είναι

5

αρρώστια

Ἰδιοκτήτης:

Ο φτωχός παππούς

Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Πώς πρέπει να προσερχόμαστε
στη Μετάληψη των θείων

Μοναγρούλλι –Λεμεσός

6
7

Μυστηρίων

Τήλ./Φάξ: 25632879.

Σχέσεις αντρογύνου μέσα στο

8

γάμο

Ἐφημέριος:

Οι σχέσεις των νέων με το άλλο

Πρεσβ. Γεώργιος Κόρτας,
Τήλ.: 97668822

9

φύλο
Ημερολόγιο και Ανακοινώσεις

Παρεκκλήσια:

12

(ἅ) Ἁγίων Ἀναργύρων
(β) Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἀνήκουν
στό

τυπογραφεῖο

Χριστάκη

Χαραλάμπους, τό ὁποῖο ἀνέλαβε
τά ἔξοδα τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ
Στα

κείμενα

διατηρείται

η

ορθογραφία των συγγραφέων.

Μηνιαία Έκδοση « Ο ΤΗΡΩΝ » - Το παρόν διανέμεται δωρεάν

2

Αμαρτία
Υπάρχουν τα θανάσιμα και τα μη θανάσιμα
αμαρτήματα. Θανάσιμο αμάρτημα είναι αυτό για
το οποίο, αν δεν μετανοήσεις και κατά την τέλεση
του επέλθει ο θάνατος, τότε πηγαίνεις στη
κόλαση, αν όμως μετανοήσεις, τότε αυτό θα
συγχωρηθεί. Το αμάρτημα επειδή εξ αυτού η
ψυχή πεθαίνει κα μπορεί να αναγεννηθεί μόνο
μέσω της μετανοίας. Το αμάρτημα είναι για την
ψυχή ότι το σωματικό τραύμα για το σώμα.
Υπάρχουν τραύματα που γιατρεύονται, τα οποία
δεν

επιφέρουν

τον

θάνατο

του

σώματος,

υπάρχουν όμως και τραύματα θανάσιμα. Το ίδιο
συμβαίνει και με τα αμαρτήματα. Το θανάσιμο αμάρτημα σκοτώνει τη ψυχή,
την καθιστά ανίκανη να βρει πνευματική μακαριότητα. Αν για παράδειγμα
βάζαμε έναν τυφλό σε μέρος με θαυμάσια θέα και τον ρωτούσαμε: «Δεν είναι
αλήθεια θαυμάσια η θέα?» αυτός φυσικά, θα απαντούσε ότι δεν νιώθει αυτή
την ομορφιά καθώς ούτε μάτια ούτε όραση έχει. Το ίδιο μπορείτε να πείτε και
για την ανικανότητα μιας ψυχής σκοτωμένης από την αμαρτία να βρει την
αιώνια μακαριότητα.
Όσιος Βαρσανούφιος
Από το βιβλίο : ΟΠΟΥ ΘΕΟΣ, ΓΑΛΗΝΗ
Έστειλε κάποτε ο Επιφάνιος, ο επίσκοπος Κύπρου ,μήνυμα στον αββά Ιλαρίωνα
και τον παρακαλούσε: «Έλα να δούμε ο ένας τον άλλον ,πριν αποχωρήσουμε
από το σώμα». Πράγματι πήγε ο αββάς και χάρηκαν που βρέθηκαν .Την ώρα
που έτρωγαν, έφεραν στο τραπέζι πτηνό. Το πήρε ο Επίσκοπος και το πρόσφερε
στον αββά Ιλαρίωνα. Του λεέι τότε ο Γέροντας: «Συγχώρεσέ με, από τότε που
πήρα το σχήμα δεν έφαγα σφαχτό». Ο Επίσκοπος αποκρίνεται: «Εγώ από τότε
που πήρα το σχήμα, δεν άφησα κανέναν να κοιμηθεί έχοντας κάτι εναντίον
μου, ούτε εγώ κοιμήθηκα έχοντας κάτι εναντίον κάποιου άλλου». Του λέει τότε
ο Γέροντας: «Συγχώρα με ,ο δικός σου τρόπος ζωής είναι ανώτερος απ’τον δικό
μου».
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Πως λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι.
- Γέροντα, ποιοι νόμοι λέγονται πνευματικοί;
- Στην πνευματική ζωή, όσο περισσότερο υψώνεται κανείς με την υπερηφάνειά
του, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πνευματική του πτώση και ανάλογα με το
ύψος της υπερηφάνειας του θα συντριβή. Γιατί ο υπερήφανος ανεβαίνει, φθάνει
σε ένα σημείο και μετά πέφτει και σπάζει τα μούτρα του – «ο υψών εαυτόν
ταπεινωθήσεται». Αυτός είναι πνευματικός νόμος.
Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους φυσικούς και στους
πνευματικούς νόμους:
Ενώ οι φυσικοί νόμοι δεν έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τους
αλλάξει, οι πνευματικοί νόμοι έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος μπορεί να τους
αλλάξει, γιατί έχει να κάνει με τον Δημιουργό και Πλάστη του, τον
Πολυεύσπλαχνο Θεό. Αν δηλαδή καταλάβει αμέσως το ανέβασμα της
υπερηφάνειας του και πει: «Θεέ μου, εγώ δεν έχω τίποτε δικό μου και
υπερηφανεύομαι· συγχώρεσέ με!», αμέσως τα σπλαχνικά χέρια του Θεού τον
αρπάζουν και τον κατεβάζουν απαλά κάτω, χωρίς να γίνει αντιληπτή η πτώση
του. Έτσι δεν συντρίβεται, αφού προηγήθηκε η καρδιακή συντριβή με την
μετάνοια που έδειξε. Το ίδιο ισχύει και για το «μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα
λάβης», που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν όμως συναισθάνωμαι το σφάλμα μου, με
μαχαιρώνη η συνείδησή μου και ζητάω συγχώρηση από τον Θεό, τότε πλέον
παύουν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και δέχομαι από τον Θεό την
αγάπη Του σαν βάλσαμο. Μέσα δηλαδή στα κρίματα του Θεού, που είναι
άβυσσος, βλέπουμε να αλλάζη ο Θεός, όταν αλλάζουν οι άνθρωποι. Όταν το
άτακτο παιδί συνέρχεται, μετανοή και δέρνεται από την συνείδησή του, τότε ο
Πατέρας του το χαϊδεύει με αγάπη και το παρηγορεί. Δεν είναι μικρό πράγμα
να μπορή ο άνθρωπος να αλλάξη την απόφαση του Θεού! Κάνεις κακό; Ο Θεός
σου δίνει σκαμπιλάκι. Λές «ήμαρτον»; Σου δίνει ευλογίες.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Δ΄ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ
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Το κοσμικό πνεύμα είναι αρρώστια
Το σπουδαιότερο σήμερα είναι να μην προσαρμοσθή κανείς με αυτό το κοσμικό
πνεύμα. Είναι μια μαρτυρία. Όσο μπορούμε, να μην παρασυρθούμε από αυτό το
ρεύμα και μας πάρη σβάρνα αυτό το κανάλι. Τα έξυπνα ψάρια δεν πιάνονται
στο αγκίστρι. Βλέπουν το δόλωμα, καταλαβαίνουν ότι είναι δόλωμα και
φεύγουν από ‘κει και γλυτώνουν. Ενώ τα άλλα βλέπουν το δόλωμα, τρέχουν
εκεί να φάνε και, τακ,
πιάνονται! Έτσι δηλαδή
και ο κόσμος έχει το
δόλωμα και πιάνει τους
ανθρώπους. Έλκονται οι
άνθρωποι από το κοσμικό
πνεύμα

και

πιάνονται

μετά από αυτό.
Το κοσμικό φρόνημα είναι
αρρώστια.

Όπως

μια

αρρώστια την αποφεύγει
κανείς, έτσι και το κοσμικό φρόνημα πρέπει να το αποφεύγη, όπου και αν είναι.
Να αποξενωθή από το πνεύμα της κοσμικής εξελίξεως, για να εξελίσσεται
πνευματικά, να υγιαίνη πνευματικά και να χαίρεται αγγελικά.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Α΄ ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

«Όλος ο αγώνας πρέπει να αποβλέπει στο να μην κρίνουμε τον πλησίον.
Γιατί όταν το χέρι του Κυρίου φόνευσε όλα τα πρωτότοκα στη χώρα της
Αιγύπτου, δεν έμεινε σπίτι που να μην είχε νεκρό (Έξ. 12,29-30)». Τον ρωτάει
ο

αδελφός:

«Τι

σημαίνουν

τα

λόγια

αυτά;»

«Σημαίνουν―είπε

ο

Γέροντας―ότι, εάν όλα εκείνα που μας εμποδίζουν μας αφήσουν να δούμε
τις αμαρτίες μας, δεν θα βλέπουμε τις αμαρτίες του πλησίον. Άλλωστε είναι
ανοησία, ενώ εχει δικό του νεκρό ο άνθρωπος, να τον αφήσει και να πάει να
κλάψει το νεκρό του πλησίον.
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Ο φτωχός παππούς
Συνάντησα κάποτε ένα παππού τόσο φτωχό που του έλειπαν ακόμα και τα
στοιχειώδη μέσα για τη συντήρηση του. Δεν είχε ούτε να φάει ούτε να ζεσταθεί.
Η γυναίκα του είχε πεθάνει από χρόνια και ο γιός του είχε φύγει στο εξωτερικό,
δίχως να δίνει σημεία ζωής, ούτε να νοιάζεται για τον πατέρα του.
Ο παππούς είχε πρόσωπο φωτεινό και γελούσε συνεχώς καλόκαρδα. Το
φτωχικό του – ένα ημιυπόγειο κάτω από τη σκάλα μιας πολυκατοικίας – ήταν
πάντοτε ξεκλείδωτο. Δεν είχε κάτι που να φοβάται μην του το κλέψουν.
Έμπαινες μέσα, αν ήθελες να του πας ένα πιάτο φαΐ και το άφηνες στο τραπέζι.
Κάποιο βράδυ, μπήκα κι εγώ. Δεν ήθελα να τον ενοχλήσω. Κάποιοι φίλοι μου
είχαν δώσει κάτι λεφτά να
του αφήσω στο τραπέζι. Το
σπίτι ήταν παγωμένο. Σε μια
στιγμή, το είδα στο βάθος,
ξαπλωμένο πάνω στο ντιβάνι
που

χρησιμοποιούσε

για

κρεβάτι του. Ήταν ημίφως.
Δεν με είχε δει και η ακοή του
δεν ήταν και στα καλύτερα
της. Σκεπασμένος με κάτι
πολυκαιρισμένες

κουβέρτες,

τουρτούριζε σχεδόν.
«Δόξα το Θεό, Παναγία μου!», έλεγε και ξανάλεγε, «Δόξα το Θεό! Πόσοι και
πόσοι δεν ζουν στον δρόμο… Πόσοι κα πόσοι δεν έχουν ούτε μια κουβέρτα να
σκεπαστούν…Κι εγώ, κοίτα πόσες ευλογίες! Δόξα το Θεό! Τι ευλογίες Θεέ μου!».
Δεν ήξερα αν έπρεπε να τον λυπηθώ για τη φτώχεια του ή να τον ζηλέψω για
τα πλούτη της υπομονής του…
Βασίλης Αργυριάδης
Όσο μπορείς, Μικρό Γεροντικό Πόλεων
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Πώς πρέπει να προσερχόμαστε στη Μετάληψη των θείων Μυστηρίων
Ο απόστολος Παύλος μας διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
προσερχόμαστε στη θεία Ευχαριστία. Μας λέει ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να
εξετάσει τη συνείδηση του πρώτα, για να γνωρίσει την ηθική του κατάσταση και
τη σχέση του με το Θεό και τον πλησίον του και αν βρει αυτές σε θεάρεστη
κατάσταση ας προσέλθει να κοινωνήσει, αλλιώς ας επιφυλαχθεί γιατί κανένα
κοινό δεν υπάρχει μεταξύ αγίου και βέβηλου. Ο απόστολος Παύλος,
νουθετώντας του Κορινθίους «μη ετεροζυγείν απίστοις», δηλαδή να μη
λαμβάνουν άπιστους συζύγους, λέει:
«Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ φωτός
και σκότους; Ποια συμφωνία μεταξύ
Χριστού και Βελίαλ» (Β’ Κορ. στ’ 14).
Ώστε,

ποια

κοινωνία

μπορεί

να

είναι

η

του

αμετανόητου

αμαρτωλού με τη θεία Μετάληψη; Το
ότι

πρέπει

με

ευλάβεια

να

προσερχόμαστε στη θεία Κοινωνία,
μας το διδάσκει ο ίδιος ο Θεός, όταν
διατάζει το Μωυσή να μην πλησιάσει
την καιόμενη βάτο με τα υποδήματα,
αλλά να ελευθερώσει τα πόδια του
από αυτά, ως σημείο ευλάβειας, γιατί
ο τόπος στον οποίο στεκόταν ήταν
άγιος.
Έτσι

λοιπόν,

σπάσε

κάθε

δεσμό

έχθρας προς τον πλησίον σου, λύσε κάθε άδικη συναλλαγή, δώσε πίσω τα ξένα
που δεν σου ανήκουν, απομακρύνσου από το κακό και να ενεργείς με
χρηστότητα. Επίστρεψε στον Κύριο και έλα να αγιασθείς ολόκληρος, να
φωτισθείς και να γίνεις ταμείο της θείας Χάριτος ώστε να ενωθείς με τον
Χριστό, να μείνεις σε Αυτόν και Αυτός μέσα σου. «Ὁ τρώγων μου τὴν Σάρκα καὶ
πίνων μου τὸ Αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ» (Ιω. στ’ 56)
Περί επιμελείας ψυχής
Άγιου Νεκταρίου Πενταπόλεως
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Σχέσεις αντρογύνου μέσα στο γάμο
Ερώτηση:

Στην

διαστολή

τεκνογονίας

και

σεξουαλικότητας εντός του γάμου, περιλαμβάνεται και ή
αντισύλληψης;
Απάντηση:

Ναι.

Μπορούν

να

συνεχίσουν

την

σεξουαλικότητα χωρίς σκοπό την τεκνογονία.
Ερώτηση: Το «άπέχεσθε εκ συμφώνου» και «συνέρχεσθε
εκ συμφώνου» ισχύει και για τις περιόδους των
καθιερωμένων νηστειών (π.χ. Τετάρτη καί Παρασκευή);
Απάντηση: Οι σύζυγοι θα το κρίνουν και θα το αποφασίσουν.
Ερώτηση: Αν οι σύζυγοι δηλώσουν στον πνευματικό τους ότι κοινή συναινέσει
απέχουν και άλλες φορές, όχι για λόγους υγείας, έκτος των περιπτώσεων της
νηστείας, θα πρέπει ό πνευματικός να ερευνήσει μήπως οφείλεται τούτο σε
ατονία του μεταξύ τους σεξουαλικού ενδιαφέροντος; Και τί θα πρέπει να κάνη
στην περίπτωση πού το διαπιστώσει;
Απάντηση: Στο θέμα αυτό ό πνευματικός δεν υπεισέρχεται. Θα ερευνήσει μόνο
την αιτία της ελλείψεως της αγάπης.
Ερώτηση: Υπάρχουν παρά φύσιν πράξεις, εντός του γάμου, και της εκφράσεως
της αγάπης;
Απάντηση: Παρά φύσιν πράξεις σημαίνει να μην αγαπά ο ένας τον άλλον.
Ερώτηση: Ποιά είναι ή αντιμετώπισης, από την Εκκλησία, της γυναίκας πού
δεν θέλει να τεκνοποιήσει μετά από βιασμό ή αιμομιξία;
Απάντηση: Ή Εκκλησία πρέπει να δείξει κατανόηση στην γυναίκα αυτή.
Πρέπει να της θεραπεύσει όλο το ψυχικό της τραύμα. Πρέπει να μην της
επιβάλει το τί θα πρέπει να κάνει.
Απαντήσεις του π. Ιερεμία Φούντα σε θεολογικό σεμινάριο
Σχέσεις ανδρογύνου πριν και μετά τον γάμο – Μία ορθόδοξη προσέγγισις, Δαμασκηνού
Μοναχού Αγιορείτου, - Μυριόβιβλος, 2007
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Οι σχέσεις των νέων με το άλλο φύλο
Όταν μιλάμε στους νέους για τη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, δεν πρέπει να
τους δίνουμε την ιδέα ότι ορισμένα συναισθήματα και επιθυμίες που αρχίζουν
να νιώθουν είναι καθ΄ εαυτά αμαρτωλά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτού του
είδους τα συναισθήματα είναι φυσικά και δόθηκαν στη φύση μας από το Θεό,
για να μας ενώσουν με ένα πρόσωπο του άλλου φύλου σε μια κοινή ζωή .
Πρέπει να προσευχόμαστε για το θέμα των αισθημάτων μας προς κάποιο
πρόσωπο

και

να

πνευματικό

μας

,προσπαθώντας

να

μιλάμε

στον

πατέρα
κάνουμε

το

θέλημα του Θεού , επειδή μόνο αυτό
μας

φέρνει

αληθινή

χαρά.

Μπορούμε να συμβουλέψουμε τα
παιδιά να μην βάζουν τους άλλους
σε πειρασμό εξαιτίας; Των δικών
τους αισθημάτων. Μπορούμε επίσης
να εξηγήσουμε ότι οι Πατέρες μας εφιστούν την προσοχή όσον αφορά τον
«έρωτα» , επειδή αυτού του είδους τα συναισθήματα μπορούν να κυριαρχήσουν
πάνω μας ευκολότερα από άλλες φυσικές επιθυμίες, όπως η όρεξη για φαγητό.
Για τους Χριστιανούς η πιο υπέροχη διδασκαλία για το σώμα είναι αυτή του απ.
Παύλου: ότι το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Η άποψή μας για την
αγνότητα συνδέεται άμεσα με αυτή την αντίληψη. Η ενοίκηση των προσώπων
της Αγίας Τριάδας μέσα μας είναι μια αποκλειστική χριστιανική διδασκαλία και
οφείλουμε να έχουμε κατά νουν αυτή τη θεολογική προοπτική, όταν συζητάμε
για το σώμα , ιδιαιτέρως με νέους.
Στην περίπτωση που ένα ανύπανδρο ζευγάρι ζει με τρόπο που κάνει αναγκαία
τη στέρηση της Θείας Κοινωνίας, δεν πρέπει εξαιτίας αυτού να αποθαρρύνονται
να έρχονται στην εκκλησία, να προσεύχονται

να συμβουλεύονται ένα

πνευματικό πατέρα. Πολύ συχνά οι γονείς θέλοντας να κρύψουν ένα
οικογενειακό «σκάνδαλο» κόβουν τελείως τα παιδιά τους από την Εκκλησία με
την στάση τους. Μ΄ αυτό τον τρόπο δεν αφήνουν ανοικτό το δρόμο για μετάνοια.
Ακόμα δεν πρέπει να περιμένουμε ότι ένας ιερέας θα προσπαθήσει αμέσως να
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λύσει το ηθικό πρόβλημα ενός ζευγαριού που
συζεί- ίσως θεωρήσει σοφότερο να στερεώσει
πρώτα την αγάπη και την πίστη.
Όταν προειδοποιούμε τα παιδιά μας να μην
έχουν ολοκληρωμένες σχέσεις με κάποιον
έξω από το γάμο, πρέπει να τα βοηθάμε να
καταλάβουν ότι εκείνοι που έχουν μια τέτοια
εμπειρία (κυρίως με περισσότερο από έναν
συντρόφους), είναι πιθανόν να μην μπορούν να διατηρήσουν μια αληθινή και
μακροχρόνια σχέση αγάπης: «Και έσονται οι δύο εις σάρκαν μίαν». Είναι λοιπόν
μια καταστρεπτική εμπειρία μνα γνωρίζει κανείς περισσότερους από έναν
συντρόφους ή να γνωρίζει κάποιον έξω από έναν ευλογημένο γάμο. Το είδος
της σχέσης που οδηγεί σε πορνεία δεν είναι το ίδιο με εκείνο το οποίο οδηγεί σε
μια ευτυχισμένη συμβίωση. Υπάρχει ακόμα ένα μειονέκτημα , όταν γνωρίζεις
κάποιον μόνο με το να βγαίνεις έξω μαζί του: περιμένεις ο γάμος να είναι σαν
ένα μεγάλο ραντεβού. Η φιλία είναι πιο ασφαλής προετοιμασία από το γάμο
από τα ραντεβού.
Σκέψεις για τα παιδιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα,
Σ.114-118,της αδ. Μαγδαληνής, Ι.Μ.Τ. Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή
16

Μαΐου

από

8:30μ.μ

έως

1

μεταμεσονύκτια θα τελεσθεί ιερή
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου
Θεοδώρου του Τήρωνος.
Κατά την Ιερή αυτή Αγρυπνία θα
τελεστεί

Απόδειπνο,

Εσπερινός,

Όρθρος και Θεία Λειτουργία, επίσης θα υπάρχει το άγιο λείψανο
του Αγίου Νικολάου του Πλανά για να προσκυνήσουν οι πιστοί.
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ΜΑΙΟΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Την Κυριακή 11 Μαΐου θα έχουμε στο ναό μας
τον Επίσκοπο Αμαθούντος κ. Νικόλαο.

-

Την Παρασκευή 16 Μαΐου από 8:30μ.μ έως 1
μεταμεσονύκτια θα τελεσθεί ιερή Αγρυπνία
στον

Ιερό

Ναό

Αγίου

Θεοδώρου

του

Τήρωνος. Κατά την Ιερή αυτή Αγρυπνία θα
τελεστεί Απόδειπνο, Εσπερινός, Όρθρος και
Θεία Λειτουργία, επίσης θα υπάρχει το άγιο
λείψανο του Αγίου Νικολάου του Πλανά για
να προσκυνήσουν οι πιστοί.
Παρακαλώ όποιος επιθυμεί αγιασμός στο σπίτι του ή
τρισάγιο στο κοιμητήριο του χωριού να επικοινωνεί
έγκαιρα με τον ιερέα της κοινότητας μας στο
τηλέφωνο 97668822. Οι Εσπερινοί κατά το μήνα
Απρίλιο θα ξεκινούν η ώρα 6:15μ.μ, η Θεία
Λειτουργία η ώρα 6:30π.μ
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