


Θέματα που μας 

απασχολούν

Γιατί ο Χριστός κατέβηκε στη 

Γη;

Ανώνυμος

Αγαπητέ Ανώνυμε,

για την απάντηση στο ερώτημά 

σου σε παραπέμπουμε στην ιστο-

σελίδαhttps://www.saint.gr

/2388/texts.aspx, από την οποία

σου διαθέτουμε αποσπάσματα:

 …«Εγώ ήρθα εξουσιοδοτημένος από τον Πατέρα μου» (Ιωάννου ε43).

 …«Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σ’ εμένα 

να μη μείνει στο σκοτάδι» (Ιωάννου ιβ46).

 …«Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε 

τον Υιό του. Γεννήθηκε από μία γυναίκα και υποτάχτηκε στον νόμο για 

να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο, για να γίνουμε 

παιδιά του Θεού» (Προς Γαλάτες δ4-5).

 ...«Γιατί ο Θεός φανέρωσε τη χάρη Του για να σώσει όλους τους 

ανθρώπους. Αυτή μας καθοδηγεί ν’ αρνηθούμε την ασέβεια και τις 

αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σωφροσύνη, με δικαιοσύνη και 

με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα» (Προς Τίτον β11-12).

Απόσπασμα

https://www.saint.gr/2388/texts.aspx


Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και 

εν τη Παρθένω κατώκησεν.

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Βασιλεύς των όλων και Κύριος, 

ήλθε τον Αδάμ αναπλάσασθαι.

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε, 

τάξεις των Αγγέλων ευφραίνεσθε.

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Δέξαι Βηθλεέμ τον Δεσπότην 

σου, Βασιλέα πάντων και Κύριον.

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Εξ ανατολών Μάγοι έρχονται, 

δώρα προσκομίζοντες άξια

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Ζητούν προσκυνήσαι τον Κύριον, 

τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Ήνεγγεν αστήρν μάγους οδηγών, 

ένδον του σπηλαίου εκόμισεν

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Θεός, βασιλεύς προαιώνιος, 

τίκτεται εκ κόρης Θεόπαιδος

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε
Ιδών ο Ηρώδης ως έμαθεν, όλω 

εξεπλάγη ο δείλαιος

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Κράζει και βοά προς τους ιερείς, 

τους δοξολογούντας τον Κύριον

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Λέγετε σοφοί και διδάκαλοι άρα 

που γεννάται ο Κύριος;

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Μέγα και φρικτόν το τεράστιον, 

ο εν ουρανοίς επεδήμησεν

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Νύκτα Ιωσήφ ρήμα ήκουσε, 

άγγελος Κυρίου ελάλησεν

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Ξένον και παράδοξον άκουσμα 

και η συγκατάβασις άρρητος

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Ο μακροθυμίσας και 

εύσπλαχνος, πάντων υπομένει 

τα πταίσματα

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Πάλιν ουρανοί ανεώχθησαν 

άγγλοι αυτού ανυμνήτωσαν

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Ρήτορες ελθόντες προσέπεσον 

βασιλέα μέγαν και ένδοξον

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Σήμερον η κτίσις αγάλλεται και 

πανηγύρίζει κι ευφραίνεται

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

Τάξεις των αγγέλων εξέστησαν 

επί το παράδοξον θέαμα

ερουρέμ, ερουρέμ, ερου έρου 

έρουρεμ, χαίρε Άχραντε

B.



Κριτική 

βιβλίων

Σειρά «Η ζωή των Αγίων μας εικονογραφημένη»

Χρήσιμη σειρά βιβλίων.Απλά και κατανοητά εξιστορεί τους βίους των Αγίων

Μας.Συστήνεται για άνω των εννέα ετών.

E.

Κάλαντα Χριστουγέννων Κρήτης

Καλήν εσπέραν 

άρχοντες κι αν είναι 

ορισμός σας,

Χριστού τη θεία 

γέννηση να πω στ' 

αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται 

σήμερον εν Βηθλεέμ 

τη πόλει,

οι ουρανοί 

αγάλλονται, χαίρετ' η 

φύσις όλη.

Κερά 

καμαροτράχηλη και 

φεγγαρομαγούλα

που έχεις τον υγιόν, 

τον μοσχοκανακάρη

λούεις τον και 

χτενίζεις τον και στο 

σχολειό τον πέμπεις.

Κι ο δάσκαλος τον 

έδειρε με το χρυσό 

βεργάλι

κι η κυρά 

δασκάλισσα, με το 

μαργαριτάρι.

Είπαμε δα για την 

κερά, ας πούμε για 

τη Βάγια,

άψε βαγίτσα το 

κερί, άψε και το 

διπλέρι

και κάτσε και 

κουζούντησε ήντα 

θα μας εφέρεις.

Φέρε πανιέρι 

κάστανα, πανιέρι 

λεπτοκάρυα

και φέρε και γλυκό 

κρασί να πιούν τα 

παλικάρια

κι αν είναι με το 

θέλημα, άσπρη μου 

περιστέρα

ανοίξετε την πόρτα 

σας, να πούμε 

καλησπέρα

και ακόμα δεν τον 

ηύρηκες τον μάνταλο 

ν' ανοίξεις

να μας κεράσεις μια 

ρακή κι ύστερα να 

σφαλίξεις...

X.



ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Νεοελληνική 

Απόδοση
Η επίσκεψη των μάγων

Όταν λοιπόν ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας κατά 

τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη, ιδού μάγοι από τα ανατολικά 
παρουσιάστηκαν στα Ιεροσόλυμα,

λέγοντας: «Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε; 

Γιατί είδαμε τον αστέρα του στην ανατολή και ήρθαμε να τον 
προσκυνήσουμε».

Όταν όμως το άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης, ταράχτηκε και όλα τα 
Ιεροσόλυμα μαζί του.

Και αφού σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του 
λαού, ζητούσε να μάθει από αυτούς πού γεννιέται ο Χριστός.

Αυτοί του είπαν: «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Γιατί έτσι είναι 
γραμμένο μέσω του προφήτη:

Κι εσύ Βηθλεέμ, γη του Ιούδα, καθόλου ελάχιστη δεν είσαι μεταξύ 

των ηγεμονικών πόλεων του Ιούδα. Γιατί από σένα θα εξέλθει 
ηγέτης, που θα ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ».

Τότε ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από 
αυτούς το χρόνο που φαινόταν ο αστέρας.

Κατόπιν τους έστειλε στη Βηθλεέμ και είπε: «Πορευτείτε και 

εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν το βρείτε, να μου το 
αναγγείλετε, για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω».

Αυτοί, αφού άκουσαν το βασιλιά, έφυγαν. Και ιδού, ο αστέρας 

που είδαν στην ανατολή προχωρούσε μπροστά τους, ωσότου 
ήρθε και στάθηκε πάνω εκεί όπου ήταν το παιδί.

Όταν είδαν λοιπόν τον αστέρα, χάρηκαν με πάρα πολύ μεγάλη 
χαρά.

Και ήρθαν στην οικία και είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη 

μητέρα του. Και αφού έπεσαν, το προσκύνησαν και άνοιξαν τους 

θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα: χρυσό και λιβάνι και 
σμύρνα.

Και επειδή τους πρόσταξε ο Θεός κατά το όνειρο να μην 

επιστρέψουν προς τον Ηρώδη, αναχώρησαν από άλλη οδό για τη 
χώρα τους. Από το ekklisiaonline.gr



Ο Άγιος 

Σάββας

Ο Άγιος Σάββας ήρθε σε τούτον

εδώ τον κόσμο το 439 μ.Χ,στη

Μουταλάσκη της Καππαδοκίας.

Σε ηλικία πέντε ετών οι γονείς του

χρειάστηκε να μεταβούν στην Α-

Λεξάνδρεια για πολύ σοβαρούς

λόγους.Την επίβλεψη του μικρού

Σάββα ανέθεσαν στον Ερμεία,τον

θείο του.Όμως,επειδή η γυναίκα

του Ερμεία του συμπεριφερόταν 

άσχημα,εκείνος πήγε να ζήσει με

έναν άλλο θείο του,τον Γρηγόριο.

Στον τόπο όπου κατοικούσε ο 

Γρηγόριος,υπήρχε ένα μοναστήρι

το οποίο έλκυε την ψυχή του νέου

τότε Σάββα.Στα μοναστήρι αυτό

έγινε μοναχός και ποτέ δεν 

παραμέλησε τα καθήκοντά του.Ο 

Άγιος Σάββας υπήρξε

μέχρι τον θάνατό του υπερασπιστής

της Ορθοδοξίας από τις διάφορες 

αιρέσεις της εποχής.Ο Άγιος Σάββας

άφησε τούτον εδώ τον κόσμο στις 5

Δεκεμβρίου του 533 μ.Χ.,παραδί-

δοντας την ψυχή του στον Κύριο και

Θεό του.Ας αναφέρουμε μερικά περι-

στατικά από τη ζωή του Αγίου:1.Μια 

φορά,ο φούρναρης της μονής,θέ-

λοντας να στεγνώσει τα ρούχα του,

τα ακούμπησε στο ζεστό φούρνο.

Την επόμενη μέρα όμως,ξέχασε  να 

τα βγάλει από εκεί,και έτσι,τα ρούχα 

κινδύνευαν να καούν.Ο Άγιος 

τότε,που είδε την ανησυχεία του 

μοναχού που δεν μπορούσε να 

σβήσει τον φούρνο,μπήκε μέσα,

άρπαξε τα ρούχα και τα παρέδωσε

στον ιδιοκτήτη τους,χωρίς να πάθει 

απολύτως τίποτα!

2.Ο Άγιος κάποια στιγμή 

θέλησε ν’ασκητέψει σε μια 

σπηλιά.Όμως,σε αυτή τη σπηλιά 

έτυχε να ζει ένα λιοντάρι.

Το θηρίο τον έπιασε από το ράσο

και προσπαθούσε να βγάλει τον

Άγιο από τη σπηλιά.Ο Άγιος είπε

τότε: «Αν με θέλεις,χωράμε και οι

δυο μέσα στη σπηλιά.Αν πάλι σ’α-

ρέσει η μοναξιά,βρες κάποιον άλ-

λο τόπο,γιατί εδώ θέλω να προ-

σευχηθώ στον Δημιουργό μας!»

S.

Βαζάκια με νερό ή baby 
oil, χιόνι, χρυσόσκονη 
και χριστουγεννιάτικα 
διακοσμητικά.



• Οι περισσότεροι Έλληνες εκείνη την εποχή ήταν αγράμματοι.Τα παιδιά 

λοιπόν που ήθελαν να  μορφωθούν πήγαιναν στους Ιερείς των χωριών,που 

ήταν πιο μορφωμένοι.Τα κορίτσια δεν πήγαιναν στο σχολείο,παρά μόνο 

τα πλούσια,που έκαναν μαθήματα στο σπίτι.

• Στα χρόνια της Επανάστασης γίνονταν μάχες,πολιορκίες και μαζικές 

μετακινήσεις.Το πόσιμο νερό,τα τρόφιμα,τα εφόδια και τα φάρμακα ήταν 

περιζήτητα.

• Επιδημίες θέριζαν πληθυσμούς,και η υγιεινή ήταν από δυσεύρετη μέχρι α-

νύπαρκτη.

• Τα παιδιά έπαιζαν παιχνίδια που παίζουμε και τώρα,αλλά με περισσότερη

διάθεση ,καθώς δεν είχαν κάτι να τα αντικαταστήσει... 

Ιστορικός

Παίξε μαζί 

μας!



Γρίφοι

Γρίφος /“Η έξυπνη μέτρηση”

Ένας έχει μια νταμιτζάνα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 

λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ’ το κρασί να 

πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων και ένα των 

3 λίτρων;

Γρίφος/ «Η γέφυρα”

Στη μέση μιας γέφυρας υπάρχει ένα φυλάκιο. Ο φύλακας βγαίνει 

κάθε δέκα λεπτά και καλεί οποιοδήποτε βρίσκεται πάνω στη 

γέφυρα να γυρίσει πίσω και αν δεν υπακούσει τον πυροβολεί. Ο 

χρόνος για να περάσει κανείς τη γέφυρα είναι δεκαπέντε λεπτά. 

Πώς μπορεί κανείς να περάσει αυτή τη γέφυρα;

Γρίφος/ “Επιστροφές μπουκαλιών”

Γρίφος/Ένας άνδρας βρίσκεται σε ένα στρατόπεδο 

αιχμάλωτος. Το στρατόπεδο αυτό είναι πάνω σε μια 

βραχονησίδα όπου δεν επιτρέπεται ούτε να μπει ούτε να βγει 

κανείς. Έχει πρόσβαση σε μια γέφυρα που ενώνει το 

στρατόπεδο με την πόλη, η οποία χρειάζεται 3 λεπτά για να τη 

διασχίσει κάποιος ολόκληρη. Όμως, ο φρουρός βγαίνει κάθε 1 

λεπτό από ένα φυλάκιο και ελέγχει τη γέφυρα. Ο φρουρός δεν 

έχει ξαναδεί το πρόσωπο του αιχμαλώτου. Υπάρχει τρόπος να 

καταφέρει ο αιχμάλωτος να ξεφύγει;



Στα πλαίσια ενός προγράμματος ανακύκλωσης, όσοι επιστρέφουν άδεια 

μπουκάλια κάποιου αναψυκτικού μπορούν να τα ανταλλάξουν με γεμάτα. 

Συγκεκριμένα, τα 4 άδεια μπουκάλια ανταλλάσσονται με 1 γεμάτο. Πόσα 

μπουκάλια αναψυκτικού θα πιει μια οικογένεια που συγκέντρωσε 24 άδεια 

μπουκάλια;

Γρίφος /“Η λάμπα”

Έχουμε ένα δωμάτιο το οποίο έχει μία λάμπα (στο εσωτερικό του) και τρεις 

διακόπτες (στο εξωτερικό του). Ένας από αυτούς τους διακόπτες είναι αυτός 

που ανάβει την λάμπα. Εμείς πρέπει με μία μόνο προσπάθεια να 

καταλάβουμε ποιος διακόπτης είναι ο σωστός. Δηλαδή ποιο ή ποιους 

διακόπτες πρέπει να πατήσουμε ώστε όταν ανοίξουμε την πόρτα να 

καταλάβουμε ποιος είναι ο σωστός;

Εννοείται ότι όταν είναι κλειστή η πόρτα δεν βλέπουμε αν ανάβει ή όχι η 

λάμπα

Γρίφος /“Το πρόβατο”

Σε ένα κλουβί (σχετικά μεγάλο) είναι κλεισμένα 57 λιοντάρια και 1 πρόβατο. 

Αν κάποιο λιοντάρι φάει το πρόβατο τότε το πιάνει υπνηλία (από τη 

βαρυστομαχιά) και είναι ευάλωτο σε επιθέσεις άλλου λιονταριού (γίνεται κατά 

κάποιο τρόπο ψευδό-πρόβατο, δηλαδή υποψήφιο θύμα). Υποθέστε ότι αν 

κάποιο λιοντάρι σκοτώσει το θύμα του τότε το τρώει μόνο του (δεν το 

μοιράζεται με άλλο λιοντάρι). Επίσης υποθέστε ότι όλα τα λιοντάρια είναι 

λογικά, και όλα ξέρουν ότι και τα άλλα λιοντάρια σκέφτονται με λογικό 

τρόπο. Το κάθε λιοντάρι θέλει κατ’ αρχάς να ζήσει και αν μπορεί να φάει 

κάποιο θύμα τότε θα το κάνει. Οι προτεραιότητές τους δηλαδή είναι (από τη 

μεγαλύτερη προς τη μικρότερη):

1. Να φάνε το υποψήφιο θύμα και να ζήσουν

2. Να μην φάνε το υποψήφιο θύμα και να ζήσουν

3. Να φάνε το υποψήφιο θύμα και να πεθάνουν

Τα λιοντάρια μπορούν να επιζήσουν και χωρίς να φάνε το

πρόβατο ή το όποιο άλλο υποψήφιο θύμα (δηλαδή, τους

παρέχεται τροφή με άλλο τρόπο).

Η ερώτηση είναι: Θα επιβιώσει το πρόβατο;

Κυνήγι Θησαυρού

Ένα εξαιρετικά διασκεδαστικό και επιμορφωτικό παιχνίδι είναι και το κυνήγι 

θησαυρού. Ο ενήλικας – διοργανωτής επιλέγει το μέρος που θα κρύψει 

κάποια αντικείμενα. Φτιάχνει μια λίστα με τα αντικείμενα αυτά και έναν 

χάρτη με το σημείο στο οποίο είναι κρυμμένα. Δίνει τον χάρτη στα παιδιά 

αφού πρώτα τα χωρίσει σε ομάδες. Τα αντικείμενα μπορεί να μην 

αναφέρονται ονομαστικά αλλά με κάποιο αίνιγμα. Η ομάδα που θα βρει όλα 

τα αντικείμενα πρώτη, κερδίζει. Για να ανέβει το επίπεδο δυσκολίας μπορείτε 

να ορίσετε ένα χρονικό περιθώριο.

Τριαντάφυλλος

Α.Μ.



Απαντήσεις:

Γρίφος 

Πρώτα θα γεμίσει το δοχείο των 3 λίτρων. Μετά θα αδειάσει τα 3 λίτρα στο 

δοχείο των 5 λίτρων. Πάλι θα γεμίσει το δοχείο των 3 λίτρων και θα αδειάσει 

απ’ αυτό στο δοχείο των 5 λίτρων τόσο κρασί, ώστε να το γεμίσει. Έτσι θα 

μείνει στο δοχείο των 3 λίτρων ακριβώς 1 λίτρο.

Γρίφος Θα προχωρήσει κανονικά πάνω στη γέφυρα, αλλά πριν βγει ο 

φύλακας θα αντιστρέψει την πορεία του. Ο φύλακας θα τον γυρίσει πίσω και 

έτσι θα τον στείλει προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Γρίφος Αρχικά θα πιει 6 μπουκάλια. Θα ανταλλάξει τα 4 από τα 6 άδεια με 

ένα γεμάτο (άρα είμαστε στα 7) και αφού το πιει θα έχει 3 άδεια. Μπορεί, 

τότε, να δανειστεί 1 ακόμα άδειο μπουκάλι, να ανταλλάξει τα άδεια με ένα 

γεμάτο, να το πιει, και να επιστρέψει το μπουκάλι που δανείστηκε. Επομένως, 

η οικογένεια θα πιει συνολικά 8 μπουκάλια αναψυκτικού.

Γρίφος 

Θα πατήσουμε πρώτα τον πρώτο διακόπτη και θα τον αφήσουμε πατημένο 

για λίγα λεπτά. Ύστερα θα τον επαναφέρουμε στην αρχική του κατάσταση 

(τον πρώτο διακόπτη) και θα πατήσουμε τον δεύτερο διακόπτη. Τότε θα 

ανοίξουμε την πόρτα και θα πράξουμε ως εξής: Αν η λάμπα καίει πάει να πει 

ότι ο σωστός διακόπτης είναι ο δεύτερος που είναι και πατημένος, αν δεν 

καίει θα πιάσουμε την λάμπα και αν είναι ζεστή πάει να πει ότι ο σωστός 

διακόπτης είναι ο πρώτος ενώ αν δεν καίει πάει να πει ότι ο σωστός διακόπτης 

είναι τρίτος.

Γρίφος 

1. Αν το λιοντάρι ήταν ένα μόνο, θα έτρωγε ασυζητητί το πρόβατο.

2. Αν ήταν 2, κανένα δεν θα το έτρωγε, διότι αμέσως θα έπεφτε θύμα 

τουάλλου.

3. Αν ήταν 3, κάποιο λιοντάρι θα έτρωγε το πρόβατο, μην έχοντας τίποτα 

ναφοβηθεί από τα υπόλοιπα 2 (βλέπε περίπτωση 2).

4. Αν ήταν 4, δεν θα έκανε κανένα την αρχή να φάει το πρόβατο, γιατί κάποιο 

από τα υπόλοιπα 3 θα έτρωγε και τον ίδιο (όπως περίπτωση 3).

5. Τελικά καταλήγω ότι αν ο αριθμός των λιονταριών είναι μονός, το πρόβατο 

θα φαγωθεί.

Γρίφος με την Τερέζα:Εγώ είμαι η Τερέζα!

Γρίφος με το «Άριστα»:Αριστούχος.

Γρίφος με την κούραση:Όλοι θα κουραστούν το ίδιο.

Γρίφος με τα αδέρφα:Ψέμματα λέει ο Πέτρος.

Γρίφος με τον κατάδικο:Ναι, αν παραμονεύσει τον φρουρό. Μόλις ο φρουρός 

μπει στο φυλάκιο, ο άνδρας πρέπει να αρχίσει να περπατάει πάνω στη γέφυρα 

για 1 λεπτό. Όταν συμπληρωθεί το 1 λεπτό και ξαναβγεί ο φρουρός, ο άντρας 

πρέπει να αρχίσει να περπατάει προς την αντίθετη φορά. Έτσι ο φρουρός που 

θα δει κάποιον να περπατάει προς το στρατόπεδο θα τον σταματήσει και θα 

του πει να γυρίσει πίσω, αφού δεν επιτρέπεται η είσοδος στο στρατόπεδο.




