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   ″Η Γνώση″ 

      Λιμποβίσι 

 

 

Πυργωμένο στα 1200 μέτρα ύψος, πάνω από τις χαράδρες του Μαινάλου στέκεται αήττητο 

το Λιμποβίσι.   Είναι το χωριό των Κολοκοτρωναίων, η αετοφωλιά τους.  Εδώ έζησαν και 

ετοίμασαν το μεγάλο χτύπημα 12 ολόκληρες γενιές αυτής της σπουδαίας οικογένειας. 

Πρώτος έφτασε κυνηγημένος ο προπάτορας του Θεόδωρου, ο Τριανταφυλλάκος Τσεργίνης. 

Υπήρξε μεγάλη και τρανή επικράτεια, ένα πραγματικό οχυρό. 

Η ύπαρξη του οικισμού μαρτυρείται ήδη από την ενετοκρατία και μάλιστα με ευάριθμους 

κατοίκους, κοντά στους 500.  Σήμερα έχει ανακατασκευαστεί το πατρογονικό του 

Κολοκοτρώνη με ευγενική δαπάνη του Αρκάδα Αγγελόπουλου. 

Λειτουργεί ως μουσείο της οικογένειας και του αγώνα.  Ο χώρος γύρω έχει εξωραϊστεί.  Έχει 

αναστυλωθεί και η εκκλησία του Αϊ – Γιάννη, πνευματικό καταφύγιο του Κολοκοτρώνη και 

των εμπιστευμένων του.  Οι Λιμποβισιώτες υπήρξαν το στέρεο αποκούμπι του Γέρου του 

Μοριά στις δύσκολες συνθήκες στους αγώνες και στις πολλές απελπισίες.  Η πλατεία του 

χωριού δροσίζεται από γάργαρες πηγές.  Το πλάτωμά του αγναντεύει ανεμπόδιστα  το 

Μαίναλο και το ιερό Αρκουδόρεμα, το καταφύγιο της  Άρκτου των Αρκάδων. 
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 Μάρτης 

Τι  γίνεται στη φύση         

 

Γεννιούνται τα μικρά του λαγού και του σκίουρου, βάτραχοι αφήνουν τ’αυγά τους.  

Ο σκαντζόχοιρος ξυπνάει.  Ο κότσυφας κελαηδάει, οι φωλιές φτιάχνονται.  Τα 

αγριοπερίστερα ξανάρχονται.  Φυτρώνουν τα χιονόδοξα.  Οι ροδακινιές ανθίζουν, οι 

λεύκες και οι φουντουκιές βγάζουν ίουλους.  Οι πασχαλιές έχουν κιόλας φύλλα.  Οι 

μενεξέδες και οι ανεμώνες ανθίζουν μέσα στα δάση. 
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Συνταγή για χαλβά σιμιγδαλένιο 

Υλικά: 

2 κούπες σιμιγδάλι χοντρό 

1 κούπα σπορέλαιο 

Σταφίδες 

Κανέλα 

Για το σιρόπι: 

5 κούπες νερό 

2 κούπες ζάχαρη 

1 ξύλο κανέλας ή 1 φέτα λεμονιού 

Εκτέλεση: 

Βράζω για 5 λεπτά τα υλικά για το σιρόπι.  Καβουρδίζω στο λάδι το σιμιγδάλι 

ώσπου να ροδίσει χωρίς να καεί.  Προσθέτω τις σταφίδες.  Μόλις καβουρδιστεί το 

σιμιγδάλι προσθέτω σιγά-σιγά το σιρόπι.  Ανακατεύω σε χαμηλή φωτιά μέχρι να 

πήξει το μείγμα.  Σκεπάζω την κατσαρόλα με μια πετσέτα και αφήνω να φουσκώσει.  

Πριν κρυώσει εντελώς, βάζω το χαλβά σε μια φόρμα.  Όταν κρυώσει,βγάζω το 

χαλβά από τη φόρμα και πασπαλίζω με κανέλα. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 
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Σπαζοκεφαλιές 

1.Ο διάσημος μάγος Στέφανος ανακοίνωσε πως θα κατάφερνε να περπατήσει πάνω 

σε μια λίμνη χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα βοήθημα.  Όντως τα κατάφερε.  

Μπορείτε να σκεφτείτε πώς; 

Απάντηση:(Η λίμνη ήταν παγωμένη) 

 

2.Πώς είναι δυνατό να σταθείς ακριβώς πίσω από τη μητέρα σου κι εκείνη ακριβώς 

πίσω από εσένα; 

Απάντηση:(Δεν έχετε παρά να σταθείτε πλάτη με πλάτη) 

 

3.Το έξω-έξω πετιέται και το υπόλοιπο μαγειρεύεται.  Μετά τρώγεται το έξω-έξω 

και πετιέται το υπόλοιπο.  Τι είναι; 

Απάντηση:(Το καλαμπόκι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθήτριες: 

Ευγενία Παπαντωνοπούλου & Ξένια Κατσούλα 
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