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    ““““Η ΓνώσηΗ ΓνώσηΗ ΓνώσηΗ Γνώση””””    

Από τα παιδιά της ∆’ ΤάξηςΑπό τα παιδιά της ∆’ ΤάξηςΑπό τα παιδιά της ∆’ ΤάξηςΑπό τα παιδιά της ∆’ Τάξης    

    

Πάσχα 

Το Πάσχα είναι η µεγαλύτερη χριστιανική γιορτή και λέγεται απλώς «Λαµπρή» 

ή «Πασχαλιά». Το Πάσχα είναι πάντα ηµέρα Κυριακή. Μια βδοµάδα πριν κάθε 

βράδυ πηγαίνουµε στην εκκλησία. Αυτή την εβδοµάδα την ονοµάζουµε 

Μεγάλη. 

Τη Μεγάλη Τρίτη φτιάχνουµε κουλούρια και τσουρέκια. Τη Μεγάλη Πέµπτη 

βράζουµε τα αυγά και έπειτα τα βάφουµε κόκκινα. Τη Μεγάλη Παρασκευή το 

πρωί στολίζουµε τον Επιτάφιο και το βράδυ παρακολουθούµε την περιφορά 

του στους δρόµους του χωριού ή της πόλης. Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ 

πηγαίνουµε στην εκκλησία µε τις λαµπάδες µας και όταν ο παπάς πει «∆εύτε 

λάβετε φως» ανάβουµε όλοι τις λαµπάδες µας, δίνουµε φιλιά ο ένας στον 

άλλο και λέµε «Χρόνια πολλά».  

Έπειτα επιστρέφουµε σπίτι, τρώµε µαγειρίτσα και τσουγκρίζουµε τα κόκκινα 

αυγά. Ξηµερώνει η Κυριακή του Πάσχα. Ψήνουµε αρνί και κοκορέτσι και όταν 

είναι έτοιµα καθόµαστε στο γιορτινό τραπέζι και περνάµε πολύ ωραία. 

Παναγιώτης ∆ρακόπουλος 

 

Τα Λύκαια στο Λύκαιο 'Ορος 

Τα πανάρχαια Λύκαια ήταν αθλητικοί και µουσικοί αγώνες της Αρκαδίας 

όλων των Πόλεων και των  αποικιών τους.'Ηταν αφιερωµένοι στο Λύκαιο ∆ία 

και στον Πάνα.'Ηταν  η πρώτη κοινή  γιορτή των ανθρώπων και γίνονταν 

κάθε τέσσερα χρόνια.   

Στην αρχή γίνοταν θυσία στον ιερό βωµό του Λύκαιου ∆ια στην κορυφή του 

Λυκαίου Όρους και µετά συνέχιζαν µε πολλά αθλητικά αγωνίσµατα και 

ιππευτικά αγωνίσµατα ανδρών και παιδιών.  Επίσης, γίνονταν και µουσικοί 

αγώνες.  Τα κυριότερα αγωνίσµατα ήταν ο δίαυλος,το στάδιο, το πένταθλο, η 

πάλη, η πυγµή, οι αρµατοδροµίες, η σφαιροβολία, η λιθοβολία και άλλα.  

Στόχος αυτών των αγώνων ήταν η ψυχική, σωµατική και πνευµατική υγεία 

των νέων. ' Επαθλά τους ήταν το κλαδί της  βελανιδιάς  ή της αγριελιάς  και 

ένα χάλκινο τριπόδισκο στο χέρι. 
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Σήµερα τα Λύκαια ακολουθούν πιστά το αρχαίο πρότυπο.  Γίνονται στο ίδιο 

σηµείο µε τα ίδια ακριβώς αρχαία αγωνίσµατα, µε τα ίδια έπαθλα και µε το 

ίδιο σχεδόν αρχαιοπρεπή τρόπο και σε ύψος 1300 µέτρων. 

Τέλος, τα Λύκαια συµβάλλουν θετικά στην πολιτιστική, αθλητική και 

πνευµατική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Γιώργος Κουρουνιώτης 

 

Βεργίνα 

 
 

 

Η Βεργίνα είναι µία µικρή πόλη στη βόρεια Ελλάδα, στον Νοµό Ηµαθίας, στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η πόλη έγινε παγκοσµίως γνωστή το 
1977, όταν η Πανεπιστηµιακή Ανασκαφή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου µε 
τον καθηγητή αρχαιολογίας Μανόλης Ανδρόνικος και τους συνεργάτες του, 
ανακάλυψε ανάµεσα στους άλλους τάφους και ένα ταφικό µνηµείο που κατά 
την άποψή του ήταν του βασιλιά Φιλίππου Β΄, πατέρα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. 

Η Βεργίνα βρίσκεται 13 χλµ. νοτιοανατολικά της Βέροιας, πρωτεύουσας του 
νοµού, και περίπου 80 χλµ. νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Ο πληθυσµός της 
πόλης ανέρχεται στις 2.000 κατοίκους και βρίσκεται στους πρόποδες των 
Πιερίων Ορέων, σε υψόµετρο 120 µέτρων από τη θάλασσα. 

 
Τα αρχαιολογικά µνηµεία  

Οι αρχαιολόγοι είχαν δείξει ενδιαφέρον για τους λόφους γύρω από τη Βεργίνα 
ήδη από το 1850, υποψιαζόµενοι ότι µπορεί να βρίσκονταν ταφικά µνηµεία. 
Ανασκαφές άρχισαν το 1861 υπό την επιτήρηση του Γάλλου αρχαιολόγου 
Leon Heuzey, ο οποίος υποστηριζόταν από τον αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ'. 
Βρέθηκαν τµήµατα ενός µεγάλου κτιρίου, στη θέση Αγία Τριάδα, που 
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θεωρείται από πολλούς ότι χρησίµευε σαν θερινό βασιλικό ανάκτορο, στην 
εποχή του βασιλέως Αντιγόνου Γονατά. Παρ' όλ' αυτά, οι ανασκαφές του 
Heuzey σταµάτησαν για τον κίνδυνο της ελονοσίας. 

 
Ασηµένια Λήκυθος µε Χρυσό Στεφάνι από τον ασύλητο τάφο ΙΙΙ 

Ο Έλληνας αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος πείστηκε από τον καθηγητή 
του Κ. Ρωµαίο ότι ένας λοφίσκος που ανήκε στους τύµβους του νεκροταφείου 
της αρχαίας πόλης και λεγόταν "η Μεγάλη Τούµπα", έκρυβε σηµαντικούς 
τάφους. Το 1977 ο Ανδρόνικος ξεκίνησε µία ανασκαφή έξι εβδοµάδων στην 
Τούµπα αυτή και ανακάλυψε τέσσερις θαµµένους ταφικούς θαλάµους, οι 
οποίοι ήταν ανέγγιχτοι από τυµβωρύχους. Τρεις ακόµα βρέθηκαν το 1980. Οι 
ανασκαφές στη Μεγάλη Τούµπα συνεχίστηκαν και κατά τα έτη 1980 µε 1990. 
Ο Ανδρόνικος υποστήριξε ότι οι ταφικοί θάλαµοι ήταν οι τόποι ταφής 
Μακεδόνων Βασιλέων, συµπεριλαµβανοµένου και του τάφου του Φιλίππου 
Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, µίας από τις γυναίκες του, και του γιου 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αλεξάνδρου ∆΄ του Μακεδόνων. Η άποψη αυτή 
αρχικά αντιµετωπίστηκε µε παγκόµιο ενθουσιασµό. Στη συνέχεια όµως 
πολλές επιστηµονικές µελέτες δηµοσιεύθηκαν που µε επιχειρήµατα 
απορρίπτουν την πιθανότητα να πρόκειται για τον τάφο του Φιλίππου Β', γιατί 
ορισµένα κτερίσµατα των τάφων αυτών χρονολογούνται δύο δεκαετίες µετά 
την δολοφονία και την ταφή του Φιλίππου Β' το 336 π.Χ. Οι περισσότεροι 
αρχαιολόγοι διεθνώς σήµερα έχουν οριστικά απορρίψει την πιθανότητα ο 
νεκρός του τάφου αυτού να είναι ο Φίλιππος Β' και υποστηρίζουν ότι ο τάφος 
ανήκει στον Φίλιππο Γ΄, ετεροθαλή αδελφό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και γιό 
του Φιλίππου Β'. Σε περίπτωση που ο τάφος ανήκει στον Φίλιππο Γ', τα όπλα 
και η πανοπλία που βρέθηκαν στον τάφο ανήκουν στον Μέγα Αλέξανδρο 
καθώς ο Φίλιππος Γ΄ γύρισε τα όπλα του πίσω στην Μακεδονία, αφού αυτός 
πέθανε. Μια άλλη µεγάλη µερίδα επιστηµόνων αµφιβάλλει ότι οι τάφοι είναι 
βασιλικοί και θεωρεί πιθανότερο να ανήκουν σε σηµαντικούς Μακεδόνες 
αξιωµατούχους, που απέκτησαν µεγάλο πλούτο από την εκστρατεία του Μ. 
Αλεξάνδρου στην Ασία. Στην εποχή µετά την επιστροφή των Μακεδόνων από 
την εκστρατεία αυτή, στη Μακεδονία εισρέει τόσο µεγάλος πλούτος από τα 
κέρδη της εκστρατείας, που όχι µόνο κοινοί θνητοί διαθέτουν αµύθητους 
θησαυρούς, αλλά και η αξία του χρυσού λόγω των µεγάλων ποσοτήτων του 
µειώθηκε. 

Η χρυσή λάρνακα στην οποία ο Ανδρόνικος ταυτοποίησε τα αποµεινάρια του 
σώµατος του Φιλίππου Β΄, φέρει στο επάνω µέρος της τον Ήλιο της Βεργίνας, 
ο οποίος µετά την εύρεσή του, υιοθετήθηκε ως σύµβολο της ελληνικής 
Μακεδονίας. Ο Ήλιος υπήρξε σηµείο διεθνούς αντιπαράθεσης το 1992, όταν 
το νεοϊδρυθέν κράτος της Π.Γ.∆.Μ. τον χρησιµοποίησε ως σύµβολό του πάνω 
στη σηµαία του. Όµως η ελληνική κυβέρνηση λέγοντας ότι το σύµβολο 
βρέθηκε σε αρχαίο µνηµείο εντός του ελλαδικού χώρου υποχρέωσε το 1995 
την κυβέρνηση της Π.Γ.∆.Μ. να τον αποµακρύνει από τη σηµαία. 
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Η είσοδος του τάφου του Φιλίππου Β' στο Μουσείο της Βεργίνας. 
 

Τάκης Κόσσυβας 

 

∆ιασκεδάζουµε…Μαγειρεύοντας!!!!!!! 

 

Budino φράουλα 

 

 

 

 

 

 

Τι χρειαζόµαστε: 

• 500 γρ. φράουλες 
• 200 γρ. κρέµα γάλακτος (πλήρης) 
• 150 γρ. ζάχαρη 
• 30 γρ. βούτυρο ανάλατο 
• µισό ποτήρι γάλα 
• 1 ποτηράκι του κρασιού sangria 
• 3 φύλλα ζελατίνης (5 γρ.) ή 1 φακελάκι ζελατίνη σε σκόνη 

Εκτέλεση: 

1. Αφού ζεστάνουµε τη κρέµα γάλακτος µε τη ζάχαρη, σε µέτρια φωτιά, 
προσθέτουµε το βούτυρο.  

2. ∆ιαλύουµε στο ζεστό µείγµα τα φύλλα ζελατίνης (τα οποία έχουµε 
µαλακώσει σε παγωµένο νερό).  



Απρίλιος 2012 

5 

 

3. Βάζουµε στο µπλέντερ τις φράουλες, το ζεστό µείγµα, το γάλα και το 
κρασί και χτυπούµε για τουλάχιστον 5 λεπτά. 

4. Αφού βάλουµε το µείγµα σε φορµίτσες ή µπωλάκια, τοποθετούµε στο 
ψυγείο για να πήξει. 

 
 
Αλεξάνδρα Σάλι 

 

                          Γαλακτοµπούρεκο

 

 

Τι χρειαζόµαστε:  

6 φλιτζάνια γάλα 

1 φλιτζάνι ζάχαρη 

1 φλιτζάνι σιµιγδάλι ψιλό 

6 κροκάδια αυγών 

1 βανίλια σκόνη 

Φλούδα και χυµό από ένα λεµόνι 

 

 

 

 

 

 

 

Ξύσµα λεµονιού 

12 φύλλα κρούστας 

150 γρ. βούτυρο γάλακτος 

Για το σιρόπι: 2 φλιτζάνια νερό 

1 φλιτζάνι ζάχαρη 

1 ξύλο κανέλας 

 

Εκτέλεση: 
Βάζετε σε µια κατσαρόλα να βράσει το γάλα µε την ζάχαρη.  
Ρίχνετε το σιµιγδάλι ανακατεύοντας µε το σύρµα ταυτόχρονα. Αφήνετε να 
πάρει µια βράση και κατόπιν προσθέτετε τα αυγά, το ξύσµα λεµονιού και την 
βανίλια ανακατεύοντας συνεχώς µε το σύρµα.  
Μόλις αρχίσει να βράζει αποσύρετε από τη φωτιά.  
Σε ένα βουτυρωµένο ταψί τοποθετείτε τα επτά φύλλα κρούστας στο κάτω 
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µέρος, αφού τα έχετε περάσει µε βούτυρο, ρίχνετε την γέµιση και σκεπάζετε 
µε τα υπόλοιπα 5 φύλλα κρούστας τα οποία έχετε επίσης, βουτυρώσει.  
Χαράζετε το γαλατοµπούρεκο και ψήνετε σε µέτριο φούρνο στους 180ο C για 
35 – 45 λεπτά.  
Στο µεταξύ ετοιµάζετε το σιρόπι βράζοντας τα υλικά του για 15 λεπτά. Το 
αφήνετε να κρυώσει. 

 

∆ιονύσης Μουλίτα 

 

 
                          Ανέκδοτα 

 
Ο δάσκαλος: Κωστάκη, κλείνε µου το ρήµα τρέχω. 
Και ο Κωστάκης: τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, έπεσα. Χτύπησα, έκλαψα, 
σηκώθηκα και έφυγα. 
 
- Μαµά, µαµά! Εσύ δε µου είπες ότι όποιος πεθαίνει µετά γίνεται σκόνη;  
- Ναι, παιδί µου.  
- Μαµά, φοβάµαι.  
- Γιατί παιδί µου;  
- Γιατί κάτω από το κρεβάτι µου υπάρχουν πάρα πολλοί πεθαµένοι... 
 

∆ύο µυρµήγκια, κάνουν ποδήλατο στην έρηµο. Σε µια στιγµή, το ένα 
σταµατάει ξαφνικά.   "Γιατί σταµάτησες;", ρωτάει το µυρµήγκι το φίλο του. Και 
εκείνος του απαντά:  "Μπήκε µια µύγα στο µάτι µου!" 

 

                         Αινίγµατα   

 
Ίσιο είναι σαν κερί, κι η φωνή του βροντερή.  (Το τουφέκι) 
 
Όποιοι έρχονται και πάνε,  
απ' το χέρι την κρατάνε. 
Τι είναι;  (Η πόρτα) 
 

Πέντε αδέλφια µαζί γεννιούνται, 
µαζί δουλεύουν, µαζί κοιµούνται 
κανείς δεν κλαίει και δε γκρινιάζει 
και ούτε ο ένας τον άλλον µοιάζει. 
Τι είναι;  ( Τα δάχτυλα) 
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                                Παροιµίες 
 
Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. 

Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. 

Λείπει η γάτα και χορεύουν τα ποντίκια. 
 

Ξένια Κατσούλα 


