
Επίσκεψη στη Βεργίνα 
 

Την Πέμπτη 10 Απριλίου, η Τετάρτη και η Τρίτη τάξη του 5ου 
Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας πήγαν επίσκεψη στη Βεργίνα. 

Εκεί είδαμε 2 τάφους. Ο πρώτος ήταν του βασιλιά Φιλίππου και ο 
δεύτερος του πρίγκιπα. Επίσης είδαμε την πανοπλία του Φιλίππου. Την 
τεράστια ασπίδα του, την εντυπωσιακή περικεφαλαία του και τις κνημίδες του. 
Η μία κνημίδα του ήταν πιο μικρή γιατί ήταν κουτσός. Αλλά δεν τον σταμάτησε 
το κουτσό του πόδι στο να γίνει βασιλιάς. Είδαμε επίσης και το στεφάνι του 
Φιλίππου που βρισκόταν πάνω από μια χρυσή λάρνακα με τα οστά του. Μετά 
είδαμε διάφορα πράματα που τα έβαζαν στους τάφους. 

Ο αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρόνικος ανακάλυψε με τις ανασκαφές του 
πολύ σπουδαία ευρήματα. Αυτό το μουσείο ήταν υπέροχο και από έξω. Ήταν 
πάρα πολύ μεγάλο με πολλά δέντρα και πολύ πρασινάδα στην τούμπα. 

Σήμερα αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν οι δυο τάφοι. 
Νομίζω ότι αυτή η εκδρομή είναι η καλύτερη που πήγαμε φέτος.  
 

Στέλλα Τολιοπούλου 
Μαθήτρια της Γ’ τάξης  

του 5ου Δημ. Σχ. Αλεξάνδρειας  
 

Επίσκεψη στη Βεργίνα 
 

Την Πέμπτη 10 Απριλίου, οι μαθητές της Τετάρτης και της Τρίτης 
τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας πήγαν εκδρομή στο μουσείο 
της Βεργίνας. Καθώς πηγαίναμε είδαμε πανέμορφα τοπία και βουνά. 

Όταν φτάσαμε είδαμε έναν τεράστιο λόφο. Κάτω από το λόφο ήταν το 
μουσείο. Περιμέναμε λίγο γιατί μπροστά μας είχε ένα άλλο σχολείο και πίσω 
μας πολλά άλλα σχολεία. Όταν μπήκαμε μέσα, κατευθείαν είδαμε τις 
επιτύμβιες στήλες που πάνω είχαν κεφαλαία ελληνικά γράμματα, που 
αποδεικνύουν ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και όχι Σκοπιανοί. 

Μετά είδαμε ένα τάφο, αλλά το πιο ωραίο πράγμα στην εκδρομή ήταν ο 
τάφος του βασιλιά Φίλιππου του δεύτερου. Ο τάφος του ήταν πολύ μεγάλος 
και εντυπωσιακός. Πιο κάτω είδαμε τις περικνημίδες του βασιλιά Φίλιππου 
και μας είπε ο κύριος διευθυντής ότι ο βασιλιάς Φίλιππος ήταν κουτσός. Μας 
έδειξε ότι η μία περικνημίδα ήταν πιο κοντή και λίγο παραπέρα είδαμε τη 
πανοπλία του και την τεράστια ασπίδα του. Λίγο πιο μετά είδαμε σε 
τοιχογραφία τον θεό Πλούτωνα να κλέβει την Περσεφόνη. Αργότερα 
μπήκαμε στον τάφο του πρίγκιπα, που μάλλον ήταν γιος του Μ. Αλεξάνδρου, ο 
οποίος ήταν πιο μικρός από τον τάφο του Φιλίππου. Πριν μπούμε στους 
τάφους βλέπαμε πρώτα τις μακέτες τους και παρατηρήσαμε ότι ο βασιλιάς 



Φίλιππος είχε χρυσά κτερίσματα, ενώ ο πρίγκιπας ασημένια. Μάθαμε ότι 
έχουν πάρει τα κτερίσματα κι από τους δύο τάφους για να τα εκθέσουν στο 
Μουσείο. 

Στη μεγάλη τούμπα έκανε ανασκαφές ο Μανώλης Ανδρόνικος και 
ανακάλυψε όλους τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας.    

Στο τέλος είδαμε ένα βιντεάκι και πριν φύγουμε, καθίσαμε έξω από το 
μουσείο να φάμε και να παίξουμε. 

Γυρίσαμε κουρασμένοι και πολύ εντυπωσιασμένοι. 
 

Φίλιππος  Τολιόπουλος 
Μαθητής της Γ’ τάξης  

του 5ου Δημ. Σχ. Αλεξάνδρειας  
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ   ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΗΣ  ΒΕΡΓΙΝΑΣ 
 
   Την Πέμπτη 10 Απριλίου η Γ΄ και  η Δ΄ τάξη του 5ου Δημοτικού Σχολείου 
Αλεξάνδρειας επισκεφθήκαμε το αρχαιολογικό μουσείο της Βεργίνας. Εκεί 
μας έκανε ξενάγηση ο διευθυντής του σχολείου μας, κ. Διονύσιος 
Τσιφτσιόπουλος, ξεκινώντας από τις επιτύμβιες στήλες .Μετά είδαμε  
αντικείμενα που τα χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ζωή, επέλεγαν να  
τα τοποθετήσουν και  στους βασιλικούς τάφους και συνόδευαν τους νεκρούς. 
   Στη συνέχεια είδαμε την αναπαράσταση της αρπαγής της Περσεφόνης, 
κόρης της Θεάς Δήμητρας από τον Πλούτωνα ,βασιλιά του κάτω κόσμου. 
Κατόπιν επισκεφθήκαμε τον βασιλικό τάφο του Φιλίππου του Β΄ και του 
Μικρού Πρίγκιπα, που πιθανολογείται ότι ήταν ο διάδοχος του Μ. 
Αλεξάνδρου. Αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο είναι η χρυσή λάρνακα 
του Φιλίππου Β΄, καθώς και το χρυσοστόλιστο στεφάνι βελανιδιάς, με το 
οποίο είχαν στεφανώσει το νεκρό βασιλιά, αλλά και η χρυσή λάρνακα της 
τελευταίας βασίλισσας του Φιλίππου Β΄, η οποία βρέθηκε στον προθάλαμο 
του βασιλικού τάφου μαζί με ένα χρυσό στεφάνι από άνθη μυρτιάς. 
    Εξίσου εντυπωσιακή  ήταν και η πανοπλία του βασιλιά Φιλίππου του Β΄, το 
μακεδονικό κράνος, οι περικνημίδες και η ασπίδα. Στο τέλος πήγαμε σε μια 
αίθουσα προβολών και παρακολουθήσαμε μια σχετική ταινία με τις ανασκαφές 
που έκανε ο Μανόλης Ανδρόνικος, τα ευρήματα και το Μουσείο. 
 
 
                                                                     Οι μαθητές της Δ΄τάξης  
                                                                    του 5ου Δ.Σχ.Αλεξάνδρειας 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 


