
              <<ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ………ΕΝΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ>> 

                        <<Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας>> 

 

    Στο 18ο νηπιαγωγείο Τρικάλων φέτος αναζητώντας κάποιο θέμα με τα 
παιδιά για να υλοποιήσουμε προέκυψε το θέμα με τις γέφυρες. Η 
αφορμή ήταν το ουράνιο τόξο που μοιάζει με γέφυρα και η ώρα της 
γυμναστικής μας που κάναμε γέφυρες με το σώμα μας. Τότε ήταν που 
έγινε και η πρόταση από το ΚΠΕ Μακρυνίτσας να συνεργαστούμε για το 
θέμα που υλοποιεί το δίκτυό τους με θέμα <<ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ>>. Μετά από συζήτηση καταλήξαμε με τα παιδιά ότι μας 
ενδιαφέρει το θέμα και έτσι δηλώσαμε συμμετοχή στο δίκτυο και 
αρχίσαμε την υλοποίηση. 
 Συλλέξαμε πληροφορίες από τα βιώματα των παιδιών, τα αναλύσαμε, 
ανατρέξαμε στο διαδίκτυο για πληροφορίες για τα πετρογέφυρα της 
Ελλάδας. Μελετήσαμε το υλικό που είχαμε στη διάθεσή μας από το ΚΠΕ 
Μακρυνίτσας και γνωρίσαμε τον τρόπο χτισίματος, τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται και τους ανθρώπους που εργάζονταν για αυτά. 
Μάθαμε την αξία της ύπαρξής τους, την πολιτιστική τους σημασία και 
τους λόγους διατήρησής τους. 
  Σε όλη τη διάρκεια αυτή δουλέψαμε και εμείς για να αναδείξουμε μια 
γέφυρα του τόπου μας. Ψάξαμε και βρήκαμε το παρελθόν της, την αξία 
της στα χρόνια της ακμής της, και την μεγάλη σημασία της διατήρησης 
μιας τέτοιας κληρονομιάς. 
  Ο λόγος για την Γέφυρα Βαμβέτσου στη Σωτήρα Τρικάλων που φέτος 
γίνεται η αναστήλωσή της. Ψάξαμε, ρωτήσαμε, ανακαλύψαμε και 
παρουσιάζουμε την ιστορία της.  Καταγράψαμε τα συναισθήματα που 
μας γεννηθήκαν στην πορεία της αναζήτησης. Δημιουργήσαμε λοιπόν 
την ιστορία έτσι όπως και σας την παραθέτουμε. Φτιάξαμε και το δικό 
μας ποίημα που μιλάει για τις έννοιες της γέφυρας και για την 
προσπάθεια των ανθρώπων που αγωνίζονται για τη διάσωση της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 
 

 

 

 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΑΜΒΕΤΣΟΥ 

   «ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ….ΕΝΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ»…….Αυτή η φράση αντιπροσωπεύει  τις 
προσπάθειες κάποιων ανθρώπων του συλλόγου Σωτήρας Τρικάλων, να σώσουν την 
παλιά πέτρινη γέφυρα του χωριού τους. 
  Πριν  100  χρόνια σχεδόν οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί χρειάζονταν να 
πηγαίνουν στην πόλη, τα Τρίκαλα, για να προμηθεύονται τα προς το ζην αλλά και να 
εμπορεύονται τα προϊόντα τους.  Ο Ληθαίος ποταμός που οι πηγές του είναι πιο 
ψηλά, στο χωριό που λέγεται Νέα Ζωή,  περνούσε από το χωριό.  Ανάγκαζε λοιπόν 
τους κατοίκους της Σωτήρας αλλά και όσων χωριών ήταν πιο πίσω να κάνουν ένα 
μεγάλο κύκλο.  Ο Ληθαίος ποταμός χώριζε τα χωριά στη μέση, επομένως και τα 
χωράφια.  Φυσικά αυτός ήταν που τα πότιζε και που ξεδιψούσε τα ζώα,αποτελούσε 
τον αγωγό, το λαγούμι όπως λεγόταν που τροφοδοτούσε την πόλη των Τρικάλων με νερό. 
Ωστόσο δυσκόλευε το πέρασμα των χωρικών και όλων των περαστικών. 

  Εδώ λοιπόν γεννήθηκε η ανάγκη της ύπαρξης μιας γέφυρας. Το 1902 ήταν η χρονιά 
που αποφασίστηκε να χτιστεί η γέφυρα στη θέση της εισόδου του χωριού γιατί 
ήταν το κεντρικό πέρασμα που ένωνε τα χωριά.  
  Έγινε πετρόχτιστη γιατί ήδη γνώριζαν οι τεχνίτες ότι η πέτρα πέρα από την 
ομορφιά και το κύρος της, αντέχει στα χρόνια, στις κλιματικές συνθήκες και 
κακουχίες. Έγινε τοξωτή γιατί οι τεχνίτες ήδη γνώριζαν πως αυτός ο τρόπος 
προσθέτει σταθερότητα. Προσθέσαν και ένα ξύλινο κομμάτι που ένωνε τα δύο 
βάθρα. 
  Ο Αλέξανδρος Βαμβέτσος ήταν αυτός που σχεδίασε τη γέφυρα και για αυτό 
δώσανε το όνομά του σε αυτή. Η Γέφυρα Βαμβέτσου στη Σωτήρα Τρικάλων 
Θεσσαλίας. 
Στις 6-11-1953 όμως, σε μια πλημμύρα που φούσκωσε υπερβολικά τα νερά του 
ποταμού, το ξύλινο κομμάτι της γέφυρας γκρεμίστηκε. Απόμειναν τα λίθινα βάθρα 
της. 
  Αργότερα δυστυχώς αντικαταστάθηκε με άλλη γέφυρα, σύγχρονη τσιμεντένια, 
λίγα μέτρα πιο μπροστά και έτσι διαμορφώθηκε άλλο οδικό δίκτυο που ένωνε τα 
χωριά με την πόλη. 
  Κατά συνέπεια αρχίζει η εγκατάλειψη της γκρεμισμένης τοξωτής πετρογέφυρας  
και η παρακμή της. Όσο οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το νερό του ποταμού με τα 
παλιά μηχανήματα άρδευσης, για να ποτίσουν τα χωράφια τους,  η γέφυρα 
παρέμεινε ορατή αλλά στην ίδια κατάσταση. Και όσο η ζωή των παιδιών ήταν 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγρούς η γκρεμισμένη πετρογέφυρα αποτελούσε 
πλέον μόνο πόλο έλξης …παιχνιδιού. 
  Με το πέρασμα των χρόνων και την αλλαγή στον τρόπο ζωής, η γέφυρα ξεχνιέται 
και χάνεται ανάμεσα στα χώματα που συσσωρεύονται γύρα από τα σωσμένα βάθρα 
της και κρύβεται ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση που φυτρώνει δεξιά και αριστερά 
από αυτά.  
  Θαρρείς και θέλει να κρυφτεί από την ντροπή της που δεν άντεξε. Θαρρείς πως 
θέλει να απομονωθεί για να μη φαίνεται η καταστροφή της. Μπορεί έτσι να 
προσπαθεί να κλάψει βουβά γιατί οι άνθρωποι, οι ίδιοι που τόσα χρόνια 



βασίστηκαν σ΄ αυτή, τώρα την εγκατέλειψαν, την ξέχασαν και τι πικρό, την 
αντικατέστησαν με άλλη αφήνοντάς την, έρμαιο των πλημμυρών. 
 Μέσα σ΄ αυτόν τον αβάσταχτο πόνο, κρυμμένη μέσα στα χώματα και τις 
φυλλωσιές, έμεινε για αρκετά χρόνια. Κρατούσε γερά ότι απέμεινε από την 
καταστροφή της τότε πλημμύρας  και υπομονετικά καρτερούσε τη στιγμή που 
κάποιοι θα θυμηθούν και θα ψάξουν να τη βρουν. 

 
  Έτσι κάπου στο 2000 οι άνθρωποι που αποτελούσαν το σύλλογο Σωτήρας και που 
είχαν ακούσει από τους παππούδες τους τόσα για το τοξωτό πέτρινο γεφύρι και που 
είχαν παίξει σε αυτό, μίλησαν για αυτό δημόσια. Μίλησαν για την αξία των παλιών 
πραγμάτων. Για την ομορφιά που τα συνοδεύει αλλά και την αξία της τεχνικής του 
χτισίματος που προσφέρει. 
  Ένα  κομμάτι από το παρελθόν του χωριού που έπρεπε να αναδείξουν. Ένα 
αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του, που διαμόρφωσε τη ζωή και την οικονομία 
του χωριού αλλά και των γύρω  χωριών. 
   Αυτό ήταν λοιπόν. Έπρεπε να αναδείξουν την ιστορία, το παρελθόν αυτής της 
γέφυρας. Αγωνίστηκαν ώστε να κερδίσουν την αναστήλωση της και το κατάφεραν. 
  Το Νοέμβριο του 2015 άρχισαν τα έργα αναστήλωσης του τοξωτού πέτρινου 
γεφυριού στην είσοδο του χωριού. 

 
  Στην προσπάθειά τους να πείσουν τους αρμόδιους δεν δίστασαν και ρίχτηκαν 
ενεργά στον αγώνα. Πήραν πριόνια και φτυάρια και άρχισαν όλοι μαζί, εθελοντικά 
να καθαρίζουν την «αμαζόνια» βλάστηση που αποτελούσε για χρόνια, την κρυψώνα 
της γέφυρας. 



 
  Έμειναν έκπληκτοι όταν αντίκρυσαν τη σταθερότητα από τα απομεινάρια της. 
Ένιωσαν δέος μπροστά σε αυτή την εικόνα αλλά και ντροπή που τόσα χρόνια 
αδιαφορούσαν. 
  Αυτό δυνάμωσε τη θέλησή τους, έκανε πιο έντονο το πάθος τους για τη διατήρηση 
της ιστορίας του. Και όλα αυτά μαζί οδήγησαν στην επίτευξη του στόχου. 
 
  Τελειώνοντας τώρα με τη σειρά της η αποκατάσταση της γέφυρας, σκοπός όλων 
είναι αυτή να αποτελέσει σημείο πεζοπορίας των τρικαλινών, που θέλοντας να 
αθληθούν, αρέσκονται να απολαμβάνουν τη φύση με την ηρεμία  και τη γαλήνη 
της. 
  Περνώντας πάνω από αυτή στη βόλτα τους θα μάθουν την ιστορία της  και θα την 
διαδώσουν, θα αφουγκραστούν τις ιστορίες που εξελίχθηκαν πάνω της, θα 
μοιραστούν μαζί της νέα συναισθήματα, έννοιες και περιπέτειες και θα χτίσουν μαζί 
της νέες ιστορίες. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το παραμύθι που έφτιαξαν τα παιδιά…….. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Ποίημα  από τα παιδιά του 18ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων 

Ένα ποίημα που βγήκε από τα παιδιά κυρίως στις σκέψεις και τα συναισθήματα και όχι 
τόσο στις ομοιοκαταληξίες. 

«Δεν έχω μιλιά κι όμως ακούω» 

Αν ετούτο το γεφύρι 
είχε στόμα και μιλιά, 
θα μας έλεγε αλήθεια 
πόσο πολύ μας αγαπά. 
 
Ήταν κρυμμένο μες τα δέντρα 
και χανόταν στη σιωπή. 
Ζούσε μονάχο  κάθε μέρα 
την παλιά καταστροφή. 
 
Ήρθε κάποτε πλημμύρα  
και το γκρέμισε με μιας,  
μείναν μόνο οι κολώνες 
με τις πέτρες τις γερές. 
 
Πέρασαν όμως τα χρόνια  
κι ούτε νοιάζονταν κανείς, 
και τα δέντρα το σκεπάζαν 
δεν μπορούσες να το δεις. 
 
Αν είχε μιλιά θα φώναζε 
πόσο πολύ πονούσε, 
που χάθηκε στις φυλλωσιές 
και κανείς πια δε μιλούσε. 
 
Είχε τόσες ιστορίες 
τόσες όμορφες στιγμές. 
Ήταν χρήσιμο στον κόσμο 
βοηθώντας στις μεταφορές. 
 
 Τα παιδιά για χρόνια παίζαν 
πάνω στις κούδες του, τις τοξωτές. 
Και γελούσαν και φωνάζαν 
φτιάχνοντας αναμνήσεις φοβερές. 
 
 
Και κείνες όμως χάθηκαν, 
τις πήρε η πλημμύρα. 
Κι απόμεινε κείνο μοναχό  
και ξεχασμένο χρόνια. 



 
 
Μα κάποια ανύποπτη στιγμή 
εκείνα τα παιδιά που πάνω παίζαν, 
αποφασίσαν να το βρουν 
και να το ξαναχτίσουν. 
 
Τρέξαν , βρήκαν τα λεφτά, 
φωνάξαν τους μαστόρους 
και να το τώρα στέκεται 
ξανά όπως και πρώτα. 
 
Για να μπορεί ο τρικαλινός 
που φτάνει στη Σωτήρα, 
να κάθεται  στο τόξο του 
να φτιάχνει ιστορίες. 
 
Να απολαμβάνει τη δροσιά 
του ποταμού Ληθαίου, 
και στου Βαμβέτσου τη γέφυρα ξανά 
να τρέχουν τα παιδιά μας. 
 
Αν είχε μιλιά θα έλεγε 
ένα μεγάλο ευχαριστώ, 
σε όσους έτρεξαν πολύ 
για το γεφύρι αυτό το τοξωτό. 
 
Πέτρινο παλιό γεφύρι, 
με το τόξο σου αυτό, 
να σταθείς εκεί αγέρωχο 
σε θερμοπαρακαλώ. 
 
Και στα χρόνια που θα έρθουν 
άνθρωποι πολύ να δούνε, 
πόσο όμορφο δεσπόζεις, 
πόσα ακούς μες τη σιωπή. 
 
                            Με εκτίμηση για τους ανθρώπους που βοήθησαν να ξαναχτιστεί. 
 

 

 

 

 



Οι ζωγραφιές που συνοδεύουν το ποίημα μας….. 

 



 



 

 

 

 

 



  Η επίσκεψη μας…. 

 Επισκεφτήκαμε τη γέφυρα Βαμβέτσου για να δούμε από κοντά τα έργα 
αναστήλωσης που γίνονται. Παρατηρήσαμε όλα όσα κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς γνωρίσαμε για τα πέτρινα γεφύρια. Θυμηθήκαμε τους 
κουδαραίους και όλους όσους χρειάζονταν να δουλέψουν για να χτιστεί 
ένα τέτοιο γεφύρι. Μοιραστήκαμε με τους γονείς αυτές τις γνώσεις και 
προσπαθήσαμε να αντιληφθούν και αυτή την αξία της διατήρησης του 
παρελθόντος.  

  Η επιθυμία των παιδιών ήταν να πούμε το ποίημα μας στο γεφύρι για 
να το ακούσει και να νιώσει χαρούμενο γιατί εμείς θα προσπαθήσουμε 
να διαδώσουμε την ιστορία του. Μια επιθυμία που δημιουργήθηκε από 
το παιχνίδι της πολυφωνίας που προσπάθησα να μάθω στα παιδιά. Το 
παιχνίδι που βοηθά να δώσουμε «ΦΩΝΗ»  σε ό.τι υπάρχει γύρω μας. 

  Τραγουδήσαμε το τραγούδι του Ξυδάκι «Γεφύρι Πέτρινο»… 

 

γεφύρι πέτρινο 
Στίχοι: Γκανάς Μιχάλης 
Μουσική: Ξυδάκης Νίκος 
 
 
Εκεί που σμίγουν δυο ποτάμια, 
και αδερφώνουν τα νερά 
ένα γεφύρι πέτρινο 
απλώνει τ΄ άσπρα του φτερά 
 
Ξέρω τα χέρια που το χτίσανε 
τα πόδια που το περπατήσανε. 
 
Κρυμμένο μέσα στα πλατάνια 
ακούει τ΄ άγρυπνο νερό, 
ένα γεφύρι πέτρινο 
που ταξιδεύει στον καιρό. 
 
Ξέρω τα χέρια που το χτίσανε 
τα χείλη που το τραγουδήσανε. 

 

 

 



 

Χορέψαμε το δημοτικό τραγούδι «Πέρασα σ’ ένα γεφύρι» 

Πέρασα σ΄ ένα γεφύρι 

 

Πέρασα, ντίρι μωρέ ντίρι, πέρασα σ' ένα γεφύρι. 
Πέρασα σ' ένα γεφύρι, βλέπω μια στο παραθύρι. 
 
Με τη μάνα της μαλώνει και βαριά τη βαλαντώνει. 
Λέει: “μάνα πάντρεψέ με, σπιτονοικοκύρεψέ με”. 
 
Και στα ξε-, αχ! γλυκιά μου μάνα, και στα ξένα μη με δώσεις. 
Και στα ξένα μη με δώσεις, γιατί θα το μετανιώσεις. 
 
(Ε)γώ στα ξένα θ' αρρωστήσω, μόνο μάνα θα ζητήσω. 
Να ζητήσω την κουνιάδα και την πρώτη συννυφάδα. 
 
Η κουνιάδα δεν αδειάζει, συννυφάδα δεν τη νοιάζει. 
Όσο να-, γλυκιά μου μάνα, όσο να 'ρθεις (ε)σύ στα ξένα. 
Όσο να 'ρθεις (ε)σύ στα ξένα, στ' άσπρα θα με βρουν εμένα. 

 

Διαβάσαμε και μια ιστορία που μας διδάσκει την αξία της δημιουργίας 
μιας γέφυρας σε όλες τις αξίες της ανθρώπινης ζωής, φιλία, 
οικογένεια….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φράχτες ή γέφυρες; 

 
Trikalaola – Νίκος Σαλέπης 
 
 
Μια φορά κι έναν καιρό, μάλωσαν δύο αδέλφια που ζούσαν σε γειτονικές φάρμες. Ήταν 
το πρώτο σοβαρό ρήγμα στη σχέση τους. 

Για 40 χρόνια, εργάζονταν μαζί ως γεωργοί, μοιράζονταν χωρίς κανένα πρόβλημα τα 
γεωργικά μηχανήματα, και συνεργάζονταν αρμονικά για την εμπορία των προϊόντων 
τους. 

Όμως, η μακρά συνεργασία τους διεκόπη απότομα. Η διένεξη ξεκίνησε από μια μικρή 
παρεξήγηση, εξελίχθηκε σε μια σημαντική διαφορά, και τελικά κατέληξε σε 
ανταλλαγή πικρών λόγων. 

Ένα πρωί κάποιος χτύπησε την πόρτα του μεγαλύτερου αδελφού. Εκείνος άνοιξε και 
αντίκρισε έναν άνθρωπο με την εργαλειοθήκη ενός ξυλουργού. 

«Ψάχνω για δουλειά λίγων ημερών» είπε. «Ίσως έχετε ανάγκη για κάποιες 
μικροεργασίες και θα μπορούσα να σας φανώ χρήσιμος». 

«Πράγματι» αναφώνησε ο μεγαλύτερος αδελφός. «Έχω μια δουλειά για σένα. 
Κοίταξε σε εκείνο τον κολπίσκο στο απέναντι αγρόκτημα. Αυτός είναι ο γείτονάς 
μου. Στην πραγματικότητα, είναι ο μικρότερος αδερφός μου. Μέχρι την περασμένη 
εβδομάδα υπήρχε ένα χωράφι ανάμεσα μας. Όμως, έσκαψε με την μπουλντόζα του 
μέχρι το ανάχωμα του ποταμού και τώρα υπάρχει ένα ποταμάκι ανάμεσα 
μας. Λοιπόν, μπορεί να κατάφερε να μ’ εκνευρίσει, αλλά εγώ θα κάνω κάτι 
χειρότερο. Βλέπεις αυτή τον σωρό με ξύλα στο στάβλο; Θέλω να φτιάξεις ένα ψηλό 
φράχτη. Δεν θέλω να ξαναδώ το πρόσωπο του!». 



Ο ξυλουργός απάντησε: «Νομίζω ότι καταλαβαίνω την κατάσταση. Πιστεύω ότι 
μπορώ να τα καταφέρω και ότι στο τέλος θα ευχαριστηθείς με τη δουλειά μου». 

Ο μεγαλύτερος αδελφός έπρεπε να πάει στην πόλη γα να τελειώσει κάποιες δουλειές. 
Έτσι, βοήθησε τον ξυλουργό να μεταφέρει τα ξύλα, και έφυγε για την πόλη. 

Ο ξυλουργός εργάστηκε σκληρά κατά τη διάρκεια της μέρας. Λίγο πριν το 
ηλιοβασίλεμα, όταν ο γεωργός επέστρεψε, ο ξυλουργός είχε μόλις τελειώσει τη 
δουλειά του. 

Τα μάτια του αγρότη γούρλωσαν από αυτό που αντίκρισε. Δεν είχε κατασκευαστεί ο 
φράχτης που είχε ζητήσει. Αντί για τον φράχτη, υπήρχε μια γέφυρα από την μια μεριά 
του ρέματος μέχρι την άλλη. 

Εκείνη την ώρα, είδε από την άλλη μεριά της γέφυρας να έρχεται προς το μέρος του ο 
γείτονας, ο νεώτερος αδελφός του. Όταν τον πλησίασε, άπλωσε τα χέρια του και είπε: 
«Είσαι ο καλύτερος αδελφός που θα μπορούσα να έχω. Μετά από όλα όσα έχω κάνει 
και έχω πει εναντίον σου, έχτισες μια γέφυρα ανάμεσα μας». 

Τα δύο αδέλφια αγκαλιάστηκαν, μετανιωμένα για ότι είχε συμβεί ανάμεσα 
τους. Γύρισαν και είδαν τον ξυλουργό να σηκώνει την εργαλειοθήκη και να την 
κρεμάει στον ώμο του. 

«Όχι, μην φεύγεις, περίμενε! Μείνε λίγες ημέρες. Έχω κι άλλες εργασίες για σένα», 
είπε ο μεγαλύτερος αδελφός. 

«Θα ήθελα πολύ να μείνω, είπε ο ξυλουργός, αλλά έχω να χτίσω κι άλλες 
γέφυρες…»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αυτή λοιπόν ήταν η εκδρομή μας….. 

 

 

 

 

 

 



   Ευχαριστούμε το ΚΠΕ Μακρυνίτσας για την όμορφη ιδέα να 
γνωρίσουμε τα πετρογέφυρα της πατρίδας μας, να αποκτήσουμε 
βιώματα που θα μας βοηθήσουν να νιώσουμε την αξία της διατήρησης 
του παρελθόντος και να μας επιτρέψουν να γίνουμε ενεργοί 
υποστηρικτές της παράδοσης. 

. Μέσα από όλα αυτά κατακτήσαμε αξίες για την ιστορία του τόπου 
μας, για την σημασία της διατήρησης της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς, καθώς και αξίες για τη ζωή των ανθρώπων τότε αλλά και 
σήμερα. 
  Θα ήθελα να κλείσω με τα λόγια ενός  εκπαιδευτικού, του Τσιγάρα 
Δημήτριου, που γράφει σε μια παρουσίαση του για την αξία των παλιών 
κτιρίων (Η εφημερίδα του Βαλτινού). 
    <<Ποιος ξέρει τι ιστορίες να διαδραματίστηκαν σε αυτά. Βιγλάτορες 
του Θεσσαλικού κάμπου, και θεματοφύλακες της λαϊκής παράδοσης, 
στέκουν εκεί και θωπεύουν τις αναμνήσεις, τα όνειρα και τις ελπίδες. 
  Μας αφυπνίζουν τις θύμησες, έτσι που να νιώθεις την ανάγκη να 
περιδιαβείς στα κατατόπια τους, να γνωρίσεις τις ομορφιές, να γευτείς 
τις μυρωδιές, να ακούσεις τους ήχους, να θυμηθείς τους προγόνους. 
Γιατί όπως μας διδάσκει ο Καζαντζάκης:  
      «Το πρώτο μας χρέος εκτελώντας τη θητεία μας στην ράτσα, είναι 
να νιώθουμε μέσα μας τους προγόνους.» 
 
                                       Τα παιδιά του 18ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων 
                                        Η νηπιαγωγός Λαμπρογεώργου Μαρία 
                                             Σχ. Έτος 2015-2016 
 
                                                          Σας ευχαριστούμε  
   
 

 


