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Τν Γεκνηηθό Σρνιείν ηνπ ρσξηνύ ρηίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ ‘50. Τόηε αξηζκνύζε, ζύκθσλα κε καξηπξίεο, ηνπιάρηζηνλ 60 
καζεηέο. Πξηλ λα ρηηζηεί ηα παηδηά έθαλαλ κάζεκα ζε δηάθνξα 
ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ, όπσο ζηνπ Σπύξνπ Θαησρηαλνύ, ζηνπ Αληώλε 
Θεηαθνύ, ζηνπ Βαζίιε Θεηαθνύ, ζηνπ Πάλνπ Θαξηάλνπ, αθόκε θαη 
ζηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ζην κύιν ή όηαλ είρε ήιην 
ζην Αγλάληην. Πνιπάξηζκνη θαη νη δάζθαινη πνπ πέξαζαλ από ην 
ρσξηό. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 
ν Χξήζηνο Θηηζάθεο, ν Ζιίαο Εαβηηζάλνο, ε Αξγύξσ Σνύλδηα από 
ηνλ Αιέμαλδξν, ν Εώεο θαη ν Λαπνιέσλ Γνπβίηζαο από ηελ Θαξπά, 
ν Πεξηθιήο (Θαησπόδεο;), ν Λίθνο Ιάδαξεο από ην Πηλαθνρώξη, ν 
Ιάκπξνο Σθηαδάο από ηνπο Θαξπώηεο, ν Λίθνο Ληθόιαξνο από ηελ 
Πεινπόλεζν, ν Γεκήηξεο Χνπιηάξαο θαη ε Καπξέηηα Χνπιηάξα από 
ηα Γηάλλελα, ε Ιίιηαλ Βιάρνπ από ηε Ιεπθάδα, ε Γηάλλα θαη ε 
Σηαπξνύια Αξαβαλή από ηελ Θαξπά, ν Θνύξηεο από ηελ 
Δγθινπβή, ε Βαξβάξα Κπαιηαγηάλλε από ηε Σπάξηε, ν 
Παλαγηώηεο Φίιηππαο από ην Γξπκώλα, ν Γεκήηξεο Τζαθηζήξαο 
από Πξάκαληα Ησαλλίλσλ. Τειεπηαίνο δάζθαινο, ιίγν πξηλ θιείζεη, 
ήηαλ ν ζπγρσξηαλόο καο Γηνλύζεο Παπαληθνιόπνπινο.  
Δθδξνκέο πήγαηλαλ ζηε Βαπθεξή, ζηηο Φαειέο, ζηνλ Αιέμαλδξν, 
ζηελ Θόθθηλε Δθθιεζηά, ζηνπο Σθάξνπο, αθόκε θαη ζηνπο Αγίνπο 
Παηέξεο. 
Τν Γεκνηηθό Σρνιείν έθιεηζε ην 1986 θαη ηα παηδηά πήγαηλαλ ζηελ 
Θαξπά κέρξη πξόηηλνο, πιένλ ζηα Ιαδαξάηα. Τν θηήξην έθηνηε 
εγθαηαιείθζεθε θαη ε ζεκεξηλή εηθόλα είλαη απνγνεηεπηηθή. Όπσο 
κπνξείηε θη εζείο λα δείηε ζηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ ην ζρνιείν 
έρεη πνιιέο θζνξέο θαη γηα λα επηζθεπαζηεί ρξεηάδνληαη πνιιέο 
ρηιηάδεο επξώ. Παιαηόηεξα θνλδύιηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ, δπζηπρώο, δελ 
απνξξνθήζεθαλ. Γελ ςάρλνπκε γηα ππαίηηνπο, αλαθέξνπκε 
γεγνλόηα. Θάπσο έηζη ην Γεκνηηθό Σρνιείν ηνπ ρσξηνύ καο 
παξακέλεη αλάκεζα ζηα ιίγα ηνπ λεζηνύ πνπ δελ επηζθεπάζηεθαλ. 
Ωζηόζν, ε επηζθεπή ηνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Σε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε έλα αθόκε κλεκείν πνπ καο αθνξά ζα θαηαξξεύζεη. Ο 
ζύιινγνο έρεη έξζεη από ηηο πξώηεο κέξεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζε 
επαθή κε ηε Γεκνηηθή αξρή. Πνιηηηθή κεραληθόο ηνπ Γήκνπ έθαλε 
ηε κειέηε, όκσο σο δέζκηνη ηεο νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο ηεο ρώξαο 
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θαλείο δελ γλσξίδεη πόηε ζα γίλεη ε επηζθεπή ή έζησ θάπνηεο 
επηδηνξζώζεηο. Οη ηνίρνη ρηππεκέλνη από ηνπο ζεηζκνύο, ην ηαβάλη 
ζπξξηθλσκέλν από ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ, ηα ηδάκηα ζπαζκέλα από 
ηελ αλόεηε επίζεζε ησλ αλζξώπσλ, ηα ελαπνκείλαληα βηβιία 
θαγσκέλα από ηα ηξσθηηθά. Έλα ηζηνξηθό θηήξην αηκνξξαγεί θαη 
θαιεί ζε βνήζεηα. 
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