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Το σχολείο του χωριού μας είναι ένα από τα παλαιότερα κτήρια του χωριού μας. Χτίστηκε
το 1901 και ήδη έχει φτάσει τα 108 χρόνια ζωής. Στέκει ακόμα στο κέντρο του χωριού και
δεσπόζει με τις μεγάλες του διαστάσεις. Το σχολείο χτίστηκε με δωρεά του Συγγρού και
ήταν ένα από τα καλύτερα σχολεία όλου του Νομού μας εκείνη την εποχή. Οι παλιότεροι
θυμούνται ότι τα υλικά τα έφερναν με καμήλες για να χτιστεί.
Στο σχολείο αυτό λειτούργησε από το 1901 μέχρι το 1984. Όπως είναι λογικό ήταν το
επίκεντρο της ζωή του χωριού για 83 χρόνια. Εκεί έμαθαν γράμματα, έπαιξαν,
δημιουργήθηκαν και είχαν τις σχολικές – παιδικές τους εμπειρίες όλες οι νεότερες γενιές
των χωριανών μας.
Από το 1984 που έκλεισε άρχισε ένας αγώνας, για να μην «κλείσει» και από την ζωή του
χωριού. Έγιναν πολλές προσπάθειες να σωθεί και ως κτήριο αλλά και το πλούσιο αρχείο
του. Κύριο πρωτεργάτης του στόχου αυτού ήταν ο Δάσκαλος Κώστας Μπρούμας που έσωσε
το αρχείο του σχολείου σε συνεργασία με το σύλλογο. Έγιναν επίσης πολλές προσπάθειες
να σωθεί και το κτήριο με αιτήσεις προς της τοπικές διοικητικές αρχές. Κάποιες
προσπάθειες έγιναν άλλα όλα έμειναν στην μέση. Τα λίγα χρήματα του συλλόγου δεν ήταν
αρκετά για να γίνουν πλήρες επισκευές. Το μόνο που καταφέραμε ήταν να συντηρηθεί το
κτήριο.
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Τα τελευταία δύο χρόνια έγινε μια σημαντική προσπάθεια του Συλλόγου σε συνεργασία με
μια ομάδα νέων του χωριού μας για να διαμορφωθεί το σχολείο σε έναν ωραίο πολυχώρο,
για την διασκέδαση και την ψυχαγωγία μικρών και μεγάλων, αλλά και να σωθεί και να
αναδειχτεί το πλούσιο αρχείο του Σχολείου και πολλά από τα παλιά αντικείμενα του
χωριού μας με την δημιουργία ενός μουσείου.
Έτσι σε συνεργασία με τον Δήμο Ευπαλίου και με την υποστήριξη Ιδιωτικών εταιρειών και
χωριανών μας, καταφέραμε να διαμορφώσουμε τρεις αίθουσες που να είναι λειτουργικές
και προσιτές προς τους χωριανούς μας.

Μεγάλη κεντρική αίθουσα στο ισόγειο.
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Είναι ο πολυχώρος ψυχαγωγίας – διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Μια μεγάλη
αίθουσα 80 τμ. που έχει διαμορφωθεί με απλότητα και μεράκι. Κατά κύριο λόγο τους
καλοκαιρινούς μήνες και τα απογεύματα λειτουργεί σαν ένας μικρός παιδότοπος που τα
μικρά παιδιά δημιουργούν, διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται και παίζουν στον χώρο αυτό με
την εποπτεία των γωνιών τους και την όσο το δυνατόν φροντίδα και προσφορά δασκάλων
που προσφέρουν εθελοντικά λίγο χρόνο από τις διακοπές τους.
Για το λόγο αυτό υπάρχει πληθώρα από μπογιές, χαρτικά είδη, πινέλα, πυλό πλαστελίνη
κ.α που τα παιδιά με την επίβλεψη δασκάλων δημιουργούν και ζωγραφίζουν διάφορα
πράγματα.
Για να παίζουν υπάρχουν πολλά παιχνίδια επιτραπέζια και μη, μπάλες, τραπέζι πίγκ πογκ,
παζλ κ.α
Για την ψυχαγωγία τους υπάρχει ηχητικό σύστημα και οθόνη διαστάσεων με 2Χ2 μέτρα και
προβολέας όπου ακούνε μουσική και βλέπουν ταινίες.
Για τα μεγαλύτερα παιδιά που έρχονται στον χώρο μετά τα μικρότερα παιδιά, για να
ακούσουν μουσική ή να δουν ταινίες υπάρχει και μπιλιάρδο.

Επάνω Αίθουσα Βιβλιοθήκης – αναγνωστήριο.
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Στον επάνω χώρο υπάρχουν δύο αίθουσες. Η πρώτη έχει διαμορφωθεί σε μια υπέροχη
βιβλιοθήκη με πληθώρα βιβλίων (Ιστορικά, Λαογραφίας, Εγκυκλοπαιδικά, Μυθιστορήματα,
παιδικά, νέες κυκλοφορίες κ.α), που αγγίζουν τους 2000 τίτλους. Στον χώρο υπάρχει και
αναγνωστήριο για όποιον θέλει να διαβάσει τα βιβλία. Επίσης υπάρχει στο χώρο και όλο το
αρχείο του σχολείου που σύντομα θα αναδειχθεί και θα είναι στην διάθεση του κοινού.
Επίσης υπάρχει και Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με πληθώρα αρχείων για το χωριό μας.

Επάνω Αίθουσα Παλιά Τάξη Σχολείου - Μουσείο.
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Η διπλανή αίθουσα εχει φτιαχτεί σαν πιστό αντίγραφο μιας παλιάς αίθουσας διδασκαλίας
όταν το σχολείο λειτουργούσε. Είναι τα ίδια παλιά θρανία συντηρημένα, οι παλιοί χάρτες
στους τοίχους, τα ωράρια και προγράμματα στους τοίχους και ο παλιός πίνακας στον
τοίχο. Στις δύο βιβλιοθήκες υπάρχουν στην μία πολύ παλιά βιβλία που έχουν ημερομηνία
έκδοσης το 1800, και στην άλλη παλιά αντικείμενα που βοήθαγαν στην διδασκαλία,
χάρακες, εργαστήριο χημείας - φυσικής, και χειροτεχνίες μαθητών από τα παλιά χρόνια.
Στην ίδια αίθουσα υπάρχουν και 6 γυάλινες προθήκες με παλιά αντικείμενα από την
καθημερινή ζωή του σπιτιού (σίδερο ρούχων, πιάτα, ψήστης καφέ, αλεστήρι, κατσαρόλες
κ.α) καθώς και πλήθος άλλων αντικειμένωντοποθετημένα στην αίθουσα όπως σκάφη
ζυμώματος, σκάφη πλυσίματος ρούχων, δοχεία αποθήκευσης τροφών, αλέτρι, υλικά
αργαλειού που όλα έχουν συντηρηθεί. Τα υλικά αυτά είναι μια προσφορά του Χρήστου
Βλάχου που τα έχει στην κατοχή του και θέλησε να τοποθετηθούν στον χώρο αυτό για να
βλέπουν οι επισκέπτες. Στο μέλλον, με την αναμόρφωση του σχολείου το μουσείο θα
αποκτήσει δική του ξεχωριστή αίθουσα και θα τοποθετηθούν και άλλα αντικείμενα όπως
ένας παλιός αργαλειός που υπάρχει στην κατοχή μας.
Εκτός από αυτήν την διαμόρφωση, συνεχίζουμε να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για να
γίνει μια ριζική ανακαίνισης του σχολείου και διαμόρφωση τόσο των υπολοίπων
εσωτερικών αιθουσών όσο και του προαυλίου για να αποκτήσει το χωριό μας την δική του
πλατεία.
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