
ΔΡΓΟΤΛΑ 

Η εξγνύια είλαη εκηνξεηλό ρσξηό ηνπ Γήκνπ Γσξίδαο πνπ καδί κε ηνπο νηθηζκνύο 

Παξαιία εξγνύιαο θαη Παιαηνρώξη απνηειεί ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα εξγνύιαο ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δππαιίνπ.  

Σν θπξίσο ρσξηό εξγνύια, κε πιεζπζκό 50 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2011), βξίζθεηαη 

ζηελ πιαγηά ηνπ όξνπο Σξίθνξθν, ζηε δεμηά όρζε ηνπ εξγνπινπόηακνπ θαη ζε 

πςόκεηξν 480 κέηξσλ. Η Παξαιία εξγνύιαο, κε πιεζπζκό 315 θαηνίθνπο, δηαζέηεη 

θαζαξή παξαιία θαη απνηειεί παξαζεξηζηηθό θέληξν. Ο νηθηζκόο Παιαηνρώξη, 

απνηεινύκελνο από ειάρηζηα ζπίηηα θαη κε πιεζπζκό κόιηο 2 θαηνίθνπο, βξίζθεηαη 

ζε πςόκεηξν 800 κέηξα.  

Γπν ρηιηόκεηξα βόξεηα ηεο εξγνύιαο, ζηε ζέζε "Ρόγθηα" ππάξρνπλ εξείπηα αξραίνπ 

θξνπξίνπ, ελώ ζηε ζέζε "Πεξηζηεξά" αλαηνιηθά ηνπ Παιαηνρσξίνπ βξίζθεηαη 

ζπήιαην, ην νπνίν όκσο παξακέλεη αλεμεξεύλεην ιόγσ ηνπ δύζβαηνπ ηεο πεξηνρήο.  

ην ρσξηό δηαηεξείηαη ην έλα από ηα δύν «αξρνληηθά» ηνπ Κ. Ληδσξίθε, ππνπξγνύ 

ησλ Φηιεπζέξσλ ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ.  

Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα απνιαύζεη θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ηηο πεγέο «Φιέβα» 

πέληε ιεπηά λόηηα ηνπ ρσξηνύ, όπνπ ππάξρεη ν κύινο ηνπ αείκλεζηνπ Γ. Καξκαληόια, 

ζε κηα καγεπηηθή πεξηνρή κε αησλόβηα πιαηάληα.  

 
(εργοφλα, 2016) 
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Χ. ΕΣΟ 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΙΔΡΤΗ 2/Θ 1835  1835-1836 

ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ 1/Θ 1489/2-5-1972  360/τ.β΄/20-5-1972 1972-1973  

ΚΑΣΑΡΓΗΗ  Π.Δ.931/25-8-1981 235/τ.α΄/1-9-1981 1981-1982 

 

 
(Σο Δημοτικό χολείο εργοφλασ, 1973) 

 

 
(Σο Δημοτικό χολείο εργοφλασ, 2018) 



ΚΣΙΡΙΟ: κε βάζε απνγξαθηθό δειηίν ηνπ 1973, δαζθάινπ Αζαλαζόπνπινπ 

Νηθόιανπ: 

Έτος Ανέγερσης: 1932, Γεκόζην. 

Καηάζηαζε: Καιή, δύν (2) Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ, Αίζνπζα 

Μαζεηηθνύ πζζηηίνπ. Σνπαιέηεο (2). 

Ηιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε. Τδξαπιηθή Δγθαηάζηαζε. Απνρέηεπζε (βόζξνο). Αύιεηνο 

ρώξνο: 1.200η.κ. αλνηθηόο δίρσο πεξίθξαμε. 

ρνιηθόο θήπνο 200η.κ. ζπξκαηόπιεθηνο. Γελδξόθεπνο (26 ακπγδαιηέο & 3 ειηέο) 

αξδεπόκελνο από ην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ ρσξηνύ. 

Βνεζεηηθό πξνζσπηθό, θαζαξίζηξηα: ΟΥΙ 

 Αξηζκόο καζεηώλ: 

o ρ. Έηνο:  1970-1971: 31  

o ρ. Έηνο:  1971-1972: 25  

o ρ. Έηνο:  1972-1973: 22 (13 αγόξηα, 9 θνξίηζηα) 

 

 

 

ΗΜΔΡΙΝΗ ΥΡΗΗ: ηέγαζε Λανγξαθηθήο πιινγήο.  

 

ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ (1973) κατά τον δάςκαλο Αθαναςόπουλο Νικόλαο: 

«Υπάρχει ανάγκη περιφράξεως και επιχωματώσεως του αυλείου χώρου. 

Πιστώσεις μηδέν». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραυία – Πηγές 
 Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Φσθίδαο. 

 Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα Διεύζεξνπ Πεξηερνκέλνπ: ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ 

 Βαγγέιεο Πεηζσηάο: «Σα ζρνιεία ζηε Φσθίδα πνπ δε ζα αλνίμνπλ ζήκεξα…» 
 


