
ΠΡΟΗΛΙΟ 

Σν Πξνζήιην βξίζθεηαη ζηηο πιαγηέο ηεο Γθηώλαο, ζε πςόκεηξν 840 κέηξα ζε 

απόζηαζε 12 ρικ. Β. από ηελ πόιε ηεο Άκθηζζαο. Αμηνζέαηα ηνπ ρσξηνύ είλαη ε 

εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ηνπ 19νπ αηώλα κε εμαηξεηηθά δείγκαηα 

αγηνγξαθηώλ ηεο επνρήο θαζώο θαη ηα αλαθαηληζκέλα μσθιήζηα ηνπ Άγηνπ 

Χξηζηόθνξνπ, ηεο Αγίαο Σξηάδαο θαη ηνπ Άε Γηώξγε. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην 

μσθιήζη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ ελ Βνπλέλνηο, πνπ βξίζθεηαη ζε βξάρν πάλσ από 

ηελ βξύζε ηνπ "Άε Βνξίζηε". Γπηηθά ηνπ ρσξηνύ, ζε πςόκεηξν 1.200 κέηξα, 

βξίζθεηαη ην δαζηθό ρσξηό Καςίηζα πνπ απνηειεί θαηαζθελσηηθό ζέξεηξν ηνπ δήκνπ 

Γειθώλ.  

Η παιηά νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ ήηαλ ηγδίηζα ή εγδίηζα κέρξη ην 1927, νπόηε 

κεηνλνκάζηεθε ζε Πξνζήιην (ΦΔΚ 206Α - 28/09/1927). ηηο 26 Οθησβξίνπ ηνπ 

1942 ηα ηηαιηθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο, σο αληίπνηλα γηα ηε κάρε ηεο Ρέθαο κεηαμύ 

δπλάκεσλ ηνπ ΔΛΑ θαη ηηαιηθνύ ηκήκαηνο, εθθέλσζαλ θαη ππξπόιεζαλ νινζρεξώο 

ην ρσξηό. Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη θάηνηθνί ηνπ λα θαηαθύγνπλ ζηελ Άκθηζζα θαη 

άιιεο γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη ην ρσξηό λα αξρίζεη λα εξεκώλεη. Ήηαλ ην πξώην 

ρσξηό ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πνπ θάεθε νινζρεξώο από ηνπο θαηαθηεηέο. Οη 

θάηνηθνί ηνπ επαλήιζαλ ην μαλαέρηηζαλ ιίγα ρξόληα αξγόηεξα, ρσξίο νπζηαζηηθά λα 

αλαζπζηαζεί, ελώ ην 1950 έγηλε λέν ρσξηό, ζε κηθξόηεξν πςόκεηξν ε ζεκεξηλή 

Βίληαλε. 

Σν Πξνζήιην είλαη ν ηόπνο θαηαγσγήο ηνπ νηθνλνκνιόγνπ Δπζύκηνπ Κεραγηά, ν 

νπνίνο δηεηέιεζε πξόεδξνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, βνπιεπηήο, πξόεδξνο 

ηεο Βνπιήο θαη ππνπξγόο νηθνλνκηθώλ ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα.  

ύκθσλα κε ην ζρέδην Καιιηθξάηεο, καδί κε ην Μνλαζηήξη θαη ηε Βίληαλε 

ζπλαπνηεινύλ ηε ηνπηθή θνηλόηεηα Πξνζειίνπ πνπ ππάγεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα 

Άκθηζζαο ηνπ Γήκνπ Γειθώλ.  

 
Αγία Παξαζθεπή Πξνζειίνπ (2017) 
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(Σο Δημοτικό χολείο Προςηλίου, 1973) 

 



ΚΣΙΡΙΟ: κε βάζε απνγξαθηθό δειηίν ηνπ 1973, δαζθάινπ Παππά Νηθόιανπ: 

Έηος Ανέγερζες: 1952, Γεκόζην. 

Καηάζηαζε: Αθαηάιιειε (νηθηξάλ), κία (1) Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο. Απνζήθε. 

Ηιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε. Γελ ππάξρεη αύιεηνο ρώξνο. Γελ ππάξρνπλ ηνπαιέηεο & 

πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε. 

ρνιηθόο θήπνο 10η.κ. ζπξκαηόπιεθηνο. Αλζόθεπνο κε αξδεπόκελνο. 

Βνεζεηηθό πξνζσπηθό, θαζαξίζηξηα: ΟΧΙ 

 Αξηζκόο καζεηώλ: 

o ρ. Έηνο:  1970-1971: 12  

o ρ. Έηνο:  1971-1972: 05  

o ρ. Έηνο:  1972-1973: 04 (1 αγόξη, 3 θνξίηζηα) 

 

ΗΜΔΡΙΝΗ ΥΡΗΗ: Γελ πθίζηαηαη, έρεη θαηεδαθηζηεί.  

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΣΡΤΦΩΝΟ: «Η ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΠΙ 

ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΙΑ (Δλλενικά τολεία από ηες Αλώζεως μέτρι 

Καποδιζηρίοσ», ζελ. 285-286. 

«ιγδίηδες (Παρναζζίδος) ασηή ιδρύθη αρτομένοσ ηοσ ΙΗ΄ αιώνος και 

διδάζκαλοι ασηής ετρημάηιζαν οι Ηλίας Λίηζικας και Γεράζιμος Λίηζικας, 

άνδρες λόγιοι ηης εποτής, φν απόγονος ο καθηγηηής Κφνζηανηίνος 

Λίηζικας εν Βοσκοσρεζηίφ, ζσγγραθεύς ικανών έργφν. Παρά ηφ Γεράζιμφ 

Λίηζικα εδιδάτθη ηα γράμμαηα (1722-1732) εν Σιγδίηζη και ο μέγας όνηφς 

ιζαπόζηολος ηης θρηζκείας και ηοσ ελληνιζμού Κοζμάς ο Αιηφλός (1714-

1779), περί οσ έγραυα ειδικήν μονογραθίαν…» 

 

 

 

Βιβλιογραθία – Πεγές 
 Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Φσθίδαο. 

 Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα Διεύζεξνπ Πεξηερνκέλνπ: ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ 

 «Η Παηδεία επί Σνπξθνθξαηίαο. Διιεληθά ρνιεία από ηεο Αιώζεσο κέρξη Καπνδηζηξίνπ», 

Σξύθσλνο Δπαγγειίδνπ, Σνκ. 1
νο

, Αζήλα 1936. 

 

 


