
ΩΣΑΙΝΑ 

Η Σώηαινα είναι οπεινό συπιό πος βπίζκεηαι ζηη Γυπίδα ηος Νομού Φυκίδορ, ζε 

ςτόμεηπο 700μ.. Έσει πληθςζμό 20 καηοίκοςρ, ζύμθυνα με ηην απογπαθή ηος 2011 

και αποηελεί ηην Τοπική Κοινόηηηα Συηαίνηρ ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Λιδοπικίος 

ηος Γήμος Γυπίδαρ.  

Το συπιό από ηο 1836 άνηκε ζηον Γήμο Τολοθώνορ. Το 1912 πποζαπηήθηκε υρ 

οικιζμόρ ζηην Κοινόηηηα Καλλιθέαρ και ζηα 1919 αναγνυπίζηηκε υρ ανεξάπηηηη 

Κοινόηηηα. Η ηοπική παπάδοζη αναθέπει όηι η απσική ηοποθεζία ήηαν ζηη θέζη 

"Παλιόγοςπνα" και η ηόηε ονομαζία ηηρ Καπςά. Την πεπίοδο ηηρ Τοςπκοκπαηίαρ, 

μεηά από μια μεγάλη μάση ζηη θέζη "Πολεμίζηπα" και ηη ζθαγή πος ακολούθηζε, ηο 

συπιό μεηαθέπθηκε ζηη ζημεπινή ηος ηοποθεζία. Σύμθυνα με κάποιοςρ μελεηηηέρ η 

πποέλεςζη ηος ονόμαηορ Σώηαινα πποέπσεηαι από ηη λέξη "Συηηπία" ή 

"Συηήπαινα". 

Η Σώηαινα βπίζκεηαι ΒΓ ηος Μαλανδπίνος, ανάμεζα ζηα συπιά Αμςγδαλιά, Βπαΐλα 

και Μακπινή ζηη ΒΓ πλαγιά ηος όποςρ Κοςηζοςπόρ. Γύπυ από ηο συπιό και ππορ 

ηον Κοςηζοςπό ςπάπσει πςκνό δάζορ από ποςπνάπια, καθώρ και πηγέρ με άθθονα 

νεπά. Χαπακηηπιζηικέρ είναι οι μικπέρ ζπηλιέρ και οι μεγάλερ "κοηπώνερ" ηηρ 

πεπιοσήρ πος ηα παλιά σπόνια σπηζίμεςαν ζηοςρ καηοίκοςρ υρ ηόπορ πποθύλαξηρ 

από κινδύνοςρ. Αξιοθέαηα ηος συπιού είναι ο ναόρ ηος πολιούσος Αγίος Γεώπγιος, 

ηηρ Αγίαρ Παπαζκεςήρ πος σηίζηηκε ζηα 1894 και ηα ιδιόκηηηα εξυκλήζια Άγιορ 

Νικόλαορ, Άγιορ Πανηελεήμυν και Άγιορ Αθανάζιορ.  

 
(ώταινα, 2016) 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1836
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1912
https://el.wikipedia.org/wiki/1919
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%85%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%90%CE%BB%CE%B1_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1894
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82


ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΩΣΑΙΝΑ – ΦΩΚΙΓΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: ΦΩΚΙΓΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΩΣΑΙΝΑ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΟΡΓΑΝΙ-
ΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΦΕΚ 
Χ. ΕΣΟ 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΙΔΡΤΗ 1/Θ 1911  1911-1912 

ΚΑΣΑΡΓΗΗ  Π.Δ. 611/10-8-1978  131/τ.α΄/23-8-1978 1978-1979  

 

 
(Σο Δημοτικό χολείο ώταινας, 1973) 

 

 
(Σο Δημοτικό χολείο ώταινας, 2016) 



ΚΣΙΡΙΟ: με βάζη απογπαθικό δεληίο ηος 1973, δαζκάλος Τζιλίκη Χπήζηος: 

Έτος Ανέγερσης: 1952, Γημόζιο. 

Καηάζηαζη: Κακή, μία (1) Αίθοςζα Γιδαζκαλίαρ.  

Γεν ςπάπσοςν ηοςαλέηερ. 

Γεν ςπάπσοςν: ηλεκηπική εγκαηάζηαζη, ςδπαςλική εγκαηάζηαζη, αποσέηεςζη  

Αύλειορ σώπορ: 400η.μ. κλειζηόρ με ζςπμαηόπλεγμα. 

Σσολικόρ κήπορ 4.000η.μ. ανθόκηπορ, δενηπόκηπορ (34 αμςγδαλιέρ, 60 κςπαπίζζια) 

απδεςόμενορ από κοινοηικό δίκηςο. 

Βοηθηηικό πποζυπικό, καθαπίζηπια: ΟΧΙ 

 Απιθμόρ μαθηηών: 

o Σσ. Έηορ:  1970-1971: 17  

o Σσ. Έηορ:  1971-1972: 21  

o Σσ. Έηορ:  1972-1973: 18 (11 αγόπια, 7 κοπίηζια) 

 

 

 

ΗΜΔΡΙΝΗ ΥΡΗΗ: Αίθοςζα εκδηλώζευν – ζςνεζηιάζευν Κοινόηηηαρ.  

 

 

ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ (1973) κατά τον δάσκαλο Σσιλίκη Χρήστο: 

«Ανάγκη προσθήκης  γραφείου διδασκάλου και αφοδευτηρίων, κόστους 100.000 
δραχμών». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραυία – Πηγές 
 Γιεύθςνζη Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Ν. Φυκίδαρ. 

 Γιαδικηςακή Δγκςκλοπαίδεια Δλεύθεπος Πεπιεσομένος: ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ 

 Βαγγέληρ Πεηζυηάρ: «Τα ζσολεία ζηη Φυκίδα πος δε θα ανοίξοςν ζήμεπα…» 

 https://el-gr.facebook.com/sotaina.fokida 

 

 


