
ΣΙΛΙΑ 

Η ηίλια ή ηύλια ή ηα ηύλια είναι οπεινόρ οικιζμόρ πος βπίζκεηαι ζηη Γυπίδα ηος 

Νομού Φυκίδορ, ζε ςτόμεηπο 820 μ.. Έσει πληθςζμό 83 μόνιμοςρ καηοίκοςρ, 

ζύμθυνα με ηην απογπαθή ηος 2011, αποηελεί ηην Σοπική Κοινόηηηα ηίλιαρ ηηρ 

Γημοηικήρ Ένυζηρ Λιδοπικίος ηος Γήμος Γυπίδαρ. 

Η ηίλια είναι κηιζμένη ζηιρ πλαγιέρ ηος όποςρ Σπίκοπθο ανάμεζα ζε πςκνό δάζορ 

θςλλοβόλυν βελανιδιών, ζε ηοποθεζία με άθθονα ηπεσούμενα νεπά. Βπίζκεηαι ζηην 

επαπσιακή οδό Ανάθεμαρ - Σεισίος, ζε απόζηαζη 32 σλμ. ΝΓ ηος Λιδοπικίος. ηην 

πλαηεία ηος συπιού είναι κηιζμένορ από ηο 1800 ο ναόρ ηος Αγίος Νικολάος πος έσει 

αναζηηλυθεί απκεηέρ θοπέρ, εξ΄ αίηιαρ ηυν αλλοιώζευν από ζειζμούρ αλλά και ηον 

αιυνόβιο πλάηανο πος σπονολογείηαι από ηο 1908.  

Η ονομαζία ηηρ ηίλια, ζύμθυνα με ηην παπάδοζη, πποέπσεηαι από ηον ζηύλο ή ηοςρ 

ζηύλοςρ πος σπηζιμοποίηζαν οι ππώηοι κάηοικοι, γύπυ ζηα 1800, για να 

διαπιζηώζοςν εάν ηο έδαθορ ήηαν ζηέπεο και να βποςν ηο καηάλληλο έδαθορ για 

κηίζιμο ηυν ζπιηιών ηοςρ. Σο συπιό ιδπύθηκε ζηη ζημεπινή ηος θέζη από 

διάζπαπηοςρ μικποοικιζμούρ ηηρ πεπιοσήρ και απσικά βπιζκόηαν 1000 μ. 

αναηολικόηεπα, ζηη θέζη "Ράση". Μέσπι ηο 1912 ανήκε ζηο Γήμο Ποηιδανίαρ, οπόηε 

και αναγνυπίζηηκε υρ Κοινόηηηα. Σο 1940 διοπθώνεηαι ηο όνομα ηος συπιού από 

ηύλια ζε ηίλια. 

 
(τίλια, 2016) 
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(Σο Δημοτικό χολείο τίλιας, 1973) 

 
(Σο Δημοτικό χολείο τίλιας, 2017) 

 



ΚΣΙΡΙΟ: με βάζη απογπαθικό δεληίο ηος 1973, δαζκάλος Ράπηη Βαζιλείος: 

Έτος Ανέγερσης: 1916, Ιδιυηικό, μιζθυμένο (450δπσ ηο 1973). 

Καηάζηαζη: Μέηπια, μία (1) Αίθοςζα Γιδαζκαλίαρ. Γπαθείο Πποφζηαμένος, 

Αποθήκη. Σοςαλέηα (1). 

Ηλεκηπική Δγκαηάζηαζη. Αποσέηεςζη (βόθπορ). Αύλειορ σώπορ: 20η.μ. ανοικηόρ 

δίσυρ πεπίθπαξη. 

σολικόρ κήπορ 15η.μ. με πεπίθπαξη. ανθόκηπορ απδεςόμενορ από κονηινή κοινοηική 

πηγή. 

Βοηθηηικό πποζυπικό, καθαπίζηπια: ΟΧΙ 

 Απιθμόρ μαθηηών: 

o σ. Έηορ:  1970-1971: 19  

o σ. Έηορ:  1971-1972: 14  

o σ. Έηορ:  1972-1973: 09 (5 αγόπια, 4 κοπίηζια) 

 

 

 

ΗΜΔΡΙΝΗ ΥΡΗΗ: ηέγαζη Πολιηιζηικού ςλλόγος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραυία – Πηγές 
 Γιεύθςνζη Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Ν. Φυκίδαρ. 

 Γιαδικηςακή Δγκςκλοπαίδεια Δλεύθεπος Πεπιεσομένος: ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ 

 

 


