
ΣΔΙΥΙΟ 

Τν Τείρην είλαη νξεηλό ρσξηό ηνπ δήκνπ Γσξίδαο ζε πςόκεηξν 580κ. θαη έρεη 

πιεζπζκό 159 θαηνίθνπο, ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. Μαδί κε ηε κνλή 

Παλαγίαο Βαξλάθνβαο θαη ηηο 16 κνλαρνύο ηεο, ζπλαπνηεινύλ ηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα 

Τεηρίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δππαιίνπ, ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 175 θαηνίθσλ.  

Τν είλαη θηηζκέλν ζηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο ηεο θνξπθήο Τνύξια (704κ.) θαη ζηηο 

βόξεηεο ηεο θνξπθήο Βίγια ("Καζηξί" 1.090 κ.) θαη απέρεη 25 ρικ. από ηελ 

Ναύπαθην θαη 79 ρικ. από ηελ Άκθηζζα. Οη πην πνιινί θάηνηθνη είλαη ζπληαμηνύρνη 

θαη αζρνινύληαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα αγξνηηθά, ελώ πνιινί ιηγόηεξνη είλαη 

θαζεαπηνύ θηελνηξόθνη. Τνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ν πιεζπζκόο ηνπ ρσξηνύ 

απμάλεηαη θαηά πνιύ.  

Τν Τείρην βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία ηεο αξραίαο πόιεο Τείρηνλ πνπ ηελ πεξίνδν ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ, όπσο αλαθέξεη ν Θνπθπδίδεο, θπξηεύζεθε από ηνλ 

Αζελαίν ζηξαηεγό Γεκνζζέλε. 

Τν ρσξηό παιηόηεξα είρε ην όλνκα Λπθνρώξη θαη απηό πξνήιζε, ζύκθσλα κε κηα 

άπνςε, από ηνπο ιύθνπο πνπ αθζνλνύζαλ ζηελ πεξηνρή ή ζύκθσλα κε άιιε άπνςε 

από ην όλνκα θάπνηνπ ζηξαηεγνύ Λπθ πνπ είρε θαηαιάβεη ην αξραίν Τείρην. 

Μεηνλνκάζηεθε ζε "Τείρηνλ", ζε αλαθνξά ηεο αξραίαο νκώλπκεο πόιεο ηεο 

Φσθίδαο, ην 1929 κε ην ΦΔΚ :40/1929.  

Σην θέληξν ηνπ ρσξηνύ ππάξρεη ην παιηό Γεκνηηθό Σρνιείν όπνπ ζηεγάδεηαη ην 

Λανγξαθηθό Μνπζείν Τεηρίνπ πνπ ηδξύζεθε ην 1995. Τν θηίζκα από ην 1996 έρεη 

ραξαθηεξηζηεί ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν γηαηί "... με ηον περιβάλλονηα τώρο ηοσ 

ζηα όρια ηης ιδιοκηηζίας, αποηελεί δείγμα ζτολικού κηιρίοσ, ζσνδεδεμένο άμεζα με ηις 

μνήμες ηων καηοίκων ηης περιοτής".  

 
(Σείχιο, 2017) 
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(Σο Δημοτικό χολείο Σειχίου, 1973) 

 
(Σο Δημοτικό χολείο Σειχίου, 2016) 



ΚΣΙΡΙΟ: κε βάζε απνγξαθηθό δειηίν ηνπ 1973, δαζθάινπ Πινύκε Κσλ/λνπ: 

Έτος Ανέγερσης: 1923, Ιδησηηθό (κε κεληαίν κίζζσκα 350δξρ). 

Καηάζηαζε: Μέηξηα, κία (1) Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ. 

Απνζήθε. Τνπαιέηα (1) 

Ηιεθηξηθή εγθαηάζηαζε, Γελ ππάξρεη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, απνρέηεπζε  

Αύιεηνο ρώξνο: 100η.κ. θιεηζηόο κε ζπξκαηόπιεγκα. 

Σρνιηθόο θήπνο 500η.κ., αλζόθεπνο, ιαραλόθεπνο αξδεπόκελνο από θνηλνηηθή πεγή. 

Βνεζεηηθό πξνζσπηθό, θαζαξίζηξηα: ΟΧΙ 

 Αξηζκόο καζεηώλ: 

o Σρ. Έηνο:  1970-1971: 13  

o Σρ. Έηνο:  1971-1972: 11  

o Σρ. Έηνο:  1972-1973: 08 (4 αγόξηα, 4 θνξίηζηα) 

 

 

 

ΗΜΔΡΙΝΗ ΥΡΗΗ: Λανγξαθηθό Μνπζείν Τεηρίνπ.  
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