
ΤΚΔΑ-ΤΚΙΑ 

Ζ Σπθέα ή Σπθηά είλαη νξεηλόο νηθηζκόο πνπ βξίζθεηαη ζηε Γσξίδα ηνπ Ννκνύ 

Φσθίδνο, ζε πςόκεηξν 720κ. Έρεη πιεζπζκό 52 θαηνίθνπο, ζύκθσλα κε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2011, απνηειεί ηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Σπθέαο ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Ληδνξηθίνπ ηνπ Γήκνπ Γσξίδαο.  

Ζ Σπθέα είλαη θηηζκέλε δπηηθέο πιαγηέο ηεο Γθηώλαο θάησ από παλύςειε 

θαηαθόξπθε βξαρνζεηξά.  

Τα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέηα ηεο πεξηνρήο είλαη ηα πνιιά αλαξξηρεηηθά πεδία ηεο 

Γθηώλαο: ε «νξζνπιαγηά ηνπ Λάδνπ» ή «νξζνπιαγηά ηεο Σπθηάο» ή «νξζνπιαγηά ηεο 

Γθηώλαο» ζε πςόκεηξν 1.200 κ., κε θιίζε αξλεηηθή θαη πςνκεηξηθή δηαθνξά πεξίπνπ 

1.100κ. Θεσξείηαη έλα από ηα κεγαιύηεξα αλαξξηρεηηθά πεδία ησλ Βαιθαλίσλ θαη 

ηεο Δπξώπεο. Κάησ από ην ρσξηό θαη πξνο ην «Λαδόξεκα» ππάξρνπλ γξαθηθά 

ζπήιαηα κε ζεκαληηθόηεξν, ζε απόζηαζε 2ρικ., ην ζπήιαην Αξζαιή κε ζηαιαθηίηεο 

θαη ζηαιαγκίηεο. Δληόο ηνπ ππάξρεη ν λαΐζθνο ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο, θηηζκέλνο από 

ηελ επνρή ηεο Τνπξθνθξαηίαο. Πίζσ από ην ηεξό ππάξρεη ιηκλνύια κηθξνύ βάζνπο, 

όπνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε βξέζεθε ε ζαπκαηνπξγόο εηθόλα ηεο Παλαγίαο. Τνλ 

Γεθαπεληαύγνπζην γίλεηαη ην παξαδνζηαθό «αληάκσκα» θαη ην παλεγύξη ηνπ 

ρσξηνύ. Άιια αμηνζέαηα ηνπ ρσξηνύ είλαη ν ελνξηαθόο λαόο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο 

θαη ηα εμσθιήζηα ηνπ Αγίνπ Αζαλάζηνπ θαη Αγίνπ Γεσξγίνπ.  

Ζ νλνκαζία ηεο Σπθέαο πηζαλόλ λα πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο ζθηά, ηζθηά. Τν 1836 

πξνζαξηάηαη ζην Γήκν Αηγηηίνπ, ην 1912 αλαγλσξίζηεθε σο Κνηλόηεηα θαη ην 1940 

δηνξζώλεηαη ην όλνκα από Σπθηά ζε Σπθέα.  

 
(υκέα, 2016) 
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(Σο Δημοτικό χολείο υκέας, 1973) 

 

 
(Σο Δημοτικό χολείο υκέας, 2016) 



ΚΣΙΡΙΟ: κε βάζε απνγξαθηθό δειηίν ηνπ 1973, δαζθάινπ Τζέινπ Χαξάιακπνπ: 

Έτος Ανέγερσης: 1951, Γεκόζην. 

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

Τνπαιέηεο (2). 

Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε. Απνρέηεπζε (βόζξνο). Αύιεηνο ρώξνο: 800η.κ. θιεηζηόο κε 

ζπξκαηόπιεγκα. 

Σρνιηθόο θήπνο 200η.κ. κε πεξίθξαμε. Αλζόθεπνο, δεληξόθεπνο (αθαθίεο, 

ακπγδαιηέο) αξδεπόκελνο από ην θνηλνηηθό δίθηπν. 

Βνεζεηηθό πξνζσπηθό, θαζαξίζηξηα: ΟΧΗ 

 Αξηζκόο καζεηώλ: 

o Σρ. Έηνο:  1970-1971: 13  

o Σρ. Έηνο:  1971-1972: 14  

o Σρ. Έηνο:  1972-1973: 09 (3 αγόξηα, 6 θνξίηζηα) 

 

 

 

ΗΜΔΡΙΝΗ ΥΡΗΗ: Δθινγηθό θέληξν – γεληθή ρξήζε.  
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 Βαγγέιεο Πεηζσηάο: «Τα ζρνιεία ζηε Φσθίδα πνπ δε ζα αλνίμνπλ ζήκεξα…» 

 

 


