
ΣΡΗΕΟΝΗΑ 

Τα Τξηδόληα είλαη νηθηζκόο θαη λεζί, ην κεγαιύηεξν λεζί ηνπ Κνξηλζηαθνύ θόιπνπ κε 

έθηαζε 2,5ρικ
2
 θαη ην κόλν θαηνηθεκέλν. Αλήθνπλ ζηνλ Ννκό Φσθίδαο θαη καδί κε 

ηε Σπειηά θαη ηα Χάληα ππάγνληαη ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Τξηδνλίσλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Τνινθώλνο ηνπ Γήκνπ Γσξίδαο. Ο πιεζπζκόο ηνπ νηθηζκνύ ηνπ λεζηνύ 

είλαη 64 θάηνηθνη, ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011.  

Γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο θπξηαξρνύλ δύν απόςεηο. Σύκθσλα κε ηελ πξώηε 

ην λεζί πήξε ην όλνκά ηνπ από ην νκώλπκν έληνκν, ελώ ζύκθσλα κε ηε δεύηεξε 

άπνςε ην όλνκα απνηειεί παξαθζνξά ηνπ "ηξηνλήζηα", όλνκα πνπ πεξηέγξαθε ην 

ζύκπιεγκα ησλ Τξηδνλίσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηξία θύξηα λεζηά (Τξηδόληα, Άγηνο 

Ισάλλεο θαη Πξαζνύδη).  

Σην θέληξν ηνπ δεζπόδεη ην γξαθηθό θαη άξηζηα πξνθπιαγκέλν θπζηθό ιηκάλη, θαη ν 

νηθηζκόο, δηακνξθσκέλν ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε καξίλα ζθαθώλ αλαςπρήο, πνπ 

πιένπλ ζηνλ Κνξηλζηαθό.  

Σην λεζί έρεη δηαηεξεζεί ην παξαδνζηαθό ηνπηθό ηνπ ρξώκα θαη ην θπζηθό ηνπ 

θάιινο ελώ απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία ηξνρνθόξσλ (απηνθίλεηα - κεραλάθηα).  

 
(Σριζόνια, 2017) 
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(Σο Δημοτικό χολείο Σριζονίων, 1973) 

 
(Σο Δημοτικό χολείο Σριζονίων, 2015) 



ΚΣΗΡΗΟ: κε βάζε απνγξαθηθό δειηίν ηνπ 1973, δαζθάινπ Σθξέθα Αξηζηείδε: 

Έτος Ανέγερσης: 1920, Ιδησηηθό (κηζζσκέλν από ελνξία Αγίνπ Γεσξγίνπ Τξηδνλίσλ, 

κε κεληαίν κίζζσκα 900δξρ). 

Καηάζηαζε: Μεηξηα, κία (1) αίζνπζα. Τνπαιέηεο (2) 

Γελ ππάξρεη ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε. Απνρέηεπζε (βόζξνο)  

Αύιεηνο ρώξνο: 80η.κ. δίρσο πεξίθξαμε. 

Σρνιηθόο θήπνο 10η.κ., ζπξκαηόπιεθηνο, αλζόθεπνο, αξδεπόκελνο από ην θνηλνηηθό 

δίθηπν. 

Βνεζεηηθό πξνζσπηθό, θαζαξίζηξηα: ΟΧΙ 

 Αξηζκόο καζεηώλ: 

o Σρ. Έηνο:  1970-1971: 09  

o Σρ. Έηνο:  1971-1972: 12  

o Σρ. Έηνο:  1972-1973: 11 (4 αγόξηα, 7 θνξίηζηα) 

 

 

 

ΖΜΔΡΗΝΖ ΥΡΖΖ: Έδξα Πνιηηηζηηθνύ Σπιιόγνπ – εθινγηθό θέληξν.  
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