
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Άµφισσα, 14 Μαΐου 2014 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: ∆ηµοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο  «Βελτίωση 
και σήµανση µονοπατιών στα Τριζόνια» προϋπολογισµού 36.000 € . 

 

       Πρόκειται για παρεµβάσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του ευρύτερου 
φυσικού περιβάλλοντος του οικισµού σε σηµεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, µε την 
αναβάθµιση των αγροτικών µονοπατιών , έτσι ώστε να τον καταστήσουν πόλο έλξης 
των επισκεπτών και να αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
       Στην εποχή µας τα µονοπάτια έχουν εξελιχθεί σε ένα σηµαντικό στοιχείο 
υπαίθριας αναψυχής, προσφέροντας στο σύγχρονο άνθρωπο µοναδικές ευκαιρίες 
επαφής µε τη φύση και την ύπαιθρο, καθώς και για σωµατική άσκηση και πνευµατική 
ανάταση. Ταυτόχρονα, αποτελούν εργαλεία περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και 
εκπαίδευσης.  
       Παλιότερα, µέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα και λίγο αργότερα, τα µονοπάτια στον 
τόπο µας εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τη διακίνηση των ανθρώπων και ζώων, 
ιδιαίτερα στην ύπαιθρο όπου και σήµερα διατηρούνται ακόµα αρκετά τέτοια 
µονοπάτια. 
       Τα Τριζόνια είναι το µεγαλύτερο νησί του Κορινθιακού κόλπου και το µόνο το 
οποίο κατοικείται. Ανήκουν διοικητικά στο νοµό Φωκίδας και υπάγονται στο δήµο 
∆ωρίδας. 
       Το νησί έχει διατηρήσει το παραδοσιακό τοπικό του χρώµα και το φυσικό του 
κάλλος ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία του αυτοκίνητου. Ανήκει στο δίκτυο 
προστασίας NATURA , είναι κατάφυτο από αµπέλια, ελιές, αµυγδαλιές, κυπαρίσσια, 
πεύκα, φραγκοσυκιές και πουρνάρια . 
 
Στο νησί υπάρχουν τρία µονοπάτια:    
 
Α) Μονοπάτι 1 από εκκλησία Άγιος Γεώργιος έως ακρωτήρι Κόχειλας. 
Το µονοπάτι αυτό στο βόρειο τµήµα του νησιού , ακολουθεί την ακτογραµµή , 
ανάµεσα σε πλούσια δασική βλάστηση , αγναντεύοντας τις απέναντι ακτογραµµές 
της στεριάς της ∆ωρίδας µε τους οικισµούς της Σπηλιάς - Χανίων και Γλυφάδας. 
 
Β) Μονοπάτι 2 από πλατεία οικισµού µέχρι τη µαρίνα σκαφών, ανάµεσα σε 
βλάστηση από συκιές , αµυγδαλιές και φραγκοσυκιές. Αριστερά αγναντεύουµε το 
νησάκι Πλανέµι και τον Κορινθιακό κόλπο καθώς και το παραδοσιακό φάρο . 



 
Γ) Μονοπάτι 3 που συνεχίζει τον αγροτικό δρόµο από τον οικισµό προς τη θέση 
‘Πύργο’(Παλιόκαστρο), όπου υπάρχουν υπολείµµατα µεσαιωνικού πύργου.  
 
       Για την διατήρηση και αναβάθµιση των µονοπατιών θα εκτελεσθούν οι κάτωθι 
εργασίες : 
 
α)  Ένα µέρος της βλάστησης κατά µήκος του άξονα του µονοπατιού που εµποδίζει την 
άνετη και ασφαλή χρήση του µονοπατιού, αποµακρύνεται   κατά τη διάνοιξη του 
µονοπατιού. 
 β) Σήµανση της διαδροµής µε µικρές πινακίδες ανά 100µ. και µια µεγάλη 
πληροφοριακή πινακίδα µε χάρτη διαδροµής , στην πλατεία του οικισµού. 
Η σήµανση στα µονοπάτια εξυπηρετεί τους πιο κάτω σκοπούς :             
- Τον προσανατολισµό του περιπατητή (πινακίδες κατεύθυνσης και θέσης) 
δηµιουργώντας έτσι ένα αίσθηµα ασφάλειας στον επισκέπτη, επιτρέποντάς  του να 
προγραµµατίζει την πορεία του. 
 - Την πληροφόρηση , ενηµέρωση και εκπαίδευση και εποµένως και αύξηση της 
ευχαρίστησης και του ενδιαφέροντος του περιπατητή.  
γ) Τοποθέτηση όπου υπάρχει ο απαραίτητος χώρος µικρών κάδων απορριµµάτων και 
ξύλινων παγκακιών και τραπεζοπάγκων για ξεκούραση .     

 
 
 
             Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 


