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Γιατί στο Σφαγείο…

«Το Σφαγείον 2010 η επιστροφή» είναι ένα μορ-
φοπλαστικό δοκίμιο 
πάνω στις διαβρωτι-
κές συνέπειες των 
σφαγών που υφίστα-
ται συμβολικά και κυ-
ριολεκτικά η ανθρώ-
πινη φύση, ζητήματα 
όπως η κατάρρευση 
των σχέσεων, ο ρα-
τσισμός, οι ταξικές 
ανισότητες, η οικολο-

γική ασυνειδησία, η εσωτε-
ρική αλλοτρίωση  μορφοποιούνται σε ένα σύμπαν 
από διαστρεβλωμένες πάσχουσες βιομορφικές 
φόρμες. Αγωνιώντας, κραυγάζοντας ενοποιούνται 
οργανικά στο περίγραμμα  που έχουν τοποθετηθεί 
μέσα από ένα διαρκώς ακίνητο μανικό χορό ενώ 
το φως που τις περιβάλλει το υπερβατολογικό λευ-
κό νοηματοδοτεί έναν ιδεαλιστικό κοσμικό άξονα 
(axis mundi) λειτουργώντας αντιστικτικά στο χώρο 
και στη μνήμη.

Η χρησιμοποίηση αυ-
τού του έντονα φορ-
τισμένου, υποβλητικού 
χώρου και ο σεβασμός 
που μου επέβαλε ως σι-
ωπηλή υπόμνηση στον 
τρόπο που θα επέμβω 
ήταν μία γόνιμη δοκι-
μασία. Οι συνθήκες με 

Ένα από τα πέντε κεφαλοχώρια του νησιού! Από το 1907 
μέχρι το 1934 αποτέλεσε την έδρα του δήμου Περαίας, έπει-

τα δημιουργήθηκε η κοινό-
τητα που συμπεριλάμβανε 
τα χωριά Περάστρα, Μο-
ναστήρια, Κρόκο και Σκα-
λάδο. Σήμερα ανήκει στον 
δήμο Εξωμβούργου και έχει 
400 κατοίκους. Παλαιότε-
ρα υπήρχε μόνιμο ιατρείο, 
αστυνομικό τμήμα  
και δημοτικό σχολείο. Το 
λιβάδι που ξεκινά μπροστά 
από το χωριό και καταλήγει 
στην μεγάλη παραλία της 

κολυμπήθρας απασχολεί μέχρι και σήμερα τους περισσότερους 
κατοίκους του χωριού σε γεωργικές ασχολίες. Φημισμένα για 
την ποιότητα και τη γεύση τους είναι όλα τα αγροτικά προϊό-
ντα του τόπου μας και ιδιαίτερα η πατάτα, η αγκινάρα καθώς 
και όλα τα καλοκαιρινά κηπευτικά.     
Η Κώμη λόγω του γεωγραφικού της σχήματος χωρίζεται άτυ-
πα στην μέσα και την κάτω Κώμη. 
Στην μέσα Κώμη μπορούμε να δούμε την επιβλητική εκκλη-
σία του Αγίου Ιωάννη, πρόσφατα ανακαινισμένη. Εξωτερικά 
μπορεί κανείς να θαυμάσει την ιστορική αρχαία μαρμάρινη 
κολώνα από ψήφισμα του 
δήμου της εποχής εκείνης, 
πάνω στο υπέροχο βοτσα-
λωτό προαύλιο, καθώς και 
τις επιβλητικές μαρμάρινες 
κολόνες με τα κιονόκρανα 
εντοιχισμένες στο εξωτερι-
κό μέρος της αυλής, πιθα-
νότατα, ερείπια από Ιερό 
του Ποσειδώνα που στην 
αρχαιότητα βρισκόταν 
σ’αυτή τη θέση. Ενώ εσω-

τερικά ο πίνακας του ιτα-
λού ζωγράφου Galiardi «η 
αποκεφάλιση του Ιωάννη» 
συνοδεύει τον ιδιαίτερο διά-
κοσμο. Ακριβώς δίπλα στην 
εκκλησία υπάρχει η μεγάλη 
πλατεία με τα πλατάνια και 
το 
πλυσταριό, εδώ γίνονται οι 
περισσότερες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις το καλοκαί-

ρι αλλά και το ξακουστό  πανηγύρι του χωριού στις 29 Αυ-
γούστου με ντόπιους μεζέδες και παραδοσιακό γλέντι μέχρι το 
πρωί. Λίγο πιο πέρα συναντάμε το παραδοσιακό παντοπωλείο 
της Ζωζέφας, τις καμάρες του χωριού και  κατηφορίζοντας 
προς την κάτω Κώμη συναντάμε το σχολείο με το μνημείο των 
πεσόντων και το ηλιακό ρολόι. Συνεχίζοντας τη διαδρομή στο 
κεντρικό δρόμο του χωριού, συναντάμε το παντοπωλείο του 
Κορίνθιου και την εκκλησία της Παναγίας. Προς το τέλος του 
χωριού αξίζει κανείς να σταματήσει στις πηγές με το άφθονο 
κρύο, πόσιμο νερό και δί-
πλα τις πλύστρες που έπλε-
ναν παλιά οι γυναίκες της 
κάτω κώμης.
Στο χωριό λειτουργούν  το 
παραδοσιακό καφενείο «η 
βρύση», που μπορούμε να 
βρούμε τις ωραίες φρουτά-
λιες και το τηγανιτό μπακα-
λιαράκι. Επίσης, στην τοπο-
θεσία «γεφύρια» συναντάμε 
την πιτσαρία του Χρήστου 
Φόνσου το «γκαράζ», με τις νόστιμες πίτσες,  τις γευστικές μα-
καρονάδες και της ιδιαίτερες σαλάτες. Στην Κώμη λειτουργούν 
το αρτοποιείο του Φόνσου και το κοσμηματοπωλείο του Νίκου 
Βαλιάνου, που μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας. Έξω από 
την Κώμη και πηγαίνοντας προς την χώρα θα συναντήσουμε 
το εργαστήριο της Ελένης με όλα τα παραδοσιακά προϊόντα 
που μπορούμε να προμηθευτούμε. Ενώ λίγο πιο πριν βρίσκεται 
και το οινοποιείο του Χρήστου Φόνσου. 

Κώμη



Το χωριό που αποτελούσε  
το πέρασμα από τα κάτω 

μέρη προς την χώρα, απ’ αυτό 
άλλωστε πήρε και το όνομά 
του, ένα πανέμορφο χωριό με 
λίγους κατοίκους. Χαρακτηρί-
ζεται  από τα δύο πετρόκτιστα 
γεφύρια μέσα στο πράσινο 
και τα νερά, που κατεβαίνουν 
από το μεσαιωνικό χωριό Λά-
ζαρο. Μέσα στο χωριό υπάρ-
χει το ερειπωμένο πια, παλιό 
ελαιοτριβείο, καθώς και ένας 
από τους πιο πλούσια δια-
κοσμημένους περιστεριώνες 
της Τήνου, κατασκευής του 1927. Οι 13 νερόμυλοι κατά μήκος 
της λαγκαδιάς όπου οι κάτοικοι των γύρω χωριών έφερναν το 
σιτάρι για άλεσμα βρίσκονται απέναντι από το μονοπάτι που 

οδηγεί στα Λουτρά. Ιδανι-
κή διαδρομή για πεζοπορία 
κάτω από τον ίσκιο των αι-
ωνόβιων βελανιδιών. 
Η Εκκλησία του χωριού εί-
ναι αφιερωμένη στον Άγιο 
Γεώργιο αλλά με πρωτο-
βουλία του Συλλόγου γιορ-
τάζει και την Ανάσταση την 
δευτέρα του Πάσχα, όπου 
μαζεύεται πολύς κόσμος. 
Έξω από την εκκλησία του 
Αγ. Γιώργη μπορεί κανείς 
να ξεδιψάσει με το τρεχού-
μενο νερό της πηγής.  Τον 
δεκαπενταύγουστο γιορτά-
ζει το παρεκκλήσι της  
Παναγίτσας. 

Περάστρα Μοναστήρια

Ένα χωριό δυστυχώς ερειπωμένο.  Τα Μοναστήρια αν και 
ακατοίκητο χωριό έχει γίνει πολύ γνωστό χάρη στη μονα-

δικά σωζόμενη αρχιτεκτονική του. Το τελευταίο σπίτι έκλεισε 
στα μέσα της 
δεκαετίας του 
1970 και μόνο 
η εκκλησία 
του ο Άγιος 
Ιωσήφ κρατά-
ει ακόμα όρθια 
σε πείσμα των 
καιρών.
Εκτός από την 
σπουδαία σω-
ζόμενη αρχι-
τεκτονική των 
ερειπωμένων 
σπιτιών, αξιό-

λογα είναι επίσης: ο παλιός δρόμος που ενώνει το χωριό με την 
Περάστρα, η πηγή του χωριού δίπλα στο δρόμο και οι περίτε-
χνοι περιστεριώνες βόρεια του χωριού, δίπλα στην λαγκαδιά.



Η μικρή άμμος, μια από τις καλύτερα οργανωμένες παραλί-
ες της Τήνου, προφυλαγμένη από τον βοριά. Οι απόλυτα 

εναρμονισμένες με το περιβάλλον ομπρέλες του Γεωργίου Σάβ-
βαρη θα σας προφυλάξουν από τον δυνατό ήλιο, αλλά και από 

το μαγαζάκι του που 
υπάρχει πάνω στην 
άμμο μπορείτε να 
προμηθευτείτε από 
αναψυκτικά και πα-
γωτά μέχρι και πε-
ριοδικά. Για φαγητό 
και ούζο μπορείτε να 
καθίσετε στο μαγα-
ζάκι του Πέτρου και 
της Μαρίας το οποίο 
αποτελεί ένα πολύ 
φιλικό μέρος που εί-
ναι επίσης σχεδόν 
πάνω στην άμμο. 

Επίσης λίγο πιο 
πάνω από την πα-
ραλία υπάρχει δυ-
νατότητα διαμονής 
στην ξενοδοχειακή 
μονάδα της Βικτο-
ρίας που είναι στο 
ύψωμα αποτελούμε-
νη από 12 δωμάτια 
αλλά και να καθίσετε 
για φαγητό στο εστι-
ατόριο που διαθέτει 
από όπου μπορείτε 
να χαρείτε όλη την 
θέα του κόλπου. 

Κολυμπήθρα

Η μεγάλη άμμος, που ενώνεται 
με την λίμνη, είναι μια παραλία 
για όσους θέλουν να κάνουν 
το μπάνιο τους ήσυχα και χω-
ρίς πολυκοσμία.. Επίσης 500 
μέτρα μετά τη «Βικτόρια»  βρί-
σκεται και η οργανωμένη πα-
ραλία «αποθήκες». 

Στα Χωριά Κώμη, Περάστρα 
και Κολυπμήθρα μπορείτε να 
βρείτε δωμάτια προς ενοικία-
ση.



Χ
Ρ

Η
Σ

ΙΜ
Α

 Τ
Η

Λ
Ε

Φ
Ω

Ν
Α

Α
ΣΤ

Υ
Ν

Ο
Μ

ΙΑ
 : 

22
83

0-
22

10
0/

22
25

5
Κ

ΕΝ
ΤΡ

Ο
 Υ

ΓΕ
ΙΑ

Σ 
:  

22
83

0-
22

21
0

Κ
ΤΕ

Λ
 : 

 2
28

30
-2

24
40

ΤΑ
ΞΙ

 : 
 2

28
30

-2
24

70
Λ

ΙΜ
ΕΝ

Α
ΡΧ

ΕΙ
Ο

 : 
22

83
0-

22
34

8
ΤΟ

Υ
ΡΙ

ΣΤ
ΙΚ

ΕΣ
 Π

Λ
Η

ΡΟ
Φ

Ο
ΡΙ

ΕΣ
 : 

22
83

0-
25

88
8

Π
Υ

ΡΟ
ΣΒ

ΕΣ
ΤΙ

Κ
Η

 : 
22

83
0-

23
19

9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Οι Χορηγοί μας

Τράπεζα Eurobank

Σουπερ Μάρκετ 

Ηλεκτρ. Είδη

Οργανωμένη παραλία

Φανοποιείο 
Οχημάτων

Πρατήριο βενζίνης

Ζωοτροφές

Καφετέρια

Είδη υγιεινής

Εμπόριο ποτών

Ρούχα & Αξεσουάρ

Πρατήριο βενζίνης

Κλιματισμός/Θέρμανση

Χρώματα-σιδηρικά

Φυτώριο

Κρεοπωλείο 

Παντοπωλείο

Eurobank

Βιδάλης

Κωτσόβολος

Γιώργος Σάββαρης 

Νίκος Δελατόλας 

SHELL 
(Αντώνιος Δελατόλας)

Φάνης

PIAZZA (Νικ. Κουλης)

Παγανέλης Α.Ε

Δελατόλα Αικατερίνη

Άνεμος

SHELL (Ρόζα Βιδάλη)

Γεώργιος Ρουγγέρης

Νώε

Κοντιζάς

Μπορας (Θ. Κελαδίτης)

“Το παντοπωλείο” 
(Μαρουδια)

22830 23817

6942524671

6944725307

22830 23488-
6944641173

6944353390-
6945274365

22830 23483

22830 22855/24955

22830 22419-
6944511336

22830 23706

6948808530

22830 25596/22263

22830 29036/25800

22830 24055

22830 21262



Αξεσουάρ μόδας

Κοσμήματα Ασημικά

Μεταφορές

Οικοδομ. εργασίες

Καφετέρια

Παιχνίδια – Δώρα

Τουριστ.γραφείο-Κτελ

Σούπερ Μάρκετ

Εθνική Ασφαλιστική

Φίλοι του Συλλόγου

Γραφικές Τέχνες
Εκτυπώσεις

Φαρμακείο

Εμπόρια κρεάτων

Ζαχαροπλαστείο

Τουριστικό γραφείο

Ασφαλιστ. Σύμβουλος

Συστήματα αλουμινίου

Ταβέρνα –εστιατόριο

Ορθοπεδικά

Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις

Snack Bar

Παραδοσιακά προϊόντα

Πρατήριο άρτου

Ζαχαροπλαστείο

Οπωροπωλείο

Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Ζαχαροπλαστείο

Παιχνίδια-Σχολικά

Κοσμήματα Ασημικά

Κρικελλής

Φίλιππος Οριανός

Χάλαρης

Ιωάννης Ψάλτης 
& ΣΙΑ Ο.Ε

Μπαϊμπά Ρόζα

ΛΙΟΦΙΛ 
(Νίκος Φιλιππούσης)

Αίθριο 
(Μάρκος Αμοιραλής)

Κίνηση&Υγεία 
(Κουνσουνάδη)

Σάββαρης Γιώργος

Δρακονήσι 
(Μαρία Μπαϊμπά)

“Της Ελένης” 
(Ε.Ρουγγέρη)

Σπιτικό 
(Αντώνης Φόνσος)

Σενμπόλια 
(Νίκος Ζαλώνης)

Αμοιραλή Αικατερίνη

KOLIBITHRA 
(Βικτώρια)

Μεσκλιές

HAPPYLAND 
(E.Γιαννίτση)

Πέτρος Πρελορέντζος

Αντώνης Πρελορέντζος

ARIANE (M.Ρεμούνδου)

Εξπρές Τήνου 

Ιωάννης Βιδάλης

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ

Δωρούπολη 
(Ρ. Κολλάρου)

ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ

Νικόλαος-Μάριος & 
Γιώργος Σάββαρης

Φίλοι του Συλλογου

TinosPrint
Μαρία Χατζηϊωάννου

22830 22272

22830 31695-
6977458727

22830 23274
210 6667708-

6944147765

6936945073

2109852620-
6978445201

22830 23033-
6974329353

22830 22616

6972550583

22830 51467

22830 51775-
6972058835

22830 25430-
6947422714

22830 23617

22830 24341

22830 51309-
697750884

22830 22151/22373

22830 22512

210 9018472

210 9018882

22830 23631

2283023003-
6944365703

22830 51797-
6974282652

22830 25770

22830 23658

22830 22440

210 6138017

22830.24569

Επιμέλεια έκδοσης Σύλλογος Κώμης

Σχεδιασμός - Εκτύπωση : 
Χατζηιωάννου Μαρία - TinosPrint 22830.24569




