
Κολυμπήθρα 

 

Η παραλία Κολυμπήθρα στην Σήνο: “H Μικρή και η Μεγάλη Άμμος απέναντι από το 
Δρακονήσι” 
TOΠΟΘΕΙΑ: Η Κολυμπήθρα βρίσκεται στο B τμήμα του νησιού και απέχει 15 χλμ 
περίπου από τη Χώρα. 
ΠΡΟΒΑΗ: Μέσω της Λεωφόρου Σριποτάμου κατευθύνεστε προς Κώμη και αφού 
περάσετε το χωριό, εξωτερικά, στρίβετε στο τέλος του κεντρικού δρόμου δεξιά και 
περνάτε το γεφυράκι, απ’ όπου ξεκινάει ο δρόμος που καταλήγει στην Κολυμπήθρα. 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ: τον όρμο της Κολυμπήθρας υπάρχουν δύο παραλίες. Η Μικρή 
Άμμος είναι το πιο κλειστό τμήμα της θαλάσσια λεκάνης, αμμώδης, με βαθιά νερά. Η 
Μεγάλη Άμμος, πολύ μεγαλύτερου μήκους και πιο ανοιχτή, είναι επίσης αμμώδης, με 
βαθιά νερά και υποθαλάσσια ρεύματα. 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ: Ναι 
ΚΟΜΟ: Πολυσύχναστη 
ΚΑΙΡΟ: Η Μικρή Άμμος είναι γενικά απάνεμη. Η Μεγάλη Άμμος είναι εκτεθειμένη 
στους Β ανέμους, συχνά με μεγάλα κύματα. 
Αν παρατηρήσετε το νησάκι απέναντι (το Δρακονήσι) θα δείτε ότι μοιάζει με 
ξαπλωμένο δράκο. Η Μεγάλη Άμμος (που μεταξύ των ντόπιων είναι γνωστή και ως 
“Καλιφόρνια”) προσφέρεται για θαλάσσια αθλήματα που απαιτούν αέρα και κύμα. 
τη Μικρή Άμμο διοργανώνονται πρωταθλήματα Beach Volley. 
τον υδροβιότοπο της Κολυμπήθρας θα συναντήσετε, τους χειμερινούς μήνες, 
μεταναστευτικά πτηνά. την Κολυμπήθρα κατασκήνωναν οι μαθήτριες της χολής 
των Ουρσουλινών. 
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Kolymbithra 

 
 
Kolymbithra beach, Tinos: ” Facing Drakonissi (=dragon island) “ 
LOCATION: Kolymbithra beach is located in the N section of the island, it is about 15 
km from Chora. 
ACCESS: Through Tripotamou Av., head towards Komi, turn right at the end of the 
main road, cross the small bridge and go straight ahead to Kolymbithra. 
MORPHOLOGY: Kolymbithra bay has two beaches. Mikri Ammos is the more narrow 
part of the marine basin. It’s sandy, with deep waters. Megali Ammos, much 
longer and wider is also sandy, with deep waters and underwater currents. 
ORGANIZED: Mikri Ammos – yes. Megali Ammos – only partly. 
CROWD INFO: Mikri Ammos is busy. Megali ammos is relatively quiet. 
WEATHER: Mikri Ammos is generally calm. Megali Ammos is exposed to N winds, 
often with large waves. 
If you notice the opposite island (the Drakonissi) you will see that it looks like a lying 

dragon. Megali Ammos (which among locals is known as “California”) is ideal for 

water sports requiring wind and wave. In Mikri Ammos beach Volley championship 

games are organized, every summer Kolymbithra hosts migratory birds in winter. 

In older days, this is where students of the School of Ursulines used to go camping, in 

summer. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=en&ll=37.63855919687776%2C25.1

42429061659882&z=14&mid=1-TCBWf2skkfoYPpGYx1eQ_LodjpGI0Uu 
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