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B ΄  Π P O Γ P A M M A
IEPΩN AKOΛOYΘIΩN M. TEΣΣAPAKOΣTHΣ 

EIΣ TO Π.I.I. EYAΓΓEΛIΣTPIAΣ THNOY
‰Oρθρος, uΩραι καί ^Εσπερινός, καθηµερινάς, œρα 7:15π.µ.
Mέγα \Aπόδειπνον, œρα 4:30µ.µ.
‰Oρθρος, uΩραι, ^Eσπερινός καί Θ. Λειτουργία τ΅ν Προηγια-

σµένων Δώρων, Tετάρτην καί Παρασκευήν, œρα 7π.µ.
\Ακολουθία Χαιρετισµ΅ν, ëκάστην Παρασκευήν, œρα 5:30µ.µ
‰Ορθρος, Θ. Λειτουργία, ëκάστην Κυριακήν, œρα 7π.µ.
Kατανυκτικός ^Εσπερινός, œρα 4: 30µ.µ.
* ^Η öναρξις τÉς τελέσεως τ΅ν àπογευµατιν΅ν îερ΅ν 

àκολουθι΅ν, µέ τήν ¨σχύν τÉς θερινÉς œρας, θά µετατίθεται 
κατά µίαν œραν.

E¨ς τούς \Eνοριακούς Nαούς ̂ Aγίου \Eλευθερίου (œρα 6µ.µ.) καί 
^Aγίας ΠαρασκευÉς, πόλεως Tήνου καί ε¨ς τάς \Eνορίας ^Aγίου 
Nικολάου Πύργου, ^Aγίου \Iωάννου Mουντάδου καί ^Aγίου \Aντω-
νίου ΣτενÉς, θα τελ΅νται, καθ’ ëκάστην Tετάρτην, ^Εσπεριναί 
ΘεÖαι Λειτουργίαι τ΅ν Προηγιασµένων Δώρων, œρα 5µ.µ.

TETAPTH 7 MAPTIOY 2012, 4µ.µ.
E¨ς ^Iερόν Nαόν Παναγίας \Eλεούσης \Eξωµβούργου θά 

τελεσθεÖ ëσπερινή Θεία Λειτουργία τ΅ν Προηγιασµένων Δώρων 
µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ. \Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.                          

(\Eκκίνησις τοÜ λεωφορείου àπό τήν πόλιν τÉς Tήνου œρα 3:30µ.µ. µέ àφετηρίαν τό KTEΛ.)
TETAPTH 21 MAPTIOY 2012, œρα 2:30µ.µ.

E¨ς τήν ^Iερά Mονή ^Aγίας Tριάδας Γύρλας θά τελεσθεÖ       
ëσπερινή Θεία Λειτουργία τ΅ν Προηγιασµένων Δώρων µέ 
ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Γεώργιον \Aσηµοµύτην.

ΠAPAΣKEYH 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, œρα 7µ.µ.
E¨ς ^Iερόν Nαόν ^Aγίας Bαρβάρας Σµόβολο θά ψαλλεÖ ™ 
\Ακολουθία τ΅ν Xαιρετισµ΅ν στήν ^Yπεραγία Θεοτόκο µέ 

ïµιλητήν τόν Πανοσιολ. \Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.
TETAPTH 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, œρα 7µ.µ.

E¨ς ^Iερόν Nαόν ^Aγίας Bαρβάρας Σµόβολο θά ψαλλεÖ  ™ 
àκολουθία τοÜ Mεγάλου Kανόνος µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ.\
Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.

ΠAPAΣKEYH 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, œρα 4µ.µ.
E¨ς ^Iερόν Nαόν Παναγίας \Eλεούσης \Eξωµβούργου θά 

ψαλλεÖ ™ \Aκολουθία τοÜ \Aκαθίστου ^Ύµνου µέ ïµιλητήν τόν 
Πανοσιολ. \Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.                                                                   
(\Eκκίνησις τοÜ λεωφορείου àπό τήν πόλιν τÉς Tήνου œρα 3:30µ.µ. µέ àφετηρίαν τό KTEΛ.)

Γ ΄  Π P O Γ P A M M A
IEPAΣ EΞOMOΛOΓHΣEΩΣ

Α΄ ΠANEΛΛHNION IEPON IΔPYMA EYAΓΓEΛIΣTPIAΣ THNOY 
àπό 9π.µ. ≤ως 1µ.µ. καί àπό 4:30 ≤ως 6:30µ.µ.

Β΄ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΝΟΥ 
àπό 10π.µ. ≤ως 1µ.µ. καί àπό 4:30 ≤ως 6:30µ.µ.

Γ΄ ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
Tζάδος - Tριπόταµος, ï π. Γεώργιος \Aσηµοµύτης

Σκλαβοχωριό - Στενή - Mέση, ï π. \Iωάννης Kανακάρης
\Αρνάδος -  Δύο Xωριά, ï π. Γεώργιος TουφεκλÉς

^Yστέρνια - Mαρλάς - Mαµάδος, ï π. Eéάγγελος Bελούδιος
Xατζηράδος - Kάµπος - Kτικάδος, ï π. Στυλιανός TουφεκλÉς

Πλατειά - Πύργος - Tριαντάρος, ï π. Iάκωβος Σέττας
Tαραµπάδος - Kαρδιανή, ï π. Kωνσταντίνος Δελλατόλας

Φαλατάδος - Mουντάδος - Kαρυά, ï π. \Aντώνιος Mαρκουίζος

Ο Παράδεισος δέν εrναι iλλος àπό τό φω-
τισµό τοÜ νοÜ τοÜ àνθρώπου. Ο Παρά-

δεισος γίνεται α¨σθητός καί βιώνεται àπό τόν 
ôνθρωπο ½ς εéτυχία, ½ς δωρεά σωτηρίας, ½ς 
ïλοκληρωτική κοινωνία ΘεοÜ καί àνθρώπου 
"âν τ÷΅ ÷÷φωτί τοÜ προσώπου τοÜ ΧριστοÜ".
Αν καί εrναι δεδοµένη ™ πνευµατική µας πτω-
χεία, çφείλουµε νά κρατοÜµε στήν ψυχή µας τήν 
νοσταλγία τοÜ Θείου φωτισµοÜ, ¬πως âπίσης νά 
àγωνιζόµαστε νά καθαριστοÜµε àπό τά πάθη 
πού µÄς µολύνουν, âπιζητώντας τήν κοινωνία 
µέ τό Θεό καί τό συνάνθρωπο. Η Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή ïδηγεÖ τόν ôνθρωπο στό µονο-
πάτι αéτÉς τÉς àναζήτησης τÉς κοινωνίας µέ 
τό Θεό. Η Εκκλησία µÄς θέτει στή διάθεσή 
µας τά µέσα τοÜ àγώνα µας: νηστεία, προσευ-
χή, âγκράτεια, âλεηµοσύνη, µελέτη τοÜ Θείου 
Λόγου καί κάθε ôλλη àρετή γιά νά κοπιάσουµε 
καί νά λάβουµε τό δ΅ρο τοÜ ΘεοÜ. Αéτό τό δ΅ρο 
öλαβε καί ï ≠Αγιος Γρηγόριος ï Παλαµάς πού 
τοÜ κλείνουµε τό γόνυ εéλαβικά τ÷É ΒΚυριακ÷É 
τ΅ν Νηστει΅ν καί àνοίγει τό δρόµο καί γιά µÄς.



MEΓAΛH TEΣΣAPAKOΣTH 2012
A ΄  Π P O Γ P A M M A

KATANYKTIKΩN EΣΠEPINΩN 
META ΘEIOY KHPYΓMATOΣ 
EIΣ IEPAN NHΣON THNON

KYPIAKH THΣ TYPINHΣ 
26  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, 6µ.µ.

E¨ς τόν Πανίερον Nαόν Eéαγγελιστρίας, µέ ïµιλητήν 
τόν Πανοσιολ. \Aρχιµ. ^Iερώνυµον Nικολόπουλον, Β Γραµ-
µατέα παρά τFÉς ^Ιερ÷Äς Συνόδ   ου, Προϊστάµενον ^Ι. ΝαοÜ ^Αγίου 

Iωάννου ïδοÜ Bουλιαγµένης.

ΠAPAΣKEYH, 2 MAPTIOY 2012,
A΄ ΣTAΣIΣ XAIPETIΣMΩN

Xοροστασία τοÜ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας  κ. 
Δωροθέου B’ 

ε¨ς: Πανίερον Nαόν Eéαγγελιστρίας, 5:30µ.µ.
^Iερόν Ναόν ^Αγ. Τριάδας, Σκλαβοχώριον, 7µ.µ.

KYPIAKH A΄ NHΣTEIΩN, “OPΘOΔOΞIAΣ”, 
4 MAPTIOY 2012, 6µ.µ.

E¨ς τόν ^I. Mητροπολιτικόν Nαόν Tαξιαρχ΅ν, πόλεως 
Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Γεώργιον 
TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. \Ιωάννην Kανακάρην.  

E¨ς τό χωρίον Mαρλάς, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Eéστάθιον ΣαντοριναÖον.

E¨ς τό χωρίον Kτικάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Bασίλειον Δράκον.

E¨ς τό χωρίον Φαλατάδος, µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ.
\Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.

E¨ς τό χωρίον Kαρδιανή, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Σπυρίδωνα KουσουρÉν.

E¨ς τό χωρίον Kαρυά, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρω-
τοπρ. Eéάγγελον Bελούδιον.

E¨ς τό χωρίον Tριαντάρος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. \Aντώνιον Mαρκουΐζον.

KYPIAKH B΄ NHΣTEIΩN, 
11 MAPTIOY 2012, 6µ.µ.

E¨ς τόν ^I.\Eνοριακόν Nαόν ^Aγίου \Eλευθερίου πόλεως 
Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Στυλιανόν 
TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Γεώργιον TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Mαµάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Kων/νον Δελλατόλαν.

E¨ς τό χωρίον Σπεράδος, µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ. 
\Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.

E¨ς τό χωρίον Kάµπος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρω-
τοπρ. MÄρκον Φώσκολον.

E¨ς τό χωρίον Yστέρνια, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Γεώργιον \Aσηµοµύτην.

E¨ς τό χωρίον Δύο Xωριά, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. ‰Aγγελον TζανουλÖνον.

KYPIAKH Γ΄ NHΣTEIΩN, THΣ ΣTAYPOΠPOΣKYNHΣEΩΣ,
18 MAPTIOY 2011, 6µ.µ.

Διενοριακή Σύναξις ε¨ς τόν ^Iερόν \Eνοριακόν Nαόν ^Aγί-
ου Αντωνίου Στενής. Kατανυκτικός ^Εσπερινός καί âν συ-
νεχεί÷α οî Xαιρετισµοί τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ µέ ïµιλητήν τόν 
Πανοσιολ. \Aρχιµ. \IουστÖνον Mπαρδάκαν Πρωτοσύγκελλον τÉς 
^IερÄς Mητροπόλεως Φλωρίνης.

\Eκκίνησις λεωφορείων àπό τήν πόλιν τÉς Tήνου πρός Στενή τήν 
5:30µ.µ. µέ àφετηρίαν τό KTEΛ. 

Oî âνορίται τ΅ν χωρίων θά âνηµερωθοÜν διά τήν àκριβÉ œραν διε-
λεύσεώς του •πό τ΅ν \Eφηµερίων.

KYPIAKH Δ΄ NHΣTEIΩN, 
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, 7µ.µ.

E¨ς τόν ^I.\Eνοριακόν Nαόν Tρι΅ν ^Iεραρχ΅ν, πόλε-
ως Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Γεώρ-
γιον \Aσηµοµύτην.

E¨ς τό χωρίον Mέση, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρω-
τοπρ. \Aντώνιον Σταθόπουλον.                          

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν 
A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Στυλιανόν TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Πλατειά, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. ‰Aγγελον TζανουλÖνον.

E¨ς τό χωρίον Tζάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Eéάγγελον Bελούδιον.

E¨ς τό χωρίον \Aρνάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. \Ιωάννην Kανακάρην

E¨ς τό χωρίον Tαραµπάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. ’Ιάκωβον Φώσκολον.

KYPIAKH E΄ NHΣTEIΩN, 
1 AΠPIΛIOY 2012, 7µ.µ.

E¨ς τόν ^I.\Eνοριακόν Nαόν ^Aγίας ΠαρασκευÉς πό-
λεως Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. 
\Ιωάννην Kανακάρην.

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. Γεώργιον \Aσηµοµύτην.

E¨ς τό χωρίον Mουντάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Kων/νον Δελλατόλαν.

E¨ς τό χωρίον Tριπόταµος, µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ. 
\Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.

E¨ς τό χωρίον Xατζηράδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. Eéστάθιον ΣαντοριναÖον.                          

E¨ς τό χωρίον Mαρλάς, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Bασίλειον Δράκον.

E¨ς τό χωρίον Πύργος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Nικόλαον Mαραγκόν.

Αγαπητοί αδελφοί Χριστιανοί της Θεομητοστήρικτης ιεράς 
νήσου Τήνου, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω!

Μας αξιώνει και πάλι η χάρις του Θεού να εισέλθουμε στο 
στάδιο των πνευματικών αγωνισμάτων της Αγίας και Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής. 

Λέγεται «μεγάλη» η περίοδος, αυτή επειδή αρχίζει ουσιαστικά 
από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει το 
Μέγα Σάββατο, αποτελουμένη δηλαδή από εβδομήντα ημέρες 
πνευματικής διεργασίας και προετοιμασίας για την υποδοχή της 
λαμπρής εκείνης ημέρας κατά την οποία «τα πάντα πεπλήρωται 
φωτός»! 

Κάθε χρόνο, ως Πνευματικός Πατέρας και Ποιμενάρχης σας 
προσπαθώ το καταρτιζόμενο πρόγραμμα αυτής της περιόδου για 
την Τήνο, αλλά και για τα άλλα νησιά της Μητροπόλεώς μας να 
είναι ευκαιρία αποταμιεύσεως στην ψυχή μας πολυτίμων πνευ-
ματικών βιωμάτων και γνώσεων. 

Τα βιώματα, μας τα χαρίζει αφθονοπάροχα η συμμετοχή μας 
στη Θεία Λειτουργία, ενώ τη γνώση και η ακρόαση του κηρύγ-
ματος. Σε όλα αυτά συντελούν, πρόθυμα πάντοτε, οι καλοί ιερείς 
μας, οι συνεργοί μου στο έργο της εκκλησιαστικής διακονίας. 

Για την ανά χείρας έκδοση ευχαριστούμε τον Αρχιερατικό Επί-
τροπο της ιεράς νήσου Τήνου Πρωτοπρ. Γεώργιο Φανερό και 
το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. που επιχορήγησε πρόθυμα όπως κάθε χρόνο την 
έκδοσή της. 

Όπως θα παρατηρήσετε στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα που 
καταρτίσαμε για την παρούσα κατανυκτική περίοδο της Μεγά-
λης Τεσσαρακοστής 2012, εκτός από τους ιερείς μας της Τήνου, 
έχουν μετακληθεί από την Αθήνα κατά πάντα άξιοι κληρικοί και 
άριστοι ομιλητές, οι οποίοι και θα υποβληθούν στον κόπο να έλ-
θουν στην Τήνο προκειμένου να συνεισφέρουν από το περίσσευ-
μα της καρδιάς τους στην πνευματική μας κατάρτιση. 

Σας παρακαλώ λοιπόν πατρικά και αδελφικά, να μην αφήσου-
με αυτήν την περίοδο ανεκμετάλλευτη! Να συμμετάσχουμε στις 
ιερές ακολουθίες του τεσσαρακονθημέρου, στο μυστήριο της 
Εξομολογήσεως και να τιμήσουμε με την παρουσία μας τους 
κληρικούς μας, και τους ευγενώς προσφερθέντες να έλθουν, 
προσκεκλημένους μας, γιατί έχουμε και την υποχρέωση, σαν μία 
εκκλησιαστική οικογένεια να προσευχηθούμε και για εκείνους 
που για διάφορους λόγους δεν θα μπορέσουν να είναι μαζί μας. 

Η χάρις του Θεού να στηρίζει όλους και να ευλογεί τη ζωή και 
τα έργα σας.



MEΓAΛH TEΣΣAPAKOΣTH 2012
A ΄  Π P O Γ P A M M A

KATANYKTIKΩN EΣΠEPINΩN 
META ΘEIOY KHPYΓMATOΣ 
EIΣ IEPAN NHΣON THNON

KYPIAKH THΣ TYPINHΣ 
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E¨ς τόν Πανίερον Nαόν Eéαγγελιστρίας, µέ ïµιλητήν 
τόν Πανοσιολ. \Aρχιµ. ^Iερώνυµον Nικολόπουλον, Β Γραµ-
µατέα παρά τFÉς ^Ιερ÷Äς Συνόδ   ου, Προϊστάµενον ^Ι. ΝαοÜ ^Αγίου 

Iωάννου ïδοÜ Bουλιαγµένης.

ΠAPAΣKEYH, 2 MAPTIOY 2012,
A΄ ΣTAΣIΣ XAIPETIΣMΩN

Xοροστασία τοÜ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας  κ. 
Δωροθέου B’ 

ε¨ς: Πανίερον Nαόν Eéαγγελιστρίας, 5:30µ.µ.
^Iερόν Ναόν ^Αγ. Τριάδας, Σκλαβοχώριον, 7µ.µ.

KYPIAKH A΄ NHΣTEIΩN, “OPΘOΔOΞIAΣ”, 
4 MAPTIOY 2012, 6µ.µ.

E¨ς τόν ^I. Mητροπολιτικόν Nαόν Tαξιαρχ΅ν, πόλεως 
Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Γεώργιον 
TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. \Ιωάννην Kανακάρην.  

E¨ς τό χωρίον Mαρλάς, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Eéστάθιον ΣαντοριναÖον.

E¨ς τό χωρίον Kτικάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Bασίλειον Δράκον.

E¨ς τό χωρίον Φαλατάδος, µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ.
\Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.

E¨ς τό χωρίον Kαρδιανή, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Σπυρίδωνα KουσουρÉν.

E¨ς τό χωρίον Kαρυά, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρω-
τοπρ. Eéάγγελον Bελούδιον.

E¨ς τό χωρίον Tριαντάρος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. \Aντώνιον Mαρκουΐζον.

KYPIAKH B΄ NHΣTEIΩN, 
11 MAPTIOY 2012, 6µ.µ.

E¨ς τόν ^I.\Eνοριακόν Nαόν ^Aγίου \Eλευθερίου πόλεως 
Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Στυλιανόν 
TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Γεώργιον TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Mαµάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Kων/νον Δελλατόλαν.

E¨ς τό χωρίον Σπεράδος, µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ. 
\Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.

E¨ς τό χωρίον Kάµπος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρω-
τοπρ. MÄρκον Φώσκολον.

E¨ς τό χωρίον Yστέρνια, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Γεώργιον \Aσηµοµύτην.

E¨ς τό χωρίον Δύο Xωριά, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. ‰Aγγελον TζανουλÖνον.

KYPIAKH Γ΄ NHΣTEIΩN, THΣ ΣTAYPOΠPOΣKYNHΣEΩΣ,
18 MAPTIOY 2011, 6µ.µ.

Διενοριακή Σύναξις ε¨ς τόν ^Iερόν \Eνοριακόν Nαόν ^Aγί-
ου Αντωνίου Στενής. Kατανυκτικός ^Εσπερινός καί âν συ-
νεχεί÷α οî Xαιρετισµοί τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ µέ ïµιλητήν τόν 
Πανοσιολ. \Aρχιµ. \IουστÖνον Mπαρδάκαν Πρωτοσύγκελλον τÉς 
^IερÄς Mητροπόλεως Φλωρίνης.

\Eκκίνησις λεωφορείων àπό τήν πόλιν τÉς Tήνου πρός Στενή τήν 
5:30µ.µ. µέ àφετηρίαν τό KTEΛ. 

Oî âνορίται τ΅ν χωρίων θά âνηµερωθοÜν διά τήν àκριβÉ œραν διε-
λεύσεώς του •πό τ΅ν \Eφηµερίων.

KYPIAKH Δ΄ NHΣTEIΩN, 
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, 7µ.µ.

E¨ς τόν ^I.\Eνοριακόν Nαόν Tρι΅ν ^Iεραρχ΅ν, πόλε-
ως Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Γεώρ-
γιον \Aσηµοµύτην.

E¨ς τό χωρίον Mέση, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρω-
τοπρ. \Aντώνιον Σταθόπουλον.                          

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν 
A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Στυλιανόν TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Πλατειά, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. ‰Aγγελον TζανουλÖνον.

E¨ς τό χωρίον Tζάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Eéάγγελον Bελούδιον.

E¨ς τό χωρίον \Aρνάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. \Ιωάννην Kανακάρην

E¨ς τό χωρίον Tαραµπάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. ’Ιάκωβον Φώσκολον.

KYPIAKH E΄ NHΣTEIΩN, 
1 AΠPIΛIOY 2012, 7µ.µ.

E¨ς τόν ^I.\Eνοριακόν Nαόν ^Aγίας ΠαρασκευÉς πό-
λεως Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. 
\Ιωάννην Kανακάρην.

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. Γεώργιον \Aσηµοµύτην.

E¨ς τό χωρίον Mουντάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Kων/νον Δελλατόλαν.

E¨ς τό χωρίον Tριπόταµος, µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ. 
\Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.

E¨ς τό χωρίον Xατζηράδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. Eéστάθιον ΣαντοριναÖον.                          

E¨ς τό χωρίον Mαρλάς, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Bασίλειον Δράκον.

E¨ς τό χωρίον Πύργος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Nικόλαον Mαραγκόν.

Αγαπητοί αδελφοί Χριστιανοί της Θεομητοστήρικτης ιεράς 
νήσου Τήνου, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω!

Μας αξιώνει και πάλι η χάρις του Θεού να εισέλθουμε στο 
στάδιο των πνευματικών αγωνισμάτων της Αγίας και Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής. 

Λέγεται «μεγάλη» η περίοδος, αυτή επειδή αρχίζει ουσιαστικά 
από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει το 
Μέγα Σάββατο, αποτελουμένη δηλαδή από εβδομήντα ημέρες 
πνευματικής διεργασίας και προετοιμασίας για την υποδοχή της 
λαμπρής εκείνης ημέρας κατά την οποία «τα πάντα πεπλήρωται 
φωτός»! 

Κάθε χρόνο, ως Πνευματικός Πατέρας και Ποιμενάρχης σας 
προσπαθώ το καταρτιζόμενο πρόγραμμα αυτής της περιόδου για 
την Τήνο, αλλά και για τα άλλα νησιά της Μητροπόλεώς μας να 
είναι ευκαιρία αποταμιεύσεως στην ψυχή μας πολυτίμων πνευ-
ματικών βιωμάτων και γνώσεων. 

Τα βιώματα, μας τα χαρίζει αφθονοπάροχα η συμμετοχή μας 
στη Θεία Λειτουργία, ενώ τη γνώση και η ακρόαση του κηρύγ-
ματος. Σε όλα αυτά συντελούν, πρόθυμα πάντοτε, οι καλοί ιερείς 
μας, οι συνεργοί μου στο έργο της εκκλησιαστικής διακονίας. 

Για την ανά χείρας έκδοση ευχαριστούμε τον Αρχιερατικό Επί-
τροπο της ιεράς νήσου Τήνου Πρωτοπρ. Γεώργιο Φανερό και 
το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. που επιχορήγησε πρόθυμα όπως κάθε χρόνο την 
έκδοσή της. 

Όπως θα παρατηρήσετε στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα που 
καταρτίσαμε για την παρούσα κατανυκτική περίοδο της Μεγά-
λης Τεσσαρακοστής 2012, εκτός από τους ιερείς μας της Τήνου, 
έχουν μετακληθεί από την Αθήνα κατά πάντα άξιοι κληρικοί και 
άριστοι ομιλητές, οι οποίοι και θα υποβληθούν στον κόπο να έλ-
θουν στην Τήνο προκειμένου να συνεισφέρουν από το περίσσευ-
μα της καρδιάς τους στην πνευματική μας κατάρτιση. 

Σας παρακαλώ λοιπόν πατρικά και αδελφικά, να μην αφήσου-
με αυτήν την περίοδο ανεκμετάλλευτη! Να συμμετάσχουμε στις 
ιερές ακολουθίες του τεσσαρακονθημέρου, στο μυστήριο της 
Εξομολογήσεως και να τιμήσουμε με την παρουσία μας τους 
κληρικούς μας, και τους ευγενώς προσφερθέντες να έλθουν, 
προσκεκλημένους μας, γιατί έχουμε και την υποχρέωση, σαν μία 
εκκλησιαστική οικογένεια να προσευχηθούμε και για εκείνους 
που για διάφορους λόγους δεν θα μπορέσουν να είναι μαζί μας. 

Η χάρις του Θεού να στηρίζει όλους και να ευλογεί τη ζωή και 
τα έργα σας.



MEΓAΛH TEΣΣAPAKOΣTH 2012
A ΄  Π P O Γ P A M M A

KATANYKTIKΩN EΣΠEPINΩN 
META ΘEIOY KHPYΓMATOΣ 
EIΣ IEPAN NHΣON THNON

KYPIAKH THΣ TYPINHΣ 
26  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, 6µ.µ.

E¨ς τόν Πανίερον Nαόν Eéαγγελιστρίας, µέ ïµιλητήν 
τόν Πανοσιολ. \Aρχιµ. ^Iερώνυµον Nικολόπουλον, Β Γραµ-
µατέα παρά τFÉς ^Ιερ÷Äς Συνόδ   ου, Προϊστάµενον ^Ι. ΝαοÜ ^Αγίου 

Iωάννου ïδοÜ Bουλιαγµένης.

ΠAPAΣKEYH, 2 MAPTIOY 2012,
A΄ ΣTAΣIΣ XAIPETIΣMΩN

Xοροστασία τοÜ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας  κ. 
Δωροθέου B’ 

ε¨ς: Πανίερον Nαόν Eéαγγελιστρίας, 5:30µ.µ.
^Iερόν Ναόν ^Αγ. Τριάδας, Σκλαβοχώριον, 7µ.µ.

KYPIAKH A΄ NHΣTEIΩN, “OPΘOΔOΞIAΣ”, 
4 MAPTIOY 2012, 6µ.µ.

E¨ς τόν ^I. Mητροπολιτικόν Nαόν Tαξιαρχ΅ν, πόλεως 
Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Γεώργιον 
TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. \Ιωάννην Kανακάρην.  

E¨ς τό χωρίον Mαρλάς, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Eéστάθιον ΣαντοριναÖον.

E¨ς τό χωρίον Kτικάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Bασίλειον Δράκον.

E¨ς τό χωρίον Φαλατάδος, µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ.
\Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.

E¨ς τό χωρίον Kαρδιανή, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Σπυρίδωνα KουσουρÉν.

E¨ς τό χωρίον Kαρυά, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρω-
τοπρ. Eéάγγελον Bελούδιον.

E¨ς τό χωρίον Tριαντάρος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. \Aντώνιον Mαρκουΐζον.

KYPIAKH B΄ NHΣTEIΩN, 
11 MAPTIOY 2012, 6µ.µ.

E¨ς τόν ^I.\Eνοριακόν Nαόν ^Aγίου \Eλευθερίου πόλεως 
Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Στυλιανόν 
TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Γεώργιον TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Mαµάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Kων/νον Δελλατόλαν.

E¨ς τό χωρίον Σπεράδος, µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ. 
\Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.

E¨ς τό χωρίον Kάµπος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρω-
τοπρ. MÄρκον Φώσκολον.

E¨ς τό χωρίον Yστέρνια, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Γεώργιον \Aσηµοµύτην.

E¨ς τό χωρίον Δύο Xωριά, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. ‰Aγγελον TζανουλÖνον.

KYPIAKH Γ΄ NHΣTEIΩN, THΣ ΣTAYPOΠPOΣKYNHΣEΩΣ,
18 MAPTIOY 2011, 6µ.µ.

Διενοριακή Σύναξις ε¨ς τόν ^Iερόν \Eνοριακόν Nαόν ^Aγί-
ου Αντωνίου Στενής. Kατανυκτικός ^Εσπερινός καί âν συ-
νεχεί÷α οî Xαιρετισµοί τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ µέ ïµιλητήν τόν 
Πανοσιολ. \Aρχιµ. \IουστÖνον Mπαρδάκαν Πρωτοσύγκελλον τÉς 
^IερÄς Mητροπόλεως Φλωρίνης.

\Eκκίνησις λεωφορείων àπό τήν πόλιν τÉς Tήνου πρός Στενή τήν 
5:30µ.µ. µέ àφετηρίαν τό KTEΛ. 

Oî âνορίται τ΅ν χωρίων θά âνηµερωθοÜν διά τήν àκριβÉ œραν διε-
λεύσεώς του •πό τ΅ν \Eφηµερίων.

KYPIAKH Δ΄ NHΣTEIΩN, 
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, 7µ.µ.

E¨ς τόν ^I.\Eνοριακόν Nαόν Tρι΅ν ^Iεραρχ΅ν, πόλε-
ως Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Γεώρ-
γιον \Aσηµοµύτην.

E¨ς τό χωρίον Mέση, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρω-
τοπρ. \Aντώνιον Σταθόπουλον.                          

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν 
A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Στυλιανόν TουφεκλÉν.

E¨ς τό χωρίον Πλατειά, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. ‰Aγγελον TζανουλÖνον.

E¨ς τό χωρίον Tζάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Eéάγγελον Bελούδιον.

E¨ς τό χωρίον \Aρνάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. \Ιωάννην Kανακάρην

E¨ς τό χωρίον Tαραµπάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. ’Ιάκωβον Φώσκολον.

KYPIAKH E΄ NHΣTEIΩN, 
1 AΠPIΛIOY 2012, 7µ.µ.

E¨ς τόν ^I.\Eνοριακόν Nαόν ^Aγίας ΠαρασκευÉς πό-
λεως Tήνου, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. 
\Ιωάννην Kανακάρην.

E¨ς τό χωρίον Σκλαβοχώριον, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. Γεώργιον \Aσηµοµύτην.

E¨ς τό χωρίον Mουντάδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Kων/νον Δελλατόλαν.

E¨ς τό χωρίον Tριπόταµος, µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ. 
\Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.

E¨ς τό χωρίον Xατζηράδος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσι-
µολ. Πρωτοπρ. Eéστάθιον ΣαντοριναÖον.                          

E¨ς τό χωρίον Mαρλάς, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Bασίλειον Δράκον.

E¨ς τό χωρίον Πύργος, µέ ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. 
Πρωτοπρ. Nικόλαον Mαραγκόν.

Αγαπητοί αδελφοί Χριστιανοί της Θεομητοστήρικτης ιεράς 
νήσου Τήνου, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω!

Μας αξιώνει και πάλι η χάρις του Θεού να εισέλθουμε στο 
στάδιο των πνευματικών αγωνισμάτων της Αγίας και Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής. 

Λέγεται «μεγάλη» η περίοδος, αυτή επειδή αρχίζει ουσιαστικά 
από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει το 
Μέγα Σάββατο, αποτελουμένη δηλαδή από εβδομήντα ημέρες 
πνευματικής διεργασίας και προετοιμασίας για την υποδοχή της 
λαμπρής εκείνης ημέρας κατά την οποία «τα πάντα πεπλήρωται 
φωτός»! 

Κάθε χρόνο, ως Πνευματικός Πατέρας και Ποιμενάρχης σας 
προσπαθώ το καταρτιζόμενο πρόγραμμα αυτής της περιόδου για 
την Τήνο, αλλά και για τα άλλα νησιά της Μητροπόλεώς μας να 
είναι ευκαιρία αποταμιεύσεως στην ψυχή μας πολυτίμων πνευ-
ματικών βιωμάτων και γνώσεων. 

Τα βιώματα, μας τα χαρίζει αφθονοπάροχα η συμμετοχή μας 
στη Θεία Λειτουργία, ενώ τη γνώση και η ακρόαση του κηρύγ-
ματος. Σε όλα αυτά συντελούν, πρόθυμα πάντοτε, οι καλοί ιερείς 
μας, οι συνεργοί μου στο έργο της εκκλησιαστικής διακονίας. 

Για την ανά χείρας έκδοση ευχαριστούμε τον Αρχιερατικό Επί-
τροπο της ιεράς νήσου Τήνου Πρωτοπρ. Γεώργιο Φανερό και 
το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. που επιχορήγησε πρόθυμα όπως κάθε χρόνο την 
έκδοσή της. 

Όπως θα παρατηρήσετε στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα που 
καταρτίσαμε για την παρούσα κατανυκτική περίοδο της Μεγά-
λης Τεσσαρακοστής 2012, εκτός από τους ιερείς μας της Τήνου, 
έχουν μετακληθεί από την Αθήνα κατά πάντα άξιοι κληρικοί και 
άριστοι ομιλητές, οι οποίοι και θα υποβληθούν στον κόπο να έλ-
θουν στην Τήνο προκειμένου να συνεισφέρουν από το περίσσευ-
μα της καρδιάς τους στην πνευματική μας κατάρτιση. 

Σας παρακαλώ λοιπόν πατρικά και αδελφικά, να μην αφήσου-
με αυτήν την περίοδο ανεκμετάλλευτη! Να συμμετάσχουμε στις 
ιερές ακολουθίες του τεσσαρακονθημέρου, στο μυστήριο της 
Εξομολογήσεως και να τιμήσουμε με την παρουσία μας τους 
κληρικούς μας, και τους ευγενώς προσφερθέντες να έλθουν, 
προσκεκλημένους μας, γιατί έχουμε και την υποχρέωση, σαν μία 
εκκλησιαστική οικογένεια να προσευχηθούμε και για εκείνους 
που για διάφορους λόγους δεν θα μπορέσουν να είναι μαζί μας. 

Η χάρις του Θεού να στηρίζει όλους και να ευλογεί τη ζωή και 
τα έργα σας.



IEPA MHTPOΠOΛΙΣ 
ΣYPOY - THNOY

MEΓAΛH 
TEΣΣAPAKOΣTH

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - IEPA MHTPOΠOΛΙΣ ΣYPOY - THNOY

«ΓρηγορεÖτε καί προσεύχεσθε, ¥να µή 
ε¨σέλθητε ε¨ς πειρασµόν·» 

                                                 (Ματθαίου κστ΄ 39-44 )
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B ΄  Π P O Γ P A M M A
IEPΩN AKOΛOYΘIΩN M. TEΣΣAPAKOΣTHΣ 

EIΣ TO Π.I.I. EYAΓΓEΛIΣTPIAΣ THNOY
‰Oρθρος, uΩραι καί ^Εσπερινός, καθηµερινάς, œρα 7:15π.µ.
Mέγα \Aπόδειπνον, œρα 4:30µ.µ.
‰Oρθρος, uΩραι, ^Eσπερινός καί Θ. Λειτουργία τ΅ν Προηγια-

σµένων Δώρων, Tετάρτην καί Παρασκευήν, œρα 7π.µ.
\Ακολουθία Χαιρετισµ΅ν, ëκάστην Παρασκευήν, œρα 5:30µ.µ
‰Ορθρος, Θ. Λειτουργία, ëκάστην Κυριακήν, œρα 7π.µ.
Kατανυκτικός ^Εσπερινός, œρα 4: 30µ.µ.
* ^Η öναρξις τÉς τελέσεως τ΅ν àπογευµατιν΅ν îερ΅ν 

àκολουθι΅ν, µέ τήν ¨σχύν τÉς θερινÉς œρας, θά µετατίθεται 
κατά µίαν œραν.

E¨ς τούς \Eνοριακούς Nαούς ̂ Aγίου \Eλευθερίου (œρα 6µ.µ.) καί 
^Aγίας ΠαρασκευÉς, πόλεως Tήνου καί ε¨ς τάς \Eνορίας ^Aγίου 
Nικολάου Πύργου, ^Aγίου \Iωάννου Mουντάδου καί ^Aγίου \Aντω-
νίου ΣτενÉς, θα τελ΅νται, καθ’ ëκάστην Tετάρτην, ^Εσπεριναί 
ΘεÖαι Λειτουργίαι τ΅ν Προηγιασµένων Δώρων, œρα 5µ.µ.

TETAPTH 7 MAPTIOY 2012, 4µ.µ.
E¨ς ^Iερόν Nαόν Παναγίας \Eλεούσης \Eξωµβούργου θά 

τελεσθεÖ ëσπερινή Θεία Λειτουργία τ΅ν Προηγιασµένων Δώρων 
µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ. \Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.                          

(\Eκκίνησις τοÜ λεωφορείου àπό τήν πόλιν τÉς Tήνου œρα 3:30µ.µ. µέ àφετηρίαν τό KTEΛ.)
TETAPTH 21 MAPTIOY 2012, œρα 2:30µ.µ.

E¨ς τήν ^Iερά Mονή ^Aγίας Tριάδας Γύρλας θά τελεσθεÖ       
ëσπερινή Θεία Λειτουργία τ΅ν Προηγιασµένων Δώρων µέ 
ïµιλητήν τόν A¨δεσιµολ. Πρωτοπρ. Γεώργιον \Aσηµοµύτην.

ΠAPAΣKEYH 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, œρα 7µ.µ.
E¨ς ^Iερόν Nαόν ^Aγίας Bαρβάρας Σµόβολο θά ψαλλεÖ ™ 
\Ακολουθία τ΅ν Xαιρετισµ΅ν στήν ^Yπεραγία Θεοτόκο µέ 

ïµιλητήν τόν Πανοσιολ. \Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.
TETAPTH 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, œρα 7µ.µ.

E¨ς ^Iερόν Nαόν ^Aγίας Bαρβάρας Σµόβολο θά ψαλλεÖ  ™ 
àκολουθία τοÜ Mεγάλου Kανόνος µέ ïµιλητήν τόν Πανοσιολ.\
Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.

ΠAPAΣKEYH 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, œρα 4µ.µ.
E¨ς ^Iερόν Nαόν Παναγίας \Eλεούσης \Eξωµβούργου θά 

ψαλλεÖ ™ \Aκολουθία τοÜ \Aκαθίστου ^Ύµνου µέ ïµιλητήν τόν 
Πανοσιολ. \Aρχιµ. \Iάκωβον Σέτταν.                                                                   
(\Eκκίνησις τοÜ λεωφορείου àπό τήν πόλιν τÉς Tήνου œρα 3:30µ.µ. µέ àφετηρίαν τό KTEΛ.)

Γ ΄  Π P O Γ P A M M A
IEPAΣ EΞOMOΛOΓHΣEΩΣ

Α΄ ΠANEΛΛHNION IEPON IΔPYMA EYAΓΓEΛIΣTPIAΣ THNOY 
àπό 9π.µ. ≤ως 1µ.µ. καί àπό 4:30 ≤ως 6:30µ.µ.

Β΄ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΝΟΥ 
àπό 10π.µ. ≤ως 1µ.µ. καί àπό 4:30 ≤ως 6:30µ.µ.

Γ΄ ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
Tζάδος - Tριπόταµος, ï π. Γεώργιος \Aσηµοµύτης

Σκλαβοχωριό - Στενή - Mέση, ï π. \Iωάννης Kανακάρης
\Αρνάδος -  Δύο Xωριά, ï π. Γεώργιος TουφεκλÉς

^Yστέρνια - Mαρλάς - Mαµάδος, ï π. Eéάγγελος Bελούδιος
Xατζηράδος - Kάµπος - Kτικάδος, ï π. Στυλιανός TουφεκλÉς

Πλατειά - Πύργος - Tριαντάρος, ï π. Iάκωβος Σέττας
Tαραµπάδος - Kαρδιανή, ï π. Kωνσταντίνος Δελλατόλας

Φαλατάδος - Mουντάδος - Kαρυά, ï π. \Aντώνιος Mαρκουίζος

Ο Παράδεισος δέν εrναι iλλος àπό τό φω-
τισµό τοÜ νοÜ τοÜ àνθρώπου. Ο Παρά-

δεισος γίνεται α¨σθητός καί βιώνεται àπό τόν 
ôνθρωπο ½ς εéτυχία, ½ς δωρεά σωτηρίας, ½ς 
ïλοκληρωτική κοινωνία ΘεοÜ καί àνθρώπου 
"âν τ÷΅ ÷÷φωτί τοÜ προσώπου τοÜ ΧριστοÜ".
Αν καί εrναι δεδοµένη ™ πνευµατική µας πτω-
χεία, çφείλουµε νά κρατοÜµε στήν ψυχή µας τήν 
νοσταλγία τοÜ Θείου φωτισµοÜ, ¬πως âπίσης νά 
àγωνιζόµαστε νά καθαριστοÜµε àπό τά πάθη 
πού µÄς µολύνουν, âπιζητώντας τήν κοινωνία 
µέ τό Θεό καί τό συνάνθρωπο. Η Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή ïδηγεÖ τόν ôνθρωπο στό µονο-
πάτι αéτÉς τÉς àναζήτησης τÉς κοινωνίας µέ 
τό Θεό. Η Εκκλησία µÄς θέτει στή διάθεσή 
µας τά µέσα τοÜ àγώνα µας: νηστεία, προσευ-
χή, âγκράτεια, âλεηµοσύνη, µελέτη τοÜ Θείου 
Λόγου καί κάθε ôλλη àρετή γιά νά κοπιάσουµε 
καί νά λάβουµε τό δ΅ρο τοÜ ΘεοÜ. Αéτό τό δ΅ρο 
öλαβε καί ï ≠Αγιος Γρηγόριος ï Παλαµάς πού 
τοÜ κλείνουµε τό γόνυ εéλαβικά τ÷É ΒΚυριακ÷É 
τ΅ν Νηστει΅ν καί àνοίγει τό δρόµο καί γιά µÄς.



IEPA MHTPOΠOΛΙΣ 
ΣYPOY - THNOY

MEΓAΛH 
TEΣΣAPAKOΣTH

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - IEPA MHTPOΠOΛΙΣ ΣYPOY - THNOY

«ΓρηγορεÖτε καί προσεύχεσθε, ¥να µή 
ε¨σέλθητε ε¨ς πειρασµόν·» 

                                                 (Ματθαίου κστ΄ 39-44 )
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