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Με μεγάλη συρροή ευλαβών της Παναγίας και φιλέορτων, από 

όλο το νησί και τα χωριά της Τήνου, τελέστηκε η εαρινή πανήγυρη 

στο Θεομητορικό Προσκύνημα της Εκκλησιαστικής μας Επαρχίας,  

Παναγίας της Νησιώτισσας στην Τήνο. 

Είναι γνωστό ότι το Προσκύνημα της  Νησιώτισσας, το οποίο 

συνεχώς αναπτύσσεται και συγκεντρώνει όλο και περισσότερο 

ευλαβείς της Παναγίας, πανηγυρίζει δύο φορές το χρόνο: Τον 

Δεκαπενταύγουστο, εφόσον είναι  αφιερωμένο στην Κοίμηση της 

Θεοτόκου και την πρώτη  Κυριακή του Μαΐου επειδή ο μήνας  Μάιος 

είναι αφιερωμένος από την Εκκλησία στην Παναγία. 

Φέτος η πανήγυρη τελέστηκε  τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, 

8 Μαΐου 2016, όπως συμβαίνει κάθε φορά όταν το Πάσχα εορτάζεται 

την πρώτη Κυριακή του Μαΐου. 

 



Το βράδυ του Σαββάτου στις 8,30 τελέστηκε ενώπιον του 

Παναχράντου Μυστηρίου ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός από 

τον Αρχιεπίσκοπό μας π. Νικόλαο, στην  ενορία  του Αγίου Μιχαήλ 

στον Ταραμπάδο, όπου φυλάσσεται το ιστορικό εικόνισμα της 

Παναγίας της Βρυσιώτισσας.  Μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο 

προσευχήθηκαν οι ιερείς: π. Γεώργιος Ανδριώτης, εφημέριος της 

ποιμαντικής ενότητας Κάμπου, ο Γενικός Βικάριος της Καθολικής 

Επισκοπής Χίου-Λέσβου-Μυτιλήνης π. Ριχάρδος Ταρασκεβιτς και ο π. 

Βιδάλης Μάρκος του Κλήρου της Αθήνας. 

Την Κυριακή στις 9.00 το πρωί ξεκίνησε η λιτάνευση της 

εικόνας από το Ταραμπάδο στο Βρυσί. Καθ’ οδόν γινόταν η 
απαγγελία του Αγίου Ροδαρίου και ανάγνωση αποσπασμάτων από 

την εγκύκλιο του Πάπα Φραγκίσκου  για το Ιωβηλαίο έτος της Θείας 
Ευσπλαχνίας. Την Λιτανεία συνόδευαν και εμψύχωναν ο εφημέριος 

της ποιμαντικής ενότητας Στενής π. Ιωάννης Σκλάβος και ο 
εφημέριος της ποιμαντικής ενότητας Κώμης, π. Πέτρος Σοκολοφσκυ. 

  
 Όταν έφθασε η εικόνα της Παναγίας στο χώρο του 

Προσκυνήματος άρχισε η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

από το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας π. Νικόλαο με τον οποίο 
συλλειτούργησε όλος ο κλήρος της Τήνου και ο π. Μάρκος Βιδάλης 

του Κλήρου της Αθήνας. 
Τα Λειτουργικά ασματικά μέρη συνόδευε στο εκκλησιαστικό 

όργανο ο κ. Πέτρος Ρήσος.  
 Όλος ο μεγάλος και ευρύχωρος χώρος στάθμευσης του 

Προσκυνήματος είχε από νωρίς κατακλυστεί από κάθε λογής 

τροχοφόρα. Μετά από τη Θεία Λειτουργία απαγγέλλεται από όλους 

τους παρόντες οδηγούς η προσευχή του οδηγού και στη συνέχεια 

γίνεται η ευλογία όλων των οχημάτων. 

 Ο Αρχιεπίσκοπος, μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου 

μίλησε στην συναγμένη στο Βρυσί Εκκλησία και είπε: 

 

Αδελφοί μου και αδελφές μου, 
Είμαστε συναγμένοι σ’ αυτό το Θεομητορικό μας προσκύνημα 

για να γιορτάσουμε σήμερα 8 Μαΐου 2016 πολλά γεγονότα: 

Πριν απ’ όλα την ημέρα της δεύτερης Κυριακής του Πάσχα 
που ονομάζεται και Κυριακή του Θωμά, αλλά και Κυριακή της Θείας 

Ευσπλαχνίας, είναι  η ημέρα που η τοπική μας Εκκλησία τελεί την 

εαρινή  πανήγυρη της Παναγίας της Βρυσιώτισσας, αλλά είναι και η 
ημέρα που όλη η ανθρωπότητα γιορτάζει την ημέρα της Μητέρας. 

Πολλά λοιπόν και σημαντικά τα σημερινά εορταστικά γεγονότα. 



 Πριν από λίγο ακούσαμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να  

μας λέει: 
«Ο Ιησούς, με την παρουσία των μαθητών του, έκανε πολλά 

τα οποία δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο» (Ιων. 20,30). Το 

Ευαγγέλιο είναι το βιβλίο της ευσπλαχνίας του Θεού,  και αυτό το 
καταλαβαίνουμε όταν το ξαναδιαβάζουμε και το ξαναδιαβάζουμε, 

επειδή ό, τι ο Ιησούς είπε και έκανε είναι έκφραση της ευσπλαχνίας 

του Πατέρα. Παρόλα αυτά δεν γράφτηκαν όλα. Το Ευαγγέλιο 
παραμένει ένα βιβλίο ανοιχτό, όπου συνεχίζουν να γράφονται οι 

συγκεκριμένες πράξεις αγάπης και ευσπλαχνίας των μαθητών του 

Ιησού όλων των εποχών. Καλούμαστε όλοι να γίνουμε ζωντανοί 
συγγραφείς του Ευαγγελίου, όχι με την πέννα αλλά με τα έργα 

μας. Να γίνουμε φορείς του Ευαγγελίου της Ευσπλαχνίας του 

Θεού. Κάνοντας μικρές και απλές και πράξεις αγάπης, χωρίς 
μπορούμε να πλησιάσουμε όσους έχουν ανάγκη, φέροντας τους 

την αγάπη και την παρηγοριά του Θεού. Αυτό έκανε και ο Ιησούς 

την ημέρα του Πάσχα, όταν μετάγγισε μέσα στις καρδιές των 
φοβισμένων μαθητών την ευσπλαχνία του Πατέρα, εκχύνοντας 

επάνω τους το Άγιο Πνεύμα που συγχωρεί τις αμαρτίες και δίνει τη 

χαρά. 
Τις μέρες αυτές παρατηρούμε μια εντυπωσιακή αντίθεση στα 

συναισθήματα των ανθρώπων που έζησαν κοντά στον Ιησού: από 

τη μία, υπάρχει ο φόβος των μυροφόρων, ο φόβος των μαθητών 
που τους κλείνει στο υπερώο της Ιερουσαλήμ για το φόβο των 

Ιουδαίων, και από την  άλλη, γεννιέται η χαρά με την παρουσία 

του Αναστημένου Χριστού που τους καθησυχάζει με το μη 
«φοβάστε» και τους εύχεται  τη  χαρά με τον χαιρετισμό του 

«χαίρετε». Αυτή η αντίθεση συχνά υπάρχει στη ζωή μας και 

δημιουργείται από την εσωτερική πάλη ανάμεσα στο φόβο που μας 
κλείνει στον εαυτό μας και το κάλεσμα να αναγγείλουμε στους 

αδελφούς μας τη συνάντηση με τον Αναστημένο Κύριο, που 
προϋποθέτει να ανοίξουμε τις κλειστές πόρτες του φόβου για να 

βγούμε έξω από τον εαυτό μας για να φέρουμε τη χαρά του 

Ευαγγελίου..  
Ο Χριστός, που εισήλθε μέσα από τις κλειστές πόρτες της 

αμαρτίας, του θανάτου, του Άδη και  του υπερώου, επιθυμεί ν’ 

ανοίξει τις κλειστές πόρτες της καρδιάς μας για βγούμε έξω και να 
μαρτυρήσουμε με τη ζωή μας την θεραπευτική δύναμη της αγάπης. 

Συχνά βλέπουμε μπροστά μας μια ανθρωπότητα τραυματισμένη και 

φοβισμένη, που φέρει τα σημάδια του πόνου και της αβεβαιότητας. 
Σ’ αυτή την ανθρωπότητα ο Κύριος στέλνει: «Όπως ο Πατέρας 

έστειλε εμένα, έτσι κι εγώ στέλνω εσάς» (v.21) 

Θέλει να γίνουμε οι απόστολοι της ευσπλαχνίας. Να  είμαστε 
απόστολοι της ευσπλαχνίας σημαίνει να αγγίξουμε και να 



επουλώσουμε τις πληγές του πληγωμένου αδελφού μας. 

Φροντίζοντας αυτές τις πληγές κάνουμε παρόντα τον Χριστό που 
και σήμερα στο πρόσωπο των μαθητών του και σήμερα ανάμεσά 

μας αντικαθιστούμε τον Ιησού, επιτρέπουμε και σε άλλους να 

νιώσουν την ευσπλαχνία του, να τον αναγνωρίσουν «Κύριο και 
Θεό» (cfr v. 28), όπως έκανε σήμερα ο απόστολος Θωμάς.  

Το Ευαγγέλιο της ευσπλαχνίας, για να διακηρυχθεί και 

σήμερα, αναζητά άτομα με υπομονετική και ανοιχτή καρδιά, 
«καλούς Σαμαρείτες» που χρησιμοποιούν τη συμπόνια και τη 

αγάπη για να υπηρετήσουν τον τραυματισμένο αδελφό. Ζητά  

γενναιόδωρους και χαρούμενους εργάτες, που αγαπούν, χωρίς να 
περιμένουν αντάλλαγμα. Είναι ανάγκη να μιμηθούμε την ίδια την 

Παναγία, η οποία αμέσως μετά τον ευαγγελισμό της, αναχώρησε 

για την ορεινή περιοχή του Ιούδα για να υπηρετήσει και να 
εξυπηρετήσει την ξαδέλφη της Ελισάβετ που θα έφερνε σε λίγο στη 

ζωή τον Πρόδρομο του Θεού της και Υιού της. 

Ο Κύριος και σήμερα επαναλαμβάνει  «Η ειρήνη να είναι μαζί 
σας»(v. 21): είναι η ευχή για μια ειρήνη που μόνο ο Κύριος δίνει: 

Είναι αυτή  που προέρχεται από την καρδιά του Αναστημένου, η 

ειρήνη που νίκησε την αμαρτία, το φόβο και θάνατο, η ειρήνη που 
δεν διαιρεί αλλά ενώνει, η ειρήνη που δεν μας αφήνει μόνους, που 

παραμένει ακόμη και στον πόνο και κάνει να ανθίζει η ελπίδα. Αυτή 

την ειρήνη καλούμαστε να υπηρετούμε με την αποστολή που ο 
ίδιος ο Κύριος ανάθεσε στην Εκκλησία του την ημέρα του Πάσχα. 

Πρώτα μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του και έπειτα μας κατέστησε 

όργανα συμφιλίωσης, για να φέρουμε σε όλους τη ευσπλαχνία και 
τη συγχώρεση. 

Στη σημερινή γιορτή της μητέρας στρέφουμε  το νου και την 

καρδιά μας, προς την Μητέρα όλων των ανθρώπων, την Αειπάρθενο 

Μαρία αλλά   προς όλες και την κάθε μια σας χωριστά. 

 Γνωρίζουμε ότι δεν φθάνουν όλα τα ρόδα του κόσμου  για να 

καταπραΰνουν το πόνο σας  και να διώξουν την πικρία που 

προκαλούν τα τόσα αγκάθια που συνοδεύον την ιερή αποστολή σας. 

Γι’ αυτό σας στέλνουμε σήμερα μία ανθοδέσμη διαφορετική, τη 

προσευχή μας. Είναι αυτή που έχει μόνο ροδοπέταλα και είναι χωρίς 

αγκάθια. 

Είθε λοιπόν η Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, η 
Μητέρας της Θείας Ευσπλαχνίας, να ικετεύει συνεχώς για μας τον 

Κύριο, ώστε με τη χάρη του να μην κουραστούμε ποτέ, να 

αντλούμε την ευσπλαχνία του Θεού Πατέρα και να την 



προσφέρουμε σε κάθε άνθρωπο. Να είμαστε με την ίδια τη ζωή 

μας, κήρυκες της αγάπης, όπως η ίδια η Παναγία. Να είμαστε 
ευσπλαχνικοί, όπως ο Θεός Πατέρας για να συνεχίζουμε να 

γράφουμε το Ευαγγέλιο και να συμπληρώσουμε αυτές τις σελίδες 

που ο απόστολος Ιωάννης δεν έγραψε. Αμήν. 
  

 

 Εκτός από το μεγάλο πλήθος των ευλαβών της Παναγίας, το οποίο  

έλαβε μέρος στην πανήγυρη, ήταν παρόντες εκπρόσωποι της τοπικής  

αυτοδιοίκησης,  πρώτου και δευτέρου βαθμού, με επικεφαλής τον Δήμαρχο 

Τήνου κο Σίμο Ορφανό, τον Έπαρχο Τήνου κο Ιωάννη Γιαγιά,  Αντιδήμαρχοι, 

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι ς Συλλόγων και Σωματείων.  

Η σαρανταοκτάωρη απεργία της ΠΝΟ δεν επέτρεψε στους πολλούς 

Αθηναίους που ήταν στις Τήνο για τις εορτές του Πάσχα να παραμείνουν στην 

πανήγυρη και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν άρον, άρον να  στην  Αθήνα για 

να μην αποκλειστούν στο νησί. 

 

 

 

Ευλαβείς της Παναγίας συνοδεύουν την εικόνα της από τον Ταραμπάδο στο  Βρυσί 



 

 

 



 

 

 

Το Ιερό Ευαγγέλιο και η εικόνα της Παναγίας συνοδευόμενα από τον Επίσκοπο και τους ιερείς 

μεταφέρονται στο χώρο της Θείας Λειτουργίας 



 

 

Αρχίζει η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Η ανάγνωση του Πρώτου  Βιβλικού Αναγνώσματος της Θείας Λειτουργίας 

 

 

 

Η ανάγνωση του  Δεύτερου Αναγνώσματος 



 

 

 

 

 

Η ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου 

 

 



 

 

Η ομιλία του Αρχιεπισκόπου 

 

Οι δεήσεις των πιστών  

 



 

 

Η προσφορά  

 

 

Η αναφορά  

 



 

Η ανύψωση των τιμίων δώρων 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Η ευλογία των πάσης φύσεως οχημάτων στους χώρους τους Προσκυνήματος και τους γύρω 

δρόμους 
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