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Έπί της προτάσεως Νόμου «Περί διοικήσεως τού — ανελ- 
ληνίου Ίεροϋ 'Ιδρύματος της Ευαγγελίστριας Τήνου».

Πρό; την Βουλήν τών 'Ελλήνων

'Η διοίκησις .τοϋ Πανελληνίου 'Ιεροϋ 'Ιδρύματος της 
Ευαγγελίστριας Τήνου ήσκήθη άπό της 30ής ’Ιανουάριου 
1S23, ημέρας εύρέσεως της Ίερχς Εικόνος τοϋ Εύαγγελι- 
σμοϋ τής Θεοτόκου, μέχρι της έκδόσεως τοϋ Ν.Δ. 126/10. 
2.1969 (ΦΕΚ 27/1969) ήτοι έπί 150 περίπου, έτη, ύπό την 
ααεσον έπόπτείαν τοϋ Κράτους, παρά τάς κατά καιρούς άλ- 
λαγάς τών σχετικών διατάξεων. Τό γεγονός τοϋτο άντε—εκ- 
οίνετο πλήρως εις τό πανελλήνιον καί εις τό πανορθόδοςον 
-/αρακτήρα, τον όποιον προσέλαβε τό "Ιδρυμα τοϋτο ήδη 
άπό τών πρώτων ήμερών της συστάσεώς του, ικανοποιεί 
δέ πλήρως καί τό δημόσιον αίσθημα τοϋ εύσεβοϋς λαοϋ της 
Τήνου, ώς καί τών χιλιάδων εύλαβών προσκυνητών. 'Η ού
τως άσκηθεΐσα άπό τής περιωπής τοϋ Ελληνικού Κράτους 
διοίκησις τοϋ Ίεροϋ Ιδρύματος τής Εύαγγελιστριας Τή
νου έπί ένα καί ήμισυ αιώνα υπήρξε κατά πάντα επιτυχής 
καί υποδειγματική, ώς τοϋτο έπιμαρτυρεϊται καί έκ τής 
γενικής άναγνωρίσεώς του ώς παλλαδίου τοϋ "Εθνους καί 
πανορθοδόξου θρησκευτικής έπάλξεως παγκοσμίου άκτι- 
νοβολίας. - .

Χάρις εις την δικαίαν ταύτην άναγνώρισιν δεν επετράπη 
ή άπόσπασις τής διοικήσεως τοϋ Ιδρύματος έκ τής έπο- 
πτείας τοϋ Κράτους ποτέ εις τό παρελθόν, καί δή οσάκις 
κατ’ έπανάληψιν έθεσπίζοντο ύπό τής Διοικούσης ’Εκκλη
σίας τής 'Ελλάδος γενικαί διατάξεις περί υπαγωγής 
ύπό την άμεσον δικαιοδοσίαν της τών άνά την χώραν ιερών 
προσκυνημάτων. Τούναντίον έλαμβάνετο πρόνοια ύπό τής 
Διοικούσης Εκκλησίας, όπως άλως κατ’ έξαίρεσιν θεσπι- 
σθοϋν είδικαί διατάξεις, διά τών όποιων έγίνετο σεβαστόν 
τό ανέκαθεν ίσχϋον καθεστώς διοικήσεως τοϋ Ιδρύματος 
τής Ευαγγελίστριας Τήνου ύπό την έπόπτείαν τοϋ Κράτους 
(Β.Δ. 25.9.1833, ορα Άνδρέου Ζ. Μάμουκα, Τά Μοναστη
ριακά, έν Άθήναις 1859, 148, έγγραφον ύπ’ άριθμ. πρωτ. 
69/Διεκπ. 898 Ίεράς Συνόδου Έκκλ. τής Ελλάδος, πρός 
τον Πρόεδρον τής ’Εθνοσυνελεύσεων τής 10ης .’Οκτωβρίου 
1924). .

Τήν έξαίρεσιν ταύτην έπέβαλον καί ούσιαστικοί λόγοι, 
ήτοι ή άνάπτυξις τοϋ Ίεροϋ τούτου Ιδρύματος εις πολύμορ
φον όργανισμόν ευαγούς ’Εθνικού Καθιδρύματος, έκ τοϋ 
χαρακτήρος τοϋ οποίου ούδέποτε παρεκωλύθησαν αί έπ’ 
αύτοϋ τελετουργικά! καί ποιμαντορικαί άρμοδιότητες τοϋ 
οικείου Μητροπολίτου.

Άτυχώς έτυχε κακής μεταχειρίσεως καί τό Ιερόν Ίδρυμα 
τής Ευαγγελίστριας Τήνου κατά την περίοδον τής δικτατο- 
ρίοις τής 21ης Άπριλ.ίου 1967, ύπό τής όποιας έξεδόθη καί 
τό Ν.Δ. 126/69 έπί τή βάσει τοϋ όποιου τό ιερόν τοϋτο Ί
δρυμα άπεσπάσθη διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν του 
άπό την έπόπτείαν τοϋ Κράτους, συμφώνως πρός τούς ύπ’
άρι-5·. 8/70 (ΦΕΚ 81). 52/74 (ΦΕΚ 48). 54/74 (ΦΕΚ 
135) καέ 62/75 (ΦΕΚ 266) Κανονισμούς τής Ι.Σ. τής Εκ
κλησίας τής Έλλ.άοΌς και ύτήχ-ύη ύπό τήν όικαιοϊοσίαν τού επι
χωρίου Μητροπολίτου. Τά σχετικά διαβήματα καί αί έν
τονοι άντιδράσεις τών κατοίκων τής Τήνου ύπό ούδενός έτυ- 
χον μέχρι σήμερον προσοχής. 'Ο διαδραμών έκτοτε χρόνος- 
άτυχώς έδικαίωσε πλήρως τάς άνησυχίας καί τάς διαμαρτυ
ρίας ταύτας τών κατοίκων τής Τήνου καί πολλών εύλαβών 
προσκυνητών. Καί τοϋτο, διότι σημαντική έπήλθεν έκτοτε 
αρρυθμία καί άποδιοργάνωσις εις τήν καθόλου λειτουργίαν 
τών πάσης φύσεως τμημάτων τοϋ Ιδρύματος. Τό σοβαρώτε- 
ρον δέ πάντων, διότι διεπράχθησαν τά μέγιστα αί πνευματι- 
καί σχέσεις τών κατοίκων τής Τήνου μετά τοϋ Ποιμενάρχου 
αύτών. Άπόδειξιν τούτου συνιστοΰν : 1) τό ύπόμνημα τών 
κατοίκων τής Τήνου τής 27.2.1974 πρός τούς τότε Προέ
δρους τής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως πρός τον 
’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών καί πρός τόν 'Υπουργόν Εθνικής .

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 2) Τό ύπόμνημα τών κατοί
κων τής Τήνου τής 6.1./5 πρός τόν Πρόεδρον τής Κυβερνή
σεως και προς τους 1 πουργούς Προεδρίας—καί ’Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 3) Το Πρακτικόν τής εκτά
κτου συνελεύσεως τών κατοίκων τής Τήνου τής 10.1.1975.
4) τό ψήφισμα τών κατοίκων τής Τήνου τής 26.1.1975,
5) 'Η άπόφασις τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου τής 
17.12.1975 καί αί άνάλογοι άποφάσεις τών Κοινοτήτων τή; 
νήσου Τήνου.

6) 'Η γενική απροθυμία πάντων τών κατοίκων τής Τήνου 
ν’ άναλάβουν τά καθήκοντα τοϋ μέλους τής Διοικούσης 
Επιτροπής τοϋ ίεροϋ Ιδρύματος τής Εύαγγελιστριας, ένώ 

άλλοτε εθεωρουν τούτο υψιστην τιμήν καί ιερόν καθήκον.
Δια παν τα ταΰτα επιβάλλεται ή επαναφορά τής διοική- 

σεως τοϋ Πανελληνίου Ίεροϋ Ιδρύματος τής Εύαγγελιστριας 
Τήνου υπο την άμεσον έπόπτείαν τοϋ Κράτους, ώς καί κατά 
το παρελθόν, πρός άποκζτάστασιν τής πνευματικής γαλήνης 
τών κατοίκων τής Τήνου καί τών εύλαβών προσκυνητών 
τοϋ κύρους τοϋ επιχωρίου Μητροπολίτου και τής δημοκρα
τικής νομιμότητος.
Ούτως επιτυγχάνεται :

-----1) Διά τό.άρθρον I ή επαναφορά τής Διοικήσεως τοϋ
Ίεροϋ Ιδρύματος Εύαγγελιστριας Τήνου ύπό τήν έπόπτείαν 
τοϋ Κράτους.

2) Διά τοϋ άρθρου 2 ή άνάδειξις τών μελών τής νέας 
Διοικούσης ’Επιτροπής-τοϋ Ιδρύματος.

3) Διά τοϋ άρθρου 3 ό προσδιορισμός τής ίδιότητος τών 
έκάστοτε ύποψηφίών τής Διοικούσης ’Επιτροπής.

4) Διά τοϋ άρθρου 4 ή ρύθμισις τής διαδικασίας εκλογής 
τών μελών τής Διοικούσης Επιτροπής.

5) Διά τοϋ άρθρου 5 ή ρύθμισις τών τής έγκαταστάσεως
αύτών. — Τ

6) Διά τοϋ άρθρου 6 ή ρύθμισις τής Διοικήσεο/ς τοϋ 
Ιδρύματος μέχρι τής εκλογής τής νέας Διοικούσης ’Επι
τροπής. '

7) Διά τοϋ άρθρου / ή επαναφορά έν ίσχύι παλχιών 8ιχ- 
τάξεων, ώς καί ή διατήρησις έν ίσχύι βασικών διατάξεων 
περί τοϋ προσωπικού τοϋ Ιδρύματος τούτου.

8) Διά τοϋ άρθρου 8 ή πρόβλεψις κωδικοποιήσεως καί 
σΐΊπλ^οώσεω; τλ; νο".Αθεσίασ. τ~τ άτοοώσ*·; ε*·" τό Ί*τ~όν 
"Ιδρυμα Τήνου.

’Εν Άθήναις τή Ί9 Μαρτίου 1976 
Οί προτείνοντες Βουλευταί

Νικ. Άλαβανος, Μ. Πρωτοπαπαδάκης, Ε^ Άνερούσης, 
Α. Λεβίδης.

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
Περί διοικήσεως τοϋ Πανελληνίου Ίεροϋ Ιδρύματος 

Ευαγγελίστριας Τήνου.

Άρθρον 1.
Τό Πανελλήνιον Ιερόν "Ιδρυμα τής Ευαγγελίστριας Τή

νου έπανέρχεται ώς ένιαΐον νομικόν πρόσωπο·/ δημοσίου δι- ' 
καίου ύπό την έπόπτείαν τοϋ Κράτους.

Άρθρον 2.
1. Τό "Ιδρυμα τοϋτο διοικεϊται ύπό έπταμελοΰς Διοικού-

σης Επιτροπής, τής όποιας τά έξ μέλη είναι αιρετά, τό δέ 
έβδομον προτείνεται ύπό τοϋ έπιχωρίου Μητροπολίτου έκ 
τίνος Τηνίου Κληρικού ή λαϊκού, τό βραδύτερου μέχρι τής 
άναδείξεως τών αιρετών μελών. Εις περίπτωσιν μή ύπάρξεως 
τής προτάσεως ταύτης' έκ μέρους τοϋ έπιχωρίου Μητροπο
λίτου, την θέσιν τοϋ ύπ’ αύτοϋ προτεινομένου μέλους κατα
λαμβάνει τό πρώτον άναπλ.ηρωματικόν μέλ.ος. *

2. Τά αιρετά, ώς καί τέσσαρα άναπληρωματικά μέλη,
είναι "Ελληνες πολνϊται Τήνιοι, Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι, καί 
κάτοικοι τής νήσου Τήνου, έκλέγονται δέ ύπό σώματος 
έκλεκτόρων. ^


