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Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα 
δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο 

νησί της Τήνου, στην 
ευρύτερη περιοχή 
της Ι. Μητροπόλεως 
Σύρου και γενικότερα 
στον ελλαδικό χώρο. 
Έξοχη αρχιτεκτονική 
κατασκευή του μεγά-

λου αρχιτέκτονα Δ. Πικιώνη οικοδομήθηκε το 1957 
με τη συνεργασία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος 
Ευαγγελιστρίας  Τήνου και της Aποστολικής Διακονί-
ας της Εκκλησίας της Ελλάδος σε χώρο πλησίον του 
Ιερού Ιδρύματος, υπό τη σκέπη της Μεγαλόχαρης 
Παναγίας. 

Την περίοδο 1966-1971 πρωτολειτούργησε ως Ανώ-
τερο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο αναδεικνύοντας 
δεκάδες ιερέων, λειτουργών της Εκκλησίας. Από το 
1971 έως σήμερα λειτουργεί ως Εκκλησιαστικό Λύκειο 
και Γυμνάσιο. Από τότε έχουν αποφοιτήσει εξ αυτού 
εκατοντάδες μαθητές που, είτε έγιναν άξια στελέχη 
της Εκκλησίας μας, είτε σταδιοδρόμησαν εντός της 
κοινωνίας διαπρέποντας σε διάφορα επαγγέλματα 
και έχοντας πάντοτε στην καρδιά τους ως θησαυρό 



τα πολύτιμα βιώματα που τους πρόσφερε η Ιερατική 
Σχολή της Τήνου.

Το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τήνου είναι 
ισότιμο με τα αντίστοιχα Σχολεία της Δευτεροβάθμι-
ας (Γενικής) Εκπαίδευσης. Εκτός των τριών τάξεων 
του Γυμνασίου οι απόφοιτοι του Λυκείου μπορούν 
να λάβουν μέρος με το σύστημα των Πανελλαδικών 
εξετάσεων στη διαδικασία για την εισαγωγή τους στα 
Α.Ε.Ι., ως υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης. 
Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης και μετά 
το Λύκειο με τη λειτουργία του Εκκλησιαστικού ΙΕΚ για 
υποψήφιους ιερείς ή για όσους ενδιαφέρονται για 
ευρύτερη θεολο-
γική μόρφωση με 
την απόκτηση συγ-
χρόνως αναγνωρι-
σμένου πτυχίου.   

Το Σχολείο δια-
θέτει σύγχρονες αί-
θουσες διδασκαλίας, αίθουσες φυσικών επιστημών και 
αίθουσα πληροφορικής, όπου οι μαθητές εξασκούνται 
στην εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης 
υπάρχει δανειστική βιβλιοθήκη με περισσότερους από 
3000 τόμους βιβλίων. Οι μαθητές γυμνάζονται στα 
γήπεδα μπάσκετ και βόλεϋ και μπορούν εκεί ν’ ασχο-



ληθούν με τ΄ αντίστοιχα αθλήματα καθώς και του 
ποδοσφαίρου. Στο ευρύχωρο προαύλιο της Σχολής 
τα παιδιά έρχονται σ΄ επαφή με το πλούσιο φυσικό 
περιβάλλον που περιβάλλει το Σχολείο θαυμάζοντας 
τη θέα προς το βαθυγάλαζο Αιγαίο Πέλαγος και τα 
γύρω νησιά. Παράλληλα βλέπουν και τους προσκυ-
νητές να ανεβαίνουν με πίστη κι ευλάβεια προς το ναό 
της Μεγαλόχαρης και βιώνουν τη δύναμη της πίστης 
και τη φιλανθρωπία του Θεού.

Ένα ξεχωριστό στοιχείο ακόμη για το Εκκλησιαστι-
κό Γυμνάσιο-Λύκειο Τήνου είναι και η λειτουργία σ’  
αυτό της Εστίας, η οποία περιλαμβάνει την ύπαρξη του 
οικοτροφείου.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας με 
πρόεδρο το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας Δωρόθεο 
Β΄, φροντίζει για τη δωρεάν διαμονή και σίτιση όσων 
μαθητών επιθυμούν να διαμείνουν στο οικοτροφείο. 
Η συλλογική προσπάθεια του σχολείου και του οικο-
τροφείου προάγει την κοινωνικότητα των παιδιών 



και δημιουργεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
 Η Σχολή διαθέτει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην 

Παναγία το «Ρόδον το Αμάραντον», το οποίο αποτε-
λεί το κέντρο όλης της ζωής του Σχολείου. Μέσω των 
διαφόρων ακολουθιών που τελούνται εκεί και ιδιαί-
τερα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας οι μαθη-
τές συμμετέχουν στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας 
μας. Παράλληλα υπάρχει και η σύνδεση της Σχολής 
με το Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας. Οι μαθητές 
συμμετέχουν στη λατρευτική ζωή του Ιερού Ναού της 
Μεγαλόχαρης και, εάν επιθυμούν, μπορούν να φοι-
τήσουν δωρεάν στις Σχολές Βυζαντινής Αγιογραφίας 
και Μουσικής που λειτουργούν εκεί.

Η Ιερά Μητρόπολη Σύρου και το Πανελλήνιο Ιερό 
Ίδρυμα Ευαγγελι-
στρίας Τήνου στέκο-
νται πάντα αρωγοί 
στη στήριξη και στην 
αναβάθμ ιση  της 
Σχολής. Το Γενικό 
Εκκλησιαστικό Λύ-

κειο-Γυμνάσιο Τήνου ανακαινισμένο και ανανεωμένο 
θα συνεχίσει με τη βοήθεια του Θεού απ’  το επόμενο 
σχολικό έτος 2008-2009 την προσφορά της διακονίας 
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του προς τους νέους και προς ολόκληρο τον κόσμο. 
Αποτελεί δε μια ευκαιρία και εναλλακτική πρόταση για 
παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου για να μορφωθούν και 
να προετοιμαστούν για τη μελλοντική τους είσοδο στη 
σύγχρονη κοινωνία μας.
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