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Της Μεγαλόχαρης
Η προσκυνηματική μας εκδρομή ξεκινάει νωρίς το πρωί
από το λιμάνι της Ραφήνας, όπου θα επιβιβαστούμε
στο φερυ και απόπλους για το λιμάνι της Τήνου. Άφιξη
στην Τήνο, επιβίβαση σε λεωφορεία και αναχώρηση για
προσκύνημα στην Ιερά Μονή Κεχροβουνίου Κοίμηση
της Θεοτόκου (Αγία Πελαγία), η οποία ιδρύθηκε τον 9ο
αιώνα. Πρόκειται για ένα μεγάλο οικοδομικό
συγκρότημα με πολλές μοναχές, που περιλαμβάνει
αρκετές μικρότερες εκκλησίες και πολλούς βοηθητικούς
χώρους. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της
Θεοτόκου, έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο εξαιρετικής τέχνης
και ωραίες τοιχογραφίες. Διασώζεται το απλό κελλί,
όπου έζησε η Μοναχή Πελαγία (ανακηρύχθηκε Αγία το
1970), στο όραμα της οποίας οφείλεται η εύρεση της
εικόνος της Μεγαλόχαρης της Τήνου. Κοντά στο κελλί
της έχει ανεγερθεί ομώνυμος ναός, που εορτάζει στις
23 Ιουλίου σε ανάμνηση του θείου οράματος (23
Ιουλίου 1822). Το Μοναστήρι εορτάζει και στις 15
Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου). Σ' αυτό λειτουργεί
Μουσείο, όπου φυλάσσονται παλαιές εικόνες (κυρίως
του 18-19ου αιώνος) και διάφορα αξιόλογα
εκκλησιαστικά αντικείμενα, καθώς και πρατήριο, όπου
διατίθενται τα χειροτεχνήματα των μοναχών

Αναχώρηση για προσκύνημα και παράκληση στον Ιερό
Ναό Ευαγγελιστρίας της Παναγίας. Ο Ναός της
Παναγίας της Τήνου χτίστηκε εκεί που βρέθηκε η
θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς, ύστερα από όραμα
της μοναχής (και αργότερα Αγίας) Πελαγίας στις 30- 11823 και θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Ο
ναός έχει κτιστεί πάνω στα θεμέλια παλαιοχριστιανικής
εκκλησίας, που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη.
Στην ίδια θέση βρισκόταν και ο αρχαίος ναός του
Διονύσου. Προκαλεί το σεβασμό ο ευσεβής άνθρωπος,
που αναζητά το Θείο και είναι πρόθυμος να διανύσει,
ακόμα και, χιλιάδες χιλιόμετρα για να έχει αυτή τη,
μεταφυσική, επαφή. Περιήγηση στα αξιοθέατα του
Ιερού Ιδρύματος (Ναός Εύρεσης, Εικόνα - Μουσείο –
Πινακοθήκη). Ελεύθερος χρόνος στην αγορά της Χώρας
για ψώνια και προαιρετικά γεύμα στα τοπικά
εστιατόρια. Το απόγευμα επιβίβαση στο καράβι και
απόπλους για Ραφήνα.

