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Από την Καραβολάκη Γρηγορία 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
Η  Αγία  Πελαγία  γεννήθηκε  το  1752  μ.Χ.  στο  χωριό  Κάμπο  της  Τήνου  και  ήταν  κόρη  του  ιερέα

Νικηφόρου Νεγρεπόντη και η μητέρα της, μέλος της οικογένειας Φραγκούλη, είχε καταγωγή από τον

Τριπόταμο της Τήνου. Το κοσμικό όνομα της

Αγίας  Πελαγίας  ήταν  Λούκια  και  φαίνεται

να  είχε  άλλες  τρεις  αδερφές.  Όταν  ο

πατέρας της πέθανε, εκείνη βρισκόταν μόνο

σε  ηλικία  12  ετών.  Λόγω  των  δύσκολων

συνθηκών ζωής,  η  μητέρα της την έστειλε

στην θεία της στον Τριπόταμο, η οποία ήταν

λίγο  πιο  πλούσια.  Στα  τρία  χρόνια  που

έμεινε εκεί, η Λούκια επισκεπτόταν και την

άλλη θεία της που ήταν μοναχή στη Μονή

Κεχροβουνίου.  Η  ίδια  μπήκε  σε  ηλικία  15

ετών στο Μοναστήρι δοκιμαστικά υπό την

επίβλεψη  της  θείας  της  και  μοναχής

Πελαγίας,  και  αργότερα  ακολούθησε  το

παράδειγμά της και έγινε και εκείνη μοναχή

με το όνομα Πελαγία.

Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Στα  χρόνια  της  ως  μοναχή  η  Αγία  Πελαγία  αφοσιώθηκε  πλήρως  στη  λατρεία  του  Θεού  και  στην

ανακούφιση των φτωχών.  Ήταν επίσης η αιτία ανεύρεσης της Αγίας εικόνας της Θεοτόκου στις  30

Ιανουαρίου του 1823. Στις 8 Ιουλίου του 1822, στο Μοναστήρι της Κυρίας των Αγγέλων στο Κεχροβούνι,

στον ύπνο της βλέπει μεγαλόπρεπη γυναίκα, λουσμένη με φως να της λέει ότι δεν αντέχει άλλο να είναι

θαμμένη  και  να  της  υποδεικνύει  το  σημείο  (χωράφι  του  Δοξαρά)  και  τον  άνθρωπο  (Σταματέλλο

Καγκάδη)  που θα πρέπει  την να συναντήσει  για  να ξεκινήσει  άμεσα η αποκάλυψή της.  Το όραμα

επαναλαμβάνεται άλλες 2 φορές, στις 9 και 23 Ιουλίου. Την Τρίτη φορά, όταν ξυπνάει, το κελί της είναι

πλημμυρισμένο με φως και εξακολουθεί να βλέπει τη μορφή της και ακούει το “Ευαγγελίζου γη χαράν

μεγάλη”.  Έτσι,  με τη σύμφωνη γνώμη της Ηγουμένης της μονής,  Μελανθίας,  κατευθύνεται προς το

χωριό Καρυά για να συναντήσει τον Σταματέλλο Καγκάδη (επίτροπο της Μονής), ο οποίος ακούει με

έκπληξη  και  χαρά  τα  γεγονότα  και  μαζί  τα  αναφέρουν  στον  Επίσκοπο  Τήνου  Γαβριήλ.  Ο  Γαβριήλ

χτυπάει τις καμπάνες και συγκεντρώνει τον τηνιακό λαό στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων

Ταξιαρχών, όπου συγκινημένος ιστορεί τα οράματα της Πελαγίας και καλεί του Τήνιους να ξεκινήσουν

τις έρευνες. Οι αντιδράσεις είναι ενθουσιώδεις και οι ανασκαφές ξεκινούν άμεσα. Μετά από της 2

Σεπτεμβρίου,  οι  έρευνες σταματούν,  καθώς οι  κάτοικοι,  πλέον δύσπιστοι,  εγκαταλείπουν.  Ξεκινούν

ξανά όμως στις 25 Νοεμβρίου, αφού η πανούκλα φτάνει και στην οικογένεια του Καγκάδη και αυτός

Εικόνα 1 Η μονή Κεχροβουνίου



παρακαλεί τον Επίσκοπο Γαβριήλ να ξεκινήσουν και πάλι. Παράλληλα με τις ανασκαφές, ο Γαβριήλ

αποφασίζει την 1 Ιανουαρίου του 1823, να κτίσει και τον Ναό της Παναγίας. Όμως, ακόμα και μετά την

ολοκλήρωση του έργου αυτού, η εικόνα δεν έχει βρεθεί.  Στις 30 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των

ερευνών, η αξίνα του Μανώλη Μάτσα (ή Σπανού) χτυπάει ένα κομμάτι ξύλου. Του κινεί την περιέργεια,

το  καθαρίζει  και  αντικρίζει  τη  μορφή  της  Θεοτόκου.  Μετά  τους  πανηγυρισμούς  η  γύρω  περιοχή

ψάχνεται  εξονυχιστικά  και  το  άλλο  μισό  της  εικόνας  με  τη  μορφή  του  Αγγέλου  αποκαλύπτεται.

Ενώνουν τα κομμάτια και ταιριάζουν. Είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η εικόνα της

Παναγίας Τήνου, η οποία εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
Η  Οσία  Πελαγία  πέθανε  στις  28  Απριλίου  1834  μ.Χ.  και  τάφηκε  στο  ναό  των  Ταξιαρχών  του

μοναστηριού. Το 1973 μ.Χ. όμως, κτίστηκε ναός στο όνομα της, όπου φυλάσσεται και προσκυνείται η

αγία κάρα της. Ανακηρύχτηκε αγία με Συνοδική Πατριαρχική Πράξη στις 11 Σεπτεμβρίου 1970 μ.Χ. και η

μνήμη της ορίστηκε να τιμάται

στις  23  Ιουλίου,  την  ημέρα

δηλαδή του οράματος της.

Απολυτίκιο:

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ἀμέμτπως ἐβίωσας ἐν ἐγκράτειᾳ πολλὴ καὶ πόνοις

ἀσκήσεως καὶ ἐν ἀγάπῃ θερμή, Πελαγία
Θεόληπτε. Ὅθεν τὴν Θεοτόκον ἐπαλλήλως

κατεῖδες, μηνύουσαν σοὶ Εἰκόνος τὴν ἀνεύρεσιν
ταύτης. Ἣν πρέσβευε, Ἁγία Μῆτερ, ὑπὲρ τῶν

τιμώντων σέ.



ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
 http://agiosbios.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE  

%B1-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF

%82

 https://tinosecret.gr/evresi-eikonas-panagias-tinou/  

Εικόνα 2 Ο ναός της Παναγίας Τήνου

Εικόνα 3 Η εικόνα της Παναγίας 
Τήνου

Εικόνα 4 Το κελί όπου κοιμόταν η Αγία Πελαγία στη μονή 
Κεχροβουνίου
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