
 

 

 

 

 

 

 
 

Βρές µέσα στο κρυπτόλεξο ονοµασίες της Παναγί
και γράψε τες από κάτω: 
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΠΑΝΑΓΙΑ 

                 Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ηµάς. 
       Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου  Σώτερ  
σώσον ηµάς. 
      Την πάσαν ελπίδα µου εις  Σε  ανατήθηµι 
Μήτερ  του  Θεού  φυλάξόν µε υπό την Σκέπην 
Σου. 
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Η Παναγία µας
 Παναγία είναι ο 

µεγαλύτερος ευεργέτης όλου 

του ανθρώπινου γένους. 

Μας έκαµε την µεγαλύτερη ευεργεσία. 

Γιατί χάρις στην δική της αρετή 

επισκέφθηκε την γη ο Ύψιστος Θεός 

και έγινε άνθρωπος στην άχραντη 

κοιλία της. Και έτσι σώθηκε ο κόσµος. 

Υπάρχει άλλη ευεργεσία πιο µεγάλη 

από αυτή;  Μας έφερε τον Σωτήρα και Λυτρωτή. Γι' αυτό 

ονοµάζεται "ευεργέτης". Γιατί κανείς δεν µας ευεργέτησε 

τόσο, όσο ή αγία Μητέρα του Χ
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Η Παναγία µας 
µεγαλύτερος ευεργέτης όλου 

του ανθρώπινου γένους. 

Μας έκαµε την µεγαλύτερη ευεργεσία. 

Γιατί χάρις στην δική της αρετή 

Ύψιστος Θεός 

και έγινε άνθρωπος στην άχραντη 

κοιλία της. Και έτσι σώθηκε ο κόσµος. 

Υπάρχει άλλη ευεργεσία πιο µεγάλη 

Μας έφερε τον Σωτήρα και Λυτρωτή. Γι' αυτό 

ονοµάζεται "ευεργέτης". Γιατί κανείς δεν µας ευεργέτησε 

τόσο, όσο ή αγία Μητέρα του Χριστού. 



 

 

Και εµείς το ξέρουµε. Μας το είπαν οι απόστολοι. Μας

το κήρυξαν οι άγιοι πατέρες. Και καταφεύγουµε σ' Αυτήν µε 

πίστη.  

 

Αξίζει όµως τον κόπο να ρίξουµε 

µια µατιά µε το νου µας στις πιο 

ξακουστές Παναγιές της χώρας µας 

και βέβαια προς αποφυγή 

παρεξηγήσεων , η Παναγία είναι 

µία , απλά τα διάφορα προσωνύµια 

πού έχουν δοθεί σε κάποιες εικόνες 

της πού έχουν βρεθεί σε διάφορα 

µέρη,  έχουν να κάν

πού βρέθηκε η εικόνα , µε τα 

τοπικά έθιµα και παραδόσεις ,

τα θαύµατα Της.  Ας πάρουµε όµως 

τουλάχιστον µια ιδέα από τις 

Παναγιές του Αιγαίου και της 

θάλασσας! 

Να ξεκινήσουµε µε την 

και την Ευαγγελίστρια

συρρέουν χιλιάδες πιστοί όλο το 

χρόνο! Να πάµε λίγο δίπλα και να 

δούµε την Εκατονταπυλιανή της 

Πάρου , µε έναν από τους πιο παλιούς ναούς της Χριστιανοσύνης , 

χτισµένος τον τέταρτο αιώνα από την Αγία Ελένη. Από το χέρι του 

• Παναγία µου! φωνάζει η 

πονεµένη µάνα στο προσκέφαλο 

του άρρωστου παιδιού της. 

• Παναγία µου! φωνάζει ο 

ναύτης στην αγριεµένη θάλασσα. 

• Παναγία µου! παρακάλεσε ο 

Κολοκοτρώνης, όταν κινδύνευε 

ή Ελλάδα από τον Δράµαλη. 

• Παναγία µου! φωνάζει η 

κοπέλα. 

• Παναγία µου! κλαίει ή χήρα. 

• Παναγία µου! ακούς από 

παντού: από καλύβες και 

µέγαρα, από τρώγλες και 

ανάκτορα. 

Και εµείς το ξέρουµε. Μας το είπαν οι απόστολοι. Μας 

Και καταφεύγουµε σ' Αυτήν µε 

κόπο να ρίξουµε 

µια µατιά µε το νου µας στις πιο 

ξακουστές Παναγιές της χώρας µας 

και βέβαια προς αποφυγή 

παρεξηγήσεων , η Παναγία είναι 

µία , απλά τα διάφορα προσωνύµια 

πού έχουν δοθεί σε κάποιες εικόνες 

της πού έχουν βρεθεί σε διάφορα 

µέρη,  έχουν να κάνουν µε το µέρος 

πού βρέθηκε η εικόνα , µε τα 

τοπικά έθιµα και παραδόσεις ,η µε 

Ας πάρουµε όµως 

τουλάχιστον µια ιδέα από τις 

Παναγιές του Αιγαίου και της 

Να ξεκινήσουµε µε την Τήνο 

και την Ευαγγελίστρια στην οποία 

χιλιάδες πιστοί όλο το 

Να πάµε λίγο δίπλα και να 

Εκατονταπυλιανή της 

, µε έναν από τους πιο παλιούς ναούς της Χριστιανοσύνης , 

χτισµένος τον τέταρτο αιώνα από την Αγία Ελένη. Από το χέρι του 

ευαγγελιστή Λουκά , έγινε κατά την παράδοσ

εικόνα της Παναγίας της Αγιάσσου στη

Στην Άνδρο έχουµε την Παναγία 

, καθώς και η Μυροβλύτισσα που από την Εικόνα 

Της βγαίνει ευωδιαστό Μύρο

οφείλεται η εύρεση της Παναγίας της 

Μυρτιδιώτισσας , στα Κύθηρα 

Στην όµορφη Ιο ή Νιό έχουµε την Παναγία τη 

Γκρεµιώτισσα , το εκκλησάκι της οποίας βρίσκεται στο χείλος ενός 

γκρεµού, προστατεύοντας από εκεί το νησί, αλλά και στη 

έχουµε την Παναγία την Κρηµνιώτισσα

Αστροπαλιά έχουµε την Παναγία την 

θαυµατουργικό τρόπο ακριβές αντίγραφο της 

Ιβήρων του Αγίου Όρους.. Στη 

Συνοπτικά θα αναφερθούν και άλλες «Παναγιές»,

της Αίγινας , η Φανερωµένη της Υδρας

Ζακύνθου, η Παλαιοκαστρίτισσα της Κέρκυρας

Καφαλλονιάς, γνωστή από τα φιδάκια πού στη γιορτή της συρρέουν µέσα 

στο ναό χωρίς να πειράζουν κανέναν.

Οι περισσότερες Θαυµατουργές Εικόνες της 

Παναγίας µας βρίσκονται στο 

ονοµάζεται και Περιβόλι της Παναγίας.Εκεί 

φυλάσσονται ,η 

Εσφαγµένη, 

Άξιον εστίν, 

πολλές µπροστά στις ποίες οι Αγιορείτες ανάβουν 

ακοίµητες κανδήλες

κάνουν ατελείωτες µετάνοιες.  

ευαγγελιστή Λουκά , έγινε κατά την παράδοση και η 

Αγιάσσου στη Μυτιλήνη . 

χουµε την Παναγία τη Θεοσκέπαστη 

που από την Εικόνα 

Της βγαίνει ευωδιαστό Μύρο. Σε ένα βοσκό 

οφείλεται η εύρεση της Παναγίας της 

Κύθηρα µέσα στις µυρτιές. 

έχουµε την Παναγία τη 

το εκκλησάκι της οποίας βρίσκεται στο χείλος ενός 

γκρεµού, προστατεύοντας από εκεί το νησί, αλλά και στη Σαµοθράκη 

Παναγία την Κρηµνιώτισσα . Στην Αστυπάλαια η 

χουµε την Παναγία την Πορταϊτισσα, πού είναι µε 

θαυµατουργικό τρόπο ακριβές αντίγραφο της Πορταϊτισσας της Μονής 

του Αγίου Όρους.. Στη Λέρο υπάρχει η Παναγιά του Κάστρου. 

θα αναφερθούν και άλλες «Παναγιές», η Χρυσολεόντισσα 

Φανερωµένη της Υδρας, η Θαλασσοµαχούσα της 

Παλαιοκαστρίτισσα της Κέρκυρας, η Φιδιώτισσα της 

γνωστή από τα φιδάκια πού στη γιορτή της συρρέουν µέσα 

στο ναό χωρίς να πειράζουν κανέναν. 

περισσότερες Θαυµατουργές Εικόνες της 

Παναγίας µας βρίσκονται στο Άγιον Όρος το οποίο 

ονοµάζεται και Περιβόλι της Παναγίας.Εκεί 

φυλάσσονται ,η Πορταίτισσα,η Γερόντισσα, η 

 η Βηµατάρισσα, η Γλυκοφιλούσσα, η 

 η Τριχερούσσα, η Οδηγήτρια και άλλες 

πολλές µπροστά στις ποίες οι Αγιορείτες ανάβουν 

ακοίµητες κανδήλες, καίνε ευωδιαστό θυµίαµα και 

 


