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Τα ονόματα της Παναγίας και οι συμβολισμοί
που κρύβουν
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κρατική & εκκλησ, πρόνοια και
οικογενειακά θέματα)

Ένα από τα πιο αγαπημένα και άγια πρόσωπα της θρησκείας μας είναι η Παναγία.
Σε αυτήν θα προσφύγουμε στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας και θα ζητήσουμε
την χάρη και την καθοδήγησή της. Είναι η μητέρα του Χριστού και επομένως η
Μητέρας της ίδιας της ζωής και η ιερότητα της γιορτάζεται σ’ όλα τα μέρη της
Ελλάδας. Με αφορμή την Κοίμηση της Θεοτόκου, αποφασίσαμε να καταγράψουμε
τα ονόματα που της έχουν δοθεί ανά τους αιώνες, καθώς και το τί συμβολίζουν.

Τα θεοτοκωνύμια ή αλλιώς τα προσωνύμια που έχουν δοθεί στην Παναγία για να
δοξάσουν την χάρη της υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τα 500. Άλλα γνωστά και
άλλα άγνωστα, αυτά τα ονόματα συνήθως συνδέονται με τον τόπο ή τον τρόπο
που βρέθηκε η εικόνα της:
Η Παναγία η Θαλασσινή στην Άνδρο που προστατεύει τους ταξιδιώτες.
Η Μυρτιδιώτισσα στα Κύθηρα
Η Καλαμιώτισσα στην Ανάφη
Η Θεοσκέπαστη ή Σπηλαιώτισσα για εκκλησίες που βρίσκονται μέσα σε σπηλιές
Η Φιδού με τα ακίνδυνα φιδάκια που βγαίνουν στο πανηγύρι της
Η Αθηνιώτισσα
Η Σουμελά
Η Καμινιώτισσα
Η Δροσιανή στην Νάξο
Η Ψαριανή στα Ψαρά
Η Αμπελακιώτισσα στην Ναύπακτο και την Αρκαδία

Η Αρχαγγελιώτισσα στην Ξάνθη
Από τις ιδιότητές της:
Η Ελεούσα
Η Αγία Λεχούσα που προστατεύει τις λεχώνες στις Σέρρες.
Η Επήκοος που προστατεύει την ακοή στην Άνδρο.
Η Παρηγορίτισσα στην Άρτα.
Η Γιάτρισσα στη Μάνη.
Η Οδηγήτρια
Η Ελευθερώτρια
Η Ανοιχτοπορτούσα που είναι εύσπλαχνη στην Κωνσταντινούπολη.
Η Αιματούσα που σταματάει την αιμορραγία.
Η Φανερωμένη
Η Παραμυθία στον Πόντο που παρηγορεί τους πιστούς.
Η Γοργοεπήκοος, επειδή ακούει γρήγορα τις ικεσίες των πιστών.
Από την τεχνοτροπία του ναού της:
Η Θολοσκέπαστη
Η Μολυβδοσκέπαστη
Η Πελεκητή
Η Κρεμαστή
Η Μαρμαριώτισσα
Από την παράσταση της Παναγίας στην εικόνα:
Η Μεγαλόχαρη στην Τήνο
Η Βρεφοκρατούσα

Η Γλυκοφιλούσα
Η Οδηγήτρια
Η Γαλακτοτροφούσα
Η Μεγαλομμάτα
Η Πλατυτέρα των Ουρανών, η οποία αποδίδεται καθισμένη στον θρόνο και έχει
στην αγκαλιά τον Ιησού Χριστό παιδάκι. Η ονομασία αυτή προέρχεται από τον
στίχο του Ακάθιστου Ύμνου «χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατύτερα νεφέλης».
Η Θρηνούσα
Από τον χρόνο που γιορτάζει η εκκλησία της:
Η Δεκαπεντούσα στην Σίφνο τον Δεκαπεντάυγουστο.
Η Τριτιανή στην Σαντορίνη, την Τρίτη ημέρα μετά το Πάσχα.
Η Σοτομπριανή στην Πάρο στις 8 Σεπτεμβρίου.
Η Ακαθή στην Κρήτη και τη Σχοινούσα επειδή γιορτάζει του Ακαθίστου Ύμνου,
δηλαδή την τελευταία Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Από τα εγκωμιαστικά προσωνύμια:
Η Χρυσογαλούσα
Η Κεχαριτωμένη
Η Αερινή
Η Αναφωνήτρα
Η Χρυσοσπηλιώτισσα
Η Αγγελόκτιστη
Η Παντάνασσα
Η Τρανή
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