
ΠΑΝΑΓΙΑ



Η Παναγία είναι Μητέρα, Προστάτιδα, Τιμώμενη, Ιερό πρόσωπο. Κατέχει 
πρωταρχική θέση στην τιμή και στον σεβασμό των χριστιανών σε κάθε γωνιά της 
Ελλάδας. Της έχουν αφιερώσει μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και ταπεινά ξωκλήσια. 
Την αποκαλούν Θεοτόκο, αλλά της έχουν δώσει και πολυάριθμα προσωνύμια ή 
«Θεοτοκωνύμια» όπως λέγονται, που έχει δώσει ο λαός στην Παναγία. Μέχρι 
στιγμής υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 500. Άλλα βγαλμένα από ύμνους, άλλα 
από τον τόπο που βρίσκεται, κάποιος Ναός ή Μοναστήρι κι άλλα εξαιτίας του 
τρόπου που έχει αγιογραφηθεί.

«Η ονοματοδοσία γίνεται συνήθως ανάλογα με τον τόπο ή τον τρόπο που έχει 
γίνει η εικονογράφηση», λέει ο διδάκτωρ Θεολογίας Α. Καριώτογλου. Επέλεξα δύο 
ενδεικτικά να σας παρουσιάσω.



ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΠΤΑΣΠΑΘΗ
Βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κ. Νευροκοπίου. Η σημασία 

της κάθε μίας από τις επτά λόγχες είναι η κατανίκηση μιας 

εκδήλωσης του «πονηρού»:

1η: ΜΑΓΕΙΑ, αρνητικές επιρροές- πειρασμοί.

2η: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ –ψυχικές και ψυχολογικές διαταραχές.

3η: Προβλήματα σε σχέση με το ΓΑΜΟ, τη ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ και 

τα ΠΑΙΔΙΑ.

4η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ (ατυχήματα, κίνδυνοι από 

ταξίδια κλπ)

5η: ΒΑΣΚΑΝΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΦΑΓΙΑ, ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ, ΚΑΤΑΡΑ.

6η: ΠΛΑΝΕΣ, ΑΔΙΚΙΕΣ και ΑΠΑΤΕΣ πάσης φύσης.

7η: ΜΙΣΟΣ, ΟΡΓΗ, ΘΛΙΨΗ



�     

 Η εικόνα είναι, επίσης, γνωστή και με την ονομασία «Η προφητεία του Δικαίου Συμεών» ή «Το 
γαλήνεμα των κακών ψυχών». Η εικόνα αυτή βρισκόταν στο κωδωνοστάσιο μιας εκκλησίας κοντά στον 
ποταμό Τόσιν. Ωστόσο, χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο, η εικόνα ήταν με το πρόσωπο προς τα κάτω και 
χρησίμευε σαν μια απλή σανίδα. Ο Θεός βέβαια, δεν άφησε να συμβαίνει για πολύ καιρό αυτή η κατάσταση 
και συνέβη το εξής. Ένας κάτοικος της περιοχής, ο Καντίκωφ, ο οποίος υπέφερε από πολλές ασθένειες, είδε 
στον ύπνο του ότι έπρεπε να ψάξει στο κωδωνοστάσιο για μια εικόνα και να προσευχηθεί σ ’αυτήν για να γίνει 
καλά.

Πράγματι πήγε στην εκκλησία, αλλά οι άνθρωποι που ήταν εκεί δεν του έδωσαν μεγάλη σημασία. Ο 
άντρας όμως δεν τα παράτησε και συνέχισε να πηγαίνει στην εκκλησία, ώσπου την τρίτη πια φορά, τον 
άφησαν να ψάξει. Ο Καντίκωφ βρήκε την εικόνα, την καθάρισε, την προσκύνησε και θεραπεύτηκε.
Η εικόνα διετέλεσε πολλά ακόμη θαύματα. Το 1830 στην πόλη Βολόγκντα υπήρχε επιδημία χολέρας. Τότε 
πραγματοποίησαν λιτανεία με την εικόνα της «Παναγίας με τα Επτά Σπαθιά» και η αρρώστια θαυματουργικά 
κατέπαυσε. Πέρα από τα θαύματα όμως, η εικόνα της Παναγίας, σε κάποιες στιγμές δύσκολες για το λαό 
στιγμές, δάκρυσε. Αυτό συνέβη στις 12 Αυγούστου 2000, όταν συνέβη η τραγωδία με το υποβρύχιο Κούρσκ 
και στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 όταν κατέρρευσαν οι Δίδυμοι Πύργοι.



ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΔΟΥΣΑ 
Η Παναγία η Φιδούσα είναι από τους πιο 

διάσημους ναούς της Κεφαλονιάς, καθώς 

δέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες 

προσκυνητές εξαιτίας ενός μοναδικού 

γεγονότος! Φιδάκια μικρού μεγέθους, 

ακίνδυνα, που φέρουν στο κεφάλι 

τέσσερις μαύρες μικρές κουκίδες σε 

σχήμα σταυρού εμφανίζονται από τις 6 

έως τις 16 Αυγούστου στα βράχια πίσω 

από το φράγκικο καμπαναριό της 

εκκλησίας και έρπουν άφοβα ανάμεσα 

στον κόσμο και μέσα στην εκκλησία..



Ετυμολογία του ονόματος….Μαρία
Το Μαρία είναι θηλυκό όνομα, το οποίο απαντάται στην Καινή Διαθήκη,. 

Πέρασε μέσω της ελληνικής σε όλο το κόσμο (μέσω των λατινικών) σε διάφορες 
παραλλαγές. Το όνομα Μαρία προέρχεται από το όνομα Μαρία που είναι το 
όνομα της Παναγίας και σημαίνει Δυνατή, Εύφορη, Γόνιμη και από το 
συροαραμαϊκό Μαριάμ, το οποίο προέρχεται από το εβραϊκό όνομα Μύριαμ. Στο 
ορθόδοξο εορτολόγιο εορτάζει κατά την Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 
Αυγούστου.

Η ετυμολογία του ονόματος βρέθηκε αρκετά νωρίς. Συγκεκριμένα βρέθηκε 
ότι το όνομα περιείχε την εβραϊκή ρίζα μρ που σημαίνει "πικρός" (σχετιζόμενο με 
το μύρο), ή μρυ, λέξη που σημαίνει "επαναστατικός". Γράφοντας γύρω στο 390, ο 
Αγ. Ιερώνυμος, ακολουθώντας τον Ευσέβιο της Καισαρείας, μεταφράζουν το 
όνομα ως "σταγόνα της θάλασσας" (stilla maris στη λατινική), από την εβραϊκή 
λέξη μαρ που σημαίνει σταγόνα και την λέξη γιαμ η οποία σημαίνει θάλασσα.  
Έτσι λοιπόν προέκυψε το γνωστό στα αυτιά μας «Μύριαμ». Το όνομα στα 
εβραϊκά έχει τρεις κύριες εκδοχές.

Η μία είναι «θάλασσα της πικρίας», η άλλη «εκείνη που επιθυμεί παιδί» και η 
τρίτη «αντάρτισσα» ή «επαναστάτρια» 



ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

� Η Ορθοδοξια πιστεύει ότι η Θεοτόκος 
γεννήθηκε με το προπατορικό αμάρτημα 
και απαλλάχτηκε κατά τον Ευαγγελισμό.

� Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει ότι 
γεννήθηκε χωρίς την ενοχή του 
προπατορικού αμαρτήματος.

� Η Κοίμηση της Θεοτόκου: Η Ορθοδοξία 
πιστεύει ότι η Θεοτόκος πέθανε και μετά 
μετέστη στον ουρανό.

� Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει ότι 
μετέστη χωρίς να έχει πεθάνει.



      ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

� Στην Ιταλία, ο Δεκαπενταύγουστος διατηρεί παράδοση χιλιετιών, καθώς συμπίπτει με την 

αρχαία ρωμαϊκή γιορτή του Φεραγκόστο, τον εορτασμό της γόνιμης συγκομιδής και το τέλος 

μιας μακράς περιόδου έντονης γεωργικής εργασίας. Από τον 6ο αιώνα μ.Χ., ωστόσο, 

κυριάρχησε το χριστιανικό αφήγημα και η αυγουστιάτικη γιορτή συμβολίζει την ανύψωση της 

αναμάρτητης ψυχής της μητέρας του Ιησού στους ουρανούς. 

� Στη μακρινή Κορέα, ο Δεκαπενταύγουστος συμπίπτει με την απελευθέρωση της χώρας από τις 

δυνάμεις του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού, το 1945. Ακολούθησαν τα ταραχώδη γεγονότα της 

διαίρεσης της χώρας, ωστόσο αυτό δεν έχει επισκιάσει τον εορτασμό της ανύψωσης της 

Παναγίας. Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε να βρεθεί στη Σεούλ 

ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, σε ένα κατάμεστο στάδιο, απ’ όπου μοιράστηκε ένα 

συγκινητικό παγκόσμιο μήνυμα: «Αξίζει να θυμηθούμε σήμερα ότι στο τέλος όλοι μας θα 

βασιλεύουμε μαζί Του, ενωμένοι, περνώντας μαζί τις πύλες για την αιώνια βασιλεία».



     ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

� Το νερό διατηρεί τη συμβολική του σημασία και στην καταπράσινη Λούρδη της 

νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ένα νεαρό κορίτσι είδε 

επανειλημμένως οράματα με την Παναγία και έπειτα από παρακίνηση του ιερέα 

έσκαψε έναν λάκκο απ’ όπου ξεπήδησε μια πηγή με ιαματικά νερά. Πράγματι, στη 

μικρή λίμνη του προσκυνήματος της Παναγίας, που «δακρύζει» ασταμάτητα, έχουν 

καταγραφεί 70 ιάσεις ασθενειών –από νευρικές διαταραχές μέχρι παραλύσεις– και 

σήμερα χιλιάδες πιστοί επισκέπτονται το μικρό μοναστήρι στους πρόποδες των 

Πυρηναίων και παρακολουθούν μια κατανυκτική, «παγκοσμιοποιημένη» τελετή. Τη 

Λούρδη επισκέπτονται συνολικά 6 εκατ. ταξιδιώτες τον χρόνο και έτσι το μικρό 

προσκύνημα της Παναγίας είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής προορισμός της 

Γαλλίας, πίσω από το Παρίσι.



ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
� Σήμερα, η σημασία της Παρθένου της Γουαδελούπης είναι αντάξια της 

μεξικανικής σημαίας και συμβολίζει την ένωση των ανθρώπων με 

διαφορετικές πολιτιστικές κληρονομιές, που παραμένουν περήφανοι για την 

διακριτότητά τους. Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, εκατομμύρια πιστοί 

ξεχύνονται στους δρόμους της Γουαδελούπης κουβαλώντας κεριά και 

εικονίσματα της Παναγίας. Στη λατινοαμερικανική κουλτούρα, η μητρότητα 

διαθέτει εξέχουσα θέση στον κοινωνικό πνευματισμό και έτσι στη Βενεζουέλα 

και στην Κόστα Ρίκα η ανύψωση της Παναγίας θεωρείται συνώνυμο με τη 

γιορτή της μητέρας και γιορτάζεται με γλέντια και οικογενειακά τραπέζια. Η 

αξιοσημείωτη λατινική κοινότητα των ΗΠΑ μεταφέρει και εκεί την ευλάβεια 

προς την Παναγία, παρά τον αυστηρό προτεσταντισμό που κυριαρχεί, και τις 

ημέρες του Δεκαπενταύγουστου οι τοπικές «μποντέγκα», αντίστοιχα με τα 

δικά μας μπακάλικα, της Νέας Υόρκης γεμίζουν με κεράκια που φιγουράρουν 

την Παρθένο της Γουαδελούπης



ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ

Η Παναγία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τις τέχνες ανά 

τους αιώνες, με πιο χαρακτηριστική ωστόσο την περίοδο 

της Αναγέννησης στην Ιταλία όπου εξέχουσες 

προσωπικότητες της ζωγραφικής τέχνης απεικόνισαν το 

πρόσωπο της Παναγίας στους δικούς τους καμβάδες.



          ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ

«Η Παναγία με το αδράχτι»
 Leonardo 
Da  Vinci

Η Παναγία με το αδράχτι» ανήκει στον 

Leonardo Da Vinci, και σύμφωνα με 

πληροφορίες ξεκίνησε να φτιάχνεται 

το 1499. Ο συγκεκριμένος πίνακας, 

πέρα από το γεγονός ότι είναι έργο 

του Da Vinci διεύρυνε τη φήμη του 

επειδή για πολλά χρόνια αγνοούνταν.

..



ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ
Ο πίνακας «Η Παναγία του Σίξτου» 

αποτελεί την πιο διάσημη εκδοχή του 

ιταλού ζωγράφου της Αναγέννησης, 

Raffaello Sanzio, γνωστoύ ως 

Raphael. Η «Sistine Madonna» 

χρονολογείται μεταξύ 1513-1514 και 

είναι μία ελαιογραφία η οποία όπως 

υποστηρίζουν οι ειδικοί προσδίδει 

περισσότερο θρησκευτική αξία στο 

έργο από ότι οι πίνακες των άλλων 

ζωγράφων

Η Παναγία του 
Σίξτου

Raffaello 
Sanzio



ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ
Ο συγκεκριμένος πίνακας ανήκει στον γερμανό ζωγράφο 

Albrecht Dürer, και χρονολογείται από το 1512. Σήμερα ανήκει 

στη συλλογή του Μουσείου Ιστορίας της Τέχνης, που βρίσκεται 

στη Βιέννη και σύμφωνα με πηγές αγοράστηκε πιθανώς από τον 

αυτοκράτορα Ροδόλφο Β’ γύρω στα 1600, μάλλον από την 

οικογένεια Pirchkeimer.

Η διαφορετικότητα του έργου έγκειται στο γεγονός ότι ο 

ζωγράφος χρησιμοποίησε δύο τεχνικές για να το φιλοτεχνήσει. 

Έτσι έχουμε από την μία της απεικόνιση αυτή της Παναγίας με 

τρυφερότητα, που προέρχεται από την φλαμανδική παράδοση, 

σύμφωνα με τους ειδικούς, και από την άλλη τη στάση του 

μωρού, Ιησού σε περιστροφή γύρω από τον άξονα του σώματος, 

κάτι που αναγάγει στην πρώιμη ιταλική Αναγέννηση.Η Παναγία με το Βρέφος με το αχλάδι

Albrecht 
Dürer



          ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ

Η Παναγία με το φίδι

Ο Michelangelo 
Merisi da Caravaggio

Ο Michelangelo Merisi da Caravaggio, γνωστός ως 

Καραβάτζιο, ζωγράφισε κάπου μεταξύ 1605 και 1606, 

τον περίφημο πίνακα «Η Παναγία με το φίδι», ο 

οποίος βρίσκεται στην Πινακοθήκη Μποργκέζε της 

Ρώμης.

Έχοντας μία αντισυμβατική ζωή και αρκετά 

μπλεξίματα με το νόμο, γύρω στα 1604 του ανατέθηκε 

να ζωγραφίσει μία Παναγία, έργο που θα αποτελούσε 

μία πολύ σημαντική ευκαιρία για την καταξίωση κάθε 

ζωγράφου.

Παρόλα αυτά, ο Καραβάτζιο επέλεξε να ολοκληρώσει 

το έργο υιοθετώντας μία πλήρως αντισυμβατική 

προσέγγιση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιερόσυλη και 

ασεβής. Στον πίνακα που παρέδωσε, με τον τίτλο «Η 

Παναγία με το φίδι» αποτύπωσε την Παναγία ως μία 

κοινή θνητή, την Αγία Άννα σαν μια άσχημη 

γερασμένη γυναίκα και τον Χριστό εντελώς γυμνό 

παρότι δεν ήταν σε βρεφική ηλικία. Το έργο φυσικά 

απορρίφθηκε, στερώντας από τον Καραβάτζιο την 

ευκαιρία να λάβει επίσημη αναγνώριση ως ζωγράφος.



Αρχέτυπα Του Συλλογικού      Ασυνείδητου, Του C.G.Jung



Αρχέτυπα Του Συλλογικού      Ασυνείδητου, Του C.G.Jung

Η έννοια των αρχετύπων ως τρόπος έκφρασης του συλλογικού ασυνείδητου αναλύεται. Εκτός από το καθαρά 

προσωπικό ασυνείδητο που υπέθεσε ο Freud, ένα βαθύτερο ασυνείδητο επίπεδο πιστεύεται ότι υπάρχει. Αυτό το 

βαθύτερο επίπεδο εκδηλώνεται σε παγκόσμιες αρχαϊκές εικόνες που εκφράζονται στα όνειρα, στις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, στους μύθους και στα παραμύθια. Τα αρχέτυπα, ως αφιλτράριστη ψυχική εμπειρία, εμφανίζονται 

μερικές φορές στις πιο πρωτόγονες και αφελείς μορφές (στα όνειρα), και άλλες φορές σε μια πιο σύνθετη μορφή, 

εξαιτίας της λειτουργίας της συνειδητής επεξεργασίας (στους μύθους). 

Τα αρχέτυπα της μεταμόρφωσης, που εκφράζουν τη διαδικασία της ατομικότητας, εκδηλώνονται σε διάφορες 

περιστάσεις. Καθώς τα αρχέτυπα διεισδύουν στη συνείδηση, επηρεάζουν την αντιληπτή εμπειρία τόσο των 

κανονικών όσο και των νευρωτικών ανθρώπων. Ένα ιδιαίτερα ισχυρό αρχέτυπο μπορεί να κυριαρχήσει πλήρως στο 

άτομο και να προκαλέσει ψύχωση.



Αρχέτυπα του συλλογικού ασυνείδητου, του C.G.Jung

� Σε μια συζήτηση σχετικά με την έννοια των αρχετύπων, η Πλατωνική έννοια της ιδέας, μια αρχέγονη προδιάθεση 

που διαμορφώνει και επηρεάζει τις σκέψεις, βρίσκεται να είναι μια πρώιμη διατύπωση της υπόθεσης των 

αρχετύπων. Η συμβολή του Jung θεωρείται ότι βρίσκεται στην επίδειξη ότι τα αρχέτυπα μεταδίδονται όχι μόνο 

μέσα από την παράδοση, τη γλώσσα, ή τη μετανάστευση, αλλά ότι μπορούν να ενεργοποιηθούν αυθόρμητα 

χωρίς εξωτερική επιρροή. Τονίζεται ότι τα αρχέτυπα δεν έχουν προκαθορισμένο περιεχόμενο, περισσότερο 

πρόκειται για μια δυνατότητα αναπαράστασης, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Από αυτήν 

την άποψη το αρχέτυπο σχετίζεται με τα ένστικτα και τα δύο είναι προκαθορισμένα μόνο στη μορφή, και τα δύο 

μπορούν να παρατηρηθούν μέσα από τις εκδηλώσεις τους. 

� Η ύπαρξη των αρχετύπων καταδεικνύεται στην ανάλυση των ενήλικων και παιδικών ονείρων, στην ενεργή 

φαντασία, στις ψυχωτικές παραισθήσεις, και στις φαντασιώσεις που παράγονται σε κατάσταση έκστασης. Το 

περιστατικό ενός παρανοϊκού σχιζοφρενή εξετάζεται με όρους της εκδήλωσης αρχετύπων στο παραληρητικό 

σύστημα του ασθενούς.,



ΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ



ΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

� Οι πτυχές του αρχετύπου της μητέρας καθορίζονται, συμπεριλαμβάνοντας τις μορφές της προσωπικής μητέρας, 

της γιαγιάς, της θετής μητέρας και της πεθεράς. Τη μορφή οποιασδήποτε γυναίκας με την οποία αυτή η μητρική 

σχέση υπάρχει, όπως μια νοσοκόμα· και τέλος, εικονιστικές πτυχές της μητέρας, όπως μια θεά. Σύμβολα της 

μητέρας εμφανίζονται σε αφηρημένες έννοιες, όπως ο στόχος της λύτρωσης, αντικείμενα που προκαλούν 

αφοσίωση ή δέος, όπως η θάλασσα, το φεγγάρι, το δάσος· και αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τη γονιμότητα, 

όπως ένας κήπος. Η μαγική προστασία που αυτό το αρχέτυπο συνεπάγεται είναι παρόμοια με εκείνη του 

μαντάλα. Το αρχέτυπο της μητέρας έχει δύο πτυχές: είναι τόσο τρυφερή όσο και τρομερή. Από τη θετική σκοπιά, 

το αρχέτυπο της μητέρας έχει συσχετισθεί με την προσφορά, τη σοφία, τη συμπάθεια, την πνευματική εξύψωση, 

χρήσιμα ένστικτα, την ανάπτυξη και τη γονιμότητα. Η αρνητική πλευρά του αρχετύπου της μητέρας σχετίζεται με 

τα μυστικά, το σκοτάδι, τον κόσμο των νεκρών, την αποπλάνηση και το δηλητήριο. Λόγω της δύναμης του 

αρχετύπου της μητέρας, προτείνεται ότι οι τραυματικές επιπτώσεις που παράγονται από μια μητέρα στα παιδιά 

της είναι δύο ειδών:: Πρώτον, εκείνες που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά που βρίσκονται στη μητέρα, και 

δεύτερον, εκείνες που οφείλονται σε χαρακτηριστικά τα οποία είναι αρχετυπικές προβολές εκ μέρους του παιδιού. 

Η μηχανική εξήγηση της νεύρωσης ενός παιδιού αποκλειστικά με βάση τα ασυνείδητα αρχέτυπα οδηγεί σε λάθη. 

Θεωρείται ότι το έργο του θεραπευτή δεν είναι να απαρνηθεί τα αρχέτυπα, αλλά να αναλύσει τις προβολές τους 

για να επαναφέρει τα περιεχόμενά τους στο άτομο.



ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ?

� Η Παναγία είναι ότι καλύτερο μπορεί να ονειρευτεί κανείς.
� Το όνειρο με Παναγία συμβολίζει την ψυχική γαλήνη, την 

ανακούφιση από τα προβλήματα, την προστασία από το κακό, 
την ελπίδα για το αύριο, την καλή υγεία και την ευτυχία που 
θέλουμε να έχουμε.

� Αν τύχει να είστε βαριά άρρωστος και δείτε την Παναγία, η 
ερμηνεία είναι ότι θα γιατρευτείτε σύντομα και η υγεία σας θα 
θωρακιστεί.

� Αν έχετε οικονομικά προβλήματα και άγχος, είναι πολύ πιθανό 
ότι αυτά θα τελειώσουν άμεσα και όλες οι στενοχώριες σας θα 
εκλείψουν.

� Αν δείτε την Παναγία να σας μιλάει στο όνειρο, ακούστε καλά 
αυτό που θα σας πει και κάντε το. Ουσιαστικά σας μιλάει το 
καλό υποσυνείδητο που θέλει να σας πει κάτι...



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ

� Η Παναγία ήταν πάντα για εμένα ξεχωριστή μες στη καρδιά μου. Πάντα ζητούσα και ζητάω τη βοήθειά της, γιατί 

είναι η μόνη που μπορεί να με εμψυχώσει , να γιατρέψει εμένα ή κάποιο αγαπημένο μου πρόσωπο ,να μου 

καθαρίζει το δρόμο μου από τα αγκάθια που φυτρώνουνε κάθε τόσο , για μα μπορέσω να  συνεχίσω στο διάβα 

της Ζωής. Πάντα πρωταγωνιστεί στα  όνειρα μου, ως μια γυναικεία φιγούρα όνοματι Μαρία, είτε για να με 

προειδοποιήσει ότι κάτι κάτι δύσκολο θα έρθει, αλλά θα είναι εκεί για με βοηθήσει, είτε  όταν αισθάνομαι πολύ 

λυπημένη ή αγχωμένη με κάτι που μου συμβαίνει για να μου θυμίσει ότι είναι δίπλα μου, για να το λύσουμε μαζί 

.

� Ξεκίνησα να παρατηρώ τον ερχομό της στα όνειρά μου, όταν ήμουν έγκυος 3 μηνών στη κόρη μου. Ήμουν τότε 

στο κρεβάτι γιατί είχα πάθει αποκόλληση πλακούντα. Ένα βράδυ λοιπόν τότε την ονειρεύτηκα μαυροφορέμενη, 

να μου χτυπάει τη πόρτα, πολύ έντονα για να της ανοίξω. Της άνοιξα κι εκεί ξύπνησα γιατί ήταν πολύ έντονο 

όλο αυτό που βίωνα. Όταν ηρέμησα, κατάλαβα ότι όλα θα πηγαίναν καλά μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης μου, 

γιατί  αυτό το δώρο μου το είχε στείλει αυτή όταν προσπαθούσα να μείνω έγκυος.


