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Παναγία της Ελπίδας 2019 
 

 Αγαπητοί μου αδελφοί, 165 χρόνια πέρασαν από τό-
τε που οι πρόγονοί μας, αναγνωρίζοντας τη σωτήρια ε-
πέμβαση και βοήθεια της Παναγίας στις δυσκολίες που 
αντιμετώπιζαν, την τίμησαν με τον τίτλο «Παναγία της 
Ελπίδας» και αποφάσισαν να αφιερώσουν τη 2η Κυριακή 
του Νοεμβρίου στη χάρη της. Εμείς σήμερα, πιστοί σε αυ-
τή την  δέσμευση, την εορτάζουμε με λαμπρότητα και η 
λιτανεία της θαυματουργής εικόνας της στους δρόμους 
της Άνω Σύρου, είναι για μας ένα χρέος για την προστα-
σία που μας προσέφερε και δηλώνει τη θέλησή μας να-
γνωρίσουν και οι επόμενες γενεές τη σωτήρια επέμβασή 
της.  

Στην εικόνα της, που έχουμε μπροστά μας, βλέ-
πουμε την Παναγία στεφανωμένη να κρατά στο ένα  χέρι 
της το Θείο Βρέφος που αγγίζει το σταυρό και στο άλλο  
μια άγκυρα, σύμβολα της πίστης και της ελπίδας.  

  Η Εκκλησία, συχνά, αποκαλεί και επικαλείται  
την  Παναγία ως «Ελπίδα μας». Την επικαλείται ακόμη 
ως «Μητέρα της Αγίας Ελπίδας», καθώς είναι εκείνη που 
έφερε στον κόσμο τον Ιησού Χριστό, το Σωτήρα μας, ο 
οποίος είναι η μοναδική μας «Ελπίδα».  

Η Ελπίδα, η χριστιανική ελπίδα, αποτελεί μαζί με 
την πίστη και την αγάπη τις τρεις θεολογικές αρετές. Και 
ονομάζονται έτσι γιατί δεν αποτελούν αμιγώς ανθρώπινη 
κατάκτηση και ιδιότητα, αλλά προέρχονται από τη Χάρη 
του Θεού και χορηγούνται   με τη δική του χάρη σε εμάς 
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τους βαπτισμένους, για να μπορούμε να συμμετέχουμε 
στην ίδια Του τη ζωή. 

Οι τρείς αυτές θεολογικές αρετές είναι αλληλένδε-
τες μεταξύ τους. Η ελπίδα είναι στενά συνδεδεμένη με την 
πίστη, είναι το στήριγμα που μας βοηθά στην πορεία μας 
προς το Θεό, καθώς επίσης και το μέσο που τρεφόμενο 
από την αγάπη, μας επιτρέπει να εργαζόμαστε με δύναμη 
και χαρά για τη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζουμε στην επι-
στολή προς Ρωμαίους: «Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει 
με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχε-
τε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος» 
(Ρωμ 15,13). 

Η κατήχηση της καθολικής εκκλησίας μας διδάσκει  
ότι: «η ελπίδα είναι θεολογική αρετή, με την οποία επιθυ-
μούμε σαν ευτυχία μας την Βασιλεία των ουρανών και την 
αιώνια ζωή, βασίζοντας την εμπιστοσύνη μας στις υποσχέ-
σεις του Χριστού και στηριζόμενοι όχι στις δικές μας δυνά-
μεις, αλλά στη βοήθεια της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και 
παραθέτει ένα εδάφιο από τη  επιστολή του Αποστόλου 
Παύλου στον Τίτο λέγοντας: «Το Άγιο Πνεύμα (ο Θεός) το 
εξέχυσε σ΄ εμάς πλούσια δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα 
μας, ώστε δικαιωμένοι με τη χάρη του, να γίνουμε, σύμφωνα 
με την ελπίδα μας, κληρονόμοι της αιώνιας ζωής" (Τιτ.3,6-
7).  

Η χριστιανική ελπίδα αδελφοί μου, δεν πρέπει να 
συγχέεται με την αισιοδοξία ή με την πρόβλεψη που κά-
νουμε για την καλή έκβαση των προσπαθειών μας. Η ελ-
πίδα που γεμίζει τις καρδίες μας είναι δώρο Θεού και 
τρέφεται από την πίστη μας στον αναστημένο Χριστό. 
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Εκείνος είναι το σταθερό σημείο της ζωής μας, το φως 
που μας οδηγεί. Η χριστιανική ελπίδα  λοιπόν είναι ένα 
πρόσωπο και έχει ένα όνομα: «Ιησούς Χριστός». Όπως 
ακριβώς μας διδάσκει ο απόστολος Παύλος: «Δε θέλουμε, 
αδελφοί, να αγνοείτε σχετικά μ΄ αυτούς που έχουν κοιμηθεί, 
ώστε να λυπάστε όπως και οι υπόλοιποι που δεν κατέχουν την 
ελπίδα. Διότι, αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστή-
θηκε, με τον ίδιο τρόπο και ο Θεός θα συγκεντρώσει κοντά 
του, μέσω του Ιησού, όσους έχουν κοιμηθεί». (1 Θεσ. 4,13-14). 
 Δυστυχώς όμως, στις μέρες μας, είναι πολύ συχνή η 
έλλειψη χριστιανικής ελπίδας στους ανθρώπους, γιατί 
λείπει η  πίστη. Πολλοί ζουν μέσα στην απελπισία, στην 
παραίτηση, βυθισμένοι στα άγχη και χωρίς να μπορούν να 
ερμηνεύσουν το πραγματικό νόημα της ύπαρξής τους. 
Τους έχει συνθλίψει το βάρος της ζωής και δεν ζουν, αλ-
λά απλά επιβιώνουν. Ζουν την καθημερινότητα τους δί-
χως σκοπό, δίχως να έχουν σε κάτι να ελπίζουν και αρ-
κούνται στις μικρές καθημερινές χαρές, μη επιτρέποντας 
στο φως του Θεού να ανανεώσει  και να ανασυγκροτήσει 
τη ζωή τους. 
 Ωστόσο, την πνευματική δύναμη να αγωνιστούμε, να πά-
με εμπρός, να γίνουμε εργάτες του καλού μέσα στην κοι-
νωνία, μας τη δίνει η πίστη στον αναστημένο Χριστό που 
γεννά και τρέφει τη χριστιανική ελπίδα.  
Η ελπίδα είναι το οξυγόνο της χριστιανικής ζωής, που 
πάρα τις δυσκολίες, αγωνίζεται τον καλό αγώνα  για την 
επικράτηση της αγάπης του Θεού μέσα στον κόσμο. 
Η χριστιανική ελπίδα αναπτύσσεται βασισμένη στην αρχή 
του κηρύγματος του Ιησού, στην αναγγελία των μακαρι-
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σμών. Οι Μακαρισμοί στρέφουν την ελπίδα μας προς τον 
Ουρανό, σαν προς τη νέα Γη της επαγγελίας και χαρά-
ζουν το δρόμο, διαμέσου των δοκιμασιών που προαναγ-
γέλλουν για  τους μαθητές του Ιησού. Αλλά ο Θεός μας 
στηρίζει με "την ελπίδα που δεν απογοητεύει" (Ρωμ.5,5). 
Η ελπίδα είναι «η άγκυρα της ψυχής», ασφαλής και βέ-
βαιη. Είναι επίσηςτο όπλο που μας προστατεύει στον α-
γώνα μας για τη σωτηρία: «ας ντυθούμε τον θώρακα της 
πίστεως και της αγάπης, και την ελπίδα της σωτηρίας για 
περικεφαλαία» (Α'Θεσ.5,8). Μας προμηθεύει τη χαρά μέ-
σα στην ίδια τη δοκιμασία: «Να χαίρετε για την ελπίδα 
σας, να έχετε υπομονή στη θλίψη» (Ρωμ.12,12). Εκφράζε-
ται και τρέφεται με την προσευχή, προπάντων με την 
προσευχή του «Πάτερ ημών», που είναι σύνθεση όλων 
όσων η ελπίδα μάς κάνει να επιθυμούμε. 
 Και κλείνω με μια σκέψη της Αγίας Θηρεσία του 
Βρέφους Ιησού: « Μην παύεις να ελπίζεις, ω ψυχή μου. 
Αγνοείς την ημέρα και την ώρα. Μένε άγρυπνη με προσο-
χή, γιατί όλα περνούν γρήγορα, έστω και αν η ανυπομο-
νησία σου κάνει αμφίβολο αυτό που είναι βέβαιο και μα-
κροχρόνιο, αυτό που είναι σύντομο. Σκέψου ότι όσο πε-
ρισσότερο αγωνίζεσαι, τόσο περισσότερο θα γεύεσαι την 
αγάπη που τρέφεις για το Θεό σου και τόσο περισσότερο 
θα απολαύσεις μια μέρα με τον Πολυαγαπημένο σου, την 
ευτυχία και την έκσταση που ποτέ πια δεν θα τελειώ-
σουν».  
Αδελφοί μου, σήμερα είμαστε εδώ και για να ζητήσουμε 
τη μεσιτεία της Παναγίας «μητέρας της ελπίδας», στην 
οποία θέλουμε να εμπιστευτούμε τη ζωή μας, την ανήσυ-
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χη και αβέβαιη επίγεια πορεία μας. Ας της ζητήσουμε να 
γεμίζει τις καρδίες με χριστιανική ελπίδα. 
ΑΜΗΝ …… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


