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Ύµνος της οµάδας της Βάπτισης 
 

Χαρά… αυτή η σύναξ’ είναι µόνο χαρά 
γιατί… η κάθε βάπτιση µας κάνει παιδιά! 
 
Στολίδια και χρώµα και φως 
το βλέπεις λίγο απίθανο να θέλει ο Θεός 
απ’ το µυστήριο το δώρο δεν… δεν θέλει χώρο 
αυτό είναι γιορτή ευτυχώς! 
 

Ό,τι και να κάνει ο πιστός 
πρέπει πρώτα να το θέλει ο Θεός 
να ‘χει ευλογία και το πώς 
θα του γίνει δροσιά κι αγιασµός! 
 
Έτσι όταν θα µπαίνει στο ναό 
ένας άγνωστος θα νοιώθει και φτωχός 
κι αν απ’ το µυστήριο πάρει φως 
Βασιλιάς, κραταιός, δυνατός! 

 
Πάντα περιµένω 
σε στικάκι κρατηµένο 
το κρυµµένο περιµένω 
πως πετά, περιστέρι, 
τη Χάρη να δω! 
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Ύµνος της οµάδας της Θείας Ευχαριστίας  
 

Αν έχει φύγει η χαρά απ’ τη ζωή σου 
φταίνε τα πάθη σου και ο εγωισµός. 
Με την αγάπη Του να τρέφεις την ψυχή σου 
αυτό µας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. 
 
Τι πλέον θέλεις για να είσαι ευτυχισµένη 
όταν στις φλέβες σου έχεις αίµα Θεϊκό; 
Αυτό το δώρο ποιο αντίδωρο να έχει; 
Σώµα και Αίµα είναι θαύµα Μυστικό! 
 

Αν να ‘ξερες τί δύναµη σου δίνει κι ευλογία 
αν έχεις καθαρή καρδιά στη Θεία Ευχαριστία. 
Να έχεις καθαρή καρδιά στη Θεία Ευχαριστία 
αν να ‘ξερες τι δύναµη σου δίνει κι ευλογία. 

 
Ήρθες σε µένα, Πατέρα µου, τιµή µου! 
Μου έµαθες πως είναι αληθινά να ζω 
και αυτή είναι, Θεέ µου, η πιο όµορφη στιγµή µου, 
είναι η χαρά να γεύοµαι τον Ουρανό, 
είναι η χαρά µαζί να ζούµε… Ευχαριστώ! 
 

Αν να ‘ξερες τί δύναµη σου δίνει κι ευλογία… 
 
Να έχεις καθαρή καρδιά 
στη Θεία Ευχαριστία 
αχ να ‘ξερες τί δύναµη 
σου δίνει κι ευλογία! 
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Ύµνος της οµάδας της Πεντηκοστής 
 

Σε πορεία προς τη Χάρη 
βάδισε η ζωή 
κανείς δεν θέλει πίσω να σταθεί 
ήταν θάλασσα ο κόσµος  
κι η Πεντηκοστή ένα δίχτυ ν’ αγκαλιάζει κάθε µια ψυχή. 
 

Την Οικουµένη σαγήνεψε η Χάρη Σου 
και κάθε γλώσσα µιλούσε γι’ αγάπη 
απ’ τους ψαράδες σοφία ξεχείλισε  
και στους σοφούς φανερά λείπει κάτι. 

 
Την αδύναµη την πίστη κάνει πάλι δυνατή 
στη συνάντηση που έχει Θεία Χάρη και ψυχή 
είναι σαν πνοή ανέµου όπου θέλει Εκείνη πνεί 
σαν το φύσηµα που δίνει στον Αδάµ ζωή. 
 

Σαγήνεψε… η Χάρη Σου… Πεντηκοστή 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Ύµνος της οµάδας του Αγιασµού  
 

Μεσ' το σκοτάδι αναζητούσα µια απάντηση στα λάθη 
για να βρω 
Άγιο Πνεύµα µε νερό µεσ' την ψυχή µου κατακλύζει 
Αγιασµός 
Μα ξαφνικά  σ' ένα κοµµάτι ουρανού 
Λευκά φτερά από κλωστίτσες του Θεού 
  
         Ούτως εστίν Υιός σοφός 
         Σφραγίδα αγάπης, Αγιασµός 
         Που εβαφτίσθει ο Χριστός 
         Ψυχή Θεός, φωνή φωτός 
         Άγιο Πνεύµα και χρισµός 
         Που ονοµάσθει Αγιασµός 
          Ψυχή, Θεός… ψυχή από φως…  
Μέσα σε χούφτες µε νερό 
κράτησες  όλα µας τα πάθη 
Λειτουργός 
Καρδιά που σκόρπισες σταγόνες 
απ' αγάπη και Θεό 
όλα φως 
Και ξαφνικά σ ένα κοµµάτι ουρανού 
Λευκά φτερά από κλωστικές του Θεού 
            Ούτως εστίν Υιός σοφός 
            Σφραγίδα αγάπης, Αγιασµός 
            Που εβαφτίσθει ο Χριστός 
           Ψυχή Θεός, φωνή φωτός 
           Άγιο Πνεύµα και χρισµός 
           Που ονοµάσθει Αγιασµός 
            Ψυχή, Θεός… ψυχή από φως...  
  
          Ψύχη από φως θεϊκός δεσµός 
          Βάφτισµα πλάσης επι γης 
          Ο Ιωάννης Βαφτιστής 
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Ύµνος της οµάδας του Ευχελαίου 
 

Ποιος είναι αυτός που έχει νικήσει ποτέ 
θλίψη και πόνο 
σώµα, ψυχή, καρδιά και νους 
πόνος φριχτός χτυπά την πόρτα ξανά 
ζεσταίνει το φόβο. 
 
Ζητώ Πατέρα κι αδελφό 
τη γιατρειά αναζητώ 
και το «εγώ» να το σκορπίσω. 
Μία η πορεία να διαβώ, ένας ο δρόµος 
κι η οδός να Σε βρω, να µε αγγίξει 
σφραγίδα γαλήνης. 
 

Με το καντήλι µου καίει 
τα λόγια γυρεύω να ‘βρει, τ’ άγια τα λόγια 
το µέτωπο µου ακουµπά, η καρδιά µου σκιρτά 
µε τούτα τ’ άγια τα λόγια. 
Προσευχή ταπεινή 
γονατίζει η ψυχή 
και τα δάκρυα η βροχή  
να γευτώ την Πνοή 
να συναντήσω και ‘γω το Σταυρό 
και ν’ αναστηθώ. 

 
Την ευτυχία µου κεντάς, είσαι εκεί 
δίπλα µου στέκεις 
και µες τη λύπη ξενυχτάς, καρδιοχτυπάς 
το προσκεφάλι Εσύ 
µυστήριο είναι. 
 
Να µην πονώ, πονάς Εσύ 
το γιατρικό είναι λαδάκι αγνό 
την πίστη µου δένει. 
Πώς να µπορείς, πώς να µπορώ 
πώς να αντέξουµε τ’ απέραντο Φως 
και τόση αγάπη 
αντέχει Αυτός! 
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Ύµνος της οµάδας του Χρίσµατος 
 

Μες της εκκλησιάς το βήµα 
θαύµατα σωρό 
τρέφουν την ψυχή µου µε Θεό 
όποιο δρόµο και να πα΄ρω 
µία η οδός 
η Θεία Χάρις είναι ο αριθµός. 
 
Ό,τι όµορφο η ζωή µου 
µέσα του Εσύ 
έντυσες στολίδια την ψυχή 
σκάλισες παντού το Πνεύµα 
κι όλα θαυµαστά 
να ‘χει η καρδιά για ν’ ακουµπά. 
 

Θα ανταµώνω τη ζωή 
θα σβήνει η πληγή, δροσιά απ’ την πηγή 
Χορηγία µυστική 
είναι Θεού πνοή 
κι ο ήλιος µες τη γη. 
 
Το ξέρω µέσα µου φυσάει η Πνοή Σου 
χώµα και νερό 
πώς αλλιώς «θ’ άντεχα» Θεό 
γυρεύω η φωτιά να καίει πάντα 
να µη σταµατά 
Παράκλητε, µου Εσύ και Βασιλιά. 

 
Μύρο άγιο θα σφραγίσει 
θα ντυθώ Θεό, όταν ξεπλυθώ µε το νερό 
είναι δίπλα βήµα-βήµα 
κι ό,τι ακουµπά όλα τ’ αλλάζει µονοµιάς. 
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Ύµνος της οµάδας του Αγίου Πνεύµατος 
 

Μια φορά κι ακόµη µια 
όσα υπόσχεται ο Θεός 
πάντα θα βγουν αληθινά 
δοκιµασµένο… 
 

… µίλησε για παρηγοριά 
στων µαθητών τη µοναξιά 
και τους φανέρωσε Υψηλό 
Απεσταλµένο! 
 

Σε σας το λέω, που το Πνεύµα σας σκεπάζει 
και θα βαδίσετε στο σχέδιο τ’ ουρανού 
όχι σ’ αυτούς που ο κόσµος πάντα εξουσιάζει, 
δε θα σταύρωναν τα χέρια του Χριστού, 
σε σας το λέω, που το Πνεύµα σας σκεπάζει. 

 

Το Άγιο Πνεύµα είναι στη γη 
για να ‘χει δρόµους η ψυχή 
µε τον Πατέρα της ξανά 
να ειρηνέψει… 
 

… είναι της Χάρης η Βροχή 
και τ’ άνθη όλα της Ζωής 
ποτίζει µία στην ψυχή 
και µια στη σκέψη! 

 

Σε σας το λέω, που το Πνεύµα σας σκεπάζει 
 

Eεν τα ‘χει µάτι ξαναδεί 
κι αυτί δεν τα ‘χει αφουγκραστεί 
κι ούτε αντέχει ο λογισµός 
πόσο αγάπησε ο Θεός. 
 

Eεν το αντέχει ο λογισµός 
πόσο αγάπησε ο Θεός. 
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Ύµνος της οµάδας του Γάµου  
 

Σαν δύο δρόµοι που έχουν σκοπό, 
ίδιο, και προορισµό 
σαν οξυγόνο που ‘χει ενωθεί µε υδρογόνο 
νερό…  
 
Αν το µαζέψεις όλο το παζλ 
ψάξε το Eηµιουργό 
δε θέλει σκέψη, είσαι στο start 
και έχεις στο finish Θεό! 
 

Είναι παντού εκεί κι εδώ κι είναι Μυστήριο αυτό 
κι όλα τ’ ανθρώπινα την έναρξη κάνουν µ’ Εκείνον. 
Με το Θεό εγγυητή, πως είναι εκεί ό,τι συµβεί 
στον ήλιο βρίσκεσαι αν πιάσεις το φως των ακτίνων 
αλλά τίποτα µη θες χωρίς Εκείνον! 

 
«Το δώρο ετούτο µέγα εστί»  
λέει του γάµου η ευχή 
που µεταβάλει µε προσευχή 
ό,τι υλικό της δοθεί. 
 
Είναι και σώµα κι είναι ψυχή 
είναι δυο ξένοι ΜΑΖΙ 
σαν οξυγόνο που ‘χει ενωθεί µε υδρογόνο 
κρασί!!! 
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Ύµνος της οµάδας της Ιερωσύνης 
 

Αν τα λόγια είναι µικρά 
σαν τους νάνους στη σειρά 
αψηλά χοροπηδούνε 
για σπουδαίοι να φανούν… 
… κι αψηλά δε µένουνε 
την ψυχή δε δένουνε 
ό,τι ανήκει του Θεού 
µυστήριο µένει για το νου! 
 

Ποια είναι πιο µυστική 
η Ιερωσύνη ή η σιωπή; 

 
Ιερέας, µάρτυρας σε πράξη µυστική 
στο Άγιο Βήµα τον αµνό να θυσιάσει… 
δύο χέρια ανθρώπινα δανείστηκε στη γη 
για να εύχεται, να δώσει, να σκεπάσει 
κι όσους έχει πιο ψηλά να ανεβάσει! 

 
Χάλκινο εργαστήριο 
φτιάχνει το µυστήριο 
θυµιατήρια προσευχής 
και αλυσίδες αντοχής. 
Καντηλέρια για το φως 
να µας βλέπει ο Θεός 
ό,τι αξίζει τελικά 
το δοκιµάζει η φωτιά! 
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Ύµνος της οµάδας της Εξοµολόγησης 
 

Ν' ακουµπάς τη ζωή σου µυστικά 
στου Χριστού την αγάπη 
Eε θ' αφήσει χαµένο να πάει 
Ούτε ένα σου δάκρυ. 
 

Να µπορείς τον κρυφό σου εαυτό 
µπρος Του να ξεµπροστιάζεις. 
Ωκεανός το έλεός Του 
µε αυτά που θα δεις µην τροµάζεις. 
 
Ω, ω, ω… 
 
Ν' ανοιχτώ, να Του µιλώ 
Τι µπορεί να µε χωρίσει απ' το Χριστό; 
 
Πάθη, λάθη, αδυναµίες και φοβίες 
Ποιές η αγάπη Σου δεν σήκωσε δικές µου αµαρτίες; 
Πάθη, λάθη, αδυναµίες Σου χρωστώ 
Πόνο δεν έχει να µη χωράει η αγκαλιά στο σταυρό! 
 

Πώς δουλεύει κρυφά τις ψυχές 
το πετραχήλι 
Ακατέργαστη παίρνει ο Χριστός 
της καρδιάς µας την ύλη. 
 

Του παπά η ευχή 
της συγχώρεσης είν' εργαλείο 
Ν' αγαπάω µε µαθαίνει βαθιά 
δίχως να αναλύω… 
 

Ω, ω,ω 
 

Ν’ ανοιχτώ να του µιλώ 
τί µπορεί να µε χωρίσει απ’ τον Χριστό; 
Όλα αυτά που κυνηγάνε τη ζωή µου 
να µην νικήσουνε, µην µε λυγίσουνε, 
Στο Φως Σου, Κύριε, µοιάζουν µικρά 
όλα αυτά που µας κρατάνε µακρυά! 
 
Πάθη… 
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Γενικός Ύµνος των 20 χρόνων στη Μακρυνίτσα 
«Είκοσι Καλοκαίρια Ουρανός» 

 
Πέρασαν χρόνια και µεγάλωσα 
µαζί µε τα ψηλά σου δέντρα 
κι έχω µια έγνοια 
µην ασβέστης µόνο ήµουνα 
κάτω στη ρίζα – ακόµη - και στην πέτρα. 
 

Που «Κατασκήνωση» πάντα ήτανε 
δύναµη, εντός µου, σα βενζίνη 
κι όµως φοβάµαι 
πως το µάτι εµένα κόλλησε 
στο πόσα λίτρα, ακόµη, έχουν µείνει! 
 

Είκοσι χρόνια «Άξιον» 
να βρίσκω καταφύγι 
ευλογηµένο, η χρονιά 
εδώ να καταλήγει… 
 

Εδώ που µοιραστήκαµε 
τα «είµαι» και τα «θέλω» 
τα καλοκαίρια Ουρανός 
εδώ να ανεβαίνω! 

 

Για τόσα χρόνια πόσο µοιάζουνε 
ο Ουρανός κι ο νους µου ο άδειος… 
… επαναστάτες… 
µια µε σύννεφα παλεύουνε 
και µια µε πείσµα πάλι στο γαλάζιο! 
 

Μήπως οι αντοχές µου στέγνωσαν 
κι όλο διψάνε για Κερκίνη; 
Ξέµεινα µόνος 
ή οι µνήµες µου ξεθώριασαν 
και το γαλάζιο γκρίζο πάει να γίνει; 



 14 

 

Γενικός Ύµνος 30 χρόνων Κατασκήνωσης 
 

Ήτανε µια στιγµή 
τόσα καλοκαίρια, µια ζωή. 
Ήµασταν µικρά παιδιά 
Ήταν µόλις χθες. 
 

Είµαστε µεγάλοι πια 
µα οι στιγµές που ζήσαµε κρατάν 
είναι η πατρίδα µας 
πατρίδα της ψυχής. 
 

 Χρόνια της καρδιάς 
 Τα σηµάδια του Θεού βαστάς. 
 Χρόνια της καρδιάς 
 Θα’ σαι νέος όσο θ’ αγαπάς 
 όσο θα τα ζεις 

ξανά απ’ την αρχή! 
 

Πες απόψε µιαν ευχή 
µιαν υπόσχεση, µια προσευχή 
να γυρνάµε πάντα εδώ 
πάντα στο Χριστό. 
 

Στο Χριστό απ’ την αρχή 
να µας δένει πάντα η στιγµή 
που τη µοιραστήκαµε 
τριάντα της καρδιάς. 
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