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Ύµνος της οµάδας  
του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα 

 

Όπως φωτίζει το πρωί τα χρώµατά του 

σαν το λουλούδι που σκορπά το άρωµά του, 

η µυστική σου προσευχή κι ένα σου δάκρυ 

χάρισε φως σ’ όλης της γης την άκρη. 

 

Ξεκίνησα κι εγώ για να σου µοιάσω. 

Είµαι µικρός και ταπεινός, πώς να σε φτάσω; 

 

Στα ύψη µε παίρνει, µε συνεπαίρνει 

η χάρη που φέρνεις µες τη καρδιά. 

Στα ύψη µε παίρνει, µε συνεπαίρνει 

η χάρη που φέρνεις µες τη καρδιά. 

 

Σαν βασιλιά χρυσή πορφύρα σου φοράν 

µα οι τιµές δεν σε κρατάν. 

Στη Σαλονίκη θα σε κείρουν µοναχό, 

κρατάν σταυρό όσοι αγαπάν. 

 

Στα ύψη µε παίρνει, µε συνεπαίρνει 

η χάρη που φέρνεις µες τη καρδιά. 

Στα ύψη µε παίρνει, µε συνεπαίρνει 

η χάρη που φέρνεις µες τη καρδιά. 
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Ύµνος της οµάδας  
του Αγίου Ιωάννη του �αµασκηνού 

 

Να ‘µουν Θεέ µου σαν το Παύλο Σου κι εγώ 

στη $αµασκό και πάλι µπρος µου να φανείς 

κι απ’ τα γραµµένα του Ιωάννη να Σε βρω 

να ‘ταν τη ζωή µου πάντα να ευλογείς… 

 

Στόµα που µιλά για τον Χριστό θα ‘ναι κλεισµένο; 

Χέρι που γνωρίζει τον Σταυρό γιατί κοµµένο;  

Μάτια που κοιτάζουν στην καρδιά, πώς να τα κλείσεις; 

Στη $αµασκό αν ψάξεις εκεί θα τα γνωρίσεις! 

 

Στόµα που µιλάει για τον Χριστό… ευλογηµένο! 

Χέρι «κοφτερό», απ’ την Παναγιά δασκαλεµένο 

$ώρο του Θεού στη $αµασκό, µην το ξεχάσεις… 

τόσα είναι τα γραµµένα, Χριστό για να «χορτάσεις»! 

 

Πάλι ο κόσµος πώς θυµίζει $αµασκό, 

όπως παλιά έτσι και τώρα θα τον βρεις… 

ποιος να φωτίσει την καρδιά και το µυαλό 

πώς µες τα χαµένα τον Χριστό θα βρεις!   
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Ύµνος της οµάδας  
του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού 

 

Σαν χαράξει η αυγή 
πού θα πάει να κρυφτεί η νύχτα; 
Με το Φως δεν µπορεί   
δεν χωράνε µαζί, στα αλήθεια!  
 
$ες το Φως ξεκινά 
πληµµυρίζει χαρά 
σαν ακτίνα εκτοξεύεται  
κι απ’ τους «τύπους» δεν µαζεύεται! 
 

Ορθοδοξία! 
ποιο «δαχτυλίδι» έχει αξία 
όταν ξεχνιέται η ουσία 
και µένει απ' έξω  η καρδιά; 
 
Ορθοδοξία! 
η ζωντανή η Εκκλησία 
κρατάει ατόφια την ουσία 
κι όλα τα ξένα προσπερνά… 
Ορθοδοξία! 

 
Καθαρός στην ψυχή  
µε καρδιά παιδική να γίνω!  
Η ευγένεια καλή... 
µα σε τύπους στεγνούς µη µείνω!  
 
Να είναι ο Μάρκος αρχή 
να το λέω µε ψυχή: 
«δεν δειλιάζω αν ζορίζοµαι  
κι απ' το ψέµα αποχωρίζοµαι»! 
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Ύµνος της οµάδας  
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου  

 

Χρυσόστοµε τα λόγια σου 
χρυσάφι στην ψυχή µου. 
Εσένα έχω για οδηγό 
πυξίδα στην ζωή µου 
 

Την Κυριακή στην εκκλησιά 
µπροστά στο Άγιο ποτήρι 
φτάνουν οι προσευχές ψηλά 
σαν τον καπνό απ’ την φωτιά 
µέσα απ’ το θυµιατήρι 

 
Εδώ στην κατασκήνωση 
ήρθα κι εγώ να µείνω 
Λαχτάρησα όπως παλιά 
«Χρυσόστοµος» να γίνω. 
 

Την Κυριακή στην εκκλησιά 
µες το προσευχητάρι 
Λαός και κλήρος και παιδιά 
στου Παραδείσου µια γωνιά 
Να ζούσαµε µακάρι! 
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Ύµνος της οµάδας  
του Αγίου Συµεών του Θεολόγου 

 
Κάνε µε τώρα, Κύριε, Χάρη και φως 
Τράβα µε πάνω, κει που είναι η χαρά 
Τη νύχτα θα διώξει µια ακτίνα φωτιά   
Είµαι της Νέας Ηµέρας γενιά! 
 
Πάρε µε τώρα, έλα να πάµε ψηλά, 
Παράδεισου πύλη, η πατρική σου αγκαλιά 
δρόµος εµπρός ανηφορικός 
Είµαι της νίκης γιος! 
της νίκης γιος. (χ2) 
 
Έλα µαζί σε ταξίδι πέρα απ’ τη Γη 
Έλα µαζί, η ψυχή µου ποθεί 
Να βρούµε µαζί Του την αιώνια ζωή! 
 
Λάµψη χρυσή,  
Άκτιστο φως, φωτιά ιερή 
Λάµψη χρυσή 
Κόσµου ελπίδα, Άγια πνοή 
Θα βρεις µαζί Του Την αιώνια ζωή 
 
$ώσε µου τώρα, Κύριε, την ταπείνωση 
Γνώση αγνή, αλυσίδα χρυσή, 
Ο πόθος ο άγιος, της δύναµης η πηγή 
Σπίθα αγάπης που καίει τη γη! 
 
Κάθε µου ώρα, κάθε µου στιγµή 
Οράµατα θεία, πρόσκληση ιερή 
$ώσε Εσύ Πνεύµα και Πνοή 
Πνοή πύρινη, 
Ναι, πύρινη. 
 
Έλα µαζί… 
                                            
Λάµψη χρυσή…                                         
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Ύµνος της οµάδας  
του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύµων 

 

Συνήθεια ή πίστη, ποια τάχα να διαλέξει; 
Να µείνει ατόφιος ή να χαθεί; 
Η αλήθεια κοστίζει - σ’ ένα Θεό πιστεύει - 
αιτία θα γίνει να εξοριστεί!  
 
Όσο µακριά πηγαίνει 
τη ντροπή να υποµένει 
τόσο πιο πολύ γυρεύει µια Τριάδα ζωντανή! 
Τρία Πρόσωπα ενωµένα 
Κοινωνία αγαπηµένη, 
ένας είναι ο Θεός µας, µια Τριάδα Αληθινή! 
 

Η αλήθεια  
σαν το Φως - χωρίς βοήθεια – 
από πάντα η αλήθεια  
πώς φωτίζει όλη τη γη και βλασταίνει η ζωή! 
 

Συνήθεια ή πίστη, ποια τάχα να διαλέξω; 
τεράστια φαντάζει η επιλογή… 
$εν είναι η αλήθεια σαν µπάλα για να παίξω 
αρέσει ή όχι - έτσι είναι αυτή! 
 
Θα ‘ρθει η ώρα να επιλέξω, 
την απόφαση θα αντέξω… 
… την αλήθεια και την πίστη να κρατήσω ζωντανή; 
Στα Ιεροσόλυµα αν πάω κάποια µέρα να µπορέσω,  
να ‘ναι ο Κύριλλος αλήθεια κι όχι µνήµη σχολική! 
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Ύµνος της οµάδας  
του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου 

 

Πάντα, παραπάνω, όλο πιο πάνω… 
…στην Ναζιανζό να περπατήσεις, τάχα φτάνεις; 
… ν’ ανεβαίνεις και να πηγαίνεις  
απ’ το σκοτάδι ως το Φως ξανά να βγαίνεις! 
 
… παραπάνω, όλο πιο πάνω… 
να’ ναι η αλήθεια απ’ τη συνήθεια παραπάνω  
να µαθαίνεις και να παλεύεις 
για του Χριστού την πίστη πάλι και…! 
 

Για τον Χριστό έτσι ζεις 
σαν τον Γρηγόριο, θα δεις, 
κι εσύ µπορείς! 

 
Πάντα, παραπάνω, όλο πιο πάνω… 
ως την κορφή της πίστης «πείσµα» πες «θα βάλω»… 
µη δειλιάσεις και µην τροµάξεις 
από τα δύσκολα ως τα ψηλά να φτάσεις.  
 
…ν’ ανεβαίνεις και να µαθαίνεις 
πως ανηφόρα είναι ο δρόµος που γυρεύεις… 
να ανασάνεις και έτσι θα φτάνεις 
ως τα Ψηλά του Ουρανού ξανά και…! 
 

Για τον Χριστό πια θα ζεις 
σαν τον Γρηγόριο, θα δεις, 
κι εσύ µπορείς! 
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Ύµνος της οµάδας  
του Αγίου Επιφανίου Κύπρου  
 

Έλα το Φως το νοητό 

Που γέννησε Αγίους 

Σαν Ακτίνες που γέννησε Αγίους! 

Έλα το Φώς και δώσε µας 

Και µας τίµιους βίους 

Σαν ακτίνες γέννησε πάλι Αγίους! 

  

Ψυχή µου σµίξε το Χριστό 

Στην προσευχή επάνω 

Για τα επάνω το δρόµο Του να πάρω! 

Κάνε της Κύπρου $έσποτα 

Στα  βήµατα  Σου να ΄ρθω 

Για τα επάνω το δρόµο Σου να πάρω! 

  

Έχει το Αιγαίο µυρωδιές 

Αλµύρα και λιβάνι 

Απ’ τον Άθω µέχρι την Κύπρο φτάνει! 

Έχει αγκωνάρι το Σταυρό 

Τον Ουρανό ταβάνι! 

Απ’ τον Άθω µέχρι την Κύπρο φτάνει! 
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Ύµνος της οµάδας  
του Αγίου Αθανασίου 

 
Μ’ ένα Αµήν στη νυχτιά, ξηµερώνει η πλάση, 
κάθε κόµπος στη σιωπή προσευχή. 
Ανατέλλει η αυγή και το φως που προβάλλει 
δες, γεννά την καινούρια ζωή. 
 
Οδηγέ µου, πώς να φύγω 
λίγο κουράγιο θέλω, µόνο για να ξεφύγω. 
Σε χρειάζεται η ψυχή µου 
σαν προστάτη µου Άγιο, όραµα στη ζωή µου. 
 

Φως, Ελπίδα, Ήλιου Αχτίδα 
Άγιου λόγου φωτιά, υπόσχεση και σφραγίδα 
φως που βγάζεις και µ’ αλλάζεις 
Άγιε Αθανάσιε. 

 
Με τα µάτια ανοιχτά να σου µοιάσω παλεύω 
κι από πάνω απ’ τα σύννεφα εσύ 
να µου δίνεις τη χάρη που έχω τόσο ανάγκη 
στον ανήφορο αυτόν τον τραχύ 
 
Η αρετή δυναµώνει 
µε Πνεύµα Άγιο την ψυχή που είναι µόνη 
µες τους αιώνες ξέρεις 
πώς το φως, τη χαρά και την αγάπη να φέρεις! 
 

Φως, Ελπίδα, Ήλιου Αχτίδα 
Άγιου Λόγου φωτιά, υπόσχεση και σφραγίδα 
Φως που βγάζεις και µ’ αλλάζεις 
Άγιε Αθανάσιε  
(Φως, Ελπίδα,  
Ήλιου Αχτίδα...)  
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Ύµνος της οµάδας  
του Μεγάλου Βασιλείου 

 
Τον ουρανό για να γνωρίσω 
στο βουνό που αγαπώ, πάλι θ’ ανεβώ… 
… κι αν τύχει και στραβοπατήσω 
θα ‘ναι κοντά για να πιαστώ χέρι δυνατό… 
 
Τον Ουρανό για ν’ αγαπήσω 
χώρο κάνω στο µυαλό, για ν’ ανθίσει το καλό… 
… εδώ ειν’ οι ρίζες να ποτίσω 
να βλαστήσει σαν µικρή Βασιλειάδα η ζωή! 
 
Ξέρω πως είµαι µικρός 
δίπλα, όµως, Μέγας αυτός! 
 

$εν ειν’ απλό, µα είµαι δω 
κι από τούτο το βουνό 
πιο κοντά φαίνεται ο Θεός! 

 
Τώρα από δω ξεκινώ 
σαν Βασίλειος µικρός 
κι αν µοιάζει µέγα το κακό, πιο Μέγας ειν’ αυτός! 

 
Σαν σε καιρό ευλογηµένο 
να τολµούσα µιλώ 
σαν Βασίλειος κι εγώ! 
 
Μα είµαι µικρός κι όσα µαθαίνω 
θα ποτίζουν τη ψυχή 
να καρπώσει η αρετή! 
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