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Ύµνος της οµάδας της «∆όξας» 
 

 

Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν 

Προδωµένος στο Σταυρό 

Βασιλεύς τώρα της ∆όξης 

Μ’ ένα στέµµα ακάνθινο 

Μ’ ένα «µνήσθητι» θ’ αγγίξεις… Ουρανό 

 

∆ες, µέσα στο Φως 

πέτρα που κύλησε δίνει Ζωή 

και τη στυγνή τη νύχτα 

τη νικά Αναστηµένος Θεός. 

 

Τώρα γυµνός, κενός ο τάφος 

κι ο Άδης βουβός 

«ουκ έστιν ώδε» ο Κύριος 

Μη ζητάς τη Ζωή στους νεκρούς 

Το Θεό µη ζητάς στους θνητούς 

Λευτεριά δίνει στους τολµηρούς. 

 

∆όξα Αναστηµένη 

Για το σώµα το φθαρτό 

∆όξα η ψυχή ντυµένη  

Χρώµατα απ’ τον ουρανό 

Η ψυχή που προσµένει… το Χριστό. 

 



Ύµνος της οµάδας της «Γιορτής» 
 

Όλοι στη γιορτή καλεσµένοι 
Όλους το τραπέζι προσµένει 
τίποτα µη σε κρατά! 
Τ’ Ουρανού ο ∆εσπότης γιορτάζει  
και τον εαυτό Του µοιράζει  
κέρασµα είν’ η χαρά! 
 
 Μυρίζει η νύχτα πασχαλιά 

κεριά αναµµένα και φιλιά 
κανείς απ’ έξω µη σταθεί! 
Για όλους έχει ο Χριστός 
Συγγνώµη, Αγάπη κι Άγιο Φως. 
Φτάνει να θέλεις, Του αρκεί.   

 
Στην πιο µεγάλη τη Γιορτή 
Σώµα και Αίµα, Άρτος, Κρασί 
Αµνός χαρίζεται ο Χριστός 
και καταργείται ο θάνατος. 
Στην πιο µεγάλη τη Γιορτή 
έχω µια θέση όπως κι εσύ! 
Και δε φοβάµαι µη τελειώσει 
γιατί ελπίζω πως κι εγώ 
θ’ αναστηθώ! 
 
Αν µακριά Του έχεις αργήσει 
Κι αν την πλάτη Του ‘χεις γυρίσει 
τίποτα µη σε κρατά! 
Όπως τον Αδάµ ανασταίνει και εσένα θα περιµένει  
σήµερα παντοτινά! 
 
Κανείς δεν είναι περιττός  
να µη βρεθεί κανείς εκτός  
όποιος ζητήσει θα γευτεί 
Το πέρασµα στον Ουρανό 
το Πάσχα αυτό το φωτεινό 
για την ψυχή Άγια Λαµπρή! 
 
Στην πιο µεγάλη τη Γιορτή… 



 

Ύµνος της οµάδας της «Χαράς» 
 

 
Το Φως σου µοιράζει 
Χριστέ την ελπίδα. 
Σοφία κι αγάπη, 
καρδιάς µυστικό… 
Χαρά αναβλύζει, 
χαρά των αγγέλων, 
στην πλάση χαρίζει 
αγάπης παλµό! 
 

Είναι φως, είναι φως 
ναι! Χριστέ από Σένα, 
ένας φάρος για µένα 
να µην πάθω κακό. 
Είναι φως, είναι φως 
της χαράς οι ακτίνες,  
που ζεσταίνουν τις νύχτες 
µια Ανάσταση ζω! 

  
Χαρά που τη νιώθω, 
όσο ψάχνω αλήθειες. 
Ανάστασης δώρο, 
ζωής οδηγός. 
Κυλάει η πέτρα, 
κυλά και το δάκρυ, 
µια θλίψη κι αν θα ‘ρθει 
δε θα φοβηθώ! 
 
 

Είναι φως… 
 
 

 

 

 



 
Ύµνος της οµάδας της «Συγγνώµης» 

 

 
Τι αργούµε να πούµε, τι δε φτάνει ως τα χείλη 

ούτε κι αν χωριστούµε και σκορπίσουµε οι φίλοι;  

Ποιο ταξίδεψε δάκρυ στην Εδέµ γεννηµένο  

και στου Άδη την άκρη να στεγνώσει προσµένω; 

 

Μια σταλίτσα συγγνώµη τι µπορεί να αλλάξει 

απ’ την ψυχή ως το νου; 

Τη σκληρότερη γνώµη, τη χειρότερη πράξη 

τη«µατιά» του Θεού! 

 

Πταίσµατα… συγγνώµη που ανέτειλε  

Όλη την πίκρα για τον Άδη και στο φως 

Ζεστός, ο Ήλιος της συγγνώµης, ο Θεός! 

 

Με τα πικρά µας λάθη αυτή είν’ η ανάστασή µας 

δε µένει κατακάθι να ντρέπεται η ψυχή µας. 

Η πιο παλιά συγγνώµη ανέτειλε απ’ τον Τάφο 

τι πιο µεγάλη αγάπη απ’ το Θεό να πάθω;  

 

 

 

 

 



Ύµνος της οµάδας της «Νίκης»  
 

Στα βαθειά του Άδη 
µέσα στο σκοτάδι 
ένα Φως σαν το σπαθί διαπερνά την πίκρα! 
Και στα ξεχασµένα 
µάτια δακρυσµένα 
κάποιος σκούπισε τα δάκρυα! 
 
Σα γλυκός αέρας 
µιας µεγάλης µέρας 
στου θανάτου τα υπόγεια τα µαυρισµένα 
Φως του Νικητή µας 
που έχει την ψυχή µας 
και αγάπη δίχως άκρια! 
 

Πάει την άβυσσο στον Παράδεισο 
Φτιαγµένο για ψυχές βασίλισσες 
πρέπει να’ σαι φτωχός, να ‘σαι µίζερος 
αν το σκοτάδι σου δεν νίκησες! 

  
Πώς µπορείς Πατέρα 
Ήλιε και Αγέρα 
να βυθίσεις την Ανάσταση µεγάλο δίχτυ 
και τους πικραµένους 
στον καηµό κλεισµένους 
να τραβήξεις στην ανασαιµιά! 
 
Μόνο εσύ το ξέρεις 
πώς να καταφέρεις 
από αδύναµη ψυχή, ψυχή να περισσέψει 
και σε µια στιγµούλα 
από µια ψυχούλα 
ν’ αναστήσεις ένα νικητή! 
 

Πάει την άβυσσο στον Παράδεισο… 
 

 



Ύµνος της οµάδας της «Τιµής»   
 

Πέτρα κυλά, 
ένας έρηµος τάφος 
σαν άδεια καρδιά, 
που ‘ναι ο ατίµητος 
που ετιµήθη τριάντα αργύρια; 
Τέτοιο το τίµηµα 
πόσο πολύτιµο Αίµα κυλά 
πόση ατίµωση  
είν’ η τιµή της «ηµών σωτηρίας» 
αποτίµηση βαριά! 
 
Τέτοια τιµή 
ανεκτίµητη ελπίδα 
Ανάσταση πια! 
Απ’ το σκοτάδι η Ζωή 
σαν τη µέρα γλυκά ανατέλλει! 
Έτσι ας χαράξει η Αγάπη 
σαν φως στην δικιά µου καρδιά 
έτσι χαρά να γεµίσει η ζωή 
και τα βάρη να φύγουν 
σαν την πέτρα που κυλά! 
 
Πέτρα που κύλησε 
Ζωή πληµµύρισε! 
 
Πόση τιµή 
να γιορτάζω κι εγώ  
την Ανάσταση πια! 
Ήρθε σαν άνοιξη 
πέτρα που κύλησε 
πάει ο χειµώνας! 
Όλα στο Φως οµορφαίνουν 
κι οι ελπίδες σαν φρέσκα κλαδιά 
θέλουν ν’ ανθίσουν ξανά 
σαν ψυχές στον Παράδεισο πάνω  
τί ανεκτίµητη χαρά! 
 

 



 

Ύµνος της οµάδας της «Αρετής» 
 

 

Τη λαµπάδα µόλις που έσβησε κρατώ, 

την Ανάσταση «φοράω» 

και σ’ ολόχρυσο ποτήρι µε Χριστό 

την ψυχή µου ξεδιψάω… 

 

Θεέ µου πόσο Σ’ αγαπάω 

αυτή η στιγµή ας µη χαθεί που έτσι Του µιλάω. 

 

Πριν πω το ευχαριστώ για όσα Σου χρωστώ 

Εσύ, Πατέρας, µε προφταίνεις 

στη λίγη µου αρετή σα να ‘χω πια το τι! 

Πως µε καταλαβαίνεις! 

 

Απ’ τα λόγια ενός πατέρα δυνατού 

που Χρυσόστοµα µιλάει 

έχω φτιάξει µια εικόνα του Θεού 

που ανασταίνει όποιον πονάει. 

 

Μια ψυχή που αγωνίζεται και πάει 

Μπορεί ψηλά για να πετά ή στο φως «κυλάει» 

 

Πριν πω… 

 
 



Ύµνος της οµάδας της «Πίστης»   
 

Πώς µου ζητάς 
να ‘ρθω µες στο νερό; 
που να βρω θάρρος και ξοπίσω Σου να τρέξω; 
Σαν µε κοιτάς  
νοµίζω πως µπορώ, 
όµως Χριστέ το µέσα κύµα πως ν’ αντέξω; 
 
Αν είχα, θ’ άπλωνα 
τα χέρια µου µε πίστη 
όπως ο Πέτρος 
Σ’ άγγιξε πριν να λυγίσει! 
 
Αν είχα πίστη µια σταλιά 
µπορεί να σήκωνα βουνά 
µπορεί στα κύµατα επάνω να πατούσα. 
Θα ‘ταν το θαύµα αληθινό 
ζωή θα άλλαζα 
τους φόβους και τα πάθη  
πιο σωστά θα πολεµούσα 
Ας είχα πίστη µια σταλιά  
και θα νικούσα! 
 
Που θα Σε βρω; 
το µνήµα είν’ αδειανό 
Πόσο προσπάθησα να φτάσω εδώ πέρα. 
Πέρα από εδώ  
πώς να σ’ ακολουθώ; 
στη Λευτεριά µαζί Σου µε κυλάει η πέτρα! 
Αν είχα, θ’ άπλωνα  
τα χέρια µου µε πίστη 
σαν το Θωµά 
πριν την αλήθεια ψηλαφίσει! 
 
Αν είχα πίστη µια σταλιά… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ύµνος της οµάδας της  «Ζωής» 
 

Στάχυ σε είπαν στο χώµα και βυθίστηκες  
κι όσοι µπορούσαν σε είδαν αναστήθηκες! 
 

Είσαι ζωή που ζωή έχεις δώσει  
Όσα χρωστούσαµε έχεις πληρώσει  
και ξεχρεώσει πάνω σε θρόνο Σταυρό. 
Μ ΄ έναν  Ιούδα που σ ‘ έχει προδώσει  
Κι αναρωτιέµαι πως είµαστε τόσοι  
Σε δοκιµάζω ακόµα , παιδί Σου κι εγώ, που Σ ‘ αγαπώ! 
 
Κι αν φοβάµαι πως κάνω θυσία  
Είµαι σαν µαθητής µ ‘ απουσία  
που σε όσα µου δίδαξες , Κύριε , τα ξέχασα. 
Κι αν φοβάµαι πως κάνω θυσία  
Είµαι σαν µαθητής µ ‘ απουσία 
Άφησα κενά πολλά κενά.  

 
Όταν η γλύκα του κόσµου τελειώνει  
Κι όταν το βλέµµα στον πόνο βουρκώνει  
∆ε φανερώνει η ψυχή σου  κρυµµένη ζωή. 
 
Μα όταν Εκείνος την πέτρα σηκώνει 
Και την κυλάει σ ‘ απελευθερώνει    
∆ε θέλεις τίποτα µόνο να Σ ‘ έχει µαζί! 
 
Αλήθειες να έχεις στο νου για ν ‘ αντέχεις  
Μ ‘ Αυτόν να Ζεις!  
 
 

 

 

 

 

 



 

 


