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Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου 
 

Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη 
για όλους χωρίς να διαλέγει. 
Μια στιγµούλα ν’ ακούσεις τα λόγια 
θα δεις την ψυχή σου γιατρεύει. 
 
∆ώρο που έστειλε ο Κύριος 
άνθρωπος τόσο απλός! 
 
Γέροντας αγάπης στο Θεό 
Γέροντας αγάπης στον πιστό 
Γέροντας που θέλω να µοιάσω 
µε χάρη Θεού να λουστώ! 
 
Τόσα χαρίσµατα σου ‘δωσε ο Κύριος 
κι έσβησες θλίψη και πόνο 
Έλυνες τ’ άλυτα, πάτερ Παΐσιε 
κι ήσουνα άνθρωπος µόνο…  
 
∆ώρο που έστειλε ο Κύριος 
άνθρωπος τόσο απλός! 
 
Γέροντας αγάπης στο Θεό 
Γέροντας αγάπης στον πιστό 
Γέροντας που θέλω να µοιάσω 
µε χάρη Θεού να λουστώ! 
 
 
 
 
 
 



 
Ύµνος της οµάδας 
του Οσίου ∆αβίδ του εν Θεσσαλονίκη 
 

Παίρνει ο υδράργυρος φωτιά κι όλα ανάβουν 
πάει, ο πλανήτης έχει πια τρελαθεί, 
δέντρα, τα ζώα, όλη η φύση φωνάζουν 
πως κινδυνεύει όλη η γη να χαθεί! 
 
Όλοι γυρεύουνε να βρούνε µια λύση 
και κυνηγάνε στα «σκουπίδια» τη ζωή 
όµως ξεχνάνε πως σε όλη την κτίση 
υπάρχει πρώτα του Θεού η Πνοή. 
 
 Μια Πνοή 
 σαν αεράκι το πρωί 
 µια Πνοή 
 που όλο τον κόσµο ευλογεί! 
 
Θέλω παιχνίδια, ρούχα, θέλω βραβεία 
κι αφού τα έχω, γιατί λείπει η χαρά; 
Ξεχνάς πως είναι στα µικρά η ευτυχία 
σ’ ένα χαµόγελο, σε µια µατιά! 
 
Ένας παππούλης που για σπίτι είχε δέντρο 
µου είπε πρέπει να γνωρίσω το Θεό 
σ’ όλα τα πλάσµατα Εκείνον να βλέπω 
κι έτσι θα φτάσω και τον κόσµο ν’ αγαπώ! 
 
 Θα το πω, 
 αφού γνωρίσω τον Θεό 
 θα το πω 
 όλο τον κόσµο αγαπώ! 
 



Ύµνος της Οµάδας 
του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου 

 
‘Εκτισ΄ ο Θεός τον κόσµο 
κι όλη η πλάση προσκυνάει 
-ήλιος κι άστρα και φεγγάρι- 
και σε έντυσε µε χάρη 
στην Εδέµ να ζεις (2) 
 
Τρέξε, παίξε, πες τραγούδια 
κι η καρδιά σου ν΄αγαπά 
τα ποτάµια, τα λουλούδια 
του Θεού΄ναι ζωγραφιά. 
 
Έπεσ΄ ο Αδάµ και φεύγει 
κι όλη η φύση αγριεύει 
-λίµνες, θάλασσες, ποτάµια- 
ποιος µολύνει τα νερά 
θάνατο γεννά; (2) 
 
Τρέξε, παίξε, πες τραγούδια 
κι η καρδιά σου ν΄αγαπά 
τα ποτάµια, τα λουλούδια 
του Θεού΄ναι ζωγραφιά. 
 
Τ’ Άγιον Όρος ανασαίνει 
Πνεύµα Άγιο π’ ανάστανει 
στη ψυχή το «κατ’ εικόνα» 
για αν ζήσεις στον αιώνα 
Αϊ-Σιλουανέ (2) 
 

Τρέξε, παίξε, πες τραγούδια 
κι η καρδιά σου ν΄αγαπά 
τα ποτάµια, τα λουλούδια 
του Θεού΄ναι ζωγραφιά. 



 

Ύµνος της οµάδας 
του Αγίου Θεοφάνους Ναούσης 
 
Είχε πίστη πολλή και ψυχή καθαρή 
Θεοφάνης τ’ όνοµά του. 
Μια ζωή θαυµαστή, όπλο του η προσευχή 
κι ο Θεός µες την καρδιά του. 
Όλα δες τα µπορεί, δύναµη έχει πολλή 
και στην πόλη θα στείλει βροχή 
να ποτίσει τη γη, που ‘χει πια ξεραθεί 
να της δώσει και πάλι ζωή. 
 
Την πλάση ν’ αγαπάς 
τίποτα να µη χαλάς 
όλα τα ‘φτιαξε ο Θεός 
όλα τα ‘φτιαξε για µας! 
 
Είχε πίστη πολλή που τα πάντα µπορεί 
κι υπακούει το αγρίµι 
µια σέλα φορά, υλικά κουβαλά 
να χτιστεί το Μοναστήρι! 
Της Ναούσης το φως, φύλακας κι οδηγός 
και προστάτης στα δύσκολα αυτός 
άγιος θαυµατουργός, πάντα δίπλα βοηθός 
ένας ήλιος πολύ φωτεινός! 
 
Την πλάση… 
 

 

 

 



 

 
Ύµνος της οµάδας 
του Αγίου Γερασίµου του Ιορδανίτου 
 

Στον Ιορδάνη ασκητής κρυµµένος τόσο καιρό  
µ’ ένα λιοντάρι παρέα µακριά απ’ το κακό. 
Στη φύση βλέπει Θεό, στο κάθε πλάσµα καλό 
όλος ο κόσµος στολίδι που γυαλίζει απ’ το Φως!  
 
Σαν τον Γεράσιµο εγώ δεν ξέρω αν το µπορώ 
µακριά απ’ την πόλη να ζήσω, µα για αρχή ξεκινώ… 
…για να µπορέσω να ζω στ’ αλήθεια κάθε λεπτό 
λίγο απ’ τον ύπνο θα αφήσω για να πιάσω Ουρανό!    

 
Γνωρίζω τον Θεό, θα πει πως αγαπώ 
τον κόσµο, τους ανθρώπους, τη φύση και το Φως! 
Γνωρίζω πώς να ζω, θα πει το προσπαθώ, 
Γεράσιµε, να βλέπω στα πάντα τον Θεό! 
 

Σαν το λιοντάρι και γω, τραυµατισµένος καιρό 
λίγη βοήθεια ζητάω µε Χριστό ν’ ανδρωθώ! 
Σαν το λιοντάρι κι εγώ να µάθω να ευγνωµονώ  
την ξεχασµένη ανθρωπιά µου επιτέλους να βρω! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ύµνος της οµάδας  
του Αγίου Σεραφείµ του Σάρωφ 

 

∆άσος πυκνό εκεί π’ ασκητεύεις 
πιο κοντά στο Θεό, πιο ψηλά 
προσευχές που γινήκαν θυσία, φωτιά. 
 
Τ’ άγια λόγια σου δείχνουν το δρόµο 
σ’ ένα πλήθος λαού π’ οδηγείς: 
Ποιος διαβάζει το λόγο 
π’ άλλοι λένε «σιωπή» 
 
στις Άγιες γραφές… 
 
Μες της Χάρης το φως γεννήθηκε 
Άγιε Σεραφείµ και Αναστήθηκε! 
 
Άγγιξες «τ’ ουρανού τη Σκέπη» 
Της φωνάζεις «Γλυκιά Παναγιά» 
Χίλιες νύχτες διαβήκαν σε πέτρα ψηλά 
 
Σε θεριά και ανθρώπους σκορπίζει  
Πνεύµα Άγιο ειρήνη χαρά 
ποιος διαβαίνει το δρόµο 
π’ άλλοι λένε «φωτιά» 
 
Με κρυφές προσευχές…  
 
Μες της Χάρης το φως γεννήθηκε 
Άγιε Σεραφείµ και Αναστήθηκε! 
 

 



 
Ύµνος της οµάδας 
του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου 
 

Μαζί όταν ζούµε-µέσα στη φύση που πονάει- 
αν λίγο-λίγο ο καθένας ξεκινάει 
τη βόλεψή του να αφήσει… 
…µαζί θα βρούµε-ό,τι ο καθένας λαχταράει- 
τον Θεό µε τη φύση που µιλάει 
και τόσο Φως έχει χαρίσει. 
 

Φεύγει στον πόλεµο πάει µακριά 
ειν’ η Ρωσία καρδιά που πονά, 
κι όµως ο εχθρός θα τον βρει ξαφνικά 
σε Τούρκο αφέντη τον φέρνει κοντά. 
Σαν υπηρέτης για να ζει, 
σε στάβλο να ταπεινωθεί, 
για να λυγίσει, ο Ιωάννης και την πίστη ν’ αρνηθεί. 
Μα απ’ το Θεό δεν θα χαθεί, µέχρι και θαύµα θα αξιωθεί 
να το θυµούνται όλοι µαζί! 
 

Μαζί όταν ζούµε-µέσα στη φύση που πονάει… 
 

Τώρα ήρθε στην Εύβοια να λάµψει ξανά, 
σε πατρίδα καινούρια να δώσει φτερά, 
το Προκόπι θα του’ χει µεγάλη Εκκλησιά 
µες στη φύση, σαν δέντρο ν’ απλώνει κλαδιά. 
Κι έτσι όλος ο κόσµος θα το γεύεται πάντα 
το Φως που τον πληµµύρισε σε χρόνια σαράντα. 
Πώς θα ‘θελα κι εγώ Θεό να βλέπω στα πάντα  
και να το ζούµε όλοι µαζί. 
 

 



 
Ύµνος της οµάδας του Αγίου Μοδέστου 
 
Έφτανε µονάχα η προσευχή του, 
είχε πάντα το Θεό µαζί του. 
Θαύµατα η πίστη του γεννάει 
και ψηλά στον ουρανό τον πάει. 
 
Έλα, µη δειλιάζεις 
Είναι όµορφο το λάθος να αλλάζεις! 
Πίστη να ‘χεις µόνο 
ο Άγιος Μόδεστος µας έδειξε το δρόµο. 
 
Να ενωθούνε οι φωνές µας 
να ενωθούν οι προσευχές µας: 
«Θεέ µου, τα ζώα να σωθούνε 
να µην εξαφανιστούνε». 
 
Μέσα στην πολλή τεχνολογία 
πού να δεις των ζώων την αξία! 
Μηχανές τα ζώα έχουν γίνει 
κι όλο αυτό αδιάφορο σ’ αφήνει. 
 
Έλα… 
 
Να ενωθούνε… 
 

 

 

 

 

 



 
Ύµνος της οµάδας του Αγίου Νικάνορος 
  
Κι εσύ µε αγάπη µπορείς να ζεις! 
  
Προσευχή θερµή, τον Κύριο φανερώνει 
∆άκρυ από την ψυχή, σε µεταµορφώνει 
"Θα είµαι µαζί σου να σε φυλώ" 
είπ' ο Θεός απ'τον ουρανό. 
  
  
Την αγάπη για την κτίση 
που ο Θεός σου'χει χαρίσει 
πρόσεξε µη τη ξεχάσεις 
και στο τέλος µη τη χάσεις 
Όµως πρέπει ν'αγωνιστείς 
  
  
Κι εσύ µε αγάπη µπορείς να ζεις! 
  
Πλούτη και περιουσία, δίνεις για ευτυχία 
Μοναστήρι θαυµαστό, γεµίζεις µε Χριστό 
Στο όρος Καλίστρατου το ιερό 
Νικάνωρ θα'ρθω να σε βρω 
  
Την αγάπη ....... 
  
Κι εσύ µε αγάπη µπορείς να ζεις! 
 

 

 

 



 

 

 

 


