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Ύµνος της οµάδας «Αστέρια» 
 

Τώρα που απλώθηκε η νύχτα Σου 

γαλήνεψαν τα µάτια και ο νους 

κι αναζητώ το µονοπάτι 

που οδηγεί στο Θρόνο Σου µπροστά! 

 

Τι κι αν σβήσει µια ελπίδα 

γέµισε Αστέρια ο ουρανός 

Φως στη νύχτα λἀµψε µου 

µη µείνω µοναχός 

 

∆ε φοβάµαι, Σε ζητάω 

Μια αγκαλιά για µένα ο ουρανός 

ένα θαύµα όλη η Γη 

για δες, παντού Θεός! 

 

Να ‘ναι λάµψεις µέσα απ’ την αγάπη Σου 

που όνειρα γεννάνε στο µυαλό; 

Ή Αγίων να ‘ναι φωτοστέφανα 

που δίνουνε χαρά στον Ουρανό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ύµνος της οµάδας «Ουρανός» 
 

Έπλασε τον κόσµο για µας ο Θεός 

και στη τελευταία µατιά 

τράβηξε σεντόνι γαλάζιο και ροζ 

για να σκεπαστούν τα παιδιά! 

 

Ουρανός που αγκαλιάζει 

ουρανός ανοιχτός 

όπως η µάνα σκεπάζει  

όσα βλέπει το φως! 

 

Όλα κείνα που έχω να Του πω 

όταν θα δακρύσω ή θα γελώ 

ψάχνω µε τα µάτια να µιλήσω στο Θεό… 

ξέρω ότι βρίσκεσαι παντού 

όµως στην ψυχή κάθε παιδιού 

µένεις στο απέραντο γαλάζιο σπίτι τ’ ουρανού! 

        στο φως… 

       στον ουρανό! 

 

Όταν χαµηλώνει του ήλιου το φως 

και γεµίζει άστρα η βραδιά 

τότε αυτή η στέγη δεν είναι ουρανός  

αλλά µία πόρτα πλατιά… 

 

Καταφύγιο µοιάζει  

κι είναι σκάλα ψηλή  

που σιγανά σ’ ανεβάζει 

σα φτερό την ψυχή! 

 

 



Ύµνος της οµάδας «Ουράνιο Τόξο» 
 

Μετά από κάθε Κατακλυσµό 

Ουράνιο Τόξο στον ουρανό! 

Είναι σφραγίδα απ’ το Θεό 

έφυγε τώρα πια το κακό! 

Έχει ησυχάσει όλη η πλάση 

βγαίνει ο ήλιος πάλι να λάµψει! 

 

 Επτά χορδές µε χρώµα θαυµαστό 

 από τη γη ψηλά στον ουρανό! 

 Με Ουράνιο Τόξο  

η προσευχή µπαρκάρει,  

µακάρι να λάµψει ο κόσµος και πάλι όλο Χάρη! 

 

Αν φοβηθείς κι νοιώσεις «µικρός», 

µαύρος ο κόσµος και σκοτεινός, 

για προσευχή είναι τώρα καιρός 

σαν πινελιά µε χρώµα και φως, 

να στείλει η Παναγιά το ζωνάρι 

Ουράνιο Τόξο διώχνει τα «βάρη»! 

 

 Επτά χορδές µε χρώµα θαυµαστό… 

 

 

 



Ύµνος της οµάδας «Ελιά» 
 

Έχει φτιάξει στη γη 
ο Θεός έναν κόσµο ολοφάνερο θαύµα  
γι’ αυτόν που έχει µάτια να δει. 
Ευλογίες Θεού 
δηµιουργία αγάπης, καρπούς της θυσίας 
ολοζώντανος ύµνος για εµάς. 
 
Και σε κάθε αγώνα, ένα στεφάνι 
της νίκης ο αθλητής. 
Που ήρθε πρώτος στο τέρµα η ελιά στεφανώνει 
σηµάδι µεγάλης δόξας, τιµή! 
 
∆ένδρο αιώνιο στον ίσκιο σου σιµά 
κάθισε ο Χριστός µας. 
Τα κλαδιά σου άκουσαν µυστικά  
προσευχή αιώνια! 
Ποτισµένη είναι η ρίζα σου  
µε µετάνοιας δάκρυ. 
Του Θεανθρώπου που έχυσε για εµάς  
πριν απ’ το Σταυρό. 
 
Της ελιάς ο καρπός 
για τον άνθρωπο είναι πολύτιµο δώρο Θεού 
στη ζωή των πιστών. 
Στην εικόνα µπροστά 
το καντήλι αναµµένο αγιοπρόσωπο φέγγει 
σαν φάρος λιµάνι µικρό. 
 
Του Χριστού η ευλογία είναι µπροστά µας 
µέσα στην κάθε ψυχή 
και η πλάση απλώνει από φως που γεννιέται 
στολίδι της ζωής. 
 

 

 



Ύµνος της οµάδας «Στάχυ» 
 

Στάχυ, βιάσου!  
Χρυσαφένιο να λάµψεις, να βγει η σοδειά σου! 
Για φαντάσου! 
Άγιο Σώµα ο καρπός σου, µεγάλη χαρά σου! 
Για φαντάσου! Τι χαρά σου! 

 
Το καλοκαίρι έφτασε ξανά 
και το φως πώς γιορτάζει! 
Η βροχή και τ’ αγιάζι 
δεν σε σκιάζουν καθόλου 
ο ήλιος φωτίζει ψηλά! 
 

Στάχυ, βιάσου!  
Χρυσαφένιο να λάµψεις να βγει η σοδειά σου! 
Για φαντάσου! 
Άγιο Σώµα ο καρπός σου, µεγάλη χαρά σου! 
Για φαντάσου! Τι χαρά σου! 

 
Το καλοκαίρι βάλε στην καρδιά 
και το στάχυ θυµήσου, 
προσφορά η ζωή σου! 
Ευλογία θα πάρεις 
αν µάθεις να δίνεις χαρά! 
 

Βιάσου, βιάσου!  
Σαν το στάχυ να παίζει στο Φως η καρδιά σου! 
Βιάσου, βιάσου! 
προσφορά απ’ αγάπη, η ζωή η δικιά σου! 
Βιάσου, βιάσου!  
Σαν το στάχυ να παίζει στο Φως η καρδιά σου! 
Βιάσου, βιάσου! 
προσφορά απ’ αγάπη, η ζωή η δικιά σου! 
Για φαντάσου! Τι χαρά σου! 

 

 



Ύµνος της οµάδας «Βασιλικός» 
 

Είναι χαρά σ’ όλη τη γη 

Βασιλική είναι γιορτή  

Με τ’ άρωµά σου να ’ναι οδηγός 

Ο Τίµιος ευρέθη ο Σταυρός! 

 

Άνθος θα γίνω δίπλα στο Σταυρό 

Και θα µαρτυράω πάντοτε Χριστό 

Άνθος θα γίνω δίπλα στο Σταυρό 

Με το άρωµά µου θα τ’ οµολογώ! 

 

Του κόσµου ο ∆ηµιουργός  

Σε µένανε που ‘µαι µικρός 

∆ίνει «ζωή κι Ανάσταση» Σταυρός! 

Τι ευλογία ένα τέτοιο Φως! 

 

Άνθος θα γίνω… 

 

Παντοτινά θα Σ’ αγαπώ 

Έχω σταυρό για φυλαχτό 

Η αγάπη Σου για µένα ωκεανός 

Κι εγώ πλατύφυλλος Βασιλικός! 

 

Άνθος θα γίνω… 
 

 

 
 
 



Ύµνος της οµάδας «Περιστέρι» 
 

Είπε κι έγιναν τα πλάσµατα του κόσµου 

µ’ όλη τη δύναµη που έκρυψε καλά. 

Μη φοβηθώ πολύ σεβάστηκε ο Θεός µου 

τον κόσµο ολόκληρο στα χέρια που κρατά! 

 

Με τις φτερούγες µου Χριστέ µου που ανεβαίνω  

εσύ µε κάνεις να πετώ 

κι άµα βραχώ στη θάλασσα µε Σένα πάλι βγαίνω  

σαν περιστέρι και σαν αστέρι 

κοντά σου µόνο ζω 

και πετώ! 

 

Είπες να µείνουµε ακέραιοι για σένα 

κι ο κόσµος θύµωσε µε κάθετι καλό 

κι ήρθα και κούρνιασα στις δυο σου τις παλάµες  

κρύψε µε Κύριε γιατί θα φοβηθώ! 

 

Με τις φτερούγες µου… 

 
 
 
 
 
 
 



Ύµνος της οµάδας «Αµνός» 
 

Μι’ αστραπή πληµµύρισε τη γη 

«Γενηθήτω φως» κι ένας ήλιος λαµπερός! 

Πάλι Φως! Γεννήθηκε ο Χριστός 

ταπεινός Αµνός, ως Θεός αληθινός. 

 

Πώς µπορεί να αντέξει τη θυσία 

ν’ ανεβεί στο Γολγοθά! 

Θαυµαστή η σιωπή στην «ανταρσία» 

µοιάζει µε «Ωσαννά»! 

 

Σαν µικρός Αµνός 

θυσιάζεται ο Χριστός 

για σωτηρία που ο κόσµος διψά! 

Σαν καλός «βοσκός» 

το αίµα Του θα δώσει Αυτός 

µες στην καρδιά µας να γίνει δροσιά! 

 

Σαν κερί που λιώνει η ψυχή 

αν την προσφορά θα γεµίσει µε χαρά, 

σαν κερί µε φλόγα σιγανή  

που αν θα µοιραστεί, θα πολλαπλασιαστεί! 

 

Ποιος µπορεί να αντέξει τη θυσία 

ποιος απ’ όλους θα ‘ναι αυτός 

που ζωή του θα’ ναι η διακονία 

σαν µικρός Χριστός! 

 

Σαν µικρός Αµνός… 
 

 

 

 

 



 

Ύµνος της οµάδας «Ελάφι» 

 

Έχω στην καρδιά µου 

καταφύγιο λες για ελάφια ψυχές 

δος µου την οµορφιά τους 

καθαρές, γιατί ξέρουν, να βρίσκουν πηγές! 

 

Σαν ελάφι το Χριστό ζητά η ψυχή µας 

Τον ζητά σ’ αυτό τον τόπο κι είναι µαζί µας.  

 

Μέχρι νερό να χορτάσεις θα είµαι κοντά σου 

φίλο να σ’ έχω και να σε προσέχω πολύ 

 

Έχω στην καρδιά µου 

µια εικόνα οµορφιάς απ’ αυτές που αγαπάς 

κι όπου την αντικρύσεις  

είναι δώρο Θεού που ποτέ δεν ξεχνάς! 

 

Σαν ελάφι… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


