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Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων  
Ανδρόνικου και Αθανασίας 

 
 

Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα 

και τη φυλάει σαν τελευταία ηλιαχτίδα 

κι όλα τα κάστρα αν θα σωριαστούν στη µέση 

η οικογένεια θ’ αντέξει, δε θα πέσει! 

 

Με των αγίων την ευλογία 

που κάτι ξέρουν(ε) από θυσία 

µε των αγίων την παρουσία 

που λέν Ανδρόνικο κι Αθανασία 

 

∆ώσε µου το χέρι, τίποτα δε χάθηκε 

Χαµογέλασέ µου κι η ψυχή ζεστάθηκε 

Θέλω να τ’ ακούσω, τι σε στεναχώρησε 

Άνοιξε η αγάπη, δρόµο και προχώρησε! 

 

Αν θέλεις δέντρα δώσε στην «καρδιά» σου σπόρο 

Κι αν θες ευγένεια κι εσύ ν’ αφήσεις χώρο 

Ό,τι ζητούσε ο Χριστός απ’ τους ανθρώπους 

Κι Εκείνος τό ‘δωσε σε δάκρυ και σε κόπους… 

 

 Με των αγίων την ευλογία… 

 

 

 

 



Ύµνος της οµάδας των Αγίων  
Ιωακείµ και Άννας 

 

 
Τί ντροπή να ζουν για χρόνια 
δίχως ούτε ένα παιδάκι! 
Τί θα πει ο κόσµος όλος 
πόση θλίψη και φαρµάκι! 
Τί χαρά όταν Την είδαν 
δώρο Αυτή µε προσευχή 
Παναγία θα αναθρέφαν 
Θεοπάτορες στη Γη! 
 
Χαρά στη Γη! 
 
Ιωακείµ και Άννα  
τέτοια τιµή το Τάµα! 
Τώρα η ντροπή θα γίνει 
στην Παναγιά στολίδι! 
 
Τον καρπό της προσευχής τους 
λίγο ζήσαν στη βιοτή τους. 
Μείναν µόνο χρόνια τρία 
οικογένεια αγία. 
∆ώρο θα ‘ναι πια το δώρο 
στο Ναό να αξιωθεί 
να δωρίσει τώρα ασπόρως 
το Χριστό πάνω στη Γη! 
 
Τι υποµονή 
χρόνια η ντροπή, 
µα η προσευχή 
Φώς που θα φανεί!  

 

 
 
 



Ύµνος της οµάδας των Αγίων  
Ζαχαρία και Ελισσάβετ 

 

Τα χρόνια του ασπρίσαν πολύ τα µαλλιά 

και µέσα του γέρασε τόσο η καρδιά 

για Έναν υπάρχει για Κείνον χτυπά 

που µες στο ναό Του το θαύµα ζητά! 

 

Τον Ηρώδη δε φοβάται 

 Αυτόν, µόνο τον λυπάται… 

 

Κι η µάνα, τον Πρόδροµο έχει αγκαλιά 

η Ελισσάβετ πονά  

µη χαθεί, το δρόµο ποιος θα ανοίξει 

να περάσει ο Σωτήρας Θεός ! 

 

Να είχα στην πίστη µεγάλη καρδιά 

να µην ήµουν µόνος, φοβάµαι πολλά 

σαν Πρόδροµος σα Ζαχαρίας εγώ 

µαζί κι οι δικοί µου κοντά στο Χριστό! 

 

Τώρα ο φόβος πού’ ναι απέξω 

ποιος δεν θέλει να πιστέψω; 

 

 Κι η µάνα…  

 



Ύµνος της οµάδας των Αγίων  
Κυρίλλου και Μεθοδίου 

 
 
Αν οι λέξεις δεν γραφόταν 
για να γίνουν προσευχές, 
τ’ Άγια λόγια θα ξεχνιόταν, 
και θα µένανε στο χθες! 
 
Πώς τα γράµµατα µιλάνε 
πώς οι λέξεις γίναν φως 
έν’ αλφάβητο καινούριο,  
ένας κόσµος ανοικτός!  
 

Άνοιξε παράθυρο στον κόσµο 
µάθε απ’ τα βιβλία το σωστό 
όσα έχει ο άνθρωπος µπορέσει είναι δω!  
Άνοιξε παράθυρο στον κόσµο 
ζήσε κάθε µέρα µε Χριστό 
κι όσα δεν χωρέσαν στα βιβλία θα’ ναι δω! 

 
∆υο αδέρφια πώς µπορέσαν 
να χαράξουν το Χριστό 
µε µια πένα απ’ τις καρδιές τους 
στης Ευρώπης τον παλµό. 
 
Σαν τους Σλάβους αν θα έχεις 
οικογένεια το Χριστό 
θα αγαπήσεις τα βιβλία 
και θα αλλάξεις προορισµό… 

      

Άνοιξε παράθυρο… 
 

 

 
 



Ύµνος της οµάδας των Αγίων 
Πέτρου και Ανδρέα 

 
 
Άλλη µια φορά 

που µε τη βάρκα στο γυαλό 
µε το δίχτυ τους βαρύ 

είν’ ακόµα ένα πρωί 
Τι µπορεί ν’ αλλάξει  

τη δική τους τη ζωή 
από µια ψαριά καλή 

µια χαρούµενη στιγµή  
για ταπεινούς 

 
Όλα είναι δυνατά για του Πέτρου τη φωτιά 
και του Ανδρέα του αδερφού του την καρδιά 
Όταν στέκει ο Χριστός όπου εσύ αναζητάς 
ποιός αλήθεια θα ‘ναι απ’ όλους ο ψαράς; 
Των ταπεινών ο δυνατός, δίχτυ του κι απόχη ο Σταυρός! 
 
Πώς να µη δακρύσεις 

για το σχέδιο του Θεού 
«Ψάρεψε» τους τόσο απλούς  

για τον κόσµο θησαυρούς 
Πριν καλά στεγνώσει 

η αλµύρα απ’ τα µαλλιά 
ήρθαν φλόγες της γιορτής 

ήταν της Πεντηκοστής  
στους ταπεινούς 

 
     Όλα είναι δυνατά… 

 

 

 

 



Ύµνος της οµάδας των Αγίων 
Μάρθας και Μαρίας 

 

Στα πόδια του Χριστού κοντά 
Λόγια µε χρώµα σα φωτιά 
Μάρθα ή Μαρία να 'µαι εγώ 
Ποια να διαλέξω απ' τις δυο 
Η µία γνέφει τ' Ουρανού 
Η άλλη στην έγνοια του αδερφού 
σαν είν' η αγάπη αληθινή  
όλα έχουν Νόηµα και Πνοή 
 

Η Πνοή Του Ζωή 
ένα νεύµα Του αρκεί 
τα σκοτάδια του Άδη να γκρεµίσει 
Η Πνοή Του Ζωή 
δεν έχει τέλος και αρχή 
αυτή η Αγάπη τον κόσµο πληµµυρίζει 
 
Μείνε κοντά µας για πάντα 
Ραβί µακριά Σου όλα άδεια 
Μείνε κοντά µας να γίνει 
Ανάσταση κι εντός µας να µείνει 
Μείνε κοντά µας κι απόψε  
κι όπως στο Λάζαρο τότε 
το δάκρυ Σου Κύριε δώσε  
Ανάσταση και τους φίλους σώσε 
 

Κάθε γυναικά το µπορεί 
φίλη στον Κύριο να σταθεί 
το χέρι να 'ναι του Χριστού 
για τις πληγές του Αδερφού 
 

Τ' Αδελφού που πονά 
που συγνώµη ζητά 
που φοβάται µονάχος µες τη νύχτα 
Μια γυναίκα µπορεί 
να διακονεί τη ζωή  
µε µιας να γίνει και Μάρθα και Μαρία 



Ύµνος της οµάδας των Αγίων  
Χρυσοστόµου και Ανθούσας 

 

 

Όταν όλα σκοτεινιάσουν 

θα ‘χω πάντα ένα φως. 

Όταν όλα θα δειλιάσουν  

τότε εγώ θα ξέρω πώς… 

…πώς θα γίνει η ζωή µας 

ένας ήλιος φωτεινός. 

 

Όσα είπες, Ιωάννη, 

τα ‘χω θησαυρό 

ω, ω, λόγια από χρυσό! 

Την απάντηση να δίνουν 

σ’ ό,τι κι αν ζητώ 

ω, ω, λόγια από χρυσό 

λόγια από Χριστό! 

 

Στης Ανθούσας την αγκάλη 

έµαθες για το Χριστό 

η αγάπη της µεγάλη 

τι τιµή να σ’ έχει γιο! 

Κάθε λέξη σου καράβι 

  που οδηγεί στον ουρανό! 

 



Ύµνος της οµάδας των Αγίων 
Κηρύκου και Ιουλίττας 

 

 

Ρίζωσε η πίστη σου βαθειά µες την καρδιά του 

τι κι αν ήτανε µικρός, το θάρρος του βουνό. 

Ιουλίττα ήρωα κρατάς στην αγκαλιά σου 

είχε τις κουβέντες σου για όπλο κι οδηγό. 

 

Κι εγώ σας Άγιος Κήρυκος σε όλους θα το πώ 

πως θέλω να’ χω µια ζωή γεµάτη από Χριστό! 

Κι εγώ σας Άγιος Κήρυκος θα βλέπω Ουρανό 

στα δύσκολα Εσένανε θα έχω βοηθό! 

 

Να ποιος είναι ήρωας, ατρόµητος, γενναίος! 

όχι στην τηλεόραση και στα περιοδικά. 

∆ιωγµοί, βασανιστήρια µα εκείνος θαρραλέος 

να ποιος είναι ήρωας και ποιος πετάει ψηλά! 

 

Κι εγώ… 

 

Κι αν µου πουν να Σ’ αρνηθώ 

ήρωας θα’ µαι κι εγώ! 

 

Κι εγώ… 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ύµνος της οµάδας των Αγίων  
Κωνσταντίνου & Ελένης 

 

Έλαµψαν τ’ αστέρια, άπλωσες τα χέρια 

Ήτανε σηµάδι µες τον Ουρανό 

Νίκησες µε θάρρος, έγινες Μεγάλος 

∆ύναµη σου δίνει ο Τίµιος Σταυρός. 

 

Όπου κι αν κοιτάξεις, όλα γύρω σου Θεός 

Οικογένειά σου, Γη και Ουρανός 

Θε(έ) µου πόσο θέλω ισαπόστολος κι εγώ 

∆ίπλα Σου να µείνω, µέσα Σου να ζω 

 

Λάµπουν όλα γύρω, όλοι ευτυχισµένοι 

Άρωµα Κυρίου που σε οδηγεί! 

Τι χαρά µεγάλη έδωσες Ελένη 

Βρήκες τον Σταυρό τον Τίµιο στη γη 

 

Όπου κι αν κοιτάξεις… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


