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Κωδ.:ΚΓ007 

Κωδ.:ΚΓ008 

Κωδ.:ΚΓ009 

 

 



Κωδ.:ΚΓ010 

Κωδ.:ΚΓ011 

Κωδ.:ΚΓ012 



Κωδ.:ΚΓ013 

Κωδ.:ΚΓ014 

Κωδ.:ΚΓ015 



Κωδ.:ΚΓ015 

Κωδ.:ΚΓ016 

                                          Γάμο μας στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, Ναύπλιο 
                                          Ανάμεσα σε αγαπημένα & φιλικά μας 
                                          Πρόσωπα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ώρα 8.30μ.μ 
                                          Η παρουσία σας θα ολοκληρώσει την ευτυχία μας. 
 

 

Κωδ.:ΚΓ017 

Με άνθη αρραβώνα πλέξαμε κι ο γάμος τ΄  ονειρό μας, 

Την εκκλησία διαλέξαμε στον όμορφο καιρό μας 

Και σας καλούμε με χαρά μ’ αυτό το προσκλητήριο 

Να γίνουν όλα ανθηρά στου γάμου το Μυστήριο. 

 

:00 μ.μ 
Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Κιάτο. 

 



Κωδ.:ΚΓ017

Κωδ.:ΚΓ018 

Κωδ.:ΚΓ019 



Κωδ.:ΚΓ020 

ε; 

-Παντρευόμαστε! 

-Ποιοι; 

-Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη 

-Πού; 

-Στο εξωκκλήσι Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Στην Αρτέμιδα 

-Πότε; 

-Το Σάββατο 2 Ιουλίου 

-Τι ώρα; 

-Το απόγευμα στις 7.30 

-Γιατί; 

-Για της αγάπης το παιχνίδι 

-Ε και; 

-Ε να έχουμε ανάγκη τιε ευχές σας 

 

 

 

Κωδ.:ΚΓ021 

Μετά από ώριμη σκέψη αποφασίσαμε  
να γυρίσουμε μια ταινία με τίτλο 

«Ισόβια Δεσμά» 
Η πρεμιέρα θα γίνει 

Το Σάββατο 9 Ιουλίου και ώρα 8 μ.μ 
Στον Ιερό Ναό Αγίου Αναστασίας Περισσού 

Θα χαρούμε να παρευρεθείτε σαν Guest Stars 
 

Οι πρωταγωνιστές 

Οι παραγωγοί 

 



Κωδ.:ΚΓ023 

ϊκό Κορινθίας 

 

Οικογένειες 

 

 

Κωδ.:ΚΓ024 

 

Οικογένειες 

 

 

 

 



 

Κωδ.:ΚΓ025 

Στο σημαντικό ραντεβού της ζωής μας θέλουμε διπλά μας πρόσωπα που 

Που μας αγαπούν. 

Γι αυτό σας περιμένουμε με πολλή χαρά το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και ώρα στον Ιερό Ναό 

Αγίου Δημητρίου 

Βοχαϊκό Κόρινθος 

Βασίλης - Σοφία 

Οικογένειες 

Κωδ.:ΚΓ026 

Και έτσι ένα ωραίο βράδυ 
Ο Γιώργος & η Κωνσταντίνα 

Αποφάσισαν να παντρευτούν. 
Διάλεξαν για εκκλησία τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Κιάτο.  

Για μέρα και ώρα του γάμου τους το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 6.00μ.μ 
Διάλεξαν τέλος για παρέα τους στην ξεχωριστή τους αυτή στιγμή… Εσάς. 

Οικογένειες 

 

Κωδ.:ΚΓ026  

Ο Κώστας Μπλάνης & η Αμαλί Στασινου 
Αποφάσισαν τελικά να κάνουν την τρέλλα. 
Όσοι διαφωνούν μπορούν να μην έρθουν.. 

..Όσοι συμφωνούν τους περιμένουμε 
Στον  Άγιο Δημήτριο Λουμπαρδιάρη στον Φιλοπάππου  

το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2007 στις 7.00μ.μ 
Οικογένειες 

 

 



Κωδ.:ΚΓ026  

Κάνεις και κάνεις πράγματα 
Μα τούτο θέλει πάθος 
Πιο κάτω αναγράφεται 
Μια είδηση με βάθος. 

 
Κανείς την ώρα την χαράς 

Δεν θέλει να ναι μόνος 
Γι’αυτό και εμείς στο γάμο μας 

Θέλουμε να ναι κόσμος. 
 

Ξεκινάμε την καινούργια μας ζωή 
Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 6μ.μ 

Στον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού στο Λόφο Σκουζέ. 
Νίκος - Φωτεινή 

 



 

 

 

 

 

 



 

Κωδ.:ΚΒ025 

 : Γιώργος & Ελένη 

 : Μαρίνα 

Κωδ. .:ΚΒ026   

Βήμα 1 

Φορέστε τα καλά σας. 
Βήμα 2 

Αν είναι Κυριακή 20 Ιουνίου 2010 ξεκινήστε! 
Βήμα 3 

Προορισμός η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 
Βήμα 4 

Προσοχή να είστε εκεί στις 11 το πρωί, 
διαφορετικά πάτε 2 βήματα πίσω. 

Βήμα 5 
Τώρα παίζω μόνο εγώ! 

Παρακολουθήστε με πόση χάρη βουτάω στο νερό! 
Βήμα 6 

Ανοίξτε τ’ αυτιά σας γιατί θα πουν το όνομά μου! 
Βήμα 7 

Οι γονείς μου Πέτρος & Μαρία 
πετούν από χαρά, 

μαζί με το νονό μου Χάρη! 

 

 

 

 



Κωδ. .:ΚΒ027 

 

Ο Γιάννης & η Μαρίασας περιμένουν στη βάπτιση  
της/του κορούλας/γιου τουςτο Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011 

και ώρα 11 το πρωί 
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Νονοί: Σπύρος & Σοφία Πετράτου 

 
 

Κωδ. .:ΚΒ028 

Το μωράκι μας βαπτίζουμε... 

... και σας περιμένουμε... 
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2010 στις 12 το μεσημέρι 
στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στην Παραλία. 

Oι γονείς: Μαρία & Πέτρος 
Οι νονοί: Ανδρέας & Ελένη 

 

Κωδ. .:ΚΒ029 

Όοοοολοι... 

θα είναι στη βάπτισή μου το Σάββατο 26 Ιουνίου 2011 
στις 6 το απόγευμα 

στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στην Παραλία. 
Οι γονείς μου, ‘Αρης & Κατερίνα, 

θα χαρούν να είστε κι εσείς μαζί μας. 
Νονοί μου θα είναι ο Ανδρέας & η Μαρία. 

 

Κωδ. .:ΚΒ030 

Βρουμ βρουμμμμμμ! 
Ξεκινήστε για τη βάπτισή μου το Σάββατο 3 Ιουνίου 2010 στις 6 το από απόγευμα 

στην εκκλησία του Αγίου Στυλιανού. 
Θα φτάσω εκεί πριν από σας σίγουρα!!! 

Στα πιτς θα είναι οι γονείς μου Μιχάλης & Ελίνα 
και ο νονός μου Αλέξανδρος 

 

 

 



Κωδ. .:ΚΒ031 

Μια φάρμα με ζώα θα έχω στο χωριό 
και κάθε μέρα θα φροντίζω τα ζώα στον αγρό. 

Με το σκύλο μου παρέα θα τρέχω να δω 
τα ζωάκια μου αν θέλουν νερό και φαγητό. 

Πρώτα όμως θα βαπτιστώ, 
την Κυριακή 20 Ιουνίου 2010 

στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 
 
 

Κωδ. .:ΚΒ032 

Εμπρός, ξεκινάμε όλοι για... 
τη βάπτισή μου το Σάββατο 26 Ιουνίου 2011 

στις 6 το απόγευμα 
στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στην Παραλία. 

Οι γονείς μου, ‘Αρης & Κατερίνα, 
θα χαρούν να είστε κι εσείς μαζί μας. 

Νονοί μου θα είναι ο Ανδρέας & η Μαρία. 

 

Κωδ. .:ΚΒ033 

Σας περιμένω στη βάπτισή μου το Σάββατο 26 Μαΐου 2012 
στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Σερρών. 

Όλος ο κόσμος θα είναι εκεί! 
Οι γονείς μου: Ανδρέας & Zωή 

Οι νονοί μου: Κατερίνα & Γιώργος 

 

Κωδ. .:ΚΒ034 

Επειδή με τον ιπποπόταμο δεν θα φτάναμε ποτέ 
πήραμε το τζιπ για να προλάβουμε τη βάπτιση 

την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 
στις 6 το απόγευμα 

στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στην Παραλία. 
Οι γονείς, ‘Αρης & Κατερίνα, 
θα χαρούν να είστε μαζί μας. 

Νονοί μου θα είναι ο Ανδρέας & η Μαρία. 

 



Κωδ. .:ΚΒ035 

Πρόβλημα: 
Δύο γονείς και μια νονά πρέπει να βαπτίσουν 
ένα μωρό σε εκκλησιά με μια κολυμπήθρα 

έναν παπά και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Βρέιτε πόσα κουφέτα θα έχουν οι μπομπονιέρες. 

Λύση: 
Oι γονείς Mαρία και Γιάννης και η νονά Φαίδρα 

συμφώνησαν η βάπτιση να γίνει την Κυριακή 3 Ιουνίου 2010 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καλαμαριά στις 11 το πρωί. 

Αν γ ο κάθε γονέας, ν η νονά και μ το μωρό τότε: 2γ + ν = 
+ μ 

Aν φ οι φίλοι, σ οι συγγενείς και χ οι μπομπονιέρες και ισχύει φ + σ≤ χ 
το μωρό θα βουτήξει στην κολυμπήθρα 3 φορές! 
Aν ακόμα αναρωτιέστε πόσα θα είναι τα κουφέτα 

ελάτε να τα μετρήσετε!!!! 

 

 

Κωδ. .:ΚΒ036 

Συνταγή για μια βάφτιση 
από τους γονείς Γιάννη & Μαρία 

και το νονό Αλέξανδρο 
Yλικά: 

1 μωρό κατά προτίμηση στρουμπουλό 
1 νονός 

1 κολυμπήθρα 
1 μπουκαλάκι λάδι 

1 παπάς 
πολλοί καλοί φίλοι και συγγενείς (όσο πάρει) 

Eκτέλεση: 
Tην Κυριακή 20 Ιουνίου 2010 στις 11 το πρωί, 

βάζουμε τα υλικά μαζί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα. 
Προσέχουμε το νερό της κολυμπήθρας να είναι ζεστό 

αλλά να μην καίει. Ανάβουμε ένα μεγάλο κερί. 
Ο νονός αλοίφει με λάδι το μωρό. Mετά το γρήγορο 

μπανάκι στην κολυμπήθρα το ντύνουμε με τα 
βαφτιστικά του ρούχα και πλέον μπορούμε να το 

φωνάζουμε με το όνομά του! 

 

 



 

 

Κωδ. .:ΚΒ037 

Στης θάλασσας το κύμα επάνω στον αφρό 
ήτανε κρυμμένο ένα όνομα γλυκό! 

Το βρήκε ένας γλάρος το ‘φερε στη στεριά 
το έθαψε στην άμμο στην ακροθαλασσιά! 

Ο θησαυρός μου είναι και ψάχνω να τον βρω! 
Άραγε, ποιο να ‘ναι το όνομα αυτό; 

Εσείς ελάτε την Κυριακή 6 Ιουνίου 2010, 
στις 7 το απόγευμα. στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 

Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 
Η νονά μου: Μαρίνα 

 

 

 

Κωδ. .:ΚΒ038  

Γκοοοοοοοοο....λ! 
Ένας καταπληκτικός συνδιασμός, αγαπητοί ακροατές! 

Σε μεγάλη μέρα ο Παππούς πήρε τη μπάλα, 
με βαθιά μπαλιά ακριβείας βρήκε τον Μπαμπά, 

ο Μπαμπάς με φανταστική προσποίηση 
απέφυγε δύο αντιπάλους 

και έβγαλε καταπληκτική πάσα στη Μαμά, 
σέντρα ακριβείας της Μαμάς στο Νονό, 
ο οποίος κάνει ένα φοβερό σουτ και... 

Eλάτε να πανηγυρίσουμε μαζί το γκολ της χρονιάς. 
Το Σάββατο 3 Ιουνίου 2010, στις 12.30 το μεσημέρι, 

στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 
Βασική σύνθεση της ομάδας: 

Μπαμπάς & Μαμά: Μιχάλης & Χαρά 
Νονός: Γιώργος 

 

 



 

 

Κωδ. .:ΚΒ039 

Άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη 
από τη χαρά που δίνεις. 

(Να το θυμάσαι, κοριτσάκι.) 
H βαπτισή της μικρής μας /του μωρού μας θα γίνει 

το Σάββατο 20 Απριλίου 2011 
στις 6 το απόγευμα 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Σας περιμένουμε στην πρώτη της /του γιορτή 

για να ακούσουμε όλοι μαζί το όνομα 
που θα της / του χαρίσει η νόνα της / του, 

Κατερίνα 

 

Κωδ. .:ΚΒ040 

Σαλπάρουμε για τη βαπτισή μου 
το Σαββατο 21 Ιουνίου 2011 

στις 12 το μεσημέρι, 
στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη 

στην Πάρο. 
οι γονείς: Δημήτρης & Άννα 
οι νονοί : Γιάννης & Μαρία 

 

Κωδ. .:ΚΒ041 

Είμαι ένα κοριτσάκι, άσπρο τριανταφυλλάκι. 
Μπέμπα όλοι με φωνάζουν και πολλοί με νευριάζουν. 

Τώρα που θα βαπτιστώ, θα ‘χω όνομα κι εγώ. 
Κι αν θα κλαίω μη γελάτε, σας το λέω θα θυμώσω 

και γλυκά δε θα σας δώσω! 
Ελάτε την Κυριακή 6 Ιουνίου στις 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 

 

 



Κωδ. .:ΚΒ042 

Σας προσκαλώ 
στο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης, 

την Κυριακή 6 Ιουνίου 
στις 11 το πρωί. 

Άμα δεν βγάλω όλα μου τα ρούχα 
να μη με λένε .............. 

Οι γονείς μου 
Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου 
Μαρίνα 

 

Κωδ. .:ΚΒ043 

 

Είμαι μια μπεμπούλα 
όμορφη και ζωηρούλα, 
τη νονά μου έχω ζαλίσει 

και αποφάσισε να με βαπτίσει! 
Την Κυριακή 6 Ιουνίου 
και ώρα 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Σας περιμένω να ‘ρθείτε 
να δείτε ένα μωράκι 

που δεν έχει ονοματάκι. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 

 

Κωδ. .:ΚΒ044 

Ένα χαμόγελο γλυκό 
χαρίζω σ’ εσάς που αγαπώ. 
Μα κι εσείς αν μ’ αγαπάτε 
όλοι στην εκκλησιά ελάτε, 
βρεγμένο σαν παπάκι 
να δείτε ένα παιδάκι. 

Βαπτίζομαι 
την Κυριακή 6 Ιουνίου 

στις 11 το πρωί, 
στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 



 

Κωδ. .:ΚΒ045 

Την Κυριακή 6 Ιουνίου 
στις 11 το πρωί 

στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, 
σας προσκαλώ 

σε ένα υπερθέαμα 
τριών καταδύσεων. 
Μη το χάσετε ... 
Οι γονείς μου 

Γιώργος & Ελένη 
Η νονά μου 
Μαρίνα 

 

Κωδ. .:ΚΒ046 

Διαλέξαμε για σένα 
την πιο όμορφη μέρα και ώρα, 

Κυριακή 6 Ιουνίου, 
στις 7 το απόγευμα. 

Το πιο γραφικό εκκλησάκι 
Αγίας Ειρήνης στη Μήλο. 

Την πιο καλή νονά 
Μαρίνα 

για να σου δώσει 
το πιο ξεχωριστό όνομα. 

Οι γονείς σου 
Γιώργος & Ελένη 

 

Κωδ. .:ΚΒ047 

Θα χαρούμε πολύ 
να σας έχουμε κοντά μας 

στη βάπτιση της/του κόρης/γιου μας, 
την Κυριακή 6 Ιουνίου 

στις 11 το πρωί, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 

Οι γονείς 
Γιώργος & Ελένη 

Η νονά 
Μαρίν 

 



 

 

Κωδ. .:ΚΒ048 

Θα χαρώ πολύ 
αν έλθετε στη βάπτισή μου 

που θα γίνει 
την Κυριακή 6 Ιουνίου 
και ώρα 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου 

Γιώργος & Ελένη 
Η νονά μου 
Μαρίνα 

 

 

Κωδ. .:ΚΒ049 

Ο παππούς του χάρισε το τυχερό του όνομα. 
Ο νονός του αγόρασε τα πιο όμορφα ρούχα. 
Εμείς σας περιμένουμε στη μικρή γιορτή 

που ετοιμάσαμε γι’αυτόν. 
Την Κυριακή 6 Ιουνίου στις 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης. 
Ο νονός 
Δημήτρης 
Οι γονείς 

Γιώργος & Ελένη 

 

Κωδ. .:ΚΒ050 

Η γιαγιά της χάρισε το τυχερό της όνομα. 
Η νονά της αγόρασε τα πιο όμορφα φορέματα. 

Εμείς σας περιμένουμε στη μικρή γιορτή 
που ετοιμάσαμε γι αυτήν. 

Την Κυριακή 6 Ιουνίου στις 11 το πρωί, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 

Η νονά 
Mαρίνα 
Οι γονείς 

Γιώργος & Ελένη 



 

 

Κωδ. .:ΚΒ051 

Μου είπαν θα έχει ήλιο, 
παιχνίδια και χαμόγελα. 

Μου είπαν θα κολυμπήσω σαν ψαράκι 
και ότι θα μου χαρίσουν ένα όνομα ... 
Τέτοια γιορτή ποιός θα την έχανε; 

Την Κυριακή 6 Ιουνίου, 
στις 7 το απόγευμα. 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου 

Γιώργος & Ελένη 
Η νονά μου 
Μαρίνα 

Κωδ. .:ΚΒ052 

Μου είπαν θα έχει ήλιο, 
παιχνίδια και χαμόγελα. 

Μου είπαν θα κολυμπήσω σαν ψαράκι 
και ότι θα μου χαρίσουν ένα όνομα ... 
Τέτοια γιορτή ποιός θα την έχανε; 

Την Κυριακή 6 Ιουνίου, 
στις 7 το απόγευμα. 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου 

Γιώργος & Ελένη 
Η νονά μου 
Μαρίνα 

Κωδ. .:ΚΒ053 

Σε ονειρευτήκαμε, 
σε περιμέναμε, 

σε υποδεχτήκαμε, 
σε αγαπήσαμε ... 

και να που τώρα διαλέγουμε 
για σένα ένα όνομα. 
Την Κυριακή 6 Ιουνίου 
στις 7 το απόγευμα, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς σου 

Γιώργος & Ελένη 
Η νονά σου 
Μαρίνα 



Κωδ. .:ΚΒ054 

Σώμα έχω καλλίγραμμο και πρόσωπο φεγγάρι 
γι’ αυτό θα πάω στην εκκλησιά γεμάτη με καμάρι. 

Σα γοργόνα στο νερό εγώ βουτιά θα κάνω 
χωρίς σουτιέν, χωρίς μαγιό, όλους θα σας τρελάνω! 

Βαπτίζομαι την Κυριακή 6 Ιουνίου 
στις 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 

 

Κωδ. .:ΚΒ055 

Έλεγα πως την γλίτωσα μα άσχημα τα νέα. 
Βάπτιση μου ετοιμάζουνε με μπόλικη παρέα. 
Μου είπαν δεν είναι τίποτα ωραία θα περάσω, 
ρώτησα όμως και έμαθα και λέω να το σκάσω. 

Καλά καλά σε ψέλνουνε, σε γδύνουν, σε λαδώνουν 
και στο νερό σε βάζουνε και το μαλλί σου κόβουν. 
Δεν ξέρω εσείς αν θα ‘ρθετε εγώ θα έχω φύγει 

αυτή την Κυριακή σαλπάρω για ταξίδι ... 
Εσείς ελάτε την Κυριακή 6 Ιουνίου, 

στις 7 το απόγευμα. 
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 
 

 

 

Κωδ. .:ΚΒ056 

Μαμά ζωγράφισέ μου έναν ήλιο! 
Μπαμπά ζωγράφισέ μου ένα εκκλησάκι! 
Νονέ/νονά ζωγράφισέ μου ένα όνομα! 
Καλύτερα να το ζωγραφίσουμε όλοι μαζί 
την Κυριακή 6 Ιουνίου στις 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης. 
Οι γονείς μου 

Γιώργος & Ελένη 
Η νονά μου 
Μαρίνα 



Κωδ. .:ΚΒ057 

Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου 
αν δεν πίεζα εγώ, 

ίσως και να με βάπτιζαν 
όταν πήγαινα στρατό. 

Μα εγώ που είμαι άντρας 
όλους σας σάς προσκαλώ 

στην ωραία εκκλησία 
που θα πάω να βαπτιστώ. 

Ραντεβού την Κυριακή 6 Ιουνίου 
στις 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 

Κωδ. .:ΚΒ059 

Έχω κούκλες, έχω κορδέλες 
και όλου του κόσμου τα καλά. 
Έχω γλυκά και καραμέλες 

μα δεν είναι αρκετά. 
Μου λείπει το όνομά μου 
γι’ αυτό θα βαπτιστώ, 
μου το ‘ταξε η νονά μου 
σ’ αυτή θα βασιστώ. 
Θα σας περιμένω 

την Κυριακή 6 Ιουνίου 
στις 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 

Κωδ. .:ΚΒ060 

Είμαι αντράκι ζόρικο 
θα πάρω μηχανάκι 

κι αν θ  αποκτήσω όνομα 
θα βρω και γκομενάκι. 

Όλα τ’ αστέρια τ’ ουρανού 
κοιτούν την ομορφιά μου 
κι όλοι οι σταρ του σινεμά 

 
τα χάνουνε μπροστά μου. 

Και σαν τα χρόνια θα διαβούν 
δε θα ‘μαι πια μωρούλι 

και θα φωνάζουν όλες τους 
“ ο .................... το μανούλι ”. 
Ελάτε την Κυριακή 6 Ιουνίου 

στις 11 το πρωί, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 



Κωδ. .:ΚΒ061 

 

Μέρα χαράς, μέρα γιορτής 
ήταν η γέννησή μου. 

Κι άλλη γιορτή μα και χαρά 
θα ‘ναι η βάπτισή μου. 

Φίλους γνωστούς και συγγενείς 
όλους σας περιμένω ... 
... την Κυριακή 6 Ιουνίου 
και ώρα 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου: Γιώργος και Κατερίνα 
Οι νονοί μου: Μιχάλης & Στέλλα 

Κωδ. .:ΚΒ062 

Είμαι τόσο δα μωράκι 
και θα πάω για μπανάκι, 
όσοι θέλετε να ‘ρθείτε 
να βουτάω θα με δείτε! 
Μη με παρεξηγήσετε 
αν κλάψω λιγουλάκι, 

να κολυμπώ δεν έμαθα 
ακόμα είμαι μικράκι! 

Ελάτε την Κυριακή 6 Ιουνίου 
και ώρα 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 

 

 

Κωδ. .:ΚΒ063 

Με φωνάζουνε μπεμπέκα 
οι γονείς μου κι άλλοι δέκα. 
Μα εγώ τους λέω φτάνει 
γιατί το ‘χουν παρακάνει. 
Τώρα που θα βαπτιστώ 
θα ‘χω όνομα κι εγώ. 

Σας περιμένω την Κυριακή 6 Ιουνίου 
και ώρα 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 



Κωδ. .:ΚΒ064 

Δε θα κλάψω στο νερό 
έτσι κάνουνε οι άντρες, 
είμαι αγόρι τολμηρό 

κι ας φοράω ακόμα πάνες. 
Στο νερό με μιας θα πέσω 
και θα είμαι όλο καμάρι, 

γι’ αυτό θέλω εσείς να ‘ρθείτε 
κάντε μου αυτήν τη χάρη. 

Βαπτίζομαι την Κυριακή 6 Ιουνίου 
και ώρα 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 

 

Κωδ. .:ΚΒ065 

Σας περιμένουμε 
στη βάπτιση του μωρού μας 

την Κυριακή 6 Ιουνίου 
και ώρα 11 το πρωί, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Νονοί θα είναι 

ο Γιώργος και η Κατερίνα 
Μιχάλης & Στέλλα 

 

Κωδ. .:ΚΒ066 

Σας προσκαλώ σε μια γιορτή 
γιορτή της βάπτισής μου 
και θέλω να ‘σαστε εκεί, 
μαζί με τους γονείς μου. 
Θα σας κοιτώ καμαρωτά 

ντυμένη/ντυμένος σαν κουκλάκι, 
και θα δώσω σ’ όλους σας 

ένα γλυκό φιλάκι. 
Ελάτε την Κυριακή 6 Ιουνίου 

στις 11 το πρωί, 
στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης. 
Οι γονείς μου: Γιώργος & Ελένη 

Η νονά μου: Μαρίνα 

 

 



Κωδ. .:ΚΒ067 

Ανεβείτε στο σκάφος μου για το φανταστικό ταξίδι 
της πρώτης μου γιορτής. 

Επιβιβαζόμαστε την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 7 μ.μ. 
στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στη Μαρίνα. 

Οι γονείς μου Φώτης & Άννα και 
οι νονοί μου Λένα & Νίκος θα σας υποδεχτούν. 

Aποβίβαση στο “Μουράγιο” για το μεγάλο ξεφάντωμα. 
Για ακυρώσεις θέσεων τηλεφωνήστε: 2610272293 

 

Κωδ. .:ΚΒ068 

Με το κίτρινο υποβρύχιό μου 
θα εξερευνήσω τις θάλασσες 
και την Κυριακή 15 Αυγούστου 

στις 6 το απόγευμα 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, 
σας περιμένω για να κάνω 
την πρώτη μου κατάδυση. 

Οι γονείς μου: Γιάννης & Ελένη 
Οι νονοί μου: Φωτής & Στέλλα 

 

Κωδ. .:ΚΒ069 

Μια μικρή βόλτα 
την Κυριακή 12 Μαρτίου 2008 

το απόγευμα στις 6, 
στο εκκλησάκι του Αγίου Λουκά 

για να δώσουμε όνομα στο αγοράκι μας. 
Οι γονείς: Παύλος & Μάρθα 
Οι νονοί: Φώτης & Ειρήνη 

 

Κωδ. .:ΚΒ070 

Τον κόσμο θα γυρίσω μ’ ένα πουά αυτοκίνητο 
και την πρώτη βόλτα μου θα την κάνω στη βάπτισή μου, 

την Κυριακή 12 Απριλίου στις 6 το απόγευμα 
στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στην Κέρκυρα. 

Μετά όλοι μαζί θα γιορτάσουμε στον “Κήπο της Άννας”. 
Οι γονείς μου Γιώργος & Ελένη 

και η νονά μου Κατερίνα, θα σας περιμένουν με χαρά 

 



Κωδ. .:ΚΒ071 

Με χαρά σας περιμένω στη βάπτισή μου, την Κυριακή 12 Απριλίου στις 12 το 
μεσημέρι, 

στο εκκλησάκι τoυ Αγίου Νικολάου στην Κατερίνη. 
Την έχουν ετοιμάσει με πολλή αγάπη οι γονείς μου Ερρίκος & Άννα, 

μαζί με την πολύτιμη βοήθεια της νονάς μου Ευγενίας. 
Το ολοκαίνουριο όνομά μου θα γιορτάσουμε 
αμέσως μετά στον κήπο του σπιτού μας. 

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να έρθετε, 
ενημερώστε μας έως 10/8 στο τηλ.: 2610272211 

 

Κωδ. .:ΚΒ072 

Σας προσκαλούμε στη βάπτιση του γιου μας 
το Σάββατο 22 Μαρτίου 2010... 

... στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου στις Σπέτσες ... 
... στις 6 το απόγευμα. 

Οι γονείς 
Γιάννης & Σοφία Αντωνάτου 

Η νονά 
Μαρίνα Αντωνάτου 

 

Κωδ. .:ΚΒ073 

Όλες τις φωτιές θα σβήνω και χρήσιμος άνθρωπος θα γίνω. 
Πρώτα όμως θα βαπτιστώ την Κυριακή 15 Μαρτίου 
στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. 

Θα χαρώ να είστε μαζί μου. 
Aμέσως μετά θα σβήσουμε τη δίψα μας 

στο “Ginger”. 
Ο μπαμπάς μου Γιάννης, η μαμά μου Μαρίνα 

και οι νονοί μου Φώτης & Στέλλα 

 

Κωδ. .:ΚΒ074 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 
είμαι πολύ χαρούμενη 

γιατί ο μπαμπάς, η μαμά και η νονά μου 
κανόνισαν τη βάπτισή μου 
για το Σάββατο 12 του Μάη 

στις 7 το απόγευμα 
στο εκκλησάκι του Αγίου Ραφαήλ. 
Μετά είπαν, ότι θα γιορτάσουμε 



το καινούριο μου όνομα 
στον ”κήπο της Άννας” 

και πως θα περιμένουν με πολλή χαρά 
όλους τους φίλους μου. 

Αγαπώ πολύ τους γονείς μου Μαρίνα & Ανδρέα 
αλλά και τη νονά μου Κατερίνα 

 

Κωδ. .:ΚΒ075 

Την πιο όμορφη Κυριακή της Άνοιξης διάλεξαν 
ο μπαμπάς και η μαμά για τη βάπτισή μου. 

19 Απριλίου στις 6 το απόγευμα 
στο εκκλησάκι του Άη Γιάννη στον Καστελόκαμπο, 

οι νονοί μου Ερρίκος & Άννα 
θα φωνάξουν για πρώτη φορά το όνομά μου. 

Όμορφα θα περάσουμε το βραδάκι στο “Μουράγιο” 
κοντά στην εκκλησία. 

Οι γονείς μου Νίκος & Εύα, θα σας περιμένουν με χαρά. 
Εάν τελικά δεν καταφέρετε να έρθετε 
τηλεφωνήστε μας έως 10/4 στα: 

2610272293 & 2610272589 

 

Κωδ. .:ΚΒ076 

Θέμα: Η βάπτισή μου 
είμαι πολύ χαρούμενη 

γιατί ο μπαμπάς, η μαμά και η νονά μου 
κανόνισαν τη βάπτισή μου 
για το Σάββατο 12 του Μάη 

στις 7 το απόγευμα 
στο εκκλησάκι του Αγίου Ραφαήλ. 
Μετά είπαν, ότι θα γιορτάσουμε 

το καινούριο μου όνομα στον ”κήπο της Άννας” 
και πως θα περιμένουν με πολλή χαρά 

όλους τους φίλους μου. 
Αγαπώ πολύ τους γονείς μου Μαρίνα & Ανδρέα 

αλλά και τη νονά μου Κατερίνα 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Κείμενα Βάπτισης 

για δίδυμα 
 

 

 

 

 



Κωδ. .:ΚΒ077 

Είμαστε δυο διδυμούλες 
όμορφες και ζωηρούλες 
δίχως όνομα μικρό 
είμαστε τόσο καιρό. 

Η μαμά μας λέει γατούλες 
ο μπαμπάς μας μπουμπουκάκια 

ήρθε πλέον πια η ώρα 
να ‘χουμε ονοματάκια! 
Σας περιμένουμε 

την Κυριακή 6 Ιουνίου 
στις 12 το μεσημέρι 

στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης. 
Οι γονείς μας: Βασίλης & Άννα 
Οι νονοί μας: Φώτης & Γιάννης 

 

Κωδ. .:ΚΒ078 

Τα δίδυμα! τα δίδυμα! 
όλο μας φωνάζουν 

και μεταξύ μας όλα αυτά 
πολύ μας νευριάζουν. 
Γι αυτό αποφασίσαμε 
όνομα να μας βρούμε 

και σας καλούμε να ‘ρθετε 
για να σας το πούμε. 
Σας περιμένουμε 

την Κυριακή 6 Ιουνίου 
στις 12 το μεσημέρι 

στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης. 
Οι γονείς μας: Βασίλης & Άννα 
Οι νονοί μας: Φώτης & Γιάννης 

 

Κωδ. .:ΚΒ079 

Δυό αδελφάκια είμαστε 
γλυκά και αγαπημένα, 
μα όνομα δεν έχουμε 
και είμαστε λυπημένα. 
Όμως αυτό τελείωσε 
θα γίνει η βάπτισή μας, 

και σας καλούμε όλο χαρά 
ορίστε η πρόσκλησή μας. 
Ελάτε το Σάββατο 6 Ιουνίου 

στις 4 το απόγευμα, 
στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας. 

Οι γονείς μας: Αλέκος & Φωτεινή          Οι νονοί μας: Άγγελος & Ειρήνη 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κείμενα Γάμου - Βάπτισης 

 

 



Κωδ. .:ΚΓΒ080 

Το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα 
παντρευόμαστε 

και βαπτίζουμε το μωρό μας 
στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης. 

Γιώργος Αντωνίου & Δήμητρα Λαμπράκη 
Ο νονός 

Θεόδωρος Σπύρου 
Η κουμπάρα 

Παναγιώτα Βασιλοπούλου 

 

Κωδ. .:ΚΓΒ081 

Λόγια δεν ξέρω να σας πω ούτε μπορώ να γράψω 

όμως το νέο το καλό εγώ θα το φωνάξω. 
Γάμος θα γίνει τελικά μαζί με τα βαπτίσια 

θα πλατσουρίσω στα νερά νιώθω χαρά περίσσεια. 
Χρόνο δεν έχω άλλο πια πρέπει εδώ να κλείσω 
τα υπόλοιπα στην εκκλησιά εκεί θα σας μιλήσω. 

Ελάτε την Κυριακή 6 Ιουνίου 
στις 6 το απόγευμα 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου 

Γιώργος & Κωνσταντίνα 
Ο κουμπάρος τους 

Ανδρέας Καραγιώργος 
Η νονά μου 

Γλυκερία Αντωνίου 

 

Κωδ. .:ΚΓΒ082 

Στο γάμο της μανούλας μου 
και του γλυκού μπαμπά μου 

να σας καλέσω ήθελα 
να είσαστε κοντά μου. 
Μετά θα με βαφτίσουνε 
Γιωργάκη θα με πούνε 
κι όλοι μαζί ένα κρασί 
για χάρη μας θα πιούνε. 

Ελάτε την Κυριακή 6 Ιουνίου 
στις 6 το απόγευμα 

στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 
Οι γονείς μου 

Γιώργος & Κωνσταντίνα 
Ο κουμπάρος και νονός 



Ανδρέας Καραγιώργος 

 

English wordings 

Κωδ. .:ΚΓΒ083 

Emma Margaret Johnson 
and Tomas Warren Smith 

request the honor of your presence 
at their marriage 

on Saturday 6th of June 
at 7 o’clock in the evening 

at St. Nikolas church. 
A reception will be followed at “Bluberry Hotel” 

 

Κωδ. .:ΚΓΒ084 

We invite you to be with us 
as we begin our new life together 

on Saturday 6th of June 
at 7 o’clock in the evening 

at St. Nikolas church. 
Emma & Tomas 

The Families 
Johnson - Smith 

A reception will be followed at “Bluberry Hotel”. 

 

 

 

Κωδ. .:ΚΓΒ085 

 

The pleasure of your company 
is requested at our marriage 

which will take place 
on Saturday 6th of June 



at 7 o’clock in the evening 
at St. Nikolas church. 

Emma & Tomas 
The Families 

Johnson - Smith 
A reception will be followed at “Bluberry Hotel” 

 

Κωδ. .:ΚΓΒ086 

We have the joy of inviting you 
to be present at our marriage 

which will take place 
on Saturday 6th of June 
at 7 o’clock in the evening 

at St. Nikolas church. 
Emma & Tomas 

The Families 
Johnson - Smith 

A reception will be followed at “Bluberry Hotel” 

 

Κείμενα για τραπέζι 

Κωδ. .:ΚΤ087 

Μετά το γάμο μας, σας περιμένουμε 
στο κέντρο “Το Κοράλι”. 

Σε περίπτωση απουσίας σας, 
ενημερώστε μας στα τηλ.: 

2610 272294, 2610 272293 
 

 

Κωδ. .:ΚΤ088 

Μετά το μυστήριο, 
θα ακολουθήσει δεξίωση 
στο κέντρο “Το Κοράλι”. 

Σε περίπτωση απουσίας σας, 
ενημερώστε μας στα τηλ.: 

2610 272294, 2610 272293 

 



Κωδ. .:ΚΤ089 

Μετά το γάμο μας, ακολουθεί δεξίωση 
στο ξενοδοχείο “Bluberry Hill”. 

Για τυχόν απουσία σας, 
ενημερώστε μας στα τηλ.: 

2610 272294, 2610 272293 

Κωδ. .:ΚΤ090 

... η γιορτή συνεχίζεται 
στο κέντρο “Το Κοράλι”. 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας 
για την απουσία σας στα τηλ.: 

2610 272294, 2610272293 

Κωδ. .:ΚΤ091 

Θα ακολουθήσει γαμήλιο γλέντι 
στο κέντρο “Το Κοράλι”. 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε 
την παρουσία σας στα τηλ.: 
2610 272294, 2610 272293 

 

Κωδ. .:ΚΤ092 

Αμέσως μετά, σας περιμένουμε 
στο εστιατόριο “Κοράλι”. 
Π.Α. έως 15/6 στα τηλ.: 

2610 272294, 2610 272293 

 

 

Κωδ. .:ΚΤ093 

Ακολουθεί δεξίωση 
στο ξενοδοχείο “Bluberry Hill”. 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε 
την παρουσία σας στα τηλ.: 
2610 272294, 2610 272293. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


