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Κείμενο 1
(MgScriptNice)

Óáò ðñïóêáëïýìå óôç âÜðôéóç ôïõ ãéïõ/ôçò êüñçò ìáò
ôçí ÊõñéáêÞ 10 Éïõíßïõ 2018
óôéò 12:00 ôï ìåóçìÝñé
óôçí ÉåñÜ ÌïíÞ Ôéìßïõ Ðñïäñüìïõ ÍÜïõóáò
Ïé ãïíåßò:
×ñÞóôïò & ÃåíïâÝöá ÁíäñÝïõ
Ïé íïíïß:
Áñãýñçò ÊáñáôæÜò & Ìé÷Üëçò ÊáñäáñÜò

Κείμενο 2
(UB-Flores)

Èá ÷áñïýìå ðïëý íá óáò Ý÷ïõìå êïíôÜ ìáò
óôç âÜðôéóç του γιου/ôçò êüñçò ìáò
ôçí ÊõñéáêÞ 6 Óåðôåìâñßïõ 2009
êáé þñá 13.00
óôïí Éåñü Íáü Ìåôáìïñöþóåùò ôïõ ÓùôÞñïò
óôç ÓôáìÜôá ÁôôéêÞò

Ïé ãïíåßò:
Íßêïò & ×ñéóôßíá Ìáóôñáêïýëç
Ï íïíüò: ÓôáìÜôçò ÌðÜãéáò
best
print

Κείμενο 3
(Comic Sans MS)

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στη βάπτιση
του γιου/της κόρης μας
που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2017
και ώρα 6.00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Κεραμίου Καλλονής.

Οι γονείς:
Κωστής Κουφόπουλος & Μαίρη Κουτζαβεκιάρη
Η νονά: Βάγια Τρέλλη

Κείμενο 4
(PFDaVinciPF)

Θα χαρούµε ιδιαίτερα να είστε κοντά µας
την όµορφη στιγµή που το µωράκι µας
θα ακούσει επίσηµα το όνοµά του,
την Κυριακή 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.15 π.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Λουτρόπυργο.
Οι γονείς: Δηµήτρης & Ευθυµία Πριµικίδη
Η νονά: Χριστίνα Πριµικίδου
Θα ακολουθήσει µίνι-δεξίωση στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.
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Κείμενο 5
(AVIDesirees)

Κείμενο 6
(Comic Sans MS)

Οι γονείς μου κι εγώ με χαρά σας προσκαλούμε
στη βάπτιση του αδερφούλη/της αδερφούλας μου
που θα γίνει τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2018
στις 11.00 π.μ.
στον Ιερό Ναό της Γενvέσεως της Θεοτόκου
Γοργογυρίου Τρικάλων.
Παναγιώτης - Μαρία & Χρύσα Γαβριήλ
Ο νονός: Στέφανος Μπέης

best
print

Κείμενο 7
(PFSugar)

Διαλέξαµε για σένα
την πιο όµορφη µέρα,
Κυριακή 31 Αυγούστου 2017
και ώρα 7.00 µ.µ.
την πιο γραφική εκκλησία,
Ιερά Μονή Πεντέλης
την πιο καλή νονά,
Ιωάννα Καψιµάλη
για να σου δώσει
το πιο ξεχωριστό όνοµα

/
Οι γονείς σου:
Νίκος & Γιώτα Κατερινίτσα
Μετά την βάπτιση σας περιµένουµε στην κοσµική ταβέρνα
“Ο Τέλης”έναντι της Ιεράς Μονής

Κείμενο 8
(AG_Bambo_C)

best
print

Κείμενο 9
(PFKids Age Ten)

Την Κυριακή 22 Ιουνίου 2017
και ώρα 6.00 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Μεταµόρφωσης του Σωτήρος
στη Μεταµόρφωση
βαπτίζουµε το γιο/την κόρη µας.

Σας περιµένουµε !
Οι γονείς:
Κωνσταντίνος & Ελένη Μουσουλέα
Οι νονοί:
Βασίλης & Σοφία Μιχαλόπουλου

Κείμενο 10
(ShelleyAllegroGreek BT)

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε
στη βάπτιση του γιου/της κόρης μας που θα γίνει
το Σάββατο 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιώτισσας
στην Ερέτρια Ευβοίας.
Οι γονείς: Παναγιώτης & Έλενα Χαλιούλια
Ο νονός: Αντώνιος Καραμπατζός
Θα ακολουθήσει δεξίωση στο ξενοδοχείο “Negroponte Resort Eretria”,
17ο χλμ. Χαλκίδος-Κύμης, Ερέτρια, τηλ. : (+30)2229061935
Π.Α. έως 6/7 στο τηλ.: (+30)6979 977630
best
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Κείμενο 11
(ShelleyAllegroGreek BT)

Σε ονειρευτήκαμε… σε περιμέναμε…
σε υποδεχτήκαμε… σε αγαπήσαμε…
και να που τώρα διαλέγουμε ένα όνομα για σένα
την Κυριακή 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ.
στο εξωκλήσι Αγίου Νικήτα
στη Βέργα Καλαμάτας.
Οι γονείς:
Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος & Χρύσα Κότση
Η νονά: Λήδα Χωριανοπούλου
Μετά τη βάπτιση σας περιμένουμε στο
κέντρο “Κουκούτσι”στα Γιαννιτσάνικα.

Κείμενο 12
(PFSugar)

Ο Χάρης και η Κατερίνα σας προσκαλούν
στη βάπτιση του αδερφού/της αδερφής τους
που θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου 2017
και ώρα 13.00
στον Ιερό Ναό Μεταµόρφωσης Σωτήρος
στη Μεταµόρφωση.
Οι γονείς:
Πασχάλης & Ιωάννα Τσιολάκη
Οι νονοί:
Ιωάννης & Βασιλική Παναγοπούλου
best
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Κείμενο 13
(ShelleyAllegroGreek BT)

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε
να συμμετάσχετε με ευλάβεια
στο μυστήριο της βάπτισης του γιου/της κόρης μας
που θα τελεστεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2017
και ώρα 12 το μεσημέρι
στην Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Καλάμου.
Οι γονείς: Γιώργος & Έλλη Χατζήβεη
Οι νονοί: Τάκης & Ελίνα Σκαλτσά
Μετά τη βάπτιση θα ακολουθήσει δεξίωση στον κήπο της Μονής.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την παρουσία σας
έως 4/10 στα τηλ.: 6977 697655 & 210 2848212

Κείμενο 14
(PFBodoniScriptOne)

Σας προσκαλούµε να µοιραστείτε µαζί µας τη χαρά µας
για τη βάπτιση του γιου µας Χρήστου/της κόρης µας Χριστίνας,
που θα γίνει το Σάββατο 3 Μαΐου 2017
και ώρα 11:00 π.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Ηλιουπόλεως.
Οι γονείς:
Σπύρος & Βασιλική Βελιώτη
Ο ανάδοχος:
Άγγελος Βελιώτης
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Κείμενο 15
(PFDaVinciPF)

Η παρουσία σας στη βάπτιση του γιου/της κόρης µας
που θα γίνει το Σάββατο 1 Αυγούστου 2018
και ώρα 8.00 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρεθύµνου.
θα µας δώσει µεγάλη χαρά.
Οι γονείς: Χάρης & Νίκη
Οι νονοί: John, Μαρία & Νίκη

Κείμενο 16
(BPchildFatty)

Σας περιμένουμε στη βάπτιση

της μικρής μας

Στελλίνας
Κυριακή 21 Ιουνίου 2017
6 μμ
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, Βάρκιζα
Βασίλης & Ρόδω
νονοί: Διονύσης & Ανδριανή
Μετά θα συνεχίσουμε στο Balux Prive
Π.Α. μέχρι 06/06/2009
best
print

Κείμενο 17
(PFKids AgeEight)

Ìïõ åßðáí èá ‘÷åé Þëéï
ðáé÷íßäéá êáé ÷áìüãåëá.
Ìïõ åßðáí èá êïëõìðÞóù óáí øáñÜêé
êé üôé èá ìïõ ÷áñßóïõí Ýíá üíïìá...
ÔÝôïéá ãéïñôÞ ðïéïò èá ôçí Ý÷áíå;
Ñáíôåâïý
ôï ÓÜââáôï 3 Ïêôùâñßïõ 2017
êáé þñá 12 ôï ìåóçìÝñé
óôïí Éåñü Íáü Ìåôáìïñöþóåùò ôïõ ÓùôÞñïò
óôçí Ìåôáìüñöùóç
Ïé ãïíåßò ìïõ: Êþóôáò & ÁëåîÜíäñá
Ïé íïíïß ìïõ: Åðéìåíßäçò & Ãåùñãßá

Κείμενο 18
(PFKids Age Ten)

Οι γονείς µου κι εγώ σας προσκαλούµε
στη βάπτισή µου που θα γίνει
την Κυριακή 16 Αυγούστου 2017
και ώρα 7.30 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
στην Πλαταριά Ηγουµενίτσας

Οι γονείς µου: Χρήστος & Κωνσταντίνα
Η νονά µου: Μαρία Νεφέλη Ψειµάδα
Μετά τη βάπτισή µου σας περιµένουµε στο “Maroken”, Πλαταριά
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Κείμενο 19
(PFKids Age Ten)

Θα σου πω µια συνταγή για µια τούρτα µαγική.
Ανακάτεψε καλά δέκα γέλια τρανταχτά,
χάδια πέντε κουταλιές, λίγο ξύσµα αγκαλιές,
πασπάλισέ τη µε φιλιά και χαµόγελα πολλά,
άλεσε µ’ ευχές τη ζύµη, κοµµατάκι δε θα µείνει!
Στη βάπτισή µου θα δοκιµάσουµε τη συνταγή µου.
Σε περιµένω την Κυριακή 20 Δεκεµβρίου 2017
στις 12 το µεσηµέρι
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Ν. Ηρακλείου.
Οι γονείς µου:
Γεώργιος Καραβοκυράκος & Ειρήνη Χαντζάρα
Ο νονός µου: Ευάγγελος Καραµήτσος

Κείμενο 20
(AVIGirls)
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Κείμενο 21
(AVIDesirees)

Κείμενο 22
(AG_Bambo_C)

best
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Κείμενο 23
(AG_Morry_C)

Κείμενο 24
(AG_Curls_C)

best
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Κείμενο 25
(PFKids Age Ten)

Έλεγα πως τη γλύτωσα, µα άσχηµα τα νέα!
Βάπτιση µου ετοιµάζουνε µε µπόλικη παρέα.
Μου ‘παν δεν είναι τίποτα, ωραία θα περάσω,
ρώτησα όµως κι έµαθα και λέω να το σκάσω.
Καλά καλά στα ψάλλουνε, 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...
Όλα αυτά θα γίνουν την Κυριακή 21 Ιουνίου 2018
και ώρα 12.30 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών.
Οι γονείς µου: Ηλίας & Σοφία

Οι νονές µου: Γιώτα & Νάσια

Μετά τη βάπτισή µου σας περιµένουµε στο “Δια χειρός και στη λαδόκολα”,
Λασκαράτου 20Α & Πολυλά γωνία, Άνω Πατήσια

Κείμενο 26
(AVIGirls)
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Κείμενο 27
(PFKids Age Ten)

ΣΥΝΤΑΓΗ
γλυκιά βάπτιση
ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ)
1 ροδαλό στρουµπουλό µωρό
1 κολυµπήθρα
1 µπουκάλι αγνό παρθένο ελαιόλαδο
1 σταυρός
Νονός-Νονά
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Την Κυριακή 24 Μαΐου 2018 φοράµε τα καλά µας και µαζευόµαστε
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Π. Ηράκλειο.
Στις 6.00 µ.µ. ακριβώς τοποθετούµε την κολυµπήθρα σε περίοπτη θέση
προσθέτοντας χλιαρό νερό µέχρι τη µέση. Κατόπιν γδύνουµε το µωρό,
το αλείφει ο νονός µε µπόλικο λάδι παντού και το βουταέι ο παπάς
στην κολυµπήθρα λέγοντας το όνοµα. Αφού το βουτήξει 3 φορές,
το σκουπίζουµε, του φοράµε τα βαπτιστικά και το σταυρό του και
οι νονοί Τάσος & Τίνα το παραδίδουν στους γονείς Γιάννη & Ελένη.

Κείμενο 28
(PFSugar)

Μια µέρα ξεχωριστή θα είναι για µένα
η Κυριακή 1η Ιουνίου 2018
Πριν όµως σας πω πού και τί
θέλω να πω ευχαριστώ στο Θεό που µου έδωσε ζωή,
στους γονείς µου που µου δίνουν αγάπη
και στο νονό µου που θα µου δώσει το όνοµα.
Η βάπτισή µου θα γίνει στη 1.30 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα)
Νέου Ηρακλείου.
Οι γονείς µου: Μιχάλης & Μαρία Κουραντή
Ο νονός µου: Γιάννης Κόϊθας
best
print

Κείμενο 29
(PFKids AgeEight)

Κάτι ακούω να λένε…
«θα µε βουτήξουν…», «θα µε πασαλείψουν…».
Πού και πότε ;
Οι γονείς µου Θέµης & Μαριάνθη
και ο νονός µου Αποστόλης
«κανονίζουν όλα αυτά τα περίεργα»
για την Κυριακή 28 Σεπτεµβρίου 2018
στις 12 το µεσηµέρι
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ρίζα Κορινθίας (Ξυλόκαστρο).
Υποψιάζοµαι νέα εµπειρία!
Μετά τη βάπτισή µου σας περιµένουµε στην ταβέρνα “Η Ρίζα”.

Κείμενο 30
(PFKids Age Ten)

Άνδρες, Γυναίκες και Παιδιά ετοιµαστείτε!
Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2018
και ώρα 12 το µεσηµέρι
θα τα πετάξω όλα (πάνες, βρακάκια, ζιπουνάκια)
για να κάνω γυµνός/γυµνή το πρώτο µου δηµόσιο µπάνιο.
Όχι βέβαια στην θάλασσα αλλά στην κολυµπήθρα
του Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταµόρφωση
όπου θα µου δώσουν το µικρό µου όνοµα.
Οι γονείς µου: Βασίλης & Εύη Σαµαρά
Η νονά µου: Έφη Προβατάρη
best
print

Κείμενο 31
(Comic Sans MS)
Στα βαφτίσια μου να ρθείτε
θα χαρώ πολύ - πολύ
δεν θα κλάψω θα το δείτε
θάμαι φρόνιμο παιδί.
Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2018
και ώρα 12 το μεσημέρι
στο εξωκκλήσι του Αγίου Ιωάννη
στο Πάτι Λιβανατών.
Οι γονείς μου:
Νίκος & Μαρία Μερτέκη
Οι νονοί μου:
Τάσος & Στέλιος Γρηγοριάδης

Κείμενο 32
(ShelleyAllegroGreek BT)

Βαφτίζουμε το γιο/την κόρη μας
Θα σας περιμένουμε μαζί με το νονό
Νικόλαο Τσιάντη
την Κυριακή 31 Αυγούστου 2018
και ώρα 12 το μεσημέρι
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νέας Κηφισιάς.
Η συμμετοχή σας στο Μυστήριο και τη χαρά μας
θα είναι μεγάλη τιμή για μας.
Κωνσταντίνος Καμενίδης & Εύη Καλύβα
Αμέσως μετά το Μυστήριο θα ακολουθήσει γεύμα
στο “Κτήμα Νικολέλη”,28ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας.
Π.Α. έως τις 31/7 στο τηλ.: 6944 714980
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Κείμενο 33
(PFDaVinciPF)

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για µας
η παρουσία σας στη βάπτιση του γιου/της κόρης µας
την Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου 2018
και ώρα 11:30 π.µ.
στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου
στον Άνω Βόλο.
Οι γονείς: Γιώργος & Νόρα
Οι νονοί: Σπύρος & Μαρία Πρέκα

Κείμενο 34
(AG_Curls_C)
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Κείμενο 35
(PFSugar)

Σας προσκαλώ στο υπερθέαµα
των τριών καταδύσεών µου
την Κυριακή 13 Ιουλίου 2018
και ώρα 11.00 π.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου
Πατρών.
Πρωταγωνιστής/ Πρωταγωνίστρια:

Κωνσταντίνος/Κωνσταντίνα
Παραγωγοί:
Οι γονείς µου Χρήστος & Μαρία Στεφανοπούλου
Συµπρωταγωνίστρια:
Η νονά µου Μαρία Σφυράκη
Μετά τη βάπτισή µου σας περιµένουµε
στο εστιατόριο “Κοράλλι”

Κείμενο 36
(PFKids Age Ten)

Âáðôßæïìáé... και σας περιµένω την
Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου 2018
στις 6.30 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
στη Σπολάιτα Αγρινίου.
Οι γονείς µου:
Κωνσταντίνος & Βασιλική Οικονόµου
Οι νονοί µου:
Βασίλης & Κατερίνα Σβάρνα
best
print

Κείμενο 37
(PFKids Age Ten)

Mια βόλτα καθώς έκανα ψηλά στον ουρανό
εγλίστρησα και βρέθηκα σε µονοπάτι ζηλευτό.
Πολλά φιλιά µε σκέπασαν και χάδια τρυφερά
έτσι κι εγώ αποφάσισα να µη φύγω ξανά.
Μα όνοµα χρειαζόµουνα για τούτο το σκοπό
κι εγώ γι’αυτό εδιάλεξα το πιο αγαπητό.
Με χαρά σας περιµένω για να σας το πω
την Κυριακή 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 11.00 π.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίων Μυροφόρων & Νικοδήµου
Αγίων Αναργύρων.
Οι γονείς µου:
Χρήστος & Γεωργία Αφιανού
Ο νονός µου:
Σταύρος Παπακυριαζής

Κείμενο 38
(AVIDesirees)
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Κείμενο 39
(AVIGirls)

Κείμενο 40
(PFSugar)

Οι γονείς µου µε το ζόρι µε τραβάνε
στην κολυµπήθρα να µε βάλουνε
και όλοι να γελάνε.
Εγώ όµως δεν κάθοµαι µε σταυρωµένα χέρια
τα γένια του Παπά θα τραβώ
και θα ξεκαρδίζοµαι στα γέλια.
Βαπτίζοµαι την Κυριακή 6 Ιουλίου 2018
στις 11.00 π.µ.
στον Ιερό Ναό Παναγίας στο Κολυµπάρι Χανίων.
Οι γονείς µου: Άρης & Ροδούλα
Η νονά µου: Βίκυ
best
print

Κείμενο 41
(PFKids Age Ten)

Μια µέρα ξεχωριστή
θα είναι για µένα
την Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου 2018

Πριν όµως σας πω πού και τί
θέλω να πω ευχαριστώ
στο Θεό που µου έδωσε ζωή
στους γονείς µου που µου δίνουν αγάπη
και στους νονούς µου
που θα µου δώσουν το όνοµα.
Η βάπτισή µου θα γίνει στις 12 το µεσηµέρι
στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσας (ΠαλαιοΠαναγιά)
στο Άστρος Κυνουρίας.
Οι γονείς µου: Γιώργος & Μένη
Οι νονοί µου: Νώντας, Ελένη & Ροζαλία

Κείμενο 42
(PFKids Age Ten)

O µικρός πειρατής σας προσκαλεί στο κυνήγι
του χαµένου θησαυρού που θα γίνει
την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 6.00 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο Ν. Ηράκλειο.
Οι γονείς:
Γιάννης & Ρούλα Σαπάνα

Ο νονός:
Γιώργος Πρίµπας

Η αδερφούλα: Έλενα
Την ανακάλυψη του θησαυρού θα γιορτάσουµε στις “Αµαδρυάδες”,
21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι

best
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Κείμενο 43
(PFKids AgeFive)

Είµαι µικρός/µικρή και δεν µιλώ
όµως εγώ σας αγαπώ
έτσι λοιπόν σας προσκαλώ
σ' ένα ξωκλήσι γραφικό
τη βάπτισή µου για να δείτε
και τ' όνοµά µου να χαρείτε.
Σας περιµένω µε χαρά
και µια λαχτάρα στην καρδιά,
λέτε το δάκρυ να κυλήσει
και το κλάµα ν' αρχινήσει?
Ραντεβού
το Σάββατο 25 Απριλίου 2018
στις 6.00 µ.µ.
στο εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης
στο Νύφι της Μάνης
Οι γονείς µου: Δηµήτρης & Μάνθα
Οι νονές µου: Σταυρούλα & Ελευθερία

Κείμενο 44
(AG_Curls_C)

best
print

Κείμενο 45
(PFSugar)

Μ’ ένα φιλάκι τρυφερό
όλους εσάς σας προσκαλώ
να ρθείτε στη χαρά µου
απ την καλή µου τη νονά
θα ακούσετε το όνοµά µου.
Σας περιµένω
το Σάββατο 30 Αυγούστου 2018
και ώρα 7.00 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Μεγαλόχαρης Μηχανιώνας
στη Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.
Οι γονείς µου:
Γιάννης & Χριστιάνα Κούβαλη
Οι νονές µου:
Ελεονώρα & Δήµητρα Σπάλα
Μετά τη βάπτισή µου σας περιµένουµε
στο “Χωριό της Ειρήνης”.
Π.Α. έως τις 30/7 στο τηλ.: 6944 145414

Κείμενο 46
(PFKids AgeFive)

Ένα θερµό φιλάκι
και χίλια ευχαριστώ
που θα µε τιµήσετε
στο πρώτο κοσµικό
γεγονός της ζωής µου,
την Κυριακή 30 Αυγούστου 2018
και ώρα 7.00 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιώτισσας
στο Μικρολίµανο Πειραιά.
Οι γονείς µου: David & Βίκυ
Η νονά µου: Γιάννα
Μετά τη βάπτισή µου σας περιµένουµε στην “Παράγκα” Ακτή Κουµουνδούρου 34, Μικρολίµανο.
Παρακαλώ ενηµερώστε µας για την παρουσία σας στο τηλ.: 210 9420876
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Κείμενο 47
(PFKids AgeFive)

Είµαι µικρό και δεν µιλώ
όµως εγώ σας προσκαλώ
για τ΄ όνοµά µου µη ρωτάτε
µόνο στην εκκλησιά ελάτε
το Σάββατο 30 Αυγούστου 2018
και ώρα 6.30 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωσήφ Γαϊτανίου
Ζακύνθου.
Οι γονείς µου:
Πέτρος & Γεωργία Στραβοπόδη
Η νονά µου:
Μαρία Καλπάκου

Κείμενο 48
(PFKids AgeFive)

Είµαι ένα µικρό µωράκι
που δεν έχω ονοµατάκι.
Έχω έξυπνα µατάκια
και πολυ γλυκά χειλάκια.
Όλοι µπέµπη/µπέµπα µε φωνάζουν
και πολύ µε νευριάζουν.
Μου΄πανε θα µε βαπτίσουν
όνοµα θα µου χαρίσουν.
Η βάπτισή µου θα γίνει
την Κυριακή 28 Σεπτεµβρίου 2018
και ώρα 12 µ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Ωρωπού.
Οι γονείς µου:
Παναγιώτης & Νίκη Φάµελου
Ο νονός µου:
Βαγγέλης Κάββαλος
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Κείμενο 49
(AFCASSI)

Όλοι σας το μάθατε πως έχω γεννηθεί
και σίγουρα το ξέρετε δεν έχω βαπτισθεί.
Ήρθε όμως η ώρα μου να μπω στη κολυμπήθρα
και οι νονοί μου για να πουν βαπτίζεται
ο/η ...........................
Α! Μα μην είστε βιαστικοί κι αν θέλετε να ' ρθείτε,
το όνομα να μάθετε εμένα θα με βρείτε
το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018 στις 7 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
στη Δραΐνα Μεσσηνίας.
Οι γονείς μου:
Γιώργος Μάλλιος & Ευθυμία Αναστασοπούλου
Οι νονοί μου:
Βασίλης Αγγελάκος & Ελένη Χρονοπούλου

Κείμενο 50
(PFSugar)

Είµαι ένα αγοράκι όµορφο και καστανό
αποφάσισα λιγάκι να βουτήξω στο νερό.
Ο νονός µου θα µου δώσει ένα όνοµα γλυκό
δεν το µαρτυράω όµως γιατί το ‘χω µυστικό.
Η Βάπτισή µου θα γίνει
την Κυριακή 29 Νοεµβρίου 2018
και ώρα 11.00 π.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Βουλιαγµένης
(στάση µετρό Άγιος Ιωάννης)
Οι γονείς µου: Φωτάκης & Λεονώρα Κουρεµένου
Η νονά µου: Ιρένα Κουρεµένου

best
print

Κείμενο 51
(AVIDesirees)

Κείμενο 52
(AG_Curls_C)
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Κείμενο 53
(PFKids AgeFive)

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα όµορφο γελαστό αγοράκι,
που στις καρδιές των αγαπηµένων του ήταν ένας µικρός πρίγκιπας.
Οι νονοί του διάλεξαν να του δώσουν το όνοµά του
µαζί µε την ευχή να είναι πάντα τυχερός!
Κι έτσι κάπου κοντά στα Χριστούγεννα θα µαζευτούν όλοι εκεί,
να του χαρίσουν το δικό τους αστεράκι για να γίνει η ευχή πραγµατικότητα.
Και ....... το παραµύθι συνεχίζεται
την Κυριακή 21 Δεκεµβρίου 2018 και ώρα 12 το µεσηµέρι
στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία.
Οι γονείς:
Γιάννης & Δέσποινα Γεωργιάδη
Οι νονοί:
Σταµάτης & Ράνια Κοντοζουδάκη

Κείμενο 54
(PFKids Age Ten)

Οι µήνες πια περάσανε ανώνυµος θα µείνω;
Δεν είναι λίγο άσχηµο στο «µπέµπης» να ξεµείνω;
Και πήρα την απόφαση να γίνουν τα βαφτίσια
να έχω ένα όνοµα να δίνω στα κορίτσια.
Σας περιµένω στη βάπτισή µου που θα γίνει
το Σάββατο 12 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 16.00
στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου
Οι γονείς µου:
Σταύρος Κυράνης & Φωτεινή Τσούτση
Ο νονός µου:
Ευριπίδης Τσιβγιούρας
Μετά τη βάπτισή µου θα ακολουθήσει πάρτυ
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Κείμενο 55
(PFKids Age Ten)

Ήρθε ο καιρός να µου χαρίσουνε κι εµένα ονοµατάκι,
βαρέθηκα να µε αποκαλούν απλώς µικρό µπεµπάκι.
Όλους λοιπόν σας προσκαλώ να ‘ρθείτε να µε δείτε
κι αµέσως µετά τη βάπτιση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ να µε πείτε.
Η βάπτισή µου θα γίνει
την Κυριακή 31 Μαΐου 2018 και ώρα 17.30
στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου.
Οι γονείς µου: Νικόλαος & Γεωργία Βαµβακά
Ο νονός µου: Ιωάννης Σωτηρίου

Κείμενο 56
(PFKids Age Ten)

Åßìáé ôüóï äá ìéêñïýëçò, Üôáêôïò êáé æùçñïýëçò.
¼ëïé ìðÝìðç ìå öùíÜæïõí êáé ðïëý ìå íåõñéÜæïõí.
Ôþñá ðïõ èá âáðôéóôþ èá '÷ù üíïìá êé åãþ
êé áí èá êëáßù ìç ãåëÜôå, óáò ôï ëÝù èá èõìþóù
êáé ãëõêü äåí èá óáò äþóù!
Σας περιµένω
την Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου 2018
στις 7.00 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Φιλοθέης
στη Φιλοθέη.
Οι γονείς µου:
Βασίλης & Σοφία Μαρκοπούλου
Η νονά µου:
Σταυρούλα Μαυρίδου
best
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Κείμενο 57
(PFKids Age Ten)

Åßìáé ôüóï äá ìéêñïýëçò, Üôáêôïò êáé æùçñïýëçò.
¼ëïé ìðÝìðç ìå öùíÜæïõí êáé ðïëý ìå íåõñéÜæïõí.
Ôþñá ðïõ èá âáðôéóôþ èá '÷ù üíïìá êé åãþ
êé áí èá êëáßù ìç ãåëÜôå,
óáò ôï ëÝù èá èõìþóù êáé ãëõêü äåí èá óáò äþóù!
Σας ðåñéìÝíù ôην Κυριακή 12 Ιουλίου 2018
êáé þñá 11.00 π.µ.
óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Ιωάννη στο Λούβρο.
Ïé ãïíåßò ìïõ: Ηλίας & Μαρία Βαρουξή
Ç íïíÜ ìïõ: Χρύσα Μάσσια
Μετά τη βάπτισή µου σας περιµένουµε στο “VENUS”,
4o χλµ. Αρχαίας Ολυµπίας-Πύργου

Κείμενο 58
(ShelleyAllegroGreek BT)

Σίγουρα θα έχετε ακoύσει πολλά παραμύθια με πρίγκιπες.
‘Ομως πρέπει να σας πω, πως αυτό θα είναι αληθινά ξεχωριστό...
Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 6.00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ιλισσού
βαπτίζουμε το δικό μας πρίγκιπα.
Θα ήθελα να είστε όλοι εκεί να το ζήσουμε μαζί...
Η αδερφούλα του: Λουκία
Οι γονείς: Ιβάν & Μαρία

Οι νονοί: Χριστίνα & Μανώλης
best
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Κείμενο 59
(PFSugar)

Είµαι πρίγκιπας ωραίος, έχω µάτια γαλανά,
έχω κοραλλένια χείλη, καστανόξανθα µαλλιά.
Αν µ΄ αγαπάτε και θέλετε
να µάθετε τ΄ όνοµά µου… ελάτε
την Κυριακή 7 Ιουνίου 2018
στις 12 το µεσηµέρι
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου
(Παναγίτσα) στο Ν. Ηράκλειο.
Οι γονείς µου: Γιώργος & Μαρία Παππά
Οι νονοί µου: Άγγελος & Γιώργος Δανιάς

Κείμενο 60
(PFKids AgeEight)

Είµαι αντράκι ζόρικο
λόγια πολλά δεν λέω
δεν ψάχνω εγώ για αγκαλιές
µόνο για γάλα κλαίω.
Είµαι µια µικρή ζουζούνα
αλλά απαιτητική
κι όταν κλαίω στα βαφτίσια
θέλω να ‘στε όλοι εκεί.
Εµείς και οι γονείς µας, θα χαρούµε να σας δούµε
Σας περιµένω το Σάββατο 29 Αυγούστου 2018
και ώρα 6.00 µ.µ. στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου
στου Σέρβου Αρκαδίας.
Οι γονείς µου: Ανδρέας & Ελένη Η αδερφούλα µου: Φαίη
Ο νονός µου: Παντελής
Μετά τη βάπτιση ακολουθεί γιορτή,
ενός έτους θα γίνω εγώ θα σβήσω και κερί!
best
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Κείμενο 61
(PFKids AgeFive)

Είµαι τόσο δα µικρούλης
αλλά είµαι ζωηρούλης
κι αν στην κολυµπήθρα κλάψω
υποµονή... θα ησυχάσω.
Ο νονός µου θα µου δώσει
ένα όνοµα γλυκό
δεν θα σας το πω
το κρατάω µυστικό
Σας περιµένω
το Σάββατο 19 Σεπτεµβρίου 2018
και ώρα 6 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Εκάλης
(Λ. Θησέως).
Οι γονείς µου:
Παναγιώτης Ε. Αντωνιάδης & Ελένη Μ. Χριστοφάκη-Αντωνιάδη
Η νονά µου:
Κυριακή π. Γεωργ. Βλάχου

Κείμενο 62
(PFKids AgeFive)

Είµαι πολύ κοινωνικός, χαίρω πολύ θέλω να πω
αλλά δεν ξέρω πως να συστηθώ.
Μου λένε ότι είναι µυστικό
γι’ αυτό στην εκκλησιά ελάτε να σας πω
το όνοµά µου το πραγµατικό.
Σας περιµένω στη βάπτισή µου
το Σάββατο 26 Σεπτεµβρίου 2018
και ώρα 11.30 π.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Ν. Φιλαδέλφεια.
Οι γονείς µου:
Λεωνίδας & Νένα Καρανικήτα
Η νονά µου:
Σταυρούλα Λιακοπούλου
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Κείμενο 63
(PFKids AgeEight)

Δεν 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 αυτή τη χάρη.
Σας περιµένω την Κυριακή 26 Ιουλίου 2018
και ώρα 7.30 µ.µ.
στο εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, Στάνος Αµφιλοχίας.
Οι γονείς µου:
Γιώργος & Βάσω Φλώρου
Η νονά µου:
Δώρα Καλτσά

Κείμενο 64
(PFKids AgeFive)

Έχω ένα αυτοκινητάκι
που όλο όλο τρέχει
και που θα σταµατήσει;
Θα σταµατήσει ...
στον Ιερό Ναό
Μεταµορφώσεως του Σωτήρος
στη Μεταµόρφωση
την Κυριακή 29 Ιουνίου 2018
και ώρα 12 το µεσηµέρι,
που θα γίνει η βάπτισή µου.
Θα σας περιµένω όλους εκεί.
Οι γονείς µου:
Γιώργος & Δήµητρα Ντόλκα
Οι νονοί µου:
Δηµήτρης & Άννα Βεκίλογλου
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Κείμενο 65
(PFKids Age Ten)

Έφτασε και για µένα ο καιρός
όνοµα ν' αποκτήσω
το µπέµπης το βαρέθηκα,
θέλω να το αφήσω.
Έτσι αποφάσισα λοιπόν,
στην εκκλησιά να πάω
τ’ όνοµα όµως προς το παρόν
για έκπληξη κρατάω.
Αν θέλετε να το µάθετε ,
πρέπει κι εσείς να 'ρθείτε
τις φοβερές µου τις βουτιές
από κοντά να δείτε.
Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2018
και ώρα 5.00 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
(25ης Μαρτίου 60) στην Αρτέµιδα
να είστε όλοι εκεί να έρθω να σας βρω.
Οι γονείς µου:
Βασίλης & Μίλλυ Κοκολιού
Η νονά µου:
Μαρία Κατσιρούµπα
Μετά τη βάπτισή µου κάνω πάρτυ στο σπίτι µου.
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Κείμενο 66
(AVIDesirees)

Κείμενο 67
(PFKids Age Ten)

Ο µπαµπάς µου κι η µαµά µου αν δεν πίεζα εγώ
ίσως να µε βάπτιζαν όταν θα ‘βρισκa γαµπρό.
Έτσι εγώ σαν τσιληβήθρα κάνω µπλουµ στην κολυµπήθρα
κι όλους όσους αγαπώ στη βάπτισή µου τους καλώ.

Ραντεβού το Σάββατο 16 Αυγούστου 2018
στις 6.00 µ.µ.
στην Ιερά Μονή Εικοσιφοινίσσης Δράµας.
Οι γονείς µου:
Κωνσταντίνος Πετράκης & Στεργιανή Δούρτµε
Η νονά µου:
Κωνσταντίνα Τσιλιγκίρη
best
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Κείμενο 68
(PFSugar)

Πρόσωπο ολοστρόγγυλο που μοιάζει με φεγγάρι
μπαμπάς, μαμά με δείχνουνε σε όλους με καμάρι.
Χειλάκια πετροκέρασα, μυτούλα γαλλική
ελάτε στα βαφτίσια μου αυτή τη Κυριακή.
Σαν γοργονίτσα στο νερό βουτιά θέλω να κάνω
χωρίς σουτιέν, χωρίς μαγιό όλους θα τους τρελάνω.
Σας περιμένω το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018
και ώρα 7:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής στο Θάνος Λήμνου
Οι γονείς μου:
Κυριάκος & Ελένη Χοχλιού
Οι νονοί μου:
Δήμητρα Μαυρογιάννη & Κώστας Κλαμπόνης

Κείμενο 69
(UB-King)

Μη µε βλέπετε µικρούλα
είµαι όµως εξυπνούλα
ξέρω τι όνοµα θα πάρω
και πολύ το αγαπάω.
Δεν το λέω σε κανένα
το κρατάω µυστικό
σας καλώ στη βάπτισή µου
και εκεί θα σας το πω.
Ñáíôåâïý
ôo ÓÜââáôï 6 Ïêôùâñßïõ 2018 óôéò 6:00 ì.ì.
óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ ÉùÜííç ÅëåÞìïíá
Ëåìåóóïý, Êýðñïò
Ïé ãïíåßò ìïõ: ÔñéáíôÜöõëëïò & ÓôÝëëá
Ç íïíÜ ìïõ: ÌáñéÜííá
ÌåôÜ ôç âÜðôéóÞ ìïõ, óáò ðåñéìÝíù óôï êÝíôñï ôïõ ðáððïý
“Lady’s Mile Restaurant”, ìå íïóôéìéÝò ôçò ãéáãéÜò.
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Κείμενο 70
(UB-Fine)

Åßìáé ìéá ìéêñïýëá
üìïñöç êáé íïóôéìïýëá
ô’ üíïìÜ ìïõ èá óáò ðù
üôáí óôçí êïëõìðÞèñá ìðù
êé üëïé åóåßò ðïõ ì’ áãáðÜôå
íá ôï ìÜèåôå åëÜôå.
Ç âÜðôéóÞ ìïõ èá ãßíåé
ôçí ÊõñéáêÞ 20 Óåðôåìâñßïõ 2018
êáé þñá 11.00 ð.ì.
óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÔñéÜäáò
Çñáêëåßïõ ÁôôéêÞò
Ïé ãïíåßò ìïõ: ÓùôÞñçò & ÓìáñÜãäá
Ï íïíüò ìïõ: Ìé÷Üëçò

Κείμενο 71
(PFKids AgeEight)

Μπέµπα ο ένας, µπέµπα ο άλλος,
το βαρέθηκα κι εγώ
και στην εκκλησιά θα πάω
θέλω πια να βαπτιστώ.
Δεν πειράζει κι αν θα κλαίω
που το λάδι θα µε τσούζει
τον παππούλη να κοιτάτε
που εµένα θα µε λούζει.
Σας προσµένει ο µπαµπάς µου
η µανούλα µου κι εγώ
κι η νονά που θα µου δώσει
τ’ όνοµα που καρτερώ.
Ραντεβού το Σάββατο 30 Μαΐου 2018
στις 7.00 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρισσας
στην Αρτέµιδα.
Οι γονείς µου: Γιώργος & Γιώτα
Οι νονοί µου: Κωνσταντίνα & Δηµήτρης
best
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Κείμενο 72
(UB-Fine)

Φίλοι µου και συγγενείς µου
όλους σας παρακαλώ
να ‘ρθετε για να µε δείτε
βουτηγµένη στο νερό.
Θα µου δώσει η νονά µου
ένα όνοµα γλυκό
µου το χάρισε η γιαγιά µου
που πολύ την αγαπώ.
Το Σάββατο 5 Σεπτεµβρίου 2018
στις 6.30 το απόγευµα
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
στη Μεγάρχη Άρτας.
Οι γονείς µου:
Ευάγγελος Ντασκαγιάννης
Ευαγγελία Παπαδοπούλου
Η νονά µου:
Γεωργία Καλλιγέρου

Κείμενο 73
(PFKids AgeFive)

Είµαι γυναίκα ζόρικη, έχω και δυο δοντάκια
κι όταν θα πάρω κι όνοµα θα µασουλάω αντράκια.
Γόβα στιλέτο θα φορώ, δε θα µε λεν µπεµπέκα
θα 'χω επιτέλους όνοµα, θα 'µαι σωστή γυναίκα.
Σας περιµένω
το Σάββατο 15 Αυγούστου 2018 και ώρα 7.00 µ.µ.
στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ Μυτιλήνης.
Εκεί όλοι θα µάθετε πως θα µε λεν στο εξής
κι εκτός απ' τη βουτιά µου θα δείτε και στριπτίζ !!!
Οι γονείς µου:
Παναγιώτης & Ρούλα

Η νονά µου:
Βίκυ Γεωργίου
best
print

Κείμενο 74
(BPchildFatty)

Είμαι μια μικρή ζουζούνα
αλλά απαιτητική
κι όταν κλαίω στα βαφτίσια
θέλω να 'στε όλοι εκεί.
Οι γονείς μου κι εγώ, θα χαρούμε να σας δούμε
την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2018
και ώρα 12.00 το μεσημέρι
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στο Μάτι Αττικής
Οι γονείς μου: Διονύσης & Φέμη
Ο νονός μου: Θανάσης
... η συνέχεια στο “HOTEL MATI”

Κείμενο 75
(PFKids Age Ten)

Με φωνάζουνε µπεµπέκα
οι γονείς µου κι άλλοι δέκα,
µα εγώ τους λέω φτάνει
γιατί το ‘χουν παρακάνει.Ο νονός µου κι η νονά µου
θα σας πουν το όνοµά µου
την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2018
και ώρα 11.30 π.µ.
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου
(Παναγίτσα) στο Ηράκλειο.
Οι γονείς µου: Βαγγέλης & Κατερίνα Χρηστάκου
Οι νονοί µου: Γιώργος & Εβίτα Δατσέρη
best
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Κείμενο 76
(PFKids Age Ten)

Όλα τ’ αστέρια του ουρανού
κοιτούν την οµορφιά µου
και όλες οι σταρ του σινεµά
τα χάνουνε µπροστά µου.
Αυτή δε θα ‘ναι βάπτιση
θα είναι πασαρέλα
και µανεκέν µόνο εγώ
µια όµορφη κοπέλα.
Σας περιµένω
την Κυριακή 26 Απριλίου 2018
και ώρα 11.00 π.µ.
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου
Ν. Φιλαδέλφειας.
Oι γονείς µου: Φραγκίσκος & Ξανθή
Οι νονοί µου: Γιώργος & Ελένη

Κείμενο 77
(PFKids AgeEight)

Είµαι ένα όµορφο µωράκι, σαν λευκό τριανταφυλλάκι,
µια µικρή πριγκίπισσα που δίχως να το ζήτησα
µε φωνάζει η µαµά µαζί µε τον µπαµπά
µα εγώ τους λέω φτάνει γιατί το ‘χουν παρακάνει.
Έτσι ο νονός και η νονά, µ’ ένα δροσερό µπανάκι,
θα µου χαρίσουν λουλουδένιο ονοµατάκι
και προσµένω µε αγωνία να το πουν στην εκκλησία.
Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο 16 Μαΐου 2018
και ώρα 6.00 µ.µ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας Περισσού.
Οι γονείς µου:
Βασίλης Τουρλίδας & Χρυσούλα Πολύζου
Οι νονοί µου:
Χρήστος & Κωνσταντίνα Μπάτζιου

best
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Κείμενο 78
Είµαι µια µπεµπούλα,
όµορφη και ζωηρούλα,
το νονό µου έχω ζαλίσει
κι αποφάσισε να µε βαφτίσει!!!
Σας περιµένω όλους
να ’ρθείτε για να δείτε
ένα νόστιµο µωράκι
που δεν έχει ονοµατάκι.
Tην Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2018
στις 13.00
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου
Παλαιοχωρίου Δωριέων Φθιώτιδας.
Οι γονείς µου: Γιάννης & Βούλα Γκόβαρη
Ο νονός µου: Δηµήτρης Ζουµπρής

Κείμενο 79
(AVIDesirees)

“

best
print

Κείμενο 80
(AG_Morry_C)

best
print

81

82

Σε ένα δάσος μαγικό, μέρος παραμυθένιο,
τα ζώα ξεπροβάλλουν σε κόσμο ονειρεμένο!
Νάνοι, αλογάκια, ξωτικά μπήκαν στα όνειρά μου
και μου σιγοψιθύρισαν κρυφά το όνομά μου.
Με έραναν χρυσόσκονη για να'χω καλη τύχη,
να΄ναι η ζωή μου διαλεχτή κι όμορφη σαν παραμύθι!!!

Κοριτσάκι μου,
θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των κρίνων
να σου φέγγουν στον ύπνο σου,
θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι ζωγραφισμένο
με λουλουδόσκονη πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας
να σεργιανάει το γαλανό όνειρό σου,
θέλω να σου φέρω ένα σταυρουλάκι αυγινό φως,
δυο αχτίνες σταυρωτές
από τους στίχους μου να σου ξορκίζουν το κακό,
να σου φωτάνε μην σκοντάψεις...

83

Νομίζει τάχα η μαμά δεν ξέρω τ' όνομά μου,
αφού ακούω καθαρά τι λέει στο μπαμπά μου.
Εγώ όμως κάνω τη χαζή τίποτα δε σας λέω,
μα σαν θα' ρθει η βάπτιση θα τους την πω κι ας κλαίω.
Ελάτε να γελάσετε με τα καμώματά τους,
το Σάββατο

84

Είμαι ένα κοριτσάκι με όμορφα ματάκια
και στο δρόμο με θαυμάζουν όλα τ' αγοράκια.
Τ' όνομά μου θέλουν για να μου τηλεφωνήσουν,
γι' αυτό και γω εζήτησα νωρίς να με βαπτίσουν.
Σας περιμένω

85

Ένα προσκλητήριο που το' γραψαν πουλάκια,
στη βάπτιση σας προσκαλεί με δυο γλυκά λογάκια.
Πρόσκληση από ένα μικρό μωράκι
Φέγγει σαν ήλιος το πρωί, τη νύκτα φεγγαράκι,
και τώρα ήρθε ο καιρός να πάρει ονοματάκι.
Την Κυριακή 21 Αυγούστου 2011 ...

86

Τώρα το καλοκαιράκι κάνετε όλοι σας μπανάκι
και γω η τσιλιβήθρα κάνω μπλουμ στην κολυμπήθρα,
κι ο καθένας σας ας τρέξει για να δει βαπτίσια σέξυ!!!
Βαπτίζομαι

best
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Μια μέρα ξεχωριστή θα΄ναι για μένα
π

87

η Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011.
Πριν όμως σας πω που και τι θέλω,
να πω ευχαριστώ:
Στο Θεό που μου έδωσε ζωή,
στους γονείς μου που μου δίνουν αγάπη και
στο νονό μου που θα μου δώσει όνομα.
Η βάπτιση μου θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι
στον Ιερό Ναό Αγίου

88

Έξι μηνών πια έγινα σχεδόν θα περπατήσω,
λέω πως ήρθε ο καιρός όνομα ν' αποκτήσω.
Μόνο να μη γελάσετε όταν τα ρούχα βγάλω,
γιατί μπορεί και να ντραπώ στα πόδια να το βάλω!
Και ξέρετε δεν γίνεται παπά, νονούς να στήσω
γιατί μετά εγώ όνομα πότε θα αποκτήσω;
Σας περιμένω

89

Γονείς, νονοί μιλούσανε μια μέρα στα κρυφά,
έστησα αυτί κι έμαθα νέα φοβερά!
Θέλουν να με βουτήξουν στα κρύα τα νερά
όνομα να μου δώσουν, βρε είμαστε καλά;
Αυτοί καλά λογάριαζαν μα εμένα δεν ρωτάνε
στην κολυμπήθρα πως θα μπω, στο κρύο δεν βουτάνε!
Βαπτίζομαι

90

Ελάτε στα βαπτίσια μου να δείτε μια κορμάρα
ελάτε Κυριακάτικα να πάθετε λαχτάρα!
Προσοχή!
Η βουτιά δεν θα επαναληφθεί,
γι' αυτό σας θέλω όλους εκεί,
την Κυριακή...
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Κοριτσάκι λουλουδένιο, άσπιλο κι ευωδιασμένο,
τ' όνομά σου θα σου φέρει φθινοπωρινό αγέρι.
Της ευχής το χάρισμα σαν πηγής κελάρυσμα,
τη ζωή σου να στολίζει κι ευτυχία ν' αναβλύζει.
Θείας Λάμψης αγκαλιά, στα μαλλιά δροσοσταλιά,
άνεμος που στροβιλίζει και τα όνειρα ανθίζει.
Σας περιμένουμε στη βάπτιση της κόρης μας
που θα γίνει την Κυριακή ...

best
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Μ' ένα καντήλι λαμπερό και το χρυσό μου το σταυρό,
π

92

με λίγο λάδι και νερό έστι απλά θα βαπτιστώ.
Τα άλλα είναι περιττά, ρούχα, στολίδια και λοιπά,
με την καλή σας την καρδιά, ελάτε όλοι στην εκκλησιά.

93

Είμαι τόσο δα μικρούλης όμορφος και νοστιμούλης
"μπέμπη" όλοι με φωνάζουν και πολύ με νευριάζουν.
Μου 'πανε θα με βαπτίσουν και γαμπρούλη θα με ντύσουν
και οι νονοί που μ' αγαπάνε, τ' όνομά μου το κρατάνε
και προσμένω μ' αγωνία να το πουν στην εκκλησία.
Σας περιμένω

94

Είμαι μικρούλης όμορφος με λαμπερά ματάκια,
στο δρόμο με πειράζουνε όλα τα κοριτσάκια.
Θέλουν να πάμε για καφέ να βγούμε να τα πούμε,
ρωτάνε όμως τ' όνομα για να τηλεφωνούνε!
Κι έτσι λοιπόν το σκέφτηκα και είπα να τολμήσω,
στη βάπτιση τις κάλεσα να τους το μαρτυρήσω,
την Κυριακή...

95

Το κάστρο μου το άφησα και πάω στην εκκλησία
να πάρω επιτέλους όνομα να γίνω μια κυρία.
Θα βάλω ρούχα όμορφα σταυρό στο λαιμουδάκι
και τις ευχές σας θα 'θελα να έχω για δωράκι!
ο θησαυρός!!

96

Είμαι ένα μικρό παιδάκι
που μ' αρέσει το νεράκι
λέω να κάνω ένα μπανάκι
για να δροσιστώ λιγάκι.

97

Η νονά μου η καλή
που την αγαπώ πολύ
θα μου δώσει ονοματάκι
για σκεφτείτε το λιγάκι!

98

Απ' όταν εγεννήθηκα
κουκλάκι με φωνάζουν
μου λένε ότι είμαι όμορφος
και όλοι με θαυμάζουν!
Γι' αυτό θα ήθελα και εσείς
τη γνώμη σας να πείτε μια και αντράκι γίνομαι
στη βάφτιση να'ρθείτε...

best
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π
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100

101

Ελάτε στα βαφτίσια μου
να δείτε μια κορμάρα
ελάτε Σαββατιάτικα
να πάθετε λαχτάρα!
Προσοχή!!!
η βουτιά δεν θα επαναληφθεί
γι' αυτό σας θέλω όλους εκεί...

Είμαι τόσο δα μικρούλης
όμορφος και νοστιμούλης
μπέμπη όλοι με φωνάζουν
και πολύ με νευριάζουν !
Μου 'πανε θα με βαφτίσουν
και γαμπρούλη θα με ντύσουν
κι ο Νονός που μ' αγαπάει
τ' όνομά μου το κρατάει
και προσμένω με αγωνία
να το πει στην Εκκλησία!!!

Στον παππού μου τον καλό
το κρατάω μυστικό
πως θα πάρω το όνομά του
και όλα τα χαρίσματά του
Η μαμά θα με κρατάει
σαν λουλούδι ακριβό
να με δώσει στο νονό μου
να με κάνει χριστιανό.

Είμαι ένα αγοράκι
με όμορφα ματάκια
και στο δρόμο με θαυμάζουν
όλα τα κοριτσάκια...

102

Το όνομά μου θέλουν
για να μου τηλεφωνήσουν
γι' αυτό και ζήτησα να με
βαφτίσουν...

best
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π

103

Την κυριακή βαπτίζομαι
μου δίνουν το όνομα μου
Νικόλα θα με βγάλουνε
να δείτε την χαρά μου
Σας στέλνω πρόσκληση λοιπόν
δε θέλω μόνος νάμαι
ελάτε θα χαρώ πολύ
και γελαστούλης θα'μαι.

104

Μια μικρή γυμνίστρια
στην πρώτη τη βουτιά της
θέλει όσους την αγαπούν
να βρίσκεται κοντά της.
Γι' αυτό καλεί και απαιτεί
να' ρθείτε να τη δείτε
κι όταν με τ' όνομα βρεθεί
να ζήσει να της πείτε...

105

106

Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου,
έχουν ένα νέο μεγάλο,
το μωρό μας θα βαφτίσουν
τον ΙΟΥΛΙΟ, δίχως άλλο!
Και επειδή περνάνε οι μέρες
και θα φτάσει ο καιρός,
πήρα την πρωτοβουλία,
και θα σας καλέσω εγώ!
Τώρα σκέφτομαι και λέω
τ' όνομα να μη σας πω,
Μαργαρίτα θα την πούμε
μην πείτε, όμως, πως σας το΄πα εγώ!!!

Η καλή μου Νεράϊδα, γέλασε πάρα πολύ
που όλο 'μπέμπα' με φωνάζουν και μου έδωσε μια ευχή...
Πήγαινε να βρεις Νονό -(Νονά) να σε ντύσει στα χρυσά
τ' όνομά σου να σου δώσει, να έχεις όλα τα καλά!!!
Γι' αυτό κι εγώ σας προσκαλώ, να με δείτε στο νερό
και "να ζήσεις" να ευχηθείτε, όταν από αυτό θα βγώ...
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Είμαι ένα πιτσιρίκι
π
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όμορφο και πονηρό,
όνομα θα μου χαρίσουν
βουτηγμένο στο νερό...
Η νονά μου θα μου δώσει
ένα όνομα γλυκό
Θεόδωρο θα με φωνάζουν
απ' το επόμενο λεπτό!

Μετά από 8 μήνες σκληρής
και εντατικής προπόνησης
στη μπανιέρα μου,
νομίζω πως είμαι πια έτοιμος,
να βουτήξω σε πιο βαθιά νερά...

Απ' όταν εγεννήθηκα
κουκλίτσα με φωνάζουν
μου λένε είμαι όμορφη
και όλοι με θαυμάζουν...
Γι' αυτό θα ήθελα κι εσείς
τη γνώμη σας να πείτε
κι αφού κορίτσι γίνομαι
στη βάφτιση να 'ρθείτε!

Σώμα έχω καλλιγραμμο
και προσωπο φεγγαρι
γι αυτό θα παω στην εκκλησιά
γεματη με καμάρι.

110

σαν μια γοργόνα στο νερό
εγώ βουτιά θα κάνω
χωρις σουτιέν χωρις μαγιό
ολους θα σας τρελάνω.
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Δεν είμαι μπέμπης πια
π

111

έβγαλα και δοντάκια
καιρός να πάρω όνομα
σαν όλα τα παιδάκια!
Εικοσιοχτώ (28) Ιουνίου
θα κάνω τη βουτιά
θα ήθελα να έρθετε
απ' όλα τα χωριά!

112

Στον Αγιο Γεώργιο
θέλω να βαφτιστώ
Σταύρο να με πούνε
όνομα ξεχωριστό.

113

Μια μικρή γυμνίστρια
στην πρώτη τη βουτιά της
θέλει όσους την αγαπούν
να βρίσκονται κοντά της.
Γι' αυτό καλεί και απαιτεί
να' ρθείτε να τη δείτε
κι όταν με τ' όνομα βρεθεί
να ζήσει να της πείτε...

Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου,
έχουν ένα νέο μεγάλο,
το μωρό μας θα βαφτίσουν
το ΙΟΥΛΙΟ, δίχως άλλο!

114

Και επειδή περνάνε οι μέρες
και θα φτάσει ο καιρός,
πήρα την πρωτοβουλία,
και θα σας καλέσω εγώ!
Τώρα σκέφτομαι και λέω
τ' όνομα να μη σας πω,Μαργαρίτα
θα την πούμε
μην πείτε, όμως, πως σας το΄πα εγώ!!
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Φίλοι μου και συγγενείς μου
όλους σας παρακαλώ
να' ρθετε για να με δείτε
βουτηγμένη στο νερό!
Θα μου δώσει η νονά μου
ένα όνομα γλυκό
μου το χάρισε η γιαγιά μου
που πολύ την αγαπώ!!!

Μαμά... ζωγράφισέ μου έναν ήλιο!
Μπαμπά... ζωγράφισέ μου ένα εκκλησάκι!
Νονέ... ζωγράφισέ μου ένα όνομα!
Ή μάλλον... ας το ζωγραφίσουμε όλοι μαζί
στη βάπτισή μου που θα γίνει την Κυριακή
16 Αυγούστου 2018 & ώρα 7 μ.μ. στην
Ιερά Μονή Παναγίας Παπλινού Ιεράπετρας!

Τσουφ - τσουφ το τρενάκι
θα με πάει στην εκκλησιά
για να πάρω τ' όνομά μου
όπως όλα τα παιδιά!
Στα βαγόνια ανεβείτε
για να είστε όλοι εκεί
γιατί η βουτιά ετούτη
δεν θα επαναληφθεί!

Ελάτε στα βαφτίσια μου
να δείτε μια κορμάρα
ελάτε Κυριακάτικα
να πάθετε λαχτάρα
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Η μικρή μας τσιλιβήθρα
π
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είπε θέλει τη Νονά της
να την πάει στην κολυμπήθρα
για να πάρει τ' όνομά της
Όλους λοιπόν σας προσκαλεί
στην εκκλησιά να' ρθείτε
κι όταν με τ' όνομα βρεθεί
"να ζήσεις" να της πείτε!

Προσοχή, Προσοχή!!!
Οι βουτιές δεν θα επαναληφθούν!!!
Να είστε όλοι εκεί, μεγάλοι και μικροί,
να δείτε δυο κουκλάκια, βρεγμένα σαν παπάκια!!!

Στις 7 Αυγούστου λέω
να μην πάω παραλία
κι ο νονός μου ο Κυριάκος
να με ονομάσει Ηλία!
Βιάζομαι να με βαφτίσουν
και να έχω ονοματάκι
για να πάψει η νονά μου
να με λέει "μπιζελάκι"!

Την Κυριακή βαπτίζομαι
μου δίνουν το όνομά μου
Μάρκο θα με βγάλουνε
να δείτε τη χαρά μου!
Σας στέλνω πρόσκληση λοιπόν
δε θέλω μόνος να 'μαι
ελάτε, θα χαρώ πολύ
και γελαστούλης θα 'μαι..

Δυό λόγια μόνο θα σας πω
γιατί 'μαι αγχωμένη
όνομα θα μου δώσουνε
και είμαι ευτυχισμένη...
Αν θέλετε να το μάθετε
ελάτε να με δείτε
γκριμάτσες να μου κάνετε
να με παρηγορείτε...
Τα λόγια είναι περιττά
γι' αυτό σας περιμένω
να δείτε το κορμάκι μου
το καλογυμνασμένο...
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