
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΑΜΟΥ-ΒΑΠΤΙΣΗΣ

1. Εμείς και η κορούλα μας,
θα χαρούμε ιδιαίτερα με την παρουσία σας,

στο μυστήριο του γάμου μας και της βάπτισης της,
που θα τελεστούν το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ. 

στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

2. Με μεγάλη μου χαρά, θα ντύσω γαμπρούλη τον μπαμπά
και την καλή μου την μανούλα, μια χαρούμενη νυφούλα.

Κι επειδή είμαι ομορφούλα, πονηρή και ζωηρούλα
με πειράζουν τ' αγοράκια, θέλουν να τα πούμε,
ρωτάνε τ' όνομά μου, για να μου τηλεφωνούνε.

Κι έτσι λοιπόν το σκέφτηκα κι είπα να το τολμήσω,
στη βάπτιση τους κάλεσα να τους το μαρτυρήσω!

Το Σάββατο 13 Μαρτίου και ώρα 6:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Φιλίππου Νίκαιας.

3. Του Σεπτέμβρη στις 7 τους γονείς μου θα παντρέψω.
Όμως την παράσταση σίγουρα θα την κλέψω!

Κοστούμι θα φορά ο μπαμπάς και νυφικό η μαμά μου
όταν στην κολυμπήθρα εγώ θα παίρνω τ' όνομά μου!

Σας προσκαλούμε στις χαρές κι οι τρείς μας να βρεθείτε
την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Συκέας.
Κι αν κλάψω λίγο στο νερό μη με παρεξηγείτε!

4. Διπλό θα 'ναι το γλέντι μας, διπλό σαν τη χαρά μας.
Γάμος και βάπτιση μαζί θα πήξει ο παπάς μας!

Πρώτοι θα πάρουμε σειρά, εμείς και οι κουμπάροι
κι ύστερα θα βαπτίσουμε το πρώτο μας βλαστάρι.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στην εκκλησία,
με γέλια και με κλάματα να γράψουμε ιστορία
το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 5:30 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στο Μικρολίμανο Πειραιά.

5. Είμαι ένα μωρό όμορφο και ζωηρό.
Θέλω πολύ να βαπτιστώ και στο νεράκι να βρεθώ.

Ελάτε όλοι να με δείτε και στη γιορτή μου να χαρείτε.
Την ίδια μέρα νυφούλα η μαμά και ο μπαμπάς γαμπρός

στην εκκλησία θα 'ρθούνε
με την ευλογία του Θεού να στεφανωθούνε.

Θα σας περιμένουμε λοιπόν όλους
την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και ώρα 7:30 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης. 

6. Είμαι μια μικρή τσαχπίνα και προβλέπω πολύ πείνα,
τους γονείς μου θα παντρέψω, ένα τρίωρο θ' αντέξω?
Νύφη την μαμά θα ντύσω, τον μπαμπά μου θα ξυρίσω



και θα τους χαμογελάω, μπιμπερό δεν θα ζητάω.
Κι όταν όλα αυτά τελειώσουν, τ' όνομά μου θα μου δώσουν

και η βουτιά δεν θα 'ναι μια, βγάλτε με φωτογραφία!!!
Σας περιμένουμε το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 630 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου.

7. 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 πώς θα μπω, στο κρύο δεν βουτάνε!

Ακόμα κι αν μου τάζουνε μέλι από την κηρήθρα,
εγώ θα κλάψω σίγουρα μέσα στην κολυμπήθρα.

Πήρα λοιπόν απόφαση χουνέρι να τους κάνω.
Με τους νονούς μου είπαμε κουλούρα να τους βάλουν.

Σκέφτηκα λοιπόν πρώτα να τους παντρέψω
και ύστερα να βουτηχτώ κι εγώ να διαπρέψω.
Την όμορφη μανούλα μου νύφη θα συνοδέψω

με τον μπαμπάκα μου γαμπρό εγώ θα τους χορέψω.
Το ραντεβού μας κλείστηκε 10 Σεπτεμβρίου

και ώρα 5:00 μ.μ. με γέλια και με κέφι.
Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Περιστέρι

θα γίνει η τελετή μας 
κόσμο λέμε να έχουμε, ελάτε κι εσείς μαζί μας!

8.  Άγχος το έχω από τώρα τι θα γίνει όταν πάει 5 η ώρα 
του Νοέμβρη στις 29 που θα φοράμε όλοι τα καλά!

Η μαμά και ο μπαμπάς γάμο ετοιμάζουν
κι εμένα όνομα μου τάζουν!

Ίδια μέρα στην ίδια εκκλησιά, γάμος και βάπτιση στη σειρά!!
Τον μπαμπά φαντάζομαι με τα λουλούδια αγκαλιά

και τη μαμά μου να καταφτάνει χαρωπά!
Τον παπά τον καημένο τον βλέπω καταϊδρωμένο!

Να παντρεύει, να βαφτίζει και τα λόγια να μην ξεχωρίζει!!!

9. Πήρα απόφαση μεγάλη, αναβολή δεν παίρνει άλλη.
Τον μπαμπά μου γαμπρό θα στολίσω
και την μαμά μου νυφούλα θα ντύσω

και στην εκκλησία και τους δύο θα οδηγήσω.
Αμέσως μετά το κορμί μου θα λαδώσουν

και το ονοματάκι μου στη δημοσιότητα θα δώσουν.
Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Καλαμάτας.

10. Στο γάμο της μανούλας μου και του γλυκού μπαμπά μου
να σας καλέσω ήθελα να είσαστε κοντά μου.

Μετά θα με βαπτίσουνε Δημήτρη/α θα με πούνε 
κι όλοι μαζί ένα κρασί για χάρη μας θα πιούνε.
Ελάτε το Σάββατο 28 Μαΐου και ώρα 7:00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Παναγίας στη Βασιλική Λευκάδας.



11. Μετά από 9 μήνες σκληρής και εντατικής προπόνησης στη μπανιέρα 
μου,

ενάμιση χρόνο τώρα κολυμπάω στα ρηχά κι είμαι λέει Πειρατής.
ΧοΧοΧο, ΧαΧαΧα

Ελάτε στα βαφτίσια μου να δείτε μια κορμάρα,
ελάτε Σαββατιάτικα να πάθετε λαχτάρα.

Α, α, α, ξέχασα...
με όλη αυτή τη φασαρία να σας πω

ότι πρώτα στο κατάρτι της εκκλησίας
θα κρεμάσω... τους γονείς μου!!!

Σας περιμένουμε το Σάββατο 6 Ιουλίου και ώρα 7:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στα Ιλίσια. 

 

12. Ο πελαργός μας πρόλαβε τα στέφανα πριν μπούνε!
Τώρα όλοι, φίλοι και γνωστοί, Θεέ μου τι θα πούνε;

''Να ζήσετε'' μας είπανε, 
''να είστε αγαπημένοι και λίγο πριν βαπτίσετε

ας είστε ... παντρεμένοι.''
Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στην Εκκλησία
με γέλια και με κλάματα να γράψουμε ιστορία.
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου και ώρα 5:30 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής.

13. Απ' όταν εγεννήθηκα, κουκλάκι με φωνάζουν.
Μου λένε ότι είμαι όμορφος και όλοι με θαυμάζουν!

Γι' αυτό κι εγώ θα ήθελα τη γνώμη σας να πείτε,
μιας κι αντράκι γίνομαι, στη βάπτιση να 'ρθείτε...

Πριν από μένα όμως ο γάμος των γονιών μου προηγείται
και οι τρεις μας περιμένουμε όλοι σας να 'ρθείτε

την Κυριακή 25 Αυγούστου και ώρα 6:30 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Κρύας Βρύσης.

14. Στου μπαμπά και της μαμάς το γάμο σας καλώ
κι αν θα κάτσετε μετά θα με δείτε και γυμνό!!!

Θα 'μαι λίγο ζωηρούλης, μα ο μπαμπάς μου πιο πολύ,
ελάτε και στο κέντρο γιατί θα 'χει και φαΐ.

Σας περιμένουμε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί
το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 7:30 μ.μ.

15. Γεια σας!!!
Αποφάσισαν να παντρευτούν οι γονείς μου και τι με αυτό!
Παίρνω σειρά όμως εγώ και θα με δείτε και γυμνό, τι καλό!

Στην κολυμπήθρα θα με βουτήξουνε και τα γέλια που θα ρίξουμε!
Εγώ είμαι αντράκι και θα φανώ σοβαρός!

Ελάτε το Σάββατο 8 Απριλίου και ώρα 6:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. 

 
16. Παντρεύω τη μαμά μου και τον γλυκό μπαμπά μου,

και όλοι σας να έρθετε να είστε εκεί κοντά μου.
Μετά θα με βαπτίσουνε, Νικόλα θα με πούνε



κι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους παρευρεθούνε.
Την Κυριακή 27 Ιουνίου και ώρα 5:00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Φίλιππα Νίκαιας.

17. Επειδή η θέα ενός ηλιοβασιλέματος
είναι πιο μαγική όταν έχεις κάποιον δίπλα σου...

Επειδή δύο ψυχές είναι πιο δυνατές όταν είναι ενωμένες...
γι' αυτό παντρευόμαστε!

Επειδή όμως η ζωή είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρα
όταν υπάρχει και το γέλιο κάποιου παιδιού,

γι' αυτό βαφτίζουμε και τον γλυκό μας Πειρατή!
Σας περιμένουμε στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μας

το Σάββατο 26 Απριλίου και ώρα 6:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας.  

18. Σας προσκαλώ στο γάμο της μαμάς μου, και του μπαμπά μου,
που θα γίνει στον .........., στις.........και ώρα ..........

Ο Νονός μου.........,
θα σας πει το όνομά μου αμέσως μετά.

Σας περιμένω Ο Μπέμπης

19. Είμαι ένα μωρό όμορφο και ζωηρό!
Θέλω πολύ να βαπτιστώ και στο νεράκι να βρεθώ.

Ελάτε όλοι να με δείτε και τη βουτιά μου να χαρείτε. Πριν από
μένα όμως προηγείται ο γάμος των γονιών μου.

Και περιμένουμε όλοι μας να 'ρθείτε.
Την............και...........στον Ιερό Ναό..........

20. Η 25 Αυγούστου είπαν θα 'ναι μια μέρα
διαφορετική για όλους, όμως πιο πολύ για μένα!!!

Θα δω νύφη τη μαμά μου, την πιο όμορφη του κόσμου,
και γαμπρό στην εκκλησία τον υπέροχο μπαμπά μου.
Δακρυσμένη θα τη δείτε κι ο μπαμπάς θα καμαρώνει

το παιδάκι τους σα δούνε στην κολυμπήθρα να σιμώνει!
Η μαμά μου η Ιωάννα και ο μπαμπάκας μου ο Νίκος,

θα χαρούν πολύ να 'ρθείτε , και τους τρεις μας να μας δείτε
το Σάββατο 25 Αυγούστου και ώρα 8:00 μ.μ. 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρισα.


