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Κείμενο 1
(ShelleyAllegroGreek BT) 

Σε�μια�τόσο�σημαντική�στιγμή�της�ζωής�μας

θέλουμε�να�έχουμε�δίπλα�μας

ανθρώπους�που�σημαίνουν�πολλά�για�εμάς.

Γι'�αυτό�σας�προσκαλούμε�στο�γάμο�μας�που�θα�γίνει

το�Σάββατο�9�Μαϊου�2017�στις�8.00�το�βράδυ

στον�Ιερό�Ναό�Αγίας�Ειρήνης�Γλυφάδας.

Λάμπρος�-�Αθανασία

Οικογένειες:

Νικολάου�&�Ελένης�Παπαπαναγιώτου

Γεωργίου�&�Μαρίας�Ιωάννου

Κείμενο 2
(PFDaVinciPF)

Αρχίζουµε την καινούργια µας ζωή
την Κυριακή 21 Ιουνίου 2018

στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πετρουπόλεως
και ώρα 7.00 µ.µ.

Στην οµορφότερη στιγµή της ζωής µας
η παρουσία σας θα µας δώσει ιδιαίτερη χαρά και τιµή.

Βασίλης - Ιωάννα 

Οικογένειες:
Δηµητρίου & Ειρήνης Ευαγγέλου

Ιωάννη & Μάρθας Πολέµη best
print



Ï ãÜìïò ìáò åßíáé õðüèåóç ìéáò þñáò êáé ìéáò æùÞò.

Ç ðáñïõóßá óáò èá äþóåé ìåãÜëç ÷áñÜ

óå åìÜò êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ìáò.

Ðáíôñåõüìáóôå

ôï ÓÜââáôï 7 Éïõíßïõ 2017 êáé þñá 7.30 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Áãßáò Ìáñßíáò Èçóåßïõ.

ÏäõóóÝáò - ̧ öç

ÏéêïãÝíåéåò:

ÌÜñêïõ & Ìáñßáò Ñßæïõ

Êùíóôáíôßíïõ & ÅëÝíçò Öéëßððïõ

Κείμενο 3
(MgScriptNice)

èá ÷áñïýí íá óáò äïõí óôï ãÜìï ôïõò ðïõ èá ãßíåé
ôï ÓÜââáôï 9 Éáíïõáñßïõ 2017 óôéò 8.30 ôï âñÜäõ

óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ ÉùÜííïõ óôç ÄÜöíç

Κείμενο 4
(Cf Painter) 

Ï ÉùÜííçò ×ñÞóôïõ

      & 
                                ç  ÄùñïèÝá Âáóéëåßïõ
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Èá ÷áñïýìå íá åßóôå ìáæß ìáò óôï ãÜìï ìáò,

ðïõ èá ãßíåé

ôην Κυριακή 11 Απριλίου 2017

óôéò 6.00 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Αγίου Αθανασίου Λευκάδας.

Μανώλης - Áèáíáóßá 

Ïé ãïíåßò:

Διονύσιος & Αικατερίνη Παπαδοπούλου

Γεράσιµος & Μαγδαληνή Σταθάτου

Κείμενο 5
(UB-Fine)

Ç íÝá ìáò æùÞ áñ÷ßæåé

ôο Σάββατο 4 Ιουλίου 2017 êáé þñá 6.00 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Áãßου Αµιλιανού Πόρτο Χέλι.

Ç ðáñïõóßá óáò ôéìÞ ìáò,

ïé åõ÷Ýò óáò èåìÝëéï ôçò åõôõ÷ßáò ìáò.

Ανδριανός - Ναταλία

ÏéêïãÝíåéåò:
Êáôåñßíáò Οικονόµου      Ίσιδας Μπαλτζή

Κείμενο 6
(UB-King)
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Κείμενο 7
(AG-B_FashionPln)

×áñÜ ìáò íá ðáñåõñåèåßôå

óôï ãÜìï ìáò ðïõ èá ãßíåé

ôï ÓÜââáôï 7 Éïõíßïõ 2017 êáé þñá 8.00 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÐáñáóêåõÞò

óôï ÄÜóïò ×áúäáñßïõ.

ÔÜóïò - ÄÞìçôñá

Ïé ãïíåßò:

ÁíäñÝáò & ×áñÜ ËéáñïììÜôç

Ãåþñãéïò & ¢ííá ×ñõóïóôüìïõ

Κείμενο 8
(ArtOdysseaOvalLDw)

Το δικό μας πλοίο της αγάπης σαλπάρει 

την Παρασκευή 14 Μαΐου 2017

και ώρα 6.30 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, Μιράκα Ηλείας.

Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας 

στο ξεκίνημα της καινούργιας μας ζωής.

Δήμος - Άντζελα

Οικογένειες:

Χαράλαμπου & Σωτηρίας Γεωργαντά

Παναγιώτη & Ιωάννας Ρήγα
best
print



Παντρευόµαστε!!!

Αναζητώντας τις ευχές σας, σας προσκαλούµε 

την Κυριακή 15 Αυγούστου 2018, ώρα 9.00 µ.µ.

στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία Παραµυθιάς.

Νίκος - Αγγελική

Οι γονείς:

Μανώλης & Σοφία Αλεξανδρή

Σωτήρης & Έλενα Διακουµή

Κείμενο 9
(PFDaVinciPF)

Ïé ïéêïãÝíåéåò

ÅëÝíçò Êùíóôáíôßíïõ ÃåùñãéÜäç
êáé 

Áèáíáóßïõ & Åëåõèåñßáò Ôóüðåëá
óáò ðñïóêáëïýí óôï ãÜìï ôùí ðáéäéþí ôïõò

Íéêçöüñïõ & Íáôáëßáò
ôï ÓÜââáôï 26 Äåêåìâñßïõ 2017 óôéò 7.30 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÓêÝðçò ÐáðÜãïõ

Κείμενο 10
(Geoscript)
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Èá ÷áñïýìå ðïëý íá ðáñåõñåèåßôå

óôçí ôåëåôÞ ôïõ ãÜìïõ ìáò

ôçí ÊõñéáêÞ 17 Éáíïõáñßïõ 2017 óôéò 6.00 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Áãßáò Áíáóôáóßáò Ðåñéóóïý.

Ãéþñãïò - ÄÞìçôñá

ÏéêïãÝíåéåò:
Áèáíáóßïõ Óõìíéþôç        ×ñÞóôïõ ÌåñéôæÞ

Κείμενο 11
(MgChanceryBeauty) 

Èá ÷áñïýìå íá ìáò ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò

óôï îåêßíçìá ôçò êáéíïýñãéáò ìáò æùÞò

ôο Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2010 êáé þñá 7.00 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Aγίας Μαρίνας στο Χαλάνδρι.

Γιάννης - Χριστίνα

ÏéêïãÝíåéåò:

Βασιλείου & Ελισάβετ Ιωαννίδη

Φίλιππου & Αναστασίας Ξηρογιάννη

Κείμενο 12
(UB-Flores)
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Ç ùñáéüôåñç ìÝñá ôçò æùÞò ìáò áðïöáóßóáìå íá åßíáé

ç ÐáñáóêåõÞ 16 Ïêôùâñßïõ 2017

êáé þñá 6.00 ì.ì.

êáé óáò ðñïóêáëïýìå íá ìïéñáóôåßôå ìáæß ìáò ôçí åõôõ÷ßá ìáò

óôïí Éåñü Íáü Aãßïõ Äçìçôñßïõ Ðåôñïõðüëåùò 

ÌÜñéïò - ÄÜöíç

Ïé ãïíåßò:

Ãåþñãéïò & Áìáëßá ÁíáóôáóéÜäç

Áðïóôüëçò & Áíáóôáóßá ÄéáñåìÝ

Κείμενο 13
(UB-Optima)

Καλύτερα να µετανιώνει κανείς για κάτι που έκανε,
παρά για κάτι που δεν έκανε…

Γι' αυτό και όχι µόνο,
το Σάββατο 19 Ιουνίου 2018 στις 8.30 µ.µ.

θα βρισκόµαστε στην Κεφαλονιά
και συγκεκριµένα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ανατολικού

Σας περιµένουµε.

Οικογένειες:
Μιχάλη & Μαίρης Μπουκουβάλα
Γεράσιµου & Ευανθίας Μάντεση

Παναγιώτης - Μαρία

Κείμενο 14
(PFDaVinciPF)
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Κείμενο 15
(MgGreekArchaic)

Èá ìáò ôéìÞóåé éäéáßôåñá

ç ðáñïõóßá óáò óôï ãÜìï ìáò ðïõ èá ãßíåé

ôï ÓÜââáôï 17 Áðñéëßïõ 2018 êáé þñá 6.00 ì.ì.

óôï Éåñü Íáü Áãßïõ ÉùÜííç ôïõ Ñþóïõ

óôï Ðñïêüðé Åõâïßáò

ÏéêïãÝíåéåó: 

Ãéþñãïy Äåóéíéþôç

ÁëÝêïy  ÃïíáôÜ

ÄçìÞôñçò - Ìáñßá

Ôï ÓÜââáôï 25 Áðñéëßïõ 2017 êáé þñá 8.00 ôï âñÜäõ

ðáíôñåõüìáóôå

óôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Óðõñßäùíïò óôï ÁéãÜëåù.

ÁõôÞ ôçí þñá èá ÷áñïýìå íá åßóôå êïíôÜ ìáò.

ÁëÝîáíäñïò - ÁñåôÞ

ÏéêïãÝíåéåò:

ÐåñéêëÞ & ÄÝóðïéíáò Êùíóôáíôßíïõ

ÉÜêùâïõ & ÓïõëôÜíáò ÊïõñíÝôá

Κείμενο 16
(UB-Times)
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Óáò ðñïóêáëïýìå óôï ãÜìï ìáò ðïõ èá ãßíåé

ôï ÓÜââáôï 17 Áðñéëßïõ 2017 êáé þñá 6.00 ì.ì.

óôï Éåñü Íáü Áãßïõ ÉùÜííç ôïõ Ñþóïõ

óôï Ðñïêüðé Åõâïßáò

Ïé ãïíåßò: 

Ãéþñãïò & ÉùÜííá Äåóéíéþôç

ÁëÝêïò & Ìáßñç ÃïíáôÜ

ÄçìÞôñçò - Ìáñßá

Κείμενο 17
(MgNewByzantine)

Ôï áðïöáóßóáìå êáé ðáíôñåõüìáóôå

ôï ÓÜââáôï 16 Ïêôùâñßïõ 2017 óôéò 19.00

óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Áéìéëéáíïý, Ðüñôï ×Ýëé.

Áí áñãÞóåôå èá öýãïõìå!

ÏéêïãÝíåéåò:

Áèáíáóßïõ ÊïëïíÝëïõ        Ðáíáãéþôç Êáôóïýëç

Íßêïò - Êñõóôáëëßá

Κείμενο 18
(UB-Maskat) 
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Ãéá ôçí åõôõ÷ßá ðïõ áíèßæåé ôçí ðéï îå÷ùñéóôÞ ìÝñá,
ôçí áãÜðç ðïõ èá ìáò æåóôáßíåé ìéá ïëüêëçñç æùÞ,

ôïí Ýñùôá ðïõ åíþíåé äýï üíåéñá óå Ýíá
êáé ãéá ôç ÷áñÜ ðïõ èÝëïõìå íá ìïéñáóôïýìå ìå ôïõò áãáðçìÝíïõò ìáò,

óáò ðñïóêáëïýìå óôï ãÜìï ìáò
ôï ÓÜââáôï 16 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8.00 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Áναλήψεως Βριλήσσια.

Ïé ãïíåßò:
Κωνσταντίνος & Αργυρούλα Αναγνωστάκη

Φώτης & Μαριλίζα Αναγνώστου

Χρήστος - Εύα

Κείμενο 19
(UB-Flores)

Ôï áðïöáóßóáìå êáé ãßíåôáé ðñáãìáôéêüôçôá!

Ðáíôñåõüìáóôå óôéò 28 Íïåìâñßïõ 2017

óôïí Éåñü Íáü ÊïéìÞóåùò Èåïôüêïõ Í. Çñáêëåßïõ.

Èá ÷áñïýìå ðïëý íá ìáò ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò.

ÐñïóÝîôå, åìåßò èá åßìáóôå åêåß

óôéò 9.00 ì.ì.

Áí áñãÞóåôå èá öýãïõìå!

ÏéêïãÝíåéåò:

Çëéïðïýëïõ & ÖùôéÜäç

Íéêüëáò - ÓÜíôõ

Κείμενο 20
(AG-ArcticCnd)

best
print



...Êé Ýôóé áðïöáóßóáìå íá ðáíôñåõôïýìå!
Ï ãÜìïò ìáò èá ãßíåé

ôçí ÐáñáóêåõÞ 25 Éïõíßïõ 2017 óôéò 20.00
óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Äçìçôñßïõ óôçí Êüñéíèï.

Ç ðáñïõóßá óáò èá ìáò äþóåé éäéáßôåñç ÷áñÜ.

ÏéêïãÝíåéåò:
Ðñüäñïìïõ & Ìáñßáò Ãéåìåíéôæüãëïõ

ÊõñéÜêïõ & Åõóôáèßáò Êáëïãåñïðïýëïõ

¢ããåëïò - ÁñåôÞ

Κείμενο 21
(UB-Unifine)

Όταν�το�ημερολόγιό�σας�λέει�Σάββατο�4�Σεπτεμβρίου�2017

και�το�ρολόι�σας�8.30�μ.μ.

εμείς�θα�βρισκόμαστε�στον�Ιερό�Ναό�Ζωοδόχου�Πηγής,

στην�Αργυρούπολη,

για�να�δώσουμε�υπόσχεση�ενώπιον�Θεού�και�ανθρώπων

ότι�θα�ζήσουμε�μαζί�την�υπόλοιπη�ζωή�μας.

Θα�χαρούμε�να�σας�έχουμε�κοντά�μας.

Οι�γονείς:
Γεράσιμος�&�Μαργαρίτα�Ζαμπέλη
Σεραφείμ�&�Διονυσία�Χατζή

Μιχάλης�-�Όλγα

Κείμενο 22
(ShelleyAllegroGreek BT)
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Αν θέλετε να µας δείτε ακόµα ελεύθερους ελάτε

την Κυριακή 4 Ιουλίου 2018 το αργότερο µέχρι τις 9.00 µ.µ.

στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο Χαϊδάρι.

Λίγο µετά θα είναι πια αργά γιατί θα είµαστε παντρεµένοι.

Οι γονείς:
Ιωάννης & Ασπασία Χαρίτου

Μιχαήλ & Αντωνία Δέδε

Κυριάκος - Ρένα

Κείμενο 23
(PFDaVinciPF)

Èá ÷áñïýìå ðïëý íá óáò äïýìå óôï ãÜìï ìáò
ðïõ èá ãßíåé

ôï ÓÜââáôï 19 Óåðôåìâñßïõ 2017
óôéò 7 ôï áðüãåõìá

óôïí Éåñü Íáü Åõáããåëéóìïý ôçò Èåïôüêïõ ×áëêßäáò.

ÏéêïãÝíåéåò:

Âáóéëåßïõ & ÅéñÞíçò Êüêêéíïõ

ÍÝóôïñá & Áöñïäßôçò Óïöéáíïý

Çëßáò - Áíáóôáóßá

Κείμενο 24
(MgScriptNice)
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Áí ç åõôõ÷ßá Þôáí ìÝñá èá Þôáí ... ÓÜââáôï
Áí ç áãÜðç Þôáí áñéèìüò èá Þôáí ... 9

Áí ôï üíåéñï Þôáí ìÞíáò èá Þôáí ... Ïêôþâñéïò
Áí ï ãÜìïò ìáò Þôáí ôáîßäé èá Þôáí 

ôï ïìïñöüôåñï ôçò æùÞò ìáò!
Èá ÷áñïýìå ðïëý íá ðáñåõñåèåßôå

óôçí ôåëåôÞ ôïõ ãÜìïõ ìáò
ôï ÓÜââáôï 9 Ïêôùâñßïõ 2018 óôéò 7.00 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò
óôç Ëõêüâñõóç ÁôôéêÞò.

ÏéêïãÝíåéåò:
Ãåùñãßïõ & ÉùÜííáò ÌÜñêïõ

ÇñáêëÞ & Êáëëéüðçò ÂåñíáäÜêç

ÉïñäÜíçò - ÈÜëåéá

Κείμενο 25
(Cf Painter) 

Ðáíôñåõüìáóôå!!!
Ãé’ áõôü óáò ðåñéìÝíïõìå ìå ðïëý ÷áñÜ

ôo ÓÜââáôï 25 Éïõëßïõ 2017 êáé þñá 8.00 ì.ì.
óôïí Éåñü Íáü Åõáããåëßóôñéáò ÆáñÜêùí

Κείμενο 26
(UB-King)

Èá áêïëïõèÞóåé ðáñáäïóéáêü ãëÝíôé óôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ÆáñÜêùí.

ÏéêïãÝíåéåò: 
ÍéêïëÜïõ & Áèáíáóßáò ÌðåãÜêç

Ìé÷áÞë & Æçíïâßáò Çëßá

Ðáíáãéþôçò - ÅëÝíç
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ÁãáðçìÝíç ìïõ Γιούλη,

Þèåëá áðü ìÝñåò íá óïõ ãñÜøù ãéá íá óïõ ðù ðüóï

÷áñïýìåíïò åßìáé ðïõ èá óõíáíôçèïýìå. Ðåñßìåíá êáéñü

áõôÞ ôç óôéãìÞ êáé íá îÝñåéò üôé, áí ôåëéêÜ Ýñèåéò 

äåí ðñüêåéôáé íá óå áöÞóù íá öýãåéò, ãé’ áõôü óêÝøïõ ôï êáëÜ.

Óïõ õðåíèõìßæù üôé èá óå ðåñéìÝíù

ôï ÓÜââáôï 5 Óåðôåìâñßïõ 2018 êáé þñá 8.00 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÖéëïèÝçò óôç ÖéëïèÝç.

ÅðåéäÞ èá Ý÷åé êüóìï, ãéá íá ìå ãíùñßóåéò, èá åßìáé íôõìÝíïò óáí... ãáìðñüò

êáé èá êñáôÜù êáé Ýíá ìðïõêÝôï ëïõëïýäéá.

Áíõðïìïíþ íá óå äù.

ÌÜíïò

Õ.Ã. 1: Èá Ý÷ù êáé åíéó÷ýóåéò ìáæß ìïõ
ÏéêïãÝíåéá Óðýñïõ & Ιωάννας Ζαφειρίου
ÏéêïãÝíåéá Πλάτωνα & Πολυξένης Μάτσα

Õ.Ã. 2: ¼ðïéïò äéáâÜóåé áõôü ôï ãñÜììá ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå
íá Ýñèåé ãéá õðïóôÞñéîç,

ÅÜí ìïõ ðåé ôï íáé, èá óáò ðåñéìÝíïõìå óôï ðÜñôõ
ðïõ èá ãßíåé óôï êôÞìá “ÁñãéèÝá”.
Ð.Á. Ýùò 10 Áõãïýóôïõ óôá ôçë.: ......................

Κείμενο 27
(UB-King)
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Κείμενο 28
(MgScriptNice)

Èá  åßíáé éäéáßôåñç ôéìÞ êáé ÷áñÜ ãéá ìáò 

íá ðáñåõñåèåßôå óôï ãÜìï ìáò

ôï ÓÜââáôï 9 ÌáÀïõ 2017 êáé þñá 6.00 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü ÁíáëÞøåùò ôïõ ÓùôÞñïò

ÁâÝñùö ËÜñéóáò.

ÏéêïãÝíåéåò:

ÌéëôéÜäç & ËåìïíéÜò ÑÜðôç      Âáóéëåßïõ & ×ñýóáò Ìðïýóéïõ

Êþóôáò - ÄÜöíç

Ç ïéêïãÝíåéá Ìðïýóéïõ èá äå÷ôåß åõ÷Ýò áðü 2 Ýùò 4 ÌáÀïõ.
Äéåýèõíóç: Æßôóáò 18, ÁâÝñùö ËÜñéóáò, ôçë.: 2410 660698

ÊïõìðÜñïò: ×ñÞóôïò ÃéáëáìÜò

Èá åßíáé éäéáßôåñç ÷áñÜ ãéá åìÜò ç ðáñïõóßá óáò óôï ãÜìï ìáò

ôï ÓÜââáôï 20 Éïõíßïõ 2017 êáé þñá 8.00 ì.ì.

óôï åêêëçóÜêé Áãßïõ Ìýñùíá 

óôï îåíïäï÷åßï Poseidon óôç ×ñõóÞ ÁêôÞ ÐÜñïõ

Κείμενο 29
(CF Marker)

ÌÜñéïò & ÂÜëéá

Áíáóôáóßá Âáñïõ÷Üêç & Èåüäùñïò ºóáñçò

Ôïýëá & Ãåþñãéïò ÐåñÜêçò
Ïé ãïíåßò:

best
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ÄéáëÝîáìå óáí ôçí ùñáéüôåñç óôéãìÞ ôçò æùÞò ìáò
ôï ÓÜââáôï óôéò 6.00 ì.ì.10 Ïêôùâñßïõ 2009 

ãéá ôï îåêßíçìá ôçò êáéíïýñãéáò ìáò æùÞò.
Óáò ðñïóêáëïýìå íá ìïéñáóôåßôå ìáæß ìáò ôçí åõôõ÷ßá ìáò

óôïí Éåñü Íáü  ÐñïöÞôç Çëßá, ÊïñïìçëéÜ Äïìïêïý

Κείμενο 30
(UB-Fine)

ÁìÝóùò ìåôÜ óáò ðåñéìÝíïõìå íá äéáóêåäÜóïõìå óôï êÝíôñï 

“’¼ìïñöç Íý÷ôá” óôï Öñáíôæüìõëï

ÊïõìðÜñïé:
Ìé÷Üëçò Ìüó÷ïò & Åõáããåëßá ÃêáñáãêÜíç

ÏéêïãÝíåéåò:

Èåïäüóéïõ & ÐáñáóêåõÞò ÔáóéÜ

Êùíóôáíôßíïõ & ÁíäñéÜíáò ÁñÜ÷ùâá

Çëßáò & ‘¼ëãá

Κείμενο 31
(Cf Painter) 

 Óôï óçìáíôéêüôåñï ñáíôåâïý ôçò æùÞò ìáò

èÝëïõìå ãýñù ìáò ðñüóùðá ðïõ ìáò áãáðïýí.

Ãé’ áõôü óáò ðåñéìÝíïõìå ìå ìåãÜëç ÷áñÜ

ôï ÓÜââáôï 5 Äåêåìâñßïõ 2017

óôïí Éåñü Íáü ÕðáðáíôÞò ôïõ ×ñéóôïý 

óôá ÑïæåíÜ Êïñéíèßáò óôéò 6.00 ì.ì.

(áí áñãÞóåôå... èá öýãïõìå)

Ãéþñãïò - ×ñõóïýëá
ÏéêïãÝíåéåò: 

Êùíóôáíôßíïõ & ÓôõëéáíÞò Ðáðáäïðïýëïõ
Âáóéëåßïõ & ÅéñÞíçò Ìçôñïðïýëïõ best

print



Κείμενο 32
(AG-B_Fashion Pln)

Ôï  ÓÜââáôï 22 Áõãïýóôïõ 2017

ìðïñåß íá Ý÷åé ëéáêÜäá      ,

ìðïñåß íá Ý÷åé êáýóùíá     ,

ßóùò êáé íá âñÝîåé        ...  

¼ðùò êáé íá Ý÷åé ... åìåßò èá ðáíôñåõôïýìå!!!

Êáé óáò èÝëïõìå üëïõò êïíôÜ ìáò óôéò 8.00 ì.ì.

  óôïí Éåñü Íáü Ìåôaìïñöþóåùò ÓùôÞñïò - Áãßïõ ×ñéóôïöüñïõ 

óôá ÃëõêÜ ÍåñÜ.

9

ÓôÜèçò - Ìáñßá

ÏéêïãÝíåéåò:
Êùíóôáíôßíïõ & Ìáñßáò ÔáîéÜñ÷ïõ

ÉùÜííç & ÅëÝíçò Ëïãêéæßäç

Ï ãÜìïò åßíáé õðüèåóç ìéáò þñáò êáé ìéáò æùÞò.

Ãéá ìéá þñá óáò èÝëïõìå êïíôÜ ìáς

òτο Σάββατο 30 Μαΐου 2017και ώρα 7.00 µ.µ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Δηµητρίου Κηφισιάς.

Ãéá ìéá æùÞ èÝëïõìå íá ìáò óõíôñïöåýïõí ïé åõ÷Ýò óáò.

Κείμενο 33
(PFBodoniScriptOne)

Κώστας - Άρτεµις

Κουµπάρα: Λουκρητία Γκόντου

Ανδρέα & Βασιλικής Αβασκαντήρα                Πέτρου & Ελπινίκης Μαρέτση

Οικογένειες:

best
print



‘Åðñåðå íá ðåñÜóïõí 9 ÷ñüíéá ãéá íá ôï áðïöáóßóïõìå.

Áí äåí ôï ðéóôåýåôå, ñáíôåâïý

óôéò 15 Óåðôåìâñßïõ 2017 , çìÝñá ÓÜââáôï

êáé þñá 7.30 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Äçìçôñßïõ 

Èåóðéþí Âïéùôßáò 

ãéá íá ôï äéáðéóôþóåôå.

Κείμενο 34
(UB-King)

×ñÞóôïò - Ðåëáãßá
ÏéêïãÝíåéåò:

Åëåõèåñßïõ & ¼ëãáò Ïéêïíüìïõ
×ñÞóôïõ & ÅëÝíçò ÐáðáíéêïëÜïõ

ÊïõìðÜñïé:
ÉùÜííçò Ãéáííïýëçò & ÉùÜííá Êïõñïýíç

ÌåôÜ ôï ãÜìï, óáò ðåñéìÝíïõìå óôï êÝíôñï “ÃÝöõñá”óôéò ÈåóðéÝò. 
Ðáñáêáëïýìå åíçìåñþóôå ìáò ãéá ôçí ðáñïõóßá óáò Ýùò 30/8 óôá ôçë.:

×ñÞóôïò: 210 2820183, Ðåëáãßá: 22620 65078, 210 2812257  

Ç ðáñïõóßá óáò êáé ïé åõ÷Ýò óáò

èá ìáò äþóïõí éäéáßôåñç ÷áñÜ

óôçí ïìïñöüôåñç óôéãìÞ ôçò æùÞò ìáò

ôï ÓÜââáôï 25 Éïõëßïõ 2017 êáé þñá 7.30 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü KïéìÞóåùò Èåïôüêïõ 

óôçí Áñ÷áßá Ïëõìðßá.

Ðáíáãéþôçò & ¸ëåíá

Κείμενο 35
(UB-Rich)

ÏéêïãÝíåéåò: Ãáñáíôæéþôç & ÔæáâÜñá

best
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Κείμενο 36
(ShelleyAllegroGreek BT)

Με�συντροφιά�την�αύρα�του�καλοκαιριού

και�τους�ήχους�της�θάλασσας,

το�Σάββατο�16�Αυγούστου�2017�στις�7.00�μ.μ.

στον�Ιερό�Ναό�Αγίας�Μαρίνας�Κορωπίου.

γιορτάζουμε�την�αγάπη�μας.

Ραντεβού�τον�Αύγουστο...

Σε�αυτό�το�όνειρο�του�Αυγούστου,�περιμένουμε�εσάς,

τα�πιο�αγαπημένα�μας�πρόσωπα,�να�σταθείτε�δίπλα�μας

και�να�μας�ευχηθείτε�“για�πάντα�μαζί”.

Οικογένειες:

Σάββα�&�Άννας�Σκολαρίκου�������Βάνας�Νικολάου�Καλλή

Μιχάλης�-�Georgia

Θα�ακολουθήσει�δεξίωση�στο�“Do�It”�στην�Ακτή�Βάρκιζας.

Παρακαλούμε�να�μας�ενημερώσετε�απαραιτήτως�για�την�παρουσία�σας�

έως�τις�15�Ιουλίου�στο�τηλέφωνο:�6932�900795
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Κείμενο 37
(CF SnellGR)

Óáò ðñïóêáëïýìå óôï ãÜìï ìáò 

ôï ÓÜââáôï 1 Óåðôåìâñßïõ 2017 êáé þñá 7:00 ì.ì. 

óôïí Éåñü Íáü Áãßáò Ìáñßíáò ÅêÜëçò.

Ç ðáñïõóßá óáò èá ìáò äþóåé ìåãÜëç ÷áñÜ.

ÌÜíïò - ÁëåîÜíäñá

Ïé ãïíåßò:

ÁëÝîáíäñïò & Ãéþôá ÁñêÜ      Öþôçò & Ìáßñç ÊáñáèáíÜóç

Èá áêïëïõèÞóåé äåîßùóç óôï îåíïäï÷åßï Pentelikon

Áßèïõóá Ballroom, ÄçëçãéÜííç 66,ÊçöéóéÜ

Ð.A Ýùò 10/8/07, ôçë.: 210 2826068, 210 8650117

Ðñéí áðü êáéñü äþóáìå ìåôáîý ìáò õðüó÷åóç 
ãéá áãÜðç, ðßóôç, óåâáóìü êáé ìéá óùóôÞ ïéêïãÝíåéá.
Ôçí ßäéá õðüó÷åóç èá äþóïõìå êáé ìðñïóôÜ óôï Èåü

ôçí ÐáñáóêåõÞ 31 Éïõëßïõ 2017 êáé þñá 8.30 ì.ì.
 óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÔñéÜäïò Í. ÊçöéóéÜò.

Ç ðáñïõóßá óáò êáé ïé åõ÷Ýò óáò èá ìáò ãåìßóïõí ÷áñÜ.

Κείμενο 38
(Cf Painter) 

ÅõÜããåëïò - ÅëéóóÜâåô

ÏéêïãÝíåéåò:

×ñÞóôïõ & Áóðáóßáò Ïéêïíüìïõ       ×áñÜëáìðïõ & Ìáñßáò ÐáðáäÝëç
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Κείμενο 39
(PFDaVinciPF)

Βαγγέλης - Εύη

Οικογένειες:

Θεόδωρου & Αγγελικής Τζανοπούλου      Κωνσταντίνου & Αδαµαντίας Μανώλη

 

Το αντιµετωπίσαµε πολύπλευρα

Το σκεφτήκαµε µε τετράγωνη λογική 

Το είδαµε σφαιρικά και µε φαντασία

Και µέσα από την καρδιά µας 

θα θέλαµε απλά να σας πούµε 

ότι αποφασίσαµε να παντρευτούµε

 το Σάββατο 19 Μαΐου 2017 στις 6:00 µ.µ. 

στον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας στο Ν. Ψυχικό 

παντρεύονται και σας περιµένουν στο γάµο τους
το Σάββατο 8 Δεκεµβρίου 2018 και ώρα 6:00 µ.µ.

στον Ιερό Ναό Μεταµoφώσεως του Σωτήρος στον Άλιµο.

Κείμενο 40
(PFDaVinciPF)

 και

Ο Γιώργος

 η Ντίνα

              
Παύλου & Αννέτας Παλάση

Οικογένειες: Σοφίας Πιτσιλή      
best
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Κείμενο 41
(PFBodoniScriptOne)

ÌåôÜ ôçí ôåëåôÞ óáò ðåñéìÝíïõìå óôï κέντρο “Áñίων”, Λ. Καρέα 63, Καρέας.
Πáñáêáëïýìå åíçìåñþóôå ìáò για την παρουσία σας Ýùò 30/6 óôο τηλ.: 6946 343321

ÏéêïãÝíåéåò:
Íικολάου & Δήµητρας Γεωργαλή                  Νικολάου & Γιαννούλας Φώλου

ÓõíáíôçèÞêáìå... ÃíùñéóôÞêáìå... 

ÅñùôåõèÞêáìå... ÁãáðçèÞêáìå...

Êáé íá ðïõ Þñèå ç þñá íá îåêéíÞóïõìå ôç íÝá ìáò ζùÞ 

ôï ÓÜââáôï 18 Ιουλίου 2017 êáé þñá 8.30 ì.ì. 

óôïí Éåñü Íáü Κοιµήσεως Θεοτόκου στην Ηλιούπολη. 

Êωνσταντίνος - Βασιλική

Κουµπάρα: Αντιγόνη Τρυπογεώργου

Éåñüò Íáüò Áãßùí Áðïóôüëùí

ÐÝôñïõ & Ðáýëïõ ÂáñõìðüµðçòÏéêïãÝíåéåò:

×ñÞóôïõ & ÌÜãäáò ×ñÞóôïõ

Ãåùñãßïõ & Ìáñßáò ÆáìðåôïõëÜêç

ÊïõìðÜñïé:

ÃéÜííçò & Ìáôïýëá Ãåùñãïóïðïýëïõ

Íá èõìçèþ ôï ãÜìï 

ôïõ Ãéþñãïõ êáé ôçò Ô
æïÜííáò 

óôéò 5:30 ì.ì. 

Ä    Ô     Ô     Ð    Ð     Ó    Ê

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

2317 18 19 20 21 22

24 25

1

26 27 28 29

Ä Å Ê Å Ì Â Ñ É Ï Ó

9
Å Ô Ï Ó 2 0 1 7
ÌÇÍÁÓ 1 2 ÅÂÄ . 49

ÁÍÁÔÏËÇ ÇËÉÏÕ 07.29

Ä Õ Ó Ç Ç Ë É Ï Õ 1 7 . 0 6

Í Å Á   Ó Å Ë Ç Í Ç 

Ê Õ Ñ É Á Ê Ç 
S U N D A Y D E C E M B E R317-48

ÉùÜííïõ  ôïõ ×ñõóïóôüìïõ , Äáìáóêçíïý ïóéïì.   

30

31

Áêïëïõèåß ôñáðÝæé óôï “Anais Club”, Âáñõìðüìðç
Íá åíçìåñþóù Ýùò ôéò 20/11 óôá ôçë.: 
22210 81223, 210 2840403, 6936 720252Ëßóôá ãÜìïõ: expert

Κείμενο 42
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Κείμενο 43
(MgRoyalScript)

Ç ìïßñá ìáò Ýíùóå, ç áãÜðç ìáò ðáíôñåýåé.

ÄéáëÝîáìå ëïéðüí, óáí ôçí ùñáéüôåñç ìÝñá ôçò æùÞò ìáò

ôï ÓÜââáôï ôï ÓÜââáôï 12 Óåðôåìâñßïõ 2017 êáé þñá 7.00 ì.ì. 

ãéá ôï îåêßíçìá ôçò êáéíïýñãéáò ìáò æùÞò

êáé óáò ðñïóêáëïýìå íá ìïéñáóôåßôå ìáæß ìáò ôçí åõôõ÷ßá ìáò,

óôïí Éåñü Íáü Åõáããåëéóìïý ôçò Èåïôüêïõ

ÊáíÞèïõ (Åõáããåëßóôñéá)

ÃéÜííçò - Ìüíá

ÏéêïãÝíåéåò:

Åðáìåéíþíäá & Êùíóôáíôßíáò Êáñáêþóôá

Áèáíáóßïõ & Ëßáò Øá÷ïýëá

...Ãéá ôçí åõôõ÷ßá ðïõ áíèßæåé ôçí ðéï îå÷ùñéóôÞ ìÝñá,

ôçí áãÜðç ðïõ èá ìáò æòóôáßíåé ìéá ïëüêëçñç æùÞ,

ôïí Ýñùôá ðïõ åíþíåé äýï üíåéñá óå Ýíá

êáé ãéá ôç ÷áñÜ ðïõ èÝëïõìå íá ìïéñáóôïýìå ìå ôïõò áãáðçìÝíïõò ìáò,

óáò ðñïóêáëïýìå óôï ãÜìï ìáò ôï ÓÜââáôï 18 Ïêôùâñßïõ 2018 

êáé þñá 8.00 ì.ì.

óôïí Éåñü Íáü Áãßáò Áíáóôáóßáò óôïí Ðåñéóóü ÍÝáò Éùíßáò.

Κείμενο 44
(DeltaDRadibratovic)

ÊïõìðÜñïò: Ðáíáãéþôçò Êïëïâüò

×ñéóôßíá
Ðáðáíôùíßïõ

¢ããåëïò
Ëáóêáñßäçò &
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Η�παρουσία�σας�στο�γάμο�μας�θα�κάνει�ακόμα�πιο�χαρούμενη

αυτή�την�όμορφη�μέρα�της�ζωής�μας!

Σας�περιμένουμε�το�Σάββατο�20�Σεπτεμβρίου�2017�και�ώρα�7.30�μ.μ.�

στον�Ιερό�Ναό�Αγίου�Γεωργίου�Καλλιθέας�Ρεθύμνου�

Κείμενο 45
(ShelleyAllegroGreek BT)

Ç ðáñïõóßá óáò êáé ïé åõ÷Ýò óáò èá äþóïõí

éäéáßôåñç ÷áñÜ óå åìÜò êáé ôïõò ãïíåßò ìáò

óôçí ïìïñöüôåñç óôéãìÞ ôçò æùÞò ìáò

την Κυριακή 24 Ιουνίου 2017 και ώρα 8:00 µ. µ. 

στον Ιερό Ναό Αγίας Φιλοθέης στη Φιλοθέη

Κείμενο 46
(PFRoyalscript Text)

Γιώργος�-�Βάσω

Οικογένειες:
Δημητρίου�&�Ζωής�Λιακοπούλου����������Γεωργίου�&�Δέσποινας�Μποτωνάκη

Μετά�το�μυστήριο�σας�περιμένουμε�στο�κέντρο�“Πέλαγος”

Γιώργος - Βιβή

Οικογένειες:

Αρετής Μπενέτου

Αντωνίου & Σταυρούλας Κακογιάννη best
print



Κείμενο 47
(AG_Jitter_E)

Κείμενο 48
(Kalligrafy TTF)

Å÷ïõìå ôçí ôéìÞ íá óáò ðñïóêáëÝóïõìå óôï ãÜìï ìáò ðïõ èá ãßíåé
ôï ÓÜââáôï ÓÜââáôï 7 Éïõíßïõ 2017 êáé þñá 8.00 ì.ì.

 óôïí Éåñü Íáü Ðáíáãßáò ÁñìÜôáò Óðåôóþí. 

Óôáýñïò - Ìáôßíá

ÏéêïãÝíåéåò:
×ñÞóôïõ & ×ñõóïýëáò ÃåùñãáëÞ
Âáóéëåßïõ & ÖùôåéíÞò ÊëåéóéÜñç

ÊïõìðÜñïò: Íéêüëáïò ÄïêÝñçò
best
print



Οικογένειες:

�������������������Χρήστου�&�Κατερίνας�ΜεϊντάνηΑθανάσιου�&�Ζαφειρίας�Γεωργατζά���

Κείμενο 49
(AG Adonis P Light)

Κείμενο 50
(ShelleyAllegroGreek BT)

Λίγο�πριν�τον�ερχομό�της�νέας�χρονιάς
θα�χαρούμε�να�μοιραστούμε�μαζί�σας
το�ξεκίνημα�της�νέας�μας�ζωής

την�Κυριακή��27�Δεκεμβρίου�2017
και�ώρα�6:00�μ.μ.�

στον��Ιερό�Ναό�Ευαγγελίστριας�
στους�Τσακαίους�Ευβοίας

Κώστας�-�Παγώνα
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ÁãáðçôÝ ÃéÜííç

ÂáñÝèçêá íá åßìáé 5 ïëüêëçñá ÷ñüíéá ìáæß óïõ
êáé üëïé íá ëÝíå ðüôå èá ìå ðáíôñåõôåßò!

Óïõ óôÝëíù ôåëåóßãñáöï:
Èá óå ðåñéìÝíù íôõìÝíç íõöïýëá óôçí åêêëçóßá

ôïõ Áãßïõ ×áñáëÜìðïõò óôï Ðåäßï ôïõ ¢ñåùò
ôï ÓÜââáôï 31 Éïõëßïõ 2017 óôéò 9 ôï âñÜäõ.

Áí äåí Ýñèåéò, èá öýãù ìå êáñÜâé ãéá ôçí ÁìåñéêÞ
üðïõ êáé êÜðïéï ãáìðñü èá âñþ, üðùò óôéò “Íýöåò”

ÁõôÜ
Ìáñßá

ÁãáðçìÝíï ìïõ ÌáñÜêé,
äåí ðåñßìåíá áðü óÝíá ôÝôïéï åêâéáóìü!

Ìå âñßóêåéò áðñïåôïßìáóôï!
Ðùò íá öôÜóïõí 5 ÷ñüíéá ãéá ìéá ôüóï óçìáíôéêÞ áðüöáóç!

ÐÞãáéíå óôçí åêêëçóßá êáé Üìá åßíáé èá ðåñÜóù.
Áëëéþò, êáëü ôáîßäé!!

Ôá ëÝìå 
ÃéÜííçò.

ÏéêïãÝíåéåò:
Äçìçôñßïõ & ¢ñôåìéò Èåïäùñßäç

ÅõÜããåëïõ & ÐïëõîÝíçò ÁíáóôáóéÜäç
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Ήρθε η ώρα για να περάσουμε το κατώφλι που θα μας οδηγήσει στη νέα διαδρομή που διαλέξαμε μαζί.
 Χέρι χέρι να ανταμώσουμε της ευτυχίας το φως. Θα πατήσουμε τα ροδοπέταλα που θα έχουν στρωθεί μόνο
 για μας και ας ευχηθείτε πάντα να είμαστε ευτυχισμένοι. Καλύτερα να μετανιώνει κανείς για κάτι που 
έκανε. . .
 . . . παρά για κάτι που δεν έκανε!!! Όπως καταλάβατε Παντρευόμαστε!
 
-----------------------
 Όσες φορές της ζήτησα να γίνουμε ζευγάρι,
 αδιάφορα μου σφύριζε κοιτώντας το φεγγάρι.
 Για πέστε που ακούστηκε άντρας να θέλει γάμο
 και η γυναίκα να του λέει Όχι δεν τον κάνω...
 και εκεί που είχα απελπιστεί και μαύρα τα 'χα βάψει
 μου είπε επιτέλους Ναί και γνώμη πριν αλλάξει,
 κλείσαμε νυφικό, κουμπάρους κι εκκλησία
 και αρχές καλοκαιριού την ημερομηνία.
 Χαρά μας θα είναι και μεγάλη μας τιμή
 κοντά μας να σας έχουμε στην όμορφη στιγμή.
 Στις 13 Ιουλίου και στις 7 το απόγευμα
 στον Ιερό Ναό Αγιας Σοφίας Μεγαλοβρύσης
 θα βάλουμε στεφάνι!
-----------------------

Ν' αμφιβάλλεις ότι τ' αστέρια είναι φωτιά, ν' αμφιβάλλεις ότι ο ήλιος δεν κινείται,
ν'αμφιβάλλεις ότι η αλήθεια είναι ψέμα, μην αμφιβάλλεις όμως Ποτέ για την Αγάπη.
Αυτή και θα μας οδηγήσει στα σκαλιά της Εκκλησίας το Σάββατο ................

------------------
Γιατί διαλέγουμε, από τους χιλιάδες ανθρώπους που συναντούμε
 καθημερινά, έναν συγκεκριμένο με τον οποίο
 θέλουμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας;
 Μήπως φταίει η αγάπη;
 Αυτό πιστεύουμε εμείς και γι' αυτό αποφασίσαμε να παντρευτούμε
 στις ...... και ώρα ...... στον Ιερό Ναό......Θα χαρούμε να έρθετε ......
------------------
Με την αγάπη για πυξίδα την εμπιστοσύνη για τιμόνι και τον αέρα της πίστης
να φουσκώνει τα πανιά της καρδιάς μας βάζουμε πλώρη για ένα ταξίδι
με οδηγό τον Χριστό και σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει την Κυριακή
11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:00 στον Ιερό Ναό....
------------------

Από μια πόρτα μυστική η μοίρα το 'χε κρύψει
της ευτυχίας το κλειδί που την καρδιά θ'ανοίξει.
Εμείς όμως το βρήκαμε το μυστικό κλειδί της
και οι καρδιές μας άνθισαν σαν ρόδα στην αυλή της!
------------------
Το δυσκολότερο πράγμα στην συμβίωσή μας,
ήταν να καταλάβουμε, πως δεν μπορούμε να ζήσουμε ο ένας χωρίς τον άλλο.
Τώρα που το καταλάβαμε προχωράμε παρακάτω που αλλού... στα σκαλιά της εκκλησίας!
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε κοντά μας σε αυτό το βήμα.
--------------
Άνθρωποι μόνοι είναι μόνο λέξεις. Ζευγάρια ερωτευμένα είναι ένα ποίημα !
Έτσι αποφασίσαμε να γράψουμε μαζί τους μελλοντικούς στίχους μιας ευτυχισμένης ζωής.
Ξεκινώντας από τα σκαλιά της εκκλησίας...
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στο γάμο μας που θα γίνει....
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Ένας άνθρωπος μόνος δεν είναι τίποτε……………!  Δυο ερωτευμένοι άνθρωποι μαζί είναι ο κόσμος όλος!!!
 Δεν μας το επιβάλει κανείς αλλά εμείς θέλουμε να παντρευτούμε. Στις ....... και ώρα …... η μοίρα θα 
ολοκληρώσει το έργο της, θα ενώσει δυο ερωτευμένους ανθρώπους με τον αιώνιο δεσμό.
 Μην χάσετε αυτό το γεγονός! Ο γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό......
 θα παρακολουθήσετε ανεπανάληπτες στιγμές απόλυτης ευτυχίας !
 -------------------------
Η αγάπη είναι ένα όμορφο λουλούδι στην ασχήμια της ζωής.
  Η αγάπη είναι ένα αναζωογονητικό άρωμα στο άγχος της ημέρας.
 Η αγάπη είναι η μαγεία της μελωδίας που αγκαλιάζει τα όνειρα μας.
 Αγάπη είναι απλά, να βλέπεις τη ζωή με τα μάτια των παιδιών και
 των ερωτευμένων. Αγάπη νιώσαμε και ανθίσαμε, αναζωογονηθήκαμε
 μαγευτήκαμε κι ερωτευτήκαμε. Αγάπη νιώσαμε και γίναμε παιδιά.
  Σας προσκαλούμε να τα νιώσετε όλα αυτά μαζί μας το Σάββατο.................
---------------------------
Η αυλόγυρος φεγγοβολά που μπαίνει τέτοια νύφη και ο γαμπρός χαμογελά που βρήκε τέτοια τύχη!
  Είναι μοιραία φαίνεται αυτή η γνωριμία γι' αυτό η νέα τους αρχή είναι στην εκκλησία!
  Δείτε και τα πεθερικά πως ζούνε τη χαρά τους δεν είναι λίγο άλλωστε παντρεύουν τα παιδιά τους!
--------------------------
Κοινή μας απόφαση να μοιραστούμε τα όνειρα, τις ελπίδες, την ομορφιά της κάθε στιγμής...
 Δεχθείτε το κάλεσμά μας και καλωσορίστε την πρεμιέρα της καινούριας μας ζωής με την παρουσία σας!
  Το μυστήριο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό …………..το Σάββατο ………… & ώρα ……..!!!
 --------------------------
Αν η ευτυχία ήταν μέρα, θα ήταν... Σάββατο! Αν η αγάπη ήταν αριθμός, θα ήταν... 18!
 Αν το όνειρο ήταν μήνας, θα ήταν... Δεκέμβριος! Αν το για πάντα ήταν ρολόι, θα ήταν...... !
 Αν ο γάμος μας ήταν ταξίδι θα ήταν στον Ιερό Ναό ................ το ομορφότερο της ζωής μας!!!
------------------
Ένας άνθρωπος μόνος δεν είναι τίποτα! Δύο ερωτευμένοι άνθρωποι μαζί, είναι ο κόσμος όλος!
 Δεν μας το επιβάλει κανείς, εμείς απλά θέλουμε να παντρευτούμε!
Σας περιμένουμε στον γάμο μας που γίνεται το…. & ώρα …..στον Ιερό Ναό ……………
 --------------------
 
Αν μιλούσαν τα πουλιά, τη γλώσσα των ανθρώπων στο κάλεσμα του γάμου μας θα τα' βαζα στον κόπο.
Να βγούνε, με κελαϊδισμούς, στους φίλους μας να πούνε μάρτυρες στο μυστήριο του γάμου μας να 
'ρθούνε.
Στον όρκο που θα δώσουμε, θα 'ναι διπλή η χαρά μας στην ομορφότερη στιγμή, αν είσαστε κοντά μας!
 Κι αφού λοιπόν δεν μιλούνε τα πουλιά, εμείς σας καλούμε στο γάμο μας το ……στον Ιερό Ναό ………
------------------
 Μοίρα μας έδεσε κοινή, στα πρώτα βήματά μας και σ' έναν
πάπυρο παλιό γράψαμε τα ονόματά μας! Υπόσχεση παντοτινή
 θα δώσουμε οι δυο μας, οι δυσκολίες της ζωής μην είναι εμπόδιό
 μας, να αγαπιόμαστε πολύ μέσα από την καρδιά μας μ' αγάπη να
 τα λύνουμε τα όποια προβλήματά μας. Και σαν περάσει ο καιρός
 τα χρόνια σαν διαβούνε ήταν ζευγάρι ταιριαστό, όλοι για μας θα
 πούνε... Καλούμε φίλους, συγγενείς για να μας ευχηθούνε
 και τις μεγάλες μας χαρές από κοντά να δούνε,
 την … και ώρα…….στον Ιερό Ναό…
 ------------------
Μια φορά κι έναν καιρό λένε τα παραμύθια...
 μα ο Σωτήρης και η Μαρία παντρεύονται στ' αλήθεια!!!
 Στου Αϊ Γιώργη τα σκαλιά, 18 Απριλίου το 2012 θα στέκεται ο
 Σωτήριος, όχι για χάρη γούστου.....Θα περιμένει την Μαριώ
 νυφούλα στολισμένη για να την έχει μια ζωή, δίπλα του ευτυχισμένη!!!
 Θα είναι χαρά και τιμή μας να ζήσετε μαζί μας το ξεκίνημα της
 παραμυθένιας μας ζωής την ………. & ώρα ….. στον Ιερό Ναό …..!
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 Άσπρα λουλούδια της χαράς εντύθηκε η φύση του γάμου μας τα στέφανα όμορφα να στολίσει!!
 Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει το Σάββατο…. & ώρα ….. στον Ιερό Ναό …!!
 ------------------
Τα ζωγραφίσαμε κάποτε, σ' ένα παιχνίδι συμβολισμού του εαυτού μας
και επιθυμίας να δείξουμε τις αθέατες όψεις της ψυχής μας.
 Ο Γλάρος και το Δελφίνι ταίριαξαν κι όπως συνοδεύουν τα πλοία αλλά
 και το μοναδικό τους παντού, έτσι συντροφεύουν τη ζωή μας και τις
 αναμνήσεις μας. Ακολουθώντας τη ρότα τους χέρι-χέρι φθάνουμε στον
 πρώτο μας σταθμό στον Ιερό Ναό …….. το Σάββατο…… στις..…...!!!
 
 ------------------
Με παίδεψε, τον παίδεψα μπορεί και δέκα χρόνια και τώρα θυμηθήκαμε πως θέλουμε κι εγγόνια
 Το γάμο μας θα κάνουμε θα βάλουμε και βέρες μπροστά σε φίλους, συγγενείς, κουμπάρους συμπεθέρες
 Σας θέλουμε κοντά μας την... & ώρα …. μ. μ.
 
------------------
 
Μια πρώτη απόπειρα...!!! Στολίσαμε την εκκλησία με λουλούδια. Την αγάπη μας με όνειρα και ελπίδες.
 Οι καρδιές μας ξέρουν .....!! Σας περιμένουμε στο νέο ξεκίνημα της καινουργιας μας ζωής.
 
-----------------------
 
Αυτός ο φάκελος χρειάστηκε δέκα χρόνια για να φτάσει στα χέρια σας.
 Μη βιαστείτε να ρίξετε ευθύνες στον υπάλληλο του ταχυδρομείου!
Ούτε στη νοσοκόμα που αντί να τον γιατρέψει, τον αρρώστησε από έρωτα!
 Μόνο ελάτε το ............ στην εκκλησία .........& ώρα .... μ.μ.
 στο πρώτο ραντεβού που δε θέλουν να είναι μόνοι, οι δυο τους!!!
 
---------------------
 
Τα βέλη του έρωτα μάτωσαν τις καρδιές μας η μόνη γιατρειά είναι ο Γάμος.....!!!!
Παντρευόμαστε την ................& ώρα ... το απογευμα
 στον Ιερό Ναό ................ στον ..............!!!

----------------------------
 
Πλούσιος θεωρείται μόνο αυτός ο οποίος έχει κατακτήσει την καρδιά κάποιου άλλου.
  Εμείς είμαστε από αυτούς που πλουτίσαμε κι έτσι αποφασίσαμε να παντρευτούμε,
 με την ελπίδα πως ο Θεός θα ευλογήσει τον θησαυρό μας.
  Η τελετή του γάμου μας θα γίνει στις .........στον Ιερό Ναό ..............!!!
 ---------------------------
Η πρεμιέρα του φιλμ με τίτλο «Μια ζωή μαζί». Θα δοθεί το Σάββατο 18  Ιουλίου 2013
στις 5 το απόγευμα στον Άγιο Φανούριο στο Πέραμα. Σας περιμένουμε
Οι πρωταγωνιστές:..............
----------------------
Επειδή η ζωή είναι πιο ζεστή όταν έχεις κάποιον κοντά. Επειδή η χαρά είναι γλυκιά όταν τη μοιράζεσαι.
 Επειδή δυο χέρια είναι πιο δυνατά όταν είναι ενωμένα.………γι αυτό Παντρευόμαστε !!!
 Σας θέλουμε λοιπόν κοντά μας την … & ώρα … μ.μ. στον Ιερό Ναό ………..!
 
-----------------------
 Αν με ένα μαγικό ραβδί ζωντάνευαν όλες οι στιγμές της ζωής μας
 καμία δε θα ήταν τόσο υπέροχη όσο η μία και μοναδική που θα ζήσουμε μαζί σας.
 Το Σάββατο .......και ώρα .... μ.μ. στον Ιερό Ναό .....!
----------------------
Από γάμους δεν γνωρίζαμε...!!! Από παιδιά δεν ξέρουμε... (ακόμα)
Από έρωτα την πάθαμε και μας φαίνεται σαν ψέματα,
 ότι τελικά παντρευόμαστε!
------------------------
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Μετά από ώριμη σκέψη αποφασίσαμε να γυρίσουμε μια ταινία με τίτλο:
 “Ισόβια δεσμά”.
 Η πρεμιέρα θα γίνει την .....& ώρα .. μ.μ. στον Ιερό Ναό ....
 Θα χαρούμε να παρευρεθείτε σαν Guest stars.
-------------------------
Κάποιοι θέλησαν να γεννηθούμε... Η μοίρα θέλησε να γνωριστούμε.
 Η καρδιά μας θέλησε να παντρευτούμε... Όταν το ημερολόγιο σας δείξει
 Σάββατο ...........& το ρολόι χτυπήσει ....... μ.μ.
 Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στον Ιερο Ναό...... για το ξεκίνημα της νέας μας ζωής.
 
----------------------------
Τα θερμά μας χαμόγελα και οι ζεστές σας ευχές θα ομορφήνουν το ωραιότερο ραντεβού της ζωής μας
 που το δίνουμε  το Σάββατο .......& ώρα .... μ.μ. στον Ιερό Ναό ...
---------------------
Τυχαία κοιταχτήκαμε.... Ποιά μέρα δε θυμάμαι.... Μα η ζωή μας ένωσε για πάντα και ρωτάμε:
 Θα έρθετε στο γάμο μας χαρά να μοιραστούμε; Και τις καλές σας τις ευχές για πάντα να κρατούμε!
 Σας περιμένουμε το ....... ώρα ..... μ.μ. στον Ιερό Ναό........
 -----------------------
Από το Κιάτο εσύ κι εγώ απο την Κρήτη μα ο έρωτας μας έφτασε μέχρι το Ψηλορείτη.
 Χώρια έμεις δεν κάνουμε ο ένας απο τον άλλο, εδώ σας λέμε πρόκειται για "έρωτα μεγάλο".
 Δεκέμβριο διαλέξαμε στο γάμο μας να' ρθείτε στις 6 την Κυριακή κρασί, ρακί να πιείτε.
 Με τις ευχές απ' τους γονείς στ' όνειρο προχωράμε και θέλουμε στο πλάι μας αυτούς που αγαπάμε.
 
------------------------
Λοιπόν, ήρθε η στιγμή μας, η μεγάλη της ζωής μας! Είναι η ώρα να σας πούμε πως κι εμείς θα 
παντρευτούμε.
 Θέλουμε όλοι να είστε εκεί κοντά μας στη νέα μας αρχή. Μη ξεχάσετε να φέρετε μαζί το κέφι σας, την 
όρεξη
 και το χαμόγελο σας για να μείνει η μέρα αυτή για πάντα στο μυαλό σας!
 Το μυστήριο θα γίνει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας......
 -------------------------
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 18 Φεβρουαρίου και ώρα 8:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής.
--------------------------
 
Είμαι μια μικρή τσακπίνα 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 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου.....
 
----------------------------
 
Παντρευόμαστε stop -
 (κακό δικό μας) stop -
Το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ.
 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλλιθέας  stop -
 (αν αργήσετε δεν θα μας προλάβετε) stop -
 
---------------------------
Μια πρώτη απόπειρα...!!!
 Αυτός ο φάκελος χρειάστηκε πέντε χρόνια για να φτάσει στα χέρια σας.
 Μη βιαστείτε να ρίξετε ευθύνη στον υπάλληλο του ταχυδρομείου!
 Ούτε στη νοσοκόμα, που αντί να τον γιατρέψει, τον αρρώστησε από έρωτα!
 Μόνο ελάτε το Σάββατο 14 Ιουνίου και ώρα 8:00 μ.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
 στο πρώτο ραντεβού που δε θέλουν να είναι μόνοι, οι δυο τους!!
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--------------------------
Ο γάμος είναι ένα ΄΄μυστήριο΄΄ που λύνεται μόνο με δέσιμο.
 Άρα εμείς είμαστε για δέσιμο, γιατί αποφασίσαμε να λύσουμε το ΄΄μυστήριο΄΄
 ενώνοντας τις ζωές μας με τα δεσμά του γάμου.
Η παρουσία σας το Σάββατο 10 Μαϊου και ώρα 8:30 μ.μ
στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων θα μας δώσει μεγάλη χαρά.
Την εξιχνίαση του μυστηρίου έχει αναλάβει η κουμπάρα...
 με βασικό στοιχείο την ανάμειξη των οικογενειών......
 
  ----------------------
Ο Κοσμάς και η Αφροδίτη που είναι οι γονείς μας πήρανε την απόφαση να στρώσουν τη ζωή μας...
Της εκκλησίας τα σκαλιά λένε πως θ' ανεβούνε εμάς για να βαφτίσουνε κι αυτοί να παντρευτούνε!!!
 Εμείς καλά χαιρόμασταν, δεν ξέραμε πιο πέρα νομίζαμε όλα τέλειωναν σαν θα περνούσαν βέρα...
 Θέλουν να πάρουμε όνομα, πρέπει να μας βαφτίσουν και εις τον δρόμον του Θεού να μας καθοδηγήσουν,
 στα μέρη όλα του σώματος πρέπει να μας λαδώσουν έτσι το αποφάσισαν και θα μας ξεβρακώσουν...
 Εσείς να 'ρθείτε μάρτυρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι όμως να μη γελάσετε με το κακό μας χάλι!
Εάν σας αρέσει το στριπτίζ και οι φωτογραφίες να ξέρετε ότι στο εξής θα είμαστε Κυρίες!!!
--------------------------
Αμόλα για τα προσκλητήρια και...
 Φτιάξε μαλλί και ξύρισε μουστάκι και φτιάξε νύχια των χεριών
 και βάλε πούδρες και βάλε κρέμες και βάλε ρυζόγαλα 
 και γαλακτομπούρεκα και γίνε είδωλο...
 Τρέχα για τα εμπορικά και τις μοδίστρες και πάρε βελούδο
 και πάρε κοστούμι και πάρε μετάξια και δαντέλες και γίνε οπτασία...
 Γιατί παντρευόμαστε και ειλικρινά θα γίνει ΄΄ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ΄΄ 
 το Σάββατο στις 18 Ιουνίου 2013
στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στη Νίκαια στις 7μ.μ. 
---------------------------------
Η αίτηση χάριτος απορρίφθηκε παμψηφεί...
Κατόπιν τούτου η εκτέλεση θα πραγματοποιηθεί δημόσια στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Λάρισα.
 Πολύ θα θέλαμε να παραστείτε και 'σεις στην ευτυχή εκτέλεση που μόνοι μας αποφασίσαμε.
Οι κατάδικοι:                        Οι εκτελεστές:
--------------------------------

Αγαπημένη μου Μαρία, ήθελα από μέρες να σου γράψω
 για να σου πω πόσο χαρούμενος είμαι που θα συναντηθούμε.
 Περίμενα καιρό αυτή την στιγμή και να ξέρεις ότι αν τελικά έρθεις
 δεν πρόκειται να σε αφήσω να φύγεις γι' αυτό σκέψου το καλά.
 Σου υπενθυμίζω ότι θα σε περιμένω το Σάββατο 20 Ιουλίου & ώρα 8:00 μ.μ στον Ιερό ΝαόΑγίου Νικολάου.
 Επειδή θα έχει κόσμο, για να με γνωρίσεις θα είμαι ντυμένος γαμπρός και θα κρατάω ένα μπουκέτο 
λουλούδια.
Ανυπομονώ να σε δω,
Γρηγόρης.
Υ.Γ1 Θα έχω ενισχύσεις μαζί μου τις οικογένειες:............
 και τους κουμπάρους:..............
 Υ.Γ2  Όποιος διαβάσει αυτό το γράμμα πρέπει οπωσδήποτε να έρθει για υποστήριξη!
Υ.Γ3 Εάν μου πει το ΝΑΙ θα σας περιμένουμε στο γλέντι που θα γίνει.........
 
------------------------
 
Σας προσκαλούμε στην ωραιότερη μέρα της ζωής μας. Θα χαλάσουμε πάρα πολλά χρήματα
για νυφικά και λοιπά, για να σας ταϊσουμε και μετά να πάμε ταξίδι του μέλιτος.
Βέβαια, αγαπιόμαστε για να παντρευτούμε! Ελάτε να μας δείτε τώρα που είμαστε στα μέλια.
---------------------------
 Το μάθατε; Παντρευόμαστε...
 Ποιοί; Ο Φίλιππος και η Άννα.
 Πού; Στην εκκλησία της Κοιμήσεως της ......
Πότε; Το Σάββατο ..........στις... μ.μ.
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 Γιατί; Να... της αγάπης τα παιχνίδια.
 Ε, και; Ε, να... έχουμε ανάγκη τις ευχές σας.
 
---------------------
 
Αγαπητέ Χριστόφορε,
 Βαρέθηκα να είμαι 10 ολόκληρα χρόνια μαζί σου και όλοι να λένε πότε θα με παντρευτείς!!!
 Σου στέλνω τελεσίγραφο:
Θα σε περιμένω ντυμένη νυφούλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου Γλυφάδας το .........στις ......το βράδυ.
 Αν δεν έρθεις, θα φύγω με καράβι στην Αμερική, όπου και κάποιο γαμπρό θα βρώ, όπως στις “Νύφες”
 Αυτά
Αγγελική
 Αγαπημένη μου Αγγελική,
Δεν περίμενα απο 'σένα έναν τέτοιο εκβιασμό!!! Με βρίσκεις απροετοίμαστο!
Πως να φτάσουν 10 χρόνια για μια τόσο σημαντική απόφαση;
 Πήγαινε στην εκκλησία και άμα είναι θα περάσω. Αλλιώς, καλό ταξίδι!!!
 Τα λέμε,
 Χριστόφορος
 
-----------------------------
 
Πρόταση γάμου τσι 'κανα προχθές μεσημεράκι γι' απάντηση αδημονώ με τρώει το σαράκι...
 Αν θέλετε να περιμένετε μαζί μου αν θα έρθει ή θα με αφήσει μόνο μου η άκαρδη εντέλει...
 ελάτε το Σάββατο στις 23 του Ιούνη στις 8 το βράδυ στο ξωκκλήσι της Αναστάσεως....
-----------------------
Γαμπρέ τη νύφη ν' αγαπάς, κορώνα να την έχεις,
 και σαν τα μάτια σου τα δυό, πάντα να την προσέχεις!
 Νύφη όσες είναι οι ραφές πάνω στο νυφικό σου
 τόσες να είναι και οι αγκαλιές απ'το όμορφο γαμπρό σου!
 Για τόσες κι άλλες πιο πολλές ευχές, γλυκά, δωράκια
 ελάτε να μας τιμήσετε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2013 & ώρα 8:00 μ.μ.
 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ηράκλειο Κρήτης
-----------------------------
 Αποφασίσαμε να μοιραστούμε τις νύχτες και τις μέρες μας, τα ρούχα και τις βέρες μας, τα όνειρα, τα 
μυστικά μας
 και όλα τα υπάρχοντά μας , τις σκοτούρες , τις χαρές μας, τα φυτά , τους πίνακές μας , και εν τέλει τις ζωές 
μας!
 Σας περιμένουμε τo Σάββατο ..................
 
--------------------

Μαζί θα φύγουμε σε άλλα μήκη και πλάτη, σε δρόμους παράλληλους που δεν γνώρισαν το δάκρυ,
 με μια πυξίδα, δύο καρδιές μαζί θα ταξιδεύουν, σε μέρη που ονειρευτήκαμε, σε τόπους που δε μας ξέρουν.
Σ' αυτό μας το ταξίδι θα θέλαμε να είστε μαζί μας την Κυριακή .....και ώρα ...... στον Ιερό Ναό....!!!
 
------------------------
Να βρίσκεις χαρά μέσα από την χαρά του άλλου, αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας.
  Εμείς το ανακαλύψαμε κι αποφασίσαμε να μοιραστούμε το υπόλοιπο της ζωής μας
 και να χαιρόμαστε ο ένας με την χαρά του άλλου.
Θα παντρευτούμε στις ......και ώρα....... στον Ιερό Ναό......
 Θα χαιρόμαστε πολύ, αν παραβρεθείτε στις χαρές μας !
--------------------------
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Όσες φορές της ζήτησα να γίνουμε ζευγάρι, αδιάφορα μου σφύριζε
κοιτώντας το φεγγάρι. Για πέστε που ακούστηκε άντρας να θέλει γάμο
και η γυναίκα να του λέει: … όχι δεν τον κάνω.
  Εκεί που είχα απελπιστεί και μαύρα τα 'χα βάψει μου είπε επιτέλους 
 «NAΙ» και γνώμη πριν αλλάξει, έκλεισα νυφικό, κουμπάρους, εκκλησία
  και αρχές καλοκαιριού την ημερομηνία.
  Χαρά μας θα είναι και μεγάλη μας τιμή κοντά μας να σας έχουμε στην  
 όμορφη στιγμή. Στις ……. και στις … το βράδυ στον …… θα βάλουμε στεφάνι!
 
---------------------
 
Με παίδεψε, τον παίδεψα μπορεί και δέκα χρόνια και τώρα θυμηθήκαμε πως θέλουμε κι εγγόνια
 Το γάμο μας θα κάνουμε θα βάλουμε και βέρες μπροστά σε φίλους, συγγενείς, κουμπάρους συμπεθέρες
 Σας θέλουμε κοντά μας την... & ώρα …. μ. μ.
 
-----------------------
 
Τα ζωγραφίσαμε κάποτε, σ' ένα παιχνίδι συμβολισμού του εαυτού μας
 και επιθυμίας να δείξουμε τις αθέατες όψεις της ψυχής μας.
 Ο Γλάρος και το Δελφίνι ταίριαξαν κι όπως συνοδεύουν τα πλοία αλλά
 και το μοναδικό τους παντού, έτσι συντροφεύουν τη ζωή μας και τις
 αναμνήσεις μας. Ακολουθώντας τη ρότα τους χέρι-χέρι φθάνουμε στον
 πρώτο μας σταθμό στον Ιερό Ναό …….. το Σάββατο…… στις..…...!!
 
----------------------
 
Μια φορά κι έναν καιρό λένε τα παραμύθια...μα ο Σωτήρης  και η Αμαλία παντρεύονται στ' αλήθεια!!!
  Στου Αϊ Γιώργη τα σκαλιά, 18 Απριλίου θα στέκεται ο Σωτήριος, όχι για χάρη γούστου...
θα περιμένει το Αμαλιώ νυφούλα στολισμένη για να την έχει μια ζωή, δίπλα του ευτυχισμένη!!! 
 Θα είναι χαρά και τιμή μας να ζήσετε μαζί μας το ξεκίνημα της
 παραμυθένιας μας ζωής την ………. & ώρα ….. στον Ιερό Ναό …..!
-----------------------------
 
 Μοίρα μας έδεσε κοινή, στα πρώτα βήματά μας και σ' έναν 
πάπυρο παλιό γράψαμε τα ονόματά μας! Υπόσχεση παντοτινή
 θα δώσουμε οι δυο μας, οι δυσκολίες της ζωής μην είναι εμπόδιό μας,
να αγαπιόμαστε πολύ μέσα από την καρδιά μας μ' αγάπη να
  τα λύνουμε τα όποια προβλήματά μας. Και σαν περάσει ο καιρός  
 τα χρόνια σαν διαβούνε ήταν ζευγάρι ταιριαστό, όλοι για μας θα
  πούνε... Καλούμε φίλους, συγγενείς για να μας ευχηθούνε 
 και τις μεγάλες μας χαρές από κοντά να δούνε, την … και ώρα… στον Ιερό Ναό…
 
--------------------
 Αν μιλούσαν τα πουλιά, τη γλώσσα των ανθρώπων
 στο κάλεσμα του γάμου μας θα τα' βαζα στον κόπο.
 Να βγούνε, με κελαϊδισμούς, στους φίλους μας να
pούνε μάρτυρες στο μυστήριο του γάμου μας να 'ρθούνε.
 Στον όρκο που θα δώσουμε, θα 'ναι διπλή η χαρά μας
 στην ομορφότερη στιγμή, αν είσαστε κοντά μας!
 Κι αφού λοιπόν δεν μιλούνε τα πουλιά, εμείς σας καλούμε
 στο γάμο μας το ……στον Ιερό Ναό ……………
 
----------------------
 

104

105

106

107

108

109

best
print



Αν η ευτυχία ήταν μέρα, θα ήταν... Σάββατο! 
 Αν η αγάπη ήταν αριθμός, θα ήταν... 18!
  Αν το όνειρο ήταν μήνας, θα ήταν... Δεκέμβριος! 
 Αν το για πάντα ήταν ρολόι, θα ήταν... !
  Αν ο γάμος μας ήταν ταξίδι θα ήταν…. Ιερό Ναό  
 το ομορφότερο της ζωής μας!!!
 
--------------------
 Η αυλόγυρος φεγγοβολά που μπαίνει τέτοια νύφη και ο γαμπρός χαμογελά που βρήκε τέτοια τύχη! 
 Είναι μοιραία φαίνεται αυτή η γνωριμία γι' αυτό η νέα τους αρχή είναι στην εκκλησία! 
Δείτε και τα πεθερικά πως ζούνε τη χαρά τους δεν είναι λίγο άλλωστε παντρεύουν τα παιδιά τους!
-------------------------------
 Κοινή μας απόφαση να μοιραστούμε τα όνειρα,  τις ελπίδες, την ομορφιά της κάθε στιγμής...
 Δεχθείτε το κάλεσμά μας και καλωσορίστε την πρεμιέρα της καινούριας μας ζωής με την παρουσία σας!
 Το μυστήριο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό ………….. 
------------------------------------
 
Η τύχη μας εγνώρισε και η αγάπη μας παντρεύει
 στις ...........ημέρα Κυριακή & ώρα ........ μ.μ. στον Ιερό Ναό ..............
 Θα είναι μεγάλη χαρά να βρεθείτε κοντά μας την μεγάλη αυτή στιγμή της ζωής μας.
-------------------------------
Μοίρα μας έδεσε κοινή, στα πρώτα βήματά μας και σ' έναν πάπυρο παλιό γράψαμε τα ονόματά μας! 
  Υπόσχεση παντοτινή θα δώσουμε οι δυο μας  οι δυσκολίες της ζωής μην είναι εμπόδιό μας, 
 να αγαπιόμαστε πολύ μέσα από την καρδιά μας μ' αγάπη να τα λύνουμε τα όποια προβλήματά μας. 
 Και σαν περάσει ο καιρός τα χρόνια σαν διαβούνε ήταν ζευγάρι ταιριαστό, όλοι για μας θα πούνε...
-------------------------
Καλούμε φίλους, συγγενείς για να μας ευχηθούνε ... και τις μεγάλες μας χαρές από κοντά να δούνε...
 Μαζί θα φύγουμε σε άλλα μήκη και πλάτη, σε δρόμους παράλληλους που δεν γνώρισαν το δάκρυ,
  με μια πυξίδα, δύο καρδιές μαζί θα ταξιδεύουν σε μέρη που ονειρευτήκαμε, σε τόπους που δε μας ξέρουν.
  Σ' αυτό το ταξίδι θα θέλαμε να είστε μαζί μας την Κυριακή .....και ώρα ...... στον Ιερό Ναό....!!!
 
----------------------------
 
 Η αγάπη δεν έχει ηλικία, γεννιέται ξανά και ξανά. Έτσι γεννήθηκε κι ανάμεσά μας και μας οδηγεί
 στις ..... και ώρα .....μ.μ. στα σκαλιά του Ιερού Ναού .. Θα χαρούμε πολύ
να μοιραστείτε μαζί μας συναισθήματα χαράς κι ευτυχίας.
 
----------------------------
Απλός σαν ένα κύμα είναι ο έρωτας, σαν κύμα μας πάει και μας φέρνει, στην παλίρροια του αφηνόμαστε και 
στο φεγγάρι.
  Στο σαλπάρισμα για το ταξίδι μιας ζωής θα θέλαμε να μας λύσουν τους κάβους όλοι όσοι μας αγαπούν.
Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά !!!
----------------------
Αν και λίγο το αργήσαμε καθόλου δε μας νοιάζει που την αγάπη μας κοινοποιήσαμε.
 Κανέναν δεν πειράζει που λίγο το καθυστερήσαμε..! Αν έχετε την όρεξη σε γλέντι να βρεθείτε
 ελάτε από το γάμο μας για να μας ευχηθείτε, κι ακόμη πιο καλύτερα για πάντα ενωμένους,
 Παντρεμένους... να μας ευχηθείτε.
-------------------------
Έφτασε αυτή η μέρα που μαζί θα πάμε παραπέρα
  τι και αν λιγάκι το αργήσαμε λίγο - λίγο την αγάπη μας χτίζαμε
  κάναμε όνειρα παρέα και γελάγαμε που ΄τανε όλα μοιραία.
  Κάπου - κάποτε να γνωριστούμε και μαζί να πορευτούμε
  Έτσι το λοιπόν ελάτε στο γάμο μας να κεραστείτε
  μαζί μας να τσουγκρίσετε και να μας καλοκαρδίσετε.
  Παντρευόμαστε...................................
-------------------------
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