
1.  Σας προσκαλούμε να τιμήσετε  

με την παρουσία σας την ωραιότερη μέρα της ζωής μας, 

 την Κυριακή 6 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό 

Αγίας Ειρήνης.  

Αλέξης & Μαρία 

 Οικογένειες  

Ανδρέα Αραβανή Γεωργίου Παπαδάκη 

 

2.  Απόταρη ζωήπ, υαοάπ και εσςσυίαπ 

είμαι για εμάπ ξ γάμξπ μαπ πξσ θα γίμει 

ςημ Κσοιακή 26 Δεκεμβοίξσ και ώοα 8:00 μ.μ. 

ρςξμ Ιεοό Ναό Αγίξσ Αθαμαρίξσ 

αμάμερα ρε αγαπημέμξσπ τίλξσπ και ρσγγεμείπ. 

Η παοξσρία ραπ θα είμαι νευωοιρςή ςιμή 

για εμάπ και ςξσπ γξμείπ μαπ. 

 

3.  Σαχ ορξσκαλξύμε στξ γάμξ μαχ  

οξυ υα γίνει την Κυριακή 6 Ιξυνίξυ στιχ 7 τξ αοΰγευμα, 

 στξν Ιερΰ Ναΰ Αγίαχ Ειρήνηχ.  

Η οαρξυσία σαχ υα μαχ τιμήσει ιδιαίτερα.  

Αλέξηχ & Λαρία  

Οικξγένειεχ  

Ανδρέα Αραβανή Γεφργίξυ Παοαδάκη 



4.  

 

5.  Η παξνπζία ζαο θαη νη επρέο ζαο  

ζα καο δώζνπλ κεγάιε ραξά ζηελ νκνξθόηεξε ζηηγκή ηεο δωήο καο,  

ηελ Κπξηαθή 6 Ινπλίνπ θαη ώξα 7 ην απόγεπκα, ζηνλ Ιεξό Ναό Αγίαο 

Εηξήλεο.  

Αιέμεο & Μαξία  

Οηθνγέλεηεο  

Αλδξέα Αξαβαλή Γεωξγίνπ Παπαδάθε 

6.  Όσες φορές ακούσατε το γάμο το δικό μας, 

 ήτανε φιάσκο αληθινό και μόνο στ’ όνειρό μας.  

Μα τ’ όνειρο τελείωσε καιρός να παντρευτούμε,  

να ‘ρθούνε φίλοι και γνωστοί στο γάμο να μας δούνε.  

Ελάτε την Κυριακή 6 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα,  

στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης.  

Αλέξης & Μαρία  

Οικογένειες  

Ανδρέα Αραβανή Γεωργίου Παπαδάκη 



7.  

 

8.  

9.  



10.  

 

11.  Θα είναι ιδιαίρεοη ριμή για εμάς και ροςς γονείς μας 

η ξαοοςπία πας προ γάμο μας 

ρο Σάββαρο 6 Μαΐος και ώοα 8:00 μ.μ. 

προν Ιεοό Ναό Αγίας Άννας πρη Λάοιπα. 

 

12.  



13.  

14.  Η παρουσία σας, 

μια ευχή κι έμα σας χαμόγελο, 

θα ομορφύμουμ το γάμο μας 

που θα γίμει το Σάββατο 18 Αυγούστου & ώρα 9:00 μ.μ. 

στομ Ιερό Ναό Αγίου Αμτωμίου Τρίπολης. 

15.  Σασ προςκαλοφμε ςτο γάμο μασ που θα γίνει 

το Σάββατο 30 Αυγοφςτου και ώρα 7:30 μ.μ. 

ςτον Ιερό Ναό Αγίου Αθαναςίου Χαλκίδασ. 

16.  Αληθινά θα χαρούμε να παρευρεθείτε στο 

Γάμο μας στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής 

Ανάμεσα σε αγαπημένα και φιλικά μας 

Πρόσωπα το Σάββατο 20 Ιανουαρίου & ώρα 6:00 μ.μ. 

Η παρουσία σας θα ολοκληρώσει την ευτυχία μας. 

 

 

 

 



17.  

18.  

19.  

 

 


