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============================================ 
ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΦΦΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΟΟΝΝ::    
1) Ἡ συμπλήρωσις ἐν τῇ παρούσῃ τῶν ἐτῶν γεννήσεως τῶν μελλονύμφων ἐξάγεται παρὰ τοῦ Μητρώου Ἀρρένων 
καὶ τοῦ Δημοτολογίου τοῦ οἰκείου Δήμου ἢ Κοινότητος ὑπὸ τὴν προσωπικὴν εὐθύνην τῶν ἐφημερίων.  
2) ΕΕἰἰςς  ππεερρίίππττωωσσιινν  ννυυμμφφεεύύσσεεωωςς  ἀἀννηηλλίίκκοουυ  ἀἀππααιιττεεῖῖττααιι  εεἰἰσσααγγγγεελλιικκὴὴ  ἀἀππόόφφαασσιιςς.. 
3) Ἡ δημοσίευσις τοῦ γάμου εἰς ἐφημερίδας εἶναι ὑὑπποοχχρρεεωωττιικκήή. 
4) ἘἘππὶὶ  δδεευυττεερροογγάάμμωωνν νὰ προσκομίζωνται ληξιαρχικαὶ πράξεις θανάτου ἤ διαζύγια ἰσχυρὰ διὰ γάμον. 
Προκειμένου ππεερρὶὶ  μμεελλλλοοννύύμμφφοουυ  ἐἐξξ  ἄἄλλλληηςς  ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκῆῆςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς δέον οὗτος νὰ προσκομίζῃ 
πιστοποιητικὸν κεκυρωμένον ὑπὸ τῆς Μητροπόλεώς του. 

 
Ἀριθ. Πρωτ. ……………………..                                                     Ἐν ………………………………………….…………………………………. τῇ 
……………………….…………………………………………… 20.……… 
 

Πρὸς  

τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας 

κ.κ. ΙΙΕΕΡΡΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΝΝ.  

 Ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ ……………………………………………………………………… τῆς ἐνορίας 

……………………………………… …………………………………………… Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ἔνθα 

ἐφημερεύω, πρόκειται νὰ στεφθῶσι: 

 ΑΑΝΝΗΗΡΡ  ΓΓΥΥΝΝΗΗ  

ΕΠΩΝΥΜΟΝ   

ΟΝΟΜΑ   

ΟΝΟΜ/ΜΟΝ ΠΑΤΡΟΣ   

ΟΝΟΜ/ΜΟΝ ΜΗΤΡΟΣ   

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ   

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ   

ΔΗΜΟΤΗΣ   

ΑΡΙΘ. ΔΗΜ/ΓΙΟΥ   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   

ΒΑΘΜΟΣ ΓΑΜΟΥ   
  
 

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΙΙΣΣ        

Οἱ ὡς ἄνω μελλόνυμφοι, ἐν γνώσει τῶν ὑπὸ τοῦ 

νόμου, ἐπὶ ψευδεῖ δηλώσει, ἐπιβαλλομένων ποινῶν, 

δδηηλλοοῦῦμμεενν  ὑὑππεευυθθύύννωωςς ὅτι τυγχάνομεν ἐλεύθεροι παντὸς 

ἐκ γάμου δεσμοῦ καὶ ὅτι οὐδεμίαν πρὸς ἀλλήλους 

συγγένειαν ἔχομεν ἐξ αἵματος, ἀγχιστείας ἢ ἐκ τοῦ 

Θείου Βαπτί-σματος, ὑὑππεευυθθύύννωωςς  δδὲὲ  ππρροοσσεεππιιββεεββααιιοοῦῦσσιι 

 

Συγκατατιθεμένων ἀμφοτέρων, 

οὐδενὸς δὲ κωλύματος ὑφισταμένου πρὸς 

γάμου κοινωνίαν, ἐπικυρῶ τὸ γνήσιον τῆς 

ὑπογραφῆς αὐτῶν καὶ τῶν 
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τὰ ἀνωτέρω καὶ οἱ συνυπογράφοντες δύο μάρτυρες. 

ΟΙ ΜΕΛΟΝΥΜΦΟΙ 
ΑΝΗΡ ……………………………………………….………………………………….. 

ΓΥΝΗ ……………………………………………….………………………………….. 

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
1. ΟΝ/ΜΟΝ………………………………………….……………………………. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………………………………………………….…………………... 

2. ΟΝ/ΜΟΝ..………………………………………..……………………………... 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ.………………………………………………………………………... 

προσελθόντων μαρτύρων καὶ παρακαλῶ, 

εὐσεβάστως, ὅπως ἐκδώσητε τὴν οἰκείαν 

δι’ αὐτοὺς ἄδειαν. 

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ 

Ὁ ἐφημέριος 

 

 


