
ΘΕΡΑ ΑΡΥΘΕΠΘΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΘΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΘΚΟ ΝΑΟ ΑΓΘΟΤ ΘΕΡΑΠΟΝΣΟ ΖΩΓΡΑΦΟΤ 

 

ΒΑΠΤΙΣΗ 
Το Όνομα το οποίο θα δοθεί στο νεογέννητο πρέπει να είναι Ορθόδοξο Χριστιανικό 

 (αγίου της Ορθοδόξου εκκλησίας μας) 

Εάν έχει προηγηθεί ονοματοδοσία (και το όνομα δεν είναι Ορθοδόξου Αγίου, ή είναι 

υποκοριστικό, χαϊδευτικό κ.τ.λ.), τότε δίδεται και δεύτερο Ορθόδοξο Όνομα. 

 

Έγγραφα για το Μωρό 

1) Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως Πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο με θεώρηση. 

2) Μεταβίβαση από την Ενορία των γονέων (σε περίπτωση που μένουν σε άλλη ενορία) 

 

Έγγραφα για τον Ανάδοχο 

Α) Παντρεμένος 

1) Βεβαίωση Βαπτίσεως (εάν η Βάπτιση έχει τελεσθεί σε Ναό άλλης Ιεράς Μητροπόλεως, η 

Βεβαίωση πρέπει να φέρει την θεώρηση της οικείας Ι. Μητροπόλεως, και αυτό για να αποφευχθεί η 

περίπτωση που κάποιος έχει βαπτιστεί σε Παλαιοημερολογητικές Παρατάξεις). Σε περίπτωση που 

προσκομισθεί Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Βαπτίσεως Ορθοδόξου Εκκλησίας του εξωτερικού, αυτό 

πρέπει να φέρει θεώρηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

 

2) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου που να φαίνεται ότι υφίσταται Θρησκευτικός Γάμος ή βεβαίωση 

από την ενορία που παντρεύτηκε. 

 

3) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

 

Β) Ανύπανδρος 

1) Βεβαίωση Βαπτίσεως (εάν η Βάπτιση έχει τελεσθεί σε Ναό άλλης Ιεράς Μητροπόλεως, η 

Βεβαίωση πρέπει να φέρει την θεώρηση της οικείας Ι. Μητροπόλεως, και αυτό για να αποφευχθεί η 

περίπτωση που κάποιος έχει βαπτιστεί σε Παλαιοημερολογητικές Παρατάξεις). Σε περίπτωση που 

προσκομισθεί Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Βαπτίσεως Ορθοδόξου Εκκλησίας του εξωτερικού, αυτό 

πρέπει να φέρει θεώρηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

 

2) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

 

Η Βάπτιση θα κλείνεται από τον Ιερέα, όταν έχουν συγκεντρωθεί και αφού ελέγχθουν τα 

έγγραφα. 

 

Συστάσεις 

Α) δεν επιτρέπονται εντός του Ιερού Ναού Στολισμοί με Κουκλάκια, Αρκουδάκια, Αστεράκια, 

Φιγούρες από κινούμενα  σχέδια και ότι άλλο παραπέμπει σε παιδικό πάρτι και προσβάλει την 

Ιερότητα του Ναού. 

 

Β) Οι ανάδοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά το Σύμβολο της Πίστεως  και στην επιλογή του 

Σταυρού να προσέξουν να μην αλλοιώνεται το σχήμα δηλαδή η κάθετη και ευθεία γραμμή. Αν 

αλλοιώνεται το σχήμα, παύει να είναι Σταυρός και δεν μπορεί να δοθεί στο παιδί κατά την 

διάρκεια του μυστηρίου. Το ίδιο ισχύει και για τα μαρτυρικά. 

 



Γ) Παρακαλούμε τους γονείς σε συνεργασία με τον Ιερέα να έχουν τακτοποιήσει όλες τις 

διοικητικές πράξεις που πρέπει να γίνουν, πριν από την ημέρα του μυστηρίου, ώστε εκείνη την 

ημέρα να συγκεντρωθούμε όλοι μόνο στο μυστηριακό χαρακτήρα της Βαπτίσεως. 

 

Τηλ. Ι. Ναού: 2107773855 

 
Όια ηα ωο άλω πξέπεη λα είλαη επηθπξωκέλα. 

(Σα Εθθιεζηαζηηθά Ννκηθά Πξόζωπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ ΔΕΝ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Νόκνπ 4250/2014 

(θαη θαηά ζπλέπεηα εμαθνινπζνύλ λα δεηνύλ ηελ ππνβνιή πξωηνηύπωλ ή 

λνκίκωο επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ εγγξάθωλ)) 

 


