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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Η Ορθόδοξη βάφτιση στην Κρήτη 
Απο το µέλος του NLUK, Νίνα Krips, Κουνάβοι, Κρήτη 

                                                                                                                                                                                                  „Martyriko“  
 

 
 

Όποιος έχει παρευρεθεί σε γάµο στην Κρήτη (βλ. ενηµερωτικό φυλλάδιο µας παρακάτω: [ http://www.kreta-
umweltforum.de/Merkblaetter/380-12.pdf ], πρέπει να γνωρίζει ότι συνήθως δεν χρειάζεται µεγάλο χρονικό 
διάστηµα µέχρι να φτάσει µια πρόσκληση για την βάφτιση του παιδιού. Η βάφτιση δεν γιορτάζεται οσο ένας 
γάµος, αλλα για γονείς ,νονούς κλπ. ένα πολύ σηµαντικό γεγονός. 
Ο προγραµµατισµός µιας βάπτισης ξεκινά µε το σηµαντικό ερώτηµα: Ποιος πρέπει να είναι ο νονός / νονά; Η 
απόφαση θα πρέπει να ληφθεί µόνο µετά από προσεκτική εξέταση, επειδή ο άνθρωπος αυτός δεν θα υπάρχει µόνο 
στη βάπτιση. Γίνεται ο "πνευµατικός πατέρας / µητέρα» του παιδιού και θα πρέπει µια ζωή να είναι δίπλα του και 
να τον στηρίζει. Οι νονοί ήταν επίσης εκείνοι που θα πρέπει αν συµβεί στους γονείς να το προσέχουν και να το 
αναθρέψουν. Οι περισσότεροι γονείς επιλέγουν ένα στενό φίλο τους . Αυτό έχει το πλεονέκτηµα ότι ο τρόπος 
ζωής και οι πεποιθήσεις τους είναι συνήθως όµοιες, και έτσι δεν έρχονται σε αντιφάσεις για το πως θα µεγαλώσει 
το παιδί. Μερικές φορές η επιλογή του νονού γίνετε µε πρακτικά κριτήρια. Έτσι, συχνά επιλέγονται άνθρωποι, οι 
οπίοι έχουν µεγάλη φήµη στην κοινότητα, ή είναι σε πολύ καλή οικονοµική κατάσταση. Ο Νονός πρέπει να είναι 
Ορθόδοξος. Επισης πρέπει να έχει παντρευτεί σε εκκλησία. Εάν έχει παντρευτεί µε πολιτικό γάµο, δεν είναι 
αποδεκτός από την Εκκλησία ως νονός. 
 

       

Φωτο αρ: Η γιαγιά του παιδιού ελέγχει τη θερµοκρασία του νερού στην κολυµβήθρα, Φωτο δε: Η νονά µε το µύρο 
 

Ένα µεγάλο θέµα είναι φυσικά η επιλογή του ονόµατος. Συνήθως το παιδί παίρνει το όνοµά του από τους 
παππούδες του. Στην Κρήτη,ισχύουν οι παρακάτω «κανόνες»: Ένα κορίτσι παίρνει το όνοµα της γιαγιάς του απο 
την πλευρα της µητέρας, ένα αγόρι του παππού απο την πλευρά του πατέρα. Ωστόσο, αυτό είναι µόνο ένας 
„οδηγός“. Εάν υπάρχει ένας στενός συγγενής (θείος, θεία, παππούς, γιαγιά), ο οποίος έχει αποβιώσει, το παιδί 
συχνά βαπτιζεται µε το όνοµα αυτού. Μερικές φορές, τα παιδιά περνουν και το όνοµα καπιου αγίου που έχουν 
„ταχθεί“. Για παράδειγµα, προσεύχεται ένα άτεκνο ζευγάρι, αν έρθει µια εγκυµοσύνη, το µωρό παίρνει το όνοµα 
του θαυµατουργού άγιου. Αυτή η υπόσχεση (το λεγόµενο „Τάµα“) δίνεται µόνο όταν είναι πραγµατικά έτοιµη να 
ανταποκριθεί, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε αυτήν θα φέρει µεγάλη ατυχία! Είναι επίσης ενδιαφέρον το 
γεγονός ότι τα περισσότερα από τα παιδιά πριν το βάπτισµα αποκαλούνται „Μπέµπης“ ή „Μπέµπα“, έτσι ώστε το 
µωρό να πάρει το όνοµά του, µόνο στο βάπτισµα!  
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Εάν επιλέξατε νονό και όνοµα, πλέον τίποτα δεν στέκεται στο δρόµο σας! Τα βήµατα είναι τα εξής: Πρώτον, ο 
νονός γυρίζει προς τα δυτικά, στην είσοδο της εκκλησίας για να αντισταθεί στον Σατανά. Εάν αυτό γίνει, φυσά 
τρεις φορές στον αέρα και „φτύνει“ τρεις φορές στο πάτωµα. 
Τώρα είναι η σειρά του Πάπα (µαζί µε τον νονό) να γυρίσει προς τα ανατολικά,. Ο Νονός υπόσχεται τρεις φορές 
πίστη στον Ιησού Χριστό και στη συνέχεια διαβάζει το τροπαρι. (Σύνδεση µε τη γερµανική µετάφραση:  
[ http://www.enoria.be/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=61 ]). 
Στη συνέχεια αναφέρει το όνοµα στον ιερέα, και µαζί µε το παιδί περπατούν στην κολυµβήθρα για να βαφτιστεί. 
Ο παπάς ευλογεί το νερό και το λάδι σταυρώνοντας τα τρεις φορές. Τώρα τρίβει λίγο από το λάδι στη µύτη, τα 
αυτιά και το στόµα του του παιδιού για ασυνέχιστε ο νονός αλείφοντας λάδι σε όλο το σώµα του παιδιού. Τώρα ο 
Πάπας βουτάει τρεις φορές το παιδί στην κολυµβήθρα λέγοντας, «βαφτίζεται ο δούλος του Θεού (το όνοµα του 
παιδιού), στο όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. Αµήν. Μετά απο αυτήν την διαδικασία 
το παιδί δίνετε στον νονό ο οποίος το πέρνει στην αγκαλιά του και το τυλίγει σε ένα λευκό σεντόνι. Στη συνέχεια, 
το µέτωπο, το στήθος, τα χέρια και τα πόδια του παιδιού αλείφονται µε το ιερό „Μύρο“. Εν τω µεταξύ, ο Πάπας 
λέει σύντοµες προσευχές. Το Μύρο είναι ένα µείγµα από λάδι και 57 αρώµατα και φαρµακευτικά φυτά, τα οποία 
παράγονται κάθε δέκα χρόνια από το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Τώρα κόβουν απο το παιδί µια τούφα απο τα 
µαλλιά. Αυτό είναι ένα είδος θυσίας στο Θεό. ∆ίπλα του βρίσκονται τα λευκά ρούχα της βάφτισης. Αυτά 
συµβολίζουν τη νέα αρχή της ψυχής. Επιπλέον, ο νονός του φοράει µια αλυσίδα µε σταυρό. Τώρα ο Πάπας, ο 
νονός και το βαφτιστήρι κάνουν τρείς φορές έναν κύκλο γύρω από την κολυµπήθρα. Φυσικά, οι λαµπάδες δεν 
λείπουν, επειδή συµβολίζουν το φως του Θεού. Εν κατακλείδι, η µητέρα φιλάει το χέρι τους νονού και παίρνει το 
παιδί της στην αγκαλιά. 
 

       
 

Στους παρόντες µοιράζονται µποµπονιέρες. Επιπλέον, κάθε επισκέπτης παίρνει 
µια καρφίτσα µε ένα µικρό σταυρό, που ονοµάζεται „µαρτυρικό“, ως µαρτυρία 
ότι ο ίδιος ήταν παρών σε αυτή τη σηµαντική ηµέρα. 
Φυσικά µια βάφτιση πρέπει να γιορτάζεται δεόντως! Με καλό φαγητό, 
µουσική και χορό. 
Τρεις ηµέρες µετά το βάπτισµα, είναι καιρός να κάνουν µπάνιο το παιδί και να 
πλείνουν τα ρούχα της βάφτισης. Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί δεν µπορεί 
να χυθεί κάτω η στον αγωγό, δεδοµένου ότι περιέχει υπολείµµατα του Αγίου 
Μύρου. Παραδοσιακά, πηγαίνει στην εκκλησία αλλα είναι επίσης αποδεκτό να 
χύνεται στον κήπο ή τη θάλασσα. 
Την πρώτη Κυριακή µετά την βάπτιση ο νονός πέρνει το βαφτιστήρι του και 
πηγαίνουν στη λειτουργία. 
Όπως καταλάβατε, η Ορθόδοξη βάφτιση είναι ένα γεγονός γεµάτο 
συµβολισµούς και µία από τις σηµαντικότερες ηµέρες στη ζωή αυτού που 
βαφτίζεται. Γι 'αυτό είναι ωραίο να εχετε πάρει µερος σε αυτό. 
 

 
Μετάφραση από τα γερµανικά: Manos Karabinakis  
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