
 
 

 Το πόσο σπουδαία θεωρεί 
την πνευµατική σχέση µεταξύ 
αναδόχου και αναδεκτού η 
Ορθόδοξη Εκκλησία φαίνεται και 
εκ του γεγονότος ότι θεωρεί αυτή 
τη σχέση πλέον ως συγγένεια και 
για τον λόγο αυτό κωλύει
(=απαγορεύει) την τέλεση θρησκε
υτικού γάµου µεταξύ τους. Φυσικά 
το κώλυµα αυτό ίσχυε στην 
Ορθόδοξη Ελλάδα µας µέχρι τότε 

που ήταν σε ισχύ Νόµου µόνον ο θρησκευτικός γάµος. 
Από τότε όµως που εισήχθη και ισχύει στην Ελλάδα ο 
πολιτικός γάµος (1982) το κώλυµα αυτό δεν ισχύει πλέον 
για την πολιτεία. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία ισχύει ως 
κώλυµα και είναι µεγάλη αµαρτία.  
 
    Ο σύγχρονος άγιος κοιµηθείς Γέροντας της Ρουµανίας 
π.Κλεόπας Ήλιε έλεγε για τους Αναδόχους: 
«Αντιλαµβάνονται όσοι γίνονται Ανάδοχοι, ότι θα δώσουν 
λόγο ενώ̟ιον του θεού για τα ̟νευµατικά των ̟αιδιά; 
Μ̟ορούµε να ̟ούµε ότι ̟ολλοί Ανάδοχοι σώζονται α̟ό τα 
̟νευµατικά τους ̟αιδιά, εάν τα αναθρέψουν µε φόβο Θεού .  

Αλλά οι ̟ερισσότεροι τιµωρούνται για την οκνηρία και 
αδιαφορία των ̟ρος τα ̟νευµατικά τους ̟αιδιά».
 
 

 
Απόσπασµα από το βιβλίο «Θέλεις να γίνεις ανάδοχος;»  

του Πρεσβυτέρου Θεµιστοκλέους Στ.Χριστοδούλου, εκδόσεις Οµολογία.
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To πρόσωπο του Αναδόχου 
είναι ιερό, συνάπτει δεσµούς 
πνευµατικής συγγένειας µε τον 
Αναδεκτό και την οικογένειά του. 
Και λόγω της φύσεώς του 
λειτουργήµατός του επιβάλλεται 
να τυγχάνει εµπιστοσύνης και 
εγκρίσεως της Εκκλησίας. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να ξαναβρεί το 
ρόλο του, δηλ να γίνει για τον 
Αναδεκτό «εγγυητής εις Χριστόν, 
ώστε τηρείν τα της πίστεως και 
Χριστιανικώς ζήν».  

Ο Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης αναφέρει: «Ότι αν οι Ανάδοχοι 
ήξεραν το τι λένε, τι υπόσχονται κατά τις κατηχήσεις και το βάπτισµα και τι 
µεγάλη ευθύνη αναλαµβάνουν, δεν θα ήθελαν να βαπτίσουν, ούτε και αν µε 
θερµά παρακάλια τους παρότρυναν». 

Ο Άγιος Συµεών Θεσσαλονίκης αναφέρει σχετικά µε τον Ανάδοχο: 
«Αναδόχους ποιείσθαι φιλευσεβείς και διδασκάλους σχεδόν της πίστεως»

 
 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΘΗΒΩΝ  ΚΑΙ  ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 

ΙΕΡΟΣ  ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ 

ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ 

                                         ΘΗΒΩΝ 

Γ.Σεφέρη 3 – 32. 200 ΘΗΒΑ 

. & fax: 22620 24282 

INAgiouNikolaouTouNeou.gr 

osiomnikolaos@gmail.com 

πρόσωπο του Αναδόχου 
είναι ιερό, συνάπτει δεσµούς 
πνευµατικής συγγένειας µε τον 
Αναδεκτό και την οικογένειά του. 
Και λόγω της φύσεώς του 
λειτουργήµατός του επιβάλλεται 
να τυγχάνει εµπιστοσύνης και 
εγκρίσεως της Εκκλησίας. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να ξαναβρεί το 
ρόλο του, δηλ να γίνει για τον 
Αναδεκτό «εγγυητής εις Χριστόν, 
ώστε τηρείν τα της πίστεως και 

Ο Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης αναφέρει: «Ότι αν οι Ανάδοχοι 
ήξεραν το τι λένε, τι υπόσχονται κατά τις κατηχήσεις και το βάπτισµα και τι 

η ευθύνη αναλαµβάνουν, δεν θα ήθελαν να βαπτίσουν, ούτε και αν µε 
θερµά παρακάλια τους παρότρυναν».  

Ο Άγιος Συµεών Θεσσαλονίκης αναφέρει σχετικά µε τον Ανάδοχο: 
«Αναδόχους ποιείσθαι φιλευσεβείς και διδασκάλους σχεδόν της πίστεως». 

Για σένα που 
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ανάδοχος. 



 
Ο Ανάδοχος είναι ο πνευµατικός πατέρας ή η πνευµατική µητέρα.
 
 Ο Ανάδοχος προκειµένου να αναλάβει τη βαριά διακονία του οφείλει να 
είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, όχι µόνο στα χαρτιά του, αλλά και σε όλη τη 
βιωτή του. 

 
Ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει Μυστηριακή ζωή, να 
µετέχει απαραιτήτως των µυστηρίων της 
Εξοµολογήσεως και της τακτικής θείας Κοινωνίας.
 
 Ο Ανάδοχος οφείλει να µελετά το Λόγο του Θεού, 
όπως αυτός είναι αποτυπωµένος µέσα στην Αγία 
Γραφή, Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη.
 

 Ο Ανάδοχος οφείλει απαραιτήτως να εκκλησιάζεται 
τακτικά, να έχει γνήσια λειτουργική ζωή και όχι µόνον 
κατά τις µεγάλες εορτές της Χριστιανοσύνης, Πάσχα και 
Χριστούγεννα, και µάλιστα µόνο για άναµµα κεριού ή 
στο προαύλιο του Ναού. 
 
 Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει εκτός της Αγίας 
Γραφής και τους βίους των Αγίων, Πατερικά 
συγγράµµατα, τα λεγόµενα θρησκευτικά βιβλία. Να 
γνωρίζει καλά την Ορθόδοξη Πίστη. 
 
 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί κατά γράµµα τις 
Παραδόσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας µας, όπως νηστείες 
και προσευχές. ∆εν µπορεί για παράδειγµα να πηγαίνει
Ανάδοχος τον Αναδεκτό του στο Ναό για να τον µεταλάβει κι ο 
ίδιος ποτέ του να µη δίδει πρώτος το παράδειγµα της µετοχής στα 
Άχραντα Μυστήρια. 
 
 Ο Ανάδοχος οφείλει εκτός των υλικών δώρων, τα οποία για την Εκκλησία 
θεωρούνται υποδεέστερα, όποιας µάρκας κι αν αυτά είναι, να προσφέρει 
πνευµατικά δώρα, όπως είναι πνευµατικά βιβλία, CD, DVDκ.α
 
 Ο Ανάδοχος οφείλει να µαθαίνει στον Αναδεκτό του την προσευχή, τον 
τακτικό εκκλησιασµό, τις επισκέψεις σε µέρη πνευµατικά, ως είναι οι 
Εκκλησίες µας, τα µοναστήρια µας, τα κατηχητικά σχολεία, οι πνευµατικές 
κατασκηνώσεις, συνάξεις κ.α 
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Αναδεκτού του. ∆εν νοείται ο Ανάδοχος να βλέπει µόνο τον Αναδεκτό του 
µία ή δύο φορές το χρόνο. Η τακτική επικοινωνί
γερές πνευµατικές βάσεις και µάλιστα σε εποχές δύσκολες πού όλα γύρω µας 
είναι διαβρωµένα και σάπια. Ο Ανάδοχος µπορεί να ορθώσει λόγο δυνατό 
και πολλές φορές καθοριστικό σε λάθος επιλογές του Αναδεκτού του και να 
αποτρέψει κάτι που ούτε η ίδια η οικογένεια µπορεί να πετύχει. Για να γίνει 
όµως αυτό θα πρέπει οι σχέσεις µεταξύ των γονέων, Αναδόχου και 
Αναδεκτού να είναι σταθερές και ακύµαντες από µικρότητες που δηµιουργεί 
ο κοσµικός βίος. Ως εκ τούτου ο Ανάδοχος είναι πρόσωπο του σπι
λόγο, δεν είναι διακοσµητικό στοιχείο, ούτε εκλαµβάνεται ως δωροθέτης και 
«Santa Claus». 
 
Ο Ανάδοχος ενδιαφέρεται για τις πνευµατικές επιδόσεις του Αναδεκτού 

του όποιες και αν είναι αυτές, χαίρεται όταν υπάρχει χαρά και 
κλαίει µαζί του όταν υπάρ

Αυτό σηµαίνει ότι µεταξύ Αναδόχου και Αναδεκτού υπάρχει 
ένας πνευµατικός δεσµός µεγάλος που δεν µπορεί να 

διαρραγεί µε τίποτα. ∆ηλαδή κι αν ακόµη ο Αναδεκτός 
έχει παιδί ίδιας ηλικίας µε το βαπτιστήρι του πρέπει, 
όπως αγωνίζεται για το ίδιο το σαρκικό του παιδί, 
εξίσου να πασχίζει και για το πνευµατικό του παιδί.
  
Ο Ανάδοχος
ανήµερα στης Βαπτίσεως. Ούτε όλη η γιορτή, ή το 
πανηγύρι όπως κάποιοι το ονοµάζουν, τελειώνει µε ένα 

τραπέζι που οφείλουν να κάνουν οι γονείς του 
νεοβαπτιζόµενου σ’αυτόν. 

Αλλά ίσα-ίσα από την ηµέρα 
της βαπτίσεως ο Ανάδοχος 

επωµίζεται µεγάλη πνευµατική 
ευθύνη.  

 
Εκτός τούτων των ανωτέρω πρέπει να 
σηµειώσουµε ότι οι Ανάδοχοι οφείλουν να 
εµβαθύνουν και στους διάφορους ακόµη 
συµβολισµούς των τελουµένων στο µ
ειδών που χρησιµοποιούνται στο µυστήριο. Είδη όπως έλαιο, πρέπει πάντοτε 
να είναι ελαιόλαδο, λαµπάδες από γνήσιο κερί µελίσσης, λαµπάδα βαπτίσεως 
και όχι στάτ κεριού µε στολίσµατα εξεζητηµένα και προσβλητικά καθότι 
κατά την ψαλµωδία του «όσοι εις Χριστόν» θα πρέπει ο Ανάδοχος µετά 
λαµπάδος και νεοβαπτιζοµένου να κάνουν γύρους πέριξ της κολυµβήθρας. 
Αλλά και τα ρούχα, τα λεγόµενα «εµφώτια» του νεοβαπτιζοµένου πρέπει να 
είναι λευκά, γιατί συµβολίζουν την αγνότητα και καθα
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