
σιάζονται. Ἐπειδὴ ἐξ ἀγνοίας εἶναι δυνατὸν νὰ προ-
σέλθουν καὶ παιδιὰ ἀπὸ οἰκογένειες π.χ. οἰκονο-
μικῶν μεταναστῶν καὶ ἄλλων περιπτώσεων ποὺ δὲν
εἶναι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, χρειάζεται ἐπισταμένη
προσοχὴ καὶ μέριμνα τοῦ ἱερέως ὡς πρὸς τὸ θέμα
τοῦτο. Ὀφείλει πρὸ τῆς Θείας Μεταλήψεως νὰ τὸ
ἐπισημάνει αὐτὸ μὲ τὴν ἀπαιτουμένη ποιμαντικὴ
διάκριση. Ἡ Θ. Κοινωνία μεταδίδεται μόνον στοὺς
βεβαπτισμένους ὀρθοδόξους χριστιανούς, μέλη τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἡ «Διδαχὴ τῶν Ἀποστόλων» ἐπιτάσσει: «Μη-
δεὶς φαγέτω μηδὲ πιέτω ἀπὸ τῆς Εὐχαριστίας
ἡμῶν, ἀλλ᾿ οἱ βαπτισθέντες εἰς ὄνομα Κυρίου»
(ΒΕΠ, τ.2, 212).

ὙὙππάάρρχχεειι κκίίννδδυυννοοςς μμεεττααδδόόσσεεωωςς ἀἀσσθθεεννεειιῶῶνν ἀἀππὸὸ ττὴὴ
λλααββίίδδαα ττῆῆςς ΘΘεείίααςς ΚΚοοιιννωωννίίααςς;; ΜΜήήππωωςς ννὰὰ γγίίννεεττααιι

χχρρήήσσηη ππλλαασσττιικκῶῶνν λλααββίίδδωωνν μμιιᾶᾶςς χχρρήήσσεεωωςς;;

Κανένας ἀπολύτως κίνδυνος δὲν ὑπάρχει. Ἡ ἐρώτη-
ση ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς βλασφημίας. Τὸ Σῶμα καὶ τὸ
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ κοινωνοῦμε, εἶναι Αὐτὸς ὁ
Ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ Κύριος καὶ Θεός μας, καὶ ὁ Χρι-
στὸς εἶναι ἡ ζωή, ἡ ὑγεία, καὶ ὄχι ἡ ἀσθένεια, ἡ πτώ-
ση καὶ ὁ θάνατος. Ὁ Χριστὸς οὔτε μολύνεται οὔτε
μολύνει. Μόνον ἁγιάζει καὶ χαριτώνει, γιατὶ εἶναι ἡ
Αὐτοζωὴ καὶ Ἀνάσταση. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι
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κατὰ τοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πατέρες «φάρμα-
κον ἀθανασίας» καὶ Πηγὴ Ζωῆς. Ἄλλωστε, ποτὲ κα-
νεὶς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες δὲν ἔπαθε τὸ παραμικρὸ ἀπὸ
τὴ Θεία Μετάληψη μὲ τὴν ἴδια λαβίδα, οὔτε λαϊκὸς
οὔτε κληρικός. Πλεῖστες εἶναι μάλιστα οἱ μαρτυρίες
τῶν κληρικῶν ποὺ διακονοῦν στὰ νοσηλευτικὰ ἱδρύ-
ματα, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἔπαθαν τίποτα ἀπὸ μετα-
δοτικὴ νόσο, τὴ στιγμὴ ποὺ «καταλύουν» –ὅπως
εἶναι γνωστό– ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει στὸ Ἅγιο Ποτήριο
μετὰ τὴ μετάληψη τῶν ἀσθενῶν καὶ μάλιστα φυμα-
τικῶν, λεπρῶν παλαιότερα κ.ἄ., γλείφοντας στὴν κυ-
ριολεξία τὴν Ἁγία Λαβίδα καὶ καθαρίζοντας πλήρως
τὸ Ἅγιο Ποτήριο. Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὴν ἐρώτηση πρό-
ταση γιὰ τὴν υἱοθέτηση καὶ χρησιμοποίηση πλα-
στικῶν λαβίδων, αὐτὴ ἡ σκέψη δηλώνει κατάφωρη
ἀπιστία καὶ τυγχάνει τελείως ἀπαράδεκτη.

ἘἘππιιττρρέέππεεττααιι ττὸὸ ἀἀννττίίδδωωρροο 
ννὰὰ χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεεῖῖ ὡὡςς ««φφααγγηηττόό»»;;

Ὄχι, διότι ὁ ἄρτος τοῦ ἀντιδώρου δὲν εἶναι κοινὸς
ἄρτος ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς εὐλογίας κατὰ τὴν Προσκο-
μιδὴ καὶ τῆς ὑψώσεώς του κατὰ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν...»,
ὡς εἴθισται. Εἶναι ἕνας εὐλογημένος ἄρτος ὁ ὁποῖος
προσφέρεται «ἀντὶ τοῦ μεγάλου ἐκείνου Δώρου τῆς
φρικτῆς Κοινωνίας». Ὡραιότατα μάλιστα στὴν
ἑρμηνεία του στὸν 2ο κανόνα τῆς Συνόδου τῆς Ἀντιο-
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χείας, ὁ Βαλσαμὼν γράφει ὅτι διανέμεται τὸ ἀντί-
δωρον, «ὥστε πᾶσαν ἀνάγκην ἔχειν καὶ αὐτοὺς
τοὺς μὴ δυναμένους μεταλαμβάνειν τῶν ἁγίων καὶ
ζωοποιῶν μυστηρίων, προσκαρτερεῖν μέχρι τέλους
τῆς θείας ἱεροτελεστίας, καὶ ἐκ χειρὸς ἱερατικῆς
λαμβάνειν αὐτὸ εἰς ἁγιασμὸν» (Γ. Ράλλη-Μ.Ποτλῆ,
Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων τῶν τε
ἁγίων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἱερῶν
Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων καὶ τῶν κατὰ
μέρος Ἁγίων Πατέρων, τόμ. Γ´, σελ. 128). Ὁ ἅγ. Νι-
κόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει ὅτι «ἐπειδὴ δὲ ὅλοι
δὲν εἶναι ἑτοιμασμένοι διὰ νὰ μεταλάβουν, διὰ
τοῦτο, ὡς φαίνεται ἐπενοήθη τὸ ἀντίδωρον, ἵνα καὶ
οἱ μὴ μεταλαμβάνοντες τῶν Μυστηρίων λάβωσιν
αὐτὸ παρὰ τοῦ Ἱερέως πρὸς ἁγιασμόν· ἡγιασμένος
γὰρ ἄρτος ἐστὶ τὸ ἀντίδωρον καὶ διὰ τὶ ἐπροσφέρ-
θη πρὸς τὸν Θεόν...» (Πηδάλιον ὅπ. παρ. σελ. 408).

Σὲ συγκεκριμένη ἐρώτηση (ὑπ᾿ ἀριθμ. Ε´) μοναχῶν
πρὸς τὴ Σύνοδο τῆς Κων/λεως (11ος αἰώνας), «ἂν
πρέπῃ ἀδιαφόρως καὶ ὡς θέλει νὰ τρώγῃ ὁ Ἱερεὺς
τὰ προσφερόμενα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, προσφορᾶς
δηλ. καὶ νάματα καὶ ἂν πρέπῃ νὰ τρώγῃ ταῦτα
ὡσὰν τὸν κοινὸν ἄρτον καὶ τί πρέπει νὰ κάμνῃ ὅταν
αἱ τοιαῦται προσφοραὶ καὶ τὰ νάματα συναχθοῦν
πολλά;», ἡ Σύνοδος διὰ τοῦ Πατριάρχου Νικολάου
ἔδωσε τὴν ἀκόλουθη Ἀπόκρισιν. 

«Τὰ κομμάτια ὁποῦ μείνουν ἀπὸ τὴν ὑψω-
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