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Κορονοϊός και Θεία Κοινωνία: Να 
πηγαίνουμε στην εκκλησία;- Να 
μεταλαμβάνουμε ή όχι;
Τελικά, οι πιστοί μπορούν να μεταλαμβάνουν με ασφάλεια; Τι συμβαίνει με τον κορονοϊό και τη Θεία 

Κοινωνία;

Eur

okinissi
Ραγδαίες θα λέγαμε είναι οι εξελίξεις ως προς τη Θεία Κοινωνία και το εάν μπορεί ένας πιστός να 
μεταλάβει με ασφάλεια λόγω κορονοϊού.

Η συζήτηση έχει "ανάψει" για τα καλά, ειδικά στα social media όπου οι χρήστες υπερασπίζονται με
πάθος τις απόψεις τους.

Το ερώτημα όμως παραμένει:

Οι πιστοί πρέπει να εξακολουθούν να προσέρχονται στις εκκλησίες αυτήν την περίοδο που είναι 
αυξημένη η ανησυχία για το ξέσπασμα κρουσμάτων του κορονοϊού; Κατ' επέκταση, είναι ασφαλές 
να μεταλαμβάνουν;

https://www.thetoc.gr/koinwnia/
https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/koronoios-kai-theia-koinonia-na-pigainoume-telika-stin-ekklisia-gia-ti-theia-koinonia-i-oxi/#0
https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/koronoios-kai-theia-koinonia-na-pigainoume-telika-stin-ekklisia-gia-ti-theia-koinonia-i-oxi/#0


Μία πρώτη απάντηση έδωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο Μητροπολίτης Πατρών 
Χρυσόστομος, ο οποίος ανέφερε πως δεν είναι δυνατόν να μη λειτουργήσουν οι εκκλησίες, ενώ στο
ερώτημα εάν κάποιος μπορεί να κολλήσει κορονοϊό από την Θεία Κοινωνία, απάντησε πως δεν 
μεταδόθηκε ποτέ ασθένεια από τη Θεία Κοινωνία.

Μόσιαλος: Δεν υπάρχουν μελέτες για μετάδοση 
λοιμώξεων με τη Θεία Κοινωνία

Από την πλευρά του, ο καθηγητής του LSE Ηλίας Μόσιαλος, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο 
ζήτημα της Θείας Κοινωνίας, σημείωσε σχετικά πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οδηγία της 
Πολιτείας. Συμπλήρωσε ότι δεν έχει ακούσει κανένα ειδικό της επιτροπής εμπειρογνωμώνων να λέει
κάτι.

Γιατροί πάντως σχολιάζοντας τις απόψεις του Ηλία Μόσιαλου σημείωναν οτι ναί μεν δεν υπάρχει 
οδηγία, μπορεί να μην υπάρχει και ειδική μελέτη, όμως αφού είναι σαφές οτι ο ιός μεταδίδεται με το
σάλιο, η μετάληψη είναι προφανές οτι μεταδίδει τον ιό στους πιστούς.

Σύμφωνα με τον κ. Μόσιαλο, στις εκκλησίες έχουν ήδη διαδώσει τις οδηγίες του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), γεγονός όμως που αμφισβητείται.

Αναφερόμενος στους πιστούς οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, είπε πως δεν θα πρέπει να 
πάνε στην εκκλησία, αλλά να παρακολουθούν τη λειτουργία από την τηλεόραση.

Δήλωσε ακόμη ότι υπάρχουν παλιές μελέτες του Αμερικανικού Κέντρου για τον Έλεγχο και την 
Πρόληψη των νοσημάτων, που συμπεραίνουν ότι δεν πάρχει καταγραφή συγκεκριμένης λοίμωξης ή 
ασθένειας που να προκλήθηκε στα μέλη ποιμνίου αποκλειστικά από τη συμμετοχή στη Θεία 
Κοινωνία, αλλά έκτοτε έχουν περάσει 22 χρόνια και δεν έχουν προκύψει άλλες μελέτες, ενώ έχουμε 
ελάχιστα δεδομένα για τον νέο ιό.

Εάν αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων, όλοι θα ξέρουμε τι θα κάνουμε με βάση τα παραπάνω:

"Θα μας το πει το ένστικτο μας", σημειώνει ο καθηγητής.

Ο κ. Μόσιαλος τονίζει πως δεν είπε να κλείσουν οι εκκλησίες τώρα, όπως δεν το είπε και για τα 
σχολεία. Όπως, αντίστοιχα, δεν το έχει πει επίσημα κανείς ειδικός ή κάποιο πολιτικό κόμμα.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας είχε αναφέρει πως είναι στόχος 
να περιοριστούν οι συναθροίσεις στις εκκλησίες.

Το υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) φέρονται να ήρθαν σε 
συνεννόηση με την Αρχιεπισκοπή προκειμένου να παρθούν μέτρα.



Πάντως, πριν λίγες ημέρες ο ιερέας, Στυλιανός Καρπαθίου, είχε υποστηρίξει μιλώντας στην ΕΡΤ 
πως "ο ιός δεν κολλάει με την Θεία Κοινωνία ή μετάληψη, γιατί "ο Χριστός ποτέ δεν υπήρξε φορέας 
μικροβίων μέσα στην ιστορία".
Το επίμαχο βίντεο στο Youtube
Όλα αυτά γίνονται ενώ έκανε τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο με τον διάλογο ενός youtuber με 
υπάλληλο στην τηλεφωνική γραμμή του ΕΟΔΥ. Στο βίντεο ο υπάλληλος απαντά αρνητικά σε 
ερώτηση του youtuber σχετικά με το αν κολλάει ο ιός με τη θεία Κοινωνία.
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