
 
 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή ερωτήσεις σχετικά με το αν 

«ευλόγησε» ή όχι τη χρήση πολλαπλών ή μιας χρήσεως λαβίδων κατά τη 

μετάδοση της Θείας Μεταλήψεως στους πιστούς, επαναλαμβάνει ό,τι 

αναφέρεται και στο ανακοινωθέν της Αρχιγραμματειας της Αγίας και 

Ιερας Συνόδου της 25ης τρ.μ. Ιουνίου:  

 

«Ὡς πρός τόν τρόπον μεταδόσεως τω ͂ν ἀχράντων Μυστηρίων εἰς τούς 

πιστούς, ἡ Ἐκκλησία, σεβομένη τήν Ἱεράν Παράδοσιν, τήν συνυφασμένην 

ἀρρήκτως μέ τήν καθ' ἡμέραν ἐκκλησιαστικήν πρακτικήν καί κενωτικήν 

ε ̓μπειρίαν, διακρατεῖ τά ἀπό αἰώνων καί μέχρι σήμερον ἰσχύοντα, ὡς 

φύλαξ καί φρουρός ἀνύστακτος τω ͂ν παραδοθέντων ὑπό τῶν Ἁγίων 

Πατέρων, καί οὐδεμίαν α ̓νάγκην εὑρίσκει δι' α ̓λλαγήν τοῦ τρόπου τούτου 

καί μάλιστα ὑπό τήν πίεσιν ἐξωγενῶν παραγόντων.» 

 

Η οποιαδήποτε, λοιπόν, εκκλησιαστική οικονομία, ασκείται μόνον όταν 

συντρέχουν οι δυο ικανές και αναγκαίες συνθήκες:  

 

α) να υπάρχει από τον νόμο του κράτους κάποια απαγόρευση σχετικά 

με τη θεία λατρεία λόγω της πανδημίας, και β) ύστερα από τη σύμφωνη 

γνώμη και την προς τούτο άδεια της Μητρός Εκκλησίας 

Κωνσταντινουπόλεως. Πάντως δεν αφορά στην αλλαγή του τρόπου 

μεταδόσεως, πολλω δε μάλλον στη χρήση πολλαπλών ή μιας χρήσεως 

αγίων λαβίδων. 

 

26 Ιουνίου 2020 

Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας  

του Οικουμενικού Πατριαρχείου 



 
 

ECUMENICAL PATRIARCHATE 

Press Office and Communications 

 

 

ANNOUNCEMENT 

 

The Ecumenical Patriarchate, prompted by questions regarding whether or 

not it has “blessed” the use of multiple or disposable communion spoons 

during the distribution of Holy Communion to the faithful, reiterates that 

which is already stated in the Communiqué of the Chief Secretariat of the 

Holy and Sacred Synod of the 25th of this June: 

 

“As to the mode of distributing the undefiled Mysteries to the faithful, the 

Church, respecting Holy Tradition, which is inextricably interwoven with 

Her daily ecclesiastical practice and kenotic experience, retains those things 

that are valid from time immemorial and unto the present day, as a guard 

and vigilant watchman of those traditions handed down by the Holy 

Fathers, and finds no need for a change of this mode, especially under 

pressure from external factors.” 

 

Ecclesiastical oikonomia of whatever kind, then, is exercised only when the 

two sufficient and necessary circumstances coincide: 

 

a) that there is some prohibition by the law of the state regarding the 

Divine Worship because of the pandemic, and b) only after the Mother 

Church of Constantinople has given Her concurring opinion and 

permission to this effect. In any case, this does not apply to the change of 

the mode of distribution, much less the use of multiple or disposable holy 

communion spoons. 

 

26 June 2020 

From the Press Office and Communications 

of the Ecumenical Patriarchate 


