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Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών 
Αγίας Φιλοθέης 21,  
105 56 Πλάκα, Αθήνα 
 
 
Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμε, 
 
 
Χριστός Ανέστη! 
 
Σε συνέχεια της απαντητικής σας επιστολής, με αριθμ. πρωτ. 1530/2010 την 
22α Απριλίου 2010, ως Πρόεδρος του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού «Εταιρεία 
Νόσου Κοιλιοκάκης» (www.koiliokaki.gr), θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν σας ένα 
θέμα που απασχολεί τους πιστούς νοσούντες και μέλη μας, αφού για ιατρικούς 
λόγους δεν μπορούν να λάβουν την Θεία Κοινωνία. 
 
Αρχικά θα ήθελα να σας ενημερώσω εν συντομία ότι η νόσος της 
κοιλιοκάκης προκαλείται από δυσανεξία στη γλουτένη, μία πρωτεΐνη που 
περιέχεται στο σιτάρι, το κριθάρι και τη σίκαλη (π.χ. ψωμί). 
 
Βάσει Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών μελετών, εκτιμάται ότι 1:100 (ένας 
στους εκατό) του πληθυσμού πάσχει από τη νόσο της κοιλιοκάκης.  
Πρόκειται για μία εφ’ όρου ζωής πάθηση, με σοβαρές επιδράσεις σε 
ολόκληρο το σώμα, πχ. προβλήματα ανάπτυξης για τα παιδιά, αναιμία, 
οστικά προβλήματα, διαβήτη, νευροπάθειες, αλλά ακόμη και σε λεμφώματα 
ή καρκίνο του εντέρου. 
 
Τη νόσο μπορεί να τη διαχειρισθεί επιτυχώς ο ασθενής αφαιρώντας πλήρως 
τη γλουτένη από τη διατροφή του, καθώς μία πολύ μικρή ποσότητα 
γλουτένης μπορεί να είναι τοξική για τα άτομα με κοιλιοκάκη (π.χ. ψίχουλα 
από σιταρένιο ψωμί). 
 
Συνεπώς, όπως είναι αντιληπτό, η κοιλιοκάκη άμεσα επηρεάζει την πρόθεση 
και βούληση εκάστου εξ ημών να λάβει Θεία Κοινωνία, επειδή η λήψη αυτής 
επηρεάζει το πεπτικό σύστημα με την άμεση παθολογική καταστροφή του. 
 
Βασικός στόχος της Εταιρείας Νόσου Κοιλιοκάκης είναι η υποστήριξη των 
πασχόντων μελών της, με πολλαπλές δραστηριότητες που πραγματοποιεί 
με στόχο την Ενημέρωση και Εκπαίδευση των διαφόρων φορέων αλλά και 
του γενικού πληθυσμού. 
 



 
 
 
Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός μας, ιδρύθηκε από πάσχοντες το 2009, 
απαριθμεί 650 εγγεγραμμένα μέλη ενώ η ιστοσελίδα μας διαβάσθηκε από 
17.000 Έλληνες επισκέπτες στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, όλων των 
ηλικιών και οικονομικών εισοδημάτων, από 75+ πόλεις στην Ελλάδα. 
 
Αιτούμεθα λοιπόν της κατανοήσεώς σας, σχετικά με την επιθυμία και ανάγκη 
των Ορθοδόξων πιστών και μελών μας να συμμετέχουν στο Μυστήριο και να 
λάβουν τη Θεία Κοινωνία, και: 
 
Αιτούμεθα επίσης την πιθανή εφαρμογή σχεδίου για τη Θεία Κοινωνία των 
ασθενών με κοιλιοκάκη, με χρήση και λήψη άρτου χωρίς γλουτένη, πιθανώς 
ξεκινώντας από την Αθήνα σε 1-2 εκκλησίες, όπως γίνεται και σε πολλές 
χώρες του εξωτερικού, ανάλογα με την αποδοχή από το ποίμνιο. Να σημειωθεί 
ότι ο άρτος χωρίς γλουτένη είναι διαθέσιμος στο εμπόριο και θα χαρούμε να 
συνδράμουμε στην εύρεση αυτού εάν χρειασθεί. 
 
Εμείς ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας και την Πατρική 
αντιμετώπιση από εσάς, που ελπίζουμε να έχουμε, στο αίτημά μας. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 

 
 
Ευθύμιος Ιωάννου 
Πρόεδρος 
Εταιρεία Νόσου Κοιλιοκάκης 
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