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Ολοκληρώθηκαν και οι σημερινές εργασίες της συνεδρίασης της Διαρκούς
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πανδημίας του κορωνοϊού και των μεταλλάξεών του.
Κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα η ΔΙΣ ασχολήθηκε με θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης χωρίς στο τέλος να εκδοθεί κάποιο ανακοινωθέν.
Επίσης, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέσω του Πρόεδρου
αυτής, Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου,
απέστειλε συγχαρητήριο προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο.
Αναλυτικά, το συγχαρητήριο Γράμμα προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης αναφέρει
τα εξής:

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης, Ὑπέρτιμε καί Ἔξαρχε Εὐρώπης, Πρόεδρε τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί
περιπόθητε ἀδελφέ κύριε Εὐγένιε.
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς
11ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., πάνυ ἀσμένως πληροφορηθεῖσα τήν, διά τῆς
δωρεοδότου Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς Τιμίας ψήφου τῶν Σεπτῶν Ἱεραρχῶν τῶν
συγκροτούντων τήν Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπαξίαν ἐκλογήν τῆς
Ὑμετέρας ἀγαπητῆς Σεβασμιότητος εἰς τόν Θρόνον τῆς Ἐπαρχιακῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀπευθύνῃ πρός τήν
Ὑμετέραν Σεβασμιότητα τά παρόντα Γράμματα. Ὅθεν, ἥκομεν ἐν εὐφροσύνῃ
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συγχαρητηρίους ἡμῶν εὐχάς καί προσρήσεις.
Εἴθε ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν ἀναδείξῃ Ὑμᾶς λαμπρόν οἰακοστρόφον τῆς
ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, πρός δόξαν Θεοῦ καί εὔκλειαν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί χαρίσῃ Ὑμῖν Ἀρχιερατείαν μακράν, καρποβριθῆ καί εὐλογημένην.
Ἐπί τούτοις, συγχαίροντες καί αὖθις Ὑμῖν, κατασπαζόμεθα τήν Ὑμετέραν
Σεβασμιότητα φιλήματι ἀγάπης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι ἡμῶν, διατελοῦμεν
Επίσης, η ΔΙΣ μέσω του Προέδρου Αυτής έστειλε τις ευχές της για ταχεία
ανάρρωση στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Πορφύριο ο οποίος χθες
βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.
Αναλυτικά, το ευχετήριο γράμμα αναφέρει τα εξής:
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἰππεκίου, Μητροπολῖτα Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου
καί Πατριάρχα τῶν Σέρβων, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε
ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Πορφύριε, τήν Ὑμετέραν
Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς
11ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., μετά πολλῆς θλίψεως καί ἀνησυχίας πληροφορηθεῖσα
τά τῆς ἀσθενείας τῆς Ὑμετέρας λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς Μακαριότητος ἐκ τῆς νόσου
τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐκφράσῃ Ὑμῖν τάς ἐκ βάθους καρδίας εὐχάς, οὐ
μόνον Αὐτῆς, ἀλλά καί τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος διά τήν, ὡς οἷόν τε τάχιον, ἀποκατάστασιν τῆς πολυτίμου ὑγιείας Ὑμῶν.
Ἐπί δέ τούτοις, δεόμενοι τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ ὅπως, διά πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας
Θεοτόκου, καταστήσῃ Ὑμᾶς ὑγιαίνοντα καί δοξάζοντα τό Ὄνομα Αὐτοῦ ἐν λόγοις
καί ἔργοις ἀγαθοῖς καί διαποιμαίνοντα τήν ἀδελφήν καί μαρτυρικήν Ἐκκλησίαν τῆς

Σερβίας εἰς ἔτη πολλά, διατελοῦμεν μετά πολλῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς
ἐξαιρέτου.
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