
1. Ὡς κανονικῶς ἐκλελεγμένος (2014) Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας, ὑπαγομένης εἰς 
τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κον 
Καλλίνικον, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος, ἐνημερώνω ὑπευθύνως τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Πλήρωμα τῆς 
Σκανδιναβίας, διὰ τὸ ἑξῆς σοβαρὸν καὶ χρονίζον θέμα.

2. Ὁ Αἰδεσιμώτατος π. Σπυρίδων Τανοὺς (Tanοus), Σῦρος τὴν 
καταγωγὴν καὶ διαμένων εἰς τὴν Σουηδίαν, ἔχει χειροτονηθῆ ὡς 
Πρεσβύτερος εἰς τοὺς κόλπους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας (2013), 
καὶ ἀνήκει ἐπισήμως εἰς Αὐτὴν ( βλ. Κληρικολόγιον τοῦ Συνοδικοῦ 
ἡμῶν Ἡμερολογίου 2017, ὑπ᾿ ἀριθμ. 247).

3. Ἐν τούτοις, ἀπὸ τοῦ ἔτους 2014, ὁ π. Σπυρίδων Τανοὺς (Tanοus) 
ἔχει ἀποστασιοποιηθῆ ἀπὸ τοῦ Συνοδικῶς ῾Υπευθύνου - Τοποτη-
ρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης, δὲν ἔχει ἐκκλησιαστικὴν 
ἀναφορὰν εἰς Αὐτόν, ἀποφεύγει τὴν Εὐχαριστιακὴν Κοινωνίαν μετ᾿ 
Αὐτοῦ, ὡς καὶ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐπισκοπῆς, ἐνεργεῖ καὶ δραστη-
ριοποιεῖται εἰς τὴν Σκανδιναβίαν ἄνευ εὐλογίας καὶ γνώσεως τοῦ 
οἰκείου Ἐπισκόπου, τέλος δὲ ἀρνεῖται νὰ ὑπακούσῃ εἰς τὴν προ-
τροπὴν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ὅπως ζητῇ καὶ λαμβάνῃ τὴν εὐλο-
γίαν τοῦ Τοποτηρητοῦ διὰ πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν, ποιμαντικὴν καὶ 
κοινωνικὴν δρᾶσιν αὐτοῦ.

4. Ὡς ἀπόρροια πάντων τῶν ἀνωτέρω, βεβαιοῦμεν ὅτι ὁ ρηθεὶς 
Πρεσβύτερος π. Σπυρίδων Τανοὺς (Tanοus) δὲν ἐκπροσωπεῖ τὴν 
Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας, οὔτε βε-
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βαίως καὶ τὴν Ἱερὰν ἡμῶν Σύνοδον, αἱ Ὁποῖαι οὐδεμίαν φέρουν 
εὐθύνην διὰ τὰς ποικίλας δραστηριότητας αὐτοῦ, τόσον ἐντὸς τῶν 
κανονικῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς ἡμῶν, ὅσον καὶ εὐρύτερον.

5. Ὡς ἐκ τούτου, αἱ ἀντικανονικαὶ πράξεις τοῦ Πρεσβυτέρου π. 
Σπυρίδωνος Τανοὺς (Tanοus) παραπέμπονται καὶ τίθενται εἰς τὸ 
ἑξῆς ἁρμοδίως ὑπὸ τὴν κρίσιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

6. Μὲ εἰλικρινῆ ἀγάπην ἐν Χριστῷ, προτρέπομεν τὸν π. Σπυρίδω-
να Τανοὺς (Tanοus), ὅπως υἱοθετήσῃ τὸ γνήσιον ἐκκλησιαστικὸν 
φρόνημα καὶ ἦθος, τὸ ὁποῖον ἁρμόζει εἰς ἕνα Κληρικὸν τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἡ Ὁποία ἀπὸ τοῦ 1924 
καὶ ἑξῆς ἀντιτάσσεται σθεναρῶς εἰς τὴν Ἡμερολογιακὴν Καινοτο-
μίαν καὶ τὴν Αἵρεσιν τοῦ Συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ καὶ 
εἰς πᾶσαν ἀλλοίωσιν τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως.
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