Information från
Locum Tenens av Stockholms Ortodoxa Stift
Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili
1. Såsom den kanoniskt valda Locum Tenens (ställföreträdande biskop sedan 2014) för
Stockholms Ortodoxa Stift och ansvarig för Skandinavien, under Hans Salighet Ärkebiskop
Kallinikos, tillhörande den Sanna Grekisk-ortodoxa Kyrkans Heliga Synod, måste jag
informera våra troende om följande allvarliga och tyvärr förhalade ärende:
2. Prästen Fader Spyridon Tanous, en syrisk präst boende i Sverige, vigdes till prästämbetet
2013 inom vår Kyrka och tillhör officiellt denna (i vår synods kalender 2017 präst nummer
247).
3. Emellertid har Fader Spyridon Tanous sedan 2014 avskilt sig från Locum Tenens för
Stockholms Ortodoxa Stift och har ingen kyrklig kontakt med honom, undviker eukaristisk
kommunion med honom och stiftets prästerskap. Fader Spyridon agerar i Skandinavien utan
stiftsbiskopens välsignelse eller kännedom och vägrar att lyda vår synods uppmaning att
fråga om välsignelse från Locum Tenens för alla sina kyrkliga, pastorala och sociala kontakter
som präst.
4. Såsom konsekvens av allt det tidigare nämnda bekräftar vi nu att Fader Spyridon Tanous inte
representerar Stockholms Ortodoxa Stift i Sverige eller Skandinavien och givetvis inte heller
vår synod, som inte har något ansvar för hans olika handlingar inom eller utanför de
kanoniska gränserna av vårt stift.
5. Då detta nu är fallet så hänskjuts Fader Spyridon Tanous anti-kanoniska handlingar från och
med nu officiellt under den Heliga Synodens dom.
6. Med uppriktig kärlek i Kristus uppmanar vi Fader Spyridon Tanous att anta ett genuint
kyrkligt tänkesätt och handlande som en präst av den Sanna Grekisk-ortodoxa Kyrkan, vilken
har sedan 1924 träget gjort motstånd mot kalenderbytet och den synkretistiska ekumenikens
heresi såväl som avvikelser från vår Heliga Tradition.
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