
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 θέμα.

2. Μὲ ἐπίσημον Μητροπολιτικὴν Ἀπόφασιν (Διοριστήριον, ἀριθμ. πρωτ. 
9/4.6.2014 ἐκ. ἡμ.), ἔχει ὁρισθῆ ὡς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας ὁ Αἰδεσιμολογιώ-
τατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀνδρέας Ὄκερστρομ, ὅστις ταυτοχρό-
νως ἐπιτελεῖ χρέη Ἐφημερίου εἰς τὸν Ἐπισκοπικὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν 
Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, εἰς Βόρμπεργκ Στοκχόλμης.

3. Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος π. Ἀνδρέας 
Ὄκερστρομ εἶναι ὁ μοναδικὸς Ἐκπρόσωπος τοῦ Τοποτηρητοῦ 
καὶ ἐκφράζει εἰς ὅλα τὰ τυχὸν ποιμαντικὰ προβλήματα τῆς Ἐκκλη-
σίας ἡμῶν ἐν Σουηδίᾳ  τὴν ἐπίσημον θέσιν τόσον τοῦ Μητροπολίτου, 
ὅσον καὶ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

4. Πᾶς ἄλλος, εἴτε Κληρικὸς εἴτε Λαϊκός, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ πα-
ρεμβαίνῃ εἰς τὴν ποιμαντικὴν Διακονίαν τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρό-
που, πολλῷ μᾶλλον νὰ δραστηριοποιῆται καὶ διδάσκῃ ἀντιθέτως 
καὶ παρὰ τὰς ὁδηγίας τοῦ Τοποτηρητοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
καὶ νὰ ἐπιμένῃ εἰς τὰς προσωπικὰς αὐτοῦ ἀντιλήψεις καὶ ἰδεοληψίας. 

5. Μὲ εἰλικρινῆ πατρικὴν ἀγάπην ἐν Χριστῷ, προτρέπομεν τὰ 
Μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς ἡμῶν, ὅπως ἀποφεύγουν τοιαῦτα ὀλι-
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σθήματα, ἐνθυμούμενοι τὴν συμβουλὴν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελ-
φοθέου: «Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι 
μεῖζον κρίμα ληψόμεθα»· «Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; Δειξά-
τω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας» 
(Ἰακωβ. γ´ 1 καὶ 13). 

6. Ἕκαστον Μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ὀφεἰλει νὰ υἱοθετήσῃ καὶ 
νὰ καλλιεργῇ τὸ γνήσιον Ἐκκλησιαστικὸν Φρόνημα καὶ Ἦθος, 
τὸ ὁποῖον μάλιστα ἁρμόζει εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ 
ὁποῖοι ἀπὸ τοῦ 1924 καὶ ἑξῆς ἀντιτάσσονται σθεναρῶς εἰς πᾶσαν 
Καινοτομίαν καὶ παραφθορὰν τῆς Ὀρθῆς ἡμῶν Πίστεως καὶ Παρα-
δόσεως.

* * *
Εὐχόμενος πατρικῶς ἐφ᾿ ῾Υμᾶς, ὅπως ἔχητε διαρκῶς εἰς τὰς καρ-

δίας ̔ Υμῶν τὴν Εἰρήνην καὶ τὴν Χαρὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀσπά-
ζομαι ῾Υμᾶς μὲ τὸν πανάγιον χαιρετισμόν:

Χριστὸς Ἀνέστη!... Ἀληθῶς Ἀνέστη!...
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Ἐν Φυλῇ Ἀττικῆς
τῇ 28ῃ Ἀπριλίου 2021 ἐκ. ἡμ.

† Τρίτη τοῦ Θωμᾶ

Ὁ Τοποτηρητὴς
 τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης

Ὁ Μητροπολίτης 

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς


