Προς την Ιερά Σύνοδο
Η επιστολή i-220615-001
που έγραψα με την ευλογία του Σεβασμιώτατου
Μητροπολίτη Καλλίνικο και ο ίδιος την υπέβαλε
στη Σύνοδο το 2003
_______
+ Ιερομόναχος Ιωάννης (Βασιλεύσκι)

Μερικά χρόνια που έζησα στην Ελλάδα, εγώ ο ιερομόναχος Ιωάννης (Βασιλεύσκι), με δυσάρεστη
έκπληξη παρατήρησα στην Σύνοδο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου σοβαρή παραβίαση του
Κανονικού Δικαίου - σειρά αδικημάτων για τα οποία δεν είχα καν ιδέα πριν έρθω εδώ.
Η πρακτική - ιδιαίτερα των νέων ιεραρχών όπως ο Φώτιος Μανδάλης, ο Χρυσόστομος Μανιότης
κλπ. – φανατικά και οργανωμένα ωθούσαν στη Σύνοδο την αίρεση του Κυπριανισμού! (Ο αγώνας
μου κατά της εν λόγω αιρέσεως ξεκίνησε το 1985 και δεν έχει σταματήσει μέχρι σήμερα.)

Κατάπληκτος από την πραγματικότητα, μοιράστηκα κατ 'επανάληψη με τον Επίσκοπο μου – τον
Δεσπότη Καλλίνικο και το 2002 μου είπε να γράψω επιστολή για την αποστασία που παρατηρώ και ο ίδιος θα την υποβάλει στη Σύνοδο.
Έτσι και έκανα με την ευλογία του.
Παρ 'όλες τις σοβαρές παραβιάσεις του Κανονικού Δικαίου από τη πλευρά του Φ. Μανδάλη, Χρ.
Μανιότη και την ομάδα τους - η επιστολή μου προς την Σύνοδο είναι με πλήρη σεβασμό υπομονή
πολιτισμό – όπως διαβάζεται (παρακάτω) και όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, όταν την
έδωσα στον Δεσπότη Καλλίνικο έτοιμη, τον ρώτησα: «Δέσποτα, την έγραψα όπως είπατε. Όμως,
παρά το γεγονός αυτό - σας παρακαλώ, πριν την υποβάλετε στη Σύνοδο, ελέγχτε την – μήπως
έδειξα καμία ασέβεια χωρίς να το θέλω – είτε από απροσεξία είτε με τον τρόπο που έχω αναφέρει
τα γεγονότα – δεν μου αρέσει αυτό και δεν έχω τέτοιο σκοπό".
Ο Δεσπότης, αφού την εξέτασε, είπε: «Δεν υπάρχει καμία τέτοια ασέβεια - όλα είναι σωστά και θα
τη δώσω όπως είναι." Δεν ήθελε να αλλάξει οποιοδήποτε σημείο – ούτε ένα κόμμα.
Ο Δεσπότης Καλλίνικος υπέβαλε την επιστολή για συζήτηση στη Σύνοδο το Φεβρουάριο 2003 και
με ενημέρωσε ότι όλοι οι Ιεράρχες την έχουν μελετηθεί προσεκτικά - ακόμη και ο κάθε ένας έκανε
για τον εαυτό του και αντίγραφο. Αυτά ήταν τα λόγια του Δεσπότη Καλλίνικο και δεν έχω κανένα
λόγο να τους αμφισβητήσω. Στη συνέχεια, οι Επίσκοποι στη Σύνοδο αποφάσισαν ότι:
α) αυτή είναι η ορθόδοξη Πίστη - όπως είναι η ομολογία μου και
β) ότι εγώ ελέγχω είναι αποστασία - και οι εν λόγω παραβάσεις, πρέπει να καταργηθούν - και
ότι έδωσαν υπακοή στο Φώτιο (Μανδάλη) να μου δώσει μια γραπτή απάντηση – όπως για τη
σωστή θέση μου, έτσι και για τις ανομίες που εγώ ελέγχω.
Αλλά ο Φώτιος Μανδάλης έπραξε κατάφωρη ανυπακοή στη Συνοδική απόφαση - και συνεχίζει
μέχρι και σήμερα ακραίως να ποδοπατά αυτή την άμεση διαταγή της Συνόδου - ενώ τολμά να με
διαβάλλει ότι δήθεν «εγώ εξυπηρετώ εννέα χρόνια σε ανυπακοή».
Δείτε τι αναίδεια: Ο κλέφτης φωνάζει «Πιάστε τον κλέφτη!"
Και από τότε - αυτός και η ομάδα τους άρχισαν να με διαβάλλουν δημοσίως και παράλληλα με
διάφορες μηχανορραφίες άρχισαν να οργανώνουν να με καθαιρέσουν. Το πρώτο γεγονός που
αναφέρεται στη δημοσίευσή «Ζωοτομία της πορείας προς το θάνατο» στην ίδια αρχή της,
είναι ένα τυπικό παράδειγμα που δείχνει τι είναι το στυλ τους, οι μηχανορραφίες τους:
- Πρώτα φτιάχνουν τις ίντριγκες και μετά τις συρράβουν δήθεν «εξ ονόματος της Συνόδου».
__________
Και τώρα, μετά που η Σύνοδος-K έχει αλλάξει την πίστη της και έπεσε στην αίρεση του
Κυπριανισμού, ο Φώτιος ζήτησε από τον Πατέρα Μάρτιν να μου πεί να έρθω στη Σύνοδο-K - και
να κάνω μια νέα ομολογία πίστης - σε διαφορετική περίπτωση θα μου κάνουν δικαστήριο!
Δείτε πώς ο Φώτιος προλέει μόνος τις αποφάσεις της νέας Συνόδου τους - και να κάνετε δικό σας
συμπέρασμα σχετικά με αυτή το νέα Σύνοδος - τι αίρεση και τι δαιμονικές δυνάμεις που μαίνονται
σε αυτή! «Ας έρθει στη Σύνοδο Ο πατήρ Ιωάννης (λέει ο Φώτιος) να κάνει μια ομολογία πίστης και τότε δεν θα τον δικάσουμε» (ο Π. Μάρτιν – μάρτυρας: Τηλεφωνική συνομιλία 05/18 Ιουν. 2014)

