«Τόν Πατέρα Αὐγουστίνο τόν ἔχω μέσα
στήν καρδιά μου!» Καί νέα ἰδιόχειρη
ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Παϊσίου.
Πέρυσι, με την ευκαιρία του μνημοσύνου
του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, δημοσιεύσαμε
πέντε (5) ιδιόχειρες επιστολές1 του Γέροντος Παϊσίου του αγιορείτη, στις οποίες ο Άγιος αναφερόταν
και στο πρόσωπο του π. Αυγουστίνου. Αυτά τα
γράμματα τα έγραψε ο Άγιος την εποχή που βρισκόταν στην Ιερά Μονή Στομίου της Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων (1958-1962). Απευθυνόταν σε κάποιον υπάλληλο του Δήμου Ιωαννίνων, ονόματι Γεώργιο Μάιπα, ο οποίος είχε πνευματική σχέση με
τον π. Αυγουστίνο. Στις επιστολές εκείνες ο Άγιος
Παΐσιος διατύπωνε την μεγάλη εκτίμηση και το σεβασμό που έτρεφε στον μετέπειτα μητροπολίτη
Φλωρίνης. Στην ιδιόχειρη επιστολή που θα διαβάσουμε εδώ, ο μεγάλος αυτός σύγχρονος Άγιος της
Ορθοδοξίας εκφράζει την μεγάλη του αγάπη προς
τον π. Αυγουστίνο! «Τόν Πατέραν Αὐγουστίνον τόν
ἔχω μέσα στήν καρδιά μου», γράφει.

κάποια ημέρα που επισκέφθηκε το Άγιο Όρος τον
μάλωσε πολύ άσχημα ο Άγιος! «Ποιός σου έδωσε το
δικαίωμα να δημοσιεύεις τα λόγια που λέω στους
προσκυνητές και να με διαφημίζεις;» τον ρώτησε
αυστηρά. «Έφυγα περίλυπος από την καλύβα του»
διηγείται ο π. Διονύσιος και συνεχίζει: «Περπάτησα
σκυθρωπός και έφτασα στο κελλί ενός γειτονικού ασκητή. Εκείνος μόλις με είδε με ρώτησε ανήσυχος:
“Τι έχεις, πάτερ, και είσαι έτσι;” Του είπα τι ακριβώς
συνέβη και τότε… άρχισε να γελάει! Μου είπε: “Ο π.
Παΐσιος καλά έκανε και σε μάλωσε, αλλά κι εσύ
πολύ καλά έκανες και τα δημοσίευσες!”».

Η επιστολή που δημοσιεύουμε τώρα έχει ημερομηνία 16 Νοεμβρίου. Δεν έχει όμως χρονολογία. Ο π. Διονύσιος πιστεύει ότι γράφτηκε το 19603.
Στο γράμμα αυτό ο Άγιος επανέρχεται στο θέμα που
είχε θίξει ένα χρόνο νωρίτερα σε μια άλλη επιστολή
που ήδη δημοσιεύσαμε4. Τότε είχε ζητήσει τη βοήθεια του Πατρός Αυγουστίνου για να αντιμετωπίσει
το κακό που έκανε ένας κακόδοξος λαϊκός που

Τις εν λόγω επιστολές μάς τις έστειλε από
την Κόνιτσα ο π. Διονύσιος Τάτσης2. Ο ιερέας αυτός
είναι ο πρώτος βιογράφος του Αγίου Παϊσίου. Στην
εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» έγραφε, τακτικά,
χαριτωμένες διδαχές του Αγίου ήδη από τη δεκαετία του ’80, δηλαδή την εποχή που ο Πατήρ Παΐσιος
ήταν εν ζωή! Όπως μου διηγήθηκε ο π. Διονύσιος,
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διέδιδε στην Κόνιτσα τις αιρετικές του δοξασίες.
Θυμόμαστε, από την πρώτη επιστολή, την μεγάλη
ανησυχία και την αγωνία του Αγίου που πονούσε ακόμη και με την ιδέα ότι μπορεί κάποιοι συγχωριανοί του να παρασύρονταν από την αίρεση! Το ανύστακτο ενδιαφέρον του Αγίου για την προστασία
του ποιμνίου από τη δηλητηριώδη επίδραση της αίρεσης είναι σήμερα έλεγχος και όνειδος για τους
σύγχρονους παπάδες και δεσποτάδες, που στην
πλειοψηφία τους αδιαφορούν μπροστά στη σύγχρονη δαιμονική αίρεση που μαστίζει την Εκκλησία
μας, την αίρεση του Οικουμενισμού, η οποία μπήκε
από το 2017 και στα σχολεία πλέον με το νέο αντίχριστο μάθημα των «θρησκευτικών».

(ακόμη και οι γυναίκες!) μπορούσαν να τελούν Μυστήρια!
Καταλαβαίνουμε λοιπόν για ποιό λόγο ο Άγιος Παΐσιος ήταν εξοργισμένος με τη δράση του
Μακρακιστή που προσπαθούσε να επηρεάσει τους
Κονιτσιώτες. Στην προηγούμενη επιστολή τον είχε
αποκαλέσει «Λύκο» με κεφάλαιο λάμδα! Σ’ αυτήν
τον ονομάζει «πλανεμένο» και αποκαλεί τις προτεσταντικές κακοδοξίες των Μακρακιστών «φοβερές πλάνες». Εκείνο όμως που θα σκανδαλίσει και
θα σοκάρει τους σύγχρονους «αγαπολόγους», τους
«μοντέρνους» θεολόγους και κληρικούς, είναι ότι ο
Άγιος Παΐσιος επιδοκιμάζει τον εντοπισμό και την
«καταδίωξη» των αιρετικών παραλληλίζοντάς την,
μάλιστα, με την τακτική που ακολουθούσε ο Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος στην αρχή φερόταν καλά
στους Κομμουνιστές [και στους Εβραίους] με
σκοπό «να τους ξετρυπώσει όλους», ώστε μετά να
εξαπολύσει εναντίον τους απηνή διωγμό! Με καμάρι ο Άγιος λέγει ότι «Οι Αγιορείτες πολύ κυνηγούν τους Μακρακιστές»!

Ο κακόδοξος λαϊκός για τον οποίο κάνει λόγο
ο Άγιος ήταν «Μακρακιστής», δηλ. οπαδός του Απόστολου Μακράκη (1831-1905). Ο Μακράκης ήταν ένας γενναίος άνθρωπος που αγωνίστηκε με πολύ
ζήλο για τα κακώς κείμενα της εποχής του. Έδωσε
σθεναρούς αγώνες σε επίπεδο κοινωνικό, εθνικό
και εκκλησιαστικό. Τα έβαλε με τους Βασιλείς, πολέμησε τη Μασωνία και κατήγγειλε τη μάστιγα της
Σιμωνίας στους κόλπους της Εκκλησίας (Σιμωνία είναι η εξαγορά της ιερωσύνης μέσω χρηματισμού).
Δυστυχώς όμως κάποια στιγμή παρασύρθηκε από την αναγνώριση και τις επευφημίες του
κόσμου, θεώρησε ότι είναι μεγάλος και τρανός και
εξέφρασε αιρετικές κακοδοξίες. Διατύπωσε το λεγόμενο «Τρισύνθετο»5 που διέστρεψε την ορθόδοξη θέση για τη σύνθεση της ανθρώπινης υπάρξεως και κήρυξε κακοδοξίες τις οποίες υποστηρίζουν και οι Προτεστάντες. Το 1878 η Ιερά Σύνοδος
της Εκκλησίας της Ελλάδος καταδίκασε τις κακοδοξίες του6. Στην ουσία η Ιερά Σύνοδος καταδίκασε
τον Μακρακισμό για Προτεσταντισμό. Όπως και οι
Προτεστάντες, οι Μακρακιστές δεν παραδέχονταν
το κύρος της Ιεράς Παραδόσεως, δεν θεωρούσαν απαραίτητη τη νηστεία και δεν αναγνώριζαν την Ιερωσύνη. Ως εκ τούτου, πίστευαν ότι και οι λαϊκοί

Τί έχουν να πουν για όλ’ αυτά οι σύγχρονοι
μητροπολίτες, ιερείς και θεολόγοι; Μήπως και ο Άγιος Παΐσιος ήταν «μισαλλόδοξος», «ακραίος», «φανατικός» και «σούπερ ορθόδοξος», όπως αυτοί αποκαλούν ειρωνικά τους Χριστιανούς που αγωνιούν και
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διαμαρτύρονται σήμερα κατά της σύγχρονης αίρεσης του Οικουμενισμού; Ασφαλώς όχι. Ο θεοφόρος
Άγιος σκεφτόταν έτσι διότι γνώριζε πολύ καλά πόσο
φοβερό πράγμα είναι η αίρεση και πόσο ολέθριες
και αιώνιες είναι οι συνέπειές της για τις ανθρώπινες
ψυχές. Άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο ήρθε για
τέσσερα χρόνια στην Κόνιτσα ήταν η αίρεση! Ο Πατήρ Παΐσιος διηγείται στις μοναχές της Σουρωτής ένα
όραμα που είδε το 1958: «Εἶδα σὰν σὲ τηλεόραση
ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ τὰ Κατουνάκια [τοῦ Ἁγίου Ὅρους]
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν Μονὴ Στομίου στὴν Κόνιτσα.
Ἐγὼ μὲ λαχτάρα γύρισα τὰ μάτια μου πρὸς τὰ Κατουνάκια. Μιὰ φωνὴ τότε –ἦταν τῆς Παναγίας– μοῦ
εἶπε καθαρά: “Δὲν θὰ πᾶς στὰ Κατουνάκια· θὰ πᾶς
στὴν Μονὴ Στομίου!”. Τότε της αποκρίθηκε με παράπονο ο Άγιος: «Παναγία μου, ἐγὼ ἔρημο σοῦ ζητοῦσα
καὶ ἐσὺ μὲ στέλνεις στὸν κόσμο;», αλλά η Παναγία επέμενε. Και ο Πατήρ Παΐσιος εξηγεί: «Ὅπως ἀποδείχθηκε ἐκ τῶν ὑστέρων, ὁ κύριος λόγος ποὺ ἡ Παναγία μὲ ἔστειλε ἐκεῖ ἦταν, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ
ὀγδόντα οἰκογένειες ποὺ εἶχαν γίνει προτεσταντικὲς και νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ Θεὸς
συχνὰ ἐπιτρέπει νὰ γίνη αὐτὸ ποὺ εἶναι γιὰ τὸ συμφέρον τῶν πολλῶν»!7
Πράγματι, ο Άγιος Παΐσιος πήγε στην Κόνιτσα και κατόρθωσε να μεταστρέψει τις 80 οικογένειες που είχαν προσηλυτιστεί από τους Προτεστάντες και συγκριμένα από μία παραφυάδα τους που
λέγονται “Ευαγγελικοί”. Μάλιστα, ο Άγιος προχώρησε και σε μία «φονταμενταλιστική» ενέργεια:
«Δεν δίστασε να στείλει δύο νέους να σπάσουν την
πινακίδα που έγραφε “Ευαγγελική Εκκλησία”»!8
Άραγε, αν ζούσε σήμερα, τί θα έλεγε ο Άγιος
Παΐσιος αν μάθαινε ότι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο υπογράφει συμφωνίες αλληλοαναγνώρισης Μυστηρίων με Ευαγγελικές «Εκκλησίες»;9 Τί θα
έλεγε αν έβλεπε τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να πηγαίνει στη Γερμανία και
την Ισλανδία και να τελεί Ορθόδοξη λειτουργία σε
Προτεσταντικούς ναούς;10 Τι θα έλεγε αν μάθαινε
ότι το Πατριαρχείο και άλλες Ορθόδοξες αυτοκέφαλες Εκκλησίες συμμετέχουν ενεργά στο «Παγκόσμιο
Συμβούλιο Εκκλησιών» (Π.Σ.Ε.) το οποίο στεγάζει 340
προτεσταντικές Ομολογίες; Ο μεγάλος Σέρβος Άγιος
Ιουστίνος Πόποβιτς († 1979) έγραψε ότι και μόνο η
απλή συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σατανικό μόρφωμα που λέγεται Π.Σ.Ε. συνιστά «ανήκουστη προδοσία»!11
Αλλά οι Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν αρκέστηκαν
στην απλή συμμετοχή· έχουν συνυπογράψει

επαίσχυντα και προδοτικά κείμενα στα οποία αποκαλούν τις δαιμονικές πλάνες και τις αιρέσεις των ψευδοεκκλησιών του Π.Σ.Ε. «διαφορετικές διατυπώσεις
της ίδιας Πίστης» και «ποικιλία χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος»!12 Ω της βλασφημίας! Να θεωρούν
έτσι - ποιές; τις αιρετικές τους κακοδοξίες, που ο Άγιος
ονόμασε «φοβερές πλάνες» όπως θα δούμε!

Επίσης, τί θα έλεγε ο Άγιος αν έβλεπε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να πραγματοποιεί τιμητική επίσκεψη στην έδρα του Π.Σ.Ε. στην Ελβετία και να εκφωνεί θερμούς λόγους για την επέτειο των 70 χρόνων
του;13 Τέλος, τί θα έλεγε ο Άγιος αν έβλεπε την αφωνία και τον συμβιβασμό των σημερινών Ποιμένων, επισκόπων και ιερέων, που βλέπουν την εκθεμελιωτική δράση των Οικουμενιστών αρχιερέων αλλά σιωπούν, κρατώντας τα ποίμνιά τους στο σκοτάδι;
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χονται τον πατέρα Αυγουστίνο εκφράστηκαν κακοπροαίρετα και ισχυρίστηκαν ότι την εποχή που έγραψε αυτές τις επιστολές ο Άγιος Παΐσιος δεν ήταν
ούτε 40 ετών και δεν πρέπει να είχε τότε το διορατικό χάρισμα· έτσι δεν ήξερε «ποιος ήταν πραγματικά» ο πατήρ Αυγουστίνος (δηλαδή ένας άνθρωπος «ακραίος» και «φανατικός», όπως τον θεωρούν
αυτοί). Όμως, μέσα από τα δεκάδες βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Άγιο, προκύπτει ότι μέχρι το
τέλος της ζωής του († 1994) σεβόταν και εκτιμούσε
πολύ τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη.
Συν Θεώ, σε επόμενο άρθρο μας θα καταγράψουμε, μέσα από μαρτυρίες προσκυνητών, ό,τι
έχει πει ο Άγιος Παΐσιος τα τελευταία χρόνια για τον
π. Αυγουστίνο. Θα ακούσουμε, λοιπόν:
• Τον εγκωμιαστικό λόγο που είπε γι’ αυτόν σε
έναν προσκυνητή από τη Φλώρινα.

• Πώς δικαιολόγησε την «αυστηρή» και «ακραία» ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα του.

• Με ποιον τρόπο τον επαίνεσε για το πρωτοφανές έργο του να στεγάσει όλους τους αθιγγάνους
της Φλώρινας στον «Συνοικισμό Νεοφωτίστων».

• Τέλος, σύμφωνα με πολύ αξιόπιστη μαρτυρία, ο Άγιος Παΐσιος επιδίωξε και συναντήθηκε
τουλάχιστον δύο φορές με τον Πατέρα Αυγουστίνο, την πρώτη φορά σε μία Μονή του Αγίου Όρους και την δεύτερη στη Φλώρινα. Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, ο π. Παΐσιος μετέβη από την Ουρανούπολη με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη και
μετά πήγε στο εκεί ΚΤΕΛ της Φλώρινας απ’ όπου με
άλλο λεωφορείο έφτασε στην πόλη της Φλωρίνης
όπου και συναντήθηκε με τον Πατέρα Αυγουστίνο
στο μητροπολιτικό γραφείο!

Είναι πολύ ενδιαφέρον, στην ιδιόχειρη επιστολή του Αγίου που θα διαβάζουμε στη συνέχεια, το
ότι ο π. Παΐσιος επιχειρηματολογεί με πολύ ωραίο
τρόπο για να αποδείξει στον Μάιπα ότι είναι απαραίτητη η νηστεία πριν από τη Θεία Κοινωνία! ΠαρατηΑκολουθεί η εν λόγω επιστολή και δακτυλορούμε κι εδώ ότι αποκαλεί τον π. Αυγουστίνο «Παγραφημένη και ιδιόχειρη (οι λέξεις μέσα σε αγκύλες
τέρα» με κεφαλαίο πι! Επίσης, εντύπωση προκαλούν
είναι δική μας προσθήκη) και στη συνέχεια οι παρακαι σ’ αυτήν την επιστολή τα σοβαρότατα ορθογραπομπές του δικού μας σχολιασμού.
φικά και γραμματικά λάθη που κάνει ο άγιος μοναχός.
Πτολεμαΐδα, 28-8-2018
Παραδείγματος χάριν, τη λέξη «Ἁγιορεῖται» την γράΒασίλειος Π. Κερμενιώτης
φει: «Ἁγιωρίτε»! Αυτό προκαλεί έκπληξη γιατί ενώ ήKermeniotis_b@yahoo.gr
ταν θεοφόρος και είχε όλα τα Χαρίσματα του Αγίου
Πνεύματος, ο Θεός δεν τον φώτιζε να γράφει ορθογραφημένα! Εδώ, κατά τη γνώμη μας, έχει εφαρμογή ο λόγος του Κυρίου στον Παύλο: «Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ
γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ.
12:9).
Κλείνοντας, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω
την πικρία μου, γιατί μετά τη δημοσίευση των πέντε
ιδιόχειρων επιστολών, κάποιοι που δεν παραδέ4

Η επιστολή δακτυλογραφημένη :

Ἐν Ἱερά Μονή Στομίου τῇ 16-11[-60]
Ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Γεώργιε, χαῖρε ἐν Κυρίῳ
πάντοτε.
Ἔλαβα τήν ἐπιστολήν σας, ἀλλά δέν σᾶς ἀπήντησα
ἀμέσως, διότι εἶχα σκοπόν νά κατέβω διά δουλειά στά Ἰωάννινα
καί μέ τήν εὐκαιρίαν νά σᾶς συναντήσω. Δυστυχῶς ὅμως δέν
κατόρθωσα, δι’ αὐτό ἐθεώρησα καλόν νά σᾶς γράψω ὀλίγα σχετικά μέ τά γραφόμενά σας περί Μακράκη.
Φυσικά τόν Μακράκην δέν ἐγνώρισα, ἀλλά ἔχω ὑπ’ ὄψιν μου τίς
φοβερές του πλάνες. Ὀπαδούς του δέ, ἔχω γνωρίσει πολλοὺς
(πλανεμένους), ἐκ τῶν ὁποίων [ἕνας] εἶναι καί ὁ κ. Χ…..Κ….., διά
τόν ὁποῖον ἀναφέρη καί ἡ “Ἁγιορειτική Βιβλιοθήκη” (τό περιοδικόν), τόν ὁποῖον “χτυπᾶ” καί ὁ Π. Φιλόθεος Ζερβάκος.
Ἐκτός, ἀδελφέ μου, ἀπό τό μεγάλον σκάνδαλον ποὺ ἔχει
γίνει στό ζήτημα τῆς Θείας Κοινωνίας, ποὺ καθημερινῶς ἤθελε νά
κοινωνάη ἐνῶ ἔτρωγε κρέας, σᾶς κάμω γνωστήν καί ἄλλην
πλάνην του, πού ἔκαμε προσευχήν στό ξενοδοχεῖον διά κάποιον
ξένον (νά τόν φωτίση ὁ Θεός) καί ἄρχισε: “Εὐλογητὸς ὁ Θεός
ἡμῶν πάντοτε νῦν καί ἀεί...”. Τόν ἐρωτᾶ ὁ ξένος: “Μήπως εἶσθε
ἱερεύς;”. Ἀπαντᾶ: “Καί τί εἶναι οἱ ἱερεῖς; Καί τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;
Ἐγώ αἰσθάνομαι τόν ἑαυτόν μου ἄγγελον κ.λ.π.”. Ἐνῶ ἐμεῖς οἱ μοναχοί, πού ἔχουμε τό Ἀγγελικόν Σχῆμα, ἀρχίζομε μέ τό “Δι’ εὐχῶν
τῶν Ἁγίων Πατέρων…”, αὐτοί μέ τό “Εὐλογητός ὁ Θεός…” καί
αἰσθάνονται ἀνώτερον τόν ἑαυτόν των κ.λ.π.
Διά τό ἄλλο πού μοῦ γράφετε, ὅτι οἱ Ἱεροί Κανόνες δέν
ἀναφέρουν νά γίνεται νηστεία πρό τῆς Θείας Μεταλήψεως, δέν
ἀμφιβάλλω, πλὴν ὅμως ἀναφέρει “ἑτοιμασία”. Τί ἑτοιμασία
διέταξε στόν Μωυσῆν ὁ Θεός, ὅταν ἐπρόκειτο νά λάβη τάς
ἐντολάς; Ἐκτός ἀπό τ’ ἄλλα, δέν διέταξε καί νηστεία; Ἐάν διά τάς
ἐντολάς ἔγινε νηστεία, ὅταν ἐπρόκειτο νά τάς λάβουν, διά τόν Κύριό μας δέν πρέπει νά γίνεται [νηστεία] ὅταν πρόκειται νά τόν λάβωμε;
Ὃταν εἶχαν γίνει οἱ Ἱεροί Κανόνες, ἦτο στή μέση τό Μαρτύριον, δι’ αὐτό καί δέν καθορίσαν οἱ Ἃγιοι Πατέρες νηστείαν,
διότι περιμένανε τήν σειρά τους οἱ χριστιανοί διά τό Μαρτύριον,
δίχως νά ξεύρουν ποία ἡμέρα [θά μαρτυροῦσαν]. Δι’ αὐτό καί δέν
βάλαν νηστεία, διότι δέν ἦτο εὔκολον νά νηστεύουν συνέχεια.
Ἐκείνην τήν ἐποχήν εἶχε πληρωθῆ ὁ Προφητικὸς λόγος τοῦ Δαβίδ
“ Ὃτι ἓνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τήν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς
πρόβατα σφαγῆς” [Ρωμ. 8:36].
5

“Μείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν ἐστί ἡ διάκρισις”, λέγει ὁ
Ὃσιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ἀργότερον ὅμως, ἡ μαρτυρία τοῦ Μογίλα
καί τοῦ Κριτοπούλου14 ἀναφέρει νηστεία, τήν ὁποία ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία παραδέχεται.
Πάντως οἱ Ἁγιορεῖται τούς Μακρακιστάς πολὺ τούς κυνηγοῦν, καθώς ἐπικράτησε νά λέγουν· “Καί ἅγιον ἂν ἰδεῖς Μακρακιστήν σέ τοιχογραφία, νά τόν σβήσης”.
Σᾶς τά ἔγραψα ὅλα αὐτά, διά νά γνωρίσετε καί τόν ἔσω
ἄνθρωπόν μου, διότι ἐγώ συνηθίζω νά λέγω ὅ,τι ἔχει ἡ καρδιά
μου. Ὃσον ἀφορᾶ διά τάς σχέσεις πού ἔχει ὁ Πατήρ Αὐγουστῖνος μέ τούς Μακρακιστάς, δέν γνωρίζω τόν σκοπόν, διότι καί
ὁ Χίτλερ τῆς Γερμανίας κατ’ ἀρχάς εἶχε σχέσεις μέ τούς κομμουνιστάς διά νά τούς ξετρυπώσει ὅλους.
Πάντως, ἐγώ τόν Πατέραν Αὐγουστίνον τόν ἔχω μέσα
στήν καρδιά μου. Εὔχομαι πάντα ὁ Θεός νά φωτίζη ὅλον τόν
κόσμον καί αὐτούς [τούς Μακρακιστάς], νά ἔλθουν εἰς ἐπίγνωσιν
ἀληθείας.
Τελειώνοντας, σᾶς στέλλω πολλάς εὐχάς τοῦ Χριστοῦ καί
τῆς Παναγίας.
Ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός σας Παΐσιος,
ὁ ἐν Μοναχοῖς ἐλάχιστος, Ἁμαρτωλός.
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Ακολουθεί η τετρασέλιδη ιδιόχειρη επιστολή:
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Ακολουθούν οι παραπομπές:
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