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  Καὶ ὅσον ἔλεγεν ταῦτα ἐκεῖνος ὁ θαυμαστὸς ἄνθρωπος, ἀκούω καὶ 

ἐβγῆκεν ἀπὸ κάτωθεν ὡσὰν μίαν βροντὴ μεγάλη καὶ φοβερὰ καὶ ἐβγῆ- 

κεν βρόμα μεγάλη καὶ βοὴ ὡσὰν ὅταν καίεται ἕνας λόγγος μέγας καὶ 

νὰ κοχλάζη τὸ νερὸν ἐκεῖνο τοῦ ποταμοῦ, οὕτως ἐβγαίνει ἐκείνη ἡ βοὴ 
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καὶ μέγας φοβερισμὸς ἀκούετον. Καὶ ἀντάμα μετ’ ἐκείνην τὴν φοβερὰν 

βοὴν ἔβγαινεν καὶ ἄλλη βοὴ πικρὰ καὶ θλιβερὰ ὡσὰν νὰ ἦτον ἕνας μέγας 

δράκων ἢ ἄλλο μέγα θηρίον καὶ νὰ συρίζη καὶ νὰ βρύχεται καὶ νὰ ἀνα- 

στενάζη συχνά, ἔτσι ἀκούετον καὶ ἔβγαινεν ἀποκάτω τῆς γῆς. Καὶ ὡσὰν 

ἄκουσα ἐγὼ ἐκείνης τῆς φοβερᾶς καὶ ἀνυπομονήτου καὶ θλι- 

  βερᾶς φωνῆς, ἐσάλευσε καὶ ἐτρόμαξεν ὁ νοῦς μου καὶ ἐγύρευα νὰ κρυ- 

φτῶ εἰς τὸν κόλπον τοῦ θαυμαστοῦ νεανίου ὁποὺ μὲ ὁδήγαν, διὰ νὰ μὴν 

ἀκούω ἐκείνην τὴν φωνὴν τὴν φοβερὰν καὶ ἀνυπομόνητον βοήν, καὶ μὲ 

πολὺν φόβον καὶ τρόμον ἠρώτησα αὐτὸν τὸν νεανίαν καὶ εἶπα του: «Κύ- 

ριέ μου, τί εἶναι ἐτούτη ἡ φοβερὰ καὶ πικρὰ καὶ τρομερὴ φωνὴ καὶ βοή»; 

  Καὶ ἐκεῖνος εἶπε μοι: «Ἐτοῦτος εἶναι ὁ παμφάγος Ἅδης, ἤγουν ὁποὺ 

τρώγει ὅλους καὶ χορταμὸν δὲν ἔχει», καὶ πάλιν ἤκουσα ἄλλην φωνὴν 

ὡσὰν νὰ ἔρχεται ἀποπάνω πολλὰ ψηλὰ καὶ ἔλεγεν ἡ φωνὴ ἐκείνη: «Τί 

φωνάζεις, τί κλαίεις, τί στεναχωρᾶσαι, καρτέρησον ὀλίγον καιρὸν καὶ 

ἔχεις νὰ χορτάσης ἐκ πολλῶν ἐπισκόπων ἀναξίων καὶ ἱερέων ἀναξίων 
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καὶ καλογέρων». 

     Ταύτης τῆς φωνῆς ἀκούσας, ἀκόμη φαίνεταί μου καὶ 

ἔναι εἰς τὰ ἀφτία μου, καὶ παρευθὺς εὑρέθηκα εἰς τὸ σπίτι μου καὶ βλέ- 

ποντας τὸ κορμί μου ἄσχημον δὲν ἤθελα νὰ ἔμπω μέσα. Ὁ δὲ νεανί- 

σκος ὁποὺ μὲ ἐκράτειεν μὲ ἔμπασε μέσα μὲ πολλὴν δύναμιν εἰς τὸ κορ- 

  μί μου, ὅμως θέλων καὶ μὴ θέλων ἐμπῆκα, καὶ τόσον μὲ ἐπόνεσε τὸ κορ- 

μὶ ὅλον, ὡσὰν νὰ ἤθελεν πέσει εἰς τὸ κορμί μου ἕνα δένδρον μέγα μὲ 

ὅλα τὰ κλαδία, καὶ ἀπὸ τὴν πολλὴν ἄμπωσιν καὶ τὴν βίαν ὅλα μου τὰ 

μέλη καὶ τὰ νεῦρα καὶ αἱ κλειδώσεις, ἐσάλευσαν, ὁμοίως καὶ τὰ κόκαλα. 

     Τὸ λοιπὸν ἡ γραία ἡ πενθερά του καὶ ἡ γυναίκα του ὡσὰν ἤκουσαν 
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τοιαῦτα θαυμαστὰ καὶ παράδοξα λόγια ἐβγῆκαν ἔξω καὶ ἐλέγαν τὰ ὅσα 

ἤκουσαν ἀπ’ αὐτὸν τὸν Δημήτριον ἄλλων γυναικῶν καὶ γει- 

τονισσῶν καὶ συγγενῶν αὐτῶν. Καὶ ἐκεῖναι αἱ γυναῖκες πάλιν τὰ ἔλε- 

γαν ἄλλες καὶ ἔτσι εἰς ὀλίγην ὥραν τὰ ἤκουσαν ὅσοι ἐκατοικοῦσαν αὐ- 

τοῦ εἰς τὸν Ἴσβορον καὶ εἰς τὰ Σιδηροκαύσια. 

       Καὶ ἐκεῖνες δὲ τὲς ἡμέρες ἔλαχεν εἰς τὸν Ἴσβορον καὶ εἰς τὰ Σι- 
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δηροκαύσια ὁ προρρηθεὶς ἐν ἀρχῇ ὁ ἐν ἱερομονάχοις καὶ πνευματικοῖς 

καὶ ρήτωρ Μητροφάνης ὁποὺ ἔγραψεν αὐτὴν τὴν Διήγησιν καὶ Ὀπτα- 

σίαν εἰς τὴν ρητορικὴν φράσιν καὶ παρευθὺς ἔδραμε καὶ αὐτὸς ὡς φιλό- 

θεος ὁποὺ ἦτον καὶ ἐνάρετος νὰ ἐρωτήση καὶ νὰ μάθη τοιαῦτα θαυμα- 
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στὰ καὶ παράδοξα λόγια. Kαὶ εὑρῆκε τὸν προρρηθέντα Δημήτριον καὶ 

ἄρχισε νὰ τὸν ἐρωτᾶ μετὰ πάσης ἀκριβείας καὶ κατανύξεως ἐὰν εἶναι 

ἀλήθεια ἐκεῖνα ὁποὺ ἤκουσε καὶ ἔλεγαν οἱ γειτόνοι του δι’ 

αὐτὸν καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι. 
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