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  Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου 

Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου 

  

Οὗτος ὁ Ἅγιος ἦτον εἰς τὸν καιρὸν τοῦ βασιλέως Οὐάλεντος, ἔμπροσθεν τοῦ 

ὁποίου ὡμίλησε παῤῥησία εἰς βοήθειαν καὶ συνηγορίαν τῆς ἀληθοῦς πί- 

στεως, ἔστοντας καὶ νὰ χαλᾶ καὶ νὰ φθείρη τὰς ἐκκλησίας τότε ὡσὰν φωτία 

ἡ κακοδοξία τοῦ Ἀρείου, εἰς τὴν ὁποίαν ἦτον δοσμένος ὁ βασιλεύς. Ἦτον δὲ 

  ἀπὸ μέρους τοῦ πατρός του, ἀπὸ τὸν Πόντον. Ἀπὸ μέρους δὲ τῆς μητρός του, 

Καππαδόκης. Ὅσον δὲ εἰς τὴν σοφίαν, δὲν ἐπερίσσευσε μόνον ἐκείνους ὁποῦ εὑ- 

ρίσκουνταν εἰς τὸν καιρόν του, ἀμὴ καὶ τοὺς παλαιοὺς, διότι περνώντας ἀ- 

πὸ πᾶσαν λογὴς εἶδος σπουδῆς καὶ ἐπιστήμης, εἰς καθ’ ἕν ἀπ’ αὐτὰ εἶχε τὰ 

πρωτεῖα. Ἐπειδὴ δὲ δὲν ἐγυμνάσθη καὶ ἐκοπίασεν ὀλιγώτερον εἰς τὴν πρα- 

  κτικὴν φιλοσοφίαν, μάλιστα διὰ μέσης ταύτης ἐπρόκοψε καὶ εἰς τὴν τῶν 

ὄντων θεωρίαν, ἀνέβη εἰς τὸν θρόνον τῆς ἀρχιερωσύνης, εἰς τὸ ὁποῖον ἀξίω- 

μα ἀγωνισάμενος καὶ κοπιάσας πολλὰ διὰ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν, καὶ κα- 

ταπλήσσοντας τὸν ἔπαρχον μὲ τὴν σταθερότητα, ἀμεταθεσίαν τῆς γνώ- 

μης του, καὶ συνθέτοντας λόγους διὰ μέσου τῶν ὁποίων ἐκατάσεισε τὰς 

  γνώμας τῶν ἐτεροδόξων αἱρετικῶν καὶ τὴν ἠθικήν κατάστασιν ἐξεπαίδευ- 

σε, καὶ ἐφανέρωσε τὴν γνώσιν τῶν ὄντων καὶ ὀδηγώντας μὲ πᾶσαν λογὴς ἀ- 

ρετὴν τὴν ποίμνην τοῦ Χριστοῦ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Ἦτον δὲ ὅσον εἰς τὸν τύ- 

πον τοῦ σώματος πολλὰ μακρὺς, ξηρὸς, καὶ μὲ ὀλίγην σάρκα μελανὸς εἰς 

τὸ χρώμα, συγκερασμένος μὲ κιτρινάδα εἰς τὸ πρόσωπον, μὲ ῥῖνα ὁποῦ ἔ- 

  κλινε, κυκλοειδῆς ἔχων τὰς ὀφρύας, τὸ ἐπισκίνιον συνεσπακὼς καὶ ὁμοιά- 

ζων ἐννοηματικοῦ ἀνδρὸς καὶ φροντιστικοῦ, ὀλίγαις ἀμαρυγαῖς τὸ πρόσωπον 

ῥυτιδούμενος, μακρὰ ἔχων τὰ μάγουλα, κοῖλος εἰς τοὺς κροτάφους, καμπό- 

σον κουρεμένος καὶ ἀρκετῶς μακρὰν ἔχων τὴν γενειάδα, πολιὸς μεσαίως εἰς 

τὰς τρίχας. Ὑιὸς Βασιλείου καὶ Ἐμμελίας, γίνεται δὲ ἡ σύναξίς του ἐν τῇ Ἁ- 

  γιωτάτη Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ. 
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