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ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ – ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Διηγήθηκε ἡ Μεσολογγίτισσα Γεωργία Μωραΐτου: «Τό ἔτος 1918 ἔπεσε θανατηφόρα
γρίππη στό Μεσολόγγι. Παρ᾽ ὅλες τίς φιλότιμες προσπάθειες τῶν γιατρῶν, ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον κολλοῦσαν γρίππη καί μετά ἀπό λίγες μέρες πέθαιναν ἐξαντλημένοι.
Καθημερινῶς πέθαιναν 2530 ἄτομα, τά ὁποῖα μετέφεραν μέ κάρα καί τά ἔθαπταν χωρίς συνοδεία ἱερέως. Εἶχε γίνει ἐπιδημία φοβερή. Τό ἴδιο συνέβαινε στό Ἀγρίνιο, ὅπου
πέθαιναν κάθε μέρα 4050 ἄτομα, στό Αἰτωλικό καί στά γύρω χωριά. Ὅταν εἶδαν οἱ
ἰθύνοντες τῆς πόλεως τά πολλά θύματα καί τήν γρήγορη ἐξάπλωση τῆς νόσου συνεννοήθηκαν μέ τόν Ἐπίσκοπο καί ἔστειλαν ἀνθρώπους στό μοναστήρι τῆς Παναγίας
τῆς Προυσσιώτισσας. Παρεκάλεσαν τόν Ἡγούμενο νά κατεβάση τήν θαυματουργή Εἰκόνα στό Μεσολόγγι γιά νά σταματήση τό θανατικό. Ἡ εἰκόνα πέρασε πρῶτα ἀπό τό
Ἀγρίνιο, ὅπου ἀπό τίς πρῶτες ὧρες τῆς ἀφίξεώς της σταμάτησαν νά πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι καί οἱ ἄρρωστοι ἔγιναν ὑγιεῖς. Ἤθελαν τήν εἰκόνα νά τήν κρατήσουν μέρες
στό Ἀγρίνιο, ἀλλά ἦρθαν ἐπιτροπές ἀπό τά γύρω χωριά καί τήν ζητοῦσαν γιατί πέθαιναν καί ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι.
»Πράγματι, τήν 1η Νοεμβρίου 1918 ἔφθασε ἡ εἰκόνα διά τοῦ σιδηροδρόμου, ἐνῶ οἱ
Μεσολογγῖτες ἀνέμεναν ἀπό τή νύχτα στήν θέση Φοινίκια. Ἔβρεχε ὅμως καταρρακτωδῶς καί οἱ γιατροί συνέστησαν νά μήν πάη κανείς στήν ὑποδοχή. Ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος μέ τόν συνωστισμό νά κολλήσουν εὔκολα γρίππη ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλον, ἡ βροχή
δέ θά ἐπιδείνωνε τήν κατάσταση καί θά εἶχαν γι᾿ αὐτό πολλά θύματα. Ἀλλά οἱ ἁπλοῖ
καί πιστοί ἄνθρωποι ἔδειξαν πιό πολύ ἐμπιστοσύνη στήν Παναγία ἀπ᾽ ὅ,τι στούς γιατρούς καί δέν διαψεύστηκαν.
»Ὑποδέχθηκαν λοιπόν τήν Παναγία, τήν ἔφεραν μέ τά πόδια μέσα στό Μεσολόγγι καί
τήν λιτάνευσαν στούς δρόμους τῆς πόλεως ψάλλοντας καί κάνοντας αἰτήσεις γιά
τήν σωτηρία τους. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά μήν κολλήση κανείς γρίππη ἀλλά καί ὅσοι
ἦταν ἄρρωστοι ἔγιναν καλά. Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἦρθε ἡ Παναγία στό Μεσολόγγι κανείς πλέον δέν πέθανε ἀπό γρίππη.
»Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος καί εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης ἔκαναν ἔρανο, ἔφτειαξαν μιά ἑπτάφωτη λυχνία, θαυμασίας τέχνης, καί τήν ἀφιέρωσαν στήν Μονή Προυσσοῦ. Ἔκαναν καί ἕνα ἀντίγραφο τῆς Παναγίας τῆς Προυσσιώτισσας, τό ὁποῖο μέχρι
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σήμερα φυλάσσεται στήν Ἐκκλησία τῆς ἁγίας Παρασκευῆς».

(Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο», Κεντρική διάθεση βιβλίου: Ιερόν
Ησυχαστήριον «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», Μεταμόρφωσις Χαλκιδικής)

(Πηγή ηλ. κειμένου: enromiosini.gr)
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