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μανία, από όπου φυσικά δεν επρόκειτο να
γυρίση κανένας πίσω.
Ο αξιωματικός Κοντάου έδωσε με την

σειρά του διαταγή στους στρατιώτες του
να προχωρήσουν την άλλη ημέρα στις έξη
το πρωί με τα σύνεργα της καταστροφής,
χωρίς οίκτο στην εκτέλεσι της διαταγής.
Αυτό, το έμαθε στην Τρίπολι ο ιεροκή-

ρυξ Αρχιμανδρίτης Θεόδωρος Κωτσάκης,
που κατήγετο από τα Φιλιατρά, θλίψις και
στενοχώρια κατέλαβε όλους, δεν ξέρανε
τι να κάνουνε για να γλυτώσουν τα Φιλια-
τρά και τους Φιλιατρινούς. Επήρε κάποιον
που εγνώριζε τα γερμανικά και πήγε στο
σπίτι του Γερμανού στρατηγού στη Τρίπο-

λι. Σταθήκανε στο διάδρομο.
Αλλά ακούσανε μέσα στο γρα-
φείο του στρατηγού φωνές,
κακό, βρισιές, αναστάτωση
μεγάλη. Κάποια Ελληνίδα
τον τράβηξε από το ράσο να
φύγη, για να μην τους εκτελέ-
σουν επί τόπου και αυτούς.
Βγαίνοντας τότε ο ιεροκή-

ρυξ, ειδοποίησε όλα τα σπίτια
των Φιλιατρινών στην Τρίπολι
να προσευχηθούν τη νύκτα
στον Άγιο Χαράλαμπο, τον πο-
λιούχο των Φιλιατρών για να

βάλη το χέρι του. Αυτός δε κλείστηκε στο
δωμάτιό του και προσευχότανε με πόνο.
Το ίδιο κάνανε στα Φιλιατρά οι κάτοικοι,
που κάτι μυριστήκανε και αυτοί.
Ο Άγιος άκουσε την προσευχή τους και

έκανε το θαύμα. Ο Άγιος παρουσιάζεται
την νύκτα στον Κοντάου που κοιμότανε.
Παρουσιάστηκε σαν γέροντας σοβαρός,
μεγαλοπρεπής, ιεροπρεπής, ιεροφορε-
μένος και με κατάλευκη γενειάδα. Ήτα-
νε μια φυσιογνωμία, που δεν την είχε δη

ολύ τιμάται σήμερα ο Άγιος Χαρά-
λαμπος εις όλην την Ελλάδα. Ιδιαι-
τέρως όμως τιμάται και μεγαλοπρε-
πώς εορτάζεται εις τα Φιλιατρά της
Πελοποννήσου.

Το σπουδαίον είναι εις τον Άγιον αυτόν,
ότι η μνήμη του διατηρείται μέχρι σήμε-
ρον τόσον ζωηρή, καίτοι πέρασαν αιώνες,
και μολονότι δεν είχε συγγράμματα που
να διαβάζονταν και να τον φέρνουν στο
μυαλό μας. Πού οφείλεται αυτό; Ασφα-
λώς οφείλεται στην μεγάλην αγιότητά
του, στα σκληρά μαρτύριά του και στα
πολλά θαύματά του, που έχει κάμει μέχρι
σήμερα και κάμει συνεχώς. Είναι δε τόσα
πολλά τα θαύματά του, που
για να γραφούν δεν έφθα-
νε όχι μόνον το βιβλιαράκι
αυτό, αλλά και πολύτομα
και πολυσέλιδα βιβλία.
Αναφέρομεν ενδεικτικώς

μόνον δύο θαύματά του
σύγχρονα.
Πως έσωσε την πόλιν των

Φιλιατρών
Το ένα έγινε στα Φιλια-

τρά το 1943, στο καιρό της
μαύρης Κατοχής της Ελλά-
δος από τους Γερμανούς. Το
θαύμα αυτό συνεκίνησε και συγκινεί μέ-
χρι σήμερα, όχι μόνον τους Φιλιατρινούς,
αλλά και όλους τους Έλληνας.
Το Γερμανικό Στρατηγείο από την Τρί-

πολι διέταξε τον Γερμανό Διοικητή των
Φιλιατρών, Κοντάου ονόματι, για κάποιο
σαμποτάζ που είχαν κάνει οι αντάρτες, να
κάψουν την πόλιν των Φιλιατρών, να σκο-
τώσουνε ένα αριθμόν προκρίτων Φιλιατρι-
νών και να συλλάβουνε 1.500 άλλους Φι-
λιατρινούς και να τους στείλουν στη Γερ-



Από τον τρόμο του ξύπνησε. Πήγε να
μιλήση, αλλά δεν μπορούσε, παρά κρα-
τούσε ανοιχτό το στόμα του και κοίταζε
την εικόνα του ονείρου του. Κοίταζε το
γέρο εκείνο, που τον είδε μέσα στο όνει-
ρό του τρεις φορές και ο οποίος είχε μορ-
φή Αγίου της Ορθοδοξίας. Όταν συνήλθε
από τους εφιάλτες, άρχισε να σκέφτεται
το κακό, που επρόκειτο να γίνη: Να σκο-
τώνωνται άνθρωποι και σαν τα σκυλιά να
μένουν άθαφτοι. Να καίγωνται σπίτια σε
ένα λεπτό, που απαιτούσαν αιώνες για να
κτισθούν!
Οι σκέψεις αυτές τον αναστάτωσαν.

Αλλά πάλιν έλεγε:
-Εγώ είπα να κάψω την πόλιν. Και θα την

κάψω.
Τότε έκλεισε τα μάτια του. Και ο γέρος,

ο Άγιος Χαράλαμπος, εμφανίσθηκε ξανά
μπροστά του απειλητικός και επίμονος.
Με φωνή δε δυνατή και επιτακτική του
είπε:
-Πρόσεξε! Η πόλις δεν θα καή και οι κά-

τοικοι δεν θα συλληφθούν. Είναι αθώοι.
Το ακούς;
Σηκώθηκε τότε ο Γερμανός, στερέωσε

τα γόνατά του, που τρέμανε και πήρε το
τηλέφωνο. Με τρεμάμενη φωνή τηλεφω-
νούσε στη Τρίπολι, στο Γερμανό Διοικητή
της Πελοποννήσου. Και ο Διοικητής εκεί-
νος άνοιγε το στόμα του, για να δώση συμ-
βουλές αλλά πάλιν κόμπιαζε. Πήγαινε να
αγριέψη, για να εκτελεστή η διαταγή του,
αλλά δεν μπορούσε. Τί είχε συμβή; Και ο
ίδιος αυτός το ίδιο βράδυ είχε δη στο όνει-
ρό του τον Άγιο Χαράλαμπο όπως τον είδε
και τον περιέγραψε στο τηλέφωνο και ο
αξιωματικός του από τα Φιλιατρά. Τελικά
αποφάσισε και είπε στον αξιωματικό των
Φιλιατρών:
-«Γράψατε. Αναστέλλω την καταστρο-

φήν της πόλεως. Έλθετε αμέσως ενώπιόν
μου αύριον μεσημβρία».
Όταν ξημέρωσε ανακοινώθηκε η ανά-

κλησις της αποφάσεως των Γερμανών.
«Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός και
εις το πρωί αγαλλίασις». Ξεχύθηκαν στο
άκουσμα χαρούμενοι οι άνθρωποι στα κα-
φενεία, στη πλατεία, στους δρόμους…
Μια ομάδα, τότε από Γερμανούς στρα-

τιώτες και υπαξιωματικούς, έχοντες στη
μέση τον αξιωματικό τους Κοντάου και
δυο Ορθοδόξους ιερείς, περνούσαν από
τους δρόμους και πηγαίνανε από τη μια
Εκκλησία στην άλλη. Αρχίσανε από τον

ποτέ στη ζωή του ο προτεστάντης ή μάλ-
λον άπιστος Γερμανός. Ο σεβάσμιος γέρο-
ντας του είπε με γλυκύτητα:
—Άκουσε, παιδί μου, τη διαταγή που

έλαβες να μην την εκτελέσης.
Το όνειρο ήταν ζωηρό και του έκανε

εντύπωσι. Ξύπνησε και ξανακοιμήθηκε,
αλλά με την απόφασι να εκτελέση την δι-
αταγήν. Ξανά παρουσιάζεται ο Άγιος στον
ύπνο του και του λέγει:
-Αυτό που σου είπα να κάμης. Την δια-

ταγή να μη την εκτελέσης. Μη φοβηθής.
Εγώ θα φροντίσω να μην τιιμωρηθής.
Ξαναξύπνησε και στο μυαλό του στρι-

φογύριζαν τα λόγια που του είπε. Αλλά
ήταν αδύνατο να μην εκτελέση την διατα-
γή, διότι θα εκτελούσαν αυτόν οι Γερμα-
νοί. Ξανακοιμήθηκε. Ξαναπαρουσιάζεται
και εκ τρίτου ο σεβάσμιος γέροντας και
του λέγει:
-Σου είπα να μην φοβηθής. Εγώ θα φρο-

ντίσω και δεν θα τιμωρηθής. Θα σε φυλά-
ξω δε εσένα και όλους τους άνδρας σου
και θα γυρίσετε πίσω στα σπίτια σας, χω-
ρίς να πάθη κανένας τίποτε.
Στην αρχή θέλησε να αρνηθή την εντο-

λή του Αγίου Χαραλάμπους, και να πα-
ραστήση τον γίγαντα. Αλλά παρ’ όλη την
αθεΐα του, λύγισε, διότι εν συνεχεία τη νύ-
χτα εκείνη, ο Γερμανός αξιωματικός, όπως
έλεγε ο ίδιος, άκουσε στον ύπνο του φω-
νές και κλάμματα, σαν προέρχωνται από
τυραννισμένους ανθρώπους κάπου εκεί
δίπλα στην αυλή του. Ύστερα πλησίαζαν
ζωντανές μορφές, που έμοιαζαν σαν γυ-
ναίκες, γυναίκες πολλές, που κτυπούσαν
κεφάλια και στήθια από αφόρητη δυστυ-
χία και πόνο. Θρηνούσαν, αγανακτούσαν
και καταριόντουσαν από πόνο για την
σφαγή των παιδιών τους και των εγγονών
τους, που επρόκειτο να γίνη. Όλες αυτές
οι φωνές γίνανε υστέρα σύννεφο και ανέ-
βαιναν προς τα ύψη του Ουρανού, χωρίς
να πέφτη τίποτε στη γη.
Και ακόμη έβλεπε στον ύπνο του ο Γερ-

μανός αξιωματικός κάτι σκοτεινόμακρα
σύννεφα, που έβγαιναν από το δωμάτιό
του και ανέβαιναν και σκίαζαν τον ήλιον,
ο οποίος κρυβότανε από τα σύννεφα αυτά
σαν ναήτανεάνθρωπος και σκοτείνιαζε τα
πρόσωπα των στρατιωτών του. Άλλοι από
τους Γερμανούς τρόμαζαν και άλλοι ζη-
τούσαν βοήθειαν, κάμνοντας τον Σταυρό
τους. Και όλοι τους τρέχανε να κρυφτούνε
πίσω από τους κορμούς των ελαιών.



Άη Γιάννη, από τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο
Αθανάσιο και τελικά κατευθυνόνταν προς
την Παναγιά.
Ο αξιωματικός έψαχνε να βρη την Εικόνα

του Αγίου, που είδε στον ύπνο του. Όταν
του ανοίξανε την πόρτα του Ναού της Πα-
ναγίας, ανεγνώρισε μέσα στις εικόνες τον
Άγιο Χαράλαμπο, που είδε στον ύπνο του
και τον πρόσταζε. Η φωνή του κόπηκε.
Ντράπηκε για τον εγωισμό του. Σκέπασε
με τα χέρια του το πρόσωπό του. Σε λίγο τα
κατέβασε. Έκαμε, αυτός ο Προτεστάντης
και άθεος, τον Σταυρό του. Είπε μερικές
προσευχές στη γλώσσα του, τις οποίες οι
ιερείς δεν μπορέσανε να τις ερμηνεύσουν.
Ρώτησε εν συνεχεία τους Ιερείς να του

πούνε ποιος ήτανε ο γέροντας της εικό-
νος. Του διηγηθήκανε, ότι αυτός είναι
ο Άγιος Χαράλαμπος που υπέστη πολλά
μαρτύρια για το Χριστό. Του είπανε έπειτα
για τα θαύματα που έκανε, και κάμνει και
άλλα πολλά.
Η χαρά των Φιλιατρινών και η ευγνωμο-

σύνη τους στον Άγιο δεν περιγραφότανε.
Δοξάζανε το Θεό και ευχαριστούσανε τον
Άγιο Χαράλαμπο για το θαύμα του.
Όπως δε του είπε του Φρουράρχου, ο

Άγιος, αυτός και όλοι οι άνδρες της φρου-
ράς εκείνης επέστρεψαν, όταν τελείωσε
ο πόλεμος, στη Γερμανία και στα σπίτια
τους, χωρίς να πάθη κανείς τους τίποτε.
Διετήρησε δε ο Γερμανός ζωηροτάτην

την μνήμην του θαύματος κι’ ευγνωμο-
νούσε τον Άγιο. Ήθελε να επιστρέψη
από την Γερμανία για να τον προσκυνήση.
Πράγματι, έπειτα από δύο χρόνια, ξεκί-
νησε με την γυναίκα του και ήλθανε από
την Γερμανία στα Φιλιατρά. Δεν πρόλαβε
όμως την γιορτή του Αγίου, διότι έφτασε
μια μέρα αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου.
Όταν όμως τον είδανε οι Φιλιατρινοί, χα-

ρήκανε χαρά μεγάλη και ξαναγιορτάσανε.
Ψάλλανε δοξολογία και του κάνανε υπο-
δοχές, γιορτές, τραπέζια και χαρές. Μέχρι
σήμερα πολλές φορές ο Γερμανός αυτός
με την γυναίκα του, τα παιδιά του και με
άλλους πατριώτες του πήγαινε στις 10 Φε-
βρουαρίου στα Φιλιατρά και προσευχηθή-
κανε με πίστι στον Άγιο. Στην καρδιά του
άνθισε η Ορθοδοξία.
Στην Πολυκλινική των Αθηνών
Το άλλο θαύμα έγινε εις τον Κων/τίνον

Λιβαδάν, υπάλληλον του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, όταν ήτανε νέος. Ιδού πώς το περι-
γράφει:

«Τον Ιανουάριο του 1931 ενοσηλευόμην
στην Πολυκλινικήν Αθηνών με απόστημα
εις το ήπαρ. Επί τεσσάρας εβδομάδας με
εβασάνιζε ο πυρετός. Είχαν νυχθημερόν
38-40 βαθμούς και πόνους φοβερούς.
Απεφασίσθη να γίνη εγχείρισις.
Ήταν παραμονή του Αγίου Χαραλάμπους

9 Φεβρουαρίου του 1931. Το εσπέρας και
ενώ ευρισκόμην ένεκα του μεγάλου πυρε-
τού εις λήθαργον και εξαντλητικήν κατά-
στασιν, βλέπω να εισέρχεται ένας ιερωμέ-
νος μεγαλοπρεπής με μακρυά γενειάδα.
Επλησίασε εμένα και όχι τον απέναντί μου
ασθενή, που χαροπάλευε από περιτονί-
τιδα. Μου εθώπευσε το κεφάλι και μου
είπε: «Μη φοβάσαι… Αύριο θα είσαι τε-
λείως καλά. Είσαι καλό παιδί».
Ερώτησα, όταν έφυγε, την ευρισκομέ-

νην κοντά μου και τελούσαν χρέη νοσοκό-
μου Μοναχήν Ευανθίαν, ποιος ήτο ο Κλη-
ρικός, που ήλθε;
-Δεν είδα κανένα Κληρικό, είπε εκείνη.
Της εξιστόρησα κατόπιν το συμβάν.

Σταυροκοπήθηκε και μου είπε:
-Αύριον είναι του Αγίου Χαραλάμπους,

θα είσαι καλά.
Έπεσα κατόπιν εις βαθύτατον ύπνον. Ο

πυρετός από την ώραν εκείνην άρχισε να
κατεβαίνη. Το πρωί ήμην απύρετος, τελεί-
ως καλά και χωρίς πόνους στο ήπαρ. Το
πρωί με εξήτασαν ο χειρούργος καθηγη-
τής Ν. Αλιβιζάτος και ο αδελφός του Αν-
δρέας, παθολόγος, να κανονίσουν τα της
εγχειρίσεώς μου. Ερευνούσαν και αναζη-
τούσαν δια της ψηλαφίσεως το απόστημα,
αλλά δεν το εύρισκον, ούτε την σκλήρυν-
σιν και την διόγκωσιν (οκτώ δακτύλων)
του ήπατος. Το ήπαρ ήτο φυσιολογικόν!
Η Μοναχή εξιστόρησε εις τους Καθη-

γητάς το νυκτερινό συμβάν. Μου δείξανε
και την Εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους,
την οποίαν ανεγνώρισα. Ήταν ο ίδιος που
είχα ιδή. Οι καθηγηταί κατάπληκτοι ανε-
φώνησαν:
-Ψηλά τα χέρια. Κάτω τα μαχαίρια. Από-

ψε έγινε θαύμα του Αγίου Χαραλάμπους
στην Πολυκλινική!
Αργότερα και μετά παρέλευσιν ετών

έμαθα, ότι ο Άγιος Χαράλαμπος είναι ια-
τρός των λοιμωδών νόσων, όπως ήταν και
η ιδική μου».
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