
Ἡ ἁγία Φιλοθέη
(25η Μαρτίου)

Ἐπίκαιρο
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Μέσα στόν Μάρτιο, τόν μήνα πού διανύουμε, γιορτάζουμε μιά
λαμπρή διπλή γιορτή: τήν 25η Μαρτίου! Ποιός μπορεῖ νά μᾶς πεῖ
τί γιορτάζουμε τή μεγάλη αὐτή μέρα; (...) Πολύ σωστά! Πανηγυρί-
ζουμε δυό χαρμόσυνα γεγονότα, τῆς πίστης καί τῆς πατρίδας μας:
τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου καί τήν Ἐπανάσ ταση τοῦ 1821
(δείχνουμε τίς ἀντίστοιχες εἰκόνες, βλ. ἐποπτικό ὑλικό). 

Σήμερα θά μιλήσουμε γιά μιά ἐπανάσταση πού ἔγινε πρίν ἀπό
τήν Ἐπανάσταση τοῦ ᾿21. Χαρακτηρίστηκε «ἐπανάσταση ἀγάπης».
Ἔχετε ἀκούσει γι᾿ αὐτήν; Πρωτεργάτης ἦταν μία γυναίκα, ἡ ἁγία Φι-
λοθέη, ἡ κυρά τῆς Ἀθήνας, ὅπως ὀνομάζεται. Τή γνωρίζετε; (Δεί-
χνουμε τήν εἰκόνα της, βλ. ἐποπτικό ὑλικό).

Τό 1522 μ.Χ. στήν τουρκοκρατούμενη Ἀθήνα γεννήθηκε ἡ
μικρή Ρεγούλα στήν ἀρχοντική οἰκογένεια τῶν Μπενιζέλων. Οἱ
πλούσιοι καί εὐσεβεῖς γονεῖς της, Ἄγγελος Μπενιζέλος, δημογέ-
ροντας τῶν Ἀθηνῶν, καί Συρίγα Παλαιολόγου, ἔδειξαν ἰδιαίτερη
φροντίδα γιά τή χριστιανική ἀνατροφή καί τή μόρφωση τῆς πολυα-
γαπημένης τους μοναχοκόρης. Καί ἡ Ρεγούλα ἀπό τά παιδικά της



χρόνια ξεχώριζε γιά τήν εὐφυΐα καί τήν καλοσύνη της.
Πολύ νεαρή οἱ γονεῖς της τήν πάντρεψαν μ᾿ ἕναν ἀπό τούς

ἄρχοντες τῆς Ἀθήνας. Τρία χρόνια ὅμως μετά τόν γάμο, ὁ σύζυγός
της πέθανε. Ἔμεινε χήρα ἡ Ρεγούλα, ἀλλά δέν θέλησε νά κάνει
δεύτερο γάμο. Εἶχε βαθιά μέσα της μία πολύ δυνατή ἐπιθυμία: νά
δώσει ὅλη τήν περιουσία της καί ὅλη τή ζωή της στόν Χρισ τό, πού
πολύ ἀγαποῦσε, καί σ τόν πονεμένο λαό τῆς πατρίδας της.

Πραγματικά, μέσα στήν πόλη τῆς Ἀθήνας ἱδρύει ἕνα πρωτότυπο
μοναστήρι. Μέσα σ᾿ αὐτό λειτουργοῦσε

✓ σχολεῖο, γιά νά μαθαίνουν γράμματα τά ὑπόδουλα Ἑλληνό-
πουλα

✓ βιοτεχνικό ἐργασ τήριο, γιά νά μαθαίνουν τά νεαρά κορίτσια
νά ράβουν καί νά ὑφαίνουν

✓ ξενώνας, στόν ὁποῖο ἔβρισκαν καταφύγιο ὅσες Ἑλληνίδες
κινδύνευαν ἀπό τή μανία τῶν Τούρκων.

Τό μοναστήρι τῆς ἀθηναίας ἀρχόντισσας ἔγινε μιά μεγάλη
ἀγκαλιά. Ποιός φτωχός ἔφυγε ἀπό κεῖ μέ ἄδεια χέρια; Ποιός πεινα -
σμένος δέν χόρτασε; Ποιός γέροντας, ποιό ὀρφανό, ποιός πονεμέ -
νος δέν βρῆκαν συμπαράσταση; Ἡ ἴδια ἡ Ρεγούλα, ἡγουμένη πλέ-
ον μέ τ᾿ ὄνομα Φιλοθέη, καί οἱ μοναχές πού ἦταν μαζί της πρόσφε-
ραν ἁπλόχερα τήν ἀγάπη τους. Ὅλη τήν περιουσία τους καί ὅλη τή
ζωή τους τήν ἔταξαν σ᾿ αὐτόν τόν μεγάλο σκοπό: ν᾿ ἀγαποῦν τόν
Θεό καί νά σκορποῦν γύρω τους τή δική Του ἀγάπη. Ἀκούραστες
ἔτρεχαν ὅλη τή μέρα καί θερμά προσεύχονταν μέχρι ἀργά τή νύχτα.
Μέσα στή σκλαβωμένη Ἀθήνα ἔμοιαζε τό μοναστήρι τους μέ λαμ -
πά δα ἀναμμένη, πού ἔδινε ἐλπίδα καί φῶς στούς φτωχούς ραγιά-
δες.

Αὐτό τό φῶς ὅμως δέν τό ἄντεξε ὁ τοῦρκος κατακτητής. Θέλησε
βίαια νά τό σβήσει. Δίνουν ἐντολή οἱ ὀθωμανικές ἀρχές νά συλλη-
φθεῖ ἡ Φιλοθέη. Τή ρίχνουν στή φυλακή καί τή βασανίζουν ἀλύ-
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πητα. Μεσολαβοῦν εὐτυχῶς οἱ δημογέροντες τῆς Ἀθήνας καί πετυ-
χαίνουν τήν ἀποφυλάκισή της. 

Τί κάνει στή συνέχεια ἡ Φιλοθέη; Σταματᾶ τή δράση της;
Ἀσφαλῶς ὄχι! Γι᾿ αὐτό ζεῖ, γιά ν᾿ ἀγαπᾶ τόν Θεό κι ὅλους τούς πο-
νεμένους. Σάν χείμαρρος ἡ ἀγάπη της ξεχύνεται παντοῦ!

Ἀποφασίζεται ὅμως καί πάλι ἡ σύλληψή της. Ἦταν 2 Ὀκτωβρίου
1588 ἀργά τό βράδυ. Ξημέρωνε τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεο-
παγίτου, τοῦ πολιούχου τῆς Ἀθήνας. Σ᾿ ἕνα ἀπό τά μετόχια τοῦ μο-
ναστηριοῦ τελεῖται ὁλονύκτια ἀγρυπνία. Ἐκεῖ βρίσκεται καί
προσεύχεται ἡ Φιλοθέη, ὅταν ξαφνικά ὁρμοῦν μές στόν ναό Τοῦρ -
κοι. Τή σέρνουν βάναυσα ἔξω καί ἀρχίζουν ἄγρια νά τή μαστιγώ-
νουν. Γέμισε τό σῶμα της πληγές. Δέν σταματοῦν ὅμως νά τή χτυ-
ποῦν, μέχρι πού τήν ἀφήνουν σχεδόν ἑτοιμοθάνατη. Τόσο βαριά
τήν τραυμάτισαν πού, παρά τίς φροντίδες ὅλων ὅσοι τήν ἀγαποῦσαν,
δέν ἄντεξε. Λίγους μῆνες μετά, στίς 19 Φεβρουαρίου 1589, ξε -
ψύχησε.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη της.
Τό λείψανό της φυλάγεται σ τόν μητροπολιτικό ναό τῶν Ἀθη -
νῶν (μποροῦμε νά δείξουμε στά παιδιά τή φωτογραφία, βλ. ἐπο-
πτικό ὑλικό). Μέ τό ὄνομά της σχετίζονται κάποιες περιοχές τῆς
Ἀθήνας: ἡ Φιλοθέη, ἡ Καλογρέζα, τό Ψυχικό. Τό Ψυχικό ὀνομά-
στηκε ἔτσι ἀπό ἕνα «ψυχικό», ἀπό ἕνα καλό δηλαδή πού ἔκανε ἡ
πονόψυχη ἁγία Φιλοθέη. Ἄνοιξε σ᾿ ἐκεῖνο τό μέρος μέ δικές της
δαπάνες ἕνα πηγάδι. Ἤξερε ὅτι πολλοί φτάνοντας στήν Ἀθήνα ἀπό
τά γύρω χωριά περνοῦσαν ἀπό κεῖ, καί ἤθελε ν᾿ ἀνακουφίσει τή
δίψα τους! Πόσα, στ᾿ ἀλήθεια, μπορεῖ νά ἐπινοήσει καί νά κατορ-
θώσει μία ψυχή, ὅταν ἀγαπάει ἀληθινά τόν Θεό!



Θυσία γιά τόν Χρισ τό καί τήν πατρίδα

Στά δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ἐδῶ στήν πατρίδα μας
πολλοί προτίμησαν, ὅπως ἡ ἁγία Φιλοθέη, νά θυσιάσουν τή ζωή
τους παρά ν᾿ ἀλλάξουν τήν πίστη τους. Ὀνομάζονται νεομάρτυρες,
γιατί μαρτύρησαν στά νεώτερα χρόνια τῆς ἱστορίας μας. Οἱ νεομάρ-
τυρες μοιάζουν μέ ὁλάνθιστα λουλούδια μέσα σ τή βαρυχειμωνιά
-θυμηθεῖτε τήν ἁγία Κυράννα (βλ. Μάθημα 19ο)-, μέ ἀναμμένες
λαμπάδες μές σ τό βαθύ σκοτάδι τῆς σκλαβιᾶς! Κράτησαν ἄσβεστη
μέσα τους τήν ἀγάπη στόν Χριστό καί στήν πατρίδα. Ἄν δέν
ὑπῆρχαν αὐτοί, ἴσως ἐμεῖς σήμερα νά μή ζούσαμε σέ μιά ὀρθόδοξη
καί ἐλεύθερη Ἑλλάδα.

Κι εἶναι ἀλήθεια πώς ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Χριστό, αὐτός νοιάζεται
καί γιά τήν πατρίδα. Ὅποιος εἶναι τοῦ Χριστοῦ, αὐτός μπορεῖ νά
κάνει θυσίες καί γιά τούς ἄλλους. Ὅλα τά θυσίασε ἡ ἁγία Φιλοθέη,
καί τήν περιουσία της καί τή ζωή της. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ τῆς ἔδινε
τόση δύναμη καί ἡρωισμό!

Θά θέλατε ἄραγε νά μοιάσετε κι ἐσεῖς στήν ἁγία Φιλοθέη στόν
ἡρωισμό καί στήν ἀγάπη της; Ἄς εἶστε μικρά παιδιά, στό Δημοτικό
ἀκόμη. Ἄν ἀπό τώρα ἀγαπᾶτε τόν Χριστό καί τήν πατρίδα, ἄν μάθετε
ἀπό τώρα νά κάνετε κάποιες μικρές θυσίες γιά τούς ἄλλους, μπο-
ροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι καί στά ἑπόμενα χρόνια θά ἔχει νά δείξει ἡ
ἱστορία μας μεγάλες μορφές, πού θά βγοῦν ἀπό σᾶς! Καί τότε, παρά
τίς δοκιμασίες της, ἡ Ἑλλάδα μας δέν θά χαθεῖ! (Προτεινόμενα
τραγούδια: «Πατρίδα μου Ἑλλάδα», «Πατρίδα», «Γιά νά ̓ ρθει ἡ λευ-
τεριά» ἀπό «Πνευματικές Ὠδές Β΄», σ. 230, 231, 248∙ CD «Κατα-
φυγή», ἀρ. 14, «Χαμόγελα σέ νότες ἑφτά», ἀρ. 11. 13, βλ. ἐποπτικό
ὑλικό).
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Σάν τήν ἁγία Φιλοθέη 
θέλω κι ἐγώ ν᾿ ἀγωνισ τῶ!

Χριστό κι Ἑλλάδα σ τήν καρδιά μου 
σάν  θησαυρό νά τά κρατῶ!
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ΕΠΟΠΤ ΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Ἔγχρωμες εἰκόνες.
2. Φωτογραφίες.
3. Ἀπολυτίκιο ἁγίας Φιλοθέης σέ ἀρχεῖο

κειμένου-ἤχου.
4. Ἀφίσα.
5. Τό σύνθημα τοῦ μαθήματος.
6. Τραγούδια σέ ἀρχεῖο κειμένου-ἤχου.


