
Είναι ποτέ δυνατόν; 

Είναι ποτέ δυνατόν μια γυναίκα ρωμιά, στα δύσβατα χρόνια της τουρκοκρατίας 

(περίπου έναν αιώνα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης) να φτιάχνει σχολεία 

στην Αθήνα, να ιδρύει νοσηλευτήρια και ορφανοτροφεία, να βοηθά φτωχούς και 

ανήμπορους, να προστατεύει νεαρές κοπέλες –ελληνίδες και τουρκάλες- να μην 

καταλήξουν στα χαρέμια, να αλληλογραφεί με τη γερουσία της Βενετίας και να 

ζητά δάνειο για τη φιλανθρωπία; 

Όταν οι Άγιοι του Θεού υπερβαίνουν τα συνηθισμένα μέτρα και μάς εμπνέουν σε 

καιρούς δύσκολους… 

Αγία Φιλοθέη η Αθηναία  γεννήθηκε το έτος 1522 μ.Χ. στην Αθήνα. Οι γονείς της 

ονομάζονταν Άγγελος και Συρίγα Μπενιζέλου. Οι γονείς της της έδωσαν κάθε δυνατή, 

για την εποχή εκείνη, μόρφωση. Η Ρηγούλα (ή Ρεβούλα, δηλαδή Παρασκευούλα), αυτό 

ήταν το όνομά της προτού γίνει μοναχή, μεγάλωνε και ομοόρφαινε και στη ψυχή και 

στο σώμα.Σε ηλικία 14 χρονών, οι γονείς της την πάντρεψαν, παρά την θέλησή της, με 

έναν από τους άρχοντες της Αθήνας. Αλλά ο γάμος αυτός δεν ήταν καλός. Μετά τρία 

χρόνια ο σύζυγός της πέθανε. Η Ρηγούλα ήταν μόλις 17 χρόνων. Οι γονείς της την 

πίεζαν πάλι να παντρευτεί αλλά εκίνη είχε πάρει την απόφασή της, τον μοναχισμό. 

μετά δέκα χρόνια πέθαίνουν και οι γονείς της και η Ρηγούλα αφιερώνεται στον θεό και 

παίρνει το όνομα Φιλοθέη.Οικοδομεί ένα γυναικείο μοναστήρι μετά από όραμα, με 

αρκετά κελιά, στο οποίο και έδωσε το όνομα του Αγίου Αντρέα για να τον τιμήσει. 

Το παράδειγμά της, λοιπόν, να αφιερωθεί στον Χριστό, το ακολουθούν και άλλες νέες. 

Σε λίγο διάστημα, η μονή έφθασε να έχει διακόσιες αδελφές. Η μονή της Οσίας 

Φιλοθέης γίνεται πραγματικό λιμάνι για τους πεινασμένους, τα ορφανά, τους γέροντες. 

Η Οσία, παρά τις αντιδράσεις των Τούρκων, οικοδομεί διάφορα φιλανθρωπικά 

ιδρύματα, νοσηλευτήρια, ορφανοτροφεία. Το έργο της, εθνικό και θρησκευτικό, 

ξεπέρασε τα όρια της Αθήνας και έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. 

Η Φιλοθέη θεωρείται προδρομική μορφή για την Επανάσταση του 1821: το 

πρωτοπόρο εκπαιδευτικό έργο της, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, συνεχίστηκε από 

άλλους και άνοιξε το δρόμο για την Ελληνική Επανάσταση. Η δράση της 

Φιλοθέης αποτελεί έμπνευση και ο αγώνας της για ν’ αλλάξει ο κόσμος είναι 

αυτό που τη συνδέει με το σήμερα. 

Η όλη δράση της Αγίας Φιλοθέης εξαγρίωσε τους κατακτητές. Οι Τούρκοι 

τη συλλαμβάνουν και έπειτα από βασανιστήρια την εγκαταλείπουν 

ημιθανή έξω από τη μονή της.Η Φιλοθέη υποκύπτει στα τραύματά της στις 

19 Φεβρουαρίου του 1589.Στο μέρος όπου παρέδωσε το πνεύμα της, στην 

περιοχή της Καλογρέζας, υψώνεται ο Ι. Ν. της Αγίας Φιλοθέης, ενώ το 

όνομάτης φέρει και ολόκληρο το γνωστό προάστιο των Αθηνών, η Φιλοθέη 

Γιορτάζει 19 Φεβρουαρίου 


