


22ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Κουτρούμπα Ζωή
Λιάπη Ελένη

Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία



● Ζευγώλη Γιώργο (Α1)
● Κοτσινονού Μαρία (Α1)
● Ηλιοπούλου Σταυρούλα (Α1)
● Ποταμιανάκη Κων/νο (Α2)
● Ντεσάγκα Στεφανία (Α4)
● Μιτσι Μαρίνα (Α2)
● Μαστρογιάννη Αλεξάνδρα (Α3)

● Η επεξεργασία της παρουσίασης έγινε από την Στεφανοπούλου Μαριέττα και τον 
Χατζη Ομαρ Ισμαήλ.

Δημιουργική γραφή από τους μαθητές:



Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

Κουτρούμπα Ζωή, ΠΕ02
Λιάπη Ελένη, ΠΕ02

Η Κυρά των Αθηνών Αγία Φιλοθέη (Φώτη Κόντογλου)



Άγιος Ανδρέας στην Πλάκα
( εκεί όπου στεγαζόταν το μοναστήρι- ο Παρθενώνας της Αγίας Φιλοθέης)





Βιογραφικα Αγία Φιλοθέη

Τα νεανικά χρόνια

Γεννήθηκε το 1522, καταγόμενη από την αθηναϊκή αρχοντική οικογένεια γαιοκτημόνων, των      

Μπενιζέλων. Η Ρηγούλα ή Ρεβούλα (Παρασκευούλα), όπως ήταν το κοσμικό της όνομα, ήταν κόρη 

του Άγγελου Μπενιζέλου και της Σηρίγης Παλαιολογίνας, γόνου της ιστορικής βυζαντινής 

οικογένειας. Καθώς η Ρηγούλα μεγάλωνε, διακρινόταν για το ήθος και την ευφυΐα της. Το πατρικό 

σπίτι της Ρεβούλας βρισκόταν εκεί που σήμερα υψώνεται το μέγαρο Aρχιεπισκοπής Αθηνών, γι’ αυτό 

άλλωστε, η οδός αυτή ονομάζεται οδός Αγίας Φιλοθέης.

Σε ηλικία 14 ετών οι γονείς της αποφάσισαν να την παντρέψουν με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της 

Ανδρέα Χειλά, ο οποίος ανήκε σε αρχοντική οικογένεια της Αθήνας. Ήταν ένας γάμος παρά τη θέλησή 

της, και χήρεψε στα τρία χρόνια.

Στα 17 της χρόνια ήταν όμορφη, πάμπλουτη, καταγόμενη από δύο αρχοντικές και σημαντικές 

οικογένειες, μορφωμένη και ελεύθερη. Εύκολα εννοεί κανείς πόσο περιζήτητη νύφη ήταν και οι 

σημαντικότερες οικογένειες της Αθήνας και όχι μόνο, την διεκδικούσαν για νύφη τους. Οι γονείς της 

την πίεζαν να προβεί σε δεύτερο γάμο, όμως αυτή τη φορά η Ρεβούλα δεν υπάκουσε την επιθυμία των 

γονιών της, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να ακολουθήσει ασκητική ζωή. Επιδόθηκε σε φιλανθρωπικό έργο 

και δέκα χρόνια μετά το θάνατο των γονιών της εκάρη μοναχή με το όνομα Φιλοθέη.



Η κοινωνική της δραστηριότητα

Η μοναχή Φιλοθέη άσκησε ένα είδος φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού μοναχισμού: ανακαίνισε το ναΐσκο του Αγίου 

Ανδρέα, ο οποίος βρισκόταν στον περίβολο του πατρικού της αρχοντικού, μετατρέποντάς τον σε κοινόβιο. Το Καθολικό 

του Αγίου Ανδρέα και το πηγάδι της μονής της σώζονται μέχρι σήμερα στον περίβολο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στο 

κοινόβιο αυτό εισήλθε πρώτη ως Ηγουμένη μαζί με άλλες μοναχές, κόρες επιφανών οικογενειών της Αθήνας. Η ίδρυσή 

του τοποθετείται περί το 1571. Σε αυτό εγκαταβιούσαν περίπου 150 μοναχές, ανάμεσα στις οποίες και μερικές 

εκχριστιανισμένες μουσουλμάνες.

Εκείνη την εποχή, αρχίζει το φιλανθρωπικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και εθνικό έργο της Φιλοθέης. Στο έργο αυτό 

αφιέρωσε την πατρική και προσωπική της περιουσία. Ιδρύει σχολεία, βιοτεχνικά και χειροτεχνικά εργαστήρια, 

νοσοκομεία, ξενοδοχεία, ορφανοτροφεία, κ.α. Διδάσκει στοιχειώδη οικοκυρική στις «μοναστηρίσιες». Το συγκρότημα 

αυτό ονομάζεται «Παρθενώνας» και εκεί βρίσκουν καταφύγιο και περίθαλψη (υλική και πνευματική) αδιακρίτως 

Έλληνες και Τούρκοι. Προσφέρει μεγάλα ποσά για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, ενώ ιδιαιτέρως φροντίζει για τη 

φυγάδευση των γυναικών στα νησιά, προκαλώντας όλεθρο στα χαρέμια των Τούρκων. Παράλληλα, ιδρύει παραρτήματα 

στο Χαλάνδρι, τα Πατήσια, το Ψυχικό, την Καλογρέζα. Στην περιοχή του Ψυχικού άνοιξε ένα πηγάδι για να 

ξεκουράζονται οι κατάκοποι αγρότες που δούλευαν ώρες κάτω από το ζεστό ήλιο και το νερό ήταν λιγοστό. Λέγεται ότι 

από το “ψυχικό” αυτό της μοναχής Φιλοθέης πήρε η περιοχή το όνομά της. Ή πάλι πως έγραψε πάνω στο μαρμάρινο 

χείλος του πηγαδιού την λέξη «ψυχικόν» δηλωτικό της ψυχικής ωφέλειας. Και η περιοχή της Καλογρέζας οφείλει το 

όνομά της από τη μονή που εκεί ίδρυσε η Φιλοθέη, τη μονή της Καλογραίας, όπως την αποκαλούσαν οι Αθηναίοι (και 

από παραφθορά της λέξης, μονή της Καλογρέζας, σύμφωνα με άλλη ετυμολογία, «καλογρέζα» σημαίνει «μοναχή» στην 

αρβανίτικη διάλεκτο).

Βασική επιδίωξη της Φιλοθέης ήταν η τόνωση του ορθόδοξου ιδεώδους και η διατήρηση της ελληνικής συνείδησης. Το 

έργο της, εθνικό και θρησκευτικό, ξεπέρασε τα όρια της Αθήνας και έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Αδιαφιλονίκητη 

ιστορική επιβεβαίωση για το έργο αυτό παρέχει η αλληλογραφία της Φιλοθέης με τη Γερουσία της Βενετίας (1583), από 

την οποία ζητούσε οικονομική βοήθεια.



Το τέλος της

Σε επιστολή της Αγίας που εντοπίστηκε από τον ιστοριοδίφη Κωνσταντίνο Μέρτζιο σε βιβλιοθήκη της 

Βενετίας με παραλήπτη την Βενετική Γερουσία, με ημερομηνία “22 Φεβρουαρίου 1583”, ζητείται 

χρηματική βοήθεια για να ξεπληρώσει χρέη που είχαν προκύψει γιατί ήθελε να γλιτώσει το μοναστήρι 

και τις μοναχές από τις τουρκικές λεηλασίες. Επομένως οι διώξεις της Αγίας ήταν πολύ προγενέστερες 

του 1588-1589. Η Βενετική Γερουσία συνέδραμε με 200 τσεκίνια (χρυσά νομίσματα).

Τη νύχτα της 2ας προς 3ης Οκτωβρίου 1588, κατά τη διάρκεια αγρυπνίας των μοναχών, προς τιμή του 

Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου (πολιούχου αγίου της Αθήνας) στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, 

οι Τούρκοι εφορμούν εκ νέου, συλλαμβάνουν τη Φιλοθέη και έπειτα από βασανιστήρια την 

εγκαταλείπουν ημιθανή έξω από τη μονή της.

Έξω από το ναό, στα δεξιά της εισόδου του, σώζεται η κολώνα, όπου η Αγία Φιλοθέη δέθηκε και 

μαστιγώθηκε. Οι μοναχές την μετέφεραν στην κρύπτη της στην Καλογρέζα. Εκεί η Φιλοθέη υποκύπτει 

στα τραύματά της στις 19 Φεβρουαρίου 1589. Ενταφιάστηκε στο δεξιό μέρος του ιερού βήματος του 

Αγίου Ανδρέα, ενώ αιώνες αργότερα το σκήνωμα της μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου 

φυλάσσεται σε ασημένια λάρνακα μέχρι σήμερα.

Στο μέρος όπου παρέδωσε το πνεύμα της, στην περιοχή της Καλογρέζας, υψώνεται ο Ι. Ν. της Αγίας 

Φιλοθέης, ενώ το όνομά της φέρει και ολόκληρο το γνωστό προάστιο των Αθηνών, η Φιλοθέη.



Η Μονή του αγίου Ανδρέα στην Πλάκα ( Ο Παρθενώνας της Αγίας Φιλοθέης)

Ο επονομαζόμενος Παρθενώνας από τον πρώτο βιογράφο της οσίας, οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1548-1550 σε

κτήμα της οικογένειας των Μπενιζέλων, στην περιοχή της Πλάκας, πολύ κοντά στο πατρικό της σπίτι. Υπήρξε το

βασικό κέντρο όλων των φιλανθρωπικών και ιεραποστολικών δραστηριοτήτων της. Η ύπαρξη και η λειτουργία της

Μονής ως Παρθενώνα με φιλανθρωπική κυρίως, αλλά και ιεραποστολική δράση, περιγράφεται εκτενώς σε όλες τις

υπάρχουσες πηγές. Μετά τον θάνατο της οσίας, η αδελφότητα και οι διάδοχές της εξακολούθησαν το έργο της μέχρι

τις παραμονές της Επανάστασης του 1821. Κατά τη διάρκεια του Αγώνα και μετά, η Μονή εγκαταλείφθηκε και

ερημώθηκε. Κατέληξε ερείπιο, καταφύγιο φτωχών και αστέγων.

Το 1836 ο Σπυρίδων Μπενιζέλος, ως εκλεγμένος επίτροπος της Μονής, δώρησε τις εικόνες και τα σκεύη της στην

Επισκοπή της Αττικής, για να τα προστατεύσει. Συμφωνα με τις πληροφορίες των Καμπούρογλου και Γενναδίου, η

Μονή διέθετε τράπεζα διακοσμημένη με θαυμάσιες εικόνες, έργα Κρητικών, Επτανησίων και Αθηναίων καλλιτεχνών.

Ολες οι σωζόμενες τοιχογραφίες, που φυλάσσονται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο, χρονολογούνται στο δεύτερο

μισό του 16ου αιώνα, και εντάσσονται στο ύφος της Κρητικής Σχολής.

Το έτος 1890 ο μητροπολίτης Αθηνών Γερμανός Καλλιγάς, αποφάσισε να κατεδαφίσει τη μονή του αγίου Ανδρέα και

στη θέση της να οικοδομήσει το σημερινό Μητροπολιτικό Μεγαρο και τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου. Το έργο αυτό

ολοκληρώθηκε το 1893. Σημερα, μέσα στον χώρο του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, επί της οδού Αγίας Φιλοθέης και

ακριβώς απέναντι από την οδό Αγίου Ανδρέου, έχει οικοδομηθεί μικρός ναός προς τιμήν του Αγίου Ανδρέα.



Φανταστικές διηγήσεις την περίοδο που έδρασε η Αγία

Αγαπητό ημερολόγιο,

Άλλη μια μέρα πέρασε από τη ζωή μου. Σήμερα με επισκέφθηκαν άλλες πέντε γυναίκες από κάποιο χαρέμι, κάποιου

τοπικού σουλτάνου. Μου ζήτησαν βοήθεια κυρίως ψυχολογική αλλά και να τις προστατεύσω από τον αφέντη τους, ο

οποίος δεν τους φέρονταν με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή ζούσαν σε άθλιες συνθήκες ζωής, σε ένα υπόγειο του

παλατιού του. Επίσης μου μίλησαν για την καθημερινότητα η οποία δε θα σου το κρύψω με έκανε να δακρύσω διότι

ήταν πολύ σκληρή για κάποιες γυναίκες οι οποίες δεν έχουν ενηλικιωθεί. Εγώ τις πήρα μέσα στο μοναστήρι για να τις

βοηθήσω να ξεπεράσουν την παλιά τους ζωή και να δημιουργήσουν μια νέα καλύτερη ζωή με τη βοήθεια του

Θεού.Επιπλέον για να τους επουλώσω κάποιες σωματικές πληγές οι οποίες είχαν δημιουργηθεί τόσο από τα

βασανιστήρια τα οποία ζούσαν στη φυλακή, όπως κάποιος θα μπορούσε να αποκαλέσει το παλάτι του σουλτάνου,

και κάποιες οι οποίες είχαν προκληθεί στην πορεία που ακολούθησαν για να βρουν το μοναστήρι. Πρέπει όμως να

σε αφήσω διότι με περιμένουν και άλλες γυναίκες να περιθάλψω εκεί έξω. Εύχομαι να με φυλάξει ο Θεός άλλο λίγο

έτσι ώστε να μπορέσω να περιθάλψω και άλλες γυναίκες οι οποίες θα χρειαστούν βοήθεια.

Ζευγώλης Γιώργος Α1



Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν στο δωμάτιό μου δύο από τα άλλα κορίτσια με τα οποία είμαστε σκλάβες του

ίδιου αφέντη. Φαίνονταν αναστατωμένες αλλά περιέργως χαρούμενες. Όταν τους ρώτησα τι συμβαίνει μου εξήγησαν

ότι είχαν ακούσει από κάποιον ότι υπάρχει στην Αθήνα μια καλόγρια που βοηθάει κορίτσια σαν εμάς και ότι έχουν

σκοπό να το σκάσουν και να την αναζητήσουν. Αφού μου εμπιστεύτηκαν το σχέδιό τους με ρώτησαν αν θέλω να έρθω

μαζί. Ήταν μια δύσκολη απόφαση με πολλούς παράγοντες που έπρεπε να σκεφτώ. Μετά από ολόκληρες μέρες

αναλογισμού αποφάσισα ότι αν δεν έκανα κάτι για να γλιτώσω από τη σκλαβιά τώρα δεν θα έκανα ποτέ και άρπαξα

την ευκαιρία που μου δόθηκε. Έτσι το σχέδιο μας μπήκε σε εφαρμογή. Το βράδυ, όταν πλέον όλοι στο σπίτι είχαν

κοιμηθεί βρήκαμε μια από τις γυναίκες του αφέντη που είχε υποσχεθεί ότι θα μας βοηθήσει, μιας και η ίδια ήταν

δυστυχισμένη με τη ζωή της ως σύζυγος του αφέντη, και μπορούσε να μας καταλάβει περισσότερο από τον καθένα.

Έτσι, από μια μυστική έξοδο καταφέραμε και φύγαμε από το σπίτι. Περπατούσαμε μέρες, με ελάχιστο φαγητό και

σχεδόν καθόλου ύπνο. Όταν επιτέλους φτάσαμε στην Αθήνα, παρά την αναστάτωση και τον κόσμο που υπήρχε,

ρωτώντας τους περαστικούς, μιας και όλοι στην πόλη γνώριζαν τη Φιλοθέη και το έργο της, καταφέραμε να βρούμε

το μοναστήρι. Όταν την βρήκαμε κι της διηγηθήκαμε την ιστορία μας εκείνη μας παρηγόρησε, μας καθησύχασε και

μας πήρε αμέσως στο μοναστήρι της. Τρεις μήνες μετά, το ταξίδι μας για το μοναστήρι είναι από τα σημαντικότερα

γεγονότα της ζωής μου. Η καλοσύνη και η γενναιοδωρία της Φιλοθέης θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό

μου και θα είμαι για πάντα ευγνώμον για τη γυναίκα που με βοήθησε περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο.

Κοτσινονού Μαρία Α1



10 Σεπτεμβρίου 1589

Άλλη μια μέρα στο χαρέμι, άλλη μια μέρα στη δική μου κόλαση. Πριν δέκα μέρες με φέρανε με τις

άλλες σκλάβες. Μας δέρνουν , μας βρίζουν, μας λένε να αλλάξουμε την πίστη μας και μας

εκμεταλλεύονται όπως μπορούν . Πόσο να αντέξουμε ακόμα; Τις προάλλες , όπως συζητούσαμε με

τις άλλες κοπέλες τον καημό μας , η Χριστίνα είπε ότι γνωρίζει μια γυναίκα που μπορεί να μας

βοηθήσει , λέει πως είναι Αγία. Σκεπτόμαστε να πάμε να τη βρούμε , δεν υπάρχει άλλη λύση.

12 Σεπτεμβρίου 1589

Επιτέλους, το σκάσαμε. Η Χριστίνα μας οδήγησε στο μοναστήρι αυτής της καλής γυναίκας από ένα

κρυφό μονοπάτι . Η Αγία με το που μας είδε μας σφιχταγκάλιασε και είπε πως όλα θα πάνε καλά .

Έπειτα, μας έδωσε κρεβάτια για να κοιμηθούμε και ρούχα για να βγάλουμε την ντροπή και την

ταπείνωση από πάνω μας . Μας συμπεριφέρθηκε σαν κόρες της ακόμα και αν δεν μας ήξερε. Γι’αυτό

λοιπόν δεν θα ξεχάσω ποτέ την Αγία Φιλοθέη , την γυναίκα που έγινε θυσία για όλες μας.

Ηλιοπούλου Σταυρούλα Α1



Είμαι ορφανή από μητέρα και πατέρα εδώ και δύο χρόνια όταν ήτανε ζωντανός ακόμα ο 

πατέρας κανένας άντρας δεν είχε το θάρρος να με ακουμπήσει ούτε καν να με αγγίξει. 

Από τότε που πέθανε όμως δεν έχω κανέναν εν ζωή καθημερινά άντρες με 

παρενοχλούσαν και δεν μπορούσα να αντιδράσω φοβόμουν ότι θα με σκότωναν. Ένα 

βράδυ περπατούσα κλαίγοντας παρακαλώντας τον Θεό να με βοήθησει ξαφνικά 

εμφανίστηκε μια γυναίκα μπροστά μου με σταμάτησε και μου μίλησε μου είναι να την 

ακολουθήσω . Πήγαμε σε ένα μοναστήρι εκεί είδα πολλές γυναίκες μαζί . Μου είπε πως 

δεν χρειάζεται να φοβάμαι άλλο και ότι πλέον θα μένω μαζί της και θα με βοηθήσει. 

Όσο περνούσαν οι μέρες ερχόντουσαν κι άλλες γυναίκες σε παρόμοια κατάσταση με 

εμένα τις οποίες βοηθούσε η Αγία Φιλοθέη τότε κατάλαβα πως υπάρχει για πολλές 

άλλες γυναίκες οι οποίες καθημερινά πέφτουν θύματα των ανδρών είπα στον εαυτό 

μου υπάρχει ελπίδα.

Ποταμιανάκης Κων/νος Α2



Μια μέρα που ήμουν στο σπίτι μου κάποιος μου χτύπησε την πόρτα ήταν ένας άνθρωπος με

σκισμένα ρούχα δεν είχε παπούτσια ούτε μπουφάν. Κρύωνε φαινόταν φτωχός μου είπε ότι δεν έχει

χρήματα για φαγητό του είπα να περάσει μέσα του έβαλα να φάει και ένα ποτήρι νερό

προσπαθούσε να μου πει αν μπορούσα να ανοίξω το τζάκι το κατάλαβα και του το άνοιξα. Πήγα να

του δώσω κάτι πάνω του μου έπιασε το χέρι και με ευχαρίστησε πολύ που του έδωσα φαγητό

πεινούσε πολύ του έβαλα να φάει ψωμί με τυρί και λίγο νερό δεν είχα κάτι άλλο. Με ρώτησε αν

μπορεί να μείνει για λίγο σε εμένα και του είπα ότι μπορεί και του έστρωσα να κοιμηθεί στο σαλόνι

είπε ότι κανείς δεν τον άφησε να μπει στο σπίτι τους και που είμαι η μόνη που του έκανε όλα αυτά .

Τον ρώτησα που κοιμάται καιμου είπε στο παγκάκι έξω από την εκκλησία τον λυπήθηκα και του είπα

αν θέλει να κοιμηθεί σε εμένα μέχρι να του βρω κάτι έτσι μπορεί να με βοηθάει με τα πράγματα που

δεν μπορώμόνη μου και εγώ αυτόν με το σπίτι. Μου είπε ότι ντρέπεται να κάτσει τόσο πολύ και του

είπα ότι θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους . Με δάκρυα με ευχαρίστησε και μου είπε ότι έχω πολύ

καλή καρδιά και του είπα ότι όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Ντεσάγκα Στεφανία Α4



Είμαι ορφανή από μητέρα και πατέρα εδώ και δύο χρόνια όταν ήτανε ζωντανός ο 

πατέρας  και κανένας άντρας δεν είχε το θάρρος να με ακουμπήσει. Από τότε που 

πέθανε όμως δεν έχω κανέναν εν ζωή καθημερινά άντρες με παρενοχλούσαν και δεν 

μπορούσα να αντιδράσω φοβόμουν ότι θα με σκότωναν. Ένα βράδυ περπατούσα 

κλαίγοντας παρακαλώντας τον Θεό να με βοήθησει ξαφνικά εμφανίστηκε μια γυναίκα 

μπροστά μου με σταμάτησε και μου μίλησε μου είναι να την ακολουθήσω . Πήγαμε σε 

ένα μοναστήρι εκεί είδα πολλές γυναίκες μαζί . Μου είπε πως δεν χρειάζεται να 

φοβάμαι άλλο και ότι πλέον θα μένω μαζί της και θα με βοηθήσει. Όσο περνούσαν οι 

μέρες ερχόντουσαν κι άλλες γυναίκες σε παρόμοια κατάσταση με εμένα τις οποίες 

βοηθούσε η Αγία Φιλοθέη τότε κατάλαβα πως υπάρχει για πολλές άλλες γυναίκες οι 

οποίες καθημερινά πέφτουν θύματα των ανδρών είπα στον εαυτό μου υπάρχει ελπίδα.

Μιτσι Μ. Α2



Οι δυσκολίες ανυπερβλητες, οι Τούρκοι μας εκβιαζουν καθημερινά και οι μοναχες υποφέρουν από 

την πεινα γιατί η περιουσία μου εχει σκορπιστεί στις ανάγκες των φτωχών. Ο Θεός όμως δεν μας 

εγκαταλείπει ποτέ και με την προσευχή θα κατευθύνει τα βήματά μας. Εχθές έστειλα επιστολή στον 

δόγη της Βενετίας για χρηματοδότηση και είμαι σίγουρη ότι θα μας λυπηθεί. Υποφέρουμε από την

σκλαβια των Τούρκων, όμως ο Παρθενώνας μας, το μοναστήρι μας, είναι καταφύγιο κάθε πονεμένης 

γυναίκας .Εχθές μέσα από την κρύπτη φυγαδεύτηκε μια μουσουλμάνα σκλάβα που ήρθε αιμόφυρτη 

πριν ένα μήνα. Στα μάτια της έβλεπα το φόβο και την απελπισία κάθε καταπιεσμένης γυναίκας και 

αμέσως την περιθάλψαμε και την κρύψαμε στην κρύπτη..Σήμερα θα βρίσκεται στην Τσια στο μετόχι 

μου.. Συχνα αναρωτιέμαι μετά από μερικά χρόνια ποιος θα θυμάται την Φιλοθέη και όχι από 

φιλαρέσκεια, αλλά από την αγωνία μου η δράση μου να αποτελέσει πρότυπο για κάθε γυναίκα, που 

ο Θεός την έπλασε ισότιμη με τον άνδρα, αλλα η κοινωνία την υποτιμά καθημερινα.. -Που να ήξερε η 

Αγία ότι όλη η Αθήνα ..μυρίζει Αγία Φιλοθέη, καθώς η ίδια εκτός από αιώνιο πρότυπο 

χειραφετημένης γυνάικας αφησε το αποτύπωμά της σε πολλές περιοχές της Αθήνας ( Καλογρέζα, 

Ψυχικό κ.α)

Μαστρογιάννη Αλεξάνδρα Α3
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