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Ο Άγιος Νείλος Πειραιώς τιμά την Αγία Φιλοθέη
την Αθηναία
/ Ενορίες

Εν όψει της εορτής της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας και επ’ ευκαιρία της
επετείου των 200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία ο Ιερός Ναός
Αγίου Νείλου Μυροβλύτου Πειραιώς ανήρτησε ένα μικρό αφιέρωμα για την
«Κυρά των Αθηνών».
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το αφιέρωμα προέρχεται από την
εκπομπή της ενορίας «Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες» η οποία και
μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό «Πειραϊκή Εκκλησία» 91,2 FM της Ιεράς
Μητροπόλεως Πειραιώς.
Επίσης, στο διαδικτυακό κανάλι της ενορίας, τον Μυροβλύτη, θα αναρτηθούν
ηχητικά αποσπάσματα από Ημερίδα αφιερωμένη στην Αγία Φιλοθέη την Αθηναία, η
οποία διοργανώθηκε από τον σύνδεσμο Ορθοδόξων Γυναικών Ευρώπης, την
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, και τα οποία μεταδόθηκαν τον Φεβρουάριο του
2013 από την εκπομπή «Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες», των στελεχών,
αποφοίτων και φίλων του Ενοριακού Νεανικού Έργου του Ιερού Ναού Αγίου Νείλου
Πειραιώς.

Στις τρείς εκπομπές αυτές, περιλαμβάνονται από την ημερίδα οι ομιλίες των
κυρίων Δημητρίου Γόνη, ομότιμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.,
σχετική με το βίο της Αγίας Φιλοθέης, της κυρίας Ζωής Γκενάκου, Καθηγήτριας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετική με το κοινωνικό έργο της Αγίας Φιλοθέης και
της κυρίας Ναυσικάς Πανσελήνου, ομοτίμου Καθηγήτριας της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, σχετική με τα μνημεία και τα ιδρύματα Αγίας Φιλοθέης.
«Οι εκπομπές αυτές αποτελούν φόρο τιμής και σεβασμού στην μεγάλη αυτή Αγία,
η οποία κράτησε αναμμένη τη φλόγα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στα
δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς και αποτελεί πρότυπο Χριστιανής Ελληνίδας
γυναίκας. Πρέπει δε να αναδειχθούν οι αγώνες της και το πολυεπίπεδο έργο της,
ιδιαίτερα φέτος που τιμάμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Σας
ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε ολόψυχα, η Αγία των Αθηνών, το
στήριγμα, η προστάτις της σκλαβωμένης Αθήνας να μας σκεπάζει όλους και να
πρεσβεύει στον Κύριο της Δόξης» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

