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Πρός 

τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς  

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

      

   Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,  

    Ἡ  Ἁγία μας Ἐκκλησία ἡ ὁποία διδάσκει πρός κάθε κατεύθυνση ὡς κεντρική ἀλήθεια ζωῆς τήν ἀγάπη 

πρός τόν πάσχοντα πλησίον, πρώτη αὐτή ἔμπρακτα τήν ἐφαρμόζει. Τρανή ἀπόδειξη τούτου τό μεγάλο 

κοινωνικό της ἔργο, τό ὁποῖο ἀπό ὅλους ἀναγνωρίζεται καί ἐπαινεῖται.  

  Στά ὅρια τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἔχει συμβεῖ ἕνα ἔκτακτο γεγονός πού συνετάραξε τό πανελλήνιο. 

Εἶναι πασίγνωστο ὅτι ἀνήμερα τό Πάσχα ἕνα μικρό κορίτσι, ἡ μικρή Ἀλεξία Σαμαρτζῆ παίζοντας ἀνέμελα 

μέ τά ἀδέρφια της στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ τους στίς Θεσπιές, δέχτηκε στό κεφάλι ἀδέσποτη σφαίρα ἀπό 

ἄστοχο χειρισμό περιστρόφου. 

  Τό παιδί σοβαρά τραυματισμένο μεταφέρθηκε στό νοσοκομεῖο Παίδων «Ἀγλαΐα Κυριακοῦ» καί ὕστερα 

ἀπό ἐπίμονες καί μακροχρόνιες προσπάθειες τῶν ἰατρῶν διέφυγε τόν κίνδυνο τουλάχιστον ὡς πρός τή ζωή 

του.  

   Κοντά στή μικρή Ἀλεξία, πού σημειωτέον εἶναι ἀνεψιά τοῦ Κληρικοῦ μας  π. Ἀλεξίου Σαμαρτζῆ, 

βρέθηκαν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,  ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 

Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος καί ἐγώ ὁ ἴδιος προσωπικά, ἐνῶ μηνύματα συμπαράστασης καί 

συμπαθείας ἔφθαναν στήν δοκιμαζόμενη οἰκογένεια ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα.  

   Ὁ ἀγώνας γιά τήν ἄτυχη Ἀλεξία συνεχίζεται. Αὐτή τή στιγμή ἐπιβάλλεται ἡ ἀποστολή της σέ 

ἐξειδικευμένο κέντρο ἀποκατάστασης στό ἐξωτερικό καί συγκεκριμένα σέ μια κωμόπολη κοντά στό 

Ἀμβούργο τῆς Γερμανίας, ὅπου θά νοσηλευθεί στην Κλινική Vamed(Βάμεντ). Δυστυχῶς τά ἔξοδα 

νοσηλείας εἶναι ὑπέρογκα! Τό κόστος γιά τήν προβλεπόμενη νοσηλεία ἀνέρχεται στό ποσόν τῶν 

87.644,24€. Σύμφωνα καί μέ τό ἐπίσημο ἔγγραφο τοῦ νοσοκομείου ἡ ἡμερήσια νοσηλεία γιά τήν θεραπεία 

τῆς ἀσθενοῦς κοστίζει 442,42€. Στά παραπάνω προστίθενται καί τά ἔξοδα μεταβάσεως καί διαμονῆς τῶν 

συνοδῶν γονέων της. Ὡς ἐκ τούτου γίνεται ἀντιληπτό ὅτι ἡ οἰκογένεια ἀδυνατεῖ νά καλύψει τό ὡς ἄνω 

ποσό.  

    Ἡ ταπεινότητά μου καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας θά συνδράμουν ὅπως δύνανται γιά τόν σκοπό αὐτό, ὅμως 

γιά τήν κάλυψη τοῦ μεγάλου χρηματικοῦ αὐτοῦ ποσοῦ κάνουμε θερμή ἔκκληση, ὥστε ὅλοι, ὁ καθένας κατά 

τίς δυνάμεις του, νά συμβάλλουν στήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς οἰκογενείας καί μέσῳ τοῦ δίσκου πού θά 

περιαχθεῖ, ὥστε ἡ Ἀλεξία νά ἐπιστρέψει σύντομα κοντά στούς δικούς της, προσφέροντας μέ τό χαμόγελό 

της χαρά καί ἀνακούφιση σέ ὅλους.  

«Ὅποιος σώζει μιά ζωή, σώζει ὅλο τόν κόσμο» 

      Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης   
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