
	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

ΘѲΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ Δ∆ΙΑ ΒΟΗΘѲΕΙΑΝ  
Δ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΝ ΝΑΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

 
	  
 Ἀγαπητοί  µου , 
 
 Δ∆ιὰ τοῦ παρόντος ἀπευθѳύνοµαι πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες 
Ὀρθѳοδόξους χριστιανούς µας γιὰ νὰ σᾶς ἀνακοινώσω ἕναν εὐγενῆ 
στόχο τῆς Ἱερᾶς µας Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω 
Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου, ποὺ εἶναι ἡ ἵδρυση µονίµου Ὀρθѳοδόξου 
Ἑλληνικῆς Ἐνορίας στὴν πόλη Ἀµστερντὰµ τῆς Ὁλλανδίας, καὶ ποὺ 
θѳὰ εἶναι ἀφιερωµένη στὴν Ἁγία ἔνδοξο Μεγαλοµάρτυρα καὶ 
πάνσοφο Αἰκατερίνη. 
 
 Εἶναι µεγάλη ἡ ἀνάγκη ἱδρύσεως Ἐνορίας στὸ Ἀµστερντὰµ 
γιὰ τὶς θѳρησκευτικὲς καὶ λατρευτικὲς ἀνάγκες τῶν ὀρθѳοδόξων 
Ἑλλήνων στὴν πρωτεύουσα τῆς Ὁλλανδίας. Ἤδη ὁ Πρεσβύτερος κ. 
Ἀλέξανδρος Κουφουδάκης εἶναι ὁ µόνιµος ἐφηµέριος τῆς Ἐνορίας 
ταύτης. 
 
 Δ∆ὲν ἔχουµε ὅµως κτήριο γιὰ τὴν στέγαση τοῦ Ναοῦ τῆς 
Ἐνορίας µας στὸ Ἀµστερντάµ. Μετὰ ἀπὸ µεγάλη ἀναζήτηση 
βρήκαµε καὶ τὸ κατάλληλο κτήριο.  Στὸ ἐπισυναπτόµενο φυλλάδιο 
θѳὰ εὕρετε ὅλες τὶς ἀπαραίτητες πληροφορίες γιὰ τὸν Ναὸ ποὺ 
πωλεῖται στὸ Ἀµστερντὰµ καὶ ποὺ εἶναι ὁ πλέον κατάλληλος γιὰ 
τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες µας. Δ∆ὲν ἔχουµε ὅµως δυστυχῶς τὰ 
ἀπαραίτητα χρήµατα γιὰ νὰ τὸν ἀγοράσουµε.    
  
 Δ∆ιὰ τοῦ παρόντος ἀπευθѳύνοµαι πρὸς ὅλους σας γιὰ νὰ 
παρακαλέσω νὰ βοηθѳήσετε ἀπὸ τὸ ὑστέρηµά του ὁ καθѳένας, ὥστε 



νὰ ἀγοράσουµε τὸν ναὸ τοῦτο. Σὲ ὅλο τὸν κόσµο, οἱ Ἑλληνες 
Ὀρθѳόδοξοι ἔχουµε κατορθѳώσει νὰ ὑπάρχῃ ἡ ὀρθѳόδοξη µαρτυρία µὲ 
ὠργανωµένες Ἐνορίες. Τώρα εἶναι ἡ σειρὰ τοῦ  Ἀµστερντὰµ νὰ 
ἀποκτήσῃ µόνιµο Ἐνοριακὸ Ναό. 
 
 Ἀπὸ σήµερα ἀρχίζει ὁ Ἔρανος γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ Ναοῦ µας 
στὸ Ἀµστερντὰµ. Παρακαλῶ ὅλους ἐσᾶς τοὺς Ὀρθѳοδόξους 
Ἕλληνες Ἀποδήµους εὐσεβεῖς χριστιανούς µας, νὰ ἐνισχύσετε τὸν 
µεγάλο εὐγενικὸ αὐτὸ στόχο, γιὰ νὰ γίνῃ πραγµατικότητα ἡ 
ἐπιθѳυµία ὅλων µας. 
 
 Μπορεῖτε νὰ διαβιβάσετε ὁ καθѳένας τὸ ποσὸν ποὺ ἔχει τὴν 
δυνατότητα στὸν λογαριασµὸ ποὺ θѳὰ βρῆτε στὸ ἐπισυναπτόµενο 
ἔγγραφο, καὶ νὰ τὸ γνωρίσετε καὶ σὲ ὅλους τοὺς γνωστοὺς καὶ 
φίλους σας, ὥστε νὰ συµπαρασταθѳοῦν κατὰ τὸ δυνατόν στὸ 
σηµαντικό αὐτὸ ἐγχείρηµα γιὰ νὰ ἐπιτευχθѳῆ τὸ ποθѳούµενο. 
 
 Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ θѳερµὲς εὐχαριστίες. 
 

 
ὁ  Βελγίου  Ἀθѳηναγόρας  

Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου 
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