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Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής 

Αμπελοκήπων (6.4.2014) 

 

Σεβασμιώτατε, Πανοσωλογιώτατε π. Ιερόθεε, Αιδεσιμώτατοι, 

Συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κυρίες και Κύριοι 

 

Με την χάρη του Αγίου Θεού, αξιωνόμαστε σήμερα να πραγματοποιούμε 

τα εγκαίνια της ανακαίνισης του Ι.Ν. της Ζωοδόχου Πηγής της 

Μπαλουκλιώτισας, από την Πόλη, την Επτάλοφο, την 

Κωνσταντινούπολη, αυτού του ιστορικότερου και παλαιότερου Ιερού 

Ναού όχι μόνο των Αμπελοκήπων αλλά και ενός εκ των Ιερών Ναών 

όλης της Θεσσαλονίκης. Αξίζουν τα πλέον ειλικρινή και εκ βάθους 

καρδίας συγχαρητήρια προς όλους όσους συνεργάστηκαν, κόπιασαν, 

προσέφεραν για να ευρισκόμαστε σήμερα ενώπιον αυτής της 

ολοκλήρωσης των εργασιών της ανακαίνισης και του εξωραϊσμού του 

Ιερού Ναού, ενός θεάρεστου έργου προς τιμήν και δόξαν του Θεού και 

της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ζωοδόχου Πηγής και Οδηγήτριας, της 

Μητέρας όλων μας και Προστάτιδος του ευλογημένου αυτού τόπου, της 

Κυρίας της Επταλόφου. Πρωτίστως όμως οφείλουμε όλοι μας να 

εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον ακούραστο και από ένθερμο 

ζήλο εμπνευσμένο προϊστάμενο της Ζωοδόχου Πηγής, τον πατέρα 

Ιερόθεο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή εργάσθηκε προς όλες τις 

κατευθύνσεις μαζί με τους άξιους συνεργάτες του, κληρικούς και 

λαϊκούς, ούτως ώστε σήμερα να γινόμαστε θεατές αυτού του έργου, που 

αποτελεί πραγματικό στολίδι και κόσμημα όχι μόνο για το Δήμο μας 

αλλά και για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Όταν το 1922 εγκαταστάθηκαν 

οι πρώτοι πρόσφυγες στην Επτάλοφο προερχόμενοι κυρίως από την 

Κωνσταντινούπολη, την Ανδριανούπολη, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία 

και έχτισαν τον πρώτο Ιερό Ναό το 1928 έως και σήμερα, το 2014, ο 

ιστορικός αυτός Ιερός Ναός πέρασε από αρκετές φάσεις ανακαίνισης, 
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συντηρήσεων, επεκτάσεων, εξωραϊσμών αλλά και από πολλές 

περιπέτειες, προβολές εμποδίων, κινδύνους πυρκαγιών, φθορές από 

παλιές κακοτεχνίες, από υγρασίες και άλλα. Όμως, με τη χάρη του Θεού, 

την προστασία και την σκέπη της Παναγίας μας και την αδάμαστη 

θέληση, την αγάπη και την προσφορά όλων των ενοριτών και των 

Ιερατικώς Προϊσταμένων σήμερα είμαστε θεατές αυτού του έργου που 

αποπερατώθηκε με υλικά, σχέδια και εργασίες σύγχρονης αρχιτεκτονικής 

ναοδομίας.  

 Ως Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης αλλά κυρίως ως ενορίτης 

αυτής της ιστορικής ενορίας Ζωοδόχου Πηγής αισθάνομαι αφάνταστα 

συγκινημένος και ευχαριστώ το Θεό και την Υπεραγία Θεοτόκο που 

αξιώνει όχι μόνο εμένα αλλά όλους τους συνενορίτες μου και 

συνδημότες να είμαστε παρόντες στη σημερινή τελετή της ανάμνησης 

των εγκαινίων του Ιερού Ναού. 

Σεβασμιώτατε, ως μικρή ένδειξη αγάπης προς την ενορία μου και 

ως ενθύμιο  παντοτινό, προσφέρω δι’Υμών σήμερα στον Ιερό Ναό, ως 

θυμίαμα και ευλογία της οικογένειάς μου, μία χρυσοκέντητη εικόνα της 

Ζωοδόχου Πηγής ακριβές αντίγραφο αυτής της εικόνας που προσέφερα 

στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίο κατά την πρόσφατη 

επίσκεψη του στο Δήμο μας.  

 Εύχεσθε, Σεβασμιώτατε, εύχεσθε Πατέρες η Παναγία να μας 

σκέπει και να μας οδηγεί στη ζωή μας.  

Οι ψυχές όλων των κεκοιμημένων,  ιερέων, πατέρων, μητέρων, 

συγγενών μας προσφύγων, που είναι πλέον μέλη της θριαμβεύουσας 

εκκλησίας σήμερα αγάλλονται και χαίρονται για το έργο αυτό της 

ανακαίνισης του Ιερού Ναού.  

Όλοι εμείς τους ευχαριστούμε και προσευχόμαστε για την 

ανάπαυση των ψυχών τους. Δόξα στον Άγιο Θεό.  
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Η Παναγία να μας έχει υπό τη σκέπη της.  

Σεβασμιώτατε 

Σας ευχαριστούμε θερμά γιατί πάντοτε στέκεσθε στο πλευρό μας 

σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι δήμοι. Ευχόμαστε ο 

Κύριος, πρεσβείαις της Κυρίας Θεοτόκου, να σας χαρίζει την κατ’άμφω 

υγεία, ψυχική και σωματική, για να διαποιμαίνετε το ποίμνιο σας, όλους 

εμάς. 

Σεβασμιώτατε 

Αγαπητοί μου Κυρίες και Κύριοι 

«Ει και η Πόλις εάλω, ουκ εάλω». Ζει η ανάμνηση, το πνεύμα, η 

παράδοση, ο πολιτισμός της. Όλα αυτά που έρχονται από την 

σκλαβωμένη πρωτεύουσα του γένους μας, την Ευλογημένη 

Κωνσταντινούπολη, την Πρωτεύουσα του Κράτους «του πρώτου 

πιστεύσαντος εις τον Δεσπότην Χριστόν». Συν τοις άλλοις αυτό 

καταδεικνύει η σημερινή γιορτή.  

Σας ευχαριστώ 

Λάζαρος Κυρίζογλου             

              Δήμαρχος        

  Αμπελοκήπων-Μενεμένης 


