
Μήνυμα προς κατοίκους Ζώνης 

(13/11/2016) 

Κύριε Δήμαρχε Μεγαλόπολης, κ. Πρόεδρε και εκπρόσωποι της Ζώδιας, εξοχότατοι άρχοντες 

και αρχές του τόπου, κα Λαγούδη πρόεδρε του εξαίρετου και πολύ δραστήριου 

Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ζώνης, αγαπητή μου Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη, 

συμπολίτες και συμπολίτισσες- αγαπητοί κάτοικοι της Ζώνης. Επιτρέψτε μου να σας 

αποκαλώ έτσι μια και νοιώθω ότι είμαστε πολύ πιο πάνω από απλοί συνδημότες αφού 

είμαστε όλοι απόγονοι των ιδίων ανθρώπων των κατοίκων της αρχαίας Ζοιτίας. 

Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή σας συνάντηση και λυπάμαι που λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεων  για εθνικούς λόγους ( πρέπει να είμαι οπωσδήποτε εδώ για την καταδίκη 

της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στην κατεχόμενη γη της Κύπρου μας), δεν μπορώ να 

είμαι μαζί σας σήμερα.  

Η σκέψη όπως και η καρδιά μου είναι πάντοτε κοντά σας. Ήδη πολλοί Ζωδιάτες και όχι 

μόνο γνωρίζουν για την ίδρυση του χωριού μας της Ζώδιας από τη Ζοιτία . Μάλιστα  με μια 

έκθεση που δημιούργησα ως πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Ξάνθης  και προβάλαμε εδώ 

στην πόλη μας, από την οποία βλέπω ότι έχουν δημοσιευτεί στο σάιτ του Μορφωτικού σας 

συλλόγου τρεις πινακίδες,  αλλά και μέσω του Δημοτικού Ραδιοφώνου «Όμορφη Πόλη», 

στο οποίο επιμελούμαι και παρουσιάζω την εκπομπή «Θράκη- Κύπρος βίοι παράλληλοι» με 

τις αναφορές μου και οι Θρακιώτες πλέον γνωρίζουν την Πελοποννησιακή μας καταγωγή. 

Είχα την πρώτη επικοινωνία με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ζώνης κ. Θανάση Αργυρόπουλο 

τον Ιανουάριο του 2013. Χαίρομαι που μέσα σε 3 χρόνια έγιναν τόσα πολλά.  

Εύχομαι η σημερινή συνάντηση να πάει παραπέρα τις σχέσεις των δύο περιοχών και να 

βρεθούμε σύντομα όλοι μαζί γιορτάζοντας την αδελφοποίηση της Ζώνης με τη Ζώδια. 

Εύχομαι ακόμη σύντομα να δει η κατεχόμενη γη μας τη λευτεριά της από τον τουρκικό ζυγό 

και να βρεθούμε όλοι μαζί στη Ζώδια μας, εκεί στο σημείο που βρίσκεται η εκκλησία του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που οι πρόγονοι μας είχαν στήσει το ιερό του Απόλλωνα.  

Σας εύχομαι Καλή συνέχεια και Καλή επιτυχία! 

Ελένη Χατζηγεωργίου  

Η Ζωδιάτισσα Πολιτικός Μηχανικός και Τοπογράφος Μηχανικός 

Πρόεδρος Συλλόγου Κυπρίων Ξάνθης. 

  

 

 


