
 

Χαιρετισμός Δήμαρχου Καραβά 

στην εκδήλωση «Χορός του λεμονιού» 

Συνδέσμου Λαπήθου – Καραβά και περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που μεταφέρω τις εγκάρδιες ευχές μου και τους 

αδελφικούς μου χαιρετισμούς εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά στα μέλη και 

τους φίλους του Συνδέσμου Λαπήθου – Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας με την 

ευκαιρία της διοργάνωσης της παραδοσιακής εκδήλωσης της περιοχής μας, του «Χορού του 

λεμονιού». 

Η σύνδεση με το ιστορικό μας παρελθόν και τις ρίζες μας καθώς και η προβολή του 

πολιτισμού και των παραδόσεων μας είναι μια αποστολή πολύ δύσκολη αλλά σημαντική 

στους δύσκολους καιρούς που περνούμε. Ιδιαίτερα σε χώρες που διαμένουν απόδημοι μας 

αυτό το ένδοξο ιστορικό παρελθόν που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας πρέπει να το 

μεταφέρουμε με κάθε ευκαιρία στη νέα γενιά για να δημιουργήσουμε προοπτικές 

δραστηριοποίησης και διατήρησης των παραδόσεών μας. 

Σίγουρα η αποψινή εκδήλωση συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, αναβιώνει μνήμες, 

ενδυναμώνει την πίστη για τα δίκαιά μας, δίνει εφόδια γνώσης και περηφάνιας στη νέα γενιά 

και όσους συμμετέχουν σε αυτή. 

Εκ μέρους του Δήμου Καραβά μεταφέρω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον πρόεδρο του 

συνδέσμου Σάββα Παυλίδη και τους συνεργάτες του στο συμβούλιο για τα όσα με πολλούς 

κόπους και θυσίες διοργανώνουν και προβάλλουν σχετικά με την κατεχόμενη γη μας. 

Ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά μας έδωσε το γεγονός της εκλογής του αγαπητού μας Σάββα 

στη γραμματεία και στο εκτελεστικό συμβούλιο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Μεγάλης Βρετανίας. Ευχόμαστε καλή δύναμη με τη διαβεβαίωση ότι ο Δήμος Καραβά θα 

είναι πάντοτε δίπλα του συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος στη δύσκολη πορεία που όλοι 

μαζί βιώνουμε μακριά από τις κατεχόμενες πόλεις και τα χωριά μας.  

Χαιρετίζω επίσης, θερμά όλους τους φίλους από τις κωμοπόλεις Λαπήθου και Καραβά 

και των περιχώρων που παρευρίσκονται στην εκδήλωση και στηρίζουν το έργο του 

συνδέσμου. Επανατονίζουμε για άλλη μια φορά ότι ο Καραβάς και η Λάπηθος έχουν μια 



ξεχωριστή Ελληνική ιστορία και θρησκευτική παράδοση και θα ζουν για πάντα στις καρδιές 

μας.  

Έχουμε χρέος να παραμείνουμε θαρραλέοι μαχητές στους δύσκολους καιρούς που 

περνούμε με την πίστη ότι το δίκαιο σύντομα θα νικήσει και όλοι μαζί θα γευτούμε τη 

μεγάλη χαρά της επιστροφής στις αξέχαστες κωμοπόλεις μας Λάπηθο και Καραβά και σε 

όλα τα χωριά και τις πόλεις της κατεχόμενης γης μας. 

 

30 Νοεμβρίου 2013 

 

 Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος Καραβά  


