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Αγαπητέ Πρόεδρε του Σωματείου «Λάμπουσα», 
Αγαπητά Μέλη του Συμβουλίου, 
Αγαπητοί Συγχωριανοί, 
Φίλοι και Φίλες, 
 
 
Εκ μέρους του Δήμου Καραβά σας απευθύνω θερμό αδελφικό χαιρετισμό και σας 
συγχαίρω για τη διοργάνωση του Χορού του Λεμονιού στις ΗΠΑ, μια εκδήλωση που έχει 
ως βασικό στόχο την αναβίωση των εθίμων και των παραδόσεων του Καραβά μας. Για 
τούτο και σας συγχαίρω ακόμα μια φορά από τα βάθη της ψυχής μου, επειδή, ως 
πρόσφυγες, αλλά και ως ξενιτεμένοι, τηρείτε τις παραδόσεις μας στη ξενιτιά. Γιατί ο Χορός 
του Λεμονιού είναι παράδοση που άρχισε στον Καραβά το 1951 και συνεχίζει να 
διοργανώνεται, όπου υπάρχουν οργανωμένα σύνολα Καραβιωτών: στην Κύπρο από το 
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς», στη Μεγάλη Βρετανία από τον Σύνδεσμο Λαπήθου, 
Καραβά και περιχώρων και στην Αυστραλία από τη «Λάμπουσα» Μελβούρνης.   

Σας συγχαίρω επίσης θερμά για την απόφαση που πήρατε, ως το οργανωμένο σύνολο 
των αποδήμων Καραβιωτών στις ΗΠΑ, να τιμήσετε στην εκδήλωσή σας τον τέως Δήμαρχο 
Καραβά Γιάννη Παπαϊωάννου για την πολύχρονη προσφορά του, το πάθος, την 
αφοσίωσή του και για τη συνεργασία που ως κοινότητα είχατε μαζί του. Γι αυτές του τις 
αρετές, καθώς και για την εργατικότητα και την αγάπη του για τον Καραβά ο Δήμος 
Καραβά έχει ήδη τιμήσει τον αγαπητό φίλο Γιάννη Παπαϊωάννου σε ειδική εκδήλωση που 
αφιερώσαμε σε αυτόν, πριν ένα περίπου χρόνο. Η εκπροσώπηση του Δήμου Καραβά διά 
του Δημάρχου στην εκδήλωση αυτή αποτελεί έμπρακτη επιδοκιμασία για την ενέργειά σας. 

Ξενιτεμένοι αδελφοί,  

Κλείνοντας τον χαιρετισμό, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι εκτιμούμε τον δυναμισμό σας, την 
αγάπη σας για την κατεχόμενη Κύπρο και την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Για εμάς είστε το 
στήριγμα του αγώνα μας και  η ελπίδα μας για επιστροφή και δικαίωση. Με 
συμπαραστάτες σαν κι εσάς μπορούμε να προσδοκούμε ότι σύντομα θα διοργανώσουμε 
το Χορό του Λεμονιού στον Ζέφυρο, από όπου ξεκίνησε, στους Μύλους και στην Πράσινη 
Κοιλάδα.   

Καλή αντάμωση λοιπόν σε ένα ελεύθερο Καραβά, σε μια Ελεύθερη Κύπρο.   

 
 

Νίκος Χατζηστεφάνου 
Δήμαρχος Καραβά 
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