Χαιρετισμός του Δημάρχου Καραβά κ. Νίκου Χατζηστεφάνου
στον «Χορό του Λεμονιού» που διοργανώνεται
από τον «Σύνδεσμο Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων»
στις 26 Οκτωβρίου, 2019
Αγαπητέ Πρόεδρε του Συνδέσμου Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων,
Αγαπητά Μέλη του Συμβουλίου,
Αγαπητοί Συντοπίτες στη Μεγάλη Βρετανία,
Φίλες και Φίλοι,
Εκ μέρους του Δήμου Καραβά σας απευθύνω για ακόμα μια φορά θερμό αδελφικό
χαιρετισμό και σας συγχαίρω για τη διοργάνωση του Χορού του Λεμονιού στο Λονδίνο.
Χαιρετώ με ικανοποίηση την διοργάνωση του Χορού στη Μεγάλη Βρετανία από το
Σύνδεσμο σας που περιλαμβάνει όχι μόνο τους κατοίκους του Καραβά, αλλά και του
κατοίκους της Λαπήθου και των περιχώρων μας.
Εκφράζω θερμά συγχαρητήρια σε όλους εσάς, που καταφέρατε να τηρείτε τις παραδόσεις
μας όχι μόνο ως πρόσφυγες, αλλά και ως ξενιτεμένοι. 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», στις ΗΠΑ από τη «Λάμπουσα» της Νέας Υόρκης και στην Αυστραλία από
τη «Λάμπουσα» Μελβούρνης.
Με αυτόν τον χορό αναπολούμε την κατεχόμενη σήμερα γη μας. Τιμούμε τον ιδρώτα και
τον μόχθο των γονιών μας που ανάθρεψαν τα περιβόλια μας και έκαναν το χρυσό μας
λεμόνι να φέρει ευημερία στους τόπους μας. Η καρδιά μας ραγίζει με τον πόνο της
προσφυγιάς. Αλλά, όσο περνά ο καιρός, άλλο τόσο γιγαντώνεται μέσα μας ο πόθος για
ελευθερία και επιστροφή στα σπίτια και τη γη μας.
Ξενιτεμένοι αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, μεταφέρω την βαθιά εκτίμηση του Δημοτικού
Συμβουλίου και όλων των Καραβιωτών για τον δυναμισμό σας, την αγάπη σας στη
κατεχόμενη Κύπρο μας και την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Αποτελείτε το στήριγμα του αγώνα
μας. Προσωποποιείτε την ελπίδα μας για επιστροφή και δικαίωση. Με συμπαραστάτες
σαν κι εσάς μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έρθει σύντομα η ώρα που θα διοργανώσουμε
το Χορό του Λεμονιού στον Ζέφυρο, από όπου ξεκίνησε, στους Μύλους και στην Πράσινη
Κοιλάδα.
Ευχή και προσευχή μας παραμένει να ανταμωθούμε όλοι μαζί στον Καραβά και τη
Λάπηθο, την Ελιά και τους Μότιδες, τον Παλιόσοφο και τον Λάρνακα της Λαπήθου, την
πόλη και την επαρχία μας σε μια Ελεύθερη Κύπρο.
Νίκος Χατζηστεφάνου
Δήμαρχος Καραβά
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