Ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Φινλανδίας, κ. Δημοσθένης Σεβέρης – σχεδόν
50 χρόνια προσφοράς για τη Φινλανδία και εκ μέρους της Φινλανδίας.
Ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος, κ. Δημοσθένης Σεβέρης, έχει εργαστεί για τη Φιλανδίας και τους Φιλανδούς
για περίπου μισό αιώνα. Με την πάροδο των χρόνων, έχει γίνει φίλος των Φινλανδών επισκεπτών και
μονίμων κατοίκων. Ο κ. Σεβέρης γνωρίζει επίσης προσωπικά πληθώρα Φινλανδών πρώην Προέδρων,
Υπουργών και Πρέσβεων. Ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος μοιράζεται πολλές αναμνήσεις από τους
ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών, που του έδωσαν το παρατσούκλι «Τίμο».

Στη φωτογραφία: Ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος κ. Δημοσθένης «Τίμο» Σεβέρης δίπλα από τη φωτογραφία του
αείμνηστου πατέρα του, Ζήνων Σεβέρη.

Ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος, κ. Δημοσθένης Σεβέρης, χαμογελά ενώ εξιστορεί τις καταβολές του
επιθέτου του. Παρά την Ελληνοκυπριακή του καταγωγή, ήδη από τον καιρό του αείμνηστου προπάππου
του, και πρώτου Δημάρχου Λευκωσίας (1882-1888), Χριστόδουλου Σεβέρη, το επίθετο Σεβέρης
προέρχεται από την τουρκική λέξη severim, που σημαίνει αγαπητός.
Ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος μιλά για τους φίλους και συγγενείς του με πολύ εγκάρδιο τρόπο. Με την
πάροδο των χρόνων ο συμπαθής και κοινωνικός κ. Σεβέρης, έχει γίνει φίλος με πολλούς Φινλανδούς,
πολλοί εκ των οποίων ακόμη τον αποκαλούν «Τίμο».
Ο πατέρας του κ. Δημοσθένη, ο αείμνηστος Ζήνων Σεβέρης, διορίστηκε Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της
Φινλανδίας στην Κύπρο το 1966. Ο Δημοσθένης ακολούθησε τα αχνάρια του πατέρα του και ξεκίνησε ως

Επίτιμος Υποπρόξενος της Φινλανδίας το 1973, μετά το διορισμό του πατέρα του ως Υπουργού Υγείας
στην Κύπρο. Λίγο αργότερα αφότου ανέλαβε τα καινούργια του καθήκοντα, ο κ. Σεβέρης κατάλαβε πως
με την γεωγραφική θέση και σημασία της Κύπρου, το Γενικό Προξενείο της Φινλανδίας στην Κύπρο
προοριζόταν επίσης για να παρέχει βοήθεια και να εξυπηρετεί Φινλανδούς πολίτες που ζούσαν και
εργάζονταν στη Μέση Ανατολή, που αναγκάζονταν να φύγουν από τις χώρες τους εν καιρώ αναταραχών
και βίας.
Κατά τη διάρκεια των Τουρκικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, που ευρέως αναφέρονται στην Κύπρο ως
Τουρκική εισβολή, η οποία ξεκίνησε στις 20.07.1974, ο κ. Σεβέρης και ο αδελφός του Κώστας
επιστρατεύτηκαν. Το τηλέφωνο του γραφείου του πατέρα τους χτυπούσε ακατάπαυστα από πολλούς
Φινλανδούς που ζούσαν στην Κύπρο κατά το διάστημα των συγκρούσεων και είχαν ανάγκη για βοήθεια.
«Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά στον πατέρα μου», είπε ο κ. Σεβέρης.
Αντιλαμβάνομαι την αγωνία του κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών σκεπτόμενος κατά πόσο
οι γιοί του ήταν ασφαλείς. Παρόλα αυτά, κατάφερε να κρατήσει τη ψυχραιμία του. Ο Κώστας και
εγώ επιβιώσαμε καθώς επίσης και όλοι οι Φινλανδοί, θυμάται».
Ο κ. Σεβέρης αναβαθμίστηκε σε Επιτ. Πρόξενο το 1979 και ο αδερφός του Κώστας διορίστηκε ως Επίτιμος
Υποπρόξενος το 1987, την ίδια χρονιά που ο κ. Σεβέρης αναβαθμίστηκε σε Επίτιμο Γενικό Πρόξενο,
διαδεχόμενος τον πατέρα του. Ο Κώστας πήρε τη θέση του Επίτιμου Πρόξενου λίγα χρόνια αργότερα.
Ένα από τα πρώτα προβλήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί ο κ. Σεβέρης ήταν η έκδοση Φινλανδικών
διαβατηρίων. Μέχρι και την εγκατάσταση της Πρεσβείας της Φινλανδίας στην Λευκωσία, τα διαβατήρια
Φινλανδών πολιτών ᾔ Φινλανδών που ζούσαν στην Κύπρο, εκδίδονταν ή ανανεώνονταν στην Πρεσβεία
της Φινλανδίας στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, και έφεραν τη σφραγίδα της Πρεσβείας της Φινλανδίας στο
Τελ Αβίβ. Στις δεκαετίες του 1970 και 1980 όμως υπήρξαν πολλά περιστατικά αεροπειρατείας στην
περιοχή και αυτό έθετε σε κίνδυνο τους τότε ταξιδιώτες. Ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος χρειάστηκε να
επικοινωνήσει σε έντονο ύφος με την εκεί Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, και εν κατακλείδι, η σφραγίδα των
διαβατηρίων άλλαξε και ανέφερε Πρεσβεία της Φινλανδίας, Λευκωσία.
Με την πάροδο των χρόνων, ο κ. Σεβέρης δημιούργησε φιλικές σχέσεις με τα μέλη του Φινλαδικού
αποσπάσματος των κυανοκράνων (FINCON/UNFICYP). Ο κ. Σεβέρης έχει να διηγηθεί πολλές ιστορίες από
εκείνη την περίοδο. Το Φινλανδικό απόσπασμα FINCON άφησε πίσω του μια εξαιρετική φήμη. Ο κ.
Σεβέρης μιλά με μεγάλο θαυμασμό για τον πολύ καλό του φίλο, τον αείμνηστο Αντισυνταγματάρχη,
Jorma Pullinen, διοικητή της FINCON, ο οποίος, κατά τη διάρκεια των γεγονότων του 1974, κατάφερε να
αποσύρει το απόσπασμα και τους τραυματίες από διασταυρωμένα πυρά. Ο κ. Σεβέρης πιστεύει πως
πρέπει να εκδοθεί μία γραπτή αναφορά ή μια Λευκή Βίβλος συγκεκριμένα για το Φινλανδικό απόσπασμα
στην Κύπρο. Όλα τα μέλη του ήταν προσεκτικά επιλεγμένα, αξιοσέβαστα, γενναία και αμερόληπτα.
Εκθειάζει δε τον Στρατηγό Ilmari Armas-Eino Martola, Διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (1969 - 1972), και τον κ.
Sakari Tuomioja, που υπηρέτησε ως ο πρώτος ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ το 1964. Ο κ. Tuomioja
ακόμα βρίσκεται στη μνήμη των Κυπρίων και ο αδόκητος θάνατός του δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει
το έργο του. Πολλοί πιστεύουν πως αν ο κ. Tuomioja είχε την ευκαιρία να ολοκληρώσει το έργο του, η
ιστορία της Κύπρου θα ήταν διαφορετική.
Ο κ. Σεβέρης μιλά με πολύ κολακευτικά λόγια για τον θεσμό για πολλά χρόνια του μόνιμου
εγκατεστημένου στην Κύπρο Συνδέσμου, μεταξύ της Αστυνομίας των Σκανδιναβικών Χωρών με την
Κυπριακή Αστυνομία, σε θέματα ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εγκλήματα κτλ. Ο θεσμός

σταμάτησε το 2007, αλλά όλοι οι Φινλανδοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν, άφησαν πίσω τους μια
εξαιρετική φήμη και ένα αμοιβαίο απόλυτο σεβασμό για την συνεργασία τους με την Κυπριακή
Αστυνομία, και για το ζεύγος Σεβέρη, την ανάμνηση ικανών συνεργατών στο Προξενείο και πολύ
αγαπητών οικογενειακών φίλων.
Ο κ. Δημοσθένης και η γυναίκα του Δάφνη έχουν συσχετιστεί με αρκετούς Φινλανδούς Προέδρους. Όταν
επισκέφθηκαν τη Φινλανδία το 1997 έτυχαν πολύ θερμής υποδοχής προσωπικά από τρείς προέδρους,
τον κ. Mauno Koivisto, τον κ. Martti Ahtisaari, και την κα. Tarja Halonen. Η κα. Halonen σε μια από τις
προηγούμενες επισκέψεις της στην Κύπρο πήγαινε για ψώνια με την κα. Σεβέρη.
Ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος, ο κ. Σεβέρης, είναι ένα αξιέπαινο άτομο με πολλές παρασημοφορήσεις και
είναι αξιοσέβαστος στη Φινλανδία. Ο κ. Σεβέρης, με τη σειρά του, εξέφρασε την εκτίμηση και την
ευγνωμοσύνη της οικογένειας του για την πρόσφατη παρασημοφόρηση της κας Δάφνης Σεβέρη με το
«Cross of Merit of the White Rose of Finland», που της απονεμήθηκε από την Αυτού Εξοχότητα τον
Πρόεδρος της Φινλανδίας κ. Sauli Niinistö ως Grand Master. Ο Πρέσβης της Φινλανδίας κ. Χάρι Μάκι
Ρέινικκα παρέδωσε το παράσημο στην κα Σεβέρη κατά τη διάρκεια της Μέρας Ανεξαρτησίας της
Φινλανδίας το 2020.
Πίσω από το γραφείο του κ. Σεβέρη, υπάρχουν 2 πίνακες από τα οικογενειακά σπίτια που βρίσκονται στα
κατεχόμενα και συγκεκριμένα στην Κερύνεια. Η οικογένεια Σεβέρη έχει λάβει την κατανόηση από
πολλούς Φινλανδούς οι οποίοι έχουν παρόμοιες αναμνήσεις από προσωπικές ή οικογενειακές εμπειρίες
από την περιοχή της Καρέλιας.
Το 2004, ο πρώην Πρέσβης της Φινλανδίας στο Τελ Αβίβ, ο κ. Pekka J. Korvenheimo, ο οποίος μετέπειτα
ήταν στο Ελσίνκι, διοργάνωσε μια επίσκεψη στα κατεχόμενα για την οικογένεια Σεβέρη μέσω των
Ηνωμένων Εθνών. Κάτω από την κατοικία της οικογένειας Σεβέρη στην Κερύνεια, υπήρχε ένα κατάστημα.
Ο ιδιοκτήτης αναγνώρισε τον κ. Σεβέρη από το επίθετο του.
«Ρώτησα τον κάτοικο του σπιτιού αν μπορούσα να πάρω μαζί μου λίγο χώμα από τον κήπο του
σπιτιού στους τάφους των παππούδων και των γονιών μου», είπε ο κ. Σεβέρης με
συναισθηματικά φορτισμένη φωνή.
Ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος είναι πάντα πρόθυμος να συνεχίσει να βοηθά όσο περισσότερο μπορεί τους
Φινλανδούς.
«Είμαι εδώ για να βοηθήσω», λέει.
Η Πρεσβεία της Φινλανδίας στη Λευκωσία μεταφέρει τον σεβασμό του Φινλανδικού λαού προς το
πρόσωπό του κ. Σεβέρη και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχόμενη προσφορά του Επίτιμου
Γενικού Πρόξενου Δημοσθένη «Τίμο» Σεβέρη και της γυναίκας του Δάφνης Δ. Σεβέρη. Ο κ. Σεβέρης
διαβεβαιώνει τη Φινλανδία και τους Φινλανδούς πως η προσφορά του συνεχίζεται.

