Μήνυμα του Προέδρου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ
Χρίστου Καραολή για τα Χριστούγεννα και το Νέο Χρόνο 2021
Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας στο τέλος μιας πολύ δύσκολης και απαιτητικής χρονιάς
για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, και όλο τον κόσμο για να σας στείλω θερμό μήνυμα
αγάπης και εγκάρδιες ευχές σε εσάς και τις οικογένειες σας Χαρούμενα και υγιή
Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά. H Κύπρος γιορτάζει και αυτό το χρόνο, τα
Χριστούγεννα και καλωσορίζει το Νέο Χρόνο, ημικατεχόμενη από τον τουρκικό στρατό και
τους εποίκους, με πρόσφυγες, αγνοούμενους και εγκλωβισμένους. Θυμούμαστε και
τιμούμε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για τη δική μας ελευθερία.
Η φετινή εορταστική περίοδος, όπως γνωρίζετε, θα είναι πολύ διαφορετική για όλους μας.
Πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τους δικούς μας και τους συνανθρώπους μας,
την υγεία και την ευημερία όλων μας και ταυτόχρονα να νικήσουμε τον κορονοϊό.
Μπορεί οι καθιερωμένες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες της ομογένειας να έχουν αναβληθεί
για φέτος, αλλά η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και η ομογένεια συνεχίζει το διαφωτιστικό
της έργο, την ενημέρωση της κυβέρνησης και των βουλευτών, με τα νέα μοντέρνα μέσα
επικοινωνίας, webinar, zoom, team και με νέες πρωτοβουλίες και ψηφιακές εκδηλώσεις.
Καταπολεμώντας ενωμένοι τον κορωνοϊό
Τον Μάρτιο, δημοσιεύσαμε πλατφόρμα πληροφόρησης και μια ποικιλία πρωτοβουλιών για
την υποστήριξη της ομογένειας μας, σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία και
τον Επίτροπο Προεδρίας κ Φώτη Φωτίου. Συνεργαστήκαμε με το Υπέξ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και το Marathon Foods ΗΒ, για να παραδώσουμε πάνω από 4.500 δωρεάν
πακέτα κυπριακών προϊόντων σε Κύπριους φοιτητές. Στείλαμε επίσης περισσότερα από
600 δωρεάν πακέτα κυπριακών τροφίμων σε ηλικιωμένα και ευάλωτα μέλη της παροικίας
μας, χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία του Ιωάννη Χριστοδούλου, και τη βοήθεια των 60
εθελοντών της NEΠOMAK
Είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους εργαζόμενους στο εθνικό σύστημα υγείας, τους
εθελοντές, τους εκπαιδευτικούς, τις επιχειρήσεις και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που
εργάστηκαν και εργάζονται σκληρά για να την μας λείψει τίποτα.
H Εθνική Ομοσπονδία οργάνωσε ψηφιακές εκδηλώσεις για τη διατήρηση της ψυχικής
υγείας, με την ψυχολόγο Δρ Λίντα Παπαδοπούλου, και με τον εφευρέτη του γρήγορου τεστ
κορονοϊού, καθηγητή Χ. Τουμάζου. Η πανδημία ήταν η αφορμή να δημιουργηθεί ο
Σύνδεσμος Κυπρίων Ιατρών ΗΒ, σωματείο μέλος Ομοσπονδίας, που έστησε τηλεφωνική
γραμμή για ιατρικές συμβουλές και βοήθεια στην ομογένεια.
Γιορτάζοντας την 60η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η Ομοσπονδία σηματοδότησε την 60η επέτειο Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
που ιδρύθηκε μετά από το τέλος του ένδοξου απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου.
Δυστυχώς, όμως, πολύ σύντομα διαταράσσεται η ειρηνική και εξελικτική πορεία της
Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της τουρκοκυπριακής ανταρσίας και των δικοινοτικών

ταραχών το ’63-’64. Ακολούθησε το προδοτικό πραξικόπημα και η βάρβαρη τουρκική
εισβολή του 1974. Όλοι οι Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας και η πολιτική ηγεσία
επέλεξαν την εποικοδομητική εμπλοκή σε συνομιλίες για την επίλυση του κυπριακού α Το
Κυπριακό ήταν και παραμένει θέμα εισβολής και κατοχής. Όλα αυτά τα χρόνια επιζητούμε
λύση λειτουργική και βιώσιμη, στη βάση των περί Κύπρου ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Δυστυχώς η Τουρκία με την επεκτατική πολιτική της, τις απειλής των κανονιοφόρων, όπως
κάνει και σήμερα, δεν συνδράμει στην ειρηνική επίλυση του Κυπριακού. Η Κυβέρνηση του
ΗΒ, το Εργατικό Κόμμα, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και το APPG για την Κύπρο, έστειλαν
εορταστικά μηνύματα για τα 60 χρόνια Κυπριακής Ανεξαρτησίας στα οποία αναφέρονται
τα επιτεύγματα του κράτους και τις ισχυρές διμερείς σχέσεις με το ΗΒ. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας και ο Επίτροπος Προεδρίας, ευχαρίστησαν την Ομοσπονδία και την
παροικία, που στέκονται πάντα δίπλα στην Κύπρο μας καθ’ όλη τη διάρκεια των
δύσκολων προκλήσεων που αντιμετώπισε η Κύπρος μας από το 1960.
Συνεχής προσφορά στον αγώνα για μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο
Παρά τις δυσκολίες που επέφερε το COVID-19, η Εθνική Ομοσπονδία και η παροικία μας
συνεχίζουν να αγωνίζονται για μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, προβάλλουν και
προασπίζουν τα δίκαια της στη βρετανική κυβέρνηση και τους βουλευτές και καταδικάζουν
τις αμέτρητες παράνομες και επιθετικές ενέργειες κατά της Κύπρου. Φέτος,
πραγματοποιήθηκε η έβδομη παράνομη απόπειρα γεώτρησης της Τουρκίας στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου (ΑΟΖ), ενώ συνεχίζονται οι απειλές και
προκλητικές πράξεις της τουρκικής κυβέρνησης. Διασφαλίσαμε την καταδίκη των
παράνομων πράξεων από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, την Αντιπολίτευση,
τους βουλευτές και τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Ομάδα (APPG) για την Κύπρο.
Η Ομοσπονδία, οργάνωσε διαδικτυακή εκστρατεία επιστολών, με αποτέλεσμα να σταλούν
περισσότερες από 3.500 ηλεκτρονικές επιστολών στον υπουργό Εξωτερικών Ν. Ράαμπ
και τον Πρωθυπουργό Μ. Τζόνσον σε 3 ημέρες. Σε απάντηση προς την επιστολή μας, η
υπουργός Ευρωπαϊκής Γειτονίας Γ. Μόρτον, εξέφρασε την υποστήριξη της κυβέρνησης
του ΗΒ της δήλωσης του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «εκφράζοντας
βαθιά ανησυχία σχετικά με τις πράξεις της Τουρκίας και ζητώντας την ανατροπή τους».
0ι προκλήσεις και οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας εναντίον σχεδόν όλων των γειτόνων
της, έχουν αναγκάσει και άλλες οργανώσεις της διασποράς που εδρεύουν στο ΗΒ, όπως
η Εθνική Επιτροπή Αρμενίων ΗΒ, η Δημοκρατική Συνέλευση των Κούρδων ΗΒ και το
Αιγυπτιακό Συμβούλιο ΗΒ να συνεργαστούν μαζί μας, για να επισημάνουμε όλοι μαζί τις
συνέπειες των ενεργειών της Τουρκίας στην περιοχή.
Καταδικάσαμε διαδικτυακά την τραγική 46η επέτειο της παράνομης τουρκικής εισβολής
στην Κύπρο με το καθιερωμένο ετήσιο Λόμπυ με κύριο ομιλητή τον Υπουργό Εξωτερικών
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και ακούσαμε ομιλίες από την Υπουργό
Ευρωπαϊκής Γειτονίας, Σκιώδεις Υπουργούς, τον εκπρόσωπο για εξωτερικά ζητήματα των
Φιλελευθέρων Δημοκρατών, το APPG και άλλους βουλευτές.
Στις 15 Νοεμβρίου, την 37η επέτειο του παράνομου «UDI» του αποσχιστικού καθεστώτος
“trnc” στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου μας, συνδιοργανώσαμε διαδικτυακό σεμινάριο
με την ΕΦΕΚ ΗΒ σχετικά για το μέλλον του Κυπριακού. Ομιλητές ήταν ο υπουργός
Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδης και οι έξι Κύπριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος του APPG για την Κύπρο, βουλευτής Sir Roger Gale MP και ο
σκιώδης υπουργός για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό, Mr Fabian Hamilton MP, έστειλαν
ηλεκτρονικά μηνύματα με τα οποία καταδίκασαν το παράνομο «UDI», τις προκλήσεις της
Τουρκίας και ζήτησαν επανέναρξη των συνομιλιών.

Προώθηση και ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου με την παροικία μας
Το Γενάρη, προτού πλήξει η πανδημία το HB, οργανώσαμε εκδήλωση με τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή, για να συζητήσουμε πρωτοβουλίες απλοποίησης της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την Κυπριακή ιθαγένεια και τη εγγραφή Κυπρίων
υπηκόων στο καθεστώς διακανονισμού ΕΕ. Συνδιοργανώσαμε φωτογραφική έκθεση της
πρόσφατης ιστορίας της Κύπρου από τον Ά. Χριστοφόρου, με το Γραφείο Τύπου &
Πληροφοριών Κύπρου. Επίσης, οργανώσαμε δείπνο προς τιμή του Υπουργού Παιδείας,
Πολιτισμού, κ. Π. Προδρόμου, και συζητήσαμε θέματα σχετικά με τα ελληνικά σχολεία της
ομογένειας μας.
Λόγω της πανδημίας, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους. Για να
βοηθήσουμε τα μέλη της παροικίας μας που επηρεάστηκαν, δημιουργήσαμε το «Δίκτυο
Κύπριων επαγγελματιών ΗΒ» παρέχοντας καθοδήγηση, βελτιώσεις βιογραφικού και
ευκαιρίες δικτύωσης. Η πρωτοβουλία στηρίζετε από τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη
Φωτίου.
Παρά τα προβλήματα του BREXIT και του COVID19, με τη συνεργασία της ΠΟΜΑΚ,
ΠΣΕΚΑ, ΝΕΠΟΜΑΚ των διπλωματικών αποστολών Κύπρου και Ελλάδας και της
Εκκλησίας, θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας για τη διατήρηση της ταυτότητας μας, τη
δραστηριοποίηση και ανάμειξη της παροικίας στην πολιτική ζωή της Βρετανίας και στα
κοινά της ομογένειας, και την ενίσχυση των δεσμών μας με την πατρίδα.
Με την προοπτική της επανέναρξης των συνομιλιών για λύση του κυπριακού στις αρχές
του 2021 θα αυξήσουμε τις επαφές και πιέσεις μας στα κέντρα αποφάσεων του ΗΒ. Θα
τονίζουμε, ότι στη μικρή μας πατρίδας, για 47 χρόνια ο τουρκικός κατοχικός στρατός και οι
παράνομοι έποικοι, συνεχίζουν να προβάλλουν εμπόδια στη λύση του κυπριακού και
κρατούν το νησί μας όμηρο στα άνομα τουρκικά σχέδια. Η κατοχή της Κύπρου παραμένει
μια ανοιχτή πληγή σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε,
τον τερματισμό των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην περίκλειστη πόλη του
Βαρωσιού, και να απαιτούμε εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπως και των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αυτά αποτελούν μόνο ένα μικρό απόσπασμα των δραστηριοτήτων μας και εκείνων των
80+ σωματείων μας τους τελευταίους 12 μήνες. Ενώ είμαι περήφανος για τα επιτεύγματά
μας φέτος, όλοι πρέπει να συνεχίσουμε και να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας καθώς
γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία μας.
Τις άγιες αυτές μέρες, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ στέλνει σε όλους τους
αδελφούς μας Κυπρίους, και σε όλο τον ελληνισμό όπου και αν βρίσκεται, θερμό μήνυμα
αγάπης και εγκάρδιες ευχές για
Καλά Χριστούγεννα. Καλό, δημιουργικό και ειρηνικό το Νέο Χρόνο 2021.
Με το μήνυμα του νεογέννητου σωτήρα του κόσμου «δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης
ειρήνη εν ανθρώπΧπιστος93οις ευδοκία» και την καρδιά μας πλημμυρισμένη από αγάπη,
ελπίδα αισιοδοξία και πίστη προχωρούμε μπροστά. Ο Νέος χρόνος θα είναι πολύ
καλύτερος από τον περσινό.
Χρόνια Πολλά, Ελευθερία στην Κύπρο και ειρήνη στον κόσμο
Χρίστος Καραολής
Πρόεδρος, Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ

