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Τιμητική βραδιά για τον Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

Τ
ον πρόεδρο του ΔΗΣΥ και της 
Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού του Κυπρια-
κού Κοινοβουλίου καθώς και 

την Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νατάσα 
Πηλείδου τίμησε η Ελληνική Κυπρια-
κή Λέσχη την περασμένη Δευτέρα το 
βράδυ με επίσημο δείπνο στο C-Side. 
Σε μια κατάμεστη αίθουσα με ζεστή 
ατμόσφαιρα, ο Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Κυπριακής Λέσχης, κ. Πανίκος 
Αχιλλέως και το Συμβούλιο καλωσό-
ρισαν και δεξιώθηκαν τους φετινούς 
απεσταλμένους της Κυπριακής Πολι-
τείας για τις εκδηλώσεις μνήμης που 
έγιναν και φέτος από τη ΣΕΚΑ με 
αφορμή τη 44η επέτειο από την τουρ-
κική εισβολή. Χρέη τελετάρχη έκανε η 
κα Κατερίνα Σώζιου. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η Ύπατη 
Αρμοστής της Κύπρου στην Αυστρα-
λία, κα Μάρθα Μαυρομάτη με το σύζυ-
γο της, ο Πρόεδρος της ΣΕΚΑ, κ. Τζακ 
Πασαρρής με την σύζυγο του, ο Πρόε-
δρος της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ 
κ. Σωτήρης Τσουρής ΟΑΜ, JP με τη 
σύζυγο του, ο Γενικός Διευθυντής της 
Bank of Sydney, κ. Μίλτος Μιχαηλάς 
με τη σύζυγο του, ο κ. Γιώργος Λαζα-
ρής ΟΑΜ (που ήταν ο προηγούμενος 
πρόεδρος της Λέσχης), ο κ. Στέλιος 
Κουδουνάρης (από τα ιδρυτικά μέλη 
της Λέσχης), κ.α.

Εμφανώς συγκινημένος ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Κυπριακής Λέσχης κ. 
Πανίκος Αχιλλέως έκλεισε την ομιλία 

του με τα παρακάτω λόγια: «παρακα-
λούμε όπως κατά την επιστροφή σας 
στην πατρίδα όπως μεταφέρεται τους 
θερμούς μας χαιρετισμούς στον Πρόε-
δρο κ. Νίκο Αναστασιάδη και να ξέρει 
ότι ευχόμαστε ο θεός να του δίδει δύ-
ναμη και υπομονή για το δύσκολο έργο 
που επιτελεί.» Στον ίδιο τόνο και με 
θερμά λόγια για τους Κύπριους ομογε-
νείς της Αυστραλίας αναφέρθηκαν στις 
ομιλίες τους τόσο ο κ. Νεοφύτου και 
η Υφυπουργός κα Νατάσα Πηλείδου, 
όσο και η Ύπατος Αρμοστής κα Μάρθα 
Μαυρομάτη που καταχειροκροτήθηκε. 
Στη συνέχεια, το επίσημο ολοκληρώ-
θηκε με ανταλλαγές δώρων ανάμεσα 
στους προσκεκλημένους και τον Πρό-
εδρο της Λέσχης. Ιδιαίτερη στιγμή της 
βραδιάς, τα τραγούδια που είπε χωρίς 
συνοδεία μουσικών οργάνων ελληνο-
κύπριος τρίτης γενιάς με την συμμετο-
χή όλων των παρευρισκόμενων αλλά 
και η σύζυγος του κ. Νεοφύτου Μαρία 
Σελίπα που σε μια πολύ ανθρώπι-
νη στιγμή τραγούδησε το «Χάρτινο το 
Φεγγαράκι» του Μάνου Χατζιδάκι. Αν 
πρέπει πάντως να αναφέρουμε ένα γε-
γονός από όσα συνέβησαν που κατα-
γράφει με τον πιο αυθεντικό τρόπο την 
αγάπη των ομογενών για την πατρίδα 
τους την Κύπρο και την συνεχή παρου-
σία της ανοιχτής πληγής που άφησε η 
εισβολή μέσα στην κοινοτυπία των εκ-
δηλώσεων, ήταν η στιγμή που, μακριά 
από τα βλέμματα, η κα Θάλεια Αχιλλέ-
ως πήρε το μικρόφωνο και τραγούδη-
σε την «Μαρικού»…


