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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ  ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ Β.Δ/ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1-7-14 /30-6-16 ΠΡΟΣ 

ΤΟΥΣ ΡΟΤ.ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΙΤΙΟΝ ΤΗΝ 24-1-2014 . 

1) Β.Κυβερνήτα και εισερχόμενε επίτιμε αναπληρωτά Κυβερνήτα Χρήστο Θεοδούλου 

2) Αγαπητέ Πρόεδρε Πίτερ 

3) Αξιότιμε Δήμαρχε και λοιπές αρχές τηςπόλεως Λάρνακα 

4) Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι Φίλοι ροτ.Συνάδελφοι 

Με ιερή συγκίνηση και Εθνικό ενθουσιασμό επισκεπτόμεθα σήμερα τα Ενδοξα 

αιματοβαμμένα εδάφη της Ηρωικής Κύπρου μας ανταποδίδοντας την φιλόφρονα επίσκεψη των 

ροτ.Κυπρίων αδ/φων μας στην Κρήτη. 

Εδώ στις εσχατιες της Ανατολικής Μεσογείου, το πανέμορφο νησί σας αποτελεί σημαντική 

γεωγραφική και πολιτιστική γέφυρα μεταξύ των τριών Ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της 

Αφρικής,συμβάλλοντας ετσι στη σύσφιξη των δεσμών της φιλίας ανάμεσα στους λαούς της 

ευαίσθητης αυτής περιοχής.Τόσο οι Κύπριοι οσο και οι Κρήτες –και οι Ελληνες γενικώτερα-

διακρίνονται για την αγάπην τους στην Ειρήνη, αλλα σε κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας τους, εχουν 

την δύναμιν να  ορθώσουν το ψυχικό τους ανάστημα, δια να υπερασπισθούν τα μεγάλα εκείνα 

ιδανικά -της Ελευθερίας,της τιμής και της ευψυχιας– που δίνουν νόημα και περιεχόμενο της 

ανθρώπινης ζωής. 

Νωπό είναι ακόμα το αιμα των Κυπρίων αγωνιστών που επεσαν μαχώμενοι στις επάλξεις του 

ιερού απελευθερωτικού τους αγώνα τότε που (κραυγή, σαν κεραυνού βροντή υψώθηκε απ τα 

στήθη σου ως τα αστέρια, πως Κύπριος ποτέ δεν ζεί ραγιάς στων Διγενήδων τα Λιμέρια) μα οσα και 

αν εκανε ο τύραννος μαρτύρια στην γη σου αντήχησαν τα νικητήρια. 

Σας ευχόμεθα απ τα βάθη της ψυχής μας και τώρα στην ειρηνική σας ζωή να αντηχούν πάντα 

θριαμβευτικοί ρυθμοί προόδου και απέραντης ευτυχίας αντάξιοι της ωραίας και γενναίας ψυχής 

σας. 

Συγχρόνως σας υποσχόμεθα πως θαβρισκόμαστε πάντα κοντά σας με τις σκέψεις μας και με 

πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης που τοσο τις εχουμε ανάγκη στους χαλεπούς καιρούς μας 

εφαρμόζοντας τηνΣοφία που εκφράζουν τα αποφθέγματα των Αρχαίων προγόνων μας <<Αλληλων 

τα βάρη βαστάζειν>.και <<εν τη ενώσει η δύναμις>> 

Των οποίων το κύρος εχει αποδειχθεί από την μακραίων Ιστορία των Λαων μας. 

Καλώς σας βρήκαμε, λοιπόν, και μην ξεχνάτε πως για σας θα είναι πάντα ανοικτό με απέραντη 

Αγάπη της καρδιάς μας το περιβόλι,όπως κάνετε και εσείς τώρα με την ευγενική σας Υποδοχή δια 

την οποία σας εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μου και την βαθειά μας ευγνωμοσύνη. 

Ειμεθα μια μικρή αντιπροσωπεία του ροτ.Ομιλου Χανίων  η οποία επαναλαμβάνω ανταποδίδει την 

προ δυο ετών κάθοδον σας στα Χανιά και την πραγματοποιηθήσα τότε αδελφοποίησιν των Ομίλων 

μας.Ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια δυνατή έπαλξη, που θα μπορέσει να επιτύχει πιο 

αποτελεσματική την πραγμάτωσιν των μεγάλων σκοπών και ιδανικών του Ρόταρυ στις σύγχρονες 

κοινωνικοπολιτικές αναστατώσεις και μετασχηματισμούς Ανατολής και ΔΎΣΕΩς . 

Πολύ αγαπητοί μου Συνάδελφοι 

Να ειστε απόλυτα σίγουροι ότι στην μνήμην μας εχουν χαραχθεί ανεξίτηλα με τις καλύτερες 

των εντυπώσεων τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην αδελφοποίησιν των Ομίλων μας και που είναι 

ο β.Κυβερνήτης Χρήστος Θεοδούλου μετα της σύζυγον του Κλέλιας β.Γενικού Εισαγγελέα 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ο τότε Πρόεδρος Κυριάκος Σεραφείμ, οι πρ Πρόεδροι Μιχαλάκης Ζιντίλης 
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μετα της συζύγου του Λύδας, Αντώνης Δημητριάδης, Μαριος Αζάς μετά της συζύγου του και οι 

ροτ.Τάσος Αναστασίου και η σύζυγος του Μαρία, και τέλος ο Δημήτρης Χριστούδιας και η σύζυγος 

του Σούλα. 

Ελπίζω βάσιμα να μην ξέχασα κανένα αλλά και αν εχει συμβεί αυτό ζητώ συγνώμη. Οι δεσμοί 

που μας συνέδεσαν από την περίοδον αυτή και στο εξής είναι ομολογουμένως ακατάλυτοι πράγμα 

που αποδεικνύει η σημερινή μας παρουσία στο νησί σας, και που θα συνεχισθεί και εις το μέλλον 

εάν το επιτρέψει ο Θεός. 

Δια εμένα όμως προσωπικά και την σύζυγον μου και ροτ.Αικατερίνη αποτελεί σταθμό και 

ορόσημο διότι την 25-8-1980 ημερομηνία αξέχαστη βαθεια χαραγμένη στην μνημην μας ητοι 34 

ολόκληρα χρόνια πριν πατούμε τα ιερά σας χώματα και αδελφοποιούμεθα με τους Ομίλους 

Λευκωσίας Λάρνακος Πάφου και Αμμοχώστου.Θυμάμαι τον τότε πρόεδρο της Λευκωσίας Γιώργο 

Συρίμη,τον ροτ.Δήμαρχο Λέλο Δημητριάδη, τον Πρόεδρο της Λεμεσού Ιωσήφ Μακρίδη, της Πάφου 

ροτ.ΠορτίδηΑντ/δρο. 

Σαν β.Δ/της και εψηφις.Πρόεδρος 1-7-14/30-6-16 εμπνευστής μαζί με τους τ.β Δ/ΤΗ Σταύρο 

Γκίζα και β.Κυβερνήτη Χρίστο Θεοδούλου και πιστός οπαδός της ιδέας της αδελφοποιήσεως των 

Ομίλων μας. Σας εφερα να φυτέψουμε αυριο στον χώρο του ιδρύματος Θεοδούλου ένα δένδρο 

Ελιας από τα ιερά χώματα της Μεγαλονήσου μας. 

Το δένδρο αυτό κλείνει μέσα του την Αγάπη μας, το σεβασμό μας και την εκτίμηση μας στον 

Ομιλο σας και σας παρακαλούμε να το φροντίζετε και να το μεγαλώνετε γιατί ακόμα είναι 

ποτισμένο με τις εγκάρδιες ευχές μας, να κόψομε κλαδιά να στεφανώσουμε τους Ολυμπιονίκες της 

Ροταριανής αδελφοποιήσεως των Ομίλων μας, αλλά και τα ασπρα περιστέρια του βασανισμένου 

Κυπριακού Παραδείσου να βρούν κλωνάρια για τους ποθητούς ουρανούς της Παγκόσμιας 

ΕΙΡΗΝΗΣ. 

Εκλεκτοί και πολύ αγαπητοί ροτ.Συνάδελφοι. 

Επιτρέψτε μου να σας συστήσω τους ροτ. Και τις Ροταριανές; Που αποτελούμε την 

Αντιπροσωπεία του Ρτ.Ομίλου Χανίων ητοι τον υποφαινόμενον μετα της ροτ.συζύγου του 

Αικατερίνης,τον πρ.β.Δ/τη Σταύρο Γκίζα τον τ.β.Δ/την και Γεν.μας Γραμμ.Νοδαράκη Μανώλη μετα 

της συζύγου του Χριστίνας,τον Αντ/δρο μας ροτ.Βαθιωτάκη Γεώργιο και τον τ.Πρόεδρο μας 

Παναγιώτη Πελεκανάκη. 

Ολόκληρη η αντιπροσωπεία μας αλλά και το σύνολον του Ομίλου μας σας αφιερώνει το 

κατωθι στοιχούργημα. 

 

Πριν σας εδώ  προσκύνησα 

Τα Αγια χώματα σας 

Γιατι κι εμεις εζησαμε 

Σκλαβια σαν τη δικια σας 

Μια μανα μας εγεννησε 

Εχομα ΜΙΑ πατριδα 

Να καρτερουμε λευτερια 

Με δυναμη κι ελπιδα. 

Μετρουν  τριαντατεσσερα 

Χρονια που ξαναηρθα 

Μα δεν εξεχασα στιγμη 

Την Αγια σας Πατριδα 

Η Κυπρος είναι αδελφη 

Της Κρητης και ζηλευουν 

Να κλεψουν τα εδαφη της 

Πολλοι κακοι γυρεύουν 

Μετρησατε ποσοι λαοι 

Ηρθαν να κατοικησουν 

Την Κυπρο και την Κρητη μας 

Να τηνε κυβερνησουν 

Η Κυπρος ειν μοναδικη 

Ελευθερη δικια σας 

Ως ηταν να την ξαναδουν 

Αυριο τα παιδια σας. 
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Επιπλεον σας επιδιδω 12 αντιτυπα του αφιερωματος του Ομιλου μας στον Ηρωικο αγωνα του 

Κυπριακου Λαου για την ελευθερια του που σας ειχαμε επιδωσει κατά την επισκεψη σας στα 

Χανια, να τα δωσετε σε οσους Ροταριανους δε μας ειχαν επισκεφτει δια να εχουν ένα αναμνηστιο 

από την επισκεψην μας στην πολη σας. 

Σας επιδιδομεν επισης ένα μικρο αναμνηστικο δωρο δια τα γραφεια του ομιλου σας, για να 

μας θυμαστε. Είναι ο παραδοσιακος Κρητικος Βρακοφορος, μια πορσελανινη κουκλα ντυμενη με 

παραδοσιακη Κρητικη φορεσια, αντιγραφο από το μουσειο Μπενακη. 

Και τωρα παραχωρω τον λογο  

1. Στον τ. β. Δ/τη Σταυρο Γκιζα, πρωτοστατησαντα και στην καθοδο και στην αδελφοποιηση 

του ομιλου σας μετα του δικου μας στα Χανια, οσο και της εδώ παρουσιας μας σημερον 

ανταποδιδοντας την επισκεψη σας και  

2.  Στον τ.β. Δ/την Νοδαρακη Μανωλη, γ.γ. και στηλοβατη του Ομιλου μας. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΕΜΜ. ΔΕΛΑΚΗ 

 

  

 

 

 

Χαρακτηριστικό 

στιγμιότυπο από το 

φύτεμα Κρητικής 

ελιάς στο προαύλιο 

του Ιδρύματος 

Χρίστου Θεοδούλου. 
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Η αντιφωνησις του βραβευθεντος β. Δ/του 

της 2470 περ. του Διεθνους Ροταρυ Εμμ. 

Δελάκη εχει ως εξης: 

‘’Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και συγκινημενος, 

δια την σημερινην τιμητικην διακρισην που 

μου επιδωσατε αναγνωριζοντας το εργον το 

οποιον εχω πραγματοποιησει εις την 

Ροταριανην  ιδεολογιαν εις τον Ελλαδικο και 

Κρητικο χωρο. Δεν εκανα απολυτως τιποτα 

περαν εκεινου που επιτασσει το Ροταριανο 

μου καθηκον και η συνειδηση μου, διοτι όταν καποιος αναλαμβανει να φερει με επιτυχιαν εις 

περας ένα τοσο δυσκολο εγχειρημα, πρεπει να γνωριζει και να σταθμιζει επακριβως, 

προγραμματιζοντας καταλληλως κάθε δραστηριοτητα του ώστε αυτή να αποβει επιτυχης. Αυτό και 

εκανα και τιποτα άλλο. Σας ευχαριστω για μια ακομη φορα με την τιμητικη σας διακριση που μου 

δινει θαρρος και δυναμη να συνεχισω να προσφερω στο παγκοσμιο Ροταριανο γιγνεσθαι με οσες 

ακομη δυναμεις ου απομενουν. Αλλα προτιστως σας ευχαριστω δια ταφιλοφρονα, πηγαια και 

αληθινα αισθηματα σας, από τα οποια ολοι ανεξαιρετως ειμεθα γοητευμενοι και 

κατενθουσιασμενοι και τα οποια εκπορευονται από τα μυχια της καρδιας σας και του μεγαλειου 

της αδολης ψυχης σας και αποδεικνυουν την αγαπη σας προς εμας. Υποκλινομαι μπροστα σας και 

σας ευγνωμονω.’’ 

 

Ο γ.γ Εμμ. Νοδαράκης ενώ απαντάει στην πρόταση του Χρίστου Θεοδούλου να ιδρυθεί παράρτημα 

του Ιδρύματος Θεοδούλου εις τα Χανιά. 
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Δείπνο παρατεθέν υπο του βοηθού Κυβερνήτου Χρίστου Θεοδούλου στους Ροτ. Χανίων και 

Λάρνακος – Κίτιον. 

 

Από την τελευταία ημέρα παραμονής μας στην πόλη της Λάρνακος σε γεύμα που μας παρέθεσαν 

οι Ροτ. παρουσία του Ευρωβουλευτού του σοσιαλιστικού κόμματος Σοφοκλή Σοφοκλέους. Ο β. 

Δ/της Εμμ. Δελάκης στην αντιφώνηση του προς τον Ευρωβουλευτην ειπε μεταξυ των άλλων το 

κάτωθι στιχούργημα συνδέοντας τη Θεά Αφροδίτη με το νησί της Κύπρου: 

‘Εδώ την είδα τη Θεά Λουλούδια να μαζεύει 

Εδώ την είδα τη Θεά με τα’ άσπρα να χορεύει’ 

 


