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Οταν δίνεις πιο πολλά από όσα μπορείς σε ένα χώρο που αγαπάς πολύ, συγκινείσαι μόλις
έρχεται μία ηθική επιβράβευση για την ενεργό παρουσία σου στο βόλεϊ, στα κοινά...

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην Ενωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Δυτικής
Αττικής ( ΕΣΠΕΔΑ ), ο Αντιπρόεδρος του Πορφύρα Νίκος Δελαγραμμάτικας εξελέγη
πρώτος σε σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς ψηφίσθηκε από 27
από τα 33 σωματεία που μετείχαν στη διαδικασία.

Το 2012, ο Αντιπρόεδρος της απερχόμενης διοίκησης της ΕΣΠΕΔΑ, είχε πάλι βγεί πρώτος
σε σταυρούς στις εκλογές και επανεξελέγη το 2016, ωστόσο, αυτή την φορά η αναγνώριση
στο πρόσωπο του είναι ακόμα σημαντικότερη και η αποδοχή κοινή και άκρως τιμητική, έστω
και αν για πρώτη φορά, ήταν δύο οι υποψήφιοι Πρόεδροι και μοιραία υπήρξε διασπορά
ψήφων.

Το σχόλιο του Νίκου Δελαγραμμάτικα : '' Αυτή η πρωτιά είναι από τις πιο τιμητικές στη ζωή
μου και μία αναγνώριση για την δουλειά όχι μόνο για τον Πορφύρα, μα για όλη την ΕΣΠΕΔΑ
και το βόλεϊ εδώ και πολλά χρόνια. Είναι μία επιβράβευση αρχών και αξιών. Ευχαριστώ
θερμά όλες και όλους...Δέσμευση μου ήταν και παραμένει ότι προέχει η ενότητα και η
πρόοδος της ΕΣΠΕΔΑ και αυτές θα συνεχίσω να υπηρετώ. Ελπίζω να συναντιόμαστε,
σύντομα, πάλι στα γήπεδα και να αναπνέουμε δίχως μάσκες. Ο Πορφύρας είναι 6 χρόνια
στην Α1, έπαιξε στην Ευρώπη, αλλά, εάν δεν υπήρχε η ΕΣΠΕΔΑ, δεν θα είχε σημασία η
ύπαρξη του στο βόλεϊ. Πάνω από όλα είναι τα πρωταθλήματα της ΕΣΠΕΔΑ και οι υποδομές,
τα παιδάκια. Αυτά μένουν. Τα άλλα είναι εφήμερα και για την βιτρίνα. Συγχαρητήρια στον
νέο Πρόεδρο Νεκτάριο Χαλβατζή, που επικράτησε με 18-15 του απερχόμενου Προέδρου
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Γιώργου Κογκαλίδη, στον οποίο επίσης πρέπουν ευχαριστίες για την προσφορά του ''.
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