
Σταύρος Σταυριανίδης 
 Αγαπητοί συνάδερφοι, φίλοι και μέλη των διοικητικών 

συμβουλίων των σωματείων, με, αλλά και χωρίς δικαίωμα 

ψήφου στις επερχόμενες αρχαιρεσίες της ΕΛΟΚ. 
Είμαι ο Σταύρος Σταυριανίδης από Κατερίνη, μέλος του 

συλλόγου με την επωνυμία ΛΕΣΧΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΙΑΠΩΝΙΚΏΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. 

Ο σύλλογος αυτός δημιουργήθηκε από μένα το 1975 και 

απέκτησε νομική υπόσταση (ΝΠΙΔ) το 1981 (ένας απ τους 

παλαιότερους συλλόγους στην Ελλάδα). 

Εγγράφηκε στη ΕΛΟΚ στις 20/04/1990 με αριθμό 

μητρώου 35 και έχει δικαίωμα ψήφου.  

Σας κάνω γνωστό, ότι έχω υποβάλει στην ομοσπονδία την 

αίτηση μου για μέλος του ΔΣ, στις εκλογές που θα 

πραγματοποιηθούν στις 28 Μαρτίου 2021.  

Ο λόγος που αποφάσισα να υποβάλω υποψηφιότητα, 

είναι αποκλειστικά και μόνο η διάθεση μου να προσφέρω στην 

αναγεννητική πορεία της ομοσπονδίας μας, μετά από μια μακρά 

περίοδο προστριβών και ανακατατάξεων, που δημιούργησαν ένα 

κλίμα έντονων αντιπαραθέσεων και δικαστικών αντεκδικήσεων. 

Η ΕΛΟΚ έχει μόνο μια επιλογή, να κλείσει την πόρτα στο 

παρελθόν και ενωμένη να εστιάσει την δυναμική και την δημιουργικότητα της, σ’ αυτά που πρέπει να 

γίνουν την επόμενη μέρα. 

Πρέπει να γίνουν πολλά, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και τροποποίησης του καταστατικού και 

του εσωτερικού κανονισμού, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον αδιάβλητης ασφάλειας και 

προστασίας των αθλητών και των σωματείων. 

Η ΕΛΟΚ πρέπει και μπορεί να εκπροσωπείται σε όλους τους διεθνής οργανισμούς του καράτε και 

να στελεχώνει θέσης διοικητικής και τεχνικής ευθύνης με τα άξια στελέχη της και βεβαίως να έχει στιβαρή 

συμμετοχή στην διεθνή διαιτησία. 

Πρέπει επίσης να «ανοίξει την αγκαλιά της» και να αναγνωρίσει διαφορετικές τεχνοτροπίες (ryu) 

του καράτε, όπως και να δημιουργήσει κλάδους άθλησης σε αθλήματα μονομαχίας που έχουν ίδιες ρίζες και 

συγγενεύουν με το καράτε. 

Ένας από τους πλέον άμεσους στόχους, είναι να δημιουργήσει σχολές προπονητών , που θα 

στηρίξουν στην εξάπλωση του αθλήματος ανά την επικράτεια.  

Για όλα αυτά και πολλά άλλα, μίλησε και θα μιλήσει ο υποψήφιος πρόεδρος της ΕΛΟΚ κ. 

Θεόδωρος Σιετής, με τον οποίον συντάσσομαι και συμπορεύομαι.  

Το καράτε πρέπει και μπορεί να εκτοξευτεί στην κορυφή των μαχητικών αθλημάτων και η ευγενής 

τέχνη που εξασκούμε, να μπει σε κάθε σπίτι και οικογένεια, αλλά και στα σχολεία όλων των επιπέδων της 

εκπαίδευσης. 

Για τους λόγου αυτούς, ζητάω την ψήφο σας, η οποία θα μου δώσει την δυνατότητα να σας 

εκπροσωπήσω και να εργαστώ για την επίτευξη αυτών των στόχων, την ανάπτυξη, το κοινό καλό και την 

ενότητα όλων. 

Με εκτίμηση 

Σταύρος Σταυριανίδης 
 

https://www.facebook.com/karatenews.hellas/photos/a.1560422554169594/2893893097489193/?__cft__%5b0%5d=AZUOJg_YHP6GNRMr1uYZK_nm0wLwg_N-NCgCaVtp5ciS5GcU5s7UoCAib8UsIzr3jODx9yHRos_WzULlhijy7CPxDt7LkA1dEiijD_4QWmDbyhe447w4KBDhjvOmnv0OaRDsfVlFHiQ5NqJaXRkoEslL&__tn__=EH-R

