
Ηλίας Χρήστου 
Αγαπητές/οι συνάδελφοι, 

Θα ήθελα μέσω αυτής της ανάρτησης να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου για την επόμενη 

μέρα του ελληνικού Καράτε ενόψει των εκλογών της ΕΛΟΚ στις οποίες, όπως θα γνωρίζετε, είμαι 

υποψήφιος για μια θέση στο ΔΣ. Οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι κατά τη γνώμη μου πολύ 

καθοριστικές γιατί πρέπει να σηματοδοτήσουν τη βούληση και την απόφαση όλων 

μας να αλλάξουμε σελίδα και γραμμή πλεύσης. Ήρθε η ώρα, σε μια δύσκολη 

συγκυρία, να εκφράσουμε μέσω της επιλογής των προσώπων που θα κάνουμε, την 

επιτακτικότητα της ανάγκης να χαραχθεί μια γραμμή με το παρελθόν και να 

εισέλθουμε σε μια εποχή εύρυθμης και παραγωγικής λειτουργίας της Ομοσπονδίας με 

εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Ήρθε η στιγμή να απαλλαγούμε από τα 

βαρίδια που μας κρατάνε δέσμιους σε μια κατάσταση εσωστρέφειας και 

αλληλοϋπονόμευσης. Τώρα πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα ενότητα, η οποία είναι 

το βασικό ζητούμενο γιατί μέσω αυτής και στηριζόμενοι σε αυτήν θα μπορέσουμε 

όλοι μαζί να υλοποιήσουμε τους στόχους που περιγράφηκαν. Η επόμενη μέρα πρέπει 

να μας βρει όλους αποφασισμένους να αφήσουμε πίσω μας όλα όσα μας διχάσανε. Η ενότητα θα 

ξαναδομηθεί μέσα από την καθημερινή μας πρακτική, κατά την οποία η ενθύμηση της ωφελιμότητάς της θα 

ανατροφοδοτεί τις ενέργειές μας. 

Το ατομικό μας όφελος περνάει μέσα από την αμοιβαιότητα, την συναίνεση, την αξιοκρατία και την 

συνεργασία. Η σταδιακή αντικατάσταση της καχυποψίας και της ανασφάλειας από εμπιστοσύνη 

προϋποθέτει την δική μας συμμετοχή και ενεργοποίηση σε συλλογικά όργανα και επιτροπές με 

δημοκρατικότητα και διαφάνεια. Το ΔΣ θα μπορεί έτσι, να αξιοποιεί την εμπειρία και την γνώση που θα 

προέρχεται από την βάση του αθλήματος που είναι οι σύλλογοι και να τις ενσωματώνει στην πολιτική του 

και στις επιλογές του. Η ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο θα υλοποιείται από τους συλλόγους προς όφελος των 

συλλόγων με σεβασμό στην αυτονομία τους, ενώ η διοίκηση θα μπορεί να ασχοληθεί με περισσότερη 

αποτελεσματικότητα με ενέργειες και δράσεις που θα βοηθήσουν την προώθηση του Ελληνικού Καράτε 

στον ευρύτερο αθλητικό και κοινωνικό χώρο εντός και εκτός Ελλάδας.  

 

Η αποκατάσταση των σχέσεων μας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία θα πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη όπως και η στήριξη που θα μας παράσχει στην προσπάθεια μας. Άμεση προτεραιότητά μας είναι η 

συνεργασία και η ενεργή συμμετοχή μας σε όλες τις διεθνείς Ομοσπονδίες. Έχω την ακλόνητη πίστη ότι η 

εκλογή του Θεόδωρου-Μαργαρίτη Σιετή, ως επικεφαλή αυτής της νέας ελπιδοφόρου προσπάθειας, εγγυάται 

με τον καλύτερο τρόπο την ευόδωσή της, δεδομένου ότι στο πρόσωπό του συγκεντρώνονται όλα τα 

χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα και στις προκλήσεις που αυτή θέτει. Στη δική μας 

περίπτωση μάλιστα, το γεγονός ότι ο ίδιος, εκτός όλων των άλλων, είναι και ένας άνθρωπος που δεν φέρει 

https://www.facebook.com/karatenews.hellas/photos/a.1560422554169594/2895009634044206/?__cft__%5b0%5d=AZUkrvqXx7iyJ9W3nppBvNZacM1PMQqGg_YCJS6Goh5gofMkb9f7-ugbFZIjWrixlnzgoVk969XTdZANUiuJaaPf99nOjgIt5rfRnsflcRhiHR9yxBlRdphs4HQix_Bs7o_cM4qdhHMYXEdcozBdY891&__tn__=EH-R


την αναπόφευκτη φθορά που δημιουργεί η πολύχρονη συνύπαρξη στον χώρο μας, μόνο ως συγκριτικό 

πλεονέκτημα μπορεί να εκληφθεί στην παρούσα συγκυρία. Κλείνοντας απευθύνω σε όλους σας τους 

αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς με την βαθιά πεποίθηση και προσδοκία ότι την επόμενη μέρα όλοι μαζί θα 

ξεκινήσουμε την αναγέννηση του Ελληνικού Καράτε.-  

 

Ηλίας Χρήστου 
Πρώην Ειδικός Γραμματέας ΕΟΕΚ 

Πρώην Πρόεδρος ΚΕΔ ΕΛΟΚ 

Πρώην Πρόεδρος Βαλκανικής ΕΔ (BKF) 

Πρώην Αναπληρωτής Πρόεδρος Ευρωπαϊκής ΕΔ (EKF) 

Πρώην μέλος Παγκόσμιας ΕΔ (WKF) 

 

Μαρίζα Σουμπασάκη 

Η εμπειρία, οι γνώσεις, οι διασυνδέσεις σου με σημαντικα πρόσωπα της WKF, σε συνδυασμό με το ηθος 

και την ακεραιότητα σου σαν άνθρωπος είναι πολύτιμα για τον χώρο μας! Θα είναι τιμή μας να έχουμε τόσο 

σημαντικές προσωπικότητες στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας. Ειμαι σίγουρη πως θα βοηθήσεις με πολλους  

 

Nikos Karaiskakis 

Ηλία μου καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα της ομοσπονδίας μας είσαι από τους πλέον κατάλληλος για να 

γίνει το όραμα πραγματικά ευχαριστούμε! 

 

Shihan George Kosmidis 

Άξιος, μαχητής, άνθρωπος με ευγενικά αισθήματα και γνώσεις, μεγάλη εμπειρία. Ένας από τους πρώτους 

που αντέδρασε στην παθογένεια και πρωτεργάτες στην κίνηση της μεγάλης ανατροπής. Ηλία σου εύχομαι 

από καρδιάς καλή επιτυχία, την αξίζεις και την δικαιούσαι. Υπήρξαμε συναγωνιστές σ’ αυτόν τον δύσκολο 

δρόμο και προσωπικά είδα από κοντά την μεγάλη υποστήριξη και συμπαράσταση του Προέδρου της WKF. 

Πιστεύω ότι θα διαδραμάτισεις εναν σημαντικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις της ΕΛΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι 

με τον επικεφαλής εξαίρετο Πρόεδρο Σιετή Θεόδωρο και τα άλλα εκλεκτά στελέχη και αξία μέλη θα 

απογειώσετε την ομοσπονδία και θα την κατατάξετε στις πρώτες θέσεις όλων των χωρών μελών της 

παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Είμαστε όλοι δίπλα σου και σε στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. 

 

Thomas Stavrianidis 

Η συμμετοχή σου στο ψηφοδέλτιο του ΚΙΜΕ εκφράζει απόλυτα την ρήση "οι σωστοί άνθρωποι, στις 

σωστές θέσεις". 

Ένας άνθρωπος σαν και εσένα όχι μόνο δεν μπορεί να λείπει αλλά πρέπει να είναι στυλοβάτης στην νέα 

προσπάθεια που θα αρχίσει την επομένη των εκλογών! 

Η ΕΛΟΚ είναι υποχρεωμένη να αλλάξει, για τα νέα παιδιά που έχουν όνειρα, για τους αθλητές που διψάνε 

για καθαρό αέρα. 

Πρέπει να δημιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον για όλους αυτούς που πιστεύουν σε ένα καλύτερο αύριο και 

θα το κάνει. 

Θεωρώ πολύτιμη την συμμετοχή σου στην νέα αυτή προσπάθεια!!! 

Ηλία σου εύχομαι κάθε επιτυχία. 

 

Ξανθόπουλος Χρήστος 

Είσαι ένα από τα μέλη του Δ. 

Σ. που πιστεύω ότι θα εκλεγεί 

σίγουρα. Καλή πορεία. 

Ανεβάστε το Καράτε  

 

Vasilis Stavrianidis 

Καλή επιτυχία φίλε Ηλία !!!!! 

 

Mary Kalamaki 

Καλή επιτυχία !!!!!! 

 

Chara Papachristopoulou 

Καλή επιτυχία !!! 

Vicky Kosmidou 

Καλή επιτυχία κ.Ηλία!Με τη 

νίκη! 

 

Katherina Vassilaki 

Καλή επιτυχία!!! Με την 

νίκη!!!,  

 

Theodwra Lalaouni 

Καλη επιτυχια δασκαλε!!  

 

Michail Koutsiaris 

Καλή επιτυχία Ηλία μου!!!!! 

Γιώτα Κοσμίδου 

Καλή επιτυχία!!! 

 

ΛΙΖΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚ 

Καλή επιτυχία!!!!!! 

 

Ελενη Αναγιωτιδου 

Καλή επιτυχία κύριε Ηλία!! 
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Alexandra Tzouvara 

Mazaniti 

Καλή επιτυχία , Ηλία ! 

 

Spiridon Volteas 

Καλή επιτυχία Ηλία! 

 

Γιώτα Μουρνιάδου 

Καλή επιτυχία! 

 

νικη κυριακακη 

Καλή επιτυχία! 

 

Stavros Stavrianidis 

Καλή επιτυχία φίλε Ηλία!!! 

 

Barbara Paraskeva 

Καλή επιτυχία! 

 

 

Fani Mavroudi 

Καλή επιτυχία Ηλία!!! Έχεις 

Όραμα!!!  

 

Nontas Tsigkas 

Καλή επιτυχία φίλε! 

 

Giannis Katsantonis 

Καλή επιτυχία!! 

 

Giannis Sidiropoulos 

Καλή επιτυχία Ηλία! 

 

F-Natalia Mavrona 

Δασκαλε μου καλη 

επιτυχια...  

 

Nikos Panetsidis 

Καλή επιτυχία φίλε Ηλία !! 

 

Ioannou Akis 

Καλή επιτυχία !!!!! 

 

Baggelio Kelemenh 

Καλή επιτυχία!!!!! 

 

Argyro Malahia 

Καλή επιτυχία Ηλία μας!!!! 

 

Anthi Smyrnioti 

 

 

Koumasis Harris 

Εύχομαι καλή επιτυχία!! 

 

Ελεονώρα Κουτσιαρή 

Καλή επιτυχία δάσκαλε !!!!!!!! 
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