ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΙΕΤΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ
Φίλοι μέλη σωματείων καράτε,
Η ώρα των εκλογών είναι ώρα των αποφάσεων.
Η 28η Μαρτίου πρέπει να αποτελέσει εναρκτήρια ημερομηνία μίας νέας πορείας του αθλήματος
μακριά από διχαστικές πρακτικές, αποκλεισμούς, ευνοιοκρατία και αυταρχισμό. Η νέα πορεία
σηματοδοτείται από τη χρηστή διοίκηση, την ισονομία και προπαντός από την ανάπτυξη του αθλήματος.
Καρδιά της προσπάθειας τα σωματεία που πρέπει αυτόνομα υπό
την εποπτεία της Ομοσπονδίας να παράξουν αθλητικό δυναμικό που να
μας κάνει όλους περήφανους. Η Ομοσπονδία με το σχέδιό της θα
δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης του αθλήματος με τη συνεργασία
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, με τις συνέργειες του ιδιωτικού τομέα και
με κρίσιμο αρωγό την Γ.Γ.Α. Το καράτε πρέπει να βγει από την
απομόνωση και την εσωστρέφεια.
Παράγοντες, προπονητές, γονείς ενωμένοι γύρω από τους αθλητές
να δημιουργήσουμε έναν κύκλο αλληλεγγύης και συνεργασίας με μοναδικό
στόχο την υπεραξία του αθλήματος μέσω της καταξίωσης των αθλητών
μας.
Είμαι υποψήφιος Πρόεδρος στις εκλογές της 28ης Μαρτίου, ώστε
όλοι μαζί να δημιουργήσουμε μία νέα βέλτιστη αθλητική πραγματικότητα
υιοθετώντας μία σύγχρονη, τεχνοκρατική προδιαγραφή για την ανάπτυξή του καράτε και την προαγωγή του
αθλητικού ιδεώδους.
Σας καλώ μαζί με εμένα να υπερψηφίσετε τους συνεργάτες μου ως μέλη του Δ.Σ., ώστε όλος ο
κόσμος του καράτε να γίνει μία ομάδα.
1. ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΡΑΤΕ .
2. ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΤΕ
3. ΚΕΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ, ΓΟΝΕΑΣ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΡΑΤΕ
4. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΓΟΝΕΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΚΑΡΑΤΕ
5. ΣΑΛΙΑΡΗΣ-ΦΑΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΩΗΝ
ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΡΑΤΕ
6. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΚΑΡΑΤΕ
7. ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ
ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΡΑΤΕ
8. ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΚΑΡΑΤΕ
Για την κατάκτηση των στόχων μας, για μία Ομοσπονδία που ενεργεί με σχέδιο, για την ελεύθερη
δράση σωματείων, αθλητών και αθλουμένων.

